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مرفسأنجيلقدمة

األولالثالثةاناجيل

وقدحدةواوحدقاوومرقىمتىاألولالثالثةناجمااألتعتبر

فعلمنمشتقةكلةوهىيألكهمهفاكاإلنجليزا4الكلمةءالعلماعليهاأطلق

منفيهالمااإلعمبهذاسميتولفدلمابهاإلحاطةيمكنبعنىمركبيونافى
مرقمىإبحيليعتبرالمجموعةهنهومنمعاثراشهااييهلمنيجعلكببرتشا

طراالعالمفيكتابأبأنهالقولحدالىالبمقيذهببلآهميةأكثرها

حياةعنكتابأولفهووهذاكتببحيلأولالجميعبشهادةأنهإذ

حياةعنيمتبشخصأولكانمرقمىأنهذااليعنىقداليناوصليسوع
المؤكدمنأصبحولكنهسابقةاوليةمحاوالتهناككاتأنهبدفاليسوع
إليناوصلإنجيلأفلهواالنجيلهذاأن

ااألنمجئأصل

إليطويلةقرونانرجعأنيحبوكتابمهااألناجيللأعننبحثعندما

الكتبكتابةحيماكانصمطوعةوالكتبمطاخهناكتكنلمحضثءاورا
األناجيلالعصركتبتذلكفىثايابخطغتبإذكانتمكلفةشماقةعملية

كنيمفكيفاليدبخطكـوبةمحدودةنسخسوىهناكتكنفلمولهذا
لمثلثةالمجموعةهفمنماكثبأولمرقسكانإنجيلإننقولأنإذا



اواضحةاتالمثصاهوالثالثةاألناجلالـذهالدارسبليقاهاأولن

ويحدتقويبأالكلماتبنفطأالغـالثةاألناجيلفىاحدةكالحادثقيؤادبيضهما

صيغةقتءجامثآألفسةاإضباعادثةامميغةابنفسالمسيحتعاليم
مألوقا2ا4131مشمأل60344مـرقسنءكلفيواحدة

المذكورةالمفلوجءشفاقصةهوالتشابههذاعلىمثلخاليروللىةاال01

تءجافقد57162مألوقا918متىأ31أ3امرقع

ثأالمفلوجقـالحينئذاإلخباريةالجملةإنحتىالثالثةمواضعهافييبانقومتطابقة

أحدإلييقودنااراضحالتثماهذاثالثاالقصمهنىالموضعنفسفيتأق
اثنينأنوإماواحدمصدرمنرمانهممعاسمتقواثالثهمأنإمااضينترإق

اأعمحفأيهمالهماأساسيامعمدراالثالثنجيلالاتخازامنهم

منهاقسما501إليينقسحممرقىانجيلأننجدراسةالىفيالتعمقلدي
أربةغيرتبقولمقاكإنجيلفيتءجاقسما18ومتىإنجيلفيتءجاماق38
وحدعرقمىانجيلقموجووةفقطأقسام

نجيلفلمقارنةأساشااألعداداتخذتدوأكثرتتضحالفـاكرةدعالبل
يتكونبيطعددا1هالعلىيحتويمتىوانجيلعددا166علىلمجتوىرقىء

يقلاللمحايسئعيرإنجيلهمقعندمابمتبالكنعددا9411منوقاانجيل

لوقاأماإفاظهانفسمنااهمستخدهامرقسإنجيلمنعددا606عن

مرقمىافاظانفسمن3501كذلكمستخدماعدثأ023حوالىيسشيرفإنه
هااليستعيرالىمرقمىمنالباقيةعدداوالخمسونفاظسةذالثمـنوأكثربل

األصاسيةيقةارنيعنىاألهذاولـكمندقطالعلميةحيةانهنالمقارنةهذه1
الناشرراألحموحدةأصاسهوحىاأنا



أنيتضحهذاومنرقاإنجيلفيعـدداوثالثيهاواحدامنهانجدتى

لوفاأومتىيسشرهالممرقىفينجدماالتىهيطعدثآوعشريئأربعة

متىإنالقائلةبالنظريةيتمسكونالباحثينتقارنةالدراسةهذ

إنجيايهماعتدكتافيلهماأساسيامصدرامرقىلجيليمعتخدمانولوقاكانا

وادثاطتيبقىقارنةهوواقعةضيقةإنىالنظريةيحولالذيلكمن

للحوادثمرقسيهتيبقىاألحوالغالبيةفييقبعانلوقاوإنجيلمتىفإنجيل

ترتيبكلاتفقاأنقطيحدثلمولكنالتغييربعمنىآحددمايدخلقدنعم

ولتبعيخالفهرقاأننجدالمذكورالنرتيبفهاحتىبغولتىاألمالكنةففىخالفه
وبالعـكسمرضتيبقىنفس

عندمرقسانجيلأمامهماولوقاكانمتىأننستخلصالدراسةهذهمن

أوهمااصاختعىالتىالمعلوماتمنعليهكفيرازاداولقدانجيليهمابةكتا

طريقةأومرفىألفاظمنكفيرايغيمارالمالزيادةهذهفيلكنهمااحدهما
اإلنجيلثنايايينماتالمعلووضعابلالحوادثتببهقى

وصلتقصةأولانهنعرفمرقمىإنجيلنقرأعقدماأنفااالمثيرمنأليس

علىأصاسامبنياكانكذبدماكتبكلوأنيسوعحياةعنإلينا
41لقمه01هذ

األلجئلكاقبمرقس

مملوماتيعطيماالجدبدالعهدإنهذااإلفجيلمرقسكانبسمنإذن

فبلتأنهاوبظهرمريماسمهاأورضليممنغنيةامرأةإبئفهوعنهكثير

ا



2131أعالالكنبسةمقراكونلتحهاوفتحتمبالكرالمسيحية

رلىيدأوعندمامبكوةشفيالتالميذمعاالندماجكلمرقىهذاوصماعد
مرافقاليكونمعهماأخذامرقعىخالنابابرمعاألوليالتبشيريةرحلته

عمرقستشجعلمالرحلةهذولكن21521أماللهماومساعدا

سنرولكنبمفيليةبرجةوصلواعندماالرحلةمغتعفهنفرجعإثمامها
طريقفيرالعيضافألنههلهذالرجوعهالمتاثرالسببيذكرلماألعمال
يتحولبدأالرحلةزماهبأنشمرألنهامالعالمطرقوأخطرأصصبمنيعتل

الثانيةأالمرتبةفيخالهأممبحبينماوالقائداألولالرجلفيصبعبولعىيديإلى

ألنهأمالرسولبولسوتمرفاتأعالعنتماماراضياأجمنألنهام
منبولستأفىولمدأأمهفراقيستطعلمومكرتقالكا

التبشاللريهرحلنهفيمعهيصطحبهأنيانارلنضارفضأنهصتىمـرقىرجوع

ترققافاإلصرارهذابولىمنيقبللمبرناباولكنخالهبرنابامعالثاية

517304أعمالأأخرىمرةيرافقهنلمماقدرعلىيعدولمعنه
واليعرفيلةطوةلفتراكلوادثمسرحعلىمنمـرقسويينرغالتاهذاوبعد

هناكوأسسرإليذهبإنهالتتاليدبعفىوتقولئميئامصيرعنأحد

الظهورإلىيعودمرقىانهوالعجبباألهروالكنربةاألصعكندكنيسة

فيبولسمعفهويلذيعيقاالختالفصتخظفحالةوقىاخريمرة
كولوسىأىلكولورسالتهفيذالثنفسهمولالريذكركمارومالىصجنه

43فليمونأمعهوجودحقيقةأخريمرةيؤكدفليموقرساوفيا4

مرقسخذفائالتيموثاوسلتلميذجمتبالموتخطربواجهكنوعندما

هذأيعدماا4ييموثاوس2لخدمةلينافعألنهمعكواحضره
لريةالتبشرحلتهفيمعهقبولهرفضأنبومعنهصدرتالقئلدعنالنغمأل



وبالحاحيطلبهيولىجعلحتىعرهالذىومالمرقصحدثالذيفالثانية

نفعهفدىالذىجلالىنسميهأنبنايجدرإالأمعهكونلي

هعلومانهمرضمنهااسققىللقللصادر

اطقلنامنهاكاناصصتقيتالقالمصاثـرقيمةعلىتتوقفاقصةاقيمةكانتلما

وعملهيسوعحباةعنمانهمعلىمرتىمنهافقاصالمصادرعنالتساؤلفي

األوائلالكنيسةأعضااختباراتهولهاألولالمصدرأنفيهشكالمما

يهونأنجمنالالمصدرهذاوالكنلهمأمهكنسمةبيتمناتخذواالذين
المعلوماتأدقمنتعتبرذاإلنجيلهذافينجدماايتىالمعلموماتليفسركافيا

اوهنىثقةوااألطيةغايةفيمصدرآخروجودنءبدفالصسحةوأكئرها

التاالقرنغايةفييعيشكانالذى04ىبابياستكتاففىصحيح

مقتاحنجداألوليبالكنيسةالخاصةطعلوماتجمعيهوديوكانللسيجى
بطرسومواعظشهادةاالخالصةهومامرقمىإنجيلإنيولعندهاريل

إينهبأنهيصفهأنهحقبطرسمنقويبامرقىدكانفثالرسلأعظم
531ط19

قسهبابياصىضمهادةهيوهذ

كتب3ءكبطرسءآلراشارحاالذىكانمـرقى

عمامنهسممهماكلزمقترتيببغبرولبههدقةب

يستمعولميربتليذاكنيلمألنهبهومجلميسوعفعله
ققلتكالبطرستلميذاكانولكنهثمخممياإليه

يسوعإيمتعايذكرأنبطوسحاولولقدحياتهأواخر
3



قيبفىفييصعهاأندوناليوميةالناسحياةفيةالماطالحاجةبحسب

خاصهناقط

مرقعىإنجلأنإبعهامأولبىبدونتعلنالقبابياسشهادحىهذ
واظءويطرسذكرياتإالهوما

أولهماأهيةالتفوقهاأهميةمرقسانجيليعطيانرئيسيازسببانإذنفلدينا

مباشرةبطرسموتيعدكتبإذيسوعحياةعنكتأبكضبأولأنه

ومواعظهبطرستعاليمخألصةقاإللمجيلعاهتأنهونيهماوثام56حوالى
شاهدمنءجاالمسيحيةتمتدممهسجلأدقهومرقدأبحيلأخرىوبعبارة

متهويسوعحياعنعيان

لاللودةنجئلااية

إلياألصليةنسخهفييتوقفأنهوهيمرضانجيكفي3مثيرحقيقةهناك

أقدمفيموجـودةفليست2ء619االقيةاألعدادأما618حد
ومقئخرقيمةأقلنسخفيموخراوجدتأفهاهوهناكماكلوأمحهااننسخ

أنهحتىاإلبحيلبقيةشيحتلفالغرىاهاأسلىأنكامنىاكتيبهاقىفي

لمجداألخريالناجةومـناإلنجيلكاشبنفسهوكازبهايـكونأنيصتحيل

تعسفيةنجـائيةشهايةىفه698عندقسصيتوقفأنالمعقوليخزمنأنه

أنقبلاستشهدقدمـرقسإممونأنإمااألولاحمالينأحدفأمامفاولهذا

الكونأنإالحتماليأقربوهذااماوالوقوعيعيدوهذإنجيلهبةكتام
أهملتفيهوقتءجافلقداألخيرجزؤهابلىقدلألنجيلاألصليةالنـخة

أنجداالجائزومنورقامئانجيلىعليهوفضلتهرقىنجيلكنيسةإال
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واحـدةنسخـةسويمعنهاقبقولمضاعتقداإلنجيلهذانسعخجميعكون
خطرفيإصنالىممفيسةفلقدكانتفطاألمركذافاذاكاناألخيرجزوهال

اللهافيحياةعنكتبانجيلأهمفقد

مرقسانبيالمميزلت

نقابلهاحينعليهالنتعرفاالنجمللهذامزةالممالخممائصاآلنأللندرس

يعطىأنهإذيسوعحياعنكتـابطالكتابـةمحاولةأدقيعتبرأنها
مكثكوستكوقطعنهيقولولهذأوفعالقوالعنهحقيقيةصور

انهولثال8حءبروسبافهويالحياهنمقتطفلتإنه

اإلنجيلهـدااتسمفقدولهفـاغيورمحبشخمىكتجهاذكرياتجموعة
يسوعحياةعنبةكتالكتايحاولمنلـكلأساسيامرجعاوأصبحاقعيةبالو
حيويةوأكرهااألساليبأبسطفيالحقائقيقدمأنههوفيهصفةأنإ

بقانوقإنجيلهفيبدأالمسيحالهوتجارماتوكيداموقبؤكد3

ثعنهقصتهفييتطرقثمكاـهاللهابنالمسيحلمجوعأنجيلءبدطاناإل

سامميهعقولعلىيسـوعأفىيذكرفهوالحقيقةهذناظريهعنالتغيب

احمصححنرتهفيألسمفخهمعقدتامااكتيرالئناوالدهشةوالرهبةبهموقلو

ولم72ألفتعيروايههم33اتعالهمنفبهتوايقول

ليهينإالمتريلحالييذ1لمدتعداهمبلفقطالغريبةالجموععلىتأثبرلقتصر
وفاراعظيماخوفاظافواممثلذلكفيمرقسيرددهاتىاالعباراتأكثروما

جدأماأنفسفيوتعجمبواواف00041405هذاهومنلبعضبعفمهم
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دهالغايةإلىفجخوامنكاههألتالميذفتعير00615الغايةلي

اللةكانبلألناسمنواحدايكنلملمرقسبالنسبةفالمسيح62ر0143

وقلوبهمعقولهمعلىالبا4بتأثيرالجموعوصطفيسارنفسـه

لقدبليحالمناصوتمرقسيذلمالدهشةكرةفيولكن3

تبعوالذيئالكتابأنحتىيسوعحياةمناليمثرىالجانبيؤكدكان
أنهويذكرفبيماعبارانهنكتيرفيالتعديالتيعضإدخالإلياضطروا

3152متىالنجارابنأنهعغهفيذكومتىدتحرج3ألنجارايسوعكان

البريةإلييسوأخرجالروحأنيقولأنفيالتجربةقعمةفييترددالوبينما

49مثىأصمدإمافيقوالنالتعبيرهذااستعمالعنورقاشبمقفع131
إنجيلايمنأكثرمرقىدكانذلكمنوأكثرا4لوقايقتادأو

743أنأنهفيذكروإحساممانهيسوععواطفجريئةبطريقةيظهريمغر

8إيمانهملمدمتعجبوأنه642الجموععلىتحننوأنه831
إلينظروانه58330141س8حزيناكضبالوأنه66

الجسدةاحتياجاتذلكنبجاإليوأوضح0121وأحبالغنىالشاب

هنمافنى3ا6احةالىإليفيحتاجويتـب921أليجوعفقدكان

تجعلهبصورةويظهروإحاساتناعواطفنابشاركناالذىيسوعنجداالنجيل
مناجداقريبا

تعبيراتالفصةقلبفىوهناكهنايضعأنهخعمائأبهرزمنلوأ4

مقمعيذكرحبنفمتاللحواثثهاثياننماهدقائلهاكنأنتشهدحية
واألواقامهإليهثصرعفدعامتىولالوسطأفيوأقامهولداأخذيسوعأن

69



ثموسطمفيوأفامهولدافأخذهويقولللما812متىوسطهمي
جةصورةتعلىاحتمنمئهايكمةهلى963مرلهموقالاحتضنه

لتالميذونوبيفإليهاألطفالءمجىقصةقيفعلوهكذاللمشهدمئحرفة

عليهميديهووضعواحتضهميقولإذمنهتراباالقمنإباهممفعهمعلى

815رقا913151متىبلقا013161صأوباعم

واتكأواقولهفياطادثةعمورةيرمماآلالفالخسةإثمباعقعمةوفي71
الصورةأفويوما64موخسينوخينمئةمئةفوقاصفوفا

الطريقفيوكاتواقولهفيأورشليمإليسارحينيسوعوحديرحمهاالى
متىقابل0133مرقمىيوعويتقدعهمأورشليمإليعماعدين
مةفيمرقسبضيفهاواحدةعبارةهناكبل3ا81لو02071

هذهعيانشامدكانقائلهاأنعلىشاهدةحيةفتجعلهاالبحرتاس

نائماوسادةكلهووكانألهيالعبار

هـذهلريذىانىهوالعيانشهوداحـدأنعلىعهاهذهقشهدأال

بطرسمنالقصمىهذأصلانالثمهادمذتثبتأوالالتفاصيل

فيالبساطةهذوتظهروبساطتهبواقعيتهلكفيمرقمىوبمتار5

تالتاليةاألمور

الطفلبساطةفيتهقعيذكربلالبليغةباألساليبكثيرأيهتمال1
إالليهمايربوالاألخرىتلواراحدةعبارانهصفهوسولهذاوحماسته

وجملةعبارة3كرأإذالتالثاالصحاحفيفيكاوألعطفبحرف
والمطفرفإاليرطهاولمواحدرئيسىفعلبعد

ال



الحالوفيللوقتالـكلمتينباستعمالكثبرامغرموموب

ردفيواندفاعحماسفيذلكيفعلوهوإنجيلهفيمرة53حواليفاسقخدمها

يشعرالذىاألفىنفعءالقرانفوسفييضـعأنيذلكيستطيعوهوقصته
هوبه

371مضتحوادشقدصردفيالمضارعالفعليمضغدماءوكثيرا
قصتهدصصفيالبسيطالرجلمايفعلهضبطباهذا22134أر11

مستركةخهاليحهحتى

األراعمةمةحنفسيذكرماكثيراأنهأيضماأرعاامتيازاتهومند

فومىطليفا5مثلاظطإرةالمواقفضفييسوعفممـنخرجتالتى

ث41اآللتباأ711بانقر743إفها514

الكلمالتءصتأنلناويلوح5143شبقتىنفسهلماالوىالوي

نفمحهيغابىيكننمعيدقصةيذكرنحيىبمبطوسأذنفينقىكات
االةشدونذكرهافي

لبومرىنجئلاأل

الجوهرياالنجيلبأنهمـرقىإنجيلوصففاماإذاوابالالنجانبإننا

حبفيمنىاكتيبـهقىفياألولاالنجيلهـذادرسناإذانفعلوحسنا

الرسولبطرسوتدقيقوإعزازصوتفنايافينسمعالذياالفجيلإنه
واعظا
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لتمفسير





القصةءد

ؤلآألآنألمحآض

اقهافةاكتمعميحتممئوغإنخيللجثح

ؤخيذأمآتمأزصيألأنآهآءاألنئيأفيمكمؤدثفؤكمآ

يأبافيفيصآليصتؤلثفذاظثمذطرثيتحالذىتآلير

ئضقائوخئاكآنمنتقيتةئصئئآاصئتفواالزبطقييقةأجمدوا

انخطايأيتغفرةبيمااثئويمغمؤدئيماؤكرزانإزيةني
614مرقمى

يوحناظهرحيقتبدألميسوعقمصةالقدمأعماقمنضتهمرقىيبدأ

احالمفينبدأإشهاأرفشافيءوجاولدعندماحتىوالالبربةفيالمعمدان

فأمحالبمثيرثذقبلوتدتمراللهعلمفيبدأتإنهابلبالاألقدمنءاألنبيا
أملىقولهفيالرواقىأوريليوصمرقعىصدقولقدلدمعروفةالله

ءلمامنتنبعءاألشياكلإنحكةمملومةالله

ءاألشيابعفىنتملماألحدارهذهومن

وهكذاعلوبلنفكبرإنهإلثمبابتفكبرعنملحسنا
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يعتبرالوالنارصتقانوتأنفييحريهقعمدهيجريعندمافهواللةراتلد
يوجههملمتوامتعملعملهوبللهارابطالالخاخلةوادثاطمنجموعة

عظيمسامهدفإلىالبدايةوقتالهايةيعرتالذياللة

لسناألنئاعظمىمسئوليةنحنعلينايضعاإللهىالتدبيرهذاولكن3
ملىلمحجهودنانساعدفقدولهذامدفهيطقيقهفيإننابلتهدافىعنمنعزلين

ممتلنـةشكنيةحيانناتصبحعتأخيرأوتعطيلهفيالسببنكونوقديقه
هدفيتحققفيهالذياليومذلكنقربأنجهدمننستطيعماجمعملناذاإ

الشاعرلوحسنااألفضلرهوتداساىاالثه

ءالغناعنجزاطكنتحيىشبابق

األغنيةكتابةعنحتىامتشت

الطربقجانبعلىمغيرةشجرةأزرعولم

أيامهستطولنموهاأنعرفتألننى

والعلمالحـكمةأعطتنىألسنونولكن

يسقىآخروشخصأزرعأنفيالبرقيأنعلتق

يغنيهاآخروشخصاغنيئكتبأوإن

تحقيقهعلىويسامكلديعملمنهناكيمنمالميتقلنفالهدـف

لمعافىةءمملومرقىيقتبسالتىوالنبو

قدامكالطربقءيهيىالذىمالصوجهكامامارسلأناها

بتهديداالدبىبهانطقوالطه31مالخىسقرفيالنبوةهنهوردت

أل3



تكنلمائحهوذالشبهاتمستويفوقنوايهولمفـكهقثهالقديمالصهدي
والكهنةاشباعلىئقالأعمبحتالهيوعبادالرببمذجألئقةصليمة
ءويهىالفاسدةالعبادةمناطييطهرحتىمالكهبارسالالربهددولهذا

لمطفيالحياةتطهيرهوأسمىلهدفكانيحالىءفمجىالمسيحقدامالطريق
المسيحمجىأيامالعالمأشروماالجبارامملاالذاالحاجةمصميسفيكان

عنهاوقالفسادبوريأنهاسينفهاوارقتذلكفيالعالمسيدةفروما

بمنولمفعهاتصبوالغربانشرقأوحالنتقذرةكابركةإنهاجوفينال

حقيفةممابلخـرافيةباسطورةهذوليهـستلهاالناجحالعالجيحيةألىكر

يذكوومماالحاذسناعصرؤالمسيحيةتأثيرأمجادصحخهاعلىنشيوآقمعية
يمتبأقإليهطبانصحقيةحياتهءبدفىأنهروفالمهالصحفىبارثونبروس
مدنثالثلذلكقاختارالشهبرالمبشرصندايبلىبعملهنددامقاالتسلسلة

عنهالتجارمنجماعةسألولمافيهاتأثيريتحريوبدأالمبمثرهذافهاعمل

فجهايععلكانالتىاالجماعاتتركـواأنبعدمنهمكثيرينأنلهذكروا

ثمدفعهافييماطلونكانواديونمنعليهمماليدفعواتواذهبواصنداى

لستأناالواحدبالحرفهذافأجابهالئانيةالمديتةفيالتحاربألالغرفةسرئيسأل

لكأقولدعقوامحنحياقىفىدينيااجآعاضرأولمماكنيسةفيمضوا
فعلهلمامماثلةستكونعملهنقيجةأنوعرفتيلدنيةإليصندايبلىأفىلوإنه

11المدينةلمدكفالحالفيرحلقهليفتلهكللجمعتقبلمنمديتتنافي

سيركيمفقاناننساهلنأثراكقىولكنههناخدمتهمدةدوالرطيلةلفا

ضيئامنهنستفيدالولكنالواحدإليومؤالمبلغهذاأضهافثالئةهنايعمل
العظيمللبعربهذاالصمفيهذاأرادانـىالتعريمقأمحىالكيفيةونجهذ



بلىوعظفعددمابعيدانفصبلناوهاالمطهرالمسيمهقوةعلىشامدكبر

بمعدلاظورتجارفيهاانخفضتناريهبواليةشريفيبورتمدنيةفيجراهام

سيتلفىموعندماظا003بمعدلالمقدسابالكتوزيموارتفعبر04
كارولينابواليةجرينبورمدينةوفيملحوظبشكلالطالقنسبةانخففت

خدمتهتأيرمنهاالجماالنظامتأثرانمثمالية

تارعفيذكرماهوالمسيحيةتأفيرعظمةعنالقصمىأروعمنلعلبل
الوئملئقائدتغلبالسفينةبحاربينالثورةقامتفعندمابونتىسفينةئورة

بحارةتسعةمنمالكونةجماعةوكانوااريئبنجزرءشوافىعلىبالثوار

والعدعمرهامنعشرةالخامسةفيوفتاةاوطنيينمنءنساوعشررجالوتسعة

نفاالعشابمننحلرةمادةاستخالصفيالجماعةهذمنواحدنجح

كانسميثالكساندرحمهرجماعداجميعاهالكهفيصمببمالعملهذا

هستعمرءيفافيهذاسميثكرفوقدباصتمراريقرأمقدمعاكتابميمقلك

عثرينوبعدفعالنجحوقدالمقدسالكتابتعاليمعلىاحياتبنىمسيحية
هناكفوجدتغيرةأمريميةسفينةأولزارتهموادثاطهذمنسنة

مستمسفىتجدلمجرائمهناكتكنلمألنهواحداسجناتجدلمإنهافلعجب
نفسياءاممحاكانواالجميعألنعقليةمحمحاتتجدلممرضهناكيكنلمألنه

ارحيدالمكلنكانبلسرقاتهناكقكنولماميونهناكجمنلمومقليا
مناعههنوجدتأيناأمانفيالممنلكلتفيهتبقىالذياألرضوجهعلى

اقةمنالجتمعالمسيحىاإليكانطكلللمسيحالبابفتحفأيماالمسيحيةعمل
مقدصانظيفاوقىكهايضاظاألخالق

عالدأبةالتوبكعموديةيكرزيوحنا



طقسيألضكسالتجمراسطةخارجىتيرحياةاليهوديةالحياقدكانت

يطهركانإنهحهودى11كماترتليانويقول1159الوبينفىثورذهـ

أساسياعنصراكانبالغسالتفالتطهيريومصيقنجسألنهكانيومينفسه
يومنونالمألنجسةجماعة3ءاألاعتبرواالسببولهذاانجهوديةالديانةفي

بتالثةيقومأناليهوديةإليأممىدخيلكلاعوحتمواللوسويةةيالمر
ذبيحةيقدمأنواينافىاحهداجماعةفييدخللكليختتنأناألولطقوس
النجسةالساباقةحياتهمنيتطهرلـكليتعمدأنوالثالثخطاياهلهلتففرخطية

المقدسةبالمياوتيإرضكسلهبلءبالماالجسمرشليستظرفيفالمعمودية
يهوديااألميصبحلعملاذوبه

أنفسهمالهودمنيطلبكانأفهيوحقاكرازةفيالغريباألصولكن

يوحثاأعلنالعملوجهذاذالثفياألممـىوبينبينهمالفرقيتعمدواان
منالفرديهونلىأنهوهىاكتشفهامنأولكانيمةراحقيقةالمعمدان

اللهنظرفيءسواواألاليهوديألنجمهودياكونيأناليـكفىاللهشعب
بلاللهيطلهاالتىاليهوديةالحياةفليستالخطاياغفرانإلىيحتاجونجميعا

لمطهرةالحياة

يعالترفانيجبالثهإليرجوعهوفياالعترافوديةالمعهذويصاحب

نحتلفةشخصياتثةلتاإلنسان

يغمضالبمعريةلطبيعتهاإلنسانإنلنفسهيعزفانيجبا

هوخطيتهعنيغمضهاجدافباألولييراهأناليريدءثىكلعنعينيه
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وبذكرنفسهعلىلنفسهيعترفأنهىإذناألونىطوةقاينساهاأنيحاول

إلينظرعندماالنعمةطريقفياألوليالخطوةخطاإنهويقولاختبارأحد

إختبارنفسهذاكاندنسقذرانحلوقسوييرفلمصياحداتالمرفيكفسه
ءجرىمغامرشابأنهأبيهليتكقىعندمانفسهفييظنفقدكانالضالاإلبن

إننىلهوأقولأببيتإلىوأرجحماقالنفسهألييرجعبدأعندماولكنه
نفممكجهةفمواخطواشقوهياألوليالخطوةهيهذتدىدنيطنحلوق

دئهمواجهتكفيالحقيقية4البداحقيقتهاعلى

أنيئاثاإلنسانينفعفلنليهمءإأسامنكلإلىيعترفأن2

فالحواجزلهمتهءبإعماإلخوتهويعترفأواليذهبلمإندئهليعترفبذهب

القالحـواجـزذاكبعدثمأوالتزالأنيجبأخيهعنانعاإلنبالى

فيحدثتالىنمهفمةاألساانطابمإنيقولونافهعناإلنسانحصص

الخادمإلياءجازوجينأنوحـدثاالعترافكانالشرقيةأفريقياكنيسة

يجبكانعليهماالمخادمردقفالمنزلفيتشاجواإنهمالهيعارفاطا

أسهلفهاالعزافإننعمبذلكلمعزفاتأتياثمقبالتتصالحاأنعلي

التواضعيتطلبالغفرانولكنخوةلافاالعترمنباكثير

الغفرانبدايةهىءكبرياالنهايةإنفهاالذممانيعترفأن3

كقرتلقداللهيجيبهأخطأتقائالصدرعلىاالنسانيقرعوعندما
توبةفيبللهالكندالثهإلييأقىالذيالشخصهوالمغفرةبنالالذيفاالنسان

ءالخافىأناارحمقاللهمقائالوحزنوخضوع
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المللثيرشم

ورئتييماؤافـلائئهردئةكوزةكغهؤخـرخ
جمآنيخطآيآئئمئعقرييئاألزدنهزفييئةثئمخيئؤاغتتاوا

ؤيأكلظأجقويةحفلميئؤمنظقةثلائيؤبنيفابمنمآئو

همتمقبضإليأتيقآئيـكرزجمآلقتزيآؤغهمتالتجرادا

أنآحدائهصئئوزلؤأأنخيئأنأفالنثتمائدىجمأأقؤى

انقدمييالزوفيفتعمتئغئدكئمفؤؤآمأ9يائمآتـأكمكذ
58ةاهرض

سعتفقدالجماهيرعلىالفذالتأثبراالكانيوحناإرساليةأناواضحمن

ليوحفاجعلالذىلسرهرفمامنهوتعضمدلتسمعكاتهتكبيرةجماطفيإليه
أسبابعلةهناكالكبيرالتأثبراهنى

كانمتبلطالوعظعلىيقتصرلميوحناانهواألولالسببا
فلنععرهدارخاإحتجاجعظائهكانتنفحقيقيةحيةرسالةحياته

االحئجاجهذأوظهرمتحرقيحيةةورعفياالحضجاجهذاأعلنتصياته
ثالثصورفيالحى

القاليهوديةبريةفيسكنفقدلهمحنااختارالذىالىكانفي1

تعتيرإذمروعةصحراوهىالميتوالبحراليهوديةمركزأورشليمبينتقع
وذىفتالشممىرارةفيتتوهحانتىيةالجيرفاألجارلمصحاريأذىمن
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ارتفاعإلينيعملكرتفعالذىمستوثرالغوسطعهاتملوهاواألعينألرجل

منيعدالذىالميتحرالبمستوىلينجأةإينخفضثمالميتلبحرمرتفعات

اقممىمنبجعهبلهرغكيربممنهايجعل5انخفاضاالعالمامحفةأكز
اظرابأىجشمونالقديمالعهدفيسمىولهذاءشظاوأشدهااألماكقة
قصورعنبعيداالمعمدانيوحناميكنالموحثىنالمهذافيوالدمار

افهصوتيمعأيضآكانوفيهالملوك

وكانالجملوبرمنلباسهكانقدفيلبسياالتىكانالثيابفىئمب

8امل12إيليايفعلكانتماماحقريهعلىالجلدمنمنطقةيضع
وخشونةبساطتهمقالقديمهدالعفىءاألنبياطريقاختارإنهلمعالمأظهروبهذا

وبهرجتهعصرهماتلملىوئركهمعيثهم

هنهوتحملبريموعالجراداكانفقـدطعامهفيوأخبرا

أباحتولقدلجميعالمعروظالحشرةلكونأنإماقالجرادمشييناتطاا
البفولمننوعايكونأنوإما32و1122الوينأعهاأالشريعة

فاماالبرىالعسلكذلكالمعدمينءالفقراطعامكاوكانكاروباحمه

خدوممنتتساظالىاألشجارعصارةيمونأنوإماالنحلشهديمونأن

بوحناكانطعامأنهوالممفإنمالكفيأمصـذاأكانءوسواجمذحماثفي
البساطةيةظفي

للناميهيقدمهاالتىرسالتهيعيشإنسابمكانألنهالناسأصغىاإلنسانلهذا

خالفعلىيحيونكانواحامليهاألنضاعترساثلمنعكرازتهفي
بأنالمالبينمعاحبويناديبالتقشفالقمرساكنيلشركانيهاللهعرونما
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متأاالناسيعلمانأرادكارليلوحديئاءالـمافيكنوزهماألساكنز
مجلداعشريئفيتعالهفـكف

هوكنؤسهمفىيعتملعماالناسعبرأللهةموفىرسالتهوكانت2

ناحيقيهاوتذاكوظهروانتظارانهمرجائهعمعنلهم

حفظاالناموعياالهودكلكلحفظلوإنهاليهودءعلفالقديم1

هناإتمامالفاسهنىوطالماالحالفياللهمدكوتيظهرواحديوملمدةتاما

يتمنونكانماعينوهىلةبالتواليـكرزكانيوحناءجاوعفدماالفول

ذكرولقدامنياغمأعماقعنعبرأللهليهأصفواولهذابهوالقياهعمل

تعطىأنليسالحقيتىالتعلبمإنقالإذذلكمثلثميئاصديثهفيافالطون
أبلغرسالةهناكتوجدفالمنفوسفيمماتبصرأنبلجديداشيئاالناس

الصحبعالشخـصبهانادىإذاالضميرتخاطبالتىالرسالةمن

فيكامناللهصوتحماععمتلهنإقيوحنارعفياليهودوكانب

ظهرونجأةعامثألثمائةلمدةانقطعقدالنبوةكانصوتولـكنأجدادهمسمع
ينهفالذلكفيغوابةوالاللهملكةالذىالنبىالشعبفيهوعرفيرحنا

يالهصوتتعرفوأناليدواألذنالصحيحالرجلءتخطىأنتستطيعال
ممعـدحالماأنهنينىتوسعنالمشهوريخانالعازفيأحددكرولقدالحقيقى

سلطانهوكانالحقبقىالقائدكسترااألوأفرادكلفيهعرفالقيادةمنصةعلى

وبهذللفووالخطيبالماهرالطبيبيعرفأنأسهلوماكبواعليهم

اللهبكلمةينادىالمعمدانيوحناءجاالكيفية
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يعئبرالموالتأفيربالفوةرصالتهصبغفيأصيالعافالثراضمعهوكن
بيدرأنءالمروبستطيعسيدهءحذاسيورليحلينحنىعبدمنأقلنفسه

منقطعةسوىيالكنلمالععرذلكفيءالحذاأنيعرفعندماالفولهذاعمق

ءيمتلىلقدكانولهـذاجلديةسيوربالقدمتربطهاالقدمباطنتغطأالجلد

يعرفإنهنفسهينمىيوحناإنالخشنةفلسطينطرقفيوالوحليالراب

هذاءثىفالهوأماهدثىهوكلعقيدتهفيالمسيعإنفقهرسالته

يسمعوأنللناسالدوافعكبرأمنإلتوافجكان

نفسهعنبعيدينءثىوإليشضصإلييوحنايشيرآخركانوبكلعنى

أماالجسـدوسخإزاإليإالتوىالالتىءالماسودبةكانتقمعموديته

جفرىجعالبرجولقدحممقلوريطالذىلقدسبالروحفسيعمدهماالقىطسيح
اتليفونباماصديقايطلبعتدماأةالإذجميلبتمثبيهالجليلالموقفهذاعن

يقولالتليفونملطصوتويمايهإالتليفوفىالخطوعوليتأخرقد

ويسحعمعاالخطانيتصلوحالمـاحاالبالخطأوطكأنأحاولإننى
يوحنافلىماهذاولنفسهنناتهمنـكالالتليفونعامليحتنىصديقهصوت

يتوصلأنجاهدايعملبلكاناالمتماممركزيمونأنيحاوللمإنهالمممدان

بلنفسهإلىيشرلمألنهلهالناسسمعولقدمنهوأقويأعظمهويناالس
جميعالإليهيحتاجالذيالشخصإليبشيركان

صلالفااليوم

يـةؤاضتدييلانآجمهزةينتهشوخجآبرماآلئاتلنلثؤفي
امصملىالرأي2ائعآصآعدوهوثصرفئواألزدنسفيأءئو



منؤتةضؤكانقتيناليآلكايثكؤالزوخشتعفمثأ

ئرزثيلىالماظيبمثيتيائتأالتئمكاله
1619مرفى

6المعمدانجمرحنايديعلىاللعموديةيسوعءمجىأمامحائراالمتأمليقف
مالمةالاالعلىوالندمللتوبةتكوقأنعموديقهبيقصديوحنافقدكان

أالعةاصطامنالمعصوموموالمعصرديةوهذليسوعفاشكهاعلىوالعزم
المعموديةتعدكاعهالثقلركبلضرورهـيرخلهبالنسبةالعملاهلىيعد

أربعةأموراتعقاللسوع

مكعصلمدهالحاممالتقريريوملالفااليوملهبةبالنلقدكانت1
كافاولـكنهليةالمزوواجباظأليومىعملىفيأحيرناالغاصرةفيلحهنةثالثين

ارآمـدولالعالمةينتظركانعملللةالدعىفيهاتأتيهالتىالساعةيترقب
يبدألاللهءمماالمنإشارةظهورفيرأيفقدالمعمدانيوحناظهورفي

اإلنسانفبهايقففاعملةلحظاتتأتىإنسانكححياةفىوهكذااإللهىممله

بوجلأويرفضهاأقماوإحياتهفيفيخجحيقبلهاأقفإماخطيرتحدأمام
لويلقالكاالمربرلفشلمصيرفيكونعملها

فاصلةلحظةرجلطولـكلأهةلص

األبدىنفمالهفيالخيرأوللعثريقفل

الجفافأواالزدهاريهبناالذىالجديدصيحهبلاللهميةإشها

كاظالمواالنورلنبيعرجوهواألبدإلىالفرصطوتذهب
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رضمكسبيقولالذيكاالعزملحظةتأتىإنسانفلـصعم

وجزرمدكةتوجدالفاسحيافي

والغدااحةالىحيثيحملهفلسوفالمدفرصةبنخهزفن

الحيارحلةتكونفسوفرفضهإذاولكين

والتعاسةارحلفيمتعذر

الحياالجانعةالظضالحياالمشوشةبةالمضطرالحياةالضائمةفالحيا

كسخهامأيقولكمافعهاعزيمةالالىالحياةهيالهاويةإليدرتغالئ

وطرقطريقبتفثحانسانل

الممئدةالسكالفوقتجريةاالهالهمةذاتوالنفى

هالمخفضاتفيتتردىالقعيسةالهمةذاتوالففى

الضبابطريقفىاآلثنمينوبين

وذاكهذايقكميرونيتعنر

فعندماولهذاسحيدةحياةكونتأنيمكنالالتيارمعالمنجرفةفالحياة
بـكلالعملإليخرجءبلإليهءالممماإشارةهويوحناظهورأنيسوعرأى

الجميعكقىلقدمسالمةقريةفيكريمةرةأوسطالهادئةياةاطتجذفيألىهمة
اآلبءنداولى

ذاتيتهلتحقيئفرصةكانتالعد2

ذللةمعولكنهخطيةبالكافىألنهالهوبةإلىجةطقيسرعبمنلم
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اليريمتلذلمثفيمثلهافهإلياالتجاحركاالحركةمذهفيايناسارك
خلقققصدشعبيةحركةفىيشاركولكغهرفاهيةأومالإلىلهحاجةالالا

الذاتيةفتحقيقوالففسيةالجسديةحاجاتهمالمعوزونءفقراالفيهيجدعظيممجتمع
اآلخرينألجلبلمحصيةكمنفعتهألجلالحركهفيالمرشاركإذاإالاليتألى

ءجاالمفعرمعسيرفيالمسيحىأنالمسيحاصياحةكتابهفيبنيانيوحنايقول
علىوكاندخولهمنالناسيمنعونءأشداحراسبهيطمنيفقصرإلي

كقولليدخليهجمأنيريدأمحرجلاعـمليـكتببقالهيكسكرجللباب
المسيحىرأينجأةحينوعلىالخوفمنءالوراإليمتراجعينكانواناس11

هذاعندكاحمىأكتبسيديوقالشجاعةبـكلتقدمضخمارجال

بوحنامنليعشدءجاعندمايسوحفعلهمااوهنىالمسيحىيفعلىأنلمحبما

عملىعلىاآلبموافقةفرصةلقدكانت3

تأكدإذاإالبعيدةدبإليوعشميرتهأهلهيتركأنإنسانأىيتطيعال
العملىيدأنهعرتفقديسوعفعلوهاكذاالصحيعالطريقفييسيرأنه

ارقتذلكفيالـهودكانوموافقتهاآلباسسانلينالوذهبشؤج
الثهأنهـذاىومعنالصوتابنةأيقولباثيسمىبمايعققدون

أنإنساقيستطيعوالمفهيدفىالنورفيساكنالسابعةءالعصمافيموجود

يسوعلـكنمنهبيدصديإالهوفمااآلنمايسمعونهأماصوتهبسمع
الصوتخاطبهمرقسيقولوكامبافـرةايصوتجالهلقدذلدغيرإختبر

بذاثيععرحكاللجماهواللهالصوتنفالحبيبابىأنتاإللهى

الحبيببنىاهواهنمالانعهـوتأنيعلنعندمامتى
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وموافقتهاستحسانهنالوبلخطتهيسوعأعلنمـوديةالمهئ

اإلعدادنرص4

رمزيةالعملهذافيوكانيسوععلماالقدسالروحلقىالفرصةتللةفي

رسالتـهمغزيعنيعبركانحمامةشـكلفىعليهايقدسحالرفنزولواضحة
يوحنارسالةبينوبينهاالشقةأبعدفماوالحبةالطفارسالةأنهاروجوهرها

3701متىأالشجرةلأعلىموضوطفأساشعارهاكانالتىاملالمه

ولكنفاتحاءجاوالحنانالحبقلبمعلنايسوعءلمدجا39
المحبةالفوىيممالحه

االختباروقت

ائكزفيهنآكجمآنئالبرإذالروصآخرتجةؤياؤنعت

ؤصآزتشىالوتغجمآنالشتيظالقينتحزلثتؤمأزبع

تخذمهاثتالئـيهـا
31و121

البريةفيالتجربةساعةبدأتالمعموديةعندافجيدساعةانحشحالما

نزلالذىالروحاقوهواألهميةمنعحطيمجالبعلىأمرهناكول
لمواجهةمريةالإليحملهالذىبنفسههوالتمجيدكانالمعيودبةوقتلمجوععلما

وهيالحياةهـذفىوالزهضروريأمرالتجاربأنيعلنهنمابةالتجر

عقولناقويوتتجددأقدامناتتذبتلـكلبلونفشلنسقطالتقالجنا
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ءأشداءأقوإبخودامنالخلقإنهالخيرنأبللضياعناليستإنهانفوسنا

بمهارةيلعبالتانيةالدرجةنريقفيصغيراعباالرأيمدرأنلنفرضلئه

الدرجةفريقإلىأمالثالفـةالدرجةفـربقإلييرسلهللهيعملفماذاوكفا

الثالثالفريقإليأرسلهوألنهاألكرالفريقإلىيرسلشكيالاألولى

لىمضطراإنفسهيحدلىاألوالدرجةفريقفيولكنولواظالىكسلودله

هذاالكبيرالفريقهـفايسايرحتىالعظيمالجهدوبذلالمتواصلاتمريئ
ولتقويةرجولتناإلثباتاختبارإنهاتجربةاألولالهدفهولضبطإ
ضمالنقاء

يهودىرقمفهوحرفيابؤخذأاليجبزيرددءهويوماأربعين

الجبلفىيومانأرنفيأنهمومىعنفقدقيلمناكمنمعينةمدةعنيعبر

للتىيةاألبقوةيرماأربعينسارأنهايلياوعن4381خروجالثهمع
عشرةنقولعندماعادتناتشابهعادةا918لوكماالمالكلهأعطاما

تعبرولىكخـباحرفيةمدايتيوماضأربعينالزمنمنمدبهاونقصدأيام
مانوططوبلةمدعن

الثمهئطانا

ثميئاندرسأنيناويجدرريةالبفيبسوعوابهوالذيانشيطانلقدكان

طرجمكانتشيطانتترجمالتىالعبريةفالـكلمةالشيطانفـصتطورعن

ءاألعداأوالمقاومينمناداألفربعفعلىالـكلماهنهأطلقتولقدماقاوم

أفاسطينعونوا3222عددأبليعامضديقفالذىلمقاومهوارباكؤ

أللشايكريشوداود924وئيل11لهممقاوماداودينقلبلماليحافون
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منحهالربألنسلمانويفرح9122حموئيل13لهمتاوماصرويةبن

بدأتولهذا54مل11ضدهقاومايجدلمأنهحتىملالالسالم
المفاومبكلعنىالكلمة

أالمشتممعقفتستخدمطمةاالهذتطوريحدثالزمنمرورمعولكن
أنيظهرحيثأيوبسفرمناألولاألمحاحفياستخدمتالمحىوبمهذا

عماللنفسهاختاركنهول6اأيوباثهءأنجامنواحدايعتيماراشيطانا

أيوباللهأمامضدمبهمايثمضيجدحتىالناسحياةيفقشأنوهوقاسيا
فردأىدصيقـالأنمحـماماولبةأنهوهنافعملى32وزكر23

نيئنااليوالـكمةجمةقىوهيالشريرفهوفتراتلفيالمحيطانالثافإاقب1أما

المعقعنيبعدكئيراماكاوهذاالمفترىالحرفيومعناهاحنهاه

الرتمحضرفيعليهمفترياآخرثمخممايغتابالذىالشخصأتأىالسابق

تطورقدبهـمالمنالمعقبللىرهـوالالشيطانبستمراقديمامهدافئذلكومع
لالنسانالمقاومالعدوإنهللهعدوايظهرهحتىبعد

هـذاعالساعدوقديتطوربلهوكايبقىالآلطهالىمعىكةو

أنيعتقدوناللفرسالسبىءأثأفارسدبفيطويلةمدةاليهودءبقاالتطور
الظالموقوةرمودأواإللهفيوتتمثلالنورقوةتتطاحنانقوثينالكونفي

وهذاالطرفبهاأحددنفسهيختارأناإلنسانوعلىأهريمان4اإللىوتتمثل

أنوعرفواكرةالفهذاليهودوأخذءنفسهاالحياوقاعيدتوالحياةتفسير
الشيطانهوالمقاوموهذاأيضاللهضدبلفقطاإلنسانضديقفالالمقاوم

واحدمقاومإاليوجدفالنفسه
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ورايقفالذىهوالشيطانأنلنابتضحالجديدالعهدإلىنأفىعندما

سيدخونايوذاقلبمألالذيوهو3161لوقاالبشرالموآأمراض
ويعقوب9و58بطانحاربهأنلمجبالنالعدووهو223لو

01191لوقاالمسيحعملأمامانكسرذلكمعولـكنهأل4
تقفالتىالقوةإنه52140مىاألبأليللهألكمحفوظاآلنوهو
اللهضد

يعرففقدكانالبريةقىالمسيحلتجربةالعميقالمعىلنايثضحفقطهفا

العملبهذاليؤمهائلةبقوةزودقدأنهويشعرممألجباراليعملءجاأظ

كانتلقدهذاعملهمميتكاالتىأطريقةايقورلوحيداالريةالىءوجا

ليكاجذبهمألجلهمةدوتحئأحبجمالناسمحبقخذلهاألبرسالة
المفتريالشيطانيدخلوهناالصليبعلىرفعكإليذلكأدىوإنحتى

ءالخاطىاإلفسانسحقفىاسقخدمهاجبارةقوةالثإنلهليقول

ملكوتيميمأنمنهيطلباآلبالسيفبقوةملكوتكأقمحطمه
علىوكانوالدكتاتوريةالقوةملعكوتيقيمبأنبهيجـروالشيطانالحبة
اإلثنينبينيختارأنيسوع

إنسانيتينيلستينربةعنالقصيرةقصتهمرقسينهىوهنا

الفهدزنيرالريةفيتسمععندماالمسعبمرفيقةارحوشكانتإن1
الصورةفيورعببانقباضنحساوىوابنىثر11يرالخشونريوالدب

لهءأصدقاحوثيمااكانتديسوعشعوريمنلمهذاواكنلقاالمعطاة

بغهالعـداوةتزولسوفالمسياأيامفيأنهاألقدماناألنبياهحلمكانولقد
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حيوانمعإليومذلكفيعهدالهموقطعهوخويقولوارحولقإلنان
ءإشعياويقول281هوخأءانسماودباباتءالممماوطيورالبرية

علىالرضيعويلعبالجدىمعانمرويربضاظـروفمعالذئبكنفي
يفسدونواللمجؤونالواناإلتجحرعلىيدالفطمويمدالصـلصرب

األسيمـىفرنسيىولعـل1169الققدسىجبلكلفي
بلوالسـالمالرفهايملكالتىالجميلةباطالةيتنبأكانلمحيواناتيعظوهو

هذاأننفسهاإلنسانيعرفأنقبلعرفتالتجربةءأثناالوحوشلا
هوملـكها

المعونةهناكنجدالتجربةتواجهناعندماتخدمهمالئكةوكانت3

مقمفرالأنهمالغورأيدوثانفيوغالمهاليشعحوصرعافعفداإللهية
الجبـلتمالومركباتهبالىجفدفرأىالغالمعينىالنبىفتحالهالك

وهكذاوحيدابهحروبحاربيسوعيتركلماآلبإنا6ملوك3

أبضامعنايفعل

حةالمفرالبشارة

ببشآزةكرزلاتجييلإلىتسئوجآعجموختااصنيمؤيغدمآ
كوتتتعمؤائترلتالرمآنكتلتذؤيفولالنيماتقـكوب

بإأليحيلمئواؤائواقئوالئيما
14101
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لهاطاتثالثعلىتحتويالمسيحاناديالتىالختعرالرسالةذ

وهيصىالمسيلاليمانقصوىأهية

االفجيل1

سطهمندـانانيةاليووايـكالةبشارةأوإنجيلكانتيسوعورسالة
الجديدلعهدفييقمضونلهاإنحيلأوبشارةجمتقىالتى

ءصقبلالناسحاوله9كوه3غالطيةأاكلقانجلي1

منأيوبيصرخولهذاالتخمينعنايديهفئلمالثهعنيبحضواأنالمسيح
النفسإنأوربليوسمرقسويصرح323أيو01فأجدينىيعط

ءاافييفىءوضىكةسصلوهوبوضوحنرىأنالتصمقطيع
حاجةلهميعدولمسونهوبلىافهيمرفونالناسبدأبسوعءجاعندماولكن

التخمبخماإليبعد

والتشاؤمايأساممولـكم32اسىكويرجاانبئلانهب
نوالعناإلنسانعجزعنسيفدثفيتمالمسيحءمجىفبلالناسقلوب

ءجاعنـدماواكنصالحاليـكوننضالهفيامهزمألنهالفروريةءاألضيا

للبشريةءبالرجاءجايسوع

الكبرياإلنسانمأسانإ651أفسمىأالسالماثبيلانهأ

عاقيلولقدغريبرباطفيشيطانمعمتحدمالكفهوشخصيتهاتسامهي

أحدهمفسألههديغيرعلىمرةيتجولكانانهالمقشائمالفيلسوفشونبهور
ويقولأفامنأنتتخـبرقليتكشونجـهورابابهأنتمن
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بالضياعوالعظمةالمجدفيهيختاطتهدممبمعبدتذكرفىحيانىإنبرنزبرتو

والشرالبربيئموزعاإلنسانأنفيتـكنالبشريةقالمشـكلةواظراب

ملةمتوحدةفيالمنفصمةالشخصيةتلكيوحدأنيممتطيعيسوعوالكن

اإلنسانإلىالسالمردمعفاهاتهونعر

وديننومزمانكلفي36أفسصأاللهمواعئـدانصلد

يعطىالولكنهيطالبالوعدإلهالارعيدإلهاللهأننيظنوالناسكان

يعطىأذفيهوملالالثهمرورأناعلنتالتىهىوحدهاالمسيحيةولكن

أخذاأنال

حمهالحياةعنالوننىفـكرةإن01اتيمو13الحلردانجيلءـ

أنأعلنيسوعولـكنهانتقنحلىنفاإلشعـطالموتإليطريقانها
الموتوليىالحياةخاقاإلنسان

سابيةحالةيعفالهناصواظ31اافسىألمالصانيئلو

كنهولاوعقاالماضيةالخطيةمنالقحررفىفقطليمعىفهوإيجابىعملولكنه

مطمئنةرسالةهيحقايسوعفرساانشرقوعلىالمنتحرالمعياةألقوة

للتوبة2

كذلكالجستولكخهاصهلءضىالتوبةأنخطأالناسبعضيفتقد

البمعقجملطماثيراوكالتفكيرتغييرمعفاهاولءطاهنانيةاليوفالكلمة

فـمنتائجهاعلىوالحزننفسهاالخطيئةعلىالحزنينوالحزنالندمحالةفي
عرفواظطيةإلجهاأوصلتهالتىاطالةعلىكنولويهتئبيحزنشخـصمن



بهاارتعننأخرلماءثىأذاهامنبصيبهأندونءيخلىأنيستطيعنه
الحقيقيةالتوبةولكمنالوخيمةنتائجهاجمربلنفسهاالخطيااليمرفهو

فولتاذالحيهمالقديسذدكعنعوولقدنفسهاالخطيةعلىوالندماطزنهي
أناليعتطيعواحتىرذيلةألنهاذيلةالىبهرهواأناألطفاليتعمأنبجب
تءاقىصورةأيةفيمهامروايحتىقلوبهمفييمرهوهاأنبلفقطيتخبوها

فيعوفعيناتنفتحالخطيةلمجيكانالذىاإلنسانأنتعنىفالتوبةلم
فيـكرههاالعريرةحقيقئها

يؤمن3

أعلنهبماالناكمايؤمنأنذلكومعنىباإلنجيلامنوايسوعيقولكا

إليهليردناإبنهبذلأنهحتىالمالمأحبقدبأنهوايواللهعنيسوع
واقعةحقيقةأصحتالتصديقهبعيدىكانتالتىاألمورأنؤمنوا

رفقاعهيختاريسوع

ؤآثذزاومنيهعآلطآبضراظييليتجرمجثذتمثيىهؤيمآز

لهمآققآلصتئادئمآكآنآقاثتخرفيكةشتمهللميآلطأخآ

قللؤقتـهالثامىصتياديافيتصييركمآخغلقا7ؤزائيقلمتهمموع
قرأىقيالهنآكمناخآرهتم0ؤتبيآهشايآكتهمآتركا

هـالمثيبآكئصئلخالقالستميتفيآؤآخآةؤيؤختارتدكمائطتغفولت
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األخرىقغمينهالممتفيرتدشابآممآقةزكآئمؤقئتذعآفما

ةاةؤزهبآوذ

بالرسالةالقيامالطريقعلىقدمهووضعمصيرتقريرمنبسوعانتهىحالما
عملىيبدأنقطةمنالقائدبدفالالعملءرفقاإليهيدعوبدأاآلبأخذماالتى

فيعمالميمشفصغيرةجماعةلنفسهيخئارأنهيالطبيعيهءالبدونقطةصاال
الخطوةعنمرقسيحيالفصلهذاوفيبهمقلىعاكارسالتهويهتبنفسه

افةسـكوتءبنافياتخذهابسوعالتىاألولى

بمميادىالمقاطعةتلكوامتالتالجليلفيرائجةمهنـةاألحماكصيدوكان

حاكايوماوكانالشهراليهودىالمؤرخيوسيفوسويذكرالـمك
تتجولكانتيـدالصقاربم033عنيقلالماأنيذكرالجليلعلى

الحوماءضراعلىقدرتهموعدمالناسلفقركانوقدالميدالجليليرةفى

بالسمكاستبدالهعلىدافعاأسبوعيواحـلـةمرةمنأكثراطموأ

ذلكعألوزاد60344مو701في11114224أر

وبالطبعكانلهرائجةسوقهناكوجـدتحيثروماإلىنهيمهـدروماكانوا
الوقتذلكفياننقلوسائلءوبطنقلهمدبطوليفمسدالحقمملحاالسمك

السمكبيتأىيدابيتمثلالسمكبعميدبالدكفيراكصخهرتولقد

األناجيلوتذكرالسمكتمليحنمأيخياافىمثلبتمليحهو

النوعالمئمباكمنعيننويسمتخدمونانوالصيادينكاإنتصريحآآوتلمي
وتطرحأثقالهايتهافيضخمةثمبكلرهيثغعساجيناإسمهاألول
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األطرافتنبذبالقاربيتحركوعندماءالمافيمستقيمةفتنزلاياربن
انسمكداخلهاتحفظكبيرةحقيبةكاضهافيصبحبعضإلىبعضهااألربعة

احمهكاندفقويوحنابطرسيستعملهكانماوهوالثاقنوحاأما
األولوعالهمـنكثيراأصغرنوعوهوولأاطممكهأمفيبلسترون

داخلهاالسمكفتجمعبيديهرهاوبنفسهاإلنممانوبستخدمهاالمظلةويشبه

سوعاختارالذينالرجالنوعندرساناألهميةغايةلفىوإنه
لخدمته

منكياتيثخرجوالمءبسطاقوماكانواهممننالحظأنيجبا

مالوالالمكهنوتيةأمكانتمدفيةأرستقراطيةأوساطفيينشأواولم
وئقالتارحفيإنسانيظهرولمعادييناناسآخـركانوابمعىصياديننواكا

تجاأحىالإننىوشبرناردفيقوليسوعبهوثقمثلماالعاديبالرجل
يأفطحتىالوجودمنانتهمإكأفيركبتىوهوواحـدبشعصورإالاطبقةهذ

لساتعلىورتيجاجونولئريشبانوفيمعتدونأناصعمهم
باوتهمكرأءكرههمأبمالرعاعملتونواحمهروايئهشخصياتأحد

تافهقبيحإنألوجههمحنظركر001صوتهعةفكلأكرالمتناهية

كايةفىالناسمنمليونآ72إنجلترافىكارليلقالغضبلحظةوفا

اإلنسانتجايسوعوشعورهؤالشـعوربيئالشقةبـدماكاالغباوة

كامهمالكتيرخلقألنهالرجليحباللهأثاالبدلنكولنقالالعادى

وأنادبمرجالطععثرإثنىأعطىيقوليوعكانهذاكانماملهئ

نهتمبقدرطنحنالناسمننوعبأيالنتهمدعناوبهذالةالىكومأفتن
فيهبسوعيظنهماغيرشخصفهنظنوأالمفابسوعيخلقهبما
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تاليوىبعملهممونيقوتوااصيدخادعاهمعندمايعملونتواهاذاكا

مةكئريئإلىاللةدعوةتءجاوهكذاالشباكوإعالحطاكاألصيد
ءأبياألا

يقولايضاعلهمءأثناوفيبلاللهبيتفيومفقطليستهمءلقدجا
بالىفأخذلىجميزوجاقأناراسبلنبىأناقوالنبياأنالستموسط

11وه741أعاموصاصرائللشعبىتنبأاذهببالىلىوقالالضأنءورامن

كبلنجرواياتشخصياتاحـدوهوكمدرومايقولاينىنفسوفي

ءثىتدبركلالذىوانتاللهبابدكأرىءثىكلوفىال

الدعرةهنيتهربأنيستطيعالاللهيمألعالمفييعيشالذىكاالنـان
اإللهيه

هـذكنتكالمإنبعفمالهميسوعدعوةكانتعاهمكبف3

يصغوقالجموعبينيقفونكانواوأنهيبدفيسوعفيهانيقابلمرةأول
حديفااليهويتحدثوزالجماهيرانفضاضبعدمعهيبقونلواكاأحمموالبداليه

ولكنهالجميلصالمهبةالجذاشخصيتهتأثيوتحتوقعواأنهموالبدوديا

هاكمأوالالهوتيةالعقائدبعمقمعالنبحثتماراهـلهميقللمعندمادعاهم
القواعدمنجموعةهأوفياالبرايـكمتدواأنأرجوكمنظرباقهي

اتبعنىقالفقدذلكيقللمإنهصءفيهابمأستشلأنأوداألخالقيـة
هذاةالعقلقبلالقلبالىتوجهدعوةشخمىالرقباطميةشدعوةإنها

أننقصدلكنناتفـاكيرميتركواأنيجبالمسيحيقبعونالذينأنيعقال

مةمعلىألسباببالناسنعجـبقيلهدهاإنسانايحبيسوعكمنيقيعالدىإ
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إنوأناالسيديقولوهكذامعروفسبببدوننحهملكننا

الذىفيرالغإلجمعأننعتقدوإننا212يوحناالجيعإلىأجذبارتفعت
فقعلشخصيتهبسبولكنقالهمابسببذلكلفعللمييسوعامن

يسعحمنعهمماذا

احدبمقالوالنومالللخدمةدعاهبهيقومونممألمفحهملقد
بسوعهـاكذافعل3نفسهفيهيحدعماليحدأنهىلالنسانمهمةأعظمإن
يفميموالأنفسهمليحرقوامضحيةمةوخدعلفيأنفسهمليبذلواهمدط

أنفسهمكليعطونه3صمألفقطمنهيقيدونلعملدعاهخـرينلال

طهييدأمعسكويسوع

ؤصآزالسمتئتاائتخمغذعآلؤياؤنمتتمنآحوكنرذخهـلواصتم

صصفطآنتهكضنئملققننهتعئيييإيئقمهصواينلغتم
كتتةوليثمعاكـائ

33ر112هرقس

يوحناظهورفيعرفعندمافيذكرمنطقىتتابمفيىمرضقصةتسير

اآلبموافقةوينالمنهليعتمدلتوذهبالعملءلبدلهءالعممابشارةالمعمدان

ئمماظهووالعملطريقةيختارحتىالشيطانواجهذيلطوبعدءالبدهناكل

ءجاالذىعملهيبدأواآلنلتهرساليحملىيجهزهمأنأرادالذينأتباعهاختار
وهولهالطبيىنالمفيالسليبدأهذاأنالطبيىمنوكانألجهمن
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الكمنيسةيتخذاذخدمتهيبدأعندمامناوأحدأييفعلتماماكالمجمع
ءاالبتدانم

بعضهفاكأاليومكنيسةوبينبيتهالفرقهووماالمجمعهوماولـكن
دلنهمااألساسيةالفروق

علماتقتصرفيـهالعبادةوكانتتعليمىمعهدعنعبارالمجعكان1

ذبيحةوالايمقىوالموسيقاهناكمجنفلمونفسالهاالكالةةءوقراالصالة
اليـكلامنتأثيراقأالمجمعوكانالطبيىنهامالهيـكلهاكانهذ

صرحتبينماواحدهيـكلغيرهناكمجنفلموههماقيلاليودحياةفى
المجمعكانفقدولهذامجمعاألنفسهميقيمواأنأفرادعشرةلـكلالشريعة
لـكلإذاالطبيفمناليهودمنجماعةفيهيعيشالعالمفىنمفىص

المجمعمنيدأمملهانرسالةحامل

جموعةففيهبرسالتهليقوممعداالمجمعفقدكانذللمنواكرب

مخصالوهوالجمعرئيمىهناككانبالخدمةللقيامنحصصيناألفرادمن
موزعوأكانجانبهوإنىفيهاظدماتوتدبإرنهشئويةرطعنالمسئول

فيالموسرونيقدمهاالتىوالهباتالعطايامعونكانواالذينوهمالصالقات

يتناولأندةاااوكانتالناسمنءالفقراعلىنهايوزعوثمإلمجمع

اظزانثالئاهناكوكانةاراحداألسبوخفيطعاموجبة4ءالفقراأفقر
األسفارعلحهاكـتبتالتىواألدراجالرقوقحفظعنالسئولوهواظادمأي

وتعليمالسبتيومءبتداإلعالنإاألبواقوضربالمجمعنظافةوعنالمقدصة
وظيفةوهيدإئمافماغروظيفهالجمعفيفقدكانتذلككلومعاألطفال
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يدعوالجمعرئيىفتدكانولهذالهمقفرغواعظهناكبمنفملواعظ
األولهالعاملهواألمرهذاوكان4ابعرحكةديقومرصالةعندإنسانأي

اتخذتافقبلرسالتهلشرحالطبيىنالمالهمعمنيتخذيسوعجعلالن

يةليقولدعوجمعإلىذهبطاكانمفهالعـداوموقفلمطات
الناساوعظ

الناسكانرسالتهتقديمفيويبدأمعايدخليسوعوحالماكان
4المكتبةرسالةعنتختلفجدبدبرسالةجعديدرجلهذاأنيشعروق

ءموالمنولكنوليسكالكتبةسلطانلهيتـكلمكمنفإممايتكلمإذفهو
وهعايهوداعندالمقدساتأقدسهيلناموسأوالتوراةكانتالـكتبة

أسفارتعتىنتكاالتوراةأنإالالناموسأساسالعشركانتارصاأن

موسيإلىمباشرأنزاالاللهاتأنهايعققدوناليهودوكاناظسةموعى

حرفمايمتبلمفموسيةاألبديةالحياةيرىفلناإللهىأصلهاينكرمنوكل

القانونه1لهمالـكتبهذنتكافقدهذاوعلىالثهعليهأمألهابلعندياتهمن
الحياةمواقفلـكلاإلرنماداتعلىيحقوىنه2واألماللاليمانالمعصوم

دقيقةدراسةيدرسأقصاألولشيئاناإلعتقادمذاعلىوببنىالخقلفة

ءالمبـاديمنهلمجتحرجوأنعظيمةعامةءمباديفييوخأنوالفاتيثمفصلة

مرشـداابذالوكونصريحاذكرتقدتـكنلموأنحتىفيهالتضنة
هذافىتخصصتالكتبةكلهاالناسمنطبقةنشأتيهولهذاالناس

الكتبةعلىيتحتموكانالمعلمأىيرصمرؤساائهمعلىوأطلقالعمل
أعمالبئالثةيقومواأن
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موأحفوايخنإليالتورافيالعامةءالمبادييحولواأنعليهمن
وجهذالهفهايةالعمالهذاوكانالحياةمواقفمـنموقفلـكلتصلح

بدأتوالقوانينماألحمنكلجموعةوانهتءمميادىاليهوديةالدبانةبدأت

كتشرخلتهتونةكدبا

يعلمووأناآلتيةجياللالالضخمتراثالهذاينقلواأنعلهمكان3

كتابفيتوضعلمشفويةمواألحإضقاليداهذكانتفقدللشص
التىالحافظةتشبهكانتالقكرتهذافاطهاايحفظأنتبالعلىوكان

لىاواحرفآتفقدال

الطبيعىومـنالفرديةاالتاطفيالفتاويصدرواأنعليهمكان3

كثيرقوانينمـماسبقهاماإلىتضافقانونماإلىالفتاويهذتتحولان

تعاليملقدكانتالـكتبةوتعاليمموعبتعاليمبينإذنألفرقهوفما
تباليفعلكاكانيعلميمنولمشخحىالسلطانهعلىتـكزقىيسوع
ءالعاالبعضعنيقتبمميماثميقولتعليميوجداقولبايبدأدزسهالذي
ءهؤالبينالشقةأبمدوماللناسويقدبقولههااخرهوالشخمىرأيهوكان

ناللهبممةلقدئـكلمعنهينقلسابقمعلمإلىيحتجلمالذىيسوعحن
إلىايناسفانصتافاسإنىاآلقىاللهصوتينفسهموكانهواختيار

جذبعلىعاملأكبرالفعالةاإليحاليةنبرتهوكانتصباضرءالصماصوت

وتعليمهصوتهإلىبؤحءثمصفوإإليـهالناس
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الشرأتقوعلىاألولالمسيحنتصار

آقآصئآلقصعزتجمهروحبهرجللمجمبغ2ؤيهالط

مقفلثأفيأنآقئهلكتنآطمت01التامرئيآيمسوحؤلذمآتنآ

يحةؤاخرفيصناخقآثآلموحميفآئتهوةتةاوسفدأئت

ميئماؤخرخغطيميصتؤبؤصاحالئحمىالوممرحقصعرغهكل

مآهؤمآطذاقآئاليئبغفرمتعفمهثممتألختىكلهئمقتخئروا

النخسمةاألزؤاخختئدأمرفطآلقلمجألنهدالخإليهالتغيمهذا

يليالخلجيطائمكوزةائكلفيخبزةفخرفيقتبهمعأل
83ى33اقسحأ

يقفوناماساجعلتفقدتعليمهعناتأفيأقلالمسجحأعالىتـكنلم

روحبهكانرجلءشفاهواإلنجيلهذافياألولالعملوكانمنهامهورين
منحيداهوالرجلهذايمنولمالجمعفيوالذعرالفوضىبعضسببني

معهموسنتقابلمحهمكثيرهناكفقدكانيسوعرسافيالصمنفمذا
المعمكينةالجماعةهـفءورابهنايىالسرهوفماكثوةحـوادثفي

الناصمن

واألرواحالشياطينفييعققدونالقديمةالشعوبلبيةظحالهودكان

فىالشريرةباألرواحءآمملوطهالعالمكاننيكهاريقولذلكوفىالنجسة
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وتتحـكمنفسهااألرضءأجواءتمالكانتبلفقطاألصنامتممكنتكنم
فأضحهمهدجمكلوأحاطواالعروشعلىجلسوالقدانفاسحياأوجهكلفي

االعتتادهذاعقيظهرنلكلشورترندلدأماضخماجحيماالعالم

إنفيقولالتاليةالحقيقةيقصفإنهاأليامتلكفيالجميععقولعلىوسيطرته
هـذونسبةصغإرةثقوببهاامصراذاكمناالقيةالجماجممنالكثير

أل03يينمنمثقوبةجماجمستةوجدتفقدصغيرةتسدكنلمالممؤبةالجاجم
أمىالىفيحدثالثقوبهذأنوجدالخصوبعدمقبرةفيوجدتججمة

لضعفنظراايعمرذلكءألطباهينةلةسهالعمليـةهذتكنولماطياةأثناه

منهاتخرجحتىأصالىفيعملتالثقوبهذأنالمعتقدومنالطبىإستعدادهم

كانإذاأنهشورتيضيفثمالجمدذلكفيمحفتالتىالنجحةاألرواح

رضالةلهذاالعملياتهيجرونالمثقفينطبقةوهمالعصرذلكجمراحوا

فياالعتقادأنبدفالبشاعتهارغممايةااعلىنيقلىالنامىكانواذا
آعميكانالمثياطبن

أجوبةثالثةهنـاكالنضمةاألرواحهذتءجاأينمنكنول
اكعلى

اظليقةكانتأنمنذالفدممنإنهايظنيعضهم1

اماتوالذيناألثرارالتاسأرواحعنعبارةأمهميظنبمضهمو2

برةامثراالمايأتقومزاليـتوالبثثية

اراردةاقصةاوليناشياطينابينيربطونالناسمعظمولـالكن3

مالكيهةحناليهودتقاليدوتروىره3بط6183تكفي



الناسبناتنحوشريرةهوةثجذبقهماحماقشممماىوالغافىعزرائيلإحمهحدط

التطإليورجعندمأحدهممـنوااألرضإلينزالواللهخدمةفزكاالجميالت

إصمويدلالشياطينهونسلةوكاننسالبوأغوايتهفيفبقىالناقأما

يقسببونالذينأىدانمأكمزيمينيدعونفهمعملهاعلىالفئةلهذالجمع
وهدفهاوالفاساللهبينطةونةمفىثـريرةجماعةهمفالشياطينافررافى

هادأذيتالناممماضررهو

وبشربوتونبأانهميقولونفهمهمكريبةعقائدولليهود
عشريقفونصفماليينسبةعنعـددهميقلوالأطفاالوينجبون

فييعشمونوهميسارعلىآالفوعشرإنسانكليمينعلىمنهمآالف
ءعواخوبالتطهيرءمامنالحرومةكنواألماكالقابرالفذراألماكنة

وخصومماوحيدايسافرالذىالرجلعلىخطورتهموتشتدالصحارىدإئماق
صفرجونالذيئواألطفالرايسوالتلدأنقاربتالتىالمروعلىالملءأثنا

أنواعوهناكاليلاءوأئفارةالظوقتصوصباظنشاطمويظهرال
يثكنهمو6قلبامرضوشياطانالبرصوشياطقالعمىشياطينفهناكمنهم

شيطانيةعطيةمثالسودالحىفعينإنسانأىإلىالثريرةطامتهميحـولواأن

والنورالحيةمثـلالحيواناتبواسطةيعحاواأنويستطيعونفريرإنسانإلي

تتزينوهىليليناألنقممشيديمفييمالذكرإمموالبعوضواطار
الحارسةمالئكعتهمطانـالءاالكانولذاالاألطةوتـكرطويلبشعر

8101مق

هوأنالمهماآلمرالامالشياطيئفينعتقدأنناليعىالمسائلهذفىوالمهم
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جلهالىوكانالعقائدبهذحداهتسمكميناليهودكانواوخاصةالةرريمةلشعوب

مبايتبهمألنهيسـوعيريعفدماكائفاخيمصنجيماروحبهأنيعتقدالذي
الشيطانملـكوتزوالىمعناياالىجمماهأنيعرفوهوفيهالذىالررح

الحترفينمنجماعةكانتبلالشياطينيحرخالذىهووحدبموعجمـنولم

كانيسوعأنهويسوعولينبينهماألكبرالفرثلكنالعملهذافى
عوذةوالقىوالىالتعاويذيستخدمونكانوابيماواحدةطمةالحثيطانيخرج

شعوذتهمفيقوكمكانتبيماطتهفيكاتيسوعفقوة

مذكرةكتابهفيثورنوبوليقولالمشـكةهذءإراهوقففاهوفما

يواجهونمنهمواحدوافاءاألطبامنينكحيرأنالموكدمنإنهبيب
عداوتهاافيفهىواضحةابيةافيبلسلبيةالقتعملاألمراضمنأنواعا

يلالطوتجاربهبعدشورتراندلدكتورويقولواألذيالثـركبيرمعمدر

الخلقىنحاللواالكاطروبعةأدكوارثمناوعةاالعالمهذاحوادثان
قدورفروسحربعلماعنوانهيكيهماوالبراكاألمراضياطبيعيـةكوارث

قـهاللهيقردطيراظقوةويينالشيطانأسهافىوعلىالشرقواتبينرحاها

أبوبسفرفييظهرتمام

يتخذأنيستطيعوإنمابرأيفيهيقطعأناراحديستطيعالموضوعهذا
ئإماثهثموإعفأحد

الجسدعنجداالىكثيريحهلونالناسكانحينمايدائيةعقيدا1

خـاصشيطابممرضلكلأنفظواوالنفع
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إليصحخهاعلىإقيةأنهاظاهرةويعتقدالجديدالعهديصدقأنأو

هذايرمنا

فهويسوعلتفكميرثرعلمحدأنفعليهاألولالرأيقبلإن3

ألنهمعاصريهمنكثرأالموضوعهذاعنيعرفيمنلميوعأي

ذالهمرضىجارىيسرعأن1لعلمثرايبيأتلمويسوعأطموضوع
يشفيهمأنيستطيبمحقعقيدتهمفيالعصر

نحـةنستطعلمجوابمناكأنبدالأنههوذللفيالنهافىالقولولـكمن
إلهنصلأن

الخاصةالمعجزة

يهعآلقتيئتإذيؤفثتواجآثائمخخينخرجواؤفا

مفثطخقةكمآنخمآةتمثجمؤيوحتآلعقولتتغؤأئذزاؤمن

تيإلخامآميكاآؤآقهآقتقذتمغهآأختروةقيؤقنتتخمؤ

تخذئهمؤصآرتحآآلمئئاققزكئهآ

إليوذهبوخرجعمهـفىأوتعليمهفىءسوامذهالالمجمعفيبسوعكان
يقناوواأنالهودعاوةمنوكانبطرسحمعانبينالمقرأصدقائهأحدحيث

الساعةفيأيمباثرةالسبمت4خدمنءاإلننهابعدالسبتليرمالرئيبارجبة

كانإليهودىفاليومنحنتوقبتنابحسبعشرالتانيةالساعةوهيالسادسة
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الخهارتساطارقتذلكمنيحسبونثمصباحاالمادسةالساعةمنجبدأ

المجعفيبهقامالذىالمفنىالعملبعدالراحةمنقليلإلىحاجةفىسوثوكان

نالحتاجعلىقوتهينفقأنعليهوكاتإليهيحتاجوجلمنألنهيستطعلمولكنه
مهمةشخصياتثثتبرزالقصةهذوفى

يقومأنهجمبالهمنسهسوعشخحهيةكانتاألولىثخصيةالعإ
دحمصىجمعوسطخافيشلتماماكاغوةتجاعةوسطبيتفىهنحدم

جاشبإليهذاالغيرلىخدمتهإيقدمعندمالهقتجماهيمارإليتحجلمإنه

أتمنداالمتعبوهونفسهيمنعفلمهوراحتهعلىالفاسراحةتففيله
حقالغريبءالشىاكنمريضإنسانءنشفاقوتهمناخرءأجزيبذلأن

ءشفاوهياجرخهافيستخدالتىالطريقةنفسالبيتفييستخدمأنههو
اليهودمنكثيرينأنبنامرولقدالمطلقسلطاخهالهاواحدةطمةالمريمى

وهناوشعوذةوتعاويذأسحارمنبهيقومونبماانمشياطينيخرجونكانوا

كانوافقـديطرسحماةبهأصيبتالذىكهذامرضفينهيفعلكانواما

نهيعالجووكانواالحرقةالحىالنقليدبؤلهماحسبنهيسمو

فييقرأونثمشوكنهجرةإلىبوولمرالحدبدمنمصنوعةمماكينبواسطة

ه3خروخوإلثالت34خروبخبومانىو3و33خووجيومأول
فالقدالمريضإنيقورنوهكذاةالخصوالشعوذةمننوعايقرأونوأخيرا

اليهودشعوذةإليءياتجىولمتهالمطلقالسلطانيفارقفلمبسوعأماءفاالش
سلطانعنجمهاليعبرحغثهكروسياأنبكةالماستخـدمولقدورقيهم

علفيظهرماوهذاالمطلقةاقوةوأملةالمعرفهونالجمعتعقوهيالمسيح
هع



نرثورالدكتوريقولالمجمعفيأمالبيتفيكانأءسواوئعايىسوع
لىكلءاإلصغاعالمقدرتكمناأعجبإقلهقالالمرضىأحـدإن

اهتمامولكنهمقدرةليستإضهااللقولنورنرفيجيبهالمريضيقولهصا

مركزالينالمعجزاتهيسضخدملمإنهيسوعموقفكذاكاناللناس

اسبالةيهتمكانألنهمهاحاستكنهواواسـعةشهرأومممرفا

وقتامواالتالميذقديهنلملآلنةئذالنالهيالثانيةالشخصية3

متاعبهمكلعنيخبرونهتعلمواكيففقدذلكوهعيسوعصحبةفيطويال
يخبرأنإاليسعهلماليطمنزلهواضطرابحماتهبمرضيابطرسشعرفعندما

هذاأضحتىالتالميذرفقائهكليفعلكانوكذاللالمنزايةممتابمهيمموع
ألحدالمتـكررةزياراتألعنثورنرالدكتورناخـبرمعألمجادوبأسالعمل

ييصلياأنقبلبتركهالراىهذايهنولمالسأفيآمتقدوكانالرعاة
الراهذاصالةفيالتناهيةالبساطةهوثوركرأدهشالذىءالثىنبم

هـثوروبضيفأئعابهلهيذكرعاديفردأممطحعمكاتالثهمعميتكان
هازومعصرصانهاإالنهاسكانفاالراعىذلكصالةبأمـرزوجتهأخبرأنه

وقدكـانمعهالبسيطةالصداقةهذلهماتكونأنيعطجيمـاأناللهمنوطلبا

ئونهمـاثكلفيوبسآشميرانهاتعابهماكليبثانهلهمايقاصلهيسوعدعار
مريفىإليكلينمتكانبنفسهيسوعأنتأكدإنهثورنرويقولالحاصة

هذالعمرصديقبسوعأضحىلفدنعمآالمهلهوبشـكوعيادتهإلييأتي

القائلةنيمةقرالاتإلظروفصفيصثعارهاتصبحالقالمسيحيةالحياهى

يأخذواأناألولالدرسهذاالثالميذتعلموكذايسوعإلىأتعابكخذ
المعونةويسألونهيسوعإلىومهمهمحلى

كا5



حالماإنهااليشيرعنهايقولبطرسحماهاألخيرةثصيةوا

الخدمةفىعيسلىمننالتهاالقاصحةاهنىفاستخدمتلتخدسهداقامتشفيت
مخلداناشارهارفعتإذعظيمةاممكتافديةأصرةمعارهذاكانالمضحية

أخدملكل

يسوعحولالخجمهرءابتدا

السئقمآشجميغإتييمااقذئوالشئمئحىتعتغرإدآبرائمصآزؤتما

فشتفىائبآلبتمأمختمحةكلفآائمإليتةجمآتتـاؤائضجآجمآ
ثميآطاينىؤآخربخمختلفةمراضيبإةمرضمىكآنواكصيريق

فوهعرنهثمقييتتمالكقولقالعثئيآطيقياخؤآكييزة

محصوراضرهايبقماأنكناليميسوعثايقومالتىأعماالكهذاإن

القوىسلطانهخوانتشرحتىساعاتبضعتـكدتمضىواحدفلمنمفي
إلىانينبطرسمنزلالجماهيرحاصرتحتىءاالممسيقبلولمالجديدةوتعاليمة

لوالءالمساقبلعليهيتوافدواأنالممكنمـماوكانالثافيةلمممتهطالببنيموع
ارمياالسبتيومفيماحمالاإلنسانملأالتقفىكانتالسبتفحريعةأ

محظورعلوكلعماليعتبرألنهالمربضحتىحملالتقيدحرمفقد7143
السادسةفىويختهىصباحااسادممةاالساعةفىيبدأاليوموكانالبتيوب

ثالثةيظهورالسبتيحددودتلوافاالعةعنشيئالعرفوالمولـكنهمما
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أهليانطلقالثالثةالنجوموظهرتانشحعىغربتلمانفءالمممافيجوم

وشفاهملهمـابواستجثفيهمالجيسوعإليمرضاهمحاماجمقناحومكفر

لبشهفيرالثانيةالمجمعفىمرةءشفاعلياتبفالثيسوعقاماآلنإنى

الحاجةءلندايسوعاستجابنمأيفيإنسانفلـكلالشارعفيوالثالتة
كاقهـاكذااطاجةصديقأنهوننمجودكضورعنقيلولقدالبشرية

يوع

ثميئايفعلأنيستطيعإنسانافيهعرفتألنهايسوعإلىالجماهيراندفعت

أنعنيعجزوقولكخهمالكالمويطيلونيضـحونالذينسئمواولـكم
مصيدتيعملأنيعرفمنإلىيذهبونرالظاإنقيلكأقديماشيفايععلوا

يصلالذىامثخصادائمايطلبونافالناسالغابةقلبفىصكنولوحتىانفير

باطاحيسوعطلبواولهذافعالةنقيجةإلىمعهم

بسوعإلىالناسفاندفاعبشريةمأساةبدايةهنانالحذلكرغمواعننا

عطاباطبوابلهوبطبولممالنفحطلباولكنالحببجاذبأبماكن

عنهذزارتوهلناكبوأنحزفيهرأواولىكنجديدةرويفيهيروالم

افةوابنالثهمنموقفهمفيالناسكلهكذاعامةإنسمانيةمشكلةكوضها

وفصلىإنسانمنوكمءالرخاوقتءايهمماإلىزتعالتىالصالةأحصضتفلو
أزماتالهمسأهىفهمعرفينةفالدياشروقهاعندصالتهنسىنمالشسىغروب

وحدألنهبوعإلينذهبإننانعمجاضهمتهتزعندماإاليعرفونهالوافه

عالقةتتطورولمهكنالاطااستمورواكناحتياجاتنايحئمبعأنيستطع
شخصاليىفالثهمأساةإلياألمرالئقلمبثمخصيةمحبةقةعإليهذالحجة

حياتناايامكلونذكرنحبهالذيالشخصهوولكنهالتجاربعندنسئخدمه



العملءونداالمتأملـاعات

2خالؤصمـجإذؤمقىؤخرخقآتمحدابآيهراالممئحؤفي

ؤتجدوةؤتمأةؤالديخآقانليألةلىفنآكععليىيهآلق

الفرىإذيضذقثلهئمققاكنمثتطنمواظميـغإنالفالوا
بهرزقـكعانخرختهذاتيفيآثمئاهتاكزفيفيأئمخاوزة

المثتيآطايئؤئحربخاتجإيلكملقيتخامعهفي
15393

وقتلهيهـنلميسوعأنلمجدناحومكفراحداثعلىالفرديطاحعندما
فإنهاآلبحيتقابلأنيحبأنهغامايعرفيموعواكنافيهجمسنرع
مظيستمدينبوعإلىيحتاجلـاكنهءأهطااطريتاهوالحياةفيطريقهكانوان

تكونأنعبيصلأنلمجبأنههذاومعنىاطريقالهذاالقوةلنفسه

صمالعادايصغيربهكتافييلذيئدكـوريقولهـاوىالىأباايقابلفرصةله

فهومسئولالصالةاإلنعانأهملفإنالقإلىالنفعىءتدامعناهاالعالةانل

نيتهإمإلىمحدودايغيرافهنياتإمإضافةفيوإهمالهحملهعن

حـكتنالتتغذىالفائقةاللهةلحانفرصةتعلىصالة11ففىالضعيفةاقاصرا

قبليأخذأنبيعطىلأنهعرفلقديسوععرفهماكاهذاالقاصرة

اختاجقديسعوإنكاناآلباللهيقابلأنيجبالحتاجةالجماهيريخقابلأن

مخنبالحريمشالصالةإلي

ه



يوصدأنيسوعيشأولمإليهذهبواالصكانفيهناكحتىلكن
خلوتهفيوهوحتىوجوههمفيبا

األحيانبعفىفيءالثفااموالطبجبواإنءاألطبامثاهيرأحديقول

وإجبإنآضركاـويقولطوقتفيكلءوالعزإاألصانمنكثيرفيوالراحة
نيةاإلنساالحقيقةهيفهذيهوتواوأنيحيواأنعلىالقاسيسـاعدأنهوالطبيب

الذيئالناص4كبإوخييـكنفلميسوعيفعلهكانوهذاكلهللوكدة
ومثماكااآلخرينعنبعيداسالمفيايعيشواصهمأنةكلهمأبوايقفلون
منأذنيهفيأقويكانالملحةوالحاجةالمنهـكةاألجمسادءفندااآلخرين

الجماهيرايساعدصالتهمنقامفقدذاوااحةالىيبقالذىالتعبجسدموت

نعملهلـكلوةالةتعطيناهاتملهأناواجبالعملتعملالإلصالة

يذعمرقانومعالجليلمجاحفىتبشيريةرحاآليسوعبدأوهكذا
يلطويلةأسابيـعصتنفذتاأخهاالبدأتهإالواحدعددفىالرحلةهذخبر

يفصللمثنائياتهناكولقدكانتيشقكـانليبشرذهببهاوكاشهورا
بيخهابسوع

اوالتبشيربالـكالميكتفلمالدملعنالكالميفصللمفهو

ينتقعفماذاكانبهماكالمهئهـفعيتكلممتىنفءشىليستكلالكالة
يسوعلـالكنحاجتهفيكيظقىكهثماللهإلىدطقدكانواإلنسانمنه
عـنففقشالدراصةعليعزمتاليذعنفوزدكنايحبرطهفيتيظهركان

أمسكثملجمءهادينصفيووضعهمـريحاكـرسياواشنريعامرةمكتبة
الـكالماالكثيرالرجليفعلهمابالضبطهذاالنومفيليوبدأبالكتاب

مملفي
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تتصرفالمسيحيةفياتجاهاتهناكالنفسالجسدعنيفصللمإنه

وروحجسداإلنسانأناألمرحقيقةلكنماءضىفييعنهاالالجسدكان

اإلنسانيستطيعيهاحاالتهناكأنالنفألكرنعممعاتقيهماأقالمسيحيةوعلى

كنولوجسدمالعارياظاويةبطنهوديدالمفقرركماللهصعإلعشرةيتمتعأق
هذاالجسديبؤعمهفياإلنسانهذانتركأنإلىدافعااطالةهذنجعلأأليحب

لكنهموالبعيدةأإقبائلوحدالمقدسكتاب11ايحملوانجمتفوالمقالمرسلون
لكنهالهلزوالقاقىليساالجماعىاإلنجيلإنوالمستشفىالمدرسةمهمحملو

الروحرسالةهيالمميحيةفالرسالةالصاتكلمةتقمديمفيوالزمأمر
ورموالجسد

فقطءالسمايعيثىأنيحاولمنهناكاألرضعنءالمطدفصللم3

وهناكعملىغيرخياليعالمإلىيتحولوبذلكاألرضعنءشىكلوينسى

كنلفقطمادىصالحالصالحأنويفنءماالمويتركفقطباألرضيهتممن
األرضعلىالذادإرتضحققحتىنصلماأنيملمفاوكانمعااإلثنينربطيسوع

وتصبعباألرضءالصماتلتقىحيمااألمامإلىنظرلقدنمم601متى

األرضعلىكذلكءالسفيللطلتأكمااكمواطالعريعةهىالثهإرادة

االبرصءلسفا

أزذتإنتهؤقايئايمجآآلثهلطلمصىافئتيةفئقا

تهؤقاذؤتمممتةتذةؤمتدتسئوعقتخئقفىتطقيتقذزأن

روطافترعنغنأدقمبيسكـغؤهؤقيؤفنتقاطفرأريد



بالثتيئاخدقيتفلالاتطرتهؤقآلتلمؤؤأزمتقهآتتقركل

موشىبلأمرمآتطهيرككنوقذئمفكآهنتفحمتكآرادضث

ؤئذفيكثيرالنادىؤاثتتدأفتحترفيفؤؤأمالهئمثصهآدة

جاخآليكالط4آطاهزاآلتإليتطخلأنيقدرتعذتئمختئاكلبز

نآحيلكلينإايالمحإللوننواؤكاتةخاتؤاصيـغفى

فظاعةوأكزهاراضيمااألأشدمـماالجديدالعهدفيالبرصمرفيمايعتبر

شصبرصطهروأمرضىاشفواالمقالتالميذيسوعأرصصلوعندما

ماسمترمانوجىويقوليةنساحياةوأبأسأقسىاألبهرصياة018
يبردلمامرناك5يوجدالأكاـدالكح50سك5القاموسفيمقالهفي

ثالثةألؤاعوهناكالبرصيامرضيأثلعديدةلسنيننسانيتهمنالمريض
منه

العميقومالةمابفوباتوعالةهذايبدأ4تاررايرصهناكا

علىوخصوصاالجصـمعلىتظهروحينئذالمفاصلفيالقاسيةاآلالمصنونوبالت
اأون1ورديةدرناتتظهرالبقعهذهوعلىاللونعديمةمتماثلةبقعالظهر

اوجففينيرقالدرناتتتجمغثمسميالجلدويصبحرماديةتنقلبثم

جملويصبح3منظرللريضيفقدصتىالسحنةغيروعفدئذوالجهةوالشفت

والتقيحالكيرنىالدرناتهذهتأخذذلكبعدوكاألسداألفدمونقالكا

ويحزائفاالفظرويصبحالعينينحاجبايسقطىثمعفنسائلمنهاويسيل
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رويداورويداوالقدمانأليدلنتتقرحنمالصوتيةاألوتارلتقرحلصوت
حيعمبسنواتتسعالباشالمرضويمـاكثالمتقرحالحمامنكتلةالمريضليصبح

الطويلءباإلغماأوبالجنونإمادهايصابثمالغضب3سرالمريضفها

الموتا

أعراضففعىهياألوليواعراضهالخدرالبرصفهوالثافىالنوعاما3

الجزفيفقدمبى11الجهازيصيبالقوعهذافياألذىاعنالسابقالنوع
يحدثماذايعرفالوقدالميأىبضالمرثمعـربأندونحساسيتهمنهالمصاب

يوجدالاأللمأنأخيرايشحققنهوامحواالقهانجاتروقاطببعضحىله

العصبىالجهازوفتكالمرضتفاقمكايؤلمهأنهيشعرالذىكاقالموضعفى
كلالتاهذمفيتبدأثماألصابمتظهرفىالبغهذوتبدأاللونعديمةيغظهرت

واليدفيالقدمينمنكلأععابمولفئمخيفتقرحالقدمأصابممعتصيبهاثم
هبمموتعنعبارةوهىسنة03لمدةالمرضويمتدكلهاوقدتقآكل

الجسدمرعب

خليطعنعبارةوهوانقشارااألكرالنوعفهوالتالثالنوعاما3
الخدروالبرصالدرفىالبرصيخما

لسيحءاأيافلسطننفيكانأنهشمكوالالحقيقىالبرصأعراضهيهذ

9ايالويينسفرفيوردمماواكـنالمروعالمرضهذابمثلمصابونكفيرون

أطلققدلداتصيبأحريأمراضهناكأنيتضعالجديدأمهدافىءجاومما

ونسميهافيهوتنتشرالجلدبتصيالتىءاليـضاالبقعضالهافصالكلاصعليها

للنتشراألحمرالقربومنهاكالفاجأببضالجمموتبهلىالهاق



المالبسالبرصيمايصيبقـد313374الوينوبحسبعرقالقىفيرا

مرفيهكلعلىالهودأطلقهالبرصمرضأنيعنىوهذاكهايوتوا

لمالطبيةرفةالمهكفايةدموالبيوتأوالمالبىأواإلذمانيصببزاحف

الجلديةالظواهرهذوبينحقاالمروعالمـرضذلكبينيفرقواأنيعمتطيعوا
راضراالقلميلة

يطردصهوثرالبيقابرلمهاالتىالمعامألتأقعىمناألبرصمعاملةوكانت

شفتهمغطياعاريةورأسممزقةبسبمويسإروحدوينعزلالناسجمماعةمن

نجميانجسعاليةخةبصروجودمنالناسيحذرذهبكانوأيماالعليا

نفاليهودعن4المعاهذنفسالمسيحيةاوسطىالقرونورثتوإقد

الكنيسةإلىاألبرصيؤوالصليبمعهوحامالالرسيةثيابهفياهنال

ءسودامالبسيالجسيماذلكوبعدتءحىيعتبرإذالموقةصعليهويصلى

والكقيسةالمنيقنربأنبمتطيعوالالهصمصةالبرهىبيوثفييسكن
حائطفىكهيقةنحصوصةكويمندمةاشإلينظرقدبلقداسايحفران

كانبلالجمعدىمرضهمنيعانيهمااألبرصيكففمهذاوعلىالمسكن
خطراوإالمجتمبمفييعتبرألنهقلبوإبهسارمبرحةنفسيةآالمايقاسي

برصهصنشفىلمنالىكاهنبهايقومنفاألبرصفطههرأماصريعة

صالصمنيـكنلمءالشفاهذاأنالموكدومن41إلوبينفيوفهـامذكورة

العادىالجلدىتالمرمحمنءممفاولكنـهءالشفاعديممرضفهويتىا

أحدهماوبذععصفوريخمايأخذثمهنانيفحصهكذاإلمراشموتجري
ءدمافيالحىالعصفوركلهاخويغمسهايأخذثمجاريحـىءمماعلى
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مالبممهويفسلالمريضيغتعلثمحراالععمفوريطلقثمالمدبوحلعممفور
راسهشعريحلقثمأخرىمرهناليفمصهمأسبعةوبعدشمرويحلق

أعشارثالثةمنوتقدمهاعزصوجديحملينمنذبيحةيقدمذلكوبمدوحواجبه
ءالفقراالىممياتهذتنقصطبعايتالىمـنومعيارنريتملتوتةقدقي

األبمنقدمهوأعهبعاأليمنوابهامهاليمنىالمريضأذنهناليلصىلم
البرصمنوتطهيرشفائهشهادةيعطبذيثوبعدالتالثةلدريفححمهتم

اإلنسانعلىوحنانهيوعقلبتعبيرصوتمبحدهذاوألجل

األبرصطعمحرمأنهمعءنداصعاألبرصالرجليطردلمانهأ

وفهيشاناإلنعافالبؤسواجهيسوعولكنإفسانإلىيتـكمأن

ولـكنلمهةالشريعتحرمالذىالنجسلمىولمسهيدمدثم3

ئسةيشريةنفساكاننجسغيربسوعنظرفىكان

بسوعغمبذلكيالتطهبريثريعةليقومأرسلهطهرهأنوبعد3

يفعلأنيجبنحينبهقامبلاطنعمىاالناموسيكسرلمفيوعالشريعة
والحكهاقوواالحماهما
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نيااآلألمحآح

يختثاأناليمكنالذىااليمـان

تبئتفيأئهقسسـغأتامتفدأئضنآحوتمكفقدخللتم

ائبآبمآخؤذؤآلتعتهتعذلمختىودقكثيراخشخغؤلمؤقخت

يحعثـهآمففوجمقامينثلواءؤجآبإئـكايةيخآطفغكآنف

واكشتفاتجقغأخلينإتيهأتقالرأنتقإلزوالتموإدأزبحـه
دقالنيىئريرالدلؤاتقموةؤتغذمآكآدتخأالممئقفظ

يفتفقوقاذايمآتهـرثمتهسوعزأىقاتامفثطجعماعتـثإاثمفلوج

فتاآلائتهـتبميطقؤمؤكأنخطاياذتلثضغفورةبتئتا

بهملىفيولطقكيمينتجالي

ناحومكفرإلىأخرهرةءخرالمجامعبينرحانهبسـوعكلأأقبعد
تدفقالعادةوحسبالمجاورةالىكورةصفىرجوعهخـبرثرانتماوصرعان

مشتركةفلسطينفيياةاطفقدكانتيسوعفيهكانى11البيتإليالناس

جمنوالالدخـوليريدمنألصاألبوابمفتوحةالبيوتنتوكاخللجه
للبيوتيمنولمخلوةفىيكونأنصاحبهأرادإذاإالموصداباباىقىان
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دولهذاالشارععلىمباشرتفتحاألبوابكانتبلمداخلالوقتذلكى

حـواليهلقدمموضعبهنلمحتىبهأحاطوانمآخرالىلناصلالمنرلامئال

وسطىظهرنجأحينوعلىالمعزىبسوعمبسمعواصواءجماءهؤالوكل

منيسوعإلىيدخلواانوحاولواجامفلورجالبينهميحملونرجالأربعـةالجمع
بلاأليدىكتوفىيقفواولمحاماكشدةمنبستطيعوالمولكالمالباب
أصحابهاوكانمسطحـةفلسطينفيالمنازلسقوفكانتاخريطريقةحاووا

اقودكارجيةلميصهناكوكانتءالدووااراحةساعاتستخدموكاق

كلبينمسطحةخشبيةاحألومنتصنعالسقوفكانتومذمباشرةاسطحا
نحزومةالخشبمنأعوادلواسطةبينهاجمـواتالةوتغطىأقدامثالثةلرحبن

ومنوحينبيهأالسقفهذايقبسهلامندكانولهذاالطينعليهاوبضعون

ءالسطمإلىصعدوافقداألربعةجالالىفعلهماوهذاإصالحهأيضالسهل

المريفىلىسوعإنظروعندمايسوعقدهىعندالمريفىودلوااسقفاونقبوا

مغفورةدايابنىوقالإليهالضفتثمالجماعةهنىإليمانوالمقدرالفاابتسامةبتسما
خطاياكلك

أيامالناصعقيدةيعرفالذيولكنالقولذاهونكثيريستغربقد

بطونيهراليهوداقدكانالـكلماتهذيسوعقاللماذايفهمأنيستطيعيسوع

خطيةفملقدأنهبدالاآلالممننوعأىيقاعىالذيفالشخصواظطيةاأللم

أيوبأمحابأحدايتيمالىالصفازنطقافوللهذااللهغضبعليهلتأففما

القولوداييءعاالولؤكد47أيوبءبريوهوهلكمنأذكر

غفرتإذاإالمرضهمنإنسانببرأألتجمنالأظيذكرونعفدمانفسه

إليىتتمازالتهىبلداعمرعلىغريبةليمتامقيدةاهذإخطاكل
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يذكر11تورفىبولدكتورفيقولالبداشةالمبيهللبينصةوظليوم

أنيمتطيعالثممنالمسيىحتىنجاسةهوالبدافىنظرفىالمرضأنالمرسلون
أمرافهـاكثيرةفهناكذللثننكرالككنمريضوهوالربءثاعفييشترك

نقيجةتءجاأكئرأمراضوهناكالمريضإرتكبهامعينةخطيةمنتنتج

الخطيةبينبطفيأنوقتكلفىنستطيعالذلكمعلىكنينالوالىخطية
اليمهوديفعلنحكاواأللم

كاناأنهيدوالودياكانهقفالمربضأممقمعانيقصولكن

قدالشعورهذاأنبدوالءخاطىألنهمريضفهوالعقيدةبقفمىمتمسك

الياطنالمفلتأئيمارأقـويؤابالفابمأصابهحتىالباطنأوالظاهرلهعلىلىاسضو
القياثإحدىقصةالنفسيونءاألطبايذكرمايراوكثاإلنسانحياةعلى

أمامالفتاةهذجلستالصامتةاألفالمأبامالسينمادارقىالبيانوتلعبكانت
فياسجائىادخاننتشرواالظالموعماألنوارتأولمااعمأضزدىالبيانو

أاطالةهذمنتتنصأنحاولتولماتتجمدالفقاةبأطرافإذالدارجو

الشلللهذاجعممااسببفإيجدواءاألطبالحصهاتماماشلتبلتستطع
فقدحدثالشللهذاسببعرفايفتاةهذلحياةالتاريخىلفحصبعدولكن

علبهامنحنيةأمهاوكانتمهدهافينائمةكانتأنأسابيعببضعةوألدنهابعد
ولـكنلرانالنبهاوأمسكتفراشاعلىمنهاشرارةفسقطتسيجارةفمهاوفي

انباطنعقلهافياختزنتالحادثةولكنماضرريمسهاولمأطفأوهاماصرعان
دخانرائحةفيهاوانتممثرتيماامادارفياألنوارأطفئتلحالماالسنهنىالى

متنابطلمعحدثهكذابالشللافأعاالظاهرعقلهاليالهاحإقفزالسجافى
هذعليهتواصتوعظيمةخطيةارتكبقدأنهيعتقدفهوكانهنه
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ولذلكخطيتهعالأجريظنهافكاندارضخصسقطأنهبدرجةةلفعكل

يطمةنفطحأزبمعلحهضكاضباليىافهأنلهأعلنأنههويوعلماتأولكان
صللاحفافئكيرعلىمـافيلحملاحوافئمالظفيغانفاطفاإلنسان
يهأمسلالذى

قاثالاللهمحبةإذمانصيسوعيعلنفيهاالذىسذجميلةلقصةأفها

أسلطبيتإلىإكأجعتخفالعليكافبخليساللهإنبنىأ

التجاوبالتىالمناقشة

تففرأنيقـإلزتنيصتخاباكطقالذاماداةلهيهفم

ودقـكيرأتهثموحهبئيسموعثمقرنيؤدفتءؤخذةاللهإآلختطاتدا

يكمقافينهذالقـكوولطيمآذاآثثمفقآلأثفسمهيئفيهمكذا
آذأنأةختطايآكلذوزةضغثمتففوخقآذأنتراآيمآ

نثمتالطافيالثبأنتغقوايـثىؤدليهنؤامثمىشريرذؤاخيلقثم

أقولرلثثمحفاوجقآلانخطآيادغفرأناألزضيهكلمحفطآبم

ؤحصللؤفحتفقمامقياثآإتؤادقمثشمريركؤاخعلفم

قآثييئالئةؤتخدواصيغافيحهتختتىالـكآلامبؤخرفيتمريزا
قطهذامارأئنآمثل

3721
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وخاصةعايهالقادةعيونفتحعلىعاماللسوعحولرالجماهالتفافان

هوالمنظمةطذاألولإلمملكانفقديهوداألعلىالمجمعالسنهدريمءأعضا
رمنويظهالنبوةمدعىكلومحاكمةالهرطقاتواالمخرافاتمننةالدحفظ

مديعرفواعليهيتجسسونجماعةأرسلالمجمعهـذاأنمرقيماقصةسياث
نهراقبووبدأوااألوليكناألمافيوجلسواواءنجايعةالثرتعاليمهعملهبقةسطا

لغيرليستالخطاياؤففرةصعقواخطاياكلكمغفورةفلوجلىيقولولحوحالما

عليهولمجدفاللهسططانضلىيتعديمماصفإالناسمنذلكيحاولومنالله

مستعديئيكونواأولـكضهم4261الارجماالموتهوالتجديفوعقوبة

عقولهمفييجريماذايعرفكانالذىيسوعأنإالاعتراضهميعلنواأن

مرتبطالمرضأتقدونيماأرضهمعلماومخداالمبادرةموقفاتخـذ

أنايسرأيهمااقولباراحبههمفتثدولهذاءخافىرجلفالمـريفىمابخطية

رجلأىنإواصثىفراشكاحملقميقالأنائمأخعايالمثمغفورةيقال

كالتكوفهاعنجتضالجملةنـهذخطاياكللثفورةمغبقولأنيكـكنه

وفعفلهاوامشىكفـراثكلاحملقمأليقالأنأماعملميابرتأنيكـاكنال
مفثمونولهذاكانىالمدكذبلظهوواالالعملىالبرهانمنياوالاخر

خطاياكلكقورةالقولفىلطالصأدطتظنوقانتمهكذايسوعكام
فيالـماكتبةووفعالمانلوجوشنمابكشهبسوعنطقثمهذاالحظواكنوا

خطاإلغفرتإذاإاليشنىاناليمكنجلالىأتعرفهمنفىنصبوالذيالفخ

إعالنالخطافريغأنهسوعفاعاللتإذاغفرتقدإلخطاإذنيشناهووها

بدالأنهلهموظهرثمديدااغضـهموفياضطرابهمفيقىكمفقدولهذامحيح

وبهذاديانتهمكلإلنهارتوإالالمذهلالشخصهذاءاألمرمعالجةمن

موتهوثيقةيسوعكتب
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يمنىإنهااشفوةيسوعيعنىكانماذاولكنصعبةطمادثةنها
أمورثالثة

فعلكاتمامااإلنسانظطابااطدغفرانيعلنأنهبهذايسوعيمنىقدأ

بحزنداوفىيدمخطيتهبشاعةعنلهوكشفءجمافمفدماداودمعالنبىناثان
والرببقواللهاللهغفراقلهأعلنأنهإالالنبىناثانمنفماكانخطئتهعلى

هوناثانجمننم3ا21وئيلع2كاـاتموتلنخطيقلطلكغفر
اللةإنيسوعفعلهـكذالدأوداللهغفرالقيمانكانبلاخاطايايغفرالذى

قدالغفراناهنىلهاعلنأنهـوىيسوعيعملوأالمفلوجخفيةغفرالذىهو
كافغيرتفسيرولكنهحقهذايكون

اآلبقالالذيفهوأفةعنكوكبلذلكفعلسوع3

كانذاف23ة5يوحناكابنلكمهاالدينونةأعطماقدبلأحدااليدفي

فيلوااالالخطاغفرانعلىأيضاوكهأنهبدفألينونةءااعلىفىوقداآلب

اخركالإنساناإنسانوكلفإذااطقجقةهفهلنايوضعتدتصورمعالبشري

ألنهذلكيفعلنهفدهوباألجلهثىكليفعلأقالسلطةوأعطاأعالهكل

ممافعفهبصدرقولأوفعلفـص4موعهيفملكلتماماينعرفأنهصتقد

كلفيه7فقداآلبمعيصموعأمرهكذاللوكلمنصادرأنهعلىبؤخذ
نفسهاللهكلةإغاهىبهانطقوكلكةءضى

ظهارفيإيتلخصيسوعحيانجوهراخرمعنىهناكولكن3
عادلقاضأنهافهفىالناسعقيدةوقدكانتالناسمنالحقبقىاقةموف

أظهريسوعولكناناإلديطالبداغائهقغفىيرمالجبارولـكنه
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ربسبقولاظطايايغفربأنشغوفمحبأباللةأنأعلنفقدذلككمى

لعينيهماكشفتحادبةولـثنصغيرعحبىوهووايىيجهلكانإنههفدي

منيومقىواصكىاكانكنهوبهويحترمهمدكانحقيقةاآلبهلب

ليفامالىكنيسةفيعينيهبغمضالطفلبدأالجوثمألبةالرطووكانتالقيظأبام

ألنهلخافإيىيمتدأبيهذراعرأيأجفانهيمـطولمـاجمونهالنومداعـبفقد
يفمـعهلـكليحتضنهوجدلدهثتولكنلييقظهيهزأنأرادإمماأنهظن

يجهلهكانالذيالحبلهأبيهحبعلىذهنهاننتحوحاالليناممرعوضعفي

الحبوقفمنهماللهموقفلهمأعلنلقدالنـاسمعيسوعفعلمكمذا
إليهمءجاعندماألنهيسوعحياةفيحقيقتهعلىاللهالناسعرفلقدوالغفران

خطاباكمغفرتالساغةهذوأتهغالهمفال

محبةاللهألنالخطايايغفريسوعاناللهلموقفإمحألنهيالنهصةف
صباخطاركفوو

الناسمنكلالمكروهالرجلةدعو

ققفمهغاظئـعكـلإتيةواقىائتخرإلىأيضماخزفيثئم
ديمااطتالقممجثذمتاجايخفنئجمثئآلولمحآزأىئختآزفؤؤفيمآ

ؤتيقةققاتمالبقئيىتهفقآل
311ة3مرض

الدياةقادبينوللنـهالحوبوبدأتيسوعوجهفيأبوابهيوصدالجمعبدا
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اللهتلهئاطروءافهابننرىفيهالذيللروعالمشهدوبدأليهودية
الطلقءالهوامنواتخذالبحيرءثماطىعلىلميىوذهبالمجمعبدورهوفزك

المتعليمكنوللهمغيرأالجبلسفحومنخيمتهءالزرقاءالسماومنكقيسة
أكئرفمااأليامتلكفيبدعةياكرلملطاقءالهواوفيالبحيرةصماطىعلى

ويتعالونمهيسمعونعتالمينهءوورايمميروهواليهوديلمالمهيرىماكان
ممنمواحديسوحكأىيفعلبدأوهكذامنـه

يقالكانوقمـديمللوامالتههمامركزاقدكانتالجليلمقاطعةأما

أنوحيثالعالمصعلىمفتوحبابفهىالجليلأماالعالمعنمغلقةالهودية
طرقكثيرةبهاغرففدكانتوأورالريقياابينارعهلحلقةكانتبئفلسط

منيبدأكانالعالمطرقأعظمهنكانوقدالبحرطريقفهناكومـهمة
وكزاشارونفوادىاالكرملجبلثمناحومإليكرالجليليقلبمارأدمشقما

المعوسطالبمرساحلععلىمنفيبدأالتاقالطريقأماممرقوينتهى

ودآخرحتىوينحهىربيـةالهءصحراإلىويسإيراألردنعالبرإلييتجهثم
الوقتذاتفيبيآوحرتجاريطريقاكانوقداالمبراطورية

صغيرةدويالتإليمقـمةفلسطينفقدكانتالمياسيةايخةالةماما

تحتكانتوالجليلرومانيونمحيحكهارومانيةواليةوكانتاليهودية

يحكمهذكاناألردنثـرقأماالكبيرهيرودسيننتيباكطاودسهيرسيطرة

بعةمااطدودعلىناحومكفرمدينةنصويمرودسلهالثافاالبنفعليبى

هذهنتكاولمالجماركمركزأكانتفقدولهذاالجليلرمملاألردنثرق

بجباةءمملوكانتالمديتةأنفالبدوالوارداتالصادراتكلتنرضالجمارك
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كانمتىأنومعالعشارمتىيعملكانةالمـديفظفافيلفرائب

كانأإالالروهـانيينخدمالذىكزكاألكنولمهيرودسبهـايعمل
الغابةهامكرو

رعويمتىشخصيةعنوامحةكرةتعطينالمتىالمسيعدعووتصة

بلالجثمعجمهميعقرلمالمرائباجبـاةألنمكروهارجالمتىكان1
ائمالضرتومشكلنينابالفوناسجلىبدورااستغلووإقدينبذكان

لمحاكوماالمقررةالمبالمودفعواأخذيستطيعرنمامنهميأخذواأناوحاو

كنبلفقطاليههـودمـماليسلنممقوتلذلكوكانواألنفسهمالباقىحفظواأ

افاسديناالفشاشانناةالىقائمةفىأحدكتابهملوسيونفيضعهمأيضامنانيبناليو

شخمياصدافوهبإقدالجميعمنابوذالمهالرجلودعاأحجهميسوعلىكن

ءحاالمجةكلههكرالذى

عذابهوخفيعذابآيعالطالوقتذللتفينمتىأنوالبد3

ينصتووقفايهإالذاهبمعفذهبيسوععنعأنهالمؤكـدؤنالضمير
يرىبدأوقلبهأعماقإليالمجباخترقتالقويةيسوعياتأنبدوالإليه

رجالهإلىأيذهبنإليولكننفسهيمرفبدأومملهوحالتهنفسهبشاعة

والبستطجأعيخهمفينجىألنهاليقباونههمألممتحيلهناعصرهفيالدين

لندنفىحدثتكهذحاعنردوودهوكنايخبريعملفماذايقابلهمأن

صيقرجلمعتعيشكانتالفقيرةلندنءأحيامنالسيرةسيئةامرأةإنفيقول

احدإلىمايوماالمرأةهذهحخرتءشرعىغيرطنملمنهولهابزوجهاليس

علىرددأخذتالحضورإلىميلتفسهافيوجدتولماينيةالىتاالجماط
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أنيؤسفنىسيدقالمـافقالاالجآعواععلجاعاولكناالجماعذا
هددنهنافالسيداتأخريمراالجماعهنـاتحصرىأالمنكأطلب

فيالمساكعنةحملقتوهناأخـرىمرةهفاحفرتإذااطضورعـماباالنقطاع
لحسنولكنأمثلىخاطئةتذهبأينإذنسيدىلهلتظوجهه

متىمعحدثهابالضبطمذاالخلصإلىوقادهااظالصيماجيشوجدهااطظ

هلكقدماوبخلصييطلبءجامـمابهالتقأنإليمنبوأظلفقل

عفدمامتىدعافلقديوعحياةمنجانبانقصةهذوشكشف3

مواتياالفرصةلمحادىاسيرفيأنهبمعنىالبحيرةءشـاطىعلىسافىاكان

الخدمةعنايمفلمسيرهفىصتىءأحداياالقالكاالحالفيفاييزهالخدمة

أناسعننبعصلوكناوفيراالحصاديكونكماالسقعدادلحائمكانإنه
اناصباالمزدحمةالشوارعفيأسيرءأثناللسيح

ءثىكلكقىلقدآخرتاليذأيمنأكثرمتئكىالسببولهذا4

ويوحناويعقوببطرسعلىسهاللقدكانمعنىمنايتعبإرهذابحملهماأعمق

نفمقأماموجودةوالبحررةوالثمبفالسفيفة3عمللملييرجعاأن

ءالرراإلييرجعاللكلءورامنالكباريوحطماعمفنهكلحرقكمن
مرةإليهيرجعأنالحالميتوكانعملهكقىحمةطتصيملحظةفيهذاحدث
علىصيراطوبلةمسافاتيقطعأناعتادقدوكانالرجالمشاهيرأحديقول
يتوتفالالعبووعمعبالميـاهمنمجـرييصادفكانعندماإنهاألفدام

لمجرىمناآلضرالجانبإليبهاويلقىالحالقىترتهسيخلعكانبلللقفكمير
عزائماليتحتاجعظيمةأعمالهذعبورهفيالترددعدملتفسهيمممنبنطاو
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مئكنيولمبيسوعتصقواءثىكلكفىمئفعلهكذااسمة
هذاعملهفيمخطئا

هأثيثألثةرعاألقلعلىرالىككسببلمتىيحسرولم5

جاكلةئصالعايواجهأننهإيمفيوكاننظيفتينيدينرع1
صعبةالمعيشةوأمحـتاضهاوماذاطياةكالياتمنالكثرفقدلقدنموجرأة
العقلتطيساليدانتطهـرتومتىاليديننظيفعارذلكمعولكنهالمفال

ءشىكلنركأنهعنهقيلوأمجدأعظمعمألرجوالكنهفقدعملب
االنجيلكليكتبلممشانءالعلمامنيعفقدكثيرقالهواحداشيئاعداما

يسوعتعالبموهوهءجزأكتبولكنهمتىلمجيلاباسمهالمسمىاألول

تجموطفييسوعتعاليمجمععألساعدالرتبىالرياوعقلهالمنظمبهفأسلو
وبذلكستىانجيليتضمنهاالجموعاتهذإنسانماكتبأمجدئعتإرجميلة

يسوععنكمتابايبشريةقدممنأولمئيصبح

اعطابسوعايباعفياصماطقرارأنفهوحقاالعجيبءافىاماأ
تعرفالبشريةفـكلبهايحلميمالغلمشهرةأعطاقبالإيىبعمبوهاكان
مغمورالعاشوةالحارفضفلويسوعجاةبقصةاحمهاقترنالذىمتىاآلن

يعطيااللهأنملةالالشهرةاللهفأعطاوأطاعسعولكنهكرجهايضايغ
ونعتقدنظنجدامماأكثر

57



بهرأالجةايت

يتائغهثآليئقونكثيربئيإلكاتفيئتـيمفؤؤيسيما

كثيرينكانواثمالؤتآلميذهيسحوعضغتلتـيهئولطوانهطآة

ختأكلزاؤةقـائاييولطيمؤائفرائكتتـةؤأماؤتيفوة
تغثزلثويتألكلهبامآتآلييذقآلؤاوانهطآةيئائقمثئالي
آليختآفيكئمتقآللخـوخيهـعقفااؤالخطآةيئائقشئالي
خطاةتلأبزازاتءديخالتتمائتوضىبلطـييهبإتأاألصخا

ألؤافئإتما
35171مرتس

دطفعندماالمتزمتقجماعةنظرفيالقانونعنخروجهفييسوعويصتمر

أنأرادبلذلكعلىيقتصرولمضظيمةوليمةلدتـهفيهذالهعملمىيسوع
العملفيزهالفدعامخلصهوجدماعندوجدهاالقالفرحةاآلخريئيشارك

كالفريسيمجتمعهأشرافمنواحدايدعوأنيحرؤلمطبعااوليمةءمذإلي

محبتهفىيسوعوقبلهاكروهةالمالمنبوذةالزمرةهذتءوجاالحالمنفذلك

ورجاليمسوعبيئاألعظماالختالفيمنوهنامعهميمونأنهووقبل

يكنولمءلخاطىقجوالكتبةالفريسييئجماعةفييمننمععمرفىالدين
هذفيوجدرواالحتقارءاالزدرانظرةيواجهأناظطاةمنواحديرؤ

انقسفلسطينقىالفريسيالكيانلهيتزولكهنحاشخصفوجودالجماعة
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4ويحفظوةبالناموسيهموفىالذينوهمالناموسيينطبقةطبقتينإلىطتح
يعيماروالمالذينالعوامجماعةواألرضشعباسكرةمغااخريقةو

نيةالفامعتتعاملأنهاألوليأاطبقةعلىمحظوراوكاناهتمامأيأوالفاموسلمديئ
يسهلوقلىكانعملوالعمركةسفررفقةوالوالحديثصداقةوالخلطةوال

مهمراحدوبهافيأنعلىارحوشإليالبفتهيلقىانهنهمالواحـدعلى

الطبقةأفرادبيوتمنبيتفيالطيقتيئأفرادأحدتجدأنحيلامنوكان

العشارينمعسهوجلىكأيعتإليبذهابهيسـوعحـطمفقدهذاوعلىالثانية
وعاداتهمجتمعهتقاليدعالةكلواظ

همءموالاألرضشعبكلأنالذهنإلىيتبادرأالينبخماولـالكن

شخصينأحدتكماءخاطىكلمةلخطاةمألاألخالثفاسدىمنجماعة

يتمالالذىالشخـصوإمااألخالتهالفوانينيالكسرالذىالحثحخصإما

مصاففيخمريراظلحمكليأالذيالشخصالمجتصعوضعفقدالدينيةالطقوس
الذىوىانفىفيايطقسيةبالطربقةيديهيغسلالومقافماالىالشخص

التىولهإليدعاهمالذينمتىوضيوفوالقثلالسرقةيديمدمنفيهيضع
األخألقصملىكهألنءخاطىمنهمنوعالنوعينمنخليطاليسوعكانمملها
الىكقبةتقاييديتمميكنلمألنهخاطمانفالئافالنوعأماشائناكان
يسيينوالفر

بهجواكانوالخطاةشارينالهطةنحابتهمةيسوعوبفىألقواوعندما

المرضىنمإلييذهبعادةالطبيبإنقاللقدمفحمابسيطاعليهم
أذهبإذأناأفعلكذاهيحتاجونا4الءألصحاظإليهالحاجةتـكونحيث



مركزةاالتفيهذاجوابهيسوحذكروقدإتحتاجالتىالجمـاعة

ذوىلهقمريسوعأنفيظئونفهمهيخطئونالبعفىعل79ع

ياالشخحصأنهويسوعكالممعنىإنأخطأهذاكنوالرديئةالسمعة

عيفهوولهذابالحاجةاإلحساسفقدثمخصهووالبرالصالحهنففيياله
فهووممقطأخطأقديأنهيشعرافىالشخصأمايسوعوبايابيفهالحواجز
طبيبههوومـنيعالجهالذيالشانىالطبيبإلىبحاجتهيحسالذىالشخص

بوعسوى

فهوالخطاةمـناثيزمتالهوديموقنيسثصفأنالدارسوبستطيع
مرقفط

باالحمالريقمما

الفلسفةحتىتقيايكونأنيمكنالالجاهلإنالربيونيقولى

ليوفاقوفافياوقليطىهيرعنروىفقدالتحقيرهذامـاتخللماليونانية

حتىممتابفيمحاورانهيضعأنحاولماعظألحدقالأنهاالرسئقراطح
هفادوننىتجذفاالذاقليطعىهإروأناويفهموهابقرأوهاانالعواميستطيع

هطبفهمنىلمنتعبتلقدألجلكمأتعبلمإننىالعاميونأيهاوهناك

النستطيرحالكثيرةألوفـكمولدكنمفـكمألفاثالثينبساويمنهمواحداإن
2الشرامعاليونانيةالفلسفةانفقتهكذايهمنىواحدااشحتعملأن

لبجوارموجلسإلجهمءجافقديوعأماالعامىالرجلشوسرفياليهودية
إليهميرفع
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بدلخوفيتسم

تصيبهممالالخطاةءهوالإلىيجلسواأنوالفربسيونالـكتبةخمثىلـول

منربيقأنيخافالذىالطبيبمثلذلكفيمثالمونجاصتهمعدواهم

وقدىالغيرخدسبيلفينفسهنسىفقديسوعأماالعدوىفتصيبهالمريض

يقولأنالعظيمالمرسلثمودتصثلشخصإلىهذاموقفهاوحى
أناأماابدوالهالكنائسأجراسقربشوايعأنلمجبونالناسبعض

ءخروفألنقذالججمإليووبعيداأجرىأنفأريد
أنبستطيعالاآلخرينمـنوالخوفالحقدقلبهفييحملالذيالرجلإن

الناسصياداحوق

ةاممثعياةالؤمر

ؤقآلواواقحاةونيعئوثيقيسوائفريوخئاتالييذؤكان

قآلتآلجميذكؤأئايسيييقؤائفقيوخعأتآلميذتصحوميمآداته

اتصموثئأنائعرمىموتسئتطيعقلتسسوعتهثمققآكنتععوئى

ئوئواأنآلتمئتييفونتحفئمائعريممنداماةمعهثموالعريعى
دتصحوموننحيتئذغئهثمائقريعمىيرنغجينأئامممشأيماؤدلكيئ

ثاماألتفذ
28103مرقس

صومهناكيكنلمنعممدلقودىيهكلفيمتاصلةدةطالعمومكان
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طهااألمةكانتحيماالعطيمالكفارةيومسوياليهوديةالديالةفيجباري
كمافيبومانايصواليهوثمالمدققكانلكنورهاوثرإهابخطامعترئعموم

السادممةإلىصباعالسادسةمنيبدأعهومهوكانوالخيساإلثنينأسبوع
يريدطامأىألكلوبعدهاءأمسا

الهدفكانإنمستحسنعملذاتهفيمومفالالصوميسوعيعارضلم

يسقعبدفمحبوبطعاممنأالحـرمانولنفسهاإلنساندربكانساميامنه
أنبعدالمشتهااللهعطيةيقدرأنأواألبدإليفقدرعقلهيطيشوالله

الرمنمنمدةعنهيغيبأنبعددادفئلبيتـهاإلنسانفمحـبةالوقتبعفيحرم

يئالفريسياألمرحإكنالنفسرإلنمدعاالصومساميةاشكراضمذ
وجذبءلالستعشاراالصوممناتخذوامألذللمنالفقيضكلكان

وحالىيابرثملهءرأودهـاوجههكسليغفلالصاثمكانإثاالنتبا

بلالناصبمدحيالكتفىيهنلمولكنهلهفيمدحوصاثمالناسيظهروبذالصا

إلىدفماكانهوالعموموأقبحأيضأاللهانتبايجذبأنيحاولكان
بالحاجةاسواإلحممهاقلامننابهآاللفريضةإتماماإصهـونأناوءياالى

وعليهمفردالتقليدلهذايسوعتالميذكسرمناليهوداثمتولقد

يهوديينالالعروسىدةطمنيهنفلمالعرسبىتشبيههوجميليتشبيهكعادته
كانبلالعممرهذاعرائسيفعلكاالمنزلعنبعيداالعلشهريقضياأن

كانواإذطهالعمرأسضوعمباضرةالرفافيلىالذياألولاألسبوع

ساتالىوتسمرالئمالىفيهتقاموالفرحبالسعادةملئهفياوسهونطسمزال

عليهمطلئنفتهمافرحالعروسينليشاكواالمقربونءاألصدقاويدى
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جةمنتفللفريضةصمنتعفيهمالتقاليدوكانتالعرسبنومب

القبااهتالميذعلىبسوعأطلقولقدالالمموملأفراحهم

الفرححياةإنهاالحقيايةالممميحيةالحياطيعةلنارساوبهالعرمبنو

ويقىقممةهناكأممهوالسيربيسوعءاللقامنالفرحاليأدئاهناكوهل
قلبهيعرفثريرامجرماكانإبشىتوكنشىإسمهباقثمخصعن

وأطفالءونسارجالمنكنرينءأبهرياءبدمايداتلطختعالرحمة
يداتالسمناثنتانزارتهخاكهووفيماالسجنوأودعمامايىعليهفبض

يفظركانبلواحدبحرفينطقلمولكنهتكماأنوحاولتاالكنديات

الـاكتاليمننسخةمعهقىكتاأنبعدفتركتامرعبةقاسيةنظراتإليهما

يقراوبدأغلهثممافممينأاكنفيـهاضيئايقرأأنفىضيفأملحالمقدص
نحلصهوعرفقلبهانفتحالصلبقصةإلىوصلوحالمااألناجحلفياصحاحات

الصارمالوجهذللثأمامهيحدلماإلعدامخشبةطليقودانسجانءجماوحيما

يملمألنهنعمفاندهشوالبهجةااليتسامةتعلووجهادوجبلىالقامى
الحياثمرةهوالذىالحقيقىالفرحواخضبرالجديدةالوالدةنالقدىإيمإن

المسيجـة

ايعريسيهرفعحينيقولإذجوالتلبدأفيومواتنصالقصةولـكن

الصليبيرىكانالموتأمامهيريكانواكنقولهيحددلمإنهعنهم

جرأةجمولاآلبمنالحتوممصيرإليساربلطريقاعنيحدولميحفنم
إجمابخليقينوشجاعة
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العقلطبشباباإلحتفاظرورة

ؤإألعحيقثؤبتمجديذةقطمةمقةزلمجيطأحدليس

ؤتـئهمىأزدآاظرقفتيضييمازالييتييناظإليدتألخـذءفآليل
اظإليذةالخمرتعثئتةئألعييقةزقاقيفيخإليذةخمزاتجغلأخد
لدةتجدخزاتخقاصونبلتتتفهقآقاؤاتنثمقمفآلخفزقآقالق

ءتجإليدةزقآقيفط
33و12مرقمى

عنلمجتلفاإلجتماعىسلوكهوأرةجديدرسالتهأنيعرفيسوعكان
أيضايعرفوكانالتقاليداببأهالمتمسكينالمتزمقيناجهوداأولئئسلوك

منيطلبالذاوهوجديدحقكلءإزاالمترددةالمتشكالفاسطبيعة

الماضيةلمحةوالعزالراجحالعقللهيكونأنجديدرساأىاحب

خاللفمنالمنزليةالئعثمبيهاتاستخدامفييضارعهمنهناكيكنولم

ءاألشمامنفيقوداللةإلىالسامعينفذأنيستطيعالبسيطةءواألشيااألعال
كانتباآلبقتهوطءحمايالةمملوامامهقاألرضالترىالتىإلىترئالنى

عنأحديذكرعملكلخاللومنءشكلتراأظحتىوئيقةكذاه

طوبلةيةخاوهاتفىفيمارافقهكثيراأنهءاألتقيااالععكتلنديبنالوعاظأحد

الواعظهذاانالرجلمـذاويقولنحتلفةحاديثفيقتالىيقفيانكانا

الئهإلىوهدفهاتجاههكانمهماحديثكليحرلانفىالفذةالمقدرلهكانت

هناكاللهيريكانتفظرانعيناأيماكانتيسوعنهاكذاكا

38



الكلمةإنعتيقثوبفيةجديدرفمةوضعخطورةعنيرطملقد

تشعمللمجديدةكانت4كرقمتستخلىالتىالماشيطقطمةأنتعنىيستخدمهاالتى

تتقلصفإخهاءاللماتبتلذلكبعدثمالعتيقالتوبتحاوفيفعندماقبلمن

اوانيفوتحيئالوقتيأققدكذاأردأالخـرقيرويءالملفتقطع

شعرالوسطىايقرونفنىجديدخلقعمليةمنمفرهناكيبقوالالنرفيع

مـنأقلافلثوليكيةالالكنيسةمفاسداصالحفيينفعيعدأانترقيعأنلوثر

حاولعندمابلتراإرتوسلىجـونمعكذلكالحالوكانملالاإلصالح

وافمطريستطع3كنهولتركهايأندونالداخلمنإنجلراكنيسةإصالح
انتبيهماكثيرةأخريأمملةوهناكأمينةجديدةجماعةيسوتأسقىكهاإلى

األحيانمنكثيرفىينفعالالترةخ

الناسيعرفلميئفلسطففىقاقوالىاظرفهوتمثبيهالثافىالتمثبيهأما3

الجلدمنأزقةاخرضالهذايسمتخدمونكانوابلالخرلحفظجاجيةاكاألوالى

الناتجةالغازاتضفطفيتحملمرونةكثرأجلدجديداكانالزقاقياكان

الجلدفإنالقدمفييأخـذعندماولكنفيهالحفوظةالمهثخصالخورمن

مرونةيسوعيطبوهكداالخرضظمنفينفجرمرونةأقلويعمبحييبس
أصدقائهأحدعنإقنباسأفندلى01يذكرجالروجةائقاتقبلفيهناذا

بكعنىماتعخهايحيدالمحددةنتيجةإلياإلنسانوعملإذاالعبارةهذ

لهطالةوالويصبحمححدنموفيمحددةطربقةعلىيغبتعندماامقلاإن

عندماوضوحفيذلكويظهريموتفإنهةالجديدىالحقاثقلتقبلقابيةوال

منينفرونوبذامعينةحقائقعنديتوقفتفكميرهمفلبالناصالسنتثقدم
كربذالجديدةالحقائقتقبلعنوتعجزالناسحياتجفوهكذاجديدكل
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الهتدجنوبكنيسةتكوبئمألةيبحثونعندماكانواإنهنيوبجنيزلى
ذاعبوننحنأينإليكنواهودائماالمتـكررالسوالكانلمتحدة

الوصراحةجرأةيـكلالؤلهذاعلىيردأحدهموتفألمطافآخروفى

أليعلموهووأطاخرجالبريميذهبأينإلييسألأاليحبالمسيحىإن
موتفراثعلىكانعندماالعجوزالرجلذلكوبعقوبيذهبأيئإلى

لقرحاليلةويصهيامصااوهذعميارأسعلىسجدوبعدئذحفيدبارك

جديدةأفـاقإلىلذمبأنمستمدايعقوبكانالموتفراكافيحق

والمزيفةالحقيقيةالتمقوى

تفطفوفتةتآلجميذفآثتذازوجز11بينالمئئمتفيؤاختآر

أيآدااظريرلقائفريىتهفقآلولقاممتاؤالممتنآبل

قتهماقماقرأئماتاثئمدقآلطتجلتاآلالسمئمتفيتفغلوتآ

التيمافيشآةدخلفآقي4تكقؤالذطؤؤجآخاخئشيقحداود

تحـلآلالدىقدتهأتاكرخيكلؤأائكمقىئيسيآلزبيأأأمآ

تمكلمقآذ3ئمصضأ4كلواكأاتذقيؤأغقلى24كإألأكئأ

اإدالسمبئتخلقيثستالطائيآلتالقنئافيخلفيجيلإتمآالسئث

ائفتاالستتزب4هؤنئعتالطائيان
33382مرقس
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السبوتأحدففىوالفريسمنالكتبةيمقاليديوعيعمطدمأخرىرة

العملهذاكانالقمحسقابليقطفونالتالميذوكانتألميذمعيسيركان
كنوا3342خروجالمنجليستخلمونالمادامـويومكلفيديمط

قائمةانفريسيونعملفلقديختالفالوضعفإنالسبتيومفيذلكحدثإذا
ومنعمال93وكانتالسبتيومفيبهاالقياماليهودىعلىيحـرمالقباألعمال

قطفواالمسيحتالميذمافعلهوهذاالخزوعملوالثدريةرسواالحصادكنها

سقيمتفكيرهـذاإنواستخدموهاكطعامالقمحمنهاوأخرجواايسنابل
المميتةالخطيةهوالعملهذاكانفقداليهودأمالنابالنسبة

المنتظرمنكانوقدوتالميذالمسيحهاجمواذلكالفريسيونرأيوحالما

بففسجاوبهمبليفعللمألكنهوأالعملهذاعنتالميذلسوعيوقفأن

هوجـائعوكانالموتمنهارباكانعندماداودقصةلهمفذكرطريقتيم

سوىيجدلمولكنهخبزايطلىودخلاإلجتماعخيمةعلىفعرجمعهومن
أقدام3طولهامذهيةمائدةعلىلـربكتقدمةيقدمكانالذىالوجوخبز

يفصلالذيالحجابأماموتوضعقدمنصفوعرضهاونصفقدموإرتفاعها

بغيريستبدلثماسبوعايرضعالوجوخبزوكانالقدسعناألقدامىقدس

شتناولداودولكنالمستبدلةالخبزاتهذكلأكهنةاللغيريحوزوال

المقدسةاألسفارأنيسوعأظهروبهذاالملحةالحاجةإنهاكلوأاضرجزهذا
حتىيعةشرأيمغكثرااللهنطرفياألولىاألهميألهايةالبشرالحاجةأنتعان

الهيةثريعةووكانت

أمركاوهذاالسبتاإلنعماناللالنسانجعلكالإالسبتاسيداقال

ليستعبدالسبتيخلقفلمولهذابتاشريعةقبلاإلنانقدخلقإذبديخهى
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جاتهعلىيضقالصخلقبلةكفكلواوامـرلفواعبداتويجملإلنسان

روحياوهقابهجة

ننساهاماكثيردروساالقصةهذوتعطيفا

يومهواألحدفيومءوتقاليدوشراحنوادبانةليستالمسيحيةإن1
ليمستالمسيحيةأنيظنفنالمسيحيةفيءشىكلليسولكنهمقدسمسيحى

بالعبادةبلفيهدنيويةبأمالالقياموعدماألحديومحفظفيالتدقيقسـوى
كرقيةفهوذللطبظنمنآلالـكلهءوقرااصالةواامحنيسةاوإجماعات

لآلخرينوالحبةوالرحمةاطقعنعينيهاإلنسانيغدفىندمافهسالةمسيحية
الديانةعنشيئااليعرفنهفالطقمميةاألعمالببعضهـنهكلويستبدل

التىالالكفيرتعملالتىالدياتةبأنهاالعصوركلفيإثمخهرتفالمسيحية

الكثيرمثكل

اإليماناراتإقـرأخريحاجةكلفـوقتعتبريةمرالبالحاجةإن3

حتىيومكلثروعمواجبالبمثربحاجةاإلهمامأنوتعقبرالحقهذاقوكد

نتامحتاجإنسانمعونةسبيلفيعقبةينيةالدالشعافىوقصولواألحديوم
فيجلياظهراللهومحبةالطؤصمناهمفاإلنساننافعةغيرخاويةشعافى
األخوةمحبة

فيهااللهقصدوإظهارالمقدسـةءاألشيـاالستخدامطريقةلأإن3

القصةهفانذكرأنيمكنذلكوإلبضاحاإلنسانمساعدةفياستدامهاهو

تعاهدواالمجوسمـنبعةارإق4القصوتقولالرابمالهوستسىالىالرائعة
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ليسجدوويذبواكبيرةفافلةيقودوالىكلءالصحرافيمانمفييتقابلوان

بركسرهمالمجوسوكانللمثمرقفىظهرالذىالقجميرشدالموودكاالاللث

التى4هديئأرثابانالرابمصىاهذارصهواقدوأرثابانسءبانارملالكيو

ءحمراوأخركطءزرقاياقوتهجـواهرثةثعنعبارةوالللكسيقدمهاكان

بتىوقدءالصحرافىنةالثءأصدقابلليقاوذهبثمنكلتفوقوجوهرة

األرضعلىمالتىشبحارأىطريقهفيولـالكنهقصيروقتالرحلةوقتعلى

لمسامكدةيبقىهلأرثابانواحتارىامنيائغريباسائحفوجدمنهفتقدم
أنضلفولكنهأزفقدالرحيلفوقتذلكبعدالقافلةيدركاللعلهجلالى

ولكنالقافلةلمقالجةأعرعثمشفىحىهوبورالمسكينهذايئليعيبى

أنواضطرالاللواحتاجومرشدينجماالبستاجوأنفاضطراألوانفواتبعد

فلمسطينإليسافرثمال5إايقدمهاأناليستطيعإنهوهوحزينءالزرقاتةالياقويبيع
محرإلىأبويهحهربقديسوعالعمبىكانأنبعدهناكلمدوعملولكنه

التىاقاسيةالمذبحةشاهدومناكفيهقـيمليبيتإلييلجأضاضطرأقودسهيرمنفاخـو
عزيزطفلإليهلجأالذيزكالبيتوكانءاألبريااألطفالودسهلىفهاجنودقتل

الجنوداقتربكاالبيتيمالالذيواظوفافرعبانأرثاورأىالديهوعلى
فأعطاهمالجنودءجاحتىباب11كلووقفلتوامعماليعملأنففكومنه

ورجعالقتلمنلاونجاففعلواالبيتهذايتركواأنورجاهمءالحراالياقوتة

بلةطوسنينبتجولمضىنمهمعهمبانأرثاوفرحاألمرةمذإليالطاكمهالفرح
يوموكانسنةثالثينمنأكةلربعدأورشبمإليرجعأنإلىالملكعنيبحث
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فيقدمهناكلملكيجدلمهاالجلجثآإلييدفعهادافهأنوأحسالمسيحاب

منالربامحـاولةالريحتسابقدنتاةصادفطريقهفيولكتهافينةهرولصله

فيغارقأباماأنوعرفعلجهاليقبضواهاءوراجرواالذيئالعممكرجماعة

الديئالذاءاوعندجاريةالفتاةيأخذأنأرادالدينصاحبوأنالديون

عزمكفهوثحرابانأرثاددوقىأرجوكنقذلىأفيهالفتاةوصرخت

هوحدالجواظلموفجأةالفتانقذوأللجنودوأعطاهاالجوهرةوأخرجراأخ
فسقطأرثايانرأسإحداهايتوأمااألحجارمنقطعوتطايرتوعةصزلرلة
يقولوستهشفتاهخكركتمـدةبعدوحجرهاعلىالفتاةلحملتهعليهمغشيا

متىقيثكفعطشاناأوفأطشكجائعارأيتكمتىياسيديالال

مسجونااومريضارأيتكمتىفـكسوتكعرياناأوفاويتككريبارأيفك

ولموجهكأرولمأجدكلمكنهماوعليكشانوأناسنـةاثإليكفجئت

عذبةنبرةفيبعيدمنهاصىصوتجاهوامحنواحدةمةخاللأتدآ

قدفياألعاكرءهؤالإخـوقىباحدفعالتأنكاللكأقولقاط8يقول
مليعرفألنهءالممماليالمنطلقإالوجهعكجميلةسامةابتوظهرتفعلت

هداياقبلوألنه

لقداآلخـرينبهانخدمأنهىالمقدسةءاألمثياالستخدامطريقةألمجدإن
أتمنأقدسظنوهايألاألطفالوجهفياكيسةامايوماالناصأوصد

تـكونءاألشياولكناألخريوخدماتهابعبادانهـاتفومأنكفيهافيتغم
إالمقدعمايمونلنأوجوالخبزالناساحتياجاتتسدعندماحقيقةمقدسة

امتالإذاإاليقدسالالسبتويومالجوعمنيمهـرترجيشبععندما

الناموسوليـسالحبةهوذلككلفيالفيصلالحكمإنالمعوزينجالحتانهدمة



ثالئااخألض

راألفتصارع

يابستةتدةزجـلفنآذؤكانائتختعإتطأئمحادخلئئم
تمثئتـأكوايالستئمتفيمييماتشثضلىيرايموةفصقاروا

لغقماآلحمئمائؤمدطفيفتمتةاثـمابيانيذتهىائذللرخلققآكغقنيما
أؤتفئمعتخييصنالشزكغلأؤالحئرفغلالستبمتفيتجلهل

يمآلطةفئخزينبقفتهبإليهئمخؤتهألنتطقعمتكحواقتل

محيخـةيدةقعآدتقمتذهآتدكمدجلفيؤقآذقفويهثم

يهيزوذسييماتغيؤفمتانقريسيئونقخـربخكاالدخري
يـكوةلـتئغتنهوتهثماؤزوا

المنقظرمغفقدكانوارساليتهيسوعحياةفيحاسمةنقطةالحادثةهذتعتبر

ءروساولبنبينهالحراعبدأانبعدالمجمعإليالنمابعنبسوعيحجمأن

المواففمنيهربالشجاعارجآلكـانولكنهالعلنيةطاجيأخذالجمع

خعيصاتءجاالسخيدريممنسفارةوجدالجعجثإليذهبولهذاالحرجة
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وعيىعنسمعسنهدإيماأنوبلىحوتعالهتعرفاثهعلىونحكمماقبهقىىكل

الناموسوحماةالناسممتقداتعلىءاألوعمياومأعضاؤفرأىوأكالله
جمكلماألولالمقاعدفياعضاؤهاوجاحماتءنجـاالسفارههذيرسلواأن

وأقوالهسوعأعمالمراقبةبلالعبادةهواألولمهم

منويؤخذبابصةيدرجلاطمعفيالساعةتلكفيأنهكانحدثوقد

ويذكـرذراعهشكماحادثةإنبلهكذابوللميلرجلأننالىاليوالنص
الرجلهذاأنمنهبسيطةءأجزاماعدامفقودوهوكقابأالمبمارانيإنإنجيل

فلمايديهسالمةعلىيتوقفعملهفقدكانوالذااألحجارنحتفييعحلكان

وكانونةالمصنهطالبايسوعإليءجاءاالسثجالمنوخجلانعملعنجمز

بمنلمالموقفولكنناحيتهإتىينظروأأليتجاهلهأنيسوعاسشطاعةفى
صذفيعينيهيغمضالذىبالرجلهويمنوالملتويةالدبلوماسيةيقطلب

المتاعبنتكامهماالحتاجهذايعاونأنعلىزمالمواقف

ىالمرـكلالجذلئفىكالعملكلفيهيحرمحيثسبتيوماليوموبايطبعكان

لمناالطبيةعنايةبأيةيسمحبمنولمذلكفيوقاطعاصريحاالناموسوكـان

إذاوحتىبالدفترياأصيبشخصأوطفالتضعكإمرأةالموتخطرفىهم
أسفحياوجدنففوقهمناألنقافىتزالأنفيمكنشخصعلىحائطسقط

السبتيومينقضىأنإلياكاجثتهفتنركميتاوجدإنولكنيموتالحتى

إليعالجبدونفير3السبتيومفيشخصذراعوكمعرتحدثوإذا
يهذلكوصىتضميدبدونالحرحبطرفإصبعهقطتوإنالثافىايوما

عاليصعبوقدبسيطةبعالجاتطولمنالحياحفظفقطجماودونأنهم
09



وخاصةالتاريخإلييرجعأنيىفذلكيممدقأنالععرياإلنسانهن

يصففهوذلكصحةليعرفالمشهوواليهودىالمورخيوسيفوسدونهما

الثوارأنعغهمفيذكوالسبتيومفيالقدامىالهاربونيتصرفكبفكان

الجميشوحاصرهمالسبتيوميحاربواأنعنامتنعواكابيهنالمحركةءبدفي

وايستسلهأنألجيمثىقائدمنهموطابكوفكاإلىودخلوايحوري

ساكتإنومكثواكهوفهمداخلأحرتهمأنإالمنهكانفماواركهمو

وهرأنميمالسبتواليومكاننهألشيئاايفملوأنولتفارباقونيحثر

ألورشليمحصمارفيبرمباىالرومافىالقائدالعقيدةهذاستغلأخريومـرة
السبتيومفيإاليبنيهاأناللنيمولمالهيصببوارليةطقلعةيبنىفقدكان

رصنالكثبومباىهمفأهلكشيفاملوناليهتوفيناليهودوقفحإن

يتمسمالمتزمتاالسبتكانيوماليهودىموقفأننريهذامنذلكألجل
المرونةمنءثبأى

هذاحياةأقذكجانبالىيعلموكانذلكييسوعوكان

لهدثأندونآخريوماينتظرأنكنيموكـانخطرفيئـكنلمالرجل
صراحةجمولالموقفيواجهأنيريديسوعكانفقدذاكوخفررأي

أنيقصدكانيسوعلولهالجميعورفوقفيقفأنالرجلمنفطلب
الغيرعاحاوالشفقةالرحمةقلوبهمفىوتتولدبتعاستهنيشعروافروناطايرا

ةالعملهذاعلىالحاضرينجميعفيثمهدالـكلأماميشفيهانأرادلهلهبل
السبتفييحلهلاألولمتتاليبنعمؤالينالعارفانسألبأنعملهبدأولهذا
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كـرواتانكخميمهلحرفيوضعهموبهذاالشرفعلأواظيرعل

وماذاكاقفيهالعرفعلوايجيزأنيمكغوهلالسبتفياظبرلوءجواز

إلييقبلأنبلهذتعاستهفيرجاليتركأالليرامنأليسيسوعسيفعل
اذوبه3قتلأوففستخليصالتافىالصوالكانثمبدويشفىنتهمعو

أمامالرجلهفاانقاذفيهويفـالكرفقدكانكبدهمسهمهاعابالسوال
ولمجـزواثمأمهواالسبتيومالخيريفعلفأيهماهوقتلهفيإاليفكروافلم
بسيونالفرشؤرججلالروشنىالفويةمنهخرجتوعندئذالجوابعن

لقتلهموامرةتدببرفيودسيقالهيرمعوانفقوا

وفالظرففىكراهيتهفيالفريصىإليهيذهبقدالذىالمدىيبينوهذا

تعاهلأنلهيحلاللمجعمونمهأعلىروديلىالهيعاملنالطبيعية

ولكنارومانيبنامعويتعاملونبهىملكبالطفىنيملنةخوألنهممعهم

ءهوألمعيتفقالفريسىأيفإنهيسوعدمؤامرةتففيذسبيلفي
اعتبارأكطعندتقوقفالائاأمحراهيةاأقسىماذلكعلىليساعدوإنجسبىا

كانمهما

الختلفةالدينيةراألفقبراعالإظهارفىتظهرالحادثةهذوأهمب

اخسوفـرائضمنطقسيةبأعمالالقيامهيالفريسىعرففينةفالدا

فىهثالمءثريررجلبأنهعليهحكواشراخاهذاحدييسوعكسرفعندما
وقراعةالكنيـةاليالذهابعنالتزيدالدإنةأنيظنالذىاإلنسانقتلذيك

األعمالبكلقياموالعائليةالصالةوكارسةالطعامعلىالصالةالمقدعىإمحتابا

ولأخايخدمالذلكمعولـاكنهالديانةصلبمنالناسيعتبرهاالتىالظاهرية
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كهذاشخصأجلهممنالتضحيةيعضإلىتدفعهعطففرةاآلخمرينحمل

صوتعنأذنيهيسدبينمادبانتهبظراصالعقيموثمسمتهفئفىنفسهيئفي
يةابثرالحاجة

والحبةدثةالحبةميأتنبعالتىاظدمةافيسوعمفهومفيالديانةأما2
العاملةالحبةبحانبنافهءشىالطفوهىإنلالخوة

وريناأخاناصديقنا

بهالققومتطلهاانتىآلءالخدمامط

طقساوالرسماوالاسمانتبعال

علنأنبل

صحيحةبطريقةبالطقوسومأنالسوعنظرفيالمالهفيءشىأهمإن
الهتاجيناخوتناءندانايأنبل

الجاهيروسطفى

ينكئيرخمعؤتبقةالتخرإلىميذتمغإمملوخفآئقعرت

جمةرؤينأدومقةؤمينأوزشـلـتمؤمتـيماانتهودؤئآالخبييلي
عتنغاكثمئوتمإدكثيزتجمغؤصتئذاضوزخؤآلؤالديزذدقاال9

لستبتبصتـفيزةلسفصئآلزقهالقييذيتققآلإتثيمااتؤا

غقيهؤغختئيئموضـنئكثقذاناكتهفيآلترخمؤهفيانخثع
39



ثةتمظزحيماصمةالتجعغواألز2دافيهمىكلمتهأم

كثيرأؤأؤصتاالئاقانئمتإتذقائقةؤضرختتهخرت

آلئظفروأن

المجعفتركءالرؤساععلنىصراعفىيدخلأنمستمدايسونيملم

العجزأوااحمولبدافعكهذاعملهولكنبحيرة11ءشافىاليوذهب

وأمامهبعدتءجاقدتـالكناساعتهألنولـاكنالواقبمواجهةعن
ومضىقىكهمولهذاالصراعهذافييدخلانيعماهقبلأنلمجبالذىالـكثير

بالدمنواجاعليهوازدحمتوراالجوعتدافعتوهناكالبحيرإلط

لـكلميلمانةحوالىسارواحيثأورشليمومنالجليلقرىكلمنابعيدة
ومنبيةالعروالجزيرةفلسطينبينفيماالجنوبأقصىفيأدوميةومنيسمعو

ساحلعلىوصيداوصورفينيقبمنأمميةدبومنالشرقفياألردنعبر

تءجاوالبالداألماكنهلىكلمن05الغربىالشمالفيالمتوعمطاألبيضالبحر

سفينةجعلأنهحتىكبيراالجمعوكانعليهوتتعرفتسمعهليايهإالجماهير

وحقهالهياجحالةفيءالمثمافىعنتبتعدألناالستعداداهبةعلىالبحيرةفي

إليهاندفعوابللمستهينتظرواانيستطيعوالمءإلشفاطالبإنجاعواالذينالمرض
قوةصول

أرواحمالذيئأولئكمشكلةوهىيوعواجهتعمةظمشكلةولكن

أننعلمأنعليقالكـنالغامضةالظاهرلهذالععرىناتفسلىكانومهمانجممة
امتلـكخهمقدهمأننرجظثريرةفوأنيعتقدونكانواالنعـاسءهوال
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قيجـبوهنااللهابنةبامملمجوعينادونوكانواآقواأخـضتكل
الهوتياممنىيقصدونكانواأنهمنظنفالبامذامعالجةفيرنالىنأخذ

7خـومعنىيقمهـدونمكانواألالحديثناعمرفينحننفهمهكافلسفياأو

ومنريمءأبغايدعونممرملوكفقديماكانعرفممابساطةأكر

فقدالقديمدالعأماالةاآلءبأبنايعرفونالقياصرنقيصرأغسطسايام
الخلوقاتهنففاتأرجعلىأطلقه

المألئكةتهابنويرى6103تكففىالمالئكةعلىأطلقها

الئهأماممعامجثمعيناللهءابفايظهر6اايروفىحسناتأخهنالتامىبنات
اللالكالطبيىالقباهواللهقابن

بنىادعوتمـمامصفجولقاطبةاإلصرائيليةاألمةعلىوأطلقه3

42خروجكراابىإصرائيلىيقولثما11هو

أنلداودالوعدالذيعطء741صم3قىالمكعلىأبضاوأطلقه3
أبالهيكمونوهواينالهيكونالملونسلى

إذالصالحلالرجعلىالعهدينبنماكتاباتفيأطلقالـكلوآخر4
401سيراخأمكمنأكثروسيحبكالعلىابناستكونيقول

الذياللهمنالقإيبالشخصكلتطلقاقةابنأننجدالمواضعهدففيص
بهمةظصلله

لبولىابئهوقيموثاوسالجديدالعهدفيللفهومهذانفمىنجدوقد

احرخصضأىمنأكرهكرويفمنفسهإليأقربهوإذالرسول
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لبطرسابنادمرقسلكوك29122وفيلبى281ااتي

عميقةصلةلهفتكونيقةمعرفةوتفسكيربطرسعقليعرتأناصثطاعألنه

بعاطتهفيالمقبهذاالجـديدالعهديستخدموهكذا39هـبطأ

التثليثعقيدبرهنةالمقصودأننظنفالصفحاتهعلىالقباهذاقاباظفأيفا

عنيعبرواأنالناسبهاعاولالتىقيفيةاطةالطرأنهعلىلنفهمهبلمثال

بأرواحالمرضىءمؤالينطقكانالمعنىوبهذاوافةبمصوعبيئالخاصةالعالقة
مبوكىتخافتملكتهمالتىالشياطينأنيعتقدونفقدكانوأباذانجسة
بافهالخاصةالعالقةهذلهالذىالشخصهذا

فقدواضحبسيطوالسببأيسكتواأنبعثديسوعأمرهملماذاولكن

جوهرباالفااخيخقلفكانعندالمسيامؤكومولكنالمسياهوبـوعكان

هوفالمسياوالتضحيةيخدمةمركزأنهعلىيفهمهفهواليهودعندمفهرصلىعن

علىوففقدأماالصليبإلىساروراآلخرينألجليعملالذئالشخم

عرفهفلوالرومانعلىكريةالعةإلمجدوالنعرأنىيقودأليهودىاكالمشصأنه

الناسولتبعهالثوراتاليدلعتالجليلفيوخاصةالمسياموانهلناس

ولكنمسلحةتعصاوقادواالمسياأخهمادعواضخصياتمنومينمسل

بالفشلتباههاكاشهمص

كرةلمحلتقبلويؤهلهميعالهمأنقبلنفسهعنيعلنأنكردلميسوعإن
طوبذوقسوةخطورةأثمداإلعالنفررنلوأالحىااظادمللسيا

شطشةمئعصبةقوميةقيارفىءوالفدااطارساليةسوعإرساقيتضيـع
ءاالدوسفكالقتال
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الختارةلجاعة

ؤأقاتمإتيةقئواقأراديقالذؤدغاالختلإلىصتحذثتم

قئهئمدقكفىوتلكرروالهقغئرمؤشقهنوايتكوئثزاثـتئ

يععتئتانؤتجقلالشئيآطينيؤإخرلمزاضياألةءثمفآفىصمفطالق

ؤتجقـلتفقولتأضآلوخعثاؤرتإلىنؤتئقوتيطرمىاشتم

ىؤييفمؤأئذزاوشبالزائنيآبهؤاتزحسىاشتملتها
ؤيهعانؤتذاوسنخلنئبقؤيغقوهمتؤتوتاؤتثئؤترثؤتمآؤصى

أتؤاثئم4أسئـقهالذيئوطتئرصئائيؤيهوذاتوئائقا

تفمتإت

التىالرسا9لة1نوع3اختافلقدحاحماقرارايأخذيسوعنجدالفصلهذافي
فينجالالرسالةهذلتقديمايقومالىالطريقةعينثملبمعريةيقدمها

برزتوهناكبيراالعامالرأيعلىتأثيرنفالمرضىيشنىوزيصالجليل

حتىعاملةحيةرسالتهتبقىأنيمدكنكيفاألولىعمليتانكلتانممععامامه

نيةوالغادائماعينيهأماميضعهصاوموءالروسايدعلىمكروهأعابهولو

فيهتكنلمرعفيسالةالىهذبهاينشرأنيككنالتىالمتلالطريقةهيما

ممـكنعـددأكبرإلىتصلأنكنيممطبوعةوالكتبللنعثردور

الناسمن
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يطبعالناحمأمنبهاعةلمجثارأنموالمشكتينلهاجمااألمفلالحلكان

حيةعمليةرسالتهالناسليحملواحضرتمنفجرجونرصمالتهحياتهمعلى

تماماأميداصلهماوهذا

واإليمانالناسمنلمحماعةبدأتأنهاالممجيةفياألموروأمأبرزمنإن
طريتههوهذاليسوسـالممحبةفيمعاتحياجماعاتفيظهرالبدامنذالمسيحى

سكألالمنفصلالمثخصهوفالفريممىالفاسعناالنفصالطريقالفريسيإن

البصضبعضهموألجلمعاتعيشالفاسجعلالذيالمسيإطريقابه

متباينةأيرادمننةهكوكانتالمسيحيةكابدأتاحىاالجماعةهذكنول

متىجانبإليجمعتفقدمتباينةأوساطمنواءجماواألمـزجةالطباعنحئلفة

القانويسمعانمعهمجمعتءاألعدامعفعملبالدخانالذىالرجلىأهشارا

المتعصبيههالمتطرفيهاالوطنيبنجماعةوهمبالغيوربحقلوفايسميهالذى

احتاللمنبالدهموتخيصءالدمالسفكحلىكلفيمستعديئوقفواالذين
الجماعةهذفىالحدهذاالىالمتباينةوالنظراتءاآلراكانتوهثذاالرومان

إليهادفينومحبةسالمفىهعاليعيشواصهرهميسوعلىكناألوليالمسيحية
واحدسامكرض

أىاليحلمجماعةهمالبشريبالمقياسقسناهإذاالجماعةفأفرادهمومن
العلممنحرمواجماعةبميختارمأنكيسوعضخمةحركةيقودإنسان
هذتعايهماحولعلويةجماعةالدنيويةاوالدينيةالمراكزومنوالثروة

أنهمهواألولاألهميةغايةفيبأمربنامتارواقدذلكمعمولكالكلمة
يشذونهويجعلهماليهميحذثميئافيهأنفأحسواالسحريةيسوعلمسةيختروا
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المالعلطذدكيعلنواأنفيةالالشجاعةلهمكانتأنهوالفافىلمميدا
الضيقهبئالطراختارقدهذاسيدهمأنيعلمونوهمالجميعأمامذلكأعلنوانعم
التىوالتقاليدالعاداتمنكثيرافـالكسرالموتإلىيوديقدلذىطراظ

وهرطوقهخـاطىبأنهموفاوالعثارينالخطامعجلىلعهمدياءرؤمهايرعاها

يعرفوناألعانمفتوحىوهمهوراوسارواأجلهمنءصىكلتركوالقد

مخدسيههكانوالقدالالكتيرمأخطاوعنعنهمقيللحهماجيداطريقهم
الحقيقيةالمسيحيةفأوهذءمعانمنالكلمةهذتحويهمابـكللسيدهم

فالالدواهعلىمعهمجونوالاألوللسببينأليهيمموعهمودط

التصقواقدبهأحاطواالذينبعضويذهبيأقىكـانغيرهمأبدانهيتركو

حياحمهموربطوامعهوتعبوابهالتصقواءهوالولكنحبنإليعنوبه

عنهالجميعمخبرينلهممثليننواليكوالميرفلكلالفاقالسببأماياتهيح
العالمحهميرجأنوأرادلففسهربحهملعد

أنهاألولبأمـرينيسوعجهزهمإليهدعاهمالذىمليهيوهلهمول
ءالحاحدقالإلهالذاعيننوافشخصههىورسالتهرسالةأعطاهم

نابعاتعليمهيكونالذىالشخصهوالناس4أكلسمعالذىالناجحالمعلمإن

لهذاالمتأججةإطفةالهعندفتكونكيرتعلممعلمإنخعهيفهوثحياتهمن
أهنىطميقويهءثىعندهالنيمخصالدائمايسمعونوالناسنعثرهوالتعيم

ولهذاشياطبنكرجواأنحليهمكانلموةأعطاهمثملهميوعأعطاما
قوتأعطاهمد

ندرعىأنإالعلينافاليسوعالحقيقيةالتلمذهيمانعرفأنأردناك
يذالتالمءهؤالحيا
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بهالخاصارلقر

خئزكلاتمهؤآلتلقإلزواتنمختئتجمغأئفقافآنجتضـغ
إئمهإئواآلئهئميئمثهيـكوةخـرجؤاةأتربأكـغوتما

ئختليى

قاسيئمريرةخبرورامطأننحمىماشخصمنةتفاجثناماكثيرا

يواجههااالالالصعوباتيعددكانحينيسوعقالهاماالكالتهذومن
أضحتفقد0163متىبيتهأهلاإلنسانءأعداإنقالإذأتباعه

إليإرجاعهويحبمخقالظنوهمألاكرعباتصعرإحدىيسوعأصرة
لهيجةاكهذالياألسرةهذوصككيفولكناقوباولوالبيت

يكفيهناجحانجاراهوفلقدكاننجأوعملهبيتهيسوعاقدقىك1

يذهبثمالعملهذايتركنجأولـكنهكريمةعيشةليعيشواأعرتهمعدخله
ذلكفىحكمةأىرأسهيسنداينلهوليسالبألدفيصتجوال

منهمفرالاليهودىالدفيقادوبينبينه4العرأنانضحاقد3
جماعةثموجوهمفىلالوقوالسهلمنليسبسيينوالفركالكتبةاعةوب

هيطيفالتأنإنسانيستطيعولنعليهميخرجونالذينتوذىأنتستطيع
فهمويطيعوهميهادنوهمأنافىكةمنانهالناسظنالسببولهذاأيدحمهم

القوةمركزفيادائ



فقدجموعةمناأغرومابهخاصةجموعةيكونيسوعبدألمد

الخعصبيوركلوالغالجاهلالعميادؤنهمنحتلفينمتنافربنأفراداع

يقودأنيحاولعاقلإنسانأييفكرالجموعةإفهاالخائنثاروالع

يصاحبهاأنأوعليهاالتعرففيماحركة

تكوينفياإلنسانيقبعهاى11الفالثةالؤانإنيسوعكسرهذاوبعمل
لومستفحياته

إنسانكليرجوماأهموهذااالجماعىبالفمانيهتملمفهوا
التهددحيثونامضومركزاعماليرغبشخصفـكلألجويعمل
ماليةأوماديةضائقات

فاألماناآلمناهملاعنيفتشوندائماوالناسباألمانيهتملموهو3
يحذرونفهمولذانفسهالعملقيمةمنبلاألخالقيةءالمباثوامنأمند

لالهفييةالقامصالخاصار

كثيرايهملمشعاوتقالدعاداتمنكثيرايخالفأيهظهر3
عنهمقالكافهمثريئاألكطبعليسوهذاعنهالناسبمايقولى

ماذاوعإرةآذاخمفيتهاعوتمنأعلىجارهموتإنوازحه
عملإيجازصمبيلقىنسانبهيفطقماأولهىالناسيقول

لمالذىالخاطرةطريقاتخذأنههويسوعءأصدقافحييماكانإن
يتخذهأنقبلهمنأحديجرؤ

يقولذلكوفيخائفاكانانهصرحالسبنفيبنيانيوحناعندماكن
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يكوتأنيرغبيكنلمإلهيفزعقماهوبشنقىينتقدسحناإن
ةالهذاخوفهومننفسهمنخجلفيهالذىاليومءجاوالكنصشنوقا
سامهدفأجلمنمرتعثمةوكبضاحببوجهالمرتأقابلأنأخجلانق
سيدخلفإنهالمشنقةإلييعسدعندماأنهإنىالنتيجةإلىوصلوأخيراافكه

لماأهناالسعادةطعمأعرفءسوايهمـهفاللمجوعمعاأليديةسعادتهإلي
مفتوحهاأمايعينمغمفىءسواإليهسأذهبفأفىتهايأتقلمنفاليعرفها
ستأقىكنتإنفياربىيمرخوهناغإرهاعنأمنقةالمثطريتاعنإن

ألجلينفسىسألقىفإذطوإألفخحالملىفافعلبىوتمسـك

اذءاسمكأجلمـماسأقاصىيعملهأنيحالمتصررمابالضبطوهذا

شعارجمررنأنكبواألمانالفمانسوليفقطاوهذحيانهشعارهو

وعملهيويتهوينبوعالمسيحـى

غزوأمحلف

شقـهإلقتقآلوااورشملـتميـألواتواثذينالمحاكـتةؤآتا

قدغافئمالهثتتاطييئئخربئالشثتاطيبيزئبسيإثةوجموذتئلر

ؤإيقثممئطانايخرفيأنصثطاناقإلزيبأئعآليكثفثئمتوفآك
تثئمتأنالقئتكةيفكتقإلرداحمهآآلعلماانقستضسأكقكة

قةلثهأنالتئمثالكآلتقإلردايهخمابئمتقهمتياؤإدط

كونبلتلثهآنآلتقإلرؤاتقممتتمداتيماتئالشتيطانقآتمؤإن
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ؤتلثهتقوئهبلجلهأنأخدإسئتطيغآلانمفثابىة

تئةلنههؤجيتئذأؤألائقوئبطترلإنأئيحتة
32272هرقمس

فقدكانالشياطينإخراجعلىيسوعةمقدفييومااليهودفادةيشكلم

هذفيالـكفيرونيفعلكاتماماوالتماويزالرقىيفعلوقرضككثيرون

وبينلجنهحلفإليهذمقدرتهعزواذالثمعكنهموالشرشافياألبام
الكبارالشيماطيئطريقعـةالمفسريئأحديقولكماأممطالشياطإنرئيس

لاليهوداعتقدكاهذاملهفهكاالصغارالشياطانبخرجأناستطاع

األسودالعمحرآلإرسؤكوعنيخرج

لهمفقالايخهمةهذيشجبأنيسوععلىالصعبمـنيكنلمكنوا
قسمـتادقدالصغارالشياطيئيطردالذىهواألكبرالشيطانإنحقاكانإن

فيالداخلىاإلنقسامجمدثعندمارممطماذاتتخيلواأنوعليـكمممدكته
بيدمملكتـههدمقدنلالجهالةمذالشيطأنفعلفلوليتفيأوأمة

مالماخريشـخصأيسلبأنشخصأييستطيعالأنههوالحقيئالتفسيروإكن
علىدليالليىإذنالعئميطانفامهزاميسلبهذللىوبعدويربطهأواليخضعه

منهأقوىيسوعأنعلىقاطعبرهانولكنهالشيطانوبانيسوعبجامعاهدة
ةأمرينىدىالقصةهذوقاالندحارفيالشيطانمملكلبدأتممجيئهو

اللهوبينالشرقوبينصراعأخهاعلىالحياةيقبليسوعإت1

أنمتاليحاولنمتحثماالطائلنظويةمباحثفيوقتهيصعفلموكذلك
كؤأومامباثرالعراعفيدخلولكنهانقشاروكيفيةالشرأصللجوص
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دونالمثكالتطبيمةفيااهقيمةالجادالتمننكالثرذالخطأهذافىنسقطا

فيرينومهمنيهبالذىالرجلهثلذلكمفلنافىضيئالممالجهانعملأن

الحريغاإخادفينيقهوإمقوتهبـكليندفعأنمنوبدالمنزلهتلتهمالنهار
انتشارهاوكيفيةالحرائقأصلعنيبصبـكتابمممءوهلىبيجلس

أنعرفلقلىالناسمنالصنفمذامنيمنلميسوعإناخمادهاوطرق

وأعطىالميدانانىفدخلوالشراظيرببنالمويرالحراعهوالحياةفيالمأساةجوهر
ةوليآبالفوةاآلخـويئ

وعلىالشهطانمزبمةمنءجزااألمراضهزيمةأنيسوعاعقكللقد3

فإنذلكرألجلانفوساءيشفااهخمامهنفساألجسادءبشفااهتماألمنمماسهذا
الشيطانطةهؤفييشاركاناألمراضئحدييواجهاناالذيئاوالعاالطبيب

إنهمافيماهلىبينتعارضهناكيوجدوالالبشرلعمـلمكللمالطملفى
الشرضدضروسحربفيبلججنبمابقفانحليفان

تغتفرالالتىالخطية

التمثزتنيئففقانخطآيآجميـغإنتعمكممولرأفقا
ائفاصيالروجغلىتجذنتتنؤدلـيهئآيخـذفوائتيؤالتخادينة

ءالإلئةاديمؤةمهمئتتؤجهصخوبلاألبلإلىقغفزةلةىقتيئ
هئاتحروحاتقهإناقاكئمأل

138303
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يمعموعنطقفيهالذيالظرفنعرفأنلمينافهالمهولالنطقهذامنفم
ثمياطين11رثيمىبولببملزلهأاتهموعندماذالثحدثوقدمالىكلبهذا

قوةفيهرأواةالمتجصطاللهمحبةهذامملفىايرأنمننجدالالشياطينيحـرج
سيطان11

القدسوحالىعنمتعندمالمجوعأنهوهنالىإلىيتبادرماوأول
وعلهالقدسوحالىفمفيوماالننكنهمهالذىالمسيحىالمعنىيقصديـكئإ

موهوبسوعلكـماالخينيوموحلولهيسوعغجيديعدإاليعلن3اهذا
القديمالمهدتلمنالمكلالمعنىأىاليهوبفهمهالذىالمعنىيقصداليهودكان

نعملالقدسللروحأنلنايتضحالقديمالعهـدأسفارتصعحناوإذا

الناسطاالقاطإعالن1

وهذالحقهذاعلىيتمرفوالوالمعرفةالبصيرالناسءإعطا2

الفطقلهذاالمفتاحهىالنظرة

التعرفمنيمـكخهمالناسياحياقيدخلعندماالقدصيماالروحإق1

بغدقدوكاثأحهمالموبةهنهاشداميرفضونإذكنهموالالحقعلى

عـمايعجزالذيأواالظالفيبعيشعندمابصاريفقدإالذيلرجلنماماع

امتغعاذاالدراسةلذةبفقدالذيأوطويلةسنواتفراشهعلىنامإذاالحركة
الاواممةالدشعن

عنيعمبرفإنهالقدسالروحادإرثيرفضالذىاإلنسانمعيحدثكذاه

شرايصبحوالخيرخيرامبحنظرفيفالشررإذاقحقمعرفة
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تالمفمرينأشهرتعليقاتنسمعالقضيةأهذمثلتغفراللماذاولكن
عمدرءوالخيرمنبعبينافييزعلىدرةالمفقدانأنهاسويتبهـيقول

حاويقولنفسـهالتجسدحتىيشفياالأخالقيةتصبغارثةوبذلكالمثر

بنجلأماوجوهرالفسادبورفهانريمماكاللطلقالشرإنهارولنسون

لماذاولكنشيطانيةخطيةفهىمذماعدابشريةهيخطيةإنكلفيقول

الذياألولاألفىإقالناسحياةعلىيسوعيرتأثنعرفأوالدعناهكذافعمفها
مظيريهوأنمرةألوليسوحمعوجهوجهايقفالذياإلنسانفييحدث
بطرسجعلماوهذامحبتهونقاويسوعجمالمقابلفياستضاقهوعدمحيألله

58وفاءخاطىرجلألننىباربسقينتىمنأخرخقائأليصر
عندمايقولإذحياتهقصةفيإيمثىتوكتشىيذكواالختياوهذاونفى

مماكاقايفيشديدبوخزواحسستتوققتمرألولاإلنجيلقممةقرأت

عألحنانهأسميهاهلالمسيحمحبةذلكأحمىهلطويالمسمارافيهغرسـت

كاتغيرقدالقاصىقلبىأنهوآواحدشإمأعرتولكنىأعيهاماذاادريال
ندماالقلبفييولديسوعمقالجةفياالستحقاقتوعدمبالتفاهةاإلحساسهذا

رففإذاأماالخطالفرةمغطريقفياألوليالخطوةهىالتوبةفءووتوبة

هذتكررتكافضالىهذاكررالفدميماالروحدعوةيسمعأناإلنسان
شيئايرىأنيستماجالأنهحتىصثااطالتبلدمنحالهإليينحدرفإلهالدعوى

هناومن4وخطتبتغاضهإحساسهريفةوبهذاوتهويسوعجمالمنما

التوبةرفمىومقبخطيقهيشعرالألنهالتموبةطريقيعرتفألاطريقايفهل

خطيتهغفرانمنحرمضد

القداسحضروامنبينالحظكاهنالوسيفرإنعغاألسماطرإحدىتقول

601



والكههناليعرفهولمآخوثخصأيمنوجالالمطابةكزأنسابم
يذكروبدأاالعترافمنهيقبلأنشاباهذامنهطلباظدمةءاكابعد

ورعبخوففيإليهنظرهنالأنحتىومرعبةرةكوكانتظابا

حصرالالتىافظـيعةااظطاهذكلكبلزتطويألعشتأنكالبدقائـال

المالهءبدقبلءحماالمنسقطتوقدلوسيفراحمىإنالشابفأجاجمهلها
كلللثتغفوأنتستطيعاللهلمححبةكنيمهماالكاهماقالوعفدئذ

وفامالندميظمهرأنرفضالشابكاولكنعلهاتندمانفقطالخطامذ

ريقطالحتومالطربقفييسيروبذلكمدمولنلمإنهوذهبمـكانهمن
الهسـالك

إذوأكنبةالتوطريقوهوالخطايالغفرانواحدطريقإاليوجدال

ثعريرهووماصاعهوبمارفنهوإصاصهيفقدفإنهاقادإرثاإلنسانيرفض

ونادماتائبايأقىأنيشـطيعالوبذلكالفاسدةالمثريرةلحالتهمعرفتهديفقانه
وعألحهيسوعمالناناليشحرفطالماالقدميماالروحدالخطيةهيهذ

هناكلىكناألوحالفيوغرقفيهابقىوإنحتىوذنبهبخطيتهىوطالما

لهلنستةلءالثىيسوعفأضحىاإلنانتبلدإذاأماءلمـرجامفتوحآلهبا

إلقاعىالحجـرىقلبهيحركأننفسهالتضمدحتىيسشطيعوالىيتقفإنه

ثاوأساسبةالقوا

4إتفتلواؤازخآليتجازؤقفواؤامهإخؤتهرزثجيةقخاثت

ؤإخؤئثآأئذفؤداتةاتقآلـوهخؤتاجآيمائجخغجمـانلذعؤته
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خؤتهتطوثغؤإخؤقياقيقآئالكمقأجآتكتثموآرخا
دهاشثيعئةتعفتغقندطيئؤإخؤيئاقيهآكؤاتجالمعينإلى

ؤاقيؤأختىأيخـىفؤ

أساعىعلىفقطتبنىالفالفرابةقرابةالالصحيحاألساسيسوعيضعهنا
منلىقربارأكجسديةقرابةبأيةليتاليالذىالؤببيصبحفقدجسدي
الصحيحمةالقرابةهيفماالجسدصمبأقربافىص

الشخصاناللهاإذاخصوصاالمشتركةاظبرهولهااألولاألساسإنا

يبدأعندمانصدعيقييصبحانالشخصينإنيقالماوكثيراواحدةظروففي

عندمالهامشتركةخبرةيذكركاوعندئذتتذكرهلخرلاليقولأصدهما

قدفالفةأنتعرفينعفدماتتألميناظنلللهاقالزنجيةامرأةأحدهماختقابل
فيمماتضحكانرأيتلقدلهاقالالتأفىماتععلهاتظهرلمولمامالهت

لقدنعمفأجابتحميحتينصديقتينأنكاكنتماوالبدىالمااألسبوع
الششصانيـكونلكنولمعهاكأأندتتصلقدصديقتيئكتا

تربطاداحدةبرةفاظأساسيـةحقيقةهذمعيبالكياأنينبنىضاصديقين

الخطاغفرانوهىاواحـدةالخبرةاالجيـونوالىمتينبرباطالشخصين

كتابهفيكبدجوينحايقولالواحداالهمامهوالثاقاألصاس2
الىكتابمـوزعوبلهايقاالقءالكأداالعقبةإنالتبشيرفيالمقدسكتابا

دابولقدةءقراعليانناسيدفعواأنفيبلالىكتاببيعفيليسالمقدس
اللتإليللتمنيذهبأنشيوعيةتصبحأنقبلالصيئفيأحدالموزعين
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يحزنكانلموالماكتابدراسةعلىالغاسيحثلاخرإلىمتحرمن
والكنهذلكعنديتوقفونوكادواالحاسةفقدواقدءقراأنيالحظعندما

دراسةوقتواحدمـالكانفيمعمايحمعهمأنبنجاححاولعندمايحـكمةفعل
جموعةفياداألفريرتبطوهكذاالكنيسةكونطريقةوبهذاممتابا

وهلامميقةاالصداقةبرباطيمءاألسراديربطاواحدفاألهمامةمما
بمعميقاهمامهمومواالمسيحيبنيربطيأذاذإكمنأمتنرباطهفاك

قاباهعرفـتهم

محافينأفراداالتاليذلقدكاناحداكالطاعةهرإثافااألساس3

نويالقاكسمعانالمضعصمبواوطنىكئشارالهفهناكءوعقائدتفـالكيرفي

الكراهيةهذولـالكنالبعضبعضهميبغضونمايومنواأنهمفيشكوال

وربمسيداالمسيعيسوعيمقبلواعغدماملةالالصداقةامحلهوحلتزالت
وأمـكنةاصرمنيأئونأنامماإلدولةتجندعندماالجنديةفيدائماذلكيحدثأال

واحدجيشلقانونعونيحإذممايأنلفونمانعرطولكنهممختلفةمتباينة

البععبعضهمبونونعمءأصدقايصبحونواحدلسيدالفاسيحضعندمافه

لمجوعيحبونعندما

جميعاأعظمهااألساسوهذاالواحدالهـدفهواجالىواألساس4

االهمامعنكبرجوينمايتـآلموعندماالكفيسةعيقدرسيـكنوهنا
الحركةمعالجةكايةإصعلىعالمةهدواهللءطسااالكتابلذراسةالمتجدد

نتكاوطالمـاالـكهنوقأساسهامنبدالكتابىأساصكلالمسكونية
وكيفيةسمهاسياسةكنابوطرخدامهاسياسةكيفيةفيتتجادلالكنائس

901



عليهالذىأوحيدافاألساسمعأتتحدأنتستطيعفلنطقوسهاءجرا
سيحلالنفوسربحمنتجلأنهووحدنهاتبقانالختلفةالكنائىتسشطيع
هناكيوجدفالمعاالناسيربطاراحدفاكانفإنلهااألسالهدت

االمتيازاتخبرواالذينقالمسيحونيحىالمالهدفهنوأعظمأسمىهدف

دتتوحينماالمماواتملـكوتامتيازاتالجشاركوهماآلخريننيدعص
إلييفئهىمموفلعنهااضتالففـكلاألسمىالدفاهـذافيالـكنائس

ملاقارظ
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بغالزاألمحاخ

باألممالاقعيم

ختئكعتهئيرإتيةقاختضغائتخـرعئذلفقفأفهماؤاثتدأ

ائبخرئخدكآدقكنةؤاظمغافخرتماالمئفيحألؤتجتمهىدخلإتة

األزضيىظا

تغيييهفىآكئمكؤظبأفثآليكمعثيزايهغلئهئمدققح

وذهبالمجهعمجرأنهإذجديدةمرحلةيبدأضموعنجداالفصلاهنهفي

يغيرأنمستعلكانأنهيسوعأظهراوبيعلملالبحيرةشاطىإلى
لتعاليمهمكابمالمجمعيعدفلمذلكإليالحاجةدتإنوطريقثهئعليمهمكان

األرضوشعبمفبرالحـيراصارتبلصامعوالمجمعشعبديعولم

سامعوثم

انجلؤالكتيسةنحلصاطويلةلفتركانأنهوسلىجـونيذكر

فيالعمالليعظهويتفيلدجـورحصدبقههندعوةتلتىمايوماولكنهوتقاليدها

مئاتوكانتالمناجمعمالمناآلالفيعظلدهويتفبوقدكانالطلقءالهوا

فهوشماذةدعوةفيهارأيوسلىجونولكنيومياالمسيحتقبلالنفوس
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اهـلىوفىالفشمومنبرهاالمريحةبمقاعدهاايكنيسةخارجالوعظلتعودم

الكفيسةعنبعيداءالخالفيالوعظمسأأهفمأنأستطعلمإنقيقول
ولكمنهمعقولكيرأمرالسكنيسةعنبعيداالنفوسخالصإنونظامها

عنبعيداالوعظرضأطأعدلمويقولجهاوآمنالنتيجةورأىذهب
كاثهكـذاتنـكرالحقيقةإنهابنفسىالنتيجةرأيتألقاصكنائسا

تعليماغؤهمالذيئالمتزمتينمناليهودبعفاكانفالبدأنلليححعالحال
وكيفمتىيعرفعملهفيحـكيماكانولىكنهالمجمععنبعيدآيجموعيسوح
طوقعنوتفتشاالمثاالتتخذهلعلكنيستهعملهفيالجديدةالطرقيدخل

اإلنجيلبهـاتقدجديدة

التعليمجديدةطريقةإليتاجيسوعكانتيدأهاالتىالجديدالموحلةهذ

اناساابهليمااألمفالفاختار

ءشأتأياخرءشببهمانبجمرضعءفىلفظياهوالمثلالمفلهوفما

لتومحهاسماويةحـقيقةبجانبتوضعأرفميةقصةهوفالمثلثانءبشىيقارن

سوهويلىويفهأنالغاصيستطيعحقالعمماوىاطقيشرحأرضىحق

حمااسثخدامهامنكزألماذاالطريقةهذيسوعاستخدملمـاذاولـكن
األمثالسيدعليهأطاقوحتىتعليمهمميزاثمـماأضحت

جذبهوالتعيمفيلالمهطربقةحهاجهافيواألهماألولصبباإنأ
يسوععليءجاالذىالجمهورإنإليهمكاملةالرسالةوتوصيلالجماهيرنقباا

مالفهمءسوامالكللنهايةءانبقاإلىيضطرالذيالهمعجمخوريـكنلم

أىفييتركهأنتهيواحدأىيستطيعآخرجمهورالكنهكانيافهمهلمأم
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اباهمامهمينيرأنيسوعنفالعبادةنمليممىإنهزبشاقت

بقصةالشاعرصرقصيدفيسيدقفيليبيقولوحدلبقىوإاليقول

المدفأةعنوالشيخلعبعنالطفلقدتجذببقصةإلـكمءجاقدجميلة
ذلكسوعفعلوقدالقصةهيالجماهإرانقبالجذبالمثلىلطرليقةإن

والسامعينالمعلمينيمأرفةطريقةنتكاباألمثالالتعليمعاربقةإن3
ساقهالذىلالمةاشاألمثالهذمنايحريكثيروالعهدالقديماليهودمن

منالغنىسلهاإلتىالنعجةعنزوجهامنبقشبعسرقهاعغدلداودالناالناثان

لقدحتىالطريقةهذزاولواليهودوالربيون2117عم3الفقير
كانالتافىوالفلثقوانينكانتتعاليمهثلثإنولامياربالىالرعنقيل

الهودينالمعلهأمثلةمنمغلينلوأمفاالنفراألخالفلثأماتفاسير

األميريهوذاالمعلمقالهاألولالمفلباألمثمالواعلهبياالتىالطريقةقكشف
أنجمنالرومافىكيفاالمبراطورتيوأنطوسألهعندمامق1091

سيننصالنوالجسدالروحكاناذااآلخرةفيوعقابثوابهناكيكون

المعلمفأجابالخطايابارتفياآلخرعلمااالوأيلقىأنمنهماصويستطيع
وضعوقدادرةااثمارإحدىبهاحديقةيمتالثكانالملوكأحدالمثلبهنا
األعرجقالاأليامأحدوفيأعرجواآلخرأعىأحدطلحرامضهارجينلها

األعمىلحملهمعاهاونأأقطفهالىاحملنىهناكثمرتجميلةألمحإننىلالكى

لمجدهافلمافرةوطبالملكءجاماويومامعاهاوأصافرةاخذاوهـاكذا

وسألإليهاأصلأنأستطيعالأعرجإنىلهقالعهـااألعرجسألولما

الملكيعملفماذاأراهاأنحتىتطيعأسولأعمىننىإأجاباألعمى
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الروحيرجعإنهافهيفعلهكذامعاويلينهماساألفوقاألعرجيضعنه
خطيتهماعلىمعامايماقثمالجسدإلي

الذىابينابنهعلىمرثارفععندمازيرابايالرقالفقدالتافىالمصلأما
العمالمنعددااستأجركرملهكانمالثهثرونوالهالفامنةسنفىمات

العمالبيمانمنءاستدطالملكيعملفماذانابهاكياذأحدموكانفيهليعملوا
أجرنهمييأخذواءمساالعمالءجاوعندمامعايتـكمانالحديقةفيمعهوسا

قائايناتونمرذنههـمءواحدكأيأجرأذصاملالههذاأمحلى

فأجابهمطهأاليومنحنتعبناييأكيرصاعفينيعمللموهولمنايأخذكيف

قدرساعتنمديفيعملقدالشابهذاإنضكاضبونأنتملماذاقائالالملك
زيرابنأونبايالرهكذاطهالومأجرفاستحقارا11طيلةانتمعملتمما
منأقلفييستوعبوأقالئاميمايستطيعالماسنة82عدىفىاستوعبلقد
اخرتهيفقدولنأكرابهقبلالفردوصإليونقلعملهتممفقدوطفاعاممائة
ايةن11في

عفدمألوبمكانالتعليمفيأسلوبااستخدمقديسوعأننريهذاومن
يفهموأنويستطيعوأليالود

إألمئالالتعليمطريقةيسوعاستخدم4ألجالذيالثالثوالسبب
ههمهاأنيستطيعحتىملموسةمحسوسةالمعقوبةراألفيحعلأنأرارأنههو

عننتعمأننستطيـعقمثالبالصورةإاليفهعونالفاس11فمعظمالناس
شصانريعنلعاإالحقيقتهكللافىنفهمالولكنناطويلةساعاتالجمال

ثعالحامالنرىعندماإالففهمهوالالصالحعيطنتـمأنونعتطيعجمي
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شخصفىقتتأنيحبفكرةعلىتتجسـدأنيحبكةـكل

وضعولكنهمجـردأطرمايقلماناإليعنالجديدالعهدتكملموعفدما
كانألنهيسوعلفهوكذاشخصفياإليمانتجسدااليمانمثالإبراهم

صورفيوضعهابلالمجـردةرباألفالبسيطةيلعقوليحابهفلمحكميمامعلما
فهمهاوهكـذاشخصياتفىجسدهاأعمالفي

يفكرأناالنسالمجبرأنهوهىالمفلالعظمىالميزهناكوأخيرا4

ويهشفءيستقريألنيدفعهبلجاهزماتالمعلىالمتهلميعالفالمهلملنفسه

تفكرأنهيالطفلتعيمفيخطأالتعليميةالطرقكثراولهللنفسهالحق
لهكلتبوفمساباطكلةصثلهنحلعفدماتنفعهالأنتمحلهلهوتعملله

صـدمماوهذاقتممعهيفـكرلمحساعدتهإنشفعهإنكءءاإلنمثامقال

الحقائقتأثبمضعفلهابمونلنفسهاإلنسانيكنشغهاالتىفاطقيقهيسوعإليه

يردلمالتفكاليرفييتعبونيجعلهمأنأرادفيسوعالغيرمنيقسلمهاالى

مسئوليتهمعخهميأخذأنيردلموتشتغلئعمليدعهاأنبلحقولهمغسأن
كروابفأنعلىوشجعهمبأمنالعلمهمفقدولهـذااياهايحمالمأنبل

الحقيقةويصضضرجلهيقدمالذىالمفلفياإلنسانيفكروعندماألنفسهم

أضحتقداطصقةهذإنيحقيقولأنيسثطيععفدئذخلفهتكمنالتى
هوملكط

المصماإلطاألرضمن

زعفيهؤؤنيمارحييزد4الزاليهؤذااانمض
ا5



ؤستقطؤأكئةئمآدالهطئوزفخاصتلتالطرخمتغفقط

قنتقتكثيرةئرتةتهتـأكنتمخيمثرمخلطتمأقاخز

الشثمفنأضئزقمتقاؤلنـايهنأرقيىلمخقتهتأكنتمإذحآآل
الشثؤلثفياخرؤمتقطتجفأأضلةتهتمئهنتمؤإذاخترن

األزضيفيآخزوضقطتمزائفطقلمؤختمةالثعئؤكقطقغ
بثآلثايتؤاجدقأقمايصئقاؤتلئئوثمؤاقأغطىاظتـدة

ثئعلممنآلط3اتهتنتهمقالئئم5بمئيماؤآخزثغبيمتؤاخز
فلطممنتـع

43حتس

لهمرقستفسيرلىنصإلأنإليالمثلهذاتفسيرنوجلوعندما

ةيحيرهشاطىالمنظركانيمموعجهانطقاليتىلالمثالكعينةاآلنولنأخذ
البحيرةءوشاطىءالثماطىعنجداقليـالقيعدسفيفةفيجالويسموع

وينظرالسامعونعليهيقفطبيعيامدمرجاديكونشديدءببطينحدر

ذاموأنظرواويقولحقلهفييممـلرجلىليإبيدويشيرفجأيسوع

باألممالالتعابمطريقةجوهريمنهنالزرعخـرجقدارعاك
يحدثالذيءالشىمنالبعيدإليليصلالقريبمنيسوعبدأ

الذيءالشىمنزالمصمافيدثماإتىبالسامعيهأيصللـياألرضعلىهنا

الثىالىالناسكلبعرفهايذىءاكمنءمنظوررالغإلىالناسيرأ
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التعلمفيالعبقريةيسوحطريقةكانتوهنهويختبرولمبعديعرفـولملذى
ءباألشياممهمبدأبلالغامضةيبةالغباألمورالسامعيىعقوليربكلمإنه
ءلالسطافالاألطيفهمهاالتى

األرضبنارتإطهناكأناعتقادهعنيسوعبرهنثوبذ3

أعلنبلءجردابقعـةإالماساألرضأنرأيهمنيمنفلمءوالسما
اليوميةحوادثنامنكثبرفينفسهيعلنأنيمالكناللهأنهـذابععليمه

اليوميةحيانهمفياللهيرواأناناسايععموعإقدمثمبلوليميمبرو
فالهماهذايمنألماألمطارسقوطوفىالنباتنموفيالشمسضروقفي

مدكاالعالمخاقمنذترىمفظورةالغيرأمورهألنبواسسول

فانعاعالماليسسوعنظرفيالعالمفهذا2اروميهكابالمصنوعات
القديسكاتدرائيةفيءومجدالقهعملعنالظاهرىرالتعبولكنهشربرا

وعلىتدرائيةالهذبنىالذيرينتوفركرصالمهندسجثمانيرقدبولس

حولكقانظرجسدأليتنظرأنأردتإنيةالاللجةالعبارةهذكتبتقبر

منقانظراللهترىانأردتنإالقولمذايسوعتعالـمتضمنتوبالمفل
نسانأىنقودالعامةءاألشيافيتكنكثيرةعألماتأنرأيفقدكاحولك

اكاإليجيدايقرأهاأنيستطيع

بسيطةةسيسوعمننحرجوقتاالبنتإنمهااألمثالجوهوإن3

فيخذيبذرالزارعويريحولهمنينظرأنسويضيئايسوعيعملفلم
الدرمىجرإلييدخللمإنهالشعبإلىبهايقصلمادةيلااذامق

وكونهافيهاكرفيسوعإقاألمتالعظمةمرإنقصةبولفطأنيحاولولم
هذاوفيخلقتهاانتىهيالحاضرةالفرصةمتطلباتإنواحدةلحظةفي
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قسفياعسوالهالحدمةلقعمدصيغقدفنهوالمثلإنكادوحسقول
كبيرءمىعلىتعتمدفنادرةاألصيأاألمثالفصياغةالسببولهذاقتا

ورةالمشهالفالثةاألمنالفئالعصيبةاألوقاتوفتيتجلىالذىالفنمن

عن9851مصيوثامأقالهالذيفالمثلاألمرهذابحداكتابالفي

القالنعحةعنلداودناثانقالاكوالثانىيهنطقأنبعدهربيالثحجر

لجباريقولأنهيعرفكان217حموئيل2الفقإرمنالغنىسبها

بهنطقاألردياهالكرامينعنيسوعيهيطقالذيالنالثوالمملءيقتلهقد
موتهفيهيذكروهو

وليىالنضالوقتفييقالفنأنهالمثلخممائصفأخصوكذا

نجدقمتهفنىأنينةوالطهءالهدووقتغونموسيقيةأوشعريةمقطوعة

والتهيباظوتعدمإليالقائلتدفعكاملةوشجاعةوحسامميةالمشـاعرفيعمقا

بدونقالهاانهلتذكريسوعبأمتالنعجبوعنـدماالخطرةالمواقفمن
الففيةقدرتهبإعجابنامقيزيدوهـذاالساعةبنتكانتبلتجهبز

الفائقةوشجاعته

فاألمثالللثلنفسربهاالىايكيفيةمناقشةإتىيناءيجىهذا4

كمةطمةوالفقرةصرةالشخصيبححهالتقلولملتقرأاللتسسمعقيلت
يعنىوهذاجلطفعلوردتأثيراتحدثلبلتدرسلالقيلتإنها

والقصةبالهفصيليلـرسبهفالمجازكالمجازيدـرسأنينبكأالالمثلأن

للسيحاسياحةقصةذلككلمثلوأشهرءالقارىيبرزهاأنيجبمعانتخفى

ممتبتالمجازيةإقصةفاولهذارمزكطمعقلهثهخصوكلفهادثةطفـكل
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قحمةفهوالمثلأماوالفحصالبحثإليتحتاجفهىنسعلالتقرأكل
نفـاكراالينبغىالمفلنقرأفعندماولهـذاواحلتمرةوحمعتمرةقيلت

نإلهمنهالمقصودةالفكرةعننبحثأنبلتعنىوماذادقيقةتفاصيلفي

أروعإنءجـزكليعنيهماذانمرفلءأجزاإليالمفلنقطعأنالخطأ
أبرقتالتىالفـكرةهىماففسكتسألأنهيولنهمهالمثللمعرفةطريقة

التأثيرلهايهونلـكلقصدهاوالتىالمفلبهذانطقعندمايسوعفممن
وتفسيرهاالمسيحأمثالنعرفطأننستطيعوبهذاالسامععقلعلىاألس

الملـالكوتسر

غنغشحراالثتئتغخؤتهالذيئمتأتهؤخـذةكالقؤتما

الهاققـالكوتئزقعرفواأنتقذاعيىلئهمققآلالشثل

لثىكللئهئمتـكودققباألمثآليجخآليمنفمالذيئؤأئا
فهئواوآلشاييينؤيممثشفوايثظرواؤآلكمبفعرائبفيزويـكى

خطآيآلهمقرقتجمواينيئتأل
40121امرقمم

مركةنواجهفنحنوأصعبهاالفصولأعقدمنصلالهذايشبر

يفهمالمعقداشيئاتعنىالفمايونانيةيفيةمركةكةاللهكوتمل

لمنواضحولـكنهيختولمالذيالشخصعنمعلقائميئاتعنىولـكنها

ءاختبر
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انتشارالجديدالعهدفيهكتبالذيالععرلزاتممأهممنلقدكان
ياإلتصالإلجهالينالداختعدأغاكانتانتشارماوسببالعصريةتياا

فىيقابلهاالقواآليةمخاوفهكلولقىوبذكمعهوالعثرةاآللهةبأحد

الموتولحياا

ويقومويموتيتآلمإلهأسطورةعلىتبنىالدياناتهذمعظمكانتولقد
وكاناآلالمهذقصةحولتدورناتالدمذطقوسوكلالموتمن

وهذهيةالمصرايزيسبأسطورةالمتعلقةتلهيهاوأشهرالدياناتهنهإحدى

اخلهأوزوريساحمهحبهجمصالعملكهناككانأنهفيتتلخصاألسطورة
سبعينمعمومراألخيهامثريراسيتديرولقدسيتاسمهثريرجمرهه

يدخلأنأغراوهناكوليمةإلييومافدعايقتاولآخريئشخصـا

نيةبسالمةذلكأوزوربىففعلتمامايالغهالكفنيشابهصندوقفي

وبحثتالفيلفيوألفوحملوثمبسرعةءالغطاعليهقفلوادخلحالماكنهو

المنزلإلىوحملقهوجدتهوأخيراطويلةماأالخلصةزوجتهايزبمىعغه

مرةالكفنوسرقغائبةوهىااليتلىالشنريرإسيتءجايوماولـالكن

وعرضهامعرطولفيويثرهاقطعةعشرةأرخاخيهجسدوقطعأخر

القطعوجدتولمازوجهاجفةكللتشأخرىمروخرجتإيزيسنجتت

ذللثومنياةاطفجهانفختثمبدفىعلىبعضهاأخرىمرةكبتهاقناثرة
بفيتالتىاألساطيراحديهذءواألمواتءلالحيااظالدالملثأضحىالوقت

عمومااطقوساتخريكانتكبفنعرفأنبقالقديمةالدياناتعليها

وعمياماتطييراتيقومالديانةهذالىيدخلأنيريدالذىالشخصكان
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يحغروعندئذاألسطورأوالفصةمكماممليايـقهمأنإتىطويلتصوف
علهوانتصاراإللهوقيامةوموتآالممنعملياغثيالاألسطورةفيهتمثلاطق

بذلكوالدينيةواألشكافوالبخورللوسيقااتمثيليةهذهتصاحبنتوكاالموت

أصبحقدأنهالعابديضعرالطقوستنتهىوحالماوروعةرهبةالجـرعلىتضفى

وتصبحددولاإلىالموتمنتفلهحـدالوهذنصرتألواآلمهفياإللهواحداح
اللتعبدهاألكللهشيئارجىظشخصلـكللهامعنىالالتىالطقوسمذ

يونموسترنانيةاليوالكمةاألساصىكأالمههوهذا

السمواقألملكوتسرعنبتـكمالجديدعقدمادالهيعناماذاإذن
كنهوليفهمالميمامضشاإلنسانعنبعيدالملكوتأنيشىالإنهقطعا

الشخمىاماليسوعوحياتهقلبهيسلملمالذىللثمخصلهمعنىالءشى4أيعنى
اللهمدكوتحقيقةيعرفالذىفهولحياتهورباصميدااتخذلمجوعالذى

ذكرالذىالفطقفيبلصركلةفيالمجنءالجزهذاصعوبةلكن

األمفالمنضديسوعأننهستنتجناالعالنةعلىأخذنافلوذلكبعديسوع
أنبيسوعأنرولكننايفهوفالالعادبينالنامىعنوغرضهقعمديخفىأن

لياألمثاليستخدملمإنهإليهيأتونالجميعأنأرادالذيوهوكذل
فيغرحلنقسهالحقيقةيمتشفأنعلىياعدلـكلبلالعادياإلنسانعنضمد

مناقتباسأصالإنهاالعبارةهذعهيغتإذنفـكيفملـكلوتصبحبها
نينقرمدةمشددةواختالفاتكثيرةنحاوففيسبباولقدكان9ة6ءإشعيا

عملمنالترجمهترجمهاحرفيانأنويحسنالمسيحءمجىقبلالزمانمن

اوسترنىىوو
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التفهمواولكنحماعكمفياستمروأالشعبلهذاوقلاذهبذهبا

آذانهوثقلالشعبهذاقلبغلظواالقىكنولنظركمقىاشمروا
مرةفيشىتجلبهويفهمانهوبسمعبعيونهيثالينظرعيونهواطممى

أخري

فيطريقاينتهجأنءإشـعيايأمرالربأنمواربةبدوننهايههذا

مترجمواضطرفقدالسببولهذانفهمفالناسأذهانيهيطمىتعايمه

فيالنصوايغبرأنالقديمهدنانيةاليوثزجمةاوهيالسبينيةالترجمة

كذاجمهبمقى

وابصاراتنهمونلولكنسمعاسشمعونالشعبلهذاوتلاذهب

قدوسمعهمغلظقدشعبهذاقلبألنالتفهمونولـكنستبصرون

تاذانهموبسمعونبميومهمينظرونمايوماالمالاقفلتوعيونهمثقل

أشفهموأناويتغيرونبقلوجهمويفهمون

قلوبهميغاظوقالذينهمالناسجعلتالسبعيفيةأنهنااالختالفووجه

وتفسيرلهمالربرسالةيفهمواالحلىالعبريةالنمختذكركاافهويى

نوإشعيااررقفيالبشريالصوتتصويرعنالعجزهواالخضالفمذا

منيحرجانكانااإلئنينولكنيأسفيثمسؤيةفىالرسالةهذينطق
الحقألعلناللهأرسلنىلقديقولكانوكانهالشعبلهذاكنهيلذىبا

كمنفكنتيسمعواانيريدواولمعقولهماغلقواولكمنهمعبالحذا

ينهمونيعودوافلمعقوليمأغلققداللهكانماميتةئمجارايحاطب
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عقولفيالحقيقةيدخلأنبريدكانفإنهيسوعمـعاألمركاقكذاه
إليفالتفتشديدينءوبطغباويهمففيجدإليهمينظرولـكنهكاناناما

مناخذهاالتىرسالتهخلماعقءإشعياقالهماتذكررنهلقائالتألميذ

تذكرونهلفهمهفيوبطيئاضكبيالشعبوجدوعفدماالشعبهفاإلىتها

أشعركذايفهمالحنيذهنهطمسقدتهاكالغبىخكذاهإنهعنهقالأنه

الحبةبدافعولـكنوكراهيةوحقدتشفىعنالذلكفالاأليامهذهفيأنا
والرففىالصدودوجدتولكهاتعطىوأنبأنحاويتالتىاطزينةلمةالمت

يكنلميسوعأننذكرونحننقرأدعناءالجزهذانقرأفعندمااآلخرينمن
اللهنرياليفلكإنناالمنتهىإليأحبألنهمتألماحزيناولكفهكانغاضبا

بكيفيأأذهانهمسددواقدأناسانرىبلوأذهانهعاالناساعينيطمسوهو

حامنالربليققذنااحتابهاهاءوإعطافتحهافيءرجااللههادلم
مروعةكهذ

مؤكدالحصاد

جميعتعزفونفتـكحتالحثلطداتغقونأتالهنمقآذثغ
يتهالطرتماتذينؤهؤآلرانيهمتمةزخقئخاليالراألشعآلي

لفؤتخالطمتطالمأقينتحونيؤحمينماائيهممـةئرزخخئمثأ

كذلثءؤهوألففوبهـنمفيزوعةانقرألانكلترخو

انبهمعةتهمنعتئونحينمااقيبقئنجزةامآيهنياألغلىزرغوايخةاقي
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ثممءدؤافيأضلآثغلينىيهنؤيقرقيفؤفعتآلقتفو
أظهيناصفطهآذآوصحيتةخذثاإذذالكفتبغذجميماتل

المثتؤلثتـيناغوزلياتذيطؤفوآلهزونلغقيؤفمتالمحكلقـيما

ؤغزورانقالـغهـذاؤفمئوئماثـكلتهتممئشفونالذيىفئمالؤآللى

لقتقييزائـيهتةؤتخئتةطسخلءاألنئيامتائنؤلثحغواتانينئ
تهمئمفونالذيخهائخيدةزضياألخماغوازلياتذفيهءؤهؤآلر

ؤآخريتـإققثآلؤاجـدؤيثيـرولقخهآلقتلىائيهته
ماثةؤاخر

43103مرفصى

بناهإذعليهمكريبايـكنلمألنهالتفسيرهذافهمواالسامعينالبدأن

أنواعأربعةتفسيرفيالسيدأظهروقـدالمأوفةاليوميةاألعمالعلىبالى

األرضمن

كانتالطريقبجوارنمظالتىالصلبةاألرضهواألولالقوعأ
مسافاتإلىطولياممتدةاألرضمنضيقةظععنعبارةفلسإنقىاطقول
أضحتاألخضرالحشيشمنطريقبعضمحنبعضهايفصلهاوكانصيد
انهاإماطريقتينبإحدىعليهاتسقطالبذوروكانتعلحهاالسيرلكالثرةصابة

أضهاكانتوإمااألرضعلىبالبذاريلقىوهوالمزارعيدمنتنفلتتكان
البذاركيسيضعالمزارعفقدكانالحماريحملهالذىكانكيسهمنتسقط
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8وذهاياجينةالحماريقودنماطرافهأحدمنالـكميىهاناويقالعحمارلى
الكيرفتحةمنيسقطبعضهاكانأنوالبداألرضحلىتسقطالبذارئاكا

أوبطـريقةالطريقجانبىعلىايبذارتسقطوحالماالطريقجانبىعلى

المجاورةالصلبةاألرضهتوتلتقطهاتأقالطيوركانتنفبأخرى

ألتدخلهاحتىاللسيحيةتنفتحالفهىانناسبعضقلوبتشابهللطريق

لهاتفهمهمفيجديتهمعدمإليراجعجهااهتمامهموعدمبذلكيهتمونال

اهيباونالألتهمبلضدهاهمألالالمسيحيةعمقونصبروكتيرون

نواصقهموقدبهالالهتمامداعىفلحيانهمصالحةضكيرأنهايعتقدونكان

الوتتيأقماكثيراولـكناأليامكللينةسهلةالحياةلوكاتذلكعلى

قوتهمنأعظمنفسهعنخارجاقوةإليتاجأنهاإلنسانيـكتشفين
ذلككونيماوكثيراباألزماتةءالمملالمتجهمةالحياةيهاليواجه

متأخـراولالشف

معظمهاأوالجليلبةوترالصخريالطريقهوالثانىالطريق3

صخريةطبقاتتحتيانكقازراعةالصألحةاألرضمنرقيقةعرةقعنعبارة

عندمانولـا3حاالتنموالبذرةتبذرفعفدمازراعةأيةأولنباتصالحةغير

وتضربهفيجفلهءغذايجدفاليخترقهاأنعنيعجزاألحجارإليجذرهابصل

كاحسنةبدايةنبدأقدأنهعلىلناتكشفالظاهرةوهذفيموتالشسى

جملأنعننعجزولكقالنباتبفعل

أماالعملمنكابرإلىيحتااللسيجنفىرقإنارعاةأحدقالوقد

يحيةالىدخلواالذينأكروماجمي59إليفيحتجمعهعالقةفيضظها
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فشلهواألولسببانالفشلىولهذابمثيرأقليخهابقواالذينلكن
اسكالإجمابمبالميحيةأجمبواأنهممووالثافىألنفقةحسابفياإلنسان

وأنصافالمساوماتفيالتعيمثىوالمسيحيةالقلبلهايفتحوالماملطلى
أناإلنسانيسثطيعوالءشىالوإماالحياكلتمتلكأقفإمالاطلى

للمسيحتسإلعيانفسهسلمإذاأالالكلملباألهاقبصمعر

ابشمستحتفوةأيةهناكهل

أفيهوتثاكلثقلبىتجتذبأنتحاول

وحدكوثمالثاخرجها

قلبىذحرصكلإلهيا

يلثوكوكانبالئموكةءالمهلوفاألرضمنالثالثالنرحأما3
كسوالكانالفلسطينىالفالحانذلكوسببالفلسطينيةتربةالءجمالكثيرا

الفرصةيعلىوبهفاورهاجلىويتركيحرقهاأواألشواكأعلىقطعيكتفى
الحياةفيدثماوهذامتوحشةثرةمتاخرىمرتنموأنالجذور

يعهاكماالمسيحبممتبقىفألالعادبةباإلهماماتالحياةءتمتلىمدوحيةالى

ننصىأنناحتىالعالقكالغبارتصبحقدالحياةهثههمومإقالشاعركل
ناشعرالحيايهاقعقدتكاولكنعليهإلرألننابلذلكيدفىألنناال

عواملفهاكالصحيحالطريقفييرتمنحئحياتناأنمنالتأكدإليلجالجة

حياشافياألوليهوقأنمنسيحالمتحجزأنتحاولكثيرة

منالخاليةالعميقةبةالترذاثفاألرضمناألخيرالفوعأما4
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الدروسإليفلننتبـهلسيحيةبارسالةنفتفعأنأردناوإذاواألشواكألحجار
المثلهذايحتويهاالتىالثالثة

إليهانصغمالمنسمعهاأننستطجولنالرساهذانستمعأنيجب1
غيرصوتبسمعونفالكثيرايتـكلمونأنهمهومناالكثيرينحياةطابمإن
رهمألفبتحمسونوالغيرايصغوأنيقدرونفالكثيراويحادلوننفعمهمأ

ءالهدواوقتعندمفاليمونكتيراويتحركونالمسيحرأففينسون
مللتأاو

فينضعهاأنيحبالمسيحيةالرسالةنسمعفعندمانقبلهاأنيحبب
تتكتلكاألجامتماماإنهايةالبمرالعقولهذأغربماولـكنعقولنا

إراديملتغمضىمتالفالعينوتطردهإليهايدخلغريبءنىفدأيفواهاكل

حالمابابهيقفلفإنهالعقلوهكذافيهايدخلانغريبجسمأىحاولإذا
العقللحيتصلبمولماالحقيهونوقديسقسيغهاالىراألفيمضتطرت

نخاجالقالمراتمنكمولكنعنهكريباشيئايعتبرإذقبولهعدمفي
فبنونستفيدأنفسنانعرفلوالنورقاطمنالمرةالجرعةهذإنىفيها

الندريوتحنالـدكوارلطسنقابلفإننااطقائق4وحبمفىعقولنامالكأوصدنا

الحصولأقانسمديذكرعهلئةطالةإليحيـاتنافينحولهاأنصيبإ

الجليلتربةعلىبالكحهـوهذاليعىولكنوماثةوستونثالثونجداوفير

حركةفيمماالنمطيوضأنصبهبيحاالىالحقوهكذاالشهبرالبركانية

انظرياتباانـالكفيرةدياتأتاأماممسيحيتهعلىهنيبرأنيستطيعالففالمسي
باألعمالبل
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ولكمنفيهوتمعنالمثلوقرأجلسنتفسيرصهويرالتفساهلىلكن

واليمكنكفيرةلجموعقالهلتديـوعنمسممولذينسهاليهنلمهذا
معنىهناككنلالمعاقهذكلواحددقعةمنهتستنثجأنالجموعلهنه
لىدطصلدقكنءضاقدالبذدومنجزانمعوهوانساهعونفهمهاحد

عنهمدبزيلالخائفينلمتالميذالمثلهذايسوعقاللقدوفيرسيكونطنهاية

التأتياألحيانمنكثيرفيورسالتهالمجعمنيطردسيدهمرأوالقدإليأس

اأطعبرالهمقالالمثلهذالىيسوعولكنوخافوافيئـوابثمرها

وفيراضخمأسياكونالحصادإندئهاإلقواتركواالبذارأبذرواعلـكم

اياعايرفعآنينبغىالذىالنور

أؤاثمعكتالتختيحوضغ2بيمزيؤفئقـللهمـمقالتثم

ائخآزةغاقمتغيصرألمجيغأالسريرتخهت
413حنس

ألنهااألهميةغايةفيأعداداألصحاحهذامن2ء12مناألعداد
نجدهيهااألناجيلكتابتوابنتالتىالمشاكلعنالنقابتكشف

فييقالماإعالنعن22عددالمصباحمثل2عددفنىالمسيحأقوالأربعة
منأنيذكر53عددفعلعمـااإلنسانينالهاالتىالمجازاةعيأ42علدالسر

جنبإليجنبقىصفيهافيالتىاألربعةاألقوالهذوبزدادسيعطىله

اه5متىفيبظهراألولثلفالممقإنجيلفيوهناكهنامبعرنجدها

31متىفياجوالر2ة7متىفيوالئالث0163متىفينىوالفا
نبثاننحاولوالعملييننكونأنيجبالسببولهذا215292
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بربطهامعامايوجدالألةةاألراألقوالأواألمثهمذبربخيطن

حدةعلىواحدكلندرسأنوصبلةملأقىإكا

للنماهتتابعةيمقبهامرقيىأنيحدثكيفأهذايحدثكيفولكن

أسلوبذابليغايسوعلقدكانبسيطالسبمبوهفاكهناانجيألفيمتىيممرها
تنعىانيمكنوالالذاكرةأعماقإليثدخليقولهاكلةكلنتفقاذ

واعظاكانلقدتعاليمهمنكثيرايهرركانأنهبدالذلكجانبوإلي

والحالةيدفالأخويإلىجماعةومننمإنىنممنينفقلمتجوال

وحفظوهاسمعوهاالناساقبدوالوأمثالهأقوالهمنكثيراكررأنههته

فيولكمنهماؤئراالحيةبسوعاقواليتذكرونالناسكانلذللثونتيجة
لهكتيرأقوالجاتفقدولهذافيهقيلتالذيالموقفنسواقتانفمى

باألقوالناسبسميههافظهرتفهاقيلتالتىلناسبةبالضبطيعرفال

المسيحأفوالمنكثيرانلرسأنعيناينبغاالسببولهفااليقيمة

حدةكلصاألخاذةالقوية

عهويعصراجاءيضىإنساناأناللعقلهذاقولهالحيةاألقوالهذوأحد

علىويساعدمالنامىيراهحتىالمنارةعلىيلالسريرتحتأوالمكيالتحت

هذأفيولناانناسكلليرامطكانفييوضعأنبدالاألشيارؤية
درسانالقول

األعيغسكنيزأنبهيقصدلماةالناسيرالالحقأعطى

يسببماكمتيراقائلهعلىخطراالحقإعالنمايمونكتيراأنهينكرالنعم
بجافبيقفلنالميحهعلىينبنىذلكمعولكنيعلنهلمنواأللمطهادال
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هـمدوثرللحقءاألقوالالرجالأمثلةومنالناسلكلضدآكاقودولحق

يشترىانإنساناىبستطيعبموجحهاالتىالغفرانعمكوكأنلوثركنشفا
بلبسكتلمذكشمفاوعندماالكفابوضـدباطلةلخطاياشخرانا

جوتنبمفيالقديسينليكاتدرانيةكلوذهبإضدهابنداوتسمينخساكتب
الكمنيسةهنـيبابعلىقتلصأنالعادةقدكانت3هناكاعترفاتهقوال

ثالرأيإلعألننمأمنتفقدكاولهذاالحضةالماحمقنبالجامعقالمنافشاشالعلمية
علىوألصقهاهأاعتراضاتهرئىفيهأعلنالذىالومفقدكانلمثذمنواألهم
الذيئبالناسفامتالكالكنيممةهـنءيناتذكاريومهوتدرائيةالباب

تمسكفلوقويرجلأنهوفىأعانوبهذاوصـوبصكلمنواءجا

األمانعنيفثولوكاندالوصإلىاضاتهإعآراخرجلماماسيأوالدبلوبالحذر
لمانهمهقسهولوكايتتدرائيةالبابعلىيلصقهاأنرضىلماواالطمئنان

ذجغممنيملمفىولكنبالناصالمزدحمئمهودللاليومذلكفيلصقها
فيهوقتيأقىقدوهكذاكتشفهاالذيإطقإعالنيهتمهاكانقدرا

نحجمذلكمعولكننتعكمأنبوماذانفعلأنيحىماذاتمامانعرف
لفذكركنلىالوخيمةوالعواقبالمرةالنتيجةمنمحافألنناماواالعملعن

منأبقىإنهالرغباتكلمنأهمألنهيرتفعأنيجبالحقسراجأنهذا
ذاتهاالنصومنالحياة

قامدياالنءاإلهذاودقدكانالناسيراهاأنمسيحيتنامنالقصد2

الرومانيةالدولةأقذدكوسببالموتيعنىكانفقداألوائلالمسمحيينعلما

اإلمبراطوريةهذءأجزابطتتراولالوقتذلكفىالمعروفأهالماامتلكمت

لهاوتجسيداادولةرمزااطوراإلمبروصاراطوراإلمبرعبادةبدأتالواسعة
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نفهمهاكاروحيةليستعبادالرعاكليعبدإلهااطوراإلمبرفصب

اإللهلالمبراطورذبيحةيقدمبعدماالشخمىأنبمعنىسياسيةعبادولكنها

أوهاءيشاإلهأييعبدأنيستطيعذلكوبعديدولةمخلصأنهشهادةيعطى
الشهاداتإحدى

قريةمناكبوسريوساناالذباععنالمـولينأولئكإنى

نقدمأنناكمنعلمثيادلفيابقريةالقاطنينوهيراإباسوأوالثيوكثانيس

نباسوعمكتناذبحنافدمنامطلوبهوكماضمرتـكموفياآلنذبحائحنا
والسالملكبئشهادةناتعطواننسألكماواثلكوذنتاها

أنكممنشهدىوهرمسريتاسنحنبالقولالشهادةهذدفقىثم

الذباصمتمقلى

ويأخذالرحميألاألعمالذيقومأنهوالمسيحىيفعلهانيجبماكانوكل

ألحمهمماتوامهماآلفاأننايخبرالتاريخوإكنبأمانويعيشبذلكشهادة
ويعيشواإناساعنمسيحيخهميخفواأنيمكنهمكانذلكيعملواانرفضوا

المسيحيةأنيعتقدونكانواإضهميفعلوالممولكغءالخفافيمسيحينأمانفي
بملوقفواوقديقفونأينعرفواإنهمويعلنوهلهيشهدواانيجبحق

هذاإليماضهممدينوننحنأووعزثهوخ
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يخفىأنيمكنالالذىلحق

ليفلقإالؤآلصازقكمسؤماآلئطقرخيئءشىليعمىئةفي

قفتسثمغيممئمغادنآلطخإليئكآلقإلط
32و422تس

ضهعملواومهماإخفاؤيمكنالالحقانهيالراسخةيسوععقيدان
ينبباألمرهذاويتحققيعلنسوفالخهاية

قديفىأناليماكنخالدعنمرالحقففمانفسهالحقلطبيعةأ

ولكنهتشويحاوونوقديعاندووقدالحقيواجهواأنالناسيرفض

كتشفاععثرالسادسالقرنفيايةالنفيينتصرأنبدوالعطيمقاط
ععرفياياسيهيتمسكماكانبخالاألرضأنكوبرنيكوس

وقتنطأنإليذلكيعلنأنبستطعلمولطنهالشسىلتدورصانتىهى
ينشرأالفاثرينأحدمنطلبهذاالخطيركتشاتامـنسنة03بعدهوفا

ونركىنيكوكوبروماتثعبالرغايةفيوهواهلفلففهذاكفشافهاله

ايليوجاالعالمإنعشرالسابمالقرنأوائلوفىيعدمنآلخـرينالمسة
إليواستدعىعليهالكفيسةفثارترأيهوأعلنكوبرنيكموسبنظريات

طاليافمبلعقيدتهينكرأنعلىاجبروهناكفذهبرومافيالتفتيشمحكمة

أنوهواألولالفرضإنيدةالجدالنظريةعلىردافيلمماوكاناليالمة

المقدسالـكتابضدغبىسخيففـرضتدورالالكونمركزهيالشمى

هىاألرضإناقائلالثافىوالغرضهرطوقىفـاكريعتبروالهوتيا

331



يعتبرهوتياوالضافىالفلسفيةالوجهةومنسخيفالشممىتدورحوللتى

قاعتقدالثامنيورباقءجاأنإلىسضواتلمدةجاليليوكتوساإليمانضد

فىمخطئاولكنهكانأخريمرةرأيهوأعلنفتجرأسابقهعنصتنيرباباأنه

وأنلرأيهرإنيعلنأنعلىوأجبرممةاطأماموقفمافسرعانعقيدته

السجنمنينقذلمولكنهالموتمنوانقذففعلبخاتمهراإلنهذايختم
ركبىوعلىسجونينالسبعسنفيجاليليوأناالقولهذارإنفيءوجا

والعنأنكلييديوألمسهالمقدسالكتابالىبعيىوانظوقداستكموأمام

انكنيسةتسامحلمذلكومعكاالشممىحمولتدوراألرضإنالقائلةالهرطقة
األصرةمقابهرفيموتهبعديدفنأنعليهوانـكروجاليليو

هذاضدثارنفسهرثرحتىوحدهاكيةثوليالالكنيسةكنتولم

الشمسنيقولكريبفلعالمقالهماالناسصدقلعدالكقشافاال

الفلكعلمصيقلبأنيريدالغبىهذاإنحولهاتدورالتىهيواألرضثابتة
األرضبوفولمالشمسأوقفيشوعانيعلنالمقدسالكتابولكن
إنسانكليعرفطثابذعقيدكتشافاالهـذاوبصبمحيمرالوقتولكن

عالنياأمدينرجلأكانءسوااويومن

العالمنتممحكوقدالداسنحطمأنتستطيعقدالقوأننعلماهنومن
ليمىمليفيلاندراوسيقولالحقاتخفىأنتستملغالوالكيهاوتسخفهم

وتعطلهوتضيهالحقمنتضحككاـتدالحقتسجنأوتقتلأنمقدوركفي

إنسانكلفليتأكدمعانديهويحطماأخيرقاطثورةسيعلنالوفتوالكن
الحقاربيالانه
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الذىالرجليفعلهءثىأولإنوسلوكناوحياتنانفوسنالطبيعة

يستطيعوال38تكأءوحواادممافملهوهذايختفىأنهوءيخ
النهايةوفيحياتهتعيساكليعيشفانهفعلوإذاالحقيخفىأنإنسان

السيدقوليتحققأنبدالالمهعنصرائريخفاأنيسقطيعالذىذامن
يهثفكاحياتناتهاأنوفاهمينعالميننحيادعناوبسقعلنإالخفامنوما
إخفاثهقىأطلنامهمابالسرنحمفظلنننايظيفةناصرائركنوأتنقاوةفىلنعش

الحياةانمثين

تـيهيئولطبهالذىيالـكئلعثممؤنتقاانئـظزوالئهئموقآك
المثايفونأشهآمكمؤئرادتغلئ

443تمىعأ

اطياةمجريفيملحوظتوازنهناك

موضوعثـرمىفيانسانتعمقفـكمارلسهلللفىوامحةحقيقةهذها

لمإنهمءالقدماالبارثينيينعنقيلمنهواستفادعنهعرفاالمواضيعمن
كثرمنبالعرقجبينهميتصببأمابالطعامألوالدهميسمحونيكونوا
الدراسةفيءالمرتعبفـكلماالدـراسةهكذابالطعالميتلذذونوعفدئذالشغل

الكتابدراسةكلغاماينطبقوهذاءكتفاواالوالسروربايذةأحسا
الىءاألجزاتلكحتىمنهنفوسناشبعتادراسظفيتعمقنافكلماالمقدس
األجزاههذهحتىمجديةوغيرصعبةأحهاسطحيةةءقرااءقراعندنظها

راسةالىإنالروجةافاروأشهىأعذبهنهانجثنىبعمقندرسهاعندما
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اواعيةالعميقةإسةايـرولكنومملةمجديةغيرموضوعألىنمطحية
ومنتشيةةءمملوالضولتتركالقهي

مملوئتينييدينيأتيالذىفالمومنالمبالهفىمعروفةحقيقةوهي3

قدخاطةأمورثألثةوهناكأعطىمادرعلىيأخذوأنيدالاللهييتإلي

هلدبادةافةلعتإلينأنىعندمافجهانسقط

هايئالنجدفإنناجفناكـذلكوإذانأخذلـكلفقطنأقفد11

إنناالعظةفيوالنعماالوفيوالالموسيقىفيالنجدهاالطامعةنفوسنا
لتسليقناالبرامجصتوضعحيثملهىإليجئناكانناالكيسةإليءبر
فالعبادأيضالنمطىبلطفأخذلـيالالكغيسةنأتيأنلمجبخطأهذا

شعارنافليكنفتهومعرطاقتهقدرالعابديئكلصمهيشتركجماعىعملهي

الخدمةروحفيالكنيسةدكلناومئنأخذماذافتطوليسنعلىماذاإذن

ألنفسناكفايةعمقاالعبادةمنمدسنفإنناعاونوا

صاعةإنهاءالمجىعلىتعودناألننافقطنأفأئرمنمتظريننأققدأب

الثهعلنتقابلالعبادةإلينأتيإنناخطأأيضاهذاكفىنقضهاحياتنامن
الكثيرسنأخذأننالنتأكدنقابلهوعندحا

بدونافهبتإليذهبضامرمنكممعتعديئكيرألققد
هذاتبفامأوعارتضاإليذاهبوزفنانذهبقلىأوذهنىاستعداد

خروبناقبللحيظاوقضارمسقعدينجئنالوجداالكيرننالطإنناخطأ

للتهإليندخـلانقبلالثهإليبناقلورفمنالىصامتةصالةفيالكديصةإلي
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فيالـكلأحسنيصلىالذيفهوقبالوحديصلمنإناليهودىالمعلمال
كا4الجماعهالمالة

اطقائقاكنرإذالشحمهيةتالعالفياختـاربةحقيقةوهى

طبيةلناعصبيينكنافإناألخـريئوجوفيحياتنانقرأأنناهىوفوح

متصيديئناقدفيكناوإنالناسوجوعلىالرضاعدمنلمحفإنناغافبة

فينشككناإنثحاهناكذلكاألخريننرىأنبدفالالغيرألغالط

الناسيحبناأنأردناإنفيغايشكونبدورهمفالناسفيهمنثقوالالناس

يسوخوألنلهمصداقتنافلنظهرالناساقةصنكسبأفىأردناإنفلفحبهم
بهوامنيسوعفينقظاإلنسانوضعاإلنسانفيثقةوضع

يادةالزيعةشر

جمئدقالذىتهتثممىؤأئامىشيفطىلةمقفيتق
متيؤخدممئة

452مرقص1

أكبرهيالحياةولكنصعماوهلةألولالقولهذايبدواقد
واصاكصدقهعلىبهرهان

أضحتكاالمعرفةفيءلرئعمقفـكلمادلعرفةناحهـيةمنصادقفهوا

يتقنملماليونافىاألدبيعرفأنيسثطيعفلنمعرفتهزيادةفينيةاإلمله

فىكيبعلىيتعرفهاوبعرفهاللوجملىينفوقولننانيةاليواللغةقواعد

عنتخازلإذاامادةالسطمنبالكثيريحىبفلكووبنانهاالسيمفونية
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منقـمتضيعثموتتحللستصدأعنديتالتىكافالمعلوماتمعرفتهيادة
الفةاهندراسةكركالمدرسةتركحالماولـكنهأجفبيةلغةالصبىدرسمرة

منتمكقكاالرجلمعرفةزادتفكلماشيئامنهايذكريعدفنساهاولم
يقولاليهودممطوالمتلوفقدهاالمعرفةعنجمزاكسوالكانكااالستيعاب

يومالثقلكللهيزادالذىالصغيماركالعجليعاملأنيجبالطالبإن

نفسهـاالطريقلفقدناوإالنتوقفأنالنممتطيعالمعرفةطريقففى

قويآكاالرجلكانفـكلماالمبدوللبهدناحئةمنتةصاثوهي3

كالجسددرباالجسمانيةطاقتهحدودفىقوةيزدادأننهإيمفيكان

حياةوعافىجهدأوعملبدونجسدكوقىتخاذلإذاولكنهقوإزداد

كارواحناأجسادناأننذكرأنيجبوهناالبدنيةولياقتهقـدرتهفقدناعة

الذيالعملالئقينغبرنصبحأنلدرجةأجسادناملأنعليناوحرامدفههي

بهنقومأنيبب

عيغهأويداإلنساندربفكلماةالمهارلناحيةمنصادقةوهى3

أنيحاولولمعليهحصلبماقنعإذكضهولعملهفيمهارتهزادتطاعقلهأو

وفىتذلكفعلإذاجديدةمهاشأوجديدءثىعلىيتدربأوجديدأيعمل

سوفنحسنهاالالتىالمهارةإنءالوراإلىرجعلمحاولرهوحيثيبتى
اءنفقد

ةبالمسثولياإلنسانأحسكاالمسمئوليةلناحيةمننصادقةوهي

قادراطاكانعماليعملأنعزمطأكبرليةمسئلىلتحملأهالكانطا

قدفإنهحليهوضعممايتخلصوأخذمسئوليةلأإذاولكنالعملعلى
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تواجهـهالتىالمواقففياراقريتخدأنبعجزكماومسئـولنسانكاوقدرتهياقته

ومسئوليةكراعملهىالطيبالعملمجازاأنعلمادسوعنبرماأكزوما
علىضدرتزادتاإلنسانانتصركاهىالحياقوانينأوضحومنأكبر
ماعنددطاوالفرصعليهضاعتاتـكاسلكاالنصرة

المؤكدةوالنهايةطورالغيرالمحو

كألاثيـداؤيلمىإئتاكأناثهتمقـككذاطـؤتآذ

وهؤئموؤيطئطغؤائبذارؤتهآزايـاللقومؤلنآمؤاألزفي
تبآيمأؤآلبثمرتألماداجهآميهاألزفننيئكئتآليغـلم

الئمـرآذركمتىوأئاالسحثبلفطلطتالقمخامئنمآلثتمثتم
حضمرقذاثخصحادلقيئالميخمليرشلقلؤثمت

4633قماص

حكمهنااللهملكولـاومعىوحدهمرقسفيإالالمئلهذايذكرلم
هذوتصبحالثهلمشيئةالناسجميعيخضعفيهالذىاليومذلكيعنىإنهالله

الذيالفصدهووهذاءالسمافىكاـسيطرتاألرضفىمسيطرةظاكمرةالمشيئة

دروسعدةألنقسنانجدالقصيرالمفلهذاوفيإليماالكونتهايقود

البذرةيجعلأنالبستطيعفايألحاالنسانعجزعنكشفيإظ1

تستمدالنفسهاالبذرقلبفىمراطياةإنتنموكيفيفهموالتنمو

يملالألنهالفالحعن
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إلقوانيئيكنشفقدشيئايحلقأنيستطيعالعجزهقىاإلنسان
يوجدأنعيستطالولـاكفهللنموةالفرءيهيىوقداألمورتيبقىيغيروفد
عنيعجزأنهعرففاتهاملكوتعلىالقاعدةهذطبقناوإذاالعدممقضميئا
فيهيوجدوفدالمالكوتهذانمويعطلقدلهإنهلفتهملكوتألنهخلقه

هوويحلقينمىالذيولكنلهوإمتدادعلىدءيساوقداإلضطراب

وحدتها

يوعأتيالذكرجديردللكوتكلمةعنشيفاجمشفإنه3

السمواتملكوتمجىليشرحالطبيعةفيافوأمفلةيستخدهاماكانكثيرا

مراقيةءاراقبنإذانلمسهأنيمكنفألملحوظكيرالطبيعةفيانمو1

الفرقنالحظننافمشباعدفتراتفيالنباتإليفظرناإذاولكنمستمرة

شتيفاويومينفىالملكوتنمرقارنافلوالمالكوتاألمرحوهكذا
فإننامتتاليبننينقرفيراقبناهاإذاأماالفرقنالحظأنكنيمالمتتالتين

كبيرافرقانالحظ

ثمانةثاليحلىفرأتنيوجيتسبنفراياليزالدثزارت3181سنةفي

ويأكونيطخونعمغيربئعنبرينفياألطفالمـنىيحالوعلدمرأإ

وعندماوإبنهجموزرجلركبشئونهميهتمياكقولماألرضكلوينامون
ليشتروامألليميضعمتهايستجدونعراكارحوفىحولهاإلتفوارأوما

عرقألنهباإلعدامعليهمحكومعمرمنالتاسةفيويرأتثماظورمنها
ماللمبضعةمنأكثريساويالشيئا
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بنساتسبعةوكانأجـرهميدوافيحتىالنساجونأفرب3581سثةفي

األسبـوجفيأجـوهمألنستافوردفىالناجمعمالوأضرباليومفىونصف
وحقيقيةجاريةكانتعقليتخيلهاالالىورءاألهذونصفشلنينكان

المدةهذفينثوأظهرثهاملالكوتإنوالوماألمسبإنالغرقأيعدما
مفظورغيرممولكهالسقينمن

ءاألحيـاتنموونهاراايأليتوقفالإنهممضهرالطبيعةفىافوب

المتذبذباإلنسانعملبعكسدائمأاألمامإليهادفمستصركلاللهعملإن

وهدوهمكونفيولكنخطوتينويرجعخطوةمءااألإلىبحطوالذي
اللهأعمالتسال

واألجيالطالسنيئعبرقصدتهايجري

لاليوممنيفترلطوالوقتقصدئهايجري

ءالجىالمؤكدالوقتالوقتيقترب

البحرالميائغطىكاالربمجدمناألرضءغتلىعندما

فجذوانموقوتضارعقوةتوجدالحتصالطبيعةفيالخو

معاألمروهكذاتقاومأنيمكنوالالممخريحطمانيستطيعالشجر
األماملطثهإاملكوتيسيروعصياتاإلنسانثورةمنفبالرغماللهكوتهل

قصدءإجراعناللهيعوقأنيستطيعالذيذاومن

وعندماالحعمادوقتيأفىأنفالبدالئهايةوقتعنيهشفإنه3

صالتحرقفوالقبنالحثمائشأماالخزنإلياثمـارتجمعوماذلكيأقى

041



عليناأتنحساليومذلكنذكروعندماواحدةلعمليةوجهانلعمليتين

ثالثةواجبات

وتيعيشايساعةإبنطبيمتهفيفاالنسانبالصمبرنتحلىأنجب1

يبمالذياألزلياللهأماةالساعةبرحىويعمليفكرفيهايحياالتىةالا

عينيكفيسنةالفألنعنهالمونميقولناظريهتحتطهنوالمالزمان

مزلاالىوكساعةعبرقدأمىكيوم

إلرادخاضعينوالصتربالتأقوتسرعفاقلقنانستبدلأنينبنىوالذا

ءضىكليعرفالذيالله

اليأسالعصرذاصماتاهممنإنبالرجانحتفظأنيجبص
هنوخوفالحاضرفيخوفالعالممنويأسممنيصة11منيأصطاوفىوا

الغاباتفياحيااإلذمانيةبدأتلقدويلزجهيقولوكاالمستقبل
الحربينبينفماالفترةوفيمةمهلىفقيوةءأحيافيمحطمةىتنتوسوفءوالعرا

الغازاتأنوعرفتالشارعإلىلوخرجتجيبسفيليبسيرقالالماضيتين

بلوجهىألخفىبالقفاعوأمسكيدىأهدفلنالمدينةمالتقدالسامة

لعبةأن3سأحينئذألفىالسامالغازمنضخمةآلخذكميةبعمقسأتنقس
تشاؤموااليأسلعالمعلىتسيطرألىوحالىهىهذانتهتقدالبههرية

يحزنقددئةيومنإمنعلىتتغلبأنالروحهـذتستطيعهلولىكن
ييأسلنولكنهالخطيةءجرامنويتألمالمومن

قلبكبرمبالافهمعاهلالهأبها
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هوميطعرفواافهاعرفل

المعركةوسطالدامسةالظالتوسطوق

بثكضرتفربايئتعوفسوف

اللههناكؤامماحقدائماالحقألن

الحقهذاينتعرأقبدوال

نحلصالستفإنكضالكـكتولو

ءخاطأفأنتضعفتولو

بالنهايةوقتيأتىعفدمااألستدددحاقةقكونأقيبب

نستعدسوفولمأهملنافلىاللةلمقالجةنستعديمجحإنالمستعديننكوقأن
الذىبالصبرتحليناإنولكناألزمةوسطأدفسافيهنجدالذياليوميأنى

الذياألستعدادحافيبقيناوإناليفشلالذيءبالرجمااحتفظناوإنينهزمال

جاهزيئالثهبفعمةنكونفسوفذلكفملنانإاألبديةنورفيالحياةيرى
النهايئرقت

االتساعإلىالصخرمن

مثلنتـيفهمملأؤيأفياكهكوتظثتتةنلمحآداؤقاك

اإلزوليحميـعأصثقرقووألزضيىفيغتزليمتئخردليخئيما
جميغأكترؤتصييزلمخدبئغتزليتتئؤدلـيهناألزضيىقائتي

289



ألقالثعمادطئـوزتسئتطيـعخثئكبيزةآغصقابمؤتصئتغفولينع
طقهآتخمتتتآؤى

40323تسح

الصورفاسطيننسلـكلمألوفنبنصورتينالسيديذكرالمثلهذافي

ابرازفيعادالحبةهذكاوتسملالخردلحبةهواألولالتشبيةأواألولي

أصغرمعناكاناظردلحبةشلإنهاإليمانعنقيلنفالحجملةفعا

شجرةفتـاكونتنموالصغيرالحبةهذوالكنممروفيمانامنمقدار

فجهاويئتالـكلوتأتيالطيورتحبهااإلنسانقامةمنأطول

األممونشبهاشجرباالكبيرةالممالكتشبيهفعىالثانيةالصورةأما

2ااغ7330حزقيالأغمماضهـاعالتقفالقيالطيورلهااظاضعة

ضخمةإمبراطوريةعنتعبرفالشجر2او401دانيالاغأ

تجاورهاأخريممالكعلىتسيطر

عشيرأنهماعمالنبدأعندمانثمعرقدانصغيرةالبدايةمـنتيأسالا

الباهرةتائجالنويعطىيمبرفإنهتكررمىالعملأننعرفأنينبنىولكن
نسقطفإنناكبيىءوعافيءالمانلونأننحاولفعندماالصبغةمثلذلكفيمفله

إلهأخيرايتحولحتىرويدارويداالتحولفيءالماويبدأءالمافينقطةنقطة

إنولكنايثانيةأواألوليالنقطةمنءالمانيثأفىالتدهالمطلوبالون

أنفنحسعمالنبدأقدنحنوهكذابةالمرغوالنتيجةعلىنحصلفإنناملالهوالينا

ءخماكلأنهذالنتذكركلىولنبذلهالذىالتعبهذاكلالتسقحقالتداهة

321



قدرونعملنبداانواجبناإنغيردائماوالبدايةهبدايةلهيدا

المملواستمراراوقتبمرورةالحلىغاريثمرصوفالجهدهناظاعتنااص

الضخمةالثمجرأنبقاساعرفناكنيسةالامبراطوريةيظهرالمثلهذا2

مصيرالسيـدأعلنوهكذاضخمةيةإمبراطورإليتشيرفيهااويتوالدور

عهأنعالمإلىتصلسوواصنههاواحدبشخصبدأتإنهاالكنيسة

احيتبهاةفيالقولهذاصلفرويظه

الالهوتيةالمدارسأنواعولـكلراألفلـكلتنسعألنها1
الذيئكلاننعقبراذتليـقالتصرفاتكاثمخاصصرفنتكثرمرات

الذيالروحوياليتءدامخطئونهموالعقيدةالفـكوفيمعنايتفقونأل
فيليحقواليفكروعيرناكذلكنفـكرنحـنيقولنجعألوسلىنمالص

كقلبىقلبكهليقابلهانانكليحى4وجمعىيختلفاالنكلمعارضة

دأيضاممنيمالناالروحهذاليتأقولمعاولنتعاونيدكإعطنىإفا
فهذانحطئيناآلخويننظنأنكنولعاكماحقأننانتأكدأنمستحسنايكون

عقلاليقبلهما

أرادتالكنائساحدىبنيتعندمااألميلـكلتتـعألنب

الضخمشباكهاعلى3يهرأنجمـنشعارعلىتفتشأنءالبفاعلىالممثرفةالجنةا
القولهذاإلىاهتدتواخيرا

طاهريئصغارمنجيشاللهعرشحول

بنشوةواحسيعملأوبلالشعارهناليففذالعظامالفنانيىأحدكلثوا

حلمإلصورمنءاالنتهاعلىقاربقدكانالياليامـنليلةوفيعملهفيطاغية

441



احرشخصافرأىالصوتمصدرإليفجريملهفيصويحمعأنهحلمال
فيهخفصصورةفيتعديإلييجرىانمحاوالواألرانبالفرشاةممس

معالمهاأنتضيعتلقدلهقالالغرببولكنمعالمهايضيعوأاليفعلأال
واحدلجونالعرفىحولالناسوجونتلوألنكقالكيفالرجلضال

األبيضالرجلأنتظننكانككثيرةالواناتمقلكأنكمعاألبيضهو
كثريئألنالناسالوانلرأكدعنىواآلناللهأماميقفالذىهووحده
منقلتالذيأناالغريبأجابأنتومندعوتكدعوتيسمعوا

ملكوتءهؤاللمفلألنتمنعووالإلىيأتوناألوالددعواطويلزمن

وحالمانفسهالسيدأنهالففانوعرف5اآلنإلىأقولهاأزالوالالسموات

ملأووجدهاالممورةإنىالفنانونظرناظريهعنالسيداختفىذلمثفهم

لىوايقمحىنجىوالىواألصفراألبيضففيهااألولشكهامنكثيرا

كانتكاصورتهوجدولكنه4معإليواندخاستيقظالصباحوفياناأللو
ماويالمالعرثىوبجعلالوجوفييغيربدأووالرشاتهنهبالواألمسكقبلمن

لتتسبمصباح11ذلكفادمةكانتالجنةاأنهمبهولمكثيرةبأجناسمحاطا
عائمةإنهانعملطفجملأعضائهاأحدقالاللجنةتءجاوعندماالصورة

شبجرةتصبحالخـردلممبةالكفيسةإنبيتهقاللهئلةطإننعمبيتهفيالنه
الئهعناإلنسانتحجزحواجزهناكتوجدالالطيوركلأغصاحمهافيتعآوى

اإلنسانأخيهعنأو
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النابهوالمتعلمالحمكميملمعلم

ممئتماكانواكيمهئمكانهذمئلكتثيرةبأئثآليؤ

ؤأماثلكقمفئميكقتممهلؤيدولطلسمقؤاألقلسئطيعون

2لثلىكايتآلييذهزثلقمكآنقادائفيىخمأ
43و3م4متس

هوالحكيملمحألمعلمالنابهوالمقعلميماطـكالمعلمأمامنايرتسمالفصلهذافى
األولالدرسهووهذاالمتعلمينمداركقدرعلتعالهيعطىالذيالشخص

انناجحالمعلمايتجنبهأنيجبخطرانوهناكالتاجحالتعليمفى

االنقبايجذبأنيحاولالذىفالمعلمنفسهعرضيتجنبأنبي11
األحمحنكنرلالموضوععوضبطريقةيهمأنحسنافاشلمعلمهولنفسه

المتعلملبافةالظهاروسيلةليسالتعليمنفسهوعبالمويهتمأنهومنهواألفضل
المعميتكلمأنءشىفيءالذكامئفليسولهذاالمقعلمإفادةولكنهتعالهومدى
ثميئااليزبدالهدففوقالسهميضربالذممطإنالمتعلميناركمدىفوقشيئا

يحبمنهوالماهرالمعلمءنحطىالدفاتحتبهيضرالذيذاكعن
نقسهيحبممااكثردرسه

الناستعلىأناليمنهمافالتعليمبالتعالىالشموريتجنبأنيشببط
إخراجهوالقعليمإنافالطونقاليماوقدىشيئاخهمومعهمتتماأقبلشيئا
يقفمنإقءاليدرونوهمقبلىمنيعرفونهامعلوماتعنىالناذاكرةفيما
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والمتعلمالمعلملنتعاونموالتعليمقاثملمعلمءباسقروالناسوبممالمنبرل
جديدءشىالكتشاف

المعلمبهايتحلىأنيجبالتىالصفاتبعضوهناك

عدمهيءاظبرافمعفاتفإحدىمميقراكبااليتحلىانيجب1

المعلمولكنمـرادمتفهمفيالعلماتيالرجليجدهاالنيالصعوبةتقديرهم
هوبمعيونهمخاللمنءاألشياويرىالمتعلمينبعقليفكرمنهوالحقيقى

يفيدمايعطيهمأنيستطيعوبهذا6مركزهمفينفسهويضعموقنهميقدرمن

الرجلالكببراليهوديالمعلمهليلقالبالصبريتحلأنيجبب
يضانهيايعلمصفاتكاوأوليناجحماامعلهيمونأناليمكنالعصبى
مروعالموشرحيميدواأناليهودالمعلمينعادةمنكانولقدنفسه

بالضبطوهذاغضبأوعصيةبدونذلككلالتالميذيفهمهحتىومرات

يفعلهيسوعكانما

يمنعاليهوديالتعليملونقالقـدكانباللطفيتعلأنيجبص
وتفولالطالبيشجعأنائماشالمعلمعلىوكانالتلميذيحقرماوخـاصةايعقاب
توبيخفيبراعتهالمعلميظهرأنأسهلكاوماالشبابتحقرالركانحنه

يعرسوفبيخالتوهذاولالكنالشديدةبالكماتلذعهومحاولةالتلميذ

أبداذلكيعملالالمطيفوالمعممعااالثنين

يظهربلفقطالناجحالمعلممائلىإظهارعلىاليقتصرالفصلهذاأنعلى
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التالميذمنالضيقةالذائرةهذطبيعةيظهرإذاجحالنالمتعلمصفاتذلك
بالمسيعنحيطالق

وتعامهحممهمافيتفكرأنيجبينممىلكىيتعلمالالناجحفالمتعم1
إنواقىالىانفيلسوفابيكتيتسيقوللتسهحقمنيهفمافجمنحتى

التتقيأفالغنموبتعلمهيسمعهمايستخدهيالذفهوالذصأمايحزنالغبىالتلميذ
ويبمانودفإلىوتكولهتهأماتهضمبلطمتاكمالراعىلتظهرتأعهما

اجزيصبححتىحياتهعلىيطبقهوأنتعلمهفمايفتـكرأنيجبالمتملمهكذا
نفسههن

تعليمهمنيسرعانتهىأنبعدمعلمهيتركأاليجبالنابهوالمتعلمب
المثللهميشرححتىتتركهولمبهالتصقتصغيرجماعةعنالجموعتركته

الحقيقيةفرسالتهالعطيمالمعامإلىاجهابقدرالعطبمالتعليمإلىنحتاجفنحن
المسيحمنيضعميدأنيهىمنفـصولهذايمايمونهفيليقولهفماليست

حياةبلعلمافقطليسينالفلسوفذلكفعلوإنظيصجـه

حضرتهفىالسالم

اثغـةرإلىلتخئرمتاائمئاكاناليؤمذيلثفيترثئمؤقاال

أثضامحاةؤكآالسصفيتيمافىكاكآنؤأخذوةاظمغقصترفوا

األمؤجتمثقغظيميجليءتؤفخذثصقييزةطاحزصفن
تمهائئؤخيىهؤقؤكآدقتثتكصعآوتختئالسئفيتيماإذتفئرلث
841



يأأئناذحمأتامقفئمتاتهؤقآلوافأنقظوةنآئماستادة

كنتتقإنـتماضـكتئتخـرؤقآذيغئيثهزؤاققآه

خآئفينبالـكممالهئملىقآلغطـيئفـدوبىؤضارالريمغ

غطيماخؤفقخافوالـكئمإيمآتآلكيطـكدا

ؤائتخزأئفتاالريـغفإدطفؤطداتنبففيبغمنئهثموتآلؤا
ئطيقايل

45314تسياء

نجأةالعواصفعليهابالقبةالمضطراتالبحيرمنالجليلنجيرةتعتبر

ابيفحأشديدةعاصفةنهبانيحدثقدأحدهمقالوكاتوفعوبدون
والشرقالشرقىثطلاامنالختلفةفالفتحاتعاصفةأيةععالمةالجوفيدال

ةالبحيرهذعلىوتدفعهاحرمونقمومنحورانليأطمنالقادمةالرياحتجذب

العاصفةوتحدثجأةالبعحيرةهذفياألمواجفترتفعثمديدةبقوةفتسيرالضميقة
الغريبةالظامرةهذيألقونالمنطقةتلكوأهاليفجأةوعةالمر

حيثالموخوةفييسوعكانالفصلهذاثرهايذالتىالحادثةتلكوفي

ليبالدفةيمسكاخررجلجواروإليعادةالمسافريئيجلسكباركان

السفينةيدير

ببالليسكتيسوعبهانطقالتىالـكلماتأننالحظأنالمناسبومن

يعتقدونالقديمفيالناسولقدكانالهثاياطينبهاأخرجالتىالكلماتنفسهي

941



هاوضكيربةالخراصواصفالخلقالطبيعةفيةالقوبنفستعملالنجسةاألرواحن
مرقسالحظ01وحياتهاإلنسانبنفساإلضرارعلىتعملالتىالظواهرمن

51ا

الفاحيـهفقطمنأخذناهالوشاخهاكثيرامـمانقللقدالحادئةهذتفسيروفى

لعظمخهاوفدمثىنقرأهايسوعفعلهاوغريبةعظيمةمعجزأكانعمالطبيعية
العاصفةوسطفيالتالميذأنممعنىمجازيمقسيراأيفمانفسرهاإذلكننا

وسطهمفييسوعأنعرفواعندمابالسألموأحسواءوالهدلمسواالشدبدة

تنتهىيسوعوجودمنيتحقتماعندماءالحياعواضـاوسطفىمؤمنأنص

المزعجةباتاالصطراوتزولكلالخاوفص

عزيزانفقدفعنلصاكعزنعواصمفوسطقىممالمآيعطينافهوا

إليالموتظالةولإنهالحزنعواصفءحهدىبجوارنابسوعنجدعلينا
كانالعميقةاللهمحبةسرعنويـكشفالسماوممطالمجدلشايعلنالحياةنو

عندماماويومافيهيععلالذىالبستانفيجداجميلةزهريحبالبستافى

يهووأخذواضطربعجفاكفاختفتقدارهرأنوحمدومالهمـمااصقيقظ
فقدعلىحزنهعـظوأخبرهالبشانصاحبقابلوأخيرايقابلهمـمالكل

إذيممموعيفعلكذاءولنفممىأخذغالقدقائالسيدفأجـابهالزهرة
نقابلهموصموتاآلبإلىذهبواقذفارقوناالذينأنلنايؤكد

بالشكتلفناماأعنوخصودلىالمشاوسطفىالسالميمطينا3

نسلكسبيلأيالندرىالطرقمفترقفينقفكثإيرةأحيانوفيواظوف

أنيدققىطريقأىياربقائلأليئأعلىألىوجوهنانرفععندماولكن

أل05



كثيرةمراتأننىفليستالمشكةإناألهينالطريقينفقحعندئذسلك
اللهإلىاهنوجمهلىشعكلأحملأنأحاولالأننىفىبللهأماأجهل

الحقيقىالـكاملبالسالمنتمتعاللهإلرادةنحضععندماولكن

الفلقهوللسالمعدوأذمهـاإلناادقدقوسطفىسالمايطينا3

افهعنلنايكصمثيسوحولكـننحبمنألجلوالفلقأنفسناألجلالفلق

دموخهمويمسحيديمدبلءبالبلهميسمحوالأوالديحبالذىاألب

وراحةسالمنجدهذافييممحبتفاتفوقلهمبتهمحإن
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ائخايساخألع

الشياطيندطر

يهخزفيؤتماتيهآاثخذليكورةإلىالقخررغإلىواؤتجاء

ثأكآنتحمبيماروحإئممتانانقمورمنامثتصقهلفؤقئتتغالسمفي

تآلميليهؤآلئطهيزأنأخدلقإلرتمؤائقئوليفييهئةقع
وكتصعرالستآلشلققطغتآلشلؤبقعودكفيزاريطقذثه

ؤتهارايثألدائماؤكآنلتهثلدأدأخدةبقدزقلمانقئؤد
فاالباطخازةنفهمتـهؤتحـرحتصميحائقبئورؤفيائجبآلفي

غظيمبصتؤتؤضرحةؤممخذركفىدييتسموعرأى

ثآبالتهأمئتخيفكالقتيالئيماانيسمئوخياؤلذمآليؤقاك

سىالالروحايهآياتالطنئافيمنئاخرفيتهقآلئهقيبنيتقذآل
ونألئنآكميرجئولقائهىقآئالجآلتفا3كائمماوصمأته

ؤكآناثـكوزةجخآليإقأشتينالألقكحيزاإلةؤطتمت

يةقطلتتتزغىنآزيراينكييرقطيـعمجثذائجبآلهآكه
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قئمفأذن5ييهآليلخليرظنآلياإلىزمملنآبمقآئييقلشتاطيئ01

ائخنآزيرفينجممتاؤدخلتالاألزو4قخرتجتءتلمؤفتسؤع

القئهىنحؤؤكآنالبإتممافالجقخممامناثقطيـغفآثدغ
ائتخرفيفآختنقة

أل53طقس

السطوريينمانقرأيجعلناالذىالنوعذلكمنوهىحيةقصةهذه
لركثمألوفابينماكانالحديثةالقرونهذدنىاختبارناعنغريبفموضوعها

بسوعأياماالنتشار

فالبدمرقسيقصدكانماوهذاسبقهابكاالحمادئةهذربطناوقد

53عددرعجهافىيزيدمماوهذاطويليوقتالثمسغروببعدحدثتأنها

النهارأخذعندمامرافقيهمعالساينةكببسوعأنيذكرالسابقاألمحاحمن
يسوعفيهعبرالنالمكانفهأميالخسةحوالىالبحيرةعرضوكاقكيل

قابلتهمطريقهموفىأميال8لهـاائساعوأقحىميال31البحيرطول
اسضخدمهاالتىالضيقةبالكهوفءمملووكانالجرفإلىاوصلوأنإلىمفةالع

هوالمكانهذاأنيعتقدونالناسوكانموتادفنفىالمنطقةتلكنس

فىتسكنأقالعشياطيئدةطقمنالشياطينمكنىلانصالحةاألمـكنةأحد

هناكسكنفقدولهذاالموحشةالقذرةواألمـكنةوموالـاكوالحدائقالغابات

أحديجروولملشريرةباألوواحءالمملوالرجلهذاالموحشالمـكانذلكفى
وخصوصافيؤذيهشيطانيقابىلئالالرقتمذافأالمكانذلكفىيسيرأن

سالحأونورمعهيكنلمإذا

35



وفعندماالنجمةباألرواحمملوأنهيعرففقدكانجلالىهذاعنما

عنسملعارصكندالجمعصيغةوأخريالمفردلفظةتارةيسشدمكانيتكلمكان
عـدداتعنهمافقدأمرينأحدالفظةاهنهتعنىوتدلجئوناحمهانذكراحمه

حواليرجالهاعددرومانيةفرقةاصـمكانالجئوناأزإذالشياطيئصنكثصا
بالشياطينءمملوءالهواأنيعتقدوناليهودوقدكاقعمكرىالفاستة

وكانوايسارعلىالفاوعشرةإنسانيميهاضعلىمنهمألفحوالىوأن

منالفاوثمانونمائة05508حوالىلهااألرواحكةملأنأدضاطنون

منهذاالخطرفيلتوقعهإنسانكليققتقفالتىالثريرةاألرواح
الجثوتاأنوهوآخرشيئايعنىكانربماجلالىولكنالعددناحية

مرتبطةالكلمةتلككونتوقدءالدماوسفكوالقسوةالغدررمزهو

وعالمةرمزالصمفةذنالجئوفاالمسكينهذاعينىأمامحدثـتفطـعةلمجادثة

التحريبعال

هاأمأنبعدتتمردأناألرواححاولتفيهاخطرةحالةمذودفدكانت
يعرفمنأنكقيدوهناكاسمهعنفسألهالمكينالرجلمنتخرجأن

الشياطإنخرجتوعتدمايهزمهأنشطاعواناصيتهامتلكفقدالشطاناصم
أذنوعفدماالمنطقةتلكفىموجودهالتىكانتاظتازيرفىهبتلىأنطلبت

وغرقتالجرفعكمناندفتلها

الحديثجلألىيظنفقدنحنخوتناعدمفىئكمنالقصةهذبةعمعوإن
ذلكاعتقدناولوحىكنواوالخياالتمابألاءمملوالرجلكانهقاأن

نسخهنفبالشياطيئءمملوأنهكالمـايعرفكانالرجلهذاانفلنذكرجدال

جلالىهذاجقازهاالنىالمروعةالحالةبهذ
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الذعاسنشاطواالمتعصبينأولئكنجدالصورةمناآلخرنبالجاعلىلكن

مجموطفيهايقطلونالىالناحيةكلفقدالرجلءشفاأنوجدواعندماغضبا

الخنازيرمصيريفضلونإذأعمارأيهذاأنفىشكوالاظنازيرمنرة

الحيواناتنذعكناوانونحناللهخلقهاالتىالخالداننفسهذمصيرعلى

نسرأنباألحريأفليسأجسادناوفقويلحومهاعلىنعيعثىلكلوالطيور

طفناولوحقوروحينفسيشنىقداللهصورةعلىخلقإنسابأن

يمينهصنعتهاالىالخلوقاتصيحباللهإننعمالخنازيرمنجموحذلك
منهااالالفيساويعفداإلنسانأنوالبدبينهاتفاضلهناكولكن

ولهمنهفهو

يتوكهمأنيسوعمناطلبوالذين

ياعالفؤفيائقإليلفيؤأخترواافهزيرالخناليرغاةؤأضا
ىالذالمخنونآواقتظروختسمإلـهوا4ؤجآقاجرىلتزؤاقخرخوا

يخآالذفحدخهئمفخافواكآقآلوؤآلبسسماجآائمجمولقفيهكآلق
إتيةتالفبونثتذأوافاالخنآزيرؤغنيالقخئولقتجرىزأؤاكـث

محومهممنيئفيئأن
أل541تسح

حدثالالناسواوأخبرالمدينةإلىبوهردثمااظنازيررعارأيعندما

نامجنوكانالذىاإلنسانإليونظروابسوحكانحيثإليالناسفأصرع
551



أنبسوعمنطلبوالقدالمفاجأةحدثتوعندئذوعافالبوالساجالرأو

ألنرحوايأنمنفبدالصنهريبآموتفاهذااليمىااطافيقربتهميترك
مجموطألجلنونيحزالعاديةوحيانهالطبيعيةحالةإنىرجعقدمنيإنسانا
ليعملمعميبقاأنلمجوعمنيطلبواأنمنبدالممتموتاظنازيرمن

شفارجارألنهللماذاتخومهميتركأنمهيطلبونالعجيبةمعجزاته

قلبشخـصءجاولقدالروتينهذافيعاشواكماننعمماتبوخنازير

صيحةفهذلمجوعخرجإيبالغريهذافليالفظواالعادىروتيخهملهم
يتركعهمأنالجماعةهنهمطلبلقدكانتقلقنىالالبعثرىااالمحركأ

رحديسوع

قالفانثربةالباطبيعةهيوهذقناراالتقدقاقالىافدا

الـالكرةتعيشفيهعالماصأعطيمـكمالعيعقمنلمجبوحةفييميشونلجماعةأحد

ذلمسبيلوفيهذاالحزينعالىكممنبدالوطمأنيئةراحةفىالفاصمن

3فمارأبكمفةالمرتكموحياتكمملذاعنوتقنازلونآنتحياتكمصهـتهتز
هي3األهورأتركمخنكانسيرأقىكنالذلكالطبيىالجوابفياإ

منالغالبيةإصعاداتجافيالقويتسيرفيهاالتىاألبامهذقىدثماهوهذا
وهـنموتفعمهافهاقىمنءثىعنالمترفةالقلةتقنازلأنحسابعلىالناس

همالمثرفةيلقلةهـذتطلقهاالتىالهاليةالشكويفيئيممىالىالسببهو

الحقيقةولـكنالخيرسبيلفيوأعمالهمالحياةعألهمفعنكثيرايتكلمون
فهمغناهممنءبمشيونيضحوعندماءشىجمكللمحيايديفونهمأهي

أعطاناإنهاللهمنمالناكلشيئانملكالونحنعدهمالحياةبمانيضال
الطبيعةإناألرضيةاتضحياثابعضمقابلفيالممامجدأعطاناالخالص
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اإليىالطبيعةولكنالغبرراحةسبيلفياإلزعاجتربدالالقهيثريةلب

اآلخرونبسترعلىراخهامنتضحىالتىهي

التفربطعليهبسهلمنيوجـدالممتلـاكاتناتمىاليقورن3

أنبوروزويذكريمتلكداتمسكاباإلنسانالعمرتقدماممتلكاتهفي

سبصمادفوتأخهمالسنصغاريخبروابأنمعيشـهمبهسبونكانوالنجميه

البمثريةايطييعةيعرفونمألءأئرباسيصبحونيأناولكبارللسرا

مقداريعرفأنيدسوهـنالمالمحبةهيفيهاتموترغبةآخرأنويعرفون

ءالمبـادىهذآجلمنيضححاكمفليعرفوديافتهبمبادئهالشخصتمسك
اإليمانهذاأو

ديالتىالتميايقولون3

فوحنافىدعناءدلتضةاألمورعنتتكلمالأحيابمالفاسيقول1

جيرىالشهرممظالوامواعظفيكببرنقضإلىجوسأدموندأشارولقد

اإلنبليزيةالنةافيقيلماأعظممقتعتبرالمواعظهذإنقالإذتايلور

بالراعظأحاطتالتىالحقيقيةالحياةأصواتمنتخـلىذللمعولكخها

ألرلئكوالحزناأللمصورةفجهانرولموأنيخهمءالفقراعموتخهانمممع

صدينسمعلمأيضامستفجديئصارخيىفوفالىعيوغمرشعواالذيئ

كثريخاإقالمسكينةالخالئقمذهعنبعيدااعظالوعافىبلمأصوا

يحيطمايالعونولكنهموالالهوتالعقائدعلىبعيشونوعاظنامن

طلبتكنائسهمألدطؤلككاندالرمظوفيمشكالتمنباإلنسان
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ولكنءاألعداعايهيثرلمافهعنيسوعأنكاملنذكرولكنذلكنهم
إيامهفيالمتزمحينأثارالذيهووحاجاتهاإلشمانعنمه

يذكرفتناديافىنزعجناالشصيةلهـالقدتالتدعوبقولونب

وعنالشهرةاإليطاليةالمتمموفةفرليجراسإنجيالعنشكريبةقمةبورنزجيممى

فالتأنهاعهافيذكرباللههاصاسبيلفيالعالميةاالرتباطاتمنلهاتحمدلى
انباعكماكفرأمامألالقأىتموتأقإلصالحةافهإرادتءشاايروما

هـذاالمدكانوأوالديكلماتقمصيروقتوفيزوجىماتثمالله
طريقئطرفيأسبربداثعندمااللهإليتهارتألتىورقىمشـجابةا

وخهمبكثيرآأهمولموحدهبالئهواالرتباطالميةاالعألفاتمنكلالتخلعى
الوحيدالعفبةنتكاعائثحهاأنذلكمعنىالحزنببعضتشعرذلكومع
فيالعمليفضلىالذىالنوعهذامنكضيرينالنجدولكمديانتهاسبيلفي
فيالخدمةتفلكثراكماتتعىالمجانفالمنزلهفيعملهعنعامةالجانا

يرالفهلكنولجانهاالكنيسةفيءمواليورحمهاالقالخدمةورغمالبيث

حكيراتجامانجهواأكم

أفضلأنيعلدونالناسبعضهناكثهمزغيدثىتدعال

يعرفواأنيريدونالوبذلكاباؤنابهايتمسككانماهيلنادة

صففإنوالضنقيبالبحثفيعقولهميتعبواأنيريدونالألنهمجديدأي

أهراضعهاوهلفنفعمىوخدبرعقلىوسباتفـكرىجبنعندكهذا
ظيط

منلمولراحتهمالمقلقلممالمزعجاإلنسانمذاالجدربونطردلقد
هناايفعلىأنيحاولونبينناأناس
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للمسيحاهد

تـكونأنتخئوبمكآنائذيإتيطقمتالهمئميتةخـلدؤنما

ؤإذتفيلثإذادقمثلةقآكبلتشوختذغةفلتمممه

قخضىؤزجـذبئالرئاضغكمؤأضبرهئمأفيث

قتتخهوعتساللصتتعغائئذلطالغشرفيتاديذأؤائت
انخيميـغ

02أل58حامرق

هـذفيهحدئتالذىالكانذكرهوالفصلهذافىءثىأهمنإ

ةخاأهميةلهاالعشرالمدنهالععثرالمدنأوبوليسوياكوالمعجزة

خهراألردنمنثرقىالنبالجاعلىتقعكانتياألضلممدنليستوامتيازات
ديونبيالوسالبافيةعالناءأسيزوبوليسواسمهاواحدةعداما
نتكافصثمقدهيبوسناثاكانافااراارجلىلفيافيالداساجر

ءأثنافيالمدنهذتأسمستوقدردنلالالشرقىءالشاطىعلىتقعجميعها
كلإكريقيةمدبمفـكانتاألكواإلسكفدربهاقامالىالواسعةالصوحات

فمعغريباوضعافـكانالسياسىوضعهاأماالبونانيةبالمدنيةينطقهاما
الخاصةومملهاالنيابىمجاسهالهاصعتقلةلكنهاكانتصوريافاوجودها

غيرهامعوالعممكراتجـارياالتحالففىالحريةلهاكانالمستقلةواداركا
الهوديةاصبغةبافصبغوهاالمـاكابيونااصمحتىهـكذااالحاواممتمر

وصارتالرومافىاإلمبراطوربومباىيدعلىاليهودمئتحررتهاولك
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قسهاوجدتوعندماالعهعكريةللخدمةهاءأبنامدمويرومانالجزيةدفع
الهودىأوالعرف1لغزولصـدطممكريتحالففيمعااتحدتضعيفة

الكبيرةومعابدهاالكثيرةلهنهابااليونانديانةنتفدبانحهاأما

معجنراتوعمليسوعذهباألمميةالمدنهذفيالضخمةومسارحها

الجميعبلواحدجنىأوواحدةأمةنةدليستالمسيحيةأنبنلكفأعلن

التىاألولىرارةالهيهذكانتنعمأيضالالممبلفقطرداليست

الذىايشهووافىالىالملوففيلوديموسأنجبتالتىالمدفىالسيدأطلقها
ورسوتيودالساخرومينبوصنيةنااليواألمثالسيدوملبيجرونسيشرعاعر

ءبدالشرارةهذوكانتـطاطوراإلمكليوسلطيبارمعالكانالذىالشاعر

جديدعصر

يسوعارصلألجلهالذيالسببنعرفأننسقطيعالعجالةهذومن
بالدإلىالرجل

مفحمةمقنعةمتحرقيحيةئمهادإنهالمسيحيةشاهداليـكون1

ليسوعنعمألمافيليسمجدناإندالنسانيفعلهأنيسوعيسشطعماعلى
المسيحيةبرمانهـذاجديدمنيخلقضاإنهايسوعفيةيعملهمافيبل

الفاطع

لقدجباراحصادأدضصبحتكبرسوفالتىاألولىالبذرانه2
يدألقدنعمالعشرالمدنفياليونانيةبالحضارةاألونىعملتهاالمسجيةبدأت

نجسةارواحبهكافترجلبواسطةاليرنانيةالعبقربةألهبالذىءالقااهذا
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كلوبكلطيبدأالفلماذانسانبيسوعيبدأأنبداليسوعشفا
ومجتمعهنهدافىفي

الحاجةساعةفى

حمعإتيةاختتغالقثرإلىآنمقاالممتفيتلفيلسئوخاختآزؤتئا

ائهاائهخضع2زؤمتايأؤاجـدؤإداائتخرجمئذكالطؤكثير
قآئالكثيزايؤطتنقدتييماعئدخزهزاؤتماتجاةمىي

تدذؤتضحـعتأيئليتلثتعممقـةآيخرتمأالصتييزةائقتي

ؤكآئواكثمرخمعؤتحـةتقةفتضىقتمخقالئشقعتخقا
تهلخـويز

51243حكلـتس

األطفالمـرضفيتكناةفالمأعالمأساةرعناالقصةهذهفىتكن

عشرالثانيةسنفيالفتاةهذكانتالمجمعيميارئياكرسالينةحدثكما
نفسهايرسأماانيهوديةالعوائدحسبامرأةضجكايالهأعتابعلىاى

المجمعرئيثأكانألنهاليهودىالمجتمعفياظاصةأهميتهلهرجالكاقضد
كانالمجمعفىيجرىمـاكلعلىممىااإلفمرافتخولهأوظيفةاومذ

اإلدارعلىبمثرفكانفيههايشتركالكانوإنالدينيةالخدمةعلمايعثرف

الكبيرالمربملهرجكانوتدقيقنظامحإدارىعملويرتبكل

تفوتناالكثيرةعالماتيسوعإليمجمئهفيوكان
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ينظركانللمجمعكرئيسيايرسأنبهعالمقمن

ليهودىيجوزوالالمجمعمنمطرودديانقهعلىخارجكمثخصبسوعإلى
كانالرجلولىكنيايهروسرأىهذاسكانمعهيتعاملأننحلص

منهطالبابوعإليءفجاالحاجةساعةعندتعصبهكلذمىأنهلدرجةعظيما
ءاألشياعلىكمالحهوأليمىالتعصبهوماالمطافنهايةوفىنةالمعو

يمنفلمنقدمصسبيلفاءكاداوعقعةشركبإرفهولكاذلحصهاقبل
عدواالتعصبوكانأالالبمثريةالمحادينمنميدانفىالتقدممننوعهناك

صـةكمخدرظكلورفورمالسمسوقجيمسسيركتعفاوعقدمالهسياظ

رفورمالصكلوعنوقيلبالمرهعادلهاقفاووالتحيزمبالتعكانالوالدةحاالتلى

وجوههنيحوللكنواءالنـالوعالشيطانإخترعهاالقالبركةإنه
بغيضةنةلالفععبنإالشدةوقتفىطلماللمعونةيمرخنفاالنهعن

البركاتمنمنكثيرصاجهاآتخب

اليهودجمرثيسمفلهشخـصيأقهلأكلبومركؤهنمى2

ساعاتففىءجالقدنعمأالمعونهمنهطالبآمتجولامععندقدىلبرقى
الضائقماتمقنفسهأوحيانهليخلصومجدكـزرواإلنسانينسىالحاجة

كانءأالشفاطالبآمفهاليشحإلىءجاعندماالسرياقنعمانذلليفعلالم
للعالحلهوصفوماذاينهللمذلككنوليستقبلهأنأليشعقينتنطر
النهراهأمنأنقمياهسوريافاأليسالعكرةاألردقمياهفىيفطىأن

دلوجنيسعنمشهورةقصةمناكالبرصفتركهمتهعذمىنعمانويكنا

هوليماوبديموبغالحربفىأساليراوفعإنهقليفقدالساخرالفيلسوف
أليشترواءجاالذينالسادإلىنظركانلبغيعرضالنخاسةسـوقفى
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يحئاجأنهالرجللهذابعنى5بهيمسكلمنفقالىواقفارجالفرأيلعبيد

لالرنوصأوالوظيملهمنزإدارةسالهثمالرجلواشترامعلمإلى
استفارلقدبيىديوجينسدخلعندماحسنابوماكانلقنهالؤليمرر

طنازلانيردولمبمركزإنسانتمسكولـكمعظمتهعنتنازلنهألةالرجل
عظيمةبركاتمنلحرمعنه

عالنقسهليدربجهلىاكبيراالرئيسهذابذللقدكبريافمىن3

يـثونأاليتمنىإنسانفـكللهمديوبمويصبحيسوعمنالمعونةيطلبأن

فىاألولىالخطوةولكنصصـبرصيددائمايبقىأنئنبشيألحدمديتا

تهالكمبيربديننانشعرأنهيالمسيحية

سيذهىأنهعرفواقدءأصدقاأننتخيلقدبتافاىنعلقد4

وحماولواعارضوهءثمأنتخيلأنونستطيعالناصريذلكمغالمساعدةليطلب

بنثإيفمجوصفعلهضكويبأمرعلىهذارأيناونبىعزمهعنيذوأن

وجودإنىابنتهتحتاجهوفييستدعيهصيظرسولإرسمالوعدميسوع

أحسواوعندمايسوعإلىيذهبواأنرفضواءأصدقاأنالمعقولمنأليعى

وامحنهالمعلميتعبأالمنهويطلبواإليهيسرعواالمبسرعةيفوتاوقتاأن
ظنمقاالناأحـكملولهالناسكلورأيبلاألصدقامشورةكعصركل
ماقة2يتصرفأنهاآلخرون

منءالمساعديطلبأنهوواحداشيئاعدماءثىكلنعمىانسانهنا

المحلصهويسوعأناأليدإليسيذكرفإنهذلكنصىوألنهيسوع
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للعذباألخيرءلرجا

ؤقتذتأقسةمتـتغئثزةاثتيةمصذدفية3ؤائزأة
لئتفـعؤتممحثذهآماتؤأئققكييري2أطتامنئاكثير

اتجئعفيت5تجاتيمموعيهغمثلقاأزداخاليإقصتازتةللضتثئا

ثتـاتهكلؤتؤمسضئتإلقكآقآتتفيثؤبئؤضش2ؤرامن

قذاحمهآحسيهآفيؤغقتديتهآلئموعتجفآقيؤقثتشـفت

ءالذافيبنيرئحث
50303مرقس

األيامتلكفيكربمنتشرامرضكانمنتعافىكانتإمرأةقصةهذه

بهذاالتلموداهتمويقدالـزيفمرضبالتعةاأللمهنكثيرايسببنبم
الفابضةأوالمقويةيةاألدعالجمامثل11عنيقلمااللهفوفمعوعالبالمرضاال

رمادكحملالخوافاتعلىتبنىالعالجمنأخركطأنواعآهناككانتولـالكن

منسنبلةأوحمـلاءشتاالقطنمنلىينهاعالتيلمنخـرقةفينعامةبيضة

هـذكلجربتقدالمرأةهنهأنوالبدءبيضاأتانمزودمنتؤخذالقمعح

إلىصارتبلشيئظمتإلفىلمولكهاخـوافمةأمطبأكانتءسوااألنواع

علىيتهكـمامرقىولعل523األويبنارطقسيامحياأردأحال
إلىصارتبلشيئاتحتفدولمعندهاماكلانفقتأشهايذكرعندماءاألطبا

فيذكركموبهانتقادمحـلدائماءاألطبافقدكانعجبوالأردأحال
461



اولكنبمراهمعينيهيدهنوقوكافراالعيونءاطبالىذهبإأنهحد
وهيالمشناوفى301طوببتعينيهنظرضاعمحالجهمكامنكثرواا

أنبستحسـاالىالحرفنوعمحنالوالدينإلىنصيحةنجدالتقاليدجموعة
يراسافورفييناطدأأرإنيهوذاالرياممقالاتسيرهالكءبنالأليعلموها

ولكنحونالماصألحاوأكثرممالجمالسائمقوهماءهدووأكر
عمالميقءأبنازارينالواالجحيمالىسيـذهبءاإلحياأفضل

كتابمثلحقوقم6اآلطبايعلىثهناكيوجدىذجانبإلىولثن

يقولعندمااألبوكريفاكتبمنوهوكتاباخسيربنشوع

دالخـدمةلهـذهأمـامهاللهألنتجهنتهالـالئقالثعيمالطبيب3
فأةالميأخـذالملكومنالحـكةيأضـداللهفمن

ءالخـطحفرةفيوتومهرأسهكرفـعالطبيمبهارةإن

ضهيرفمحتاجاإنساناتدعفـالاألرضمنءالدوااللهخلقلقد

الدهناألدويةصاغهزاأللمالطميبيحففاألدويةهذلواسطة
األرضمنالصحةتنعدموآلاألطباهعملتيتوالحتى

ماثنجحكضيراألنهإليهحاجةألينافىبيدافبعدوالالطبيبنمفلنعط
وأعمالهمشورته

هودوامحيحارضفىتشخيصهيجعلأناللهمنويطلبيصلىأيضاوهو

رضلىالمقاشءاالد

إلىفذهبءاشفااالمسكينةهذيمنحواأنيستطيموالمءاألطباولكن

تواجهأنتستطيعالأنهاةعويمشكةقابلتهاهاتفالكوفيكنوليسوع
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فـكرتلقدتعملفاذايشفهاأنمنهوتطلبالمزدحمةالجموعوسطفيعموح
فئيهودىصولقدكانءثوبههدبوتلمىلتذهبالتفـكيرألىواهتدت

وذللظطويلهدبثوبهمـننهايةكلفيأهدابأربةبهويعملءالردايلبى

مضوأنهيعلنلكلوذلك518304عدرفيالموجودةللوصيطاعةأ

ءفاشباوأحستموعيمهدبولمستالمرأةهذوذبشطاالختااللهشعبلى

جسدهافييسرىالتام

كموابسوعإالتءجاوأخيراءضىكلمنيأستامرأةقصةهذ

ينثشلقدفعلوهامحاولةكلأقافحثملىءعندبسوعإلىمثلهاالكفيرونءجا

ياربيصرخيأسهفيولكنالعفيفالجهادبعدالتجربةمقاومتهنىإنسان
لمجدعندمادـكنلىايمال4يحطهأنإلىويعمليعملقد8أهللثإننىئحنى

ولـالكنهكالالىإلىيصلأنيحاولقداللهلقوةطلبمايصرخفضيتقدقوتهأن

يعوعألىفيصرخقبلمنأكثرالهاويةفيانحدروقدنفسهيجد

علىالظروفضكلمناقىأقألىيعسوععنبعيدانبقىأاللاألمنانه
أنإنهسيقبلنافإنهتيأسالذلكحـدثرولـكن6قدميهعندءاإلرتما

إرغينيرسلنا

ءالشفاثمن

التىبائقوةنفئممهفىفضامجراالجمئعبالنسموعيائتفقيؤقت
تنظرهأتآلميذةتهققآذلتابىلتسيآقن4زقآمئةخرتجأ

ائتييةويخؤلةيئطرؤكآلقتضستنيتنئ4ؤتفوترلخلظمغا
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تعذةؤمزخآثقةؤهةتقخاغائمرأةؤأماطـذاتغتت

ققـاذكفهتةاتهؤقآتعثتخرتقماخصتـلآالةكا

يخةوكوفيمبادقيىشحفآككإتذإيماائتةالهمآ
ذائيثيخأ

033عنا

شخممياتثالثنتمتلالفصلهذافي

هذشـفىعندمانفسـهالـكثيرمنلبقدفهويسوععنشيئانعرفا

اجزيضعلمماعملفيينجحأنءالمريستطيعفلنالحياةقانونهووهذاالموأة

يهانفسـهيضعلمماالعالميةالموسيقمايخرجأنيسعتطيعلنفالموسيقافيهنفـهعن

يمملأنيستطيعولننفسهفيهيممكبلمهاعمدفيينجعانيستطيعلنوالممثل
تكونأنينبغىلالموضوعةالفواعدعلىجمكاجميآيسيرإنـاكانالقمةإلى

والواعظأعمـماقهمنبعانايكونأنبدالشعورهـحقيقيةدموعادموعه

الناسقداعطىنفسهمناجؤأنمنبرممايزلأنبعديشعوىإلىهوالناجح
ءهؤالإلىأنظراوسطىاالطبقةقءررالمشياألدإطالناقدنولدأرمتىيقول

خسارأليستكيرهمتفإيقرأونهاالتىمإلىكتمالبهمإلىالفاس
خياليةالـكماتهذتـكونقدحدامخيماشخهوااأنبمونبمالتعوضيمالن

الناسالىينظروضخصواالسمئزازاالحتثمـارفعمورمنتخرخولمكخها

إلىيتضرعوهوصىموإلىاستمعولكنبساعدأنيستطيعلنكذاء
330333وحخبالشعبهذاهألكأمرعلىإناكئمنيمحوأنالئه

الضاخالمالهاانظرعاعندمايهرشعرفيينطقوهوبولس11إستمع
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يالقوةنفصىيألالذىبالدافعأحعسستندئذ

البوقصوتمثلقويدافع

لحيانهمهلكتولوصهملخأعملماذا

أجمعينهمألجانصهمليعيشواأموت

للناعمساعدئهثمنيدفعأنمستعداكانأنهفيتـكمنيسوععظمةإن
ندفعبأننـكتفىفالاتارنقتنىأنأردنافإننضمهاحياتههواثمنوهذا

اآلخـريئسبيلفينفوشامنننفقألنابلأموالنامن

الذوقيدعىمماكتيرايهتمونلواأفهمكاالتالميذعنثميئانري3

منبالناسمحاطألةلمسهنكلسؤالهفيمتطرفيسوعانظنوالقدالعام
كانالذيالباهظافنمقالريجهلونكاتواأنهمأظهرواذاوناجمةكل

أتاطساصةالنفوسيحزنماوهذاالناسخدمتهسبيلفييددنعهيسوع
احساساتنقدرفالماشيئانفئبرالقدمنهبهيتألمونماتقدرالالناس

نحجهمالذيخاأوالمكشعوركثيرمراتفيفنجرحلمجتازونهاكايناولئك

اللةيعطيناأننصلىأناألففسـلمنولىكنالعامالذوقألجلتعملىقد

الالسنفوسأمماقنعرفحقالرقيقاإلحساس

بعدالشخصينالهاالىالتعزيةعنيخبرناإنهالمرأمكنشيئايظهر3

ولكناإلنسانيعؤفاننبمبهالصعومنيكونقدبمافعليعزفأن

اللراحةواحستالمرأةهفقلبمناظوفزالفقدبالراحةيحسبفعلىأنما

منهيتدفقالحنانرأياعترفتماهوع
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إليهالتقدمعنيعيقككيركتدعا

يقبلكفلنمسخقغيرألنك

منكيطاباالتىاالستحقاقاتفـكل

إليهمجاجتكتشعرأنهو

كيسوعيفهمكأنيستطجلشخصتعترأنالصعبمنليسأنه

ءوألرجاألرغبة

ائقئثةقآئييقائمخمغزثالسىاردمنتجاكواتـئىهؤبئنماؤ

لؤفحهتممئوغقسممـغيفـاائممـتملحيمثمآداماتمشة

فقطآينآلتخاثممخضعيزئيسي4فقآقيقمتالتىائـآكاتمة

تخفولبآخآؤثلوختاؤتغفولتئطزمناألتتفةأخدايدخؤآ

لولقؤمولؤفيكوللمجيخاتلئؤزأىاثمختعريمسىبقثتإلىءفخا

تمتهتؤتفـالكونتفيخونيمآدائمتؤتآلقدخلكصيزا

نآلمحـةيهخهآالصتبتال
533همرقس

عليهايغلبكانفقدومووحمةقاسيةنتكاايهوديةاالجضازاتعاداتإن

المسيحىءالرجمامننوعأيفجهابهنولماألبديراقاةالهلعطابم
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تعلنحتىاليتفيتفعقىالعاليةالعرخاتكانتماشخصيموتالما

بطبوقالميتببوارالحزاقلمجلسثمالقبرانبأبضتعلوثماظبرهذا

وكانالمالبروبشقونالشعرولمجزوندوراليقرعونبممهمأنمنه

فيالجثةمواراهقيلتشقفالمالبسمرعيةقواعدبحسبيسيرالمالبسكمق

تنزلاليثالقلبنمحـدإليالثوبيشقأنويجببقليلالتراب

الشمالالناحيـةمنالثوبضقأمااوأبمالميتنوإنالصدرأسفل

نوبهافتشئالمرأةأمااليمقفالناحيةذلكعدافيماولىكنالقلب
منءثىيظهرالصتىمقلوبماألسفلاثوتلبسلمجثءالخفاقىققطالخارجى

اتفقكبفمايقفلهثمأالمسبعةللشقوقفربهالبساالشخصويستمرجسـدها

الثوبيمملحيومامنثالفخهايةفىولكن

اتالجنازفيملحةضرورةالنـايعلىالفربكانذلكجانبوإلى

الجنازةفقيهراالقايكانوغيرهاروماناناليواليهوديةالقديمعهانعالمففى
ويقولزوجتهجنازةليرافقاالناىالعبىمنإثنينيستدعىإنسانرأكلكان

نكاأولأهلثثم35ءن05معهطع30ماكتـابهفيتايلرو

وصلتعاوعندقيحرطوديوساإلمبراطورجنـازةفيسارواالنايالعبى

الجيوشيدفيلىهطحاهميرتاباتاوطعنأورشليملياألخبـارإ
اطزاقتجوعوصمطفيليقفواالناىالعبمالناسمعظماستأجرالرومانية

زيقوثلجنةاونحالمجـدالحزاتياخوصرالنايأنإننكداوه
الجنازاكأوقتفياليهوديالبيتمنجعلتهذالشعرصلىوجزالمالبس

مقبفمامروعاابع



حذاهيلبعىالالسفوومنالعملمـنالمتصاحبخالجنازةءأثنافي

الشربعةةءقرامنيمفعحليقغيرالرأسمعصوبلمجلسنفسهيدهنوال
أيوبيقراقدولكنفرحايعدالكتبهذقرامةألناألنبياهأو

وشربالمحومأعنويمتنعبيتهفيإالكليأالالمراقاوإرمياأو
ايجلبلمائديستخدماليوماثالثينبعدإالقريتامـنيخرجالالخر

عادةهناكوكانتالملعأوالرمادفيمغموسابيضاكليأوكاناألرضعلى
حالءالمامنجمانبكلعلىمنازلوثالثةالميتمنزليلىأنوهيغريبة

منسيفهيغسلكانالموتمالكأنيعتقدونلواكاالناعىألنةاوظحدوث

زواجصةخكفإنوجفئقديمنولمصغهـراالميعتواذاكانالميايهانأقرب

مجنوجيعتبرألتالوصاالحزينيتبعالالجنازةمدةوطلةفنالعندتجري
زنامن

كانواالناسيقالجهوعندماالمجمعإلييذبأنالحزفيعلىبوكان

بيتفيالمحمعلىتقالصالةوتوجدالحزيئيوامىمنمباركيقولون

الحزن

فاديناخالقناأبائناإلهكونلملكسيدنااللهياأنتمبارك

الحقإلهحالمهعاملأوالصاعالحياةملكيعقوبقدوسمقدسنا

وحدويحكمالقضافيالنفسيأخذالذىبالعدليحـكمالذيالعادلالقاصى
وفنالحافيطرتوحسبمشيئثهسبذلكيفعلىالىالكونفي

شمبهيحفظالذىونتاكهممـدأنجبيءشىوفيكلوعبيدشعبه

الحياةإليبفاسيأتيالصباجهذاومنالمصيبةهذفيفظناومصائبهفىكل

171



وفوحهيحزحممفيعزأورشليماقحـزكلسيدنااللهعزالسالم

تبنىالذيصهيونمعزىاللهياتأنمباركإبخهااألمتعزيكاهصابهمفي

شليمروأ
ثضمطولكهاالجدبدالعهـدكثابةبدكتبتالصالةهذهأنويعتقد

الفتاةهذبيتفييحدثكانماذابصدق

اإليمانايعملهالذىاالختالف

مئبـصةاأتاؤآخـذيميافؤقأخرخأضاغقيةقصتجـكؤا

ئفئطجضةإعئبئااتهكآثحةؤدخلتمةؤالدينآؤأضهآ

ياصتبئةتفسييرةالذيفويطييثآلهآؤقآلايمعييلبتدوأمئمتذ

كآنمئهآقيتؤشثالعفبئةفآضمتيؤقئتؤقويأقؤللمث

ألطاكييرؤصتاغطيئتقتقئهتواضتةغشرةاثقتئاثنة

تأكلتحظىأنوقآبذلذأحدلغلمآل
50434نسح

ألوسقوحىطاليتاهيالفصلهذافياآلذانفيترنةأحلىان

هذهتدحلكيفموهفابالعجيواألمرقوىالصبيةأيتهامعفاهاميا71

واحسدالسببهتاكتبئلماذانانىاليوالكتابهذافياألراميةالكلمة

اختيرواالذبئئةايأحدبطرسوقدكانبطرسمـنسمعهامرقسأنوهو

طاليتاالفتاةلهذهيقوليسوعبطرسوسمـعاالخلإلييسوعمعليدخلوا

271



تستطعولمكرتهذافيفلصقتمسامعهعلىقويوقعهانووى
نبرتهافييرددهالذلكفأضحىاالطيفةالحببةالنغمةتلكمنهاتمحوأنالسزن

نجـدالفصلهذاوفىذكراهاتمحوأناليونانيةةاتسضطعفماألصلية

البعضيجانببعضهاعتوالمتناقضات

بسوعءورجاالحزاتييأسءالرجابجانباليأسهفـاكفا

يقولوبسوعاآلنعمهيمكنءشىالالمعلمتتباليقروناوالمد
ونبرةوالفشلاليأعيانبرةيبنالهوةكبرامافقطاشتحفال

ةالقووجالرا

والعويلالصراخفهناكالهادئةالثقةبجانبالجاخالحزنهناك3

النفسوضبطوالفقةءالهدروهناالثيابوضمقالشـعروجز

في4الـكايسوعثقةسببهاالكبيراإلختالفهـذاسببماولكن

لقدالثهومعنانقابلهاأننشطيعالضيقاتوأمرالتجاربفأثسىافه
تعرفالمسيحيةالحياةولكنلهأساسالءرجاأنظنواألكمعليهكواضح

يسقطيعالماإناللهعندمسقطاعهوالناسعندمستطاعفالغيرنحرضهاأفي

ضحـكهموآلتنعليهضحـكوالقداللهيحققهأنكقطيعيمالناصيقخيلهأن
اليستطعموقفهناكليىالصبيةقامتعندماوتعجبندهاثياإنىخول

وهوءثىكليواجهدامماالموتكانولوحتىيواجههأناإلنسان

ربنايسوعالمسيحفياللهممحبةيشعر

37



مىمحئاداألمحاخ

وطنهفىكرأمةبال

لطؤتئاتآلميذةاؤتبيةؤطيلالىؤتجاتفنآكينؤخزبئ

بهيتوايهفواإذونوكثيمارائمختـعفيسـتيثتذأاقئعتالم

ختئتهاغطتمثيىآلكااوتاهذههذهلهلداأيئينتآييينئ

حتممراقفؤالئخارالذاأليئنالدهيثلفؤاثيةذفئتخوئ
تـاأخؤائمةتتاؤليثويهعآدقاوتئهودوئوليىاخفولتؤأخو

يآنليئمنيسئوخمهئم3فقآبلغـئرودقئوافجمندآ

أنتهحمـإلزوتثمتنيلوفيبآئهأقربثقووطمفيإألكراقة

موضىاظتذةوصنـعآئهغئرةواحقوةوآلهنآذيصثنغ

ؤائمتطوفوضارإيمآيهئمذمعمينؤتقخهتفقثمفآتيييلين

يقـتيمائئجيطة
616هرقصيا

إاليأتيفهوحرخمأزقفينفصهوضعالناصرةإلييسرعءجاماعظ
الشخطالنيهنبتالذىنالممنأقـىهنالثيوجدوالفيهاتربىالتىالمدنية

471



عنتغيبعادىكشخصيأتولمومنبتهوفصلهأصلهعرفواالجميععرفه

كماتالميذهمنجموعةلهكبيريهوديكمعلمرجعولكنهإليهاورجعبلد

واستقبلهيعلموبدأالمجمعإليدخلءجاوعندماالعصرذالثفيالعادةكانت
لقدفيهواوتعثرأهلهيعرفونكانواألمهمبالتعجبالبالتهكمالناس
لتعاليمهااحتقارلهمعرفتهمولدت

لسببينإليهيصغواأنرفضواولقد

هينجارالمترجمةوالكلمةالنجـارهذأليمىبالـكالمجابهولقدأ

قاطعفقطليسالخشبفييعملالذىالشخصومعنامأعلمتكتون
ءهوالوكاناألشكالمنشكلإليالخشبيحيلأنكقتهرجلبلأخشاب

منهمالواحديستطيعالصغيرةوالمدنالقريفيوخاصةقديمامنتشرينالناس
بيديهيعملإنهالكبيرالمنزلإلىالفراخحـظيرةمنءشىكليعملأن

لكنمنهمواحدأيسوعلقدكانءاألشياكلقليلةوآالتبسيطةءبأشيا
عامالنهلـكوولكنأونجاراالخشبفيعامالنهلىكوبسوعيحتقروالمالناس

كركسولعننسمعقدبسيطرجلالشعبعامةمنإنهبيديهيعمل
أسبوعييأجـرحداداعملأنهنفسهعنهويذكرءالعظماالعماليةالحركةقادةأحد

دخلثمالعمالوأشجعأمهروأصبحبرعولكنهأسبوعياشلناثخمسةقدر
نمرقيوفىلندنفيالعماليالحـىوعمدالعمالقائاوانتخبالسياسيالميدان

رجالينتخبونكيفباحتقارتقولسيدةسمعحاشدجمعوسطفييقف

نعموقالإليهافالتفتالعمالشكلعلىالزالشكلهإنعمدةكهذا
يسوعيحتقرونالناصرةأهلكانوهكذاعامالزلتالإننىسيدتييا
اللهأننعرفألننامجدقمةذلكفينرينحنولكنناعامالكانألنه

579



ءبسطاالءالفقراالناسحياةشلقدطوآخرإنسانبيىيفرقلمأرضنازارندما
بوبقالالفردكارجوفيانيوفىالوالعملاألصلإن

إليهالناسواحتياجشخصمهفىاإلتسانقيمةإن

الخارجـىإلطارفهىءاألشياباقىأما

رنةركظاهربة11الخارجيةباألموراإلنسانقيمةنقدرأنمندانملنحنر

لهالناسواحتياجشخصيتهمماالقالحقيصةاألساصيةالقيمة

منوأخواتهخوتهنعرفإألسنامريمابنهذاأليسقارا3

موعيحياةعنشيئانفرفأنونستطيعماتقديوسفأقيتضحولالقهذا
الثالثينسنفيالاظدمةإإلييخرجولمماتبهاءسقةثالثينابنلقدكاق

والعالمرسالتهفىهـالكذاتأخرلماذالءيثعماءالمركانماوكثيرا333لو

وظليرةالصفرتهأهسئوليةقهعالطأخذألنهالسببإليهيحتاجهكاشا

لوديخرجوعندئذالمزلمسئوليةهماوتحملىواكبرأنألىلييراليعمل
الـكبرىئوليةالىاآلبفأعطاالصغيرةةالدافىفىأمينالقدكانالرسالة

الشرفيشيئايفهمأباأنبعرفالمشهورالشاعوكامبلتوماسكان

ولمبالكتابالوالدفأمسكأبيهإلىأرسلىلهديوانأولأخرجلمـاولـثنه

تومأنسظنكانمنقالاثفاخروتجليدهإلىبلىبداخلهماإلىيلتفت

عدمبلمهتزايدااحتراماالالصلةتولدمراتففىكاكتابالىهنايـكتب

عظمتهمنمرفأالبدرجةلنابنيريبيننكونوقدمعرفة

إنواحدةمعجزةيعملأنلمجتطعلميسوعأنهفاصنتيجةوكانت

أل6



فيلهايككنالءاألثميابعضوهناكالمعجزاتلعملعاعغيركانلجو
لهاعالحالغيرالجو

يحتاممكومارجـوتتذكرئمفاؤيمكناليشنهاأنيرفضمنإن1

إنهاوتقولظبهانمكسارإلىسياستهفشلاديالذيناتشمعكلنموتعن

كانفلقدحقاطبيبأنتهللهوقالتهوردرردلىالخاصطبيبهقايلت

كنتفهلقويارجالوكانقليالتثرشرونستونمنأكبوشمبرلين

يحهـمالنماكلوأحىجداأصهكنتنعمهوردركانأجابخربه
الشعورمنيقاسيتشمبراينكانلقدانناسمنرأبتكتيرالقدالناس

طبيبأييستيالالموتيتمنىوعفدماماتأفلويودوكانباظجل

المهمءالمثىأماالحـاإرادةنسميهقدإيمانسميهقدالموتمنينقذأن

يعيعثىأناإلنسانيستطيعالاإلحساسهذابدونتففيه

عرفليموعظايرغبالالذممطسطاكفيالوعظبممرأناليمـكن3

إنمناكنائلتغيرتعلحالمميتوقفالعظآلنجاحنصمفأنالىكنائسءأمضا
كانإذاأماالوعاظأعظمعزيمةيضعفالباردالناقـدعإنالمستموقف

التأثيرهأعظملهسيكونالوعاظأضعففإناظارواتوفعحالةفيالمستمعودط

منالسالميريدالنمفيسالمهناكبهونانيمكنال3

الناسفهمءمايعمأتيريدومناالنايـكركراهيةالليعيشىأنكريد

يممعالنظروجهةغيـربعرفأأليهريدومنذلكيفعلأنعلميهيممهل

فإنالبعضثمإمضمحبةوفايوعمحثفيالناساتحداذارلكنلآلخريئ

المسيحفىمعاسيتحدوتالناصياابعد
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إماوهيمنهادمخلصأننستطيعوالعليناوضعتضخمةمسئوليةن

أنوإمااللهملـكوتوامتداداماألماليالعجلةدفعفأواسطةنكونأن
وجههفىنوصدأنوإمالهالبابنفتحانإمانعطله

المللثبشيروا

ؤآغطآفنمائمتننياتنتئقشلفغئتذأثنىواغمثتراالثتلىعآؤ

يتهفـوثتئئآآللمجملواأنؤأؤصقاطئماخجستيماازؤلاألفئبممثال

بلإصطقلانيئالنحتااؤآلؤداؤآلخحئآليقفتقتطكضاضثير

صئماهتلوقلمجفئئابممئـواوآلهآليبتقهثحذويريئنؤاتعكو

مق3وكلهغآذمينتخرجواخثئفيهقآيسـوابثتدخف

وانففعواهساذيـمافاخرجواتـماكمتسثمعوآلإصـكمإفهآل

غأفوكتهاأغتيملثهآأزخيـئمتخمتالنيالئؤالط
اخحماآلاتهزخالةسيبالذتؤتمؤكوزةوتمستـدألزفيندكضتت

إلينيماافيحثأجما
6711حيفسأ

قاليههودىاليهوديلبسعرفناماذاكانلوجيداالنهصلهذانفهماننستطيع
المالبسمنقطعخممىعاديلبسكان

71



حيكمتالماثىمناقطعةنوهوعبارةاخليالالباساوهوالقميص

وكالطالذراعينلدخرلالجانبينمنفتحتانلهالذيكيسالمثلالجنبمق

يعديستعمللميظهرألهلـكلينلسبوذلكيرأسفقحةبدونيباعالمميصهذا
أنءالنساعندالرأسففتحةءماواننالرجالبيهماتختلفالفتحاتوألن

ىالقميالذيعملقد5طفلهاضعقىأنالمرأةشطيعحتىأكبرتكون
أزراربراسطةوبقفلاألماممنمفتوحانيهونوقدأكمام

فيءرداعتخـدميهوكانالشملةاوةءالمباواحمهلمارجـىاءداالى3

كامهوأونصفأقدامأربعةوطولهأقدامجعةإتعمماعهبالليلءوغطاااخهار

سبعةمنهاإتساعكلالقياشمنقطعتينمنيصنععادةقطعايقدالجانبينعلى

الظهرعلىمنالحياكـةوتكونقدمينميتقليالكبرأوارتفاعهاأقدام
يسوعءاكرواحدةقطعةمنتعمـلفكانتافنالفاليةاألرديةأما

حاالرئيمالباساءداالىوقدكان9132حنايو

أنـكنويمعاوالرداالقميصكلبطقىوهىالمنطقةهوالثالثءثىال

المنطقآفوقأويحريأويعملالشخصإذاكانالمنطقةتحتالقميصيربط

ونصفقدممنهماكلعرضطبقتبنمنالمنطقةوكانتشيفايحملل

ئالطبقتايبينوالهمأيحماونوكاتوا

ياردةحواليالقطنأوالئحلمـاقطعةعنعبارةالرأسلباص

الملونالحويرمنتعملأحياناءسوداأوءزرفااوءبيضاقكونوقدموبعة

الشسحرارمنوالعينينوالجبهةالرقبةتحمابطريقةالرأسحولوتاف

المرنالصوفمنبحزامالرأسعلىبطوقى
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المسضطيلةالجلدمنقطعةعنعبـارةوهوالممندلهناكوأخيرا

الجلدمقاشرطةبهابطقىأمكنةوبهاالمجدولةالقويةاألعشابأواظشباو

بايعدمابطقى

ينشيأحدفهوىالـكيأما

وقدالماعزجلدمنمصنوعةوهيالعاديةالسفرحقيبةيكونار1

يطثرويوضعورقبتهواظاميةاألماميةبأرجلههوىكماالججلديسلخ

زادالحاجأواسالىأوالمسافريضعوفيهكنفالعلىويحملفهايةكلفى
يومينأويومابقدريهفيهوخبزوزيتونجبنمن

هىكيممىالمترجمةنانيةاليوآلاللكلهآخـرشيئايقصدرتجاكانب

يحملهاكانالقالجمعكيستترجمالتىآلالكلهنفسهىلىأحبإرا

وكانوميابدهالآللهةتقدماتفيهامعوالالةاآلوخـدامالكهنة

يأضإلىقريةمنايسعوالذقيءاألتقياأإصوص1الهميسموالناس

الفضةمنكيساثنسبهءملخيإنهيقولالسوريينيدااألحدىرصـمويوجد
آللهنه

الزادبحمـلأنفسهماليثقلونأفهمبعنىفإنهاألولىيقصديسوعكانفإذا

تقلصدمنلمجذرهمإنمافهوالفاذهنى11يقصدكانوإذابهميعتىسوفدثه

خدمتهمتؤحصللالغإرم

اخرانأمرانهناك

أقلمجهالمقدسنالميدخلمنكلبأنيوصىالنادوعىكانا
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منهايخخلصأنيجبايعاديةءاألشيافـكلمالهومنطقهءوحذاعصاخلع

البيوتوايعقبرأنمذوداوالاكيساأاليحملوبرصيتهيسوعقصدولربماالمتعبد

يدخـلونالتىالحـالةنفسفيهايدخلىانيحبمقدسةبيوتايدخلونهاالئ
الهيكليها

غريبرجليدخلفعندماثرفالفيمقدساواجباالضيافةكانت3

أندونبهتهتمالقريةألقفيهيستريحنمثءيفتشالفإنهماقريةإلى
خهميقبلوفالبيوحمديقفلودققدالناسأنتألمديسوعأخلولقدذلكيسأل

المالكانيتركـواأنثمعلينبىهدماطالةففىلهمبسممونفألآأنهموبسدون
ابهشأنالتقاليدقولإلىتشيراوصيةهذولعلأرجلهمكبارينفضواأنبعد

لمجبـكاليهآخركانأيمنفلسطيهطيدخلالذىواليهوديسةاألمميةاألرضيما

لهيقوليسوعوكأناألثمأرضمنعليهعلقالذيالنحىالغباريففضأن
التكونوبهذاالمتمسكالـهودييفعلاكماكقاتلـمواأزرفضواإذا

وبيخهمبينـاكمصلةهناك

كاماقاوالثقةأبساطةاهيالمسيحيـةللتالذةالمميزةالعالمةأننعلمسبقوكا
يطابىأندونلىيعدائماالذىوالكره

ورحمتهالماألرسالة

فتيآطيقاجووأخرالوتلضوهأنزولطكرتوصتاروااقخزجو

فتهثققؤهملكثمرقرضىيزيئطؤدقئواةكيهـر
31و621مرقمطط

أا



ةيسوعأرضلهمعندماعشراالثنابهفاملمانحتعرنا

نفسعهساستخـدهتالتىمممة11إنيسوعرسالةقدومأعلنوا

يبتدحوالمذهبواوشـدماالملكيسبقالذيبشيرايستسخثمهاالتىمكمةال

كلتإنلمإنهااقهرسالةبلرسالتهمليستارسالةواقديلرسالة

انقديمفيمفـلذاكفيمئلهم4زامنءسمعوماهيبليعققدونماكانوا

سيرةالموالرسالةإنالربقالهـالكذابالقولرسالتهيفتتحكانعندما

أوالالربمنتاقللتى

الـكلمةفيالرسالةهـلىوتتلخصالمللرسالةالناسحمملوالقد2

ثمساوتالىوباكمواتباهأتفكوكيروااىلواترومعفالواتو
إخهالهنعماخطأمنالتحألفهامؤلمةفالتوبةأدملواالقلبتغييرأى

الميدىتقولالـاميمااليريدماوهذاييةالحياةتفيبرتعنىألنهامزع

الالكئيرينطبعهووهذاالموتويتخبطونإنهمجماعةعنإسكويث

لتغعيرهاداعيالالغروبإلىتميلدائمافالحياةيحياتغيهـربهرهونمإ

صاعياهدصهحددوالذيطريقهاختارالذيالخاطىإناطركةيهوهونمإ

روايةفيءلهمالهدفالذينينالواالسلبينءهوالمماأفضلقوتهبهلإليه

لهنقلمولماسيحيةفتاةأحبالذىالروماقفينسيسعننقرأمموفاليس

وهنـاكالمصميحيينالسرياالجئماعإليهاءوراذهبمسيحىكيرألنهزوجا

تبعلوأنهوعرفداخلهفييحدثماشيئاأنوأحسيظبطرصممع

جديدةحياةنهامكانبتثماعتوحياتماألوليالحترقتالجديدةالدعاليمهذ
وانحيوفيبالحركاءمملو
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بهيقصدالالتغييرإننسانلكلهيوالتغييرالتوبةهيدف

أولنكأيظاجمهيقصدبلفقطالعقااظطاةمنوغبرهمناةوالزوالقتلةاللصوص

النفعىعبادمنالقغييرإنبقيرهميتهمونلالذفياألنانيالكحمالي
األسقفيقولءالبؤساروايةفيالزمولكهموجعءثىافهعتادةإلي
فييصطدمهمغريباشيئاألندائماأرعبهـمإننىالكساليجماعةمن

الشديدوالنيارمفتوحاكقىقدالباببشعرهمكاتماينفمحضوريإنعىص
تغيبرهيؤرةهيبةالتوعاطغياشعوراليستالتوبةإنعليهييهبم

الححاةالـالكـل

بلالمزعجبهلهميقدموالماخهمالملكرحمةالفاقاموالقد3

ءبشعفاتتهمفالمميحيةالنجسـةاألروامنشفاةلهمقدموالقلىالمستمرنتهمعو

فقدولهذاالحطمةواألجسادالمنطةاألخالفءبشفاتهتمإنهاوالجسدالروح
قالداألمراضلكلعاماءدواكانالزيتألنيشهباكبالدهناهتموا

المتألمللجسدويةاألأفضـلهوالزبتإنهورالمصبناإلكرإلطبيبينجا

ءئيفافىيساإنهآخرهامكيازايحملأمحـىالمسيحخادميدفيتاككلنوأ

اللهقوةإنالروخشفاالقدسالروحيعطىءالشفاهنمامعوالكنالجسد
العاديةءاألثميافيحقمعروفةأضحت

العهلاليزالالعملوهذاورحمتهالملكرسالةالناسالتالهيذحملوهكذا

األباممفتصإليواليومللكنيساارئيسيوااألسامى
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يسوععالمأحالثة

إن4وقآوزاصتارائمئةأللطأنيأاودشينقتمـغ
أفؤاثايتغتلؤينالداألئؤاتنءتآتمائتعتذالقئوختا

كأحدآؤتيئأألإاخرودقؤقآلىإييئاإئهاخـرودطقآله

ءاألنيتـا
51و641تمىح

أسماعإليوصلتحقاوعرفهاالبالدطولفايسوعأخبارانقشرلفلقـد

يسكاليباريوسألنهكانعنهمؤخراقدسمعهيرودسأندرحوءودسره

أقبعدولىكنتالميذمنأحدوالسوعإلجهايذهبأمميةمدينةوهي

بقصتهجهلمهفيهيرودمياضمريمأنالمىكنمنإيهنبأخبارالبالدامتالث
وعيمعلىثةثمآأحدأمامناالذىالفصلوفى

لوحاالمدانيرحناهيرودسقتللقدالمعذبالضميرحـكما
الشريرالرجليستطيعوهليعذبهنهيرعادفقديستطعولكنهينسىأن

لهضداطهالعايمتبرالمجـرمإنيستريعأنكمهذاشنيععمألعملالذى

قىتفكيرمنيهربأنيستطيعالألنهنفسهمنيتهربأنيسثطيعوال
تصللهاليخافألنهالمعذبحياةافالظاهريةحياتأماعملهاالىجنايته

االنتقاميدأوالعدالةيدإليه

لةطفيساعة84بعدإليهعادولـكنهالسجنمنرجلهربسنواتممذ

81



بقولههرويهيصفبدأوواإلرهاقوالجوعالتعبمنروضة

للنومليالفرصةكللاللىفرصةالارقتطيلةمطارداهطاردا
مطرودالكلهةمـذمطارداكنتألدالوقتكلهاربآلقدكتت

قتلأنبعدهيرودسكانوهكذاالمجرملحياةالحقيقيةالصفةمطاردأو

أبحعمامنهايهربأنيستطعولمرأفطاردتهلقدالمعمدانيرحنا
مطاردةحياةإخهاطيـةاظحياة

ءمحىقصةأماإبلياهويسوعأنممتقدلوطنهكانلمهعصبحكم3
اليهودهـالتفكيرتبايخالقدياالىعناليهودعقيدمناليتجزأءجزفإيليا

بهيتمسككاناالذيالرأىوأكنأمجيئهوموعدالمسميـاثمخصيةحقيقةفي

العالمكلعويخبسيفهسيأتيفانحماجباراملكونسيالمسياأنهوغالبيتهم
الطربقليعدإيلياسيظهراليومذلكءيرأنقبلكنولفيحكونهلليهود

تراهمالفصحءعشاففىالحاضريومناالىالعقيدةهذعلمااليهودفيودمدله
إنهأمامهالخرمنويضعونكاساإبليامقعلاحمهخاليامقعدايقركون

المسياءمجـمامعلنابقويدخـلإبليالملاألبرابيفتحونثمإبلياكاس

يسوعأنالمتعصبينمنكثيرونظنالعقيـدةهذأساسوعلىالمنتظر
أنمنفبدالعهمألطماتحقيقا4فيىرأواإنهمايليا4بنفهوالنامرى

يرواأنأرادوالـكلمتهيسمعونومعاالونهيسيدايسوعمنيتخذوا

يفكرونمابقدرالمسيحفيكرونيفالإنهمالعالميةمأربهملتحقيقآلةفيه

انفسمفي

ظنالذىذلكافهعوتيسمعانينتظركانالذيالشخصحكم3
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فيكاكانلةالصـوتعاعلىيتوقونإاليهودلقدكانالنبىهويسوعن

اصهمأملتلقدصوتهيسمعهمولمفيهااللهسكتكاطعامئمانهثءالقديم
صوتيسمعواأنيريدونمإخاألخالقيةاتضروافىالعقيمةالمناقشاتحماع

الصوتهذاسمعواولقدكاالربقالكذاالعبارةلمماعيضطلعوننفسـهالله

لفدكاننيمـماأكثريـوعلقدكانءتظرالمةالنبىانهصظنوسوعمن
الذيناولئكولـكنانقسهاللهحياهكانلقداذةكللقدكانمااللهعموت

والوحئئاضميراذبالمهودسهيرمنقةاطإلىباكثرشأكانوانبياظنو
أنكرواحتىأخانيةاطوةاظيخطواأنتعدفيمسلقدكانوايته2ليهوالمتعصمب

اللهاممقهوموعيم

ةثهريرأةامرانققام

قطتألدىهؤيوخنآذاقآلودسىهيريهـغتفاؤلـيهميط

األفؤابمنتمقآتةزأصمهآنا

ؤأؤثقةئوخنآؤأئستذآلأزسمقذكافآنفسماودشهيريئدط

قذكـالقإذأيخيهفيلطممنامراةهيزودئاآخليماجمنالحئجـنيفي

أنآلتجلييهيمارودرولىلقولكتالقيوحتآنقيجمهآؤفيفئ
دت8اؤأزادقاغتييمائايزودقخيمتمثأيخيالثافراةلذشكودط

آنةعآيمئايوخنآحمهآلـأكانودسىهيرألنتقـإلزولمتمته
6



اكثييرقملجمغاؤإنعظهويهآنؤقإليسيازخـل

فيودسهيرضتعتضائؤايقيؤئمكانؤإذروليؤجمقه
دختحتيملياتجلوؤخواألئوفؤنؤادءلليفطمآغعثتاعإلهؤء

مقـةوائمثـيهئيأنهيمازودقسترثوزقصثتهيزودئااننة

تهاؤأقثتمقأغطيلبينهاطليىأزذتمفمالممتبمةافميأققآذ
قخرنجميمئفآكقـكتيختئألغطسلثمـيئمفمآطقبئتأن

الطائقشـدئوخنأزأسعةققآقةأطفهثماداألئيقاؤقآتمت

تغطتنيأدقالييدتآئقةؤطقبتثائميثإلىصرغةهيلؤقئتقذخلقث

خلؤفيحداالقيأتخزدططتتهعالائضغتذالقخنأءفىرأشحآآل

أزشلفيؤقئتيزدهآأنئرذتميهحيئؤالمئاألفعتام
زأضهوقطغقمقىبرأصيمارويؤقاأنؤامرممتاقاالقيث

ؤالصفيثةياضمبئةؤأغطاةطتتتمأزأصـؤأزالعمتخنيال
ووضعوماخئتتةؤوقئواواءتجا5ميدحمـعؤآخاقهاأغطثة

قـثرفى
66193قسح

ثهائلةتاريخيةلدرامالملةاألبساطةنجدالقصةهذفى
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ةبعلىمقامةموحثمةفلعةوهيماخـيروسقلعةروايةنم

مقألوأقوىأقسىمنجملخهاضخمةصخريةاتءبنتوومحاطةهمراناعنبعيدة

يالظوهناكلليتلبحزقىالشرءالشاطىيرىأنفيهاالواقفيستطيعوالعالم
وافيبوطامركانمداناليوحشاأنبدالالتىالحوائطلىالمفبتةاظطاطيف

المعمـدانيوحناجاهفصولمـنفصلاخرجرىالموحشةالقلعةهذفىمخها

معقدةهإروسبيتفيالزوجيةبطالرواكانتالروايةشخصيات3

كانيسوعولدفعندماحقيقتهاعلىيفصلهاأنمورخأىيستطيعالومقشاكأ
لحمبيتأطفالبقتلأموالذىوءوكانمدالكبيرهيرودمى

فيتقدملماولكنهمراتعدةئجفئحيايهأوائلوفى36181متىأ
أندفعهصالمستععىمرضهالشكصارحىويظقهينتابهالشكبدأالسن

األفضلمنبالقولرونبقنداليهودجعلكااآلخرتلىواحدأأمرتهيقتل

إبنمانقيباسقتلفقدبنهبهونأنمنهيرودسخةزيرالشخسيمونأن

بولسوارستواممكندراآلخرينبنيهاقنلنمدوريساألولىزوجتهمن

وأنببسمريماخـرامـرأةمـنتزوجثمالماكابيةصرئمالثانيةزوجتهمن
وأأبوققلهالذكطبولسأرستوأخيهإبنةمنفيلبصوجوفئفيلبسمتها

الجليلأحاهيرودمأأمارقصتالتىساومأمتها

هااامرأةمنرابعةمرةوجشبلبذلكالالكبيرهيرودعىيمتفولم

رقصتالذىانتيباصهيرودسثمأرخيألومىولدفيمنهاوأنجبملفاص
سالرىأمامه

ابيهكاتممتلمنشيهايرثنمسالومىوأبوياهيووروجفيلبساما
اهه



أحدفيوعاديفهرومامـواطنوالترفكايالبذعيشةاروفيعلفلهذا

زوجتهأفروهناكرومافيالجليلآحانثيباساميرودسأخوزارإماأل
قتكمنالفضيحةوكانتففعلتالجليلإليمعهوتذهبنهجرأنهيروديا

الشقيقغيوأخيهإبقةكانتأنها9

الشقيقغيرأخيهزوجةأنهاكانت3

طلقهاولماالعربملوكمنمفـهإبنةمنتزوجقدفكانذلكقبلأما
عليهوتغلبميرودسوحاربلشرفهاابوهاثار

صرةوجفئبلالحدهذاإليتنتهلمالكبيرهيردوسزوجاتقصةأها

عينالذىفيلبىمنهاوأجبأورشليممنباطوةاسمهاعيوامرامنمسةظ

نتالتىالذكراآلنفةمىساكمنتزوجهذافيلبسروماقبلمنحاكا

الشقيقكيرأخيهبنةإأل

هيرودمىابنلسأرسقوابفةهيرودياأهيرودياأخيهابنةابنة3

جدهامقامفيبذلكفـكانالكبير

فيهكذاجـدولفينضعهاأنيحسنالشجرةهذهتتبعيسهلولـم
يةالتاةالص

كثيرةأسرةأجمماسجالنهفييحفظلمالتاريخأنالدارصيرىوهكذا
ودسهيربدأهالكاتيالزهذودسهيرةكاسرخلةالمتداهذهارجاتفيها

اليهوديالناموسوضاقالونكلضدكانتاتىهيروديامنواجباك
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هيرودسوجهصولمالعلنيةالدعارةهذضديوحناوفالسببلهذا
اآلثيةالصالةذكراهفييسجلأنيوحنااصمتحقذاوجبروتهوال

8الطريقايـعددوأرالمعمدانيوحناعبدكسندتبامنالفوياإللهأيها

المقدسةوحياثهننتبعكألمهأنااجعليةبالتوبالمناداةالحيببنكاأمام

الحتاموفينامعلناتكمفيـهتكلمتوقدناديكاحقافنتوب
مثالهالحقألجلاأللمنتحملأنودعفاالرذيلة

ألنهإياحخهتومنبالركميوحنادشيفآيفعلأنرودسهتمولم

ضهشقمأنرتوأراكـرصودياهبركنوصالحانحلصاإنسابمفيهرأى

الومذللفنىهيرودصميالدذكريبومفيواقتهاحتىالفرصةبصتوكص

ىلترقسارىدخلتالفرحوصطوفيلعظمائهكبرىوليمةهإرودساقام
مهنةنألعثرمةعائلةإلةعلىراطتوديهالذيالرقصوكانوحدها

الصيوفترمولم4ةمركزهاكاميرتخترملموىالااوقبكذفيواقالى

يمارودسصر5الخزبهذالتقومودخلتالوليمةواحضرالذينالـكبار

وطلبتةالفرهتنتالزواأمهاوامعقشارتفأةالملهالمجزلأنوأراد

طلبتمالهاوكانيوحنارأمى

الشخصحـعاتهدفميطروساابعضنتعلمأنونستطيع

الجمعأمامنفسهودسهإرلقدكشف1

قسفيرههويحابوحيحافكانالمتناقضاتمنخليطالقدكان11
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البشريةانطبيعةتـكونوهكذاإليهايصكولكنهلسايرهبلوقـت

الـكنيسةفىيحليىكانإنهلندنياتءيوفيبوسليذكركادائمآ

العبادةبعدءحمراليلةيقضىكيففىيفكرالوقتنفعىوفيبالعبادةيعمتعضع
الذيئالمجرميئالقضاقتأحدويذكروالفضيلةالرذيلةبينموزعاومهذاكان

يستطيعونالواكهمربوايهأنلمجاولونقدأدانهموالذيئعخبهمنعدا
يلةالفمنشيئمايجربواأناولونحياتهمكلالنلمنشيئافجهمبحدقد

الوقتنفماوفىءطىكانيرودسكانهكذايقصررنالولـكخهم

نفسهيحلصأنيستطعلمولـكنهرسالتهيكركاقويحبايوخامنيخاف

أنكـفيرونيتطيعوهلبشراهيرودسإقدكانتأفيرهاسلطانمن
دلكغيـريقولوا

وعلهأعلىافدعواطفهحسبيتمرثرجالدسهيركانب

واممناظـرسلطانتكانللهيتوللمحايشعرمجنلمساعةفىلسالوى

فيقالأنهيندمألالذيهويفعلماذاوبعرفيعدالذيهواقلىاجليلى

جمازمافالكانوحتىكلأنبمديقولاسكراأوالغضبحالةفيوهو

قولهفي

فاضلسالوحىووعدطتهحفظلقدالناسأفوالمنيخافأكان

بطأيعترفأنالكافيةالشجاعةعندتـالكنلمعليهالحاضرينسمخمن

عيهاأسفواأعماالعملواثمأخطأواأنهميعترفواأنيستطيعوالمأناسمالم
الحقمنأكثرالناسيحافونإحممذددد

لهايذكرنعمهيرودباأمامناطبيعةتنـكشفالقصةهنوفى3
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رومماإليذهبهيرودسزوجهاأقوهيالعظمةيعضفجهاقصةلتارح

ئمطرداالمراطورولـكنملكلقبيعطيهأناالمبراطورمنليطلب

دامممافالتريدحيثتبقىأنماتشطيعإنهالهرودياقيلويومئذالهخإلىنفا
حيثاكونأنأريدوقالتءبـكبرباكارأسولكهارفعتفألنفجها

المثلويقولشرشامرأكانتذلكرغمولـاكنزوجىيكون

ويوكدالطيبةالمرأةمنماأبروالالشريرةالمرأةمئرايوجدالالجهودي

عنئحريررجلمنطامرأيةزوجأنكثييرايفضلأنهاليهودءعالاحد

منالشريرالرجلترفعالطيبةفالمرأةثمريرةامـرأةمنطيبرجلوجيتزأن
هيوودالمشكلةإنالرذيلةإلىالطيبالرجلتجرالشريرالمرأةأصاحمأته

خمطيهاتفعللىالوجودممابالحقواجههاالذىالرجليلفئأنأرادتأنها

منلقدتخلصتءأحـديعاقبهاأننبدءتخلىإنهاتريدأنمستريحةوهى

افهمنتتخلصأنتستطيعهلولالكنيوحنا

لقدكانشجاعرجلأولالمعمدانيوحناثمخمميةوتتكشف3
انسجنهولهعقاباقعمىفقدكانوافعميحةكنواألهاءالخالرجل

ألجلهيموتانوفضللمحقعاشالكذبعنالموتفممليوحناولـكن

أماتواقدكعثيريئوألنالناسكائريخاطبافهبكلمةيتـكالذيإن

نفمهولمجاتهمجازفايكونيويخـهـمالذىاللهفرجلكائر

الجرعأشجان

ماقنقأواقيءشىيـتئأخمزوةقىتسئوخإلىالرصلؤاجئتمغ
مؤصثـغضئفتوإليهـقأنئئمتعآتؤالفنمققآلغفواماؤقي
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وناكمثيرنوكااهييقوالدائقآدييقنقيتلياللمجوارواشآل

تؤصيـغإذالممتفينيماقمضقؤافيكليأل6فرصتةتفمئمقتيتمتزتمؤ
كييرولطؤغرقةشثطيقيناظئـوعفـزاهميئمئفربءخآل

مئواؤاخمؤقصتفوضشآائمدلقئأجميـعكفنقتزاكصئوا

نواكاإدغتيهئمقتختقكثيزاخغارآىيتمموجخزبئقتتاإتيل

اكثيرئقاتفئمفآئتذآلهآالراجمـىكعجزافب
كا6034هرفسأ

ولـكنهماصنعومابـكليسوعأخبرواإرساليتهمميذمنالترجععندما

عليهممتقاطركانتالجموعألنبيسوعوالبأنفسميختلواأنيعوايستطلم
قليالليستريحواالبحيرةمناآلخرالجانبعلماءخالموضعإلىيسوعفأخذهم

فالحياةالمعويحيةلمحياةالحقيتىالتوازنسنأننستطيـعافصلهذاوفي

لمقالجةهنالثمنالخروجثماللهلمقابلةالخادعإألالدخولهىقيقيةاطالمسيحية

علىواضحدليلالطبيالحياةإنوالخـروجأخرىهرةالدخولئمالناس

يأخذلممايعيلأنانسانيسضطيمظنوالنومملأابينالتوازنفهىذلك
التعبحتىيعمللمماالنومحالوةيذوقولنوالنومالراحةمنكفايته
اإلرهاقحدإليماناإلنيعملفقدمزدوجخطرالىهعرضيااألمرهذافيوهو

طوياليسترغقدياألخبانناحيةومنالراحةنءقسطانفسهيعطىأنبدون
مـعوعملهاللهفيراحفهإنيحىالمسوهذاواليمملنفسهيتعبجلمآفال
مجدداصوتاللهوبسمعإلهـهصوتيسعمحدىألييالخلفعندماالناس
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الحياةإلهعنيعيدالهراحةالألنيستريحوبذلكالروحيةقواهثذ
والساكونالصمتساعةفيإيمتحهاالذىالقوةربمنإالثابتةقوةوال

يريدالنىفاإلنسانءقيقيةاطمةاصالىفيثمارتظهرهوالذيالحقيقىفالتعبد

انافىإنسانهوحاجتهمصوتيليىوالتهإضيتركلتهامعيضلىأن

اللةخدمةبينتعرالممىالضبادلفئهىالمسيحيةالحياةتوازنإناللهيعرفلم

صوقوالدعابيناألخوةوخد

ذهبألنهلهتتحقئلمتالميذمعينشدهايسوعنالىيمالراحةلكن
ساكناكانالهواأنويلوحالسفينةفيالبحيرةمأاآلخرالجانبإال

أنقبلأمامهاالىاألربعةاألميالققطعأنتستطعفلمبطينةالمفينةفتف
عشرةمسافةسارواانناساياشامعنالمنفىإليالناسيصل

كانوريستريحأنيستطعفلملتووصلقديسوعوجدواذاوأميال
إخوتهمعخلوتهعليهواقطهألنهمالتضايقالناصفظيركلشخصايسوع
ونظربهمرحببليقضايقلمولكنهينشـدهاالتىالراحةعليهكرواوأن

قليهففتحوالعئمجنبالحاجةبنءمملومتعبينراتمومحبةإشفاقفيايهمإ

كخرافرآبمفقدسواشخصفييجدوهولممنهيطلبونهاليعطيهم
لهاراعىأل

ألنفسناقىكنالونحنوهكذاالطربقتضلراعيهابدونفاظراف

أوصطيريومفياضلوأطفالرردكايرنزيقولكاإنهمطريقنالفالنا

فميتبةظفىنذمىفوجدتاستيقظتأحدهملسانعلىدانمىبركا

بدوننطرقهاأنفستميموالمقمثعبةفالحياةنعمئهاواضحالطريقصظلة

يرنمدناإنهيوع
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لنفوسناتقيـيمإليحاجأفيونحنالمراعىتجدأنتستدعولن
أقعابهاقونفوسفامكنبعيدارجنايافىاإلرشادنريدلقافينستمر

وضعفناناوعطـثجوعنافينبئفإننايسوععنيعيداالحاجةهذعنفتشناوإذا

عاوالمرالطركمانجدوحديسوعا

نفسهاتحىأنتممتطيعاللالخطارمعرضةالراسوروناصلراف3
مننأخذالذىاألعظموالدرسالضاريةالوحوسيماهناوااصوصى1من

المالهوالالتجارببمواجهةلناطاقةفوحدنانحياأننستطيعالأنناهوالحياة

قداستهفيءبيضاوثابناحمايتهفيبنفوسنانحتفظفنحنيسـوعأماخالشرير

يعسوعيدفىثرتالذىالقليل

تؤصنـعالقآيييقتآلييذهإتيلتقذتمةكحيومتاغاببغـذؤ

ؤاثقرىالفتيـتايمإقلمفصوايـتئففثمإضرضقىؤائؤفثالخ

تأكودتقاجمثذهئمليثمىدطفيخمبرالهملثتاغواؤخوآليفآ
أتمثصىهـثملفقآلتأئهوااثتثمأغطولهـمؤقآلقاجآلت
كئممتهفتقآكطواتانغطتهئمودينآربمآثـتئخئزاوتئتآخ

ةخمتآئواغيمواوتاثظرواواقئواادذعزيخيقا

رفآقارفآفايهئوناتييـغايخماواالقشزهثمفارتهـكتآف

ميقؤحمئمهةيئةضفوفاصعفوفافائـكأواقعراألالفشئبخمما
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تخؤتظرةؤزفغهئمـتهـةنيوالالخمنمتةاألزيخقةخذقابممثميين

يئقـذمواتآلييدةؤأغطتىاألزغقةئزكئئمؤبازذماووالتم

ائخييعكاقابميلخييـععالسمـكئايبؤقمئـمإلثهـئم

أؤةنمفضةغشحرةاثقحتئرانـيهينزفتفواثئمحواؤثم

خمستةنحؤزغمـيمااألعيناأكلالددقؤكآدطالسئتثؤين
زلجاألف

65344هرقس

بمةاألرجيلاألنافيذكرتاأحككببراكانالمعجزةهذتأثيرأنيبماو

القصةهذأنيتفبحمرقسإبحيلدراسةومناألخرىالممجزاتساشدون
بطرصلسانعنرأسانظهامرقىأنيؤبدمماعيانشاهدلسانلىءجاعت

الحيةعيلهاتفابعفىاآلنلنتأملالتلميذ

ذكرياتوهذاألخفرالحثصيشعلىجلسوااآلكلينأنمرقىيذكر

منتصففيحدثتالمعجزةبأنيوحىالحعثميشاخفراروذكريعيانشاهد

منتصفبعديتأنهاحدوالبداالحفرارموعدهوافصلفهذاتقرياأبريل

فيوجلوسهماالدسةالساعةفيتغربكانتشمساألنلربكثالخهار

تزرعكانتالتىالخفرواتيصفوفءاقارييذكرومائةخمسينصفوف

علىتستخدمكانتالتىنفسهافااسيابهصهنايستخدمهاالتىععةافا

ةعراثقأخذواائهمتباليذكـروعندسااظفرواتصفوف
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أنمسافردىيهوعلىكلهدكاناليهودعندنشعنتععرةبعديهاءالقاريذكر

أكبرإليتصلحتىرويدايدأوتقعمعالتىالضيقةالفوهةذاتقفتهمعهيحمل

اليهودىفيهايحمللاألولالقفةلهذسببانوهناكقاعهاعندلهااتاع
هووالثافىطقسياايطاهرالخزبأكلأنهيتأكدحىغربتهفيوهوخبز

باألسبولهناإلحسانصيأخذونهماالشحاذيئمنكثيريخهايجلى
اثفمارفعواإنهميقولفعندمااليهودغيرنتندرموضعالففههذكانت
معهمالتالميذملهاكانالشالتففأحماذلكمعنىقفةكانعسرة

يسوعموقفبينمقارنةإهاثأفيأنهاتحهـلالقصةهذفىالمهمءولشى

فـايأتيالقالميذيظمهرلفءو

مالقدالنهارأنالتالميذرأيعندماالبمعريةالحاجةمنموقفهم1
أمهمبمعنىالجمعإصمرفللمسيحقالوامتعبةجانعةكانتالجمووأن

أوالكفيهييعوننومطعامعنألنفسهميفتشوندعهمنمحتاصمتعبون

محتاجونمتمبونهميقولكانهطواييأانتمأعطوهملهمقاليسوع
مفقدالحيافيكترانجـدطانموهذانبهمنحننعتنىأنجب

دعهمحممليشأنالاألولفيقولنةالمعوإليمحتاجةبائسةجماعةأممامإثتان

خدمتهمولأطدعنىالييحقاجونمالثافىبقولكاوأنفسميحدمون

انعمأعطوهميسوعلهمقالعتدماالبشربةالطألدةمنهممو3
لهدينارمائتىإلىيحتاجونإنهموفالبسرعةحسايهفيلبسعملليأكوا
وكناآلنقروثىستةمنبقربماتساونرومانيةفضيةحملةهووالديالر

ليسلممسيحقاواالتالميذفكأنيوميااواحدالعاملأجريساوىالدينار
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نمطيهمحتىشهوركاملةستةلمدةعملأجرإلىيحتاجونإصهمءشىأىا
يسوعولكنملالهلهذاءكثماكيرمأأحسرالقدأصرفهمفقطخنرا
حـامصنوعةصنيرةاألرغفةوكانتأرغفةخمسةلهفقدموامامعهميطلب

حجمعنيدفئالتحمخمةلهوقدمواالخزثأنولأقليعتبرالذىرالشع

المملحكهابصمشهورةرةالبحءشمواطىكانتوقدلمحالمىالصغيرالسمك

هذصارتيديهوفيأخذمايسوعلكنالعالمأسواقكليغزوكاناف
األشخاصآلالفتـكنىكبيرءأشياالتافهةالصغيرةءاألثايا

قليلةألنهاشيئتنفعاللناالتىوالمواهبءالصىأننانظنوقدنعم
تـالكنواليديهفييقسلمهدعـهإسوعالقليلهذاأعطولـكنءوضعيفة

صارقديسوعيدفيافلميلاأنكريولعوفالالهيذكانكامقشائما

وفينابناالربيععلكميتخيلانيستطيعالاإلنسانإتونافعماكثيرا
يسوعيدفيومواهبنانفوسناسالنار

العاصفةعلىالضغلب

إلىتسثبقواؤتفيتةالذخلواأنتآلميدةأئرمقىلوفمت

ؤبغداثتجنغصرلتتذكونختئصميذالطمتإلهالعثر

تكآ2تتااثصحازؤتهاصتطىيالجتبقإقأتقىحاؤدغهثم

يخانممذبيازؤخذالتزؤهؤقياثبخروشطفىالمتمينا

مآبـغالراائهزيعؤنخؤصمذكآتعتالرقيلطاثخـذف
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ؤهزالحفاتلتخاؤرفئمألطؤآزاداثبخرعلماتاشيياأتآفمتمثل

زأؤبائخمـيغأللطقمصترخواختاآلطثوةائبخـرخماتافمتا

آلتخآفراهؤأنآإقواتهثموقآلتهمقئمفيؤقعتواصفطـرئوا

فيفهتوازتقجئواالرجكحـةتمتفيتةالإتإتيهئمقمميذ

كاتمث2إباألزيخفيماتفقمؤااتمتهئميئائغآتةإلىحدائمأئفمب
غلميظةلوبهثمف

65425مرتس

أنقبلالبحيرةعرلرإنىتالميذأرسلالجاغالجمعيسوعأثصبعأنبهد

يوحناولعليمموعفعلألجلهانـىالسببيذكـرلممرقىومحنيحرفهم

وجعلهبسوعلخطفخطةهناككانتأئهيذكرعفدماديثعلىجوابايعطى

فيتجربتهفىفاطعارففماهاورفالفكرةهذضديسوعكانمدومل
يمضعهمحىالحرجةالساعةهذهفىعنهبعيدماتالميلىأرسلفقدولهذاالبرية

هداالمجلكانتولقدالتيارذلكفيواالندفاعالتجربةفيالسقوطمن
رائحةاشضموافلومفتوحةمالحعيونوكانتالعنيفةركاتاطلهذ

أرسلالسببولهذابسوعحوكةتناالرذاوعلجهاالنقفمواكهذحركة

وودعهمالجماهيرصهنثمقدامهتالميذيسوع

معضكالتألناآلبلىمحتاصاإكانلصلىالجبـلليذهبإنم
وبدونبسببفيكرهواالمتعصبىاليهودمشـكلةفهفاكتواجههضديدة

السياعميوقااليورونوهناكفيهبمئمكبدأالذيودمىرهوهنالضسبب
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كللثلتعويصةمشكالتانهاسـياسياهسيايريدونهالذينلتععمبون

وقلبهيهكتة

لمعونةليذهبالصالةمنقامثماآلبييمتساطبضعيسوعوممث
أبريلمنتصففيإباغاكاناليومذلكإنفلقاأكيفكنوأصدقائه

يالياوكاتالكونريبدراالقمروكانالفصحعيدموصـمفيأي
وكانتصباحالسادسةإليءمساالسادسةالساعةمنصاعة21إليتطول

ءمسا69مناألولالزجقسمكللمبأقسـامبةأرإلىتقطم
منرابمصباحما313منالثالثاليلامنتصف931منالتافى

إليوتظرااههـالةمنيسوعقامصباحآاثالثةاالسدآلفتاصباع36
المسفينةفيتالميذوراكطأميالأربعةتبعدالتىكـانتالبحيرةإليصمالجبل

هـلالوقتإنصالتهأنهىيقفنلماصمديدةافةالعاالبونبينمعذ
ابعيرةاإلىوأسرعطهمشاىنفسهنسىخطرفيأحباؤءجمافد

لمجوعمجدهوهذاليفقذهم

عقولنايفوقمرإنهالموجيسوعاهدكيفحدثماذاولكن

يسوعبهونحينماهكذاءهدأتقدالعاصفةأنواحداشيئانعرفإننا

ةالثافىاجواألمواصواصفاكليكنفإنهنابجوار

األمواجعلىسائراءجالقدأغسطينوسيقولالقصةلهذتفسرفي

لماذاالمسيحىأيهافياقدميهتةفىالغاياةاطحأمواكليضعوهكذا
حعرالمددوعرفهاالطويلةاألجيالاخترنهاواضحةحقيقةهنهأتخاف

سالماهأيعجيجيصبمءلعواصفتهدأالمسيحيرافقنافعندماالناسمنله
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يحصالممعالسيرإقمهزماوالموتسهالوالصعبممـكنالمستحيل

العواصفعلىاإليتصارمعنا

الباحثةالجوع

ؤأزسمؤايمـارتتجسأزضياإلىوانجآثوازغقاتا

طكخـيئفطافواغرفوةلؤقثتالمتـفيتيمامنخرجواؤتما

خيشةإتمأآصيرةتمأاقرضىلمجمبـأوننتذأواواائمحيطيمارةائـز

وصنحواصجتاعأؤمذلطأؤفرئمدخلزخئئمآهنآذأئةيهموا
ثؤيهذلبوؤأصاتلفيسواإلئهؤطقبوائؤاقياألفيالتزض

شئيئتهسـهتنؤ
63565قسم

مرةيهتحيطالجموعرأكمايرةالبانيةالثالضفةوتالميأيسوعوصلحالما
كلففىتعجبنظرةالجموحإلىينظريسوعكـاناألحيانبعضوقىأخري

يأخذواوالءجاميعلىلءواحداجاشخصايجدلموعاطه
أماكناولكنيستخدمولـكلأوضحوبعبارةمنهيسشفيدوالى

األفرأدبعفىالحاشدخاهذاوسطفىهناكلوكـانالكبيرالفارقفلمس
ءاألشيايمضهناكيموعإلىنحتاجإنناميعطوالـكلواءجاالذين

وإكنلنأخذإليهنأقىفإنناولهذاعنهبميدأنجدهاأننستطيعالالتى
الطبيعةولـالكنهانعطىأندوننأخـذلنأتيأنالعاومةألبس

البشرية

02ث



بيوتهممقالموفهذايقفوناصباباوخصوصااناسابعغ

هذاكثيوامهايأخذونوالثرأبللطعامللراحةنمأنهافيظمون

أنشخصكلعلىوبجبالكثيرإلىتحتاجأيضاالبيوتولكنحق
خدمةأيةالبيتفييخدم

يرسلونالمنفهاكءاألعمدقامنالموقفنفسيقفوبعضهم3

خلقتيلناسانيظقونإضهمءماءلثىمحتاجينلوايمولممادقائهمألخطابآ

فينهـيضـصالويعدئذإلهايحتاجونعفدماالمساعدةلهمتقدمليفقط

امسهمسوىشخصاى

يعمدالذينالمهىقالكفيسةالكنيسةمنيقفهوبعهم3

حاجةلهتكنلمماهناكيريفالموتاهمعلىيصلىثمويزوجهياأوالدفيه
لخدممتهلهأوجدتقدهالكنيسةأنيعترفذلكفيوكيرعذمتل

فيهيفكرالءثىفهذاللالكنيسةهويقدمهأنبجبعاذاأما

مالميذكرونهفالنفسهاللهمنذاتهالموفبقفمنهناكبل4

إليكثيرمراتفيتتحؤلقدطدباتمصلكل05ملحةحاجةفيلوايمو

الفنادقفيالجرسصبىمثلعفـمدهماللهإنأحدقالأواهر
الجرستدقعفدماطلباتككلليقعىالحالفييظهرإنهاألمريهية

العارمـنهذاأليس

مذنبونجميعاأننانشعرأفالأنفسنانمتحنلهنيهةوهناإذاوهنا

مستعدفيإليهألقىواحلتمريجدناعندمابمسوعقلبفرحيمونكم
طلبانناإليهمدمأنمنبدالإخالصنا5متناظمحبقنالهنقـدمأن

ناوأواب
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بـعالهممتااحأل

والثجسالطاهر

يدثتآديينكتبةالينؤتؤميسيمولطأثفرإلييماؤاختتع

بأثلخبرالتطتألتآلميذينرأؤاتعفقاؤتفاأيزشتيـتم
التهودؤائقرييتيهىألنآلموامغئرتغثرأئتيماديم

بتقليديئييممتكلودطءاآلءباغينآمأئللغسيفوالتمإن

ءؤأنميأنكتمالآلتعفمسأوالتمإنالممموقومنالشئوخ

يتةباليوأكووصيغسمنليمنكآليتمتممئلثتستتفوهآكثيرأخري
زةواصنحامىايتيماؤ

714مرقس

معلهينوبسوعبينالحقيقىالخالفيبينأللهقصوىأهميةلهالفصلهذا
هوبسوالانفصلهذافىاهاشااالفاصلةالحاجةبدأتولقدءالناموس

وجبالمناقشةهذنبداولالشيوختقليديحمممبتالميذيسلكاللماذا

التقاليدهذعنشيئانعرفأنعليفا

402



والثافهالعثرهوارصايااألولأمريئاحدنىنتكاالنامومىةن

الـكتبهذوكانتموسيبهتبتسمىالقاالوائلالخسةالكتبهو

بسقطيعكااصةاحياتهعلىإنسانكليطبقهاللسلوكمةطءتحومحمبادياظسة

بعضتخـكمكانتىاوالفوانينماألحبعفىيـهايوجدنعميفهمهاان
واستمرعامةءمباديكانتغالبيتهافيولـالكنهايالتفصيلياةإطأوب

الناسمفماطبقةليخهمظهرأنإلىالعامةءالمباديبهذيهتفيناإلصرائيايون

ءالمبادىبهذتكتفلمالميالدقبلالراخالقرنحوالىالـكمتبةأسمها
إليلحولوهاالمبادفىهـنهوتقنينتفسيرتتضمنشاقةعمليةتقهاطعلىفاخذت

ءتقريبالفاسحيـاةكلتخـكمالتىالمتشافيماألحمنآالفعة

موأحلقوانيهابلأرادكيماءالمريفسرهاءلمباديتخضعالناسحياةتعدفلم
غيرشؤية4صيغفيمواألحالقوانانذهرتواازمةمحددة
هذاءالمشتاإحمهكتابفيجمعتحتىالميالدبعدطويلوقتإليهكتوة

وروسائهالمجمعرجالكبارهناتعنىالفصشيوخأماكةتقليدةفعنا
نوعميقةدراسةانناموسدرسواالذينوثمايهليلأمثالالقدمالتعنىبل

والتقنينالتفقهفيكبيرلعطم

المشهورةاليهوديةالطقوسمننلوطيظهرالفصلهذاوفي

ناحيةبهيقصـبالهقاوالغسلاألكلقبلاليدينكسلىوهواألول

يونانيةكلةاليدبئاخسلعوااستعدمدولهذاطقعيةاتإجراههىبلمحية

عامأصالتعنىعماهذولأهكوينسكةهىطويلتاريلها

ليسألهأيمقدسغيرعموىءثىتعنىارتتغيرتثمعموىأو

طقسياغيرطاهرءثىكلتطلقوصارتهنارتتثمدينيةظدمةمفرزا

553



اليديندغسلضاصةطريقةهناكوكانتطقسياطاهرةغيربيدموهتاألكل

أوافىفيموضوعةاأليدىكانتبهاتغسلالتىفالمياالطعامتناولوأثناقبل
وكانتأيفماوالميااألواقطقسياطاهرتـكونصتىالمجـرمننحصوصة

مخصوصةعليهايهةيصبثمأعلىالييديهالعيخصيرفعهكذاميمكالغطريقة
معصميهلمجكأنوبعلىالمعصمانإلىاألفلعلىاأليديعلىتنزلالميـامغ

اللمـاإيظتقداليدكلانيتأكدأنيحبالتواليكليديئابهفى

يديئالمسألنهنجسايديهعلماصبالذيءالماالحديمونهذاإليولىكق

عدودكميةويصبأسفلإلييديهالمغقسلفيقضولهذانجستبن

اليـداقتكونوبذلكاألصابمإليفينزلالمعصمينعلىمنءالمامن
طقسياطهرتاقد

اللهعينىفىمذنبايعقكلالطقسبهذايؤمأنيرفعىمنكلوكان

أنيعتقدونوكاتواالذينىإهمالهبلاألدجمطأوالالهمالهنيوالإنه

ثمشيبتاإسمهنيروحيمتاألنيتعرضيهولتطهبريهمـلمنكل
هـذاوكانعفناخبزايهيأالذيفياظحىويوالهاللثبالفقريصاب

ألنهالهراطقةمقابرفيدفناليهودمعالىأحدأنحتىعيوصهمفىمهمماالطقس

رومالىسجنفيسجنبينالىأحدإنقيلبلوأهملهنافعغيرطقسيآاعتبر
الكميةهذيستعملأنبفضلنفءالمامنةمحدكىكيةيعطووكاقرا

عطشهاتوأخيراليعثربهسيئامنحهايبقىواليديهتطهبرفي

يدعنالفئإنها4والكتبةالفريسييننظرفىإنةاجوهرهوهذا

والخدمةءاألخالفيةالساميةياةاطأمامتعددةماوأحطقوساكونها

الوصابامنأكوامتحتدفنتفقدالمقدسه

603



ءفاألشياالطقسيةالنجاسدمعنىتشرحالفصلهذافياألخيرة3األعدا
تعتبرواعحاالنظاثةغايةفيتكونقدبلقذرةبالضرورةيستلننجسة

يعثرح91العددوسقرأل115صالالويينسفروفيطقسياطاهرغير
االوبيناطاهرةغيرهيراناتاطفبعضطاهوالغيرءاألشياهوصى

ومنطاهرغيوواألبرصطاهرةغيريوماأربعينتستمرالوالدةبعدوالمرأ

يالسهءنىكلنجسايغجسبععبحومننجسايصبحميتجسديلمس

ولهذانجسيمتبريمدأويالسهماوكلنجسوطعامهطاصغيراألممى

ليتطهرطاهرءمافييغطسركانالسوقمناليهوىيرجعفعندماكان

وضعإنأونجسشخمىيلمسهاعنـدماتتنجساألوافىكانتولهذا

دشرحكثيرةفصولالمشناوفيالتطهرإليتحتاجنتوحنجمىاميها

يقنجمىقدالفارخالفخاريءاإلناثلكأمثلةوهاكماألواتيتطهركيفية
صبتنجسوإذالهحدثمهماالخارجمـنيتنجسالكنهولالـاخلاهن

يتسعءجزمنهيئوإنالخارجإلىوياقىجداصغيرةقطعإليبهعرأن
الطبقأمانجحسةتعتبرخهافاليدإجهامطرفلدهنكفىتالزيتمـنلىممية

إنكانولكنالحدثمهمايتنجساننهفحافةبغيركانإذاالمسطح
منالمصنوعةأوالزجاجيةأوالحلديةاألواقكانتإذايتنجسفقدحإقةله

تتنجسقدافمجونةكاثتإذاأمامطلقاتتنجسالافمسطحةالعظام
رمانةمخرىقدظعإليتكسرأنيجبتنجستوإنوخارجاداحال

يطهوقدوغيرهاتكمسرأنيجبالنجسةةالفخاراألوانىالحجممتوصطة

ذاتالمائدةتجلىأننيجبنيةلىالمصاألوالىأماالنارأوفلىأوءباثا

الطيماكنفالإفنينأورجلفيهاإذاكسرأماتدجسقدالتالثيألرجل

702



بصتخدملحينئذتننجىأنفيمكمنالنالثاألرجلكسرتإذاأماقنجس

نالممنالمصنوعةءاألشيايقنجسأنيمكنوهنااصاشبوحهثل
مطرقةأوالمفصالتأوالقفلأوالترباسأوالبابعداماتتنجسأنيمكن

الذىالحديدأمابتنجىأقيماكنالحديدفييدخـليااظشبللباب

يقنجسقدخشبيأسانىالحدرليفالمفتاحولهذاشجسفثنافييدخل

يقنجىأنبمكناالحديديأسنانالخشبالمفتاحأما

بسيونوالفرالكتبةقدسهافقدضدهايسوعوقفالتىالتقاليدسمذ

ارتـكبفقديكسرهاومناللهيرضىجهايقومومنالدالنةجوهرواعتبروها

بهذيهتملمألنهشريرارجيسوعأناعتبروافقدولهذاضنيعةية
يقولونجهودفاالدينمعنىفيالسائدانالرأيانيظهرهناومنالطقوس

يبالقوومحبةاللهمحبةهوارينإنفيقولبسوعأماالطقوسهوالدفيإن

بسوعإنهنانقولأنيحسنولكنالمقبلالفمملفياألمرذاحندرسقد
الحقيقيةالديانةمنهومفيابدايئفقانالوالفرلمجيين

الناسمواحالتهصاشـر

تآلجميدكتعمثفأآليتاذاؤائكتتـاائفريمممئولقصتأتهلئم

مغسوتةيأئإلغنرخبراكلؤلق2اتلالشموخقلـيدحممتمت

ئوكأائمرائيئئـثمأغتـئمضيابرإثمتتئأخمعتناتئهئمؤقآكألجآلت
غئىقئبتيدقلئهبمثتقتييماؤأمـائـكرئنىالشعفثذاتكئولث

الئاسؤضاتالتمتعآئغقئودطؤئنميغئذوننيؤباطآلتعيذا
02م



اصىابتقييلؤتتمشـكؤنالئهؤصيئةتركئئمائـغ

طذمشآلميزةخزكاؤامؤراؤفلبهووصىاألتاليينةغمثل
تقغـاون

8المرقس

كسرالتقاليدخهانباصالمسيحميذتوالفريعميونالكتبةماعندما

ءإشعياقوليفسهوعليهميسوعردكانذلكسببعنراءتساثماألحكام
بتمدقلبهأمابشفتيهبالىيمرمبأيهالشعباغمعندما9231إشفي

تهمتيهماإليهميسوعيوجهالقولوكذابعيـداعنه

جمةالمترثاطأكمام50يتيىبوكـرهوالـكلمةوءبالريامهم1

ثطورتكاثميحاوبيعنىفعلمنجاطتافطوبلتارعلهارباإلي

لهىليشيئايقولاويكثلأىهكوبةإجابةيجاوبشخصتعنىانإلي

بلفقطالقولليساقفيلحيايعيششخصاتعنىفأضحتتطورتوأخيرا

هيماالديانةأنيعمقدالذىالشخعىعلىينطبقارصفوهذاالحياةكل

جموعةويعلائمقالفرمنجموعةيحفظعفدماأنهظنفمتىوفرائفىمأحإال

ظاهرياذلكيفعلألنهائياصرأضحىفقد4ومرضيامتدينايمونالطقوسماأل

فيىفالفريمءوالحياةالحقعناللهعنبعيـدةىفوحياتهقلبهولكنفقط

والمراربالغيرةاءمملىتجدقدجارعلىدالاءمملوقلبهتجدفدللسيمإمأ

لىءافظويديهتطهبرعلىيداوممادامعنديهمالهذاولكنءوالكبربا

تخدمواطياةباتيلهاصلةوالبالمظاهرضهتمطقوسفاالناموسطقوس
حيانهولكنحينكلقىصملىإنسانمئفـكمداخلياوتعصاهظاهرياارب

9



هـديقتلهحادةبسالكينعدويطاروكانالذىاإلنسانذلكمثالبالدمةءملو
وأخذولصالمنقامثمصريعةوصلألصالةوقفالصالةوقتحلماوعند

وهوالرجلهذاملفيعارضةجملةالصالةوبذلككانتعدومطاردةفي

أكـروالأبشعخطيةهناكتوجـدوالنعمءياالىهوهذاالقتلمحاولة
ءذالشاخكيرءوالثىارجيةاظاألعمالهيالديانةبأناالعتقاد4خطبمنراانبظ

كلفيسترذهلالمقدسالكتابتقرأهلالـكنيسةإلىتذهبهل

ليستولكنهاصنهذاالـدكنيسةلجانتمهلالماليةللشروعلت
منموقفكماهوالسوالهذاعلىبةاإلجـافيتتاخصالمسيحيةإنالمسيحية

والمرارةوالغيرةالحسدةبالحقـداولبكفلكاننفجارودومنالله

تدمفكأنسويشيئاتنفعكالالعالموطقوسفـرائضصأنسثقءواكبريا
ةمرافىبأيلث

صوتتبدلوااعأنهمهوالمسيحترلتفممنهالذىأدثاقكاماالأما2
ليسحياحهمفيهميرشالذيإنمواألحوالطقومىاثنىالفرمنبمجموعةافه

استنباطحولتـكثرالتىالعقيحةوالمباحثاتالمناقشاتهنيلالثهصوت

الحقيقةنةياللداألساسهيليسـتاالجقهاديةالمباحغاتإنوالتقاليدآاألح

العقلصوتحماعمنالتأتيالديانةالبعثرىالعقليدةوليستنةالد

واالصغاالخفيفءاالدىاالئهعموتعثاعنهابلواألحكامانينالؤفيالمجتهد
الديانةهيهذإليه

012



اآلثمةلفريضة

تقليدكنملتخقظواالثهؤصيتةحستارففئئـئملهنمقآلةئم

قليمئتأتااؤأئايشئنمؤتنؤأئلثباذأأكرئم4قآشمائونفي

بآنقرضهأؤاييفيإنثتانقآإدطفتقولودطأثتـمؤأمامؤيم

لفقلهبغدفيماقآلتذعونهميىيهتئتقيـغهؤالديهدتةائ

متئئحموةىالبتتقليإلكمالتخآلتمشبطيهـيأؤاتيمابييمافيشتئئا
تفقلونءهذيثلوأتوزاكـثيزة

31المرقس

صعوبةاهومصـدرتفسيرهاقىالصعبةالفصولمنءالجزهذايعتبر

األقلعلىهونتاريخلهاةأنهاويلوحبانقرالكلمةمعنىفيجمن
ةمرحلتمينمن

آخرقاواللهاليتقدمالتىتالثوخاصةعطيةتشىفالكلمة

يمـكنوالهثىكلعنفايفرزقاللهإلييقدمقربانوكلالمذعكلعتو
علىحرممالإنهالمقدصالغرضهذاغإرآخركرضأىفىيستخدمأن

تداألمركانولوبانالترهوهذاءدئهيمونلوأنرزالعالمىااالستخدا
استخدمواالناسلـكنسامغرضللقربانلىكانالحدهذاإلىتوف

لئةاوفقدعفدماأنماإنسانيعلنفمندنامكيرأنافىغرضفيالقريان

رببذلكواحرلغرضيسئخدمهانإنانأىيسضطيعيالباناقراصبحكل

112



قرباناأضحتقدأموالهمأنيعلنونهـمفدبرضهمدفعمنغيرون
ألزموهوإلهىدينعلهمإنسافىديخالدفعولوفيهارفوايتأنيمكيوال

هوويتمرفلئهمالهمنبسيطاشيئايدفعأنيستطيعالمديونلكنووأفوي
الديرندفعوعدميرانغامواليتزازافيبانالقراشخدمبذلكوالباقىفي

انديئالىتجااللهوصيةكسرفيأساممياعامبانالقوأضحىلقدبلالمستحقة

منهمايطلبوعندقوبانلقبعليهوبطلقماكالئهيوقفأنيسضطيعد
بانالقروهكذاكانءدنهماللةأوفيأنهيعتذرمهايعيشانمساعدـةوالدا

وعدهىالتىالوهميةمرلكمواسطة

الرجوعلمحكنالعامنذرافأفمحتتطورتبانقرطمةالىولـكن
يمكنالنهآاقربابمصارقدممتلكاثهمـماشيئاانمافمخصأعلنفإزيهف
آخنالذىالمالهذاانآخرإليماشخصقالوإنذلكبعدفيهشصوفأن

وإنفيهيتعرفأنيسثطيعالأحدلفإنقرباناصارقدللدأعطيهأوطصنل
لنفإنهوالديهيساعدأنيستطيعفلنقـرباناةأضقدالهأنماابئأعلن

ثىأكلانضلقدوتراجعتابمهماالكالمهذائالرجوعيستطيع

الشيوخايدتقايدفيبلاالبنبدالفىاضحىاألمرإقالوالداناحتاجومهما
ترحمالالتىلقاسه

وضعوهوالفريسمالكتبةإنالتقليدهذابسوعهاجمففدالسببولهذا
كارثةهيوهذهالثانيةالمرتبةفيالبعثريةالحاجةووضعوااألولىالمرتبةفي

ومحبةاللهمحبةانيعلنيسوعولالكنأوالءاآلباتقاليدإنالتقليدحةيانة14
فالاإللهىوانناموسنونايقاإنهاءكىقبلكلتـبهونأنىيجاإلخوة

البشريقليدالتاعلجهاملنأنصب

312



الحقيقيةلهجاسة

الجئميهاواففمومنىكلـغانهفواتهئموقآلالجضعدعآثم
يهنلءسهثلتخأدقييإتلقإلزدخلإدانئمتالقائيجخآليمنبىمى

خدفيكآلقإلقاإلثستالقتتحيمىائتيآمئةتخؤجائيئاألشثآبر

صتأتةالتئهتإلىاظعجمئدجمندخلؤتتاقلقممئتغللستمغأذنآلط

فآهميقغعثراكذأيضمائمأفأتغققآذالتثلغبتآلجميدة

ألطآلتقدزجآليينلئمتانافيماتلذخلقيألقتفقمولتأما

تحـزبئثتمفياتجوإذبلقلملإلىآلةلذخـلئهديئثشتخعتة

لمجرفيالديإدققآلثئمطحتـيناألكلئطقيؤذالتىءالاإلى

تاوبمنالداخلنءئةفيءنسآناألمنتشئذلكاإلئسأدقمن

لمرقةقئـلدقفنىليعريرالمثزاألفتخؤبخالئاصي

الةتخـديفطدكبزةلترقيغمنهىعقازةتكؤخـئثمحمـح

ؤتنحشايخلاايخـرحروليالثهذهتجيمـغجفل

تثمعتااألء
4132المرقس
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يظهوالوإنكانالتارعفيثمخمىقادهاثورةأعظميعدالفصلهذاعل
لناكذلك

اقسكانبلشيئاينفعالاأليدىغسلأقيوعأعلنأنفبعد

وأعجبأكربهولمحافيضطقيتقدمويهملهااللةوعميةيبطلءاآلبابضقاليلى

إلييدخلألنهاإلنسانينجسالاإلنسانجوفيدخلماإنيقؤلإنه

الفولاهـىعلىغرولعلناالطبيعيةطريقهفيالجسممفهيتخلصئماخلال

أستطاحكودىيوجدفلمالميهودييعنىكانماذانعرفأندونرورا
يواناتاطعنايينالوفييقرأنهإالقولاهنهيتصورأنأويصدقأن

هـذعنيدأنيستطيعوالمخهايأكلأويلمسهاأاللمجبالئىالنجسة

نضإلبراوإالنتخيلأننستطيعالتمسكابهاوبتمسكالعريحةاوعية
بجانىاأنطيوخيوسولحالعهدينالناماتسثاالتىافترةاقىعليهلألمنلة

أناولأنه4عمماكنمنوكانكدبنالبهوديةيمحوأنالسبررىللملك

للوتبالمئاتأنفسهمبذراكنهمولالخزيرلحمابأأنعلىاليهوديجبر

ولمالههمبوصيةتمسكواالهودمنواكنكثيريناألمرلهذايخضعواولم

العهدفيكقضوانجسالحاعوايأأنعلىيموتواأناملىإنهمنجسايأكوا

الرابمللكابيبنسفروفي36و16اكاببنءامانواكوالمقدس
أنعاجميرفضواابتاهسبعةلهاعحوزكانسيدةعنمووعةمةنقرأ4ص

اإلبئلسانفقطيواذلكعاليجبرومأدطالعتاةلحاولزيراظلحموايأ
لخـواوالثااإلبنعرنجزوانمفأماتوطلهميرضخلمولكنههوأصااألول
األبناهقتلواحتىوهكذافأماتويأكلأنأيضاأبوالكنهرأسهجلد
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آخـرضفلوهاتأكلأندقىولمتتحركلمولكنهامهمعينىلسبعألتحت
الـكل

القاسىالتزمتهذاوجهوفيهمبنامواليهودتمسكمقدارهذاهو

اإلنسانتنفعالالتقاليدهنهأناعلىحـكمفمهمنواحدةوبكلمةيسوعوف
التالميذذهلأنجمبواليتنجىلنفإتهالمحزيرلحماإلنسانأكلولو

اوصـهـقو

شجسةيكونانيمكناللاألأقوعبأعلناألساسمذاوعلى
مجونالحقيقيةوالطهارةالحقيقيةالنجاسةولكنالطقسىبالمعنىطاهرةأهـ

لحومكأصطقسيةألسبابتاقالوطمارتهاإلنسانونجاسةاناإلنفي

فاإلنسانتفاكيرمنقلبهمنأعمالهمنتتولذولكخهامتالالخنزير

ومزجمجديداالحعليمهذاولقدكانوالطهارةالنجاسةالمعرضهوءالثىال
يهودىلىص

اإلنسانوتنجمىنجسةالمسيححسهاالتىءاألشيانعدداآلندعفا

4اهنمعأهمايدإلوجبزالشريرةاألفـكارهواألولءالثى

دافعإلييتحولثريرفكريسبقهوأناليداالنسانيعملهرديعملفكل

ثرير

الجنسيةالمغامراتكلتعنىمتسعةهذيهمةهمننبورناياىتيلزاثم

وفاللسرقةتستعملنيةبوأخرىكةهناكافعامهبرطوبتاىالسرقةثم
يكونوفد8102يوحناباراباصمثلعصابةرئيسوفأليصنعيس
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الكلمألأماالقانونعنخارجأنهمعالشجاعةفائقرجلالعصابئئيس
216يوحناكيهوذالهثرفطالنحادعسارقشخصفتعنىهنا

تعنىمقطعينمنمركبةكلةوهياحمىنعنكيايبايرنالطمعثم
تحبالخاالروخأنهااواإلمتالكلنةبأنهاوصفتوقدأكثريريد

ءاألشياكالمتالشهوةإنهاالغيرلمالالرديئةالشهولهاأيسماغقلكأن

الرغبهإنهاعخهاكونىويقولالشريرلللذاتفيلتبديدهابللخفظهاال

الرغهةليسفالطمعمعمادعةمظاهركاذبةفيلتبذيربلالربحلقصدالللرع
واستعبادهماآلخرينعلىاقفوقالةلحـاليالمالامغالكبلفقطلاللامتألكقى

أبآلءيمتلىالمقوبكإلناهإنهاأفالطونيقولتنتهـاكماالرغبةوهي

اللهالءلالشياموجهةاإلنسانرخكبةمتىكانتحقوهذا

جمالتانهنالىبيةايرالزبهةفيخبثجمةالمهـتووهيثريرةاللهناكئم

سـخص11ثعنىوهيكلعطهءكاكوسوهياألولييرثرتمرجماننانيةاليوفى

الثمخصتئوهيمكمـثبونيروسفهىالتانيةأماطبيعتهفيالشرير

الشخصإنه5بنغالعنهويقولكيريؤذىأنهبكعنىإيجايماشراالثرير

تايلورجبرىوبصفهإصابهيوذيكيففيعرفضارهوماعملفيالمتدرب

يوفكهعندماويسرالممانبفييقرحالذيالماهرلشخصهوالخبيثإنه

يحولاتيحاولالىاالمئريرخصالهثفهوواألذيئءالدهاإفهاجيرانه

قسهالشيطانكلالمقبهذاأطلقفقدولهذاأثرارإلياآلخوين

اإلنسانأنأيالفخفياوفعتعقكةمنتشتقالكلمةهذهإنمكرثم
ماعندقديمااليونانيونفعلكاآخرنميئاأوشخصايصطادحتىبمكويسلك

1612



جدأضخمأبيضحصانعنعبارهداالأرسلواطروادفهرعنجزوا
وفيالحصاناوأخذواألبوابطروادةأهلوفتحالنيةحسماعلىعالمة

كسرفيالحممانداخالمختبثينكانوااليونانجنودمـنجماعةنجحالملءأثنا

الماكرهوهذاالطرواديينهدينةفيوالنهبالفتلفىوبدأانبهص

والخضعأنظاكلففىقىعفدماالنفمىحالةتعنىوأسبليجياةعللىئم
موالممفةبهذتيقمالذياإلنسانفإنأخالقيةأواجتماعيةقواعدألية

يشعرأندونشرأىعملفييترددوالبالخجلاإلحسماسقدكلقدشخص

فيلالصنامضخماامذينتالتىايزابلمثلذلكفيمثلهاجتماعىوازعبأى

علناهفيخلىهرالطأماخطيتهيخفاتدالشرسإنخجلمادونأورشليم

اآلخرينروسعادةنجاحإلىتنظرالتىالعيئأنهاأىةالمثريالعينثم
وسمقوطفشلإلىتحولهاانوتود

أماءإفتواتعنىفمىإنسانضدالكلمةهذاستخدمتإذاتعديفثم

إنسانأواللهضداصباانهاتجديفتعنىفهىاللهضدامشخدمتإذا

علواظهارحرفياتعنىوهيططحمبيمارافانياهوالكبوياثم
ءالشيأمانفسهعداماشخصيحتقركلالذىاإلنصانتصففهىاإلنسان

اإلنانأطبمعنىظاهرةتـاكونالقدءباالكبرأنفهوالـكثةهنهفيالمهم

همعيوأمإمبتواضعيسلكهوبيمامهمأعظمأنهظانفلبهفىاآلخريئيحتقر
أنأرادواوجىنارناروصءأبنامنالعمالقةأننانيةاليواألسطورةوتقول

فهخلالتينىءالكبرياإنهيرقوليمىالعاصفةثمفاسقطاألعاصإريتيروا

712



يعقوبالمستكبريئاللةيقاومفيلولهذاضدالوقوفومحاولتهاللهعون
الرذائلكلراسإحما46

بلمقلياالجهلتعنىالإنهاثالماثعأفربرزوفىالجهلوأخيرا

ماقةيقصرفالذيالرجلتصفاالخلفىالجهل

تنجمىالتىهيوأنهابسوعيذكرهاالتىهذحقاموعبةقائمةإنها

نفحمىيدعنالبلليديخنااللناناميذكرهايسوعولىكنلمحقااإلنسان
فيذهبالروحيةراضاألصهذبأحدمصابمناأحدلدقيقألحصماأنفسنا

يشفيهلوحىالىالطبيبإلى

يلسهحالعـالمأناالعالن

ؤدخـلءؤضيداصصورتخومإقهؤمقىهنآكمنقآتمصتم

لقيئتختمىلقدزآلثققئمأخذلغـلمآلأنئريدبنتأؤفؤ
قدمييماعنذوحرتفأتمثللكتىتجيزوعبائتيهآكآنافزأة

ثآفستألتةئوريةهيييقئةحئسسهاؤفيأجمتةاإلمرأؤكآتمت

أزالالتيايئصكىدلهـا4ققآيسؤخؤأقاابئقتيهمئأممتيطآنائخربئ

خلطتؤالتييئخبزدثلؤأنخستناليئهثآتةفييهثثتحودط

أيفحمـاكآللثواثـيميتذتالتتمتهوقآتعتأفأجآبهذجمع

هدنجليفيتتهافقآكافبييقفتأتمنكلتاةائمآظتهتخت
13



قدتضصانقتيلثمباكيطالطخرخقذتـيى3انـيهضة
مطزوخةواالئسـةخرخقدالشئيظآدقؤؤتجـذتتئهاإلى
ائفزاشظق

74253مرفس

منيكمتنفهالماإثارالمسيححياةحوادثكنرأمنمرثعضاطادثةهذ
فيهحدثتالذينوللمظروف

فينيقيةويحددموريافيفينيقيتانهدبنتانوصيداصورالحادثةهكان
وكانتالبحرالغربومنالجليلالثرقومـنالكزملجبلىالجنوبحن

األوذلكمخرةال1اسومعقناحومكفرغربجنوبميال04تبدصور

0003حواليالصمعرةارتفاعيبلغالبحرءشاطىعلىعظيمتينضخرتإنعندتغ

وكذلكاألزمنةفديمشهيرمنءميناصورمنأخلقتاالعمخرتاقوهاتاققدم
البحارينمنسكانهاولقدكانعيعهاءاالسقيالالسهلمنليسحصينةمدينة

فيالطربقمعرفةفيفاستخدموهاالنجوموأفعءعرفمنأولالذينكانواالمهرة
فوصلواالبحوروسطفييالونهارااإلبحارنثممكمؤاولذورالبحروسط

افريقياثموافىحولسارواثمأانجلترءشواطىإليسفنهمفى

شكربسمالميأل56وصوسمالميال63قبعدفعكانتأماصيدون

أنومعالمتوصطاالبيضالبحركلممميناهلصوروكانتناحومكفر
وصلتهااءهاهنهمالـكلمستقلتـينكانتاأخهمااالورباصفيكاشاالمدينتيئ

هرتهمازاعتفقلالعموموكلءشىكلتمتنايستيئوكانتاها7و
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مالهاالذياظلقنحأللليأفلصيدوننجمبدأاأليامروربكنوديكال
واصعةالمدينتينبحارةشهرةاستمرتولكنعلعهاتتفوقصوربدأت

ءالعالمبكارةمنكحيرسمعةاليدايـحماتهماوصرء

وهذاألممالىذهبيسوحأنهئايقابلفماوأروعأمجدإنا

السابقالفصلفىنراهفإذةقصدهاقدسوعأنالبدبلعفواتأتلمالحادثة
الحادثةهذفييعلنهكذاطقسياوطاهرنيإحمهشئىاليرجدأنهيعلن

ممانلهشعبوكلإنسانوكلطفسياأوطاهرنجصشصباليوجدانه

الىالتقاليدهذمميتةعمنعةاليهوديةالتقاليدصفعوبذلكاللهملكوتفي
ألحمماألممبمافةواالنصالاألطعمةمنكثيوكلأاليهوديعلىحرمت

عداوةمنالوقتبعفىليسترعاألممإلىخـرجيسوعأنبدوالنجسون
فيهيشكبدأوهيرودسءخاطىبأنهاحهمووالفريسيونقاممـتبةالهود

سماعتهألنالحتومالمصيريواجهأنيشأولميقتلوأنحاولواالناعرةوأهل

مشيئتهفممعلىهوماتمويذلكاألممإليفذهببمـدتجاهقدتعالكئلم
لالممقبولهوالمهودرفضأنهو

صورمنطقةالمنطقةفهذذلكمنأكثرهوماهناكولكن3

ولـاكفهمعهاأناضيرسبطلقدحاولوئيلعسراأرضإليضافرتنتمىوصميدا

غيروهىلهماكاذلكبعدفبقضت918292يشوعذلكفيفشل
القويةاألذرععنهعجزتماأنهفالفتأملولكـنلحكممهمعةخاض

ائيلإصهايخأنيستطعلمالتىالبالدفهذالمحبةعملقهالفتاكةواألسلحة
منطقةلعستإذنفيسوعشخصفيالروحماإسرائيلفتـحهااألرضى
لمذاقىاطالممثليسوعفامتلكهااللهعبممنلكاتكنمنإنهاغريبة
بالحبةامتذولقدالشعب



المرأةتماجاهفعفدلغهمهانفاذةميرةاليتاجفقنفسهاالقصةأها

يؤخذأنحسناليسيسوعااجاانجتهايشفىأنبسوعمنتطلبالفينيقية
قامميااألولىدلوهلةالقولطهذايبدولكالبويطرحالبنينيزخ

األمينالحاركطتكنلماآلنمخنهاكاوبةمحهمخنلمقالـكالب
للرأيعضبروناليونانيونوكاناإلهاكلتدلبائسةنحلوقاتنتخبل

يهود11نمهامئخىاالمعنىبهذاطبةأنهاخجلونيلىتتصرفالىةدالفاعص

32رؤ32فيلبى6متىيـكالبالقدسيعطواالقيلإذأيضا

الوىابئيشويمالرإلىإنويقولوناألممعلىأطلقوهافقدولهذا51

بهذشمحعوناألممنيمإذ5الاألممعندوالبركاتالنعمرأىعندما

وليمةألىجماعةدعاملىكايشبههذاإنأاللهشسبنصيببموننـكمألنعم
كثيرةكافرأواالوليمةبيتبابلمحهووهوادخلواجاؤاولماآلعظيه

ذلكوغيربمـولأاولحميرالطبرؤوسةءمملووأفواهماالحـاخلمنتخرخ
النصببهذاكلعلىاستولتقدالـكالبإصاكانتلبعفىيعضهمال

شيئاأخذواقدإلـكالباألدمهكذاانفسهمبئالمدعصأنممبةتكمونفكم
6511إشيقاسبماالأكرسيأخذاللهعبثأنبدوالكفيرا

تستخدمكانتالكالبأنننممىفالكلمةوقعهننخففأنحاولناومهما
اللـراةيسرعمنفصرصفـاكيفالسبفي

المتوحشةيهالباامحتطلقالدالمعتادةالـكلمةيسغخدملميسوعإن1
الموجودةالحمغيراالكلتعاألالتى4الكلهاستخدأبلالشوارحفىالمنطافة

كغيرآالكلحةوفعخففوجهذامحبوبةخذكعبةالىالبيوتفي
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مـرحةمهذبةجهاتكلمانىالطرتاكانتلعدعوتهرةيونفسب

ولبهظطهكـذاقيلتإنالبهمةسمومئزبلقدالصوتونبرةجارحةكير

هذألضحتاالحتقاربلهجةنطقهاولكنعشبأةإنساناوصفت
ءممفزسباالىكامة

قالفقدنهائيااألبواببسوعيغلقامحياتهحوادثكلوفيص
الـكالبيعطىالبافيالطعامأنوالبدأواليطعمواأنيجبالبنإنإنأوال

ولكنهلهاإلنجيلئقديمفياألوريةلهاسرإئيلأنيعلنذاوالمحبوبة

وقدكانتوأمماودايهللجميعفإلجيلذلكفيالوحيدليس
وعرفتيسوعوجـهعلىايتسامةورأتاإلدراكقوةلهايرنانيةللراة

روبدارويدآهتحهإنهكسبالعيلوجههافيالصمـابايغلقلمأفه

الساظالفتاتمنتعطينىأفالأوالنكيأاألطفالأن13أفانعمفقالت
بالموكالبأيليهمايأكلىأنوا3تعوالفاسألنيقساقطالفتاتوتدكان

يستطعلممنيراإيمانهالقدكانعلسعهاوعطفيسوعإلهاونظرفيوالس
االبتسامةيطفئاأنبسوعيديعلىإيماخهاوامتحانوالبيتإينعهامرض
هـذاعملهايشبهأالأرأدتمافنالتقلبهافىالذيوالنوروجهماعلىالق

اليهودرفضهالذيءالهممامنالنازلاطىالخبمازالمسيحيديمناقبلىالذينباألمم

موفإليترمزنفسهارقتفيكنهاوحقيقيةقممةلقدكانتأقساوصهمفي

اإلنجيلقبلالذىاألممعالم

حسممأشىكليعمل

تخـرإلىؤجآبرؤضنذاةصئوزصؤممنأيضتاخزبخثئم



أغقذبأضغإلئيماوجآموااتغشرالئدلطخذودوشفيلحـييل

فئاثحعمعبإقمقفأخدةعلثيماتلذةيفتعأنإلييماوطابوا

ورقعيسآتهولتمهنوقتلاذتيفياصآيقألووصتعنآحتيما
ااقئتولينانقيمخأىثآلهوقآلوأدقتخؤالسمآلىتظره

لفولوآلاننأؤصآحمائههصئـثكمؤشنيسـآبآطليخلواإةاذ

كييرأكثردونشكانوااؤصآهئمماقذرتماؤلـيهنألحـل

الصمتجملمهحلثضكالإئةقآئميقائفآتةإلىوئهتوا
تلتـئهمؤنوانخرشتسنتفولط

71373مرقس

يسوعأرادفقدكريبةرحلةاألوليالقراهةلدىالرحلةهذتعتبر
المثمالالىسارالجنوبإليصورمنيسيرأنمنفبدالالحليلإلىيدهبان

هناكأنفظنوالكلنالكتابءعاالمنكثيرايدهشواقدصيدونإلي

أننومنولكنناالعددهذامنآخرجأنيجبوصيدونالعددفيخطأ

جـداصاويلةكانتءالالهأحدذكركاحلةالىأننعققدوصححالعدد

يسبقاثىالسكونرحلةكانتولقدشهوركاملةثمانيةاستغرقتبحيث

تعاليهفيلهمذاتهكشفأنهوالبدبتالمينهيسوعاخضلىوفجهااماصفةا

ءاألصحاحهذابعدحاالظيماااعتراتبطرمىاعترفأنعجبوالوحياته
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يعداميلةطومدةالناسمعيبفىيسوعان8072920مرق
عيوصهمويفتح

إنسانالهاحضرواالعشرالمدنأوبوابسدبإلييعوعوصلعاوعتد

يسيرانقاإلثنانوالبديةبصعوالنطقيعنىهناوالخرسأخرمىاصم
نرىالمعجزةهذوفيمفهومرغصعبامالىيجعلايسمعفعدممعا

إليهيأتونالذفيالمرضىيعاملوهويسوعحالوة

علىوعطفهإحمساسهيظهربذلكوهوهيراعنبعيداأخذلقدا

منكثيرفيكثيرابرنيممطرخاصةوالمموماالمرضإنماأصمجل
يتكلمانسابميريعفدماألنهاألسمنحساسيةرأيماألصـمولعلءالمواقف

جانبكليسوعأخذففدولهذااضطرايزداد4يسمصالأنهويحيماإليه
إحساساتهرحيجالل

يديهوضعفلقدأصمشخصمعيمصرفكمامعهبسـوحوتصرف2
األمراضبعضمنيشنهالبصقأنانئذيعتقدونالناسوكاناذنثفي

اءجماأعرخواالخرأسأحدرجليىأنالروصانمؤرحمأأحدويذكر
األعرجرجلوعلاألعمىعينىفييبممقأنمنهطالبينفـبسيانالقيممرإلى

وشناددقىبعداإلمبراطورلوفهفسيعثمفيانذلكفملوأنه13تىرأباألشهما
7فسبسياذحياةشاسينوسوفاناإله

القصةإنتشقالتىاللهفوةأنهاالناسعلنءالمااإليبسوعظرثم

وهـذاإنسانابلأمامهلةطالمرضيعتبرلمسوعأنبوضوحتظهريها
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غاموأومحبةفياضشعوروفيبعيخهاومشكلةخاصاحتياجلهإلنسان

إحساساتهوالشعوريجرحلملمجيثمعهتعرف

حسناءيثىكلفعلأةالناساعترفالرجلهذاءئمفامنافتهىوعنلما

وحذا13اتكالخليقةءأثناالنهعنقيلتالتىالكلمةنفىهذ

ألزواجموالخألصالنامهـماألجسادءالشفايحملوهويسوعءجمافعندماحق
شوهتالخطيةكنلحسناءفىكلكانءالدفيجديدمنيحلقكانالملى

بعدأنالعالمفيالنهوضعهالذيالجمالليرجعيسوعءيجىوهنااإلنسان
هالخطيةأفسدته
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ينالثااخأل

وتحـدحنان

لهمتـكنحداؤتئمكثيزااظـغكـآنإذاألئاميلكفي

اظععلهاصفققماإفـمؤفآلتآلميذةموعتمدعاألكونما

لهمولخمغضيىوتلئكـحولقأئاثآلثةلهـمت7األلط

فىئخـؤرونصآئميماقبئوتهثمإلىصرفهئموإنأكونما

متآلميذةبةفأجآبييلييقواجآمئهئمقؤمماألدقالطرريت

تإلةءزاءأنأخدلهمئتيهيـغيأئق

ئميهئواأناظحفآقزستئتةهـققآلواالمخبومنبمجمئدقممتأتهم

ؤأعظؤكتمتزكرؤشابخئرالستئـغؤأخذاألزضىنج

ييطقييلدضقهئمكآلقاظـغإلىفقذموااليقذئواتآلييذة

ؤفصبفوافىافأيفماأفياوقذأدطؤقآلدتبآزكالممتملثصقار

نخؤكولق7اؤكآلقميآلليشبقةائيهتممرفتصتآلبزقعواثئم
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7ؤجأتآلجميذهقعالهمئفيضةدخلتؤلموضرفقئمحتمآآلفزتغإ
ذنمآئوثةحىنواإتأ

8101مرقسأ

7اطادثةبهذيتصالنمهمانأمرانهفاك

يسوعفىلالمذهءالشإنالجموععلىيسوحمخنهواألولا
لقداالحتياجاتأقلينهمىالماالظوهذابالناسالـكبيراقمامههو

وأنهمبيوتهمإلىعصيرجعونأمهموتذكرمعهثةثاياماالجموحمـكثت
إقيسوعفيمذهلأمروهذامهيجوعونأنهموالبدطويالسيسيرون

يعلممغإنبالجسدلالهماهلديهوقتالبالروحبهتممنأنيظنونالناس
ولكنرجوعهمفيلهممميحدثبمااليهتموالقريباللهومحبةالحقاناسا

يقلالبزبالوإشباعهمأرواحهممتلمهمالناسمدجسإنفلكيفعللميصوع
بالمساعدةمونيالالذفيليىكابعرإنهالمقدسةبالكلمةإشباعهععنأمم

مسامعىعلىيقصوكانالمؤتمراتأحدفيقابلثهالذيانصديقذلكمثل

مغروزبةعرهتاإليآتوهوقابلأنهوذكرفيهاسنذمبالىالطريقأخطار

أساعلىالأنااناجاباالمائقساعدوهلىفعلهعاسألتهناالاألرضيافي

مساعدةمتاحبشجنبإنهايةالبشرالطايعةممأهذمثمغولإتنىءهوال

المساعددائمةاإللهيةالطبيعةلالكنيأالنا

الجموعيعينواأنتالميذمنيسوعطلبعندماالتحدىهناك3
قرببمكانهناكيوجدوالءصحرافيأنهمذكروحاالاليأكلوويعطو
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تساعدواأنيمـكنكمحتىعندكمماذايسوعسألهموعندئذلهمطعامءشرا
أنأرادواالذينلتالميذتحدإلىالجموععلىيسوعحنانتحولذابهوبه

تستطيعأنكنفسكفيتقلاللهميقولكانماأكتافهمعنئوليةبالىيلقوا
يرالغلمعونةقدمهشيئالديكأنفالبدبهتساعدماعندكلوتساعدان

فيبدأالذيالفوريمعيداليهوديةاألعيادأمتعمنلكسيحدثماذاوانظر
حتىالبعضبعضهميساعدواأنالناسيحاولالعيدهذافيأستيرسفر

إلهيسوعهكذانهأفقرشخصمعماعنديتقاسمفإلهالفقيرالشخـص
أنمناويطلصيقدمهاإنهالمساعلةفيقدماألحوالتتحسنحتىينتظرال

الناسولـكلاآلننقلمها

القصةهذءورامهماشيئاهناك

هدادفعالذيفماالعشرالمدنمحيطفيحدثتالحادثةهذأنهواألول

أنتظنقدلماذاشخصآالفأربعةيسوعحوليلتفأنالغفيرالجمع

حقوهذايسوعإلىيأتواأنالجموعدفعقداألخرساألصمالرجلهذاءشفا
5153صفييسوعإنفقالجميالشيئاذكرالمفسرينأحدولكن

ولكنهيتبعهأنالرجلوحاولاللجئونبهكانالذيالمجنونالرجلشفى

مناداةأنويلوحورحمهالرببهصنعكمليناديعشيرتهإلىيذهبأنأمر
تخومهميتركأنقبلكمايسوعمنالناسطلبفبينماثمارهاأتتقدالرجل
أنبدوالمنهيسمعواأنطالبينويزحمونهحولهمنيتجمعوناآلنبهمإذ

هلالرجلهذامناداةيسوعإليواءجاعندمانفوسهموجـدواكثيرين

يقوليسوعفعلاختبرقدرجلفممنتخرجهادفةشهادةتعملاآلنكمعرفنا
الربافتقدهنكيفيذكرنسيداتأربعةسمعأنبعدتجددإنهبنيانيوحنا

الحقيقيةالمناداةثمرهوهذاالجديدالميالدوأعطاهن
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القهالكلمةعنتختلفهناسلةجمتقىالتىالـكلمةأنهوالثافراألما

يستخمصهاكانالتىالقفةتعىبقالسااإلصحاحعفيآلأمحهاغ64فيقفةجمتس

هفهناالسلةأهالمأسفلهنمتـعةأعلىمنضيقةوهىطعامهمحملفياليهود

فيهاأنزلالتىالسلةنفسوهيالسبتألمفلوهمااألمميستخدمهاالتىكان
فيحدثتاطادثةهـذإنقلناكا93أممالدمشقأمنيهربببرلى

فىأشبعالمسيحأنالىهذايرحمزأفاألمممننهاسوعالبيةالحثرةالمدن

جنباقينالقوضعناإذاويهوداألولىبالعجزةاشبعكااألممالمعجزهذ
وأممايهودأبالجميـعالئهامواهتالثهمحب4مميزأننستطيعأفجنبإل
البابفتح4اأناإلىإدنةاطهذهنشيوأفالوجسداروعءشىكلفي

ناظركيرالجميعفيثمبعيديهيكلدإنهقبلمنالعهودأمامفتحهكمااألممأمام
ثرالعالمدنفىأوالجهوديةفىءجمجعايحبهمإيهءأجناسهمإلم

دةيطلبونالذينالعصيالن

لةايئهلبينطايخاوزوتهواتذاوايسيمودطائفوقحخـرفي

يقـاداوتآكسهبروقصئهـذئحرئوتئءآالـتممن

فـذائفطىلقئمتأفوذالخةآتةالجيالذابطلئث
آتـةائجيل

ءبرهيتيل

رالجإلىؤتقىالستفينةايضاؤدخللهملال
81131مرقصى
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للطبيعةاظارقةعمالباالأيمانهالمسيحفيهعاشافىرااطاجان
يأقىعندماالمسياأنيظنونوكانواعاديةالغإرءشياءاالفىاللهرويةومحاولة

بعدفييابعضياسنرىعجاريةيحوادثإسيقوم

سيعملونبأنهمموعدإذأليهمانناساجتذابفىبةالكدفءالمسحاولقإلنجح

وعدهمواخراالردنمياسيشقبأنهاساكدوعفبعضهمهاثلةممجزات
كهذمعجزةالفريسيونطلبقدوواحدة4بمىالمدينةأسموارسيسقطبأنه

صمهلوغـرباثرقاالناسوتبهرفقءاالتشقمجـزةيسرعن

الذيئالعميـانمنجماعةهمالمعجزاتمذطالبىإنيسوعبهـااليقرالمعجزات

نباتفىيراهاأنبمتطيعيالعينينفالمفتوحءحوالمفيمااللةيدرؤيةيعقطيعونال
أليغزاللةإنالتلجوانحبوتكالتىرعالىوفيالخبزرةخموقىالحقل

نإءشىكلفيهيعملوءوصانعهإنهداخفيإنهارحاظمنالعالم

فىاليجدإنهءمنكلفييرابلطعنيسةانطاللهيرممطالالمومن

ءالشمراعنهعبرماوهذانمكلفىبلهطالمقدسةمكنةاال

دبارتعاالجزنقول

المقدسةاإللهيةألنارفيهاعليقةمعاطرضواالءالسما

آالظالفيفجالسغيرأمايريالذىهووحدالعينينوالمفتوح

يقولادوارديت

كاوالسالمالراحةمكانإنهـاءالزهورفيهاينمولثهنمهىالحديقةال

اليلافىالنجوموتبزغالثسمىتشرقيوموكلإلةكنبسألون
032



الحصادوقتطفيينضحوالقمحالزهورالندىيسئتاحوكل
اآليةممهذه

إثراقفياآليةيرىفيمقلبلهمنوكلمايتظوعيفانلهمنفص
الحقيقيةالعالمةكأأماصنااهافىالىاييوميةوادعااطإنلااوجماهالصباح

وجوداللةرجود

االختبارمنالتعلمفىالفشل

إالئميتةالفيقغهثمتكمقؤلئمخبزاتأخـذواأنؤتسؤا

يسيتينائفرخميمارمنوتخززواثظزوااقآئآلؤأؤصآاحدوزيخيفث
ثخـذنآليئمىلتغفييضمئهئمقآئلينكروافقزودمىوكر
جمنذكيلئسىألطتقكزونمآداتهـثموقآلتسمؤخفحيمخبر

فئوبماآلنأخئىتفقمولطوآلبفاأآلتشغزولقخـبر
والقطضفونذانامؤئبفحزولطؤآلأغـةنأتـكمغليظة
الف7ايلخمئعتةاظئسةاألزغمةرتكحيقكزونتدوآل
كلسرتنص

السبفضوحينغمثعرةاثنتئلةقالوازقعحئميهعهمزاتمفؤةقفةلم
4فقآسمبغةقآلوازقغئـثماتخأريههممزمتلكتماالالفلألزتع
لفهمولطآلكئفلهم

812مرقمى
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لهملطريقهموفيالتالميذتفكيهىعلىكاشفةءأضوايلئالفصلذا

منالتالميذاندهشولعديسيينوانفرهيرودسخيرمنتخرزوايسوع

خزامعهميحملوالمأنهموتذكروازاظعمايقكلمانهظنواذالمسيعأك
الشرعلىتدلكانتاليهورعندخميرةةأنذلكهديقلميسوعأنخ

وهيخميرإليقيقكاالىلمجولأنيستطيعالذيالخئمرالدقيقمنءجزف
الهوئيانقولعندمانحـنفقصدمااليهودعفدتعنىوسالمنتقلةالعدويتل

إنالكساندرالرباىيصلىكمايرةالعرالطيعةكاأوصليةاالالخطيةال

فيانقاظيرةهويمنعاثىولكنإرادتكنعملأزهىالمعلفةإرادتك

يسوعفـكأنهذاصمنخلصنالكإالعالممماللثقالتىيةوالعبوالدقيق
قماشريرتأثيرإنههيرودسيروتأيئالفريسيتأثيرمنتخرزوااكميقول
ذلكفيقصدهو

وكانواجبارأعمالأىايةيطلبوننواكاالغربسيإقأنسبقافيمارأينا

وهكذاسالحهيههحهرالنىالمسياينتظرونالجميعتكرالىالمقعصبةؤقوميتهم

فـكأنماوايسألحالقوةعلىحكمهببنىأنأرادنهإهيرودسيفعلكان

بسوعأنويلوحوالجبروتالقوةكوتملهواالثنينعرففىاللهملكوت

سيعلنهكانالذيالعظيملالعالنيذالتاليؤملكان

عليهمينبنىذلكيعرفوننعندماالمسطاأالربححعهوإنه

وهيرودسيسيونبإفربفعكركمايفدكرواأال

تفكبرهمبمنلميفهيهاأنإإلميذعاثماطقيقةهذواكن
معمهماويحضرلمإنهملمطزاافىبلميةالسراألهوتلثينحصرقاتىجادثم
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صوالسألهميسوعولـكنجائعينهكذايبقواأنيمكنوهلبزأ

جاثعندماجمزاظمنأخذوهعماسأيمماءلمثىجامالطفلهيرىالذياألبا
األمورهنألجـلتقلقونلماذايقولكانهالقلعلةياألرغفةالـكرايى
ط

التافهة

إليفننظواختبارنامنيقةاتصفإالنعرفالأنناهوالمؤلماالمرإن
هناكولكنالنثماؤممننمتلىبنـاوإؤفـهامافيهاونجدحولناالحياد

تعزيناولكناآلحزانفيجزنامرمـماهاكنواجأخرىاخضبارات

كلاالموقايلتناشفيناثنول3كللرضتاودنسقطولمالتجـاربوصادمتنا
نتحطمأذكدناإفتحرأوالكنتائالفقطةيإليووصلفاحلتواكها

إنيئمثاؤمهناكالمتطانأنهامرفناضياتةالدرستعلمنافلوأنقذناولـكن

لالضىدروسإناألميئالكانالمإلىالطريقكلفييقودناالذىهوالثه

صابمالاألمينالقوياللهلفاتظ

يرىيتعلمكميفأممهرجل
أنأنيـيماوطتبؤاىأإليققذفبراصقثذابفتإلمماؤجآ3

وتلقآللائقزيمخآليإلىأخرتجهاألئحىبتلفأخذءتئميمتا

ؤقآتثقغفآلحئافأبفترقلغلنيماومتأتأللدغيئقييماووعتغفى

كنقييماكلىأئصئااتذنيماؤضنغثتمتلنهثمؤدطكأثئجآليالئاشاثصز

تجيتاإنسآربقيلمجيحاؤأئقرقغادتتطفـغؤتجتمتة
0332



فيحدفيوالتفـلانصريةخلتطثآلقآئالبثييماإليأزمتقة
تـةاثقر

82262مرقسا

المنتشرةلالمراضفظراانماكبرىايشرقلعنـةيزالوالالعثاكان

هدوالطبالصحةقواعديحهلونالناسكانولمااالطعالشىءولضو

فىتوقدالشخصىقىماأكثروماالمسيحآأإوأفتكأثمدلعنتهكانت
القصةوهلىالكثيرقيإليالعدويبذلكفينقلالموبضميهاعينيهعاالذباب

األهميةغايةفيءأثميافجهانويـكننامرقىفيإالتردلم

بعيدااألعمىهذاأخذلقدللمواقفيرعتقديرأيضآهأنالحظ1
وجويألفلمأعمأولىقداوجلهذاألنلماذاقربتهخارجالناسعن

قسهيحدحيماإنفعالهشدتكونميريءثىأىوالاأللوانوالالناس
بعيدابصربعطىأنلهفاألفضلقاسيةخبرةإتهايعرفهاالءاأشييرىفجأة

عظيمطبيبكليفعلوهاكذاشـدأقلإنفعاالتهتـالكونحتىالناسعن

يدخليعالجهالذىالمريضهوقفيقدرظالىالطبيبإنعطيممعلموكل
يمالعظالمعلموكذلكمواقفهفيقدرثمخصيتهويالقمصبعينيهوينظرعقلهليإ
لهيقدمأنبسضطيعوبذلكومشاكهظروفهيقدرتلميذعقليدخلإظ

يعطينااللهليثسوععظمةعرهوهذاالمناسباوفتفيالمناسبةكلعونة

هذوالظروفالمواقفتقديهرفعمة

فاستخدمالمربفىهذايفهماانتطيعبسطريقةيسوعاستخدملقد2
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بغرببهلبههذاإنالشفاعلىكبيرملطأنهالناسيعتقدكانالذيلبصق

يسوعالعدكانفافيالهروقأومجروحالاصبعنانضعمالراكثننافعلينا
يمهمونهاالتىبالطريقةيربدماعقوليدخلأنيحاولإذذلكفيحكما

سالنايفهيهاليئايعملأواإلنسانيقكلمأنفىقديماالعدةكانتلقد

يفهمهابسيطةبطريقةتعرتإذالظمـةامنأعظمكانيسوعولكن
البديطجلالى

معجزاتهفـكلبالتدرجالمسيحععجنراتبقيةعنالمعجزةهذتنفرد3
األمرهذاوفىياتدرحدثتفقدذأماواحلةدفعةوعلىنجأةحدثت

عندماواحدةدفعةاللهحقنعرفأننستطيعالإننااللهحقمعرفةإلرمز

بالتلرتجنهرفهبلالروحيةأعينناتبفتح

اإلنساتأنيعتقدونإذاللهحقلفياطداهامنالكثيرينخطأوهذا

قاطكلعرففقدالكنيسةفيصارعضوامتىأوالمسيحنعمةنالمق

لومكثناإنناالغقبذلكافتعوبينالمسيحغنىكطممافابينفرقهناك

محبةاتماماليونختبرنفهمأننستطيعالفإنفاالسنانوماليينوألوفمئات
قائالبولىلسانعلىمايرزوويعبرفوجمالهالمسيح

العملكلينثهىلحظةفينجأةأنهإسعمانبفتـكرنال

ايامكاحرفيتيههلنلكنكحياتكنجرفيقبدأهأنكفمع

بتجـددأنيحبيرمكلفيولكنمماكنالفجافىالنجديدإن

يومبعديرماالمومنيفموونعمئهاللهمجدففىاإلنسان
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العظجمالكشثمافسا

وفيىفيلدقثضريةيرىإلىوتآلجميذةلممموعخربخثم

افأخابوأنآفئالعئـامى4تلقومنلهمقآئألاإليينه4سمأالطريتى

نائيآاالمنواحـدوآخرولطإييماواخرولطالقافمغقديوخنأ

هوقآكبطرصىفأتجالتأنآقىإتقولونمنواثئثململفق

غثةخدفيآلتفولراغفاثتهرهئمخعمييغانأنعت
87303مرقسأ

مدينألوكانتفيلبسمقاطعةفىالجليلعناخارجافيلبسقيصريةكانت

البعللعبادةمركزاكانتألضهابعولةكاناألولفاسمهاطويلتاريخلها

اإلغريقىااللهمولدسفهدتألكهابانياسإممعلهايطلقاآلنوإلى
لمجرىينسابعليهتقعالذيلالتجانبعلىكهفبطنومنبانالطبيعةإله

بناأبيضعظييمهيـكليظهرأيضاوهناكنهراألردنمنبعإنهعنهيقال

بعينهنالمهذافـىالعالمذألوإلهروماإمإراطورفيصراصـمعلىفيلبس
هذافىنعمالعالمالياآلقىاللهمسيحهوالجليلىالنجارهذاأنبطرسعرف

نالمهذافيالجميعمنمعبوداأجياالطويالالبعلفيهنربمالذىنالم
يحالذىالمـكانهذافيكإلهالناسفعبدالقيعرمعبدفيهيثالألالذي

إسراثيلتاريخاألردنيحوفيهالرومايخةوالقوةنيةنااليوينةالملىقصة
القدوساللهابنهومعلمهأنبطرسكتشفاالمكانهذافيالطوبل
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القهالتياراتتلككلفافتإذيسوعنمضميةسيطرةمدىيظهرههذا

وظاللظالمسوىتوفيتظصولممتحيط

حياةأزمةتظهرحصمرقسإنجيلمنقصففيالحادثةهذهتءجا

قدوالساعةأمامهيمتدلصليبيريفهوهوعيايهأماماألقيعلىالمسيح

ذلكبعدكلقبوالرسالتهلقيتهلعملهفيجحقدولكنقربت

إنههومنفيعرفوثهفيهاللهالناسيريانهورسالتهنبماحإنالتعب

إليهينظرالذىالهدفميهافينطبعحيةقلوبعلىرسالتهكتايةعلىبؤقف

اإلمتحانتحتورسالتهعملىكليسوعوضعالفاصلةالساعهذففىولهذا
بترديدالتالميذأجابوهناأناإقالناستجولمناللثالميذصألهسوالفي

النبىأوءاألنبياأحدأويوحناأوايلياعفهالناصلرهايذالتىتثاطال

تقولونمنوأتمتالميذاليالسوالبسوعيوجهرهيتةحمتمرةقبعد
وماذاداخلهفييعتلماذاكانويعرفبطرسعقلفيالحقيقةتنجونجأة

هوماالرجلمذاأنيعرفأعفهيعبرانيسضطيعوالبهجمسىكان
أنيبسوعرأيالجوابهـذاوفيوابنهلقةنحنارللمهيحهسيااال

تقلرساالمه

عنعهانجدولمقبلمنالتالميلىحياةفيمرتغريبةعطةأملممفوفا

3منهناكهللماذاأحدانهبرواأالالتالميذإلييسوعأمروهيجوابا
فيتمالجوابولكنمعقولكيرغامضااإلنجيلألضحىجواباعنهانجدلمو

اناالعبينافاالمفهومهنماعمقنعرفأنأردناوإنالصنميايسوعمفهومكل
ألجلهالذيالسببنعرفبذلىويهوديتالهلنةفياألوساطالمشامنهومللومهـا

ضيقتهءإضاقالميذهالسديأمر

2يمم



المسياعناليهودىلتفكير

وأحممالختاراللهشعبمأفياالعتقادعناأليامنبرماالهودبمفلم

ظنواولفدمجدكليفوقالذيومجدهماألمبينالختارةنئهمملهمكصعب
لهمفقدكانهاديةابارسائلالساحىالمركزذلكينالواأنيستطيعوقأنهمأوال

لهميرصلاللهأنانتظرواوطداودموالملكاهنىمجدفيرفعهمعظيمملك
97ءاثمعياوروحياوعممكرسياسيانمرةلملينصرمنيقودهملداودابفا

وفدرتهمةلراأليامولكن224325039إرمياا11و
تسبىأشورالجبارةالعـالميةالفوىأقدامتحتوتنكسرتضعفكربةالعس

دذلكءتهاقدروتحطموذايهتسبىوبابلهمقوميتطمورةانعمثاألسباط

طويلةقرونااليهودوظلعليهمالسيادوالرومانواليونانالفرسيقبادل

ينظرونفبألوملةالالحريةأواالسنقاللحتىوالالملكطعميعرفـونال

لمإتهمنعم05الشعبيرفعلممجزيةيطريقةاللهتدخلإلياعلىإلي
ولقدالطبيعةفرققافةبطريقةولكئعلجيمسيملكملكهمداودأنبنسوا

ظهرتكاـحيثالعهدينينبماتسمىالتىالفترهفيباألخصالرأيهذار

كشفتنىؤيةوالرويةالرالكتاباتتدىالكتاباتمنجموعة

المسياعنءاآلرامناليهودكثيرامفكروأعانالكتبهذوفيالمسقفبل

ءاآلراهذندرسأنفعليناولهذابهايسوعفيهسطالذيالعصرتأفىوقد

المسياعملفييسوعرايمقابلهافيونفعواألحالم

الترطبحممبهنانرتبهاالتىالرؤيةراألفهذهتظعرانكبهذهفي

قاليهوديالشعبتاريخالمشهورانكتابمولفصشـوررملهىالذ
المسيحأإأ
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الذيالخاضهثلمثلهاعظيمةفميقةالعالمعلىستأتىالمسياظررقبل
جديدععروالدةنحاضهوهذاالطفلوالدةقلامـرأةأىمنهتنجوال

سشحول05قبلمنمثلهيولموتحطبمآالمالعالمسيرىالضيقةهذفي
وتتملكيذبلوالجماليقبحوالمنظرضعفإليوالقـوعارإليالكرامة

ويغضبسـالمفييعيشونكانوامناأللمويغطىفردكلعلىاألنانية
الجميعيفنىثمءهاالدالراقةالجيوكماويقودوناآلخريئفيوذونونالكثير

اهمكربوبوحرزالرلهناكسيصبح73وخبار12معا
93عزراكاءالرؤسافيواضطرابالقادةفيوبلب

علىالجويةالصواعقوتسقطاألرضإلىءالهممامننارسيفوينطلق

البحوحمكوبصعقاألزلييديثحتالـكونكلأماألرضوتهزالناس

الجبالقمموتنهدمرؤيتهمنالفاسوارواحءالعمماوطيورأبراوحيوانات

وتسبحبالموقىالكهوفءوستمتلىللجميعمنظورالهاويةوتصيحوالئالل
والصواعقوالسيفبالحربالثهوسيديناواديتمالالتىءالدمافيأفصخرر

وصترتويالبرحيواناتكلسيقتلعوالموتواألمطارواألحجارالجوية
منهمايبرجمـواناتوتشبعالقتـلىءدمامناألرض

لالقوفيالمسعاهمجىماثولالمشتاوتعددمحعنالالألعكهاععكهث

يكمونالولكننمرهاتعالكمرمةأنحتىالطمعويكمنرالتسلطيزداد

للدمماربيتاالجمعويصبحتعيمهناكيكونوالاطكوماتوتضلخمر
لهممأوىيجدونفالنمإلينممننالوبذهبالجليليبيد
الفالنيسبالحقويختفىفلضالحئصالحويزحرىءكاالحدحكمةكهتر
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وأعداهحمانهاعلىوالكنةأمهادنزرواإلبنةأماهاالبئويحتقرلشيوخ
للقـهاهلاإلنسان

وثوراتوهالكتفكلـسافيالمسياءمجىقبلهالمايصبحهكذا

للمسياالطريقليعدالنبىإيليايظهرالثاملالخرابهذاوسطفي2

مسلوبيرحخصامويزبلكلجرحوبضمدكلءاألبناعلىءااآلبقلبدفكل

المسياءمجىوقتيأىوبذلكأمحـابهألى

عبريةاألونىالمسيحنفسهاهىالمسياكلةإنالمسيايظهروأخيرا3

مسيمعطةنإملاكهيملكهالذىاللهمسيحتعنىالهنانيةيووانثانية

داونسلمنيأقىأنهيعققدونالناميمابقىوقدعـلمماموليستلصب
ليخلصءالسمامنسأقجباررجلإنهبالقولتتمسـككانتاألغلبيةولكن

اللهحبض

لهألكاألرضضدالملوكبقومالمسياضداألممكةتتحد4
الملعونونالماوكويحاصروروصائهالعلىمقدميمابادةلمجاولونأنفسهم

بصوتءالجالضالينهؤالهمعسيتكلماللهولكنالمفدسنالمموجيوشهم
نالألطهثلحثهثاكلثهثا127قويةبضدويهلكوسيديخهمراعد

تمعونووحروبهبالدهميثركونالمسياصوتاألممتسمعوعندما
313353راعز001بوليحار

المسياسيسودإنفيلوويقولءاألعداءلهؤالشاملخرابوالنئيجة5

فسادمعلىالناسبخيواخنوخويقولكانباألممصويحطمالممركة
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ولنببيدذلكوبعدخيانهمعلىوجوههمفييربخهمصالحهمم

سيفلهميمونولنيهربأنواحدبستطيعوالاألبامتلكفىأحدينجو
تبيدفـكهارصاصوالصفيحوالاسوالحديدوالدرعوالالحربفي
2579أخقوأاألرضوجهمن

جميعأعدامهببيدإذالتاربخفيمخربفاخأعظمالمسياسيكون

الجديدةأورشيمولبنرأوهبربالتطإماأورشليمتجديدذلكيقبع6
األعمدةونبددالجديدةفيوتوضعسقطوىالقديمةالمنازلانأيءالههامن

93و0982أخفوخأاألوليمـناكبروتصبح

اليهودزالوالالجديدةأورشبمإليالمشتتينليهردويحتمعكل7
األرضأقامىمناشتتاشعبكواجمعيدكإرفعاليومهذايإلبصلون

وسمحيكقديملتجعصهيونفيبوقكافربتقوليمانسلومزامير

وانظريأورشلميافتةارأورضليمرحمالربإنالمبشرمناداةمأورشل
يأؤنوالجنوبالثمالمناليكيجتمعونوالعثرقالغربمنأبفائكإلي

مطرفيصهوالتصيروالجتاليأتونالبعيدةالجزرمنبفرحالربإلي

يمرحتىالطيبةرائحتهاوتعطيهمتظلهمواألشجارالتاللفيراتالمىوتكئر

وعداربإليثمرحمتألنكأورشيمياعزكالبسىفيهااصرائيل
11سلمانمزمور1اصرائيلعلىاورلمرحمةأورشليمويكجدإلصرائيل

المراثيلدجدةعالمإة

يكونأحيانالهاالشعوبعوللعامركزافلسطينكونت8



هثىكلألنالشصبهذااللهأحبكموالمدنالجزروتقولسالمموع
لنذمباألبديااللهالفويالملكلذلكلنضعنذهببأهيالخيرلميعمل

ألككهحيس563أجهيكلهالىموكبفي

ائيلاصرتفرحبذلكوستبيداألممأنيعتقدوننكثبروولكن

وترتفعيناسرائيليئوسقسعهفامهمأويبيداألممليعاقبيظهر

يبقىوالرباألممولوقفسيزولرومانسرأنبمعنىالنسورأجفحةفوق

اتءادعاأوتفرحإنوستعرفينهمالججمفيكأعداوترينعلىمـنستنظريئ
حتىتفرحائيلواصرتبيداألممقاغةصورةإنها801هوسى

الجديدالعالمقىركوايضسيقومونموئاهم

األبديانوالصألحإلمالوهياأليديةتأقىأخيرا9

متعصبقاستفكيرإنهالمسياعنالمسيحريمعاتفكلىهوهذا

الناسءدماعلىيبنىكهملصفىواللةلمكينتالىإنهنعممفتقمهدام

عليهكانإنإذنعجبفالأالتفـكيرهذامقابلفيبسوعتفكيرضعواآلن

بحهمةأخإراصلبوإنجبوالالمسياصنىجديدمنتالميذهلمان
يعرفونهاالالمضحيةوالحبةاليهودعندالصليبنمالالهرطقة

صديقبلسـانيتكلمالمجرب

كثـيرادحآئتمأنتودئتيىننشالقافيانأندغفعفئمؤانتذأ
ؤيقتلؤائكتتتةالـكهتةؤزوشتادالشئؤخمطيزقمى
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ئطزمنفأضذةغآليتةالقتؤذؤقألتقوئمهأألثيماتغد

ئطزمىهرفائميذتؤآنمترفالتقتلئتهيرةوائتذأإتثـه

يإلـيهنلمحآآلتهتئمئمـذفييآشنطآنغيتنىادهتقائال
ىلمحآيتا

81333مرفس

اميذاللفهملقدالحادثةهذنفهمأننسقطيعسابقاقيلماذكرناإذا
يواجههمفساكيفيقهرالالذيالعظيمالفاتحإنهالمسيامعنىطفولتهممنذ

انفجرإنالجمـبالمسيايتألممللىممقوالغيرالغامفىالمعىبهذايسوع
0001معترضأبطرس

الفرصةتمكفيكانالمسيحألنبشدبطوسااسيدوحلماذاولكن
صديقشخصيةفيبلالبريةبةتبرفيحدثتكاوجهالوحهاالشيطانيحارب

اللهالطـريقطريقهيتخذأنالموتاماميغريمأخريءصالمجـرلطجامهالمد
والموتيةالتطريق

محبوبصديقصيةشالمجربيتقمصأننبموالفظامةالغرابالمنإنه

فيفنجدالتضحيةيتطلبوقامىعبمرلكنهصالحامستقيمانساالطريقاقد

هذاعنيثنيناأنجههيحاولنحلصهوبنيةيتدخلمخلصاصديقاالمؤملحظة

أذكرانثهقائالصديقهفأتاهالطربغهذاسلكشخصاأعرفنلصالحالطربق
ويحاوونءدقااألبفاقدذلكتفعلأنتستممفلنمسئولوأبزوج
انصعابارتكلبعقيمنعرناأق
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للوطاألعـراالفيقصةتينسونبذكرولينيتجارتروايةي

قائمةأمهتهءجاالصعبالطريقيحتارأنارادحيماوبايسنت

يتحركالالخشبميأكقطعةينامجموزاكأإنوحدتيحمقىأال
وإذاولدامازلتألنكمعناقامـكثأرفىالمللبالطفيحاخويكإن

األسبابلهايعددأناالبنحاولطاأميروأزوجكأسعدكمكثت

قوةجمأمهعليهردتأرفىبالطفىفارسماجمونأنعزمألجاالالتى
لهاقالولـالكنه

وسأعملرجالاصبحمتلقدءعارإنهملتصقابكتبقيننىكيفأعا

المالالمسيعسافجالىءمثاساتبعجمالالىل

وإالالمالثساتبعالمعوجسأصلحالطووأعيشالصدقسأتكلم
ألمجيدمةؤباالىورأىجاريتعزملقدولدتلمـا

خيرنايريدعديقلسانعلىيأتيماعقدهواللجربوههأقعـىإن

منلنحذربشدةبطوسإنخهرولهذااليومذلثفيليسوعحدثماوهذا

اللهصوتينسيضاأنأرادإذاأصدوقاالحنونالصوت

التلذةيقطر

وراقيئألألقازادضنآتوقآذميذتصاتجثـغؤذعآ

تلتعىأنأزادتنقإنوتقمثنيصقييتهوتحملنفسةفثثـكر

نجيالافيأخالوئأأنجليطمتفستةئهثيأؤقنكفـآكلتفستة
قفؤلمجـيصئهآ

يم5و843مرقعى



ولوالمسيحيةالحياةقالبهياإلصحاحهذافىالباقيةالقايةاألعدادنه
نكافيالحيائهعليـهتمقلكبحيثاألعدادهذمناعدقلبهفياإلنسانوضع

عدداداعهندرسهافسوفولهنـاالطريقفيله

المفصالهذافياألوليللوهلةوامحانشيمان

بثىيغرهملمإيتبعوتالميذدطفعنلهاالمطقةيسوعأمانة1
يعدهملمبالوروديفرثمهلمينتظرهمالذيإعلريقاالمأنارلقدعالمى

النفسروانإصايباليستعدواأنمنهمطلببلبالمجدواليالسالم

العظامالقاكةامانةهيوهذعليهمتلقىاكأاءدرااإلزونظرةباأللموعد

مجنالثانيةالعالميأالحربءأثنااألمةقيادةتعثسرشلونستوننسمعندما
فيروماسقطتأنوبعدوالدموعوالدملعرقسوياألمةبهيعذمالذيه
أكالجنودالشهثرااليطانىالجنديغاريبالديقال9481سنةاعدانهايد

والعحشالجوعسويدـكمأهبـهمالديوليسجهودناكلفثملتلقدالجمود
يقبعقأنأمتهيحبمنكلأدعوذلكمعولكنىوالموتوالصعاب

بالمواعيـدلهالناستلمذةيستجدىأنيحاوللملمجوعموقفكانوهكذا

وعدهمإنهءوالجهادإقوةواجولةالىفيهميفيرأنحاولبلتصدقالالتى
سهلألياةاطيحعللالءجاإنهسامولالكنهصعبطريقفيوالجهادبالممل

عظماهرجاالليخلقبل

وهذبنفسههويعملهلممايعماواأنالناسمنيطلبلمبسوعإن2

استطاعإنهفياألاسكندرعنقيلالقديرالحـكيمالقائدخصالإحدىأيظ
كانعنلممايومآعمثرىأفيكلوةنمائمةوثاآلثالثةحوالييقطعأن
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رجالهمعولكنهالتارعفىمتلهقائديفعمالموهذاالفارمىسدارجمىارد
وجنوداالسمكندرإنهبلوتاركويقولالقاتلالعطشمنحافيكانوا

فأجابوايحملونهالمنفسألهمبالمياةءمملوقرباتحملللكدونيينمنفافلةرأوا

قدرلنابمنمالوأنناأضافواولكمنهمئالنهموطألطفالهميحملونهاإنهم
عندهاوإكنةلهليعطيهاالماهمنآنيةأحدهمومألوبحيانكبكاهقامنا
اللهمقالميانقطةإليونيتطلهالجنودورأىحولهونظراآليخةحمل

ثمدةفيوهويشربأنورفضتونصوهمأناأحيافلـاذاالمياهنخذوا

بناهياوصرخواجيادهمكلقفزواذلكجنودسمعوحالماءالماعلىالهفةا

يفعلفائداالالجنوديقبعأناسهلمانعمأيضأعبوالالعطشسنغلب
اروهافىالقائدقالالمفافشاتإحديوفييفعلىأالجفودمنيطبها

العمليةهنهإنتؤلالؤادألحدناكثيتوركوقابيوسكويفتمىالمشهور

أحدمخونألنمستعدأنتفهلالناسمنقليلحياإالالتتكلفالصعبة

يتالعبساألمنهمفيهناكبحلممنلمإنهيسوعوكذاازرئلءؤال

أنمنهمطلبإنهبنفسههولواجههءجامامنهمطلبولكدهافاكطبحيا
الصليبحملهواألنهالصليبيحملوا

معنينفهموقدأنفسهمينكرواأنيتبعوهأنيرتدممنيسوعوطلب3
للمسيجنعمولنفسكالقلاللنفسكقلىحرفياوضعناهاإذالجملةهنه

النفسولحبةءواالسترخاالراحةفيالطبيعيةللرغبةاليقولأنب

يقولثمةلهماليمىويذوقويمسيحسأنتدفعهالثىالففسيةللرغبات
أناالفأحيابولسمعيقولأنلمجبوأمرهللسيحيسوعلمموتنمم
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ذالةوفيوحيمليقبعولكنثهرغباليتبعوالفانهيعيمقألفييحيالمسيح

ملةاليةالحرصيجدأالتباع

مجدهاحياتهيضيعمن

ؤخسيركقاائمألتمتؤؤيغتالقهافيهتفـغتادانةفي
تفست4

863مرقس

هداهاوتوسيعحفظمايمكنالتىءاألشيااحديسولوالحياةالوزنات
ءمملووالتارغوانشصدئتعملبغيرقىكتإنولكنباعمقخدامها

الشرقىالرأهبذلكأمفلةومناألبديةالحياةفنالوحياتهمبذلراالذينبالرجال

أنينبنىالعالميعتزلأنبشتاقأنهالربذلكأحسفقدتلماخوسالفقير

أليوذهبمرةالمسقوالعبادةوالصومالصالةفىاللةليجدءالصحراإاليذهب

المعقادةطألتهمنينخهىكانيمامايومولكنعبادتواستمرتءالصحرا

أنانيةمحبةممأقهمحبتهإنءىشعرأظغريبءمفاجىبشعورماأحع

ةتهإخلىفلجدماللهيخدمأنأرادإنانهوعرفأنانيتهمنيتجردلمإنه

المسيحإليالحـاجينالخطاةالناصمنبمبالناسةالمملوالمدنمنفـكم
وذهبراووعاقتنعوهناعمهوإليمعونتهإنىيحتاجونالهمءهوال

انوتصادفطويلةمسيرةبعدروماإليالعحرذلكفيمدينةاعظمإلي
وكانالمغولهزيمةمينهإشااستيلخوالعظبمالقائددخوليوآاليومذلككان
اسنتلخويتقدمهالموكبوذهبافاتحيناموكبالموكبريسأنإلبد
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يرىحنيالموكبفنماتلعاخوسوتبعلعابافيصاطإلياإلمبراطورفبهمجا
باقالسحظونيالناسأجماالمنيغنثماالىحوجالستلىالمسيجيةرومافىيحدثماذا

لعيةيدأتالوثفيةروماقالمسيحيةروماورثتهلذىاالمثيرءالشىأبدأكلتهاولما

ءاألشدااألصرىكانللوحوشبالمسيحيينيلقىأقمنبدألولمـكئمالى

النفوسالراهبورأىللتوحشالخطيرالمعبوبدأنالبضهمصميحالريون

نأىطريهتـزونالمسيحعأتبورأىتقتتلأجلهامغإلملسمعجماتى

األلطائبسامةلمليالسورعلىنقفزبلينتظرولمناحزلنقشهواهقبزالدم
أخريمرةدخلولكنهبعيداوفدفهالجمهورقؤمجرالمقحملكبئيينووقف

فرفعأحدوأمرالمائدوخضعيقتلوأنرعيغتمماحكمنالجهورلبييخهم
علىربيبكتسادوعندئذفيتافسقطبماخوساترأعلىيهوهويسبفه

بهنهالمقدسجلالىهذايقتليهيفرهيبجماستفكيروانبلجألجموع

األبدإليوانتهفجأاللعببوأكلتهىلقازنفسىييغتووحدثالكيفية

لمدحياتهمناقوىكانقلماخوستموإنهـبقولهفصتهجبونويختم
بديةألحياةهافوجلىاخوتهعـأنفهعاض

فيءثىصقبلمفكرلماحفلىفظهالنلنتفقهاالحياتنااللهأعطانالقد

علىألخابهنحياتنالىأقحاولنالوحياننانظفيراحتنافىملذاتا

أقسناققدإفهاذلمثانالرقلأنفسناعلىمجهودناأوقففالوالمستطاعقدر
ينانمملمواآلخرينظدمألعلىوانفاتمناهاحياقناأوقفنالوولكنأمملابهذا

سهاابمكللكاثظيسوعءوشعببسوعخدمةسبيلفيوالراحةالعمحة

مافأالمخاطرةقاللخترعوثهواألطباءالعلمااحجماولمعالميحدثكانماذا
فيفانألففسهمبنالخرينايعيهثصأنالتاسكلرفعىلوحعاةيحدثكان

842



واحدكلأنفقدويحدثماذاأطفاالينجبنأنالسيداترضتلوحدث

أنلالنسانجلاألنضلمنإنهانفاقهاهوالحياةجوهرإننفسهعلىاله

اللةطربقهيفهذيصدأأناليحترق

الحياةنماالعظىاالقيمة

اداكلؤ نضطغن7يدانسآناثيىيظا
873مرتس

فيكتولكنهيااطفىكبيراعنينجحقدأنهماإنسانيعتقدقد

ت11أتقؤعاقنتتروقحمتهاحياتنأاناكاتجاتهأنأخيرا
سبمهـحاهـ

احياتختلفمابقدرتقديرناللقيمنخلفاوبقدرالمختلفة

ينفسهيضحـاالمالسبيلقىالمالألجلبشرفهفايضفبعض1

فييدههاميستخدمكانالذممطالتبارأحـدعنمكمدونالدجورجيذيمكما
يقودكيصىفيليضعنفسهمنيأخذانهتيقولإذالقماشمنجزصرقة
يرتقدىهوماهوصكاجالأمآجالإننواجههأنييالذىالحقيقىايسوالإن
قدامهموقفنانواجهأنيحبالذيهواكهإنلحيانناالله

إنسانقديحاولشعبيةكسبسايلفىأيالمبلىرجليضحىقد2

يجدوقدموقفكلفىمرنايمونبأنالمتاعبمنالكفيريتخبأنما
ردنيالالشكسبيريصفكمامبدأعلىيثبتمانيءمأزقفىنفسهاإلنسان

بنمفإطىخدحتلولساةلىصقالعندماالثامنهنرىخدآالذيوودممى
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فيطرباشيخوخقفيهكذانركقلماملبهاخدمـصاثىوالحاصلغيرة

أعدائىبد

يظنماذاليسإنانكليواجههأنيجبالذياألخيرالسوالإن

اللةحقيلالشعبيةيستءذلكفياللهيصإذابلذلكفيالناس

لحياتنااألصحالحـكمهوحد

يفجحأنإيسانيريدالزائلسبيلفيباألبدممطإنسانيضحىقد3

القوافهبةكثاعلىتبالينكبقدالرخيصالفجاحطريقيتبعولكنه
ويالركالموسيتىمنالرخيسصالموسيقىيؤلفقداألمالمنالجللوبترك

تسإرقدآلمضحيةالخدسهالويثركالإنساننحتارقدالسهقفركيات

قدأوإلماهترييةفيالصعبالسبيلوتتركالكاذيةاطريةسبيلفييلراة

ذلككلالعظيمةاألمورويتركالعمغيرةءاألثصيافيحياتهاإلنسانيعرف

وينمحىيزولسوفذلكوالكنوالمالاشهرةاألجل

فياألبديةبالحياةإنسانحـىيضقدالمولافيسبقماصونلخص4

هناكلئةانناعرفنالواألعوجالطويقأنفسفانبإنناالفانيةاطياةشيل
يهنختبرأنيحبالذيالحككأاألبديةإنوقتيةولكنهامفرحةأشياه
واألممالءاألئمياكل

يععلهأناليميطاللهايهااينظركمااألشياهإليينظرالنارجلإن

وحياتهنفسهفيهايفقدأعماال

52ء



خاصتهإلىالمالطيأقىذما

ائفآشتيماايجيلهـذافيكآليالؤباشتخىتنينقي
أبيثسخل7ضاتتئبيماتعمئتجىنسآلقافياثىفإلطرأظاطى

ينانقديهمكيمااثتآلئضغ

قومأطفنآاثقصاميإنتـئمأفولاطسـتآلهؤقاك
يفؤةأفئقذالئيماكوتتقيرؤاختئائتؤتآلتلدوتؤن

88391مرقصأ

كانأنهفعباإلنتصارالمطلفةيسوعثقةهوالفصلهنمافييقاباناماأول
بتبهمهناألنهعينيـهأمامالصليبيضعأنهكانوحالموتعنيتم
يمالجحقواتعلىكلفعألانتحركنيتـماالنتصارفة

فمفدماالحياةفييتحكمطبيعياأمرايظهرالفصلهذامناألولءالجزوقى
يحقفالحقوهذالهاخلصوالمنءالعطايجزكممدكوتفيالملكيأفى

فييشاركلمإلنسانجمنالحصاداينتظرأنيزرعولميقعبلمإللمحمان

إنهنايقولبسوعوكاغاالضرةموكبفييشاركأنالعملكرمعس

وميقمنىيحجلفمنلهامواجهتهفيقاصىصعبلمطفيستكونالمسيحية

أمجـادفييشـاركأنيتوفعفلنككسيمىمسلكهومنمسيحىكونه
الئهملـكوت

ضديدةصيرالنامىسببققدا19الفصلهذامنالثانىءالجـزأما

152



افةكوتمايرواحتىالموتيذوقونالقوماههناالفياممنإنفالمد

كانكذلكوإنالنافىلمجيئهيذلكدمأنهكثيرونوظنبقوةاتيا

فيهملكنهميممبوععالئرونهكيستماوهذاذدكفىأخطأقدأنهفاللد
نعرفهأقنستطيعآخرشئنيقصدبلالثاقجميفهيقصدلمإنهمخطفونذلك

األمميبمااألراضىمنحااليسوعوصللفدوظروفهيسوعيرتفكعرفنالو

قليلعددإالرسالتهعنمافلسطينفيسمعقديكنلماوقتذلكوفيالمتسعة
واربفهطوالاميـال02عنتزيدالالتىءفلسطيئقسناأفإاليهودمننسبيا

قسناهاإذانسماماليينأربعةأو3بينمايتراوحفهاسوعددعرضاميال

كلزدالعالمذلكفيبالمرةهثىالتعتبريحيةالمإننقولالخارجىبالعالم

نببمننفسهافلسطينفيبسوعواجههاالثىالقاهمية4المعارفتلكءذلك

افاسكثرايشجعالكهذاموقناإنءالسلطةورجالوالكهنةالفربسيين
وتنتههتزولأنالبدبلأنعالمهذافيللسجيةنجاحأييريأنملتفاوال

لنلقلـكنحقصحيحمفطقاالفسانيةاوجهةمـنالمنطقمذاإنالعالممن

تثتمميحيةالمعرأيناحتىعاماثونثتمفلمحدثماعلىواحكنظر

افصغريأسياضضءاالضكندريةوخماصةمصروتغزووممورفلسطين

انيمكمنالكمداتسعتلقدأسبانياحنئثاإقلبفيوتتربمنانواليو

مجنفلمالمسيحرأواالذيالكثيريئحياةفيحدثذلككليو
المطلقاطقعرمهالمدكانمخطماكبذيسوع

غباووبقىمطلقااليأمىيعرفلمأنهيسوعحياةفيالمذهلاآلصإن

اليأسيعرفلموالصليبالموتوجـهفيالشديدةةالمعاروجهفيالفاس

الئهعغدمستطاعالناسعندمستطاعالغيرأنواثقاكانإنهماالستسوال

252



الئاشـغألمحاخ

المجلقةفىالمجد

ؤضحيذؤيؤخئاولتوتلغقربطرمنتممموحآخآمآتمشتةؤتجفذ

قذاقهمقيئئهؤتقترثؤخذينمثفربعآليتجتلإلىبهثم
األزضهـيماظاقضازآلتلقإلرلثفججدابئفقابرتثغثتائهصتارث3

نآؤموشىقغإييعالهـمؤطتهرذلكمثللتئفاآلأدث
يآمتتإلىحوييمام4تلقوبطرمىقخقلمموختخئهعآلطت

ؤاجدةتثمظآلثثقلتصئنـغهفنآنـاكودطن6اجتد

تاتلضـثهمتلغغكنتتمئهيئواحذةإلييماوواحدةلموشى
صتـؤتفخابرتطـيهئمبةمتخاؤكاتهثليبينمنواإذبإل

حؤلهمقننهزواائهعؤاتالإظبيثأثتيهؤقآيآلهدابةالهعمخاين
محفمؤخدةوختسمغنناآخألتزؤاتموتئتة

يقوليخايقناطرنتالسأنفلنحاولباألصرارمغلفةحادثةأماماآلننحن

352



بعدفيقوللوقاأمافيلبىقيعريةحادئةمنأبامستةصداحدإنهاقيا

أسبوطبعنيانطيهماألناالثنيننلاختالفجديوالأيامثمانية

يومهوأغسطسبومجعلعلىبيةوالغرالشرقيةالكمنيستانتختلفلمولهذا
جبلعلىحدثتأنهاالتقليدذكرفمدالحادثةنمجهةمنأماالتجلىدبهر

ولكنناالطايوريالتجلىحادثةأسمتهالعرقيةالكنيسةأنحتىتابور
وقيصريةالجليلجنوبفيتابورألننالمهذاذكرفيخطأهناكاننعتقد

ارتفاطقدم0001سويالتابورجبليهنولمالجليلعنالشمالقىبعيدافيلبى

حرمونجبلإنالمقدسةالحادثةهذلمثليصلحالفهوضخمةآلقلهتعلو

لهذاالمعقولنالمهوفيصريةمنوالقريبقدم0039إلييشمغالذى

العظبمالحدث

الوقتذلكفيحدثماذابالتفمميلنذكرأننستطيعالإنكناوإننا

منهشيئاانفهمنتقدموإجاللخشوعحولىكننا

ستلبايئالكلمةاسخدموقدتلمعيسوعكانتثيابأنمرقسيذكر
أوشالذهبمنأوجملونحاسمنربصهالذياللمعانئعنىالتىمنمطفم

والسحابةظالتهمسحابةأنيذكريتخالحادثةاوعندماالذهبيةالشمسأشعة

وحضرموصىائهقابلالسحابةففىالثهحضورإليالقديمالعهدفيتشير
يعتقدوقاليهودوكان05تدشينهبعدسليمانهيكلفيوحلالشمادةخيمةلملي

6109919339أخروجهيكللمدالسحابةفيسيأفىالمسياأق
عندالرسالتبيرهيالعمحابةفنزول38بيهـينصـع8012ملوك

ءجاقدالمسياأناليهود
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أهميحانللتجـلى

القرأرعلىاأليوىالخمفـهوليسوعالمسبةبامهماالتجلىلقدكان9
العمليبليواجهأورشيمإنىينطلقلوحمهيثبتأنوهواتخذالذي
عورتينفيءجاالخـموهذا

منلممهذألنهللناموسممثالموسىوكاناليهوإيلياموسىءلمجىأ

ايسـهمإلمهيتطلونليهودوكانوأعظهمءاألنبياأولنفإيلياأمااللة

فيأنمعناعملهعلىالموافقةمعناالصفةذاإلثنيىءومجـىاللهصوت

أنمعنافيهواكمالهالتارغتحقيقمعناالماضىءرجاكلتحقيقيسوع

النمرإليقاطديقالذيهويسوع

اص6واآلبإليذهبيسوععادةكاكانمتلهاآلبمخاطبةب

علىوالتشبيعافقةالىهنملأفيجفارادتكلتـكن
الصالحويممليسيرأولعرفالتمجلىجبلفوقإفيدسوع3

المطلق

للتالميذبالنسبةهماوكان2

هذاوكانوتلأورشيمإليذاهبأنهالمسيحتصرغهزهملقدأ
جاؤهمربدأوكيرهمتففاضطربالمسياعننهيعوفوماحولراإجاإلعالذ
حتىءالرجاتعطهممعجلياجبلادثةولكنتنكسربهموقلىءينطنى

اللهصوتبعممعونفهابميصلبلمأوأصلبءممواحدثماذايفهموالمولو
بالحابنهأنهيعال

552



علىوهنايعلنثمىيهالذىهووألشاهدللمسيح4شهوصثهمب

هموذاكرحيانهمالحادثةهذتمالوعندئذمعدليياهدونالنجلىجبل

فشهدواشاهدوالقدللناميمايشهدونوبذلكبموقلو

المعمدأنيوحناأالنذيرمصير

بمماأخـدائخذثؤاآلأدطأؤصتاملالينؤننآليؤفيئ
انيهقةقخمظوااألنؤألتجمنئاإلئسافيابئتآتمتتئإألأبضعزوا

قآئلينقنستألوةاألئؤاتيخآهؤائقتاممالرنءقستامييهئمألثف

نأجآدتأؤألألقيأدطالئميكىإييتاإدطائـكقتعالفولةيمادا

هوؤكئيثىةكلويزد4أوالتاقيإيلئاإدطنهـئمألو
لـطره4ويزدكعثيرائملتأاالطاإلنسآضائبغقتـكئوب

كاواأزأاتكلبيماوكلوأأقىقذأيفرمماإيلئاإنتئمأفؤذ
غئةئؤتـكعؤلب

9431مرفم

علىمننازلونوثمالتفـاكيرفيغارقينالثاللةكانواالتالميذوأنالبد
ألصديقولواأاليتالميذوجههايوصيةءثىكلبدأسوعولكنالجبل
هـطاليهوبالتفكيرممملوزالالالتالميذكانعقلأنيمرففيسوعكانعنه
ظهورعنأخبروالوءاومجدمقرأواعاالناهىأخبروافلوالمسياعن

652



ذدثهاتملىدووموإبدياظهورعنأخبروادوادسحاباعالافةد

كليةبحسبذلكيدلاالالشعبىالتفاكـبرعلىتأثيرهكونيكانماذا

ورفعهاألمممننتقامافياللهمجدظهورعلىمقدمةهنهانعلىالشعب
ءوالشالمسياهومنبضعلمواأنيحماجونالتالميذإنداليهوشعب

والقياهةالصليبسوىالمعنىهذاعمقعنلهمويمئمفحقيقةذلكيعلمهم

مقدمةيـكنلمالتجلىمجدأنيعوفونعندثذيقومثميصلبنهيرومندما

المسيحيسوعإبنهشخصفيالحباآلبمجدليمنتقمإلهمجدالظهار

ممقيفمواأنيسضطيعونالأنهمهرواظالقيامةعنيسوعبهلمثوعفدما
الععليبعلىمعلقايسوعرأواعندماأمهمهوذكعلىوالدليلهفالقيامة

عدمهمعندمايسـوعألنالتألميذنعفرونحنأتتقدءفىخهايةكلأنظنوا

اشبئاكهلىأنشخلىولميسممواعنهلمضـيفابعلمهمكانالمسياعنه
الحدوثممكن

هوالمسيايسوعإنكانلهممحإراظلاالسويسألونالتالميذبداوهنا

إبلياخصيةشإن60و5سخىمأمجيئهيسبقالذيإيلياإذنفأين

ءالطفيمطإلزالأنهيضقدونهمف5هودأليعندخاصـةأهيةلمماكان

ءمجىسيظهرقبلاياياإنالتليداألحاديثأحدويقولأجلهممنواألرض

األرضعلىمرثارافماالجبالأحدعلىاألولليومفىيقفأبامبثالثةالمسا

هالم5قائالاألرضأفامىفىيسمعلبصوتيناديوعندئذالمهجور
خلىالتافىأيومافىيناديثماألرشعلىيأقىسالماألرضعلىبألى

الثالثاليوهفىادىيثماألرضعلىيأقىخيراألرضعلىيأفى

752



ءثىبردكلنماألرضالييأتيخالصاألرضإلىيأتيخالص

إيلياهومذاللمظلومويقضىالطؤسويعمححاألمةويطهرالمعوجاتيقيم
لهحدثماذاءجافهل

بهوعملإبلياءجالقديهوديامفهومايسوعابصوكان

سجنوكيفيوحنايقصديسوعوكانيريداللهكانماالارادواماالنمام
افإلوبنتظرهمينتظرالذيبالمصيرأخرىمرةواجههمهناومنوكمل

موازيخايسوعقلبلقدبالمسيانيفعلفماذابالنذيرذلكفعـلواكانوا
ظهورالمسياإيلياهمحىالقوىاإللهىالتلخلينتظرونكانواهمتفكير
علىالمسياوبمولتوقتلهإيلياوتبيواجههمولكنهأليهودوانتصار

أللجهافىالسببنفسإليراجعفهمهموعدمبفهموالمموإممنهالصليب
طربقيعرفأنيريدوالوطريقهبتفكيريتسمكعندماإنسانيفثعلكل

إنومشيئته4ابإرادةالخهموإرابرغبتهمتمسكواإنهمالصحيحالله
اللهعالناتمعرفةإعنأعماهمالبشرتفكيرخطأ

الجبلمقالنزول

وكتتةخوالنمكثـيراخمقازأيالتآلميذإذ2تجاوتما
كمئواوزواتخـيززأؤةالمجمهتئاكاولنؤفثتئخاوزوتهنم

ؤاجددفأجآلتئخاوزوتهثمادابةائكتبقمهتأغلتيةؤضئوا

أخرشزوحبراثنىنكإليقذمثقذئحئئمالؤقآآلالمحـعمن
852



قفطتةعمىياسننأنإؤينتزيصمرياقيزفةئمقأذزكعةخيئما

دقإلؤواقمئخرخوةألطيتألييذك
ء941مرف

اسحمنلقدبطرسيريدالالذىالعملهوالجبلعلىمنالزولإن

المظالاوايعطهناكيبقوناللماذاتهامنقـربءوبهالمجدهناكءالبقا

هوالمكـوثليسالحقيتىالحياجوهرولكنأوإليلياولمومىليسوعالثالث

اإلنسانهقفلفلوبالناساالتصالبلافهمعالوحدةليعاالجبلعلىالمستديم

المالمكلعنقلبهقفلثمالحتاجينمرافيعنأذنيههلثمتسهعلىمخدعه
افهخالشركةكثهامعالحقيقيةالشركةمعىلفقدذلكلفهلوءالخارجى
إلخوتناومنفعةفاندةكراشمغصياتمناتخلق

هابنهأحفرشخمىقدامهادقيقاموليماريالجبلمنيسوعءجالقد

وعجزهمذلكعنجمزواوالكخهمبشفوهلكلالتالميذإلىرعباالمعماب

وشأنشأنهممنويحقروايجادوهملكىفرصةوالفريسييناالكتبةأعطىهذ
فيجهنا1ماوهذاحساسيةأكثرلوقفيحعلىهاوهذاأيضامعلمغ
الجاليدةالحياقوةإظهارفيوفشلناالمسيحيةحياننافيفمثلتاإنالحيا

فايقولهذاوفيأيضاللسيحربلفقطنحنلمجقرناالنلناهاالتى

هيالكنيمعةأنيظنونالناسصفىإنالمسيعىالتعليبمفيكتابهمورى

إنجيلحاملةغممنبالالىالعروسالمسيحجسدألطبيعةالفائقاطتمع
وماتميكيةالىابهاألهنذلكغيروإليالمقدسالمفديئضللديح
8لعالمعمارفينعملالذبنوأناأنتثالكنيسةأن5يعرفواأنيربدونوال
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لمجكونبهذاسلوكههوالناسأعينفيالممإنيهمالالشخصمركزن
اليلذهبيةفرصةأنهاالحادثةهنهفيالكمثبةرأيمدولهذاسيدوعلىعليه

مركزيسوعمن

لدجدذلكبكنلمبالطبعاندهشواالناسروعندمانسوعووصل
ذيرفائدفماواالوقنهانتهىقدفذللطالتجلىجبلعلىاحتواالذى

يرولمالقاسألنبلآثاريبتىوهوإتجلىاعنألحديقوواااللتالهيذ

هشوافاندهبينهمنجأةوجدوولكنهملممناقشاتهماقنغمسووابعيداظنومقبال
أمريئنايعلهوهذا

بهاالىوالشجاعةالثقةينفسالصغيرةالمواقفواجهيسوعأن1
تحتالموفهذاوواجهواطمئنانيفقةاصايباواجهلقدالهائمةالمواقفواب

اطياشدانديواجهأنثريالبالطبعخعهائعمنإنالحالةبضفسالجبل
األمورفافىيقابلةكثيرمراتفيولكنبتحدكهوومـراتبشجاعة

وفيجأشورباطةبثباتصعبةكارثةماضخصواجهواموغضببقلق
موعدهاعنالطعاموجبآتأخرتأوقاتهقطاراألنأعصايهفقدنفسهاوقت

كانألنهذلكفيوالسببموفوأىحالةأيةقىثابتأدكانيسوعأما

بعكصالروتينيةاليوميةالموافففياألوقاتكامنموفكلفياللهيرى
الصغيرالـوامهنواجهطنماالحياةأوقاتفياللهنرافقأننحاولإذننفعلما

مواجههافيصوابنانفقدوبذلكنبقوتنا

كهللعالماواحدللفردوالتضحةالحبنفمىيحملكانإنه2

وهـذاالواحدللفردعيةنفسهأعطىفقدذلكومعالعالمليخلصجاهالعد
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بفضبونولكخهميةالبشرلخالصممةوطغيريمتلئونالذينالكتيرينعكمى
يبشرواأنيحاورنةوالمساعدةنةالمعوالييحتاجقهمكلفيواحدفردوفإذا

الحبولكنيرارهمتسالكقنمخصيةإليالبثمارايحملوأنويستنعكمفونالعالم
بهايرجهايذيئواالهتمامالسهوايغفمىللفرديوجهالذيهويقىالاألصيل

العالمإفي

اإليمانخةصر

آكولقتتئإلىاثصؤمبزغيلاأحمهآقمئم4ؤتآفأجآلت

قفـاإتيإهموةققطش2إقذموةاختيلـكممتئإلىءتغـكم

قستأآليذؤئزءدتعرخاألزفيفئفوغالزوخغهصريوقئتزاة
ايروكصيباهمئذفقآذطداأضاتةئثدمآدقالرمنأيآهئم

تعحتطيـغكثمتإندلـيهنيئهدكةائتالىؤفيالئاليفيانقآتا

قممئتظيـغكئنعتإنئوختههفقاكجمثاعلننآؤا6ثتنئاقتخمق

أبوضرخقيؤفئتلمفؤيخىئسنتطآخءثىكلئؤفنآت

إيمآفماغدتمقأعنمتتدتالأويقؤقآليدئوجالوتل
9142هموقس

8المعوجالجيلأيها8يسوعظبمنتخرجألمبعرخةالفعلهذايبدأ
الشرقواتتحديموابهةعلىوالقوةبالعزمءمملووهوونؤلالجبلعلىلعدكان
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صرفالذينالتالميذأخقارهمالذينعالميذاءهواليريولكنهالعالمءلفدا

التالميذءهوالرسالتهليحملوالهخاعمةيكوتوادمويعايمدهمالطوالاليالى

امامعاجزبئمضطربينواقفيئيراهمالعملمستقبلفيعليهميعتمدالذبئ
محاولةمنيئسالذيالشخصبشعورظةاتلكفيشعرهلاابسيطموقف

الطويلةمواألالسثينعملانرأيهلأأحسنهوماإليوتغييرالناسرفع
ولممعهيـكونوالموكأخهمهكذاففونلماذابثحريأتولمقدفشل
لهيقاكيفالحزنالموففهذاالمواقفيواجهونكيفمنهشعلموا

دعناالعالمتنييرهنيأسعندمانعمارلدالىقدمواصاحلقدوعيم
لقدامامناالذيالصغيرالعملونعمللفقمبلسمضطربيائسيننقفال

يقفاولم3كهؤالجماعةيديفيسالةالىمستقبلرأيإنههكذايسوعفعل
هال05أمامهالنالصغيرالحلهذايعملأنبأنهعرفبلساكنا

إليركتقودأنلحاولالعالمتخلصأنتستطعلمإنالولدإلىواقد

كابيتكأمامإبخابلتيأسفالالسوركهتبنىأنتستطعلمإنالمسيح
كنجسلىيتول

تعملهانءالغبامنأنرأيتوإنحتىليكعملأفرباعمل

نصيهالتنالقابلضهاإنءالعرجاالكالبساعد

يدكفيماتنعلأنهيوالفشلأليأسلمواجهةطريقةأسلمإن

قواعدلهعوعندماالمريضرايديسوعكلةوهومهمآخرأمروهناك
الهوتيةضيقةالكلمةهذليستتومنكنتإنجزةالمعدوث

البدقاألمرالرجاوعدمالفثلبروحماأمراتقابلفانمطحقإنهاضط
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البوتخلقنكفوالتفةااليمانبروحالوقفقابلتإنولكنيفشلأن
الىهثىصفوقيحناجالسيامىالرجلإنكافوربقوللنجاحهالحا

إحساسناهوبهاأصباالماالضإنءممكنءثىصبأناإلحساس

االنللهنائحدثالجزاتفالمهولهذامستحيلةجداكثيرةأشياهيأن

ولكنهبسوعإليءجالمداحيانفيميدادرممانايعاالوالدموقفإن
أدتفيافشلوإلتالميذولكنتالميذهإلفالتجـأالجبلولكانألنهيحدلم

يسوعءجاعفدماأنهصلفسهيسوعوفيالتالميذفيإيمانهقاهتزويسات

وجهاأمامهوقفعندمانههولتسقطيعكنتإدطأعنالهقالالجبلمن
أشركنىولالمميدأؤمنوصاحأخرىمرةااليمانلهيبالفجرلوب
الكنيسةمننيأسكثيرةمراتحمإقومنفلبىمنفأزلهمجوكاببعفى

عارهانالقبالعهـورةءنرلماألم3ااامنونيأسمهانطلبهكنامافيهانجدفال

ادماظيعجبنالموإنباقفيدماانكنيسةفثماثإنءنيأصالدعنا

ذكسبيجعلناالذىهونفسهيسوعالىنظرناإننفسهبسوعإليفلننظر

هوالطيتجهأنيجبفاإلبمانالممركة

الفشلسابه

نالئحالروحائتهرتتزاكمئوناتجمغألطتسئوحزاىقائا

متمةأحزبخكآشأنآاألضئماألحركطالـروخآأتةقأئآل
قمتاروخرصشـإليذاؤضزغةنمققعريفتااتذخفهرآل
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7آابرضدطصلمتموكجم4فاضمنئقيماكتءءئةإوئآاكلنر4قآحممت هآالعد01ارء شثماعةحلشاشءء

سصكلصىمزع

فيلغبدلئفبىالنيتجميئهئألإللصا4بئتبزحلمماففامثفهوا

ئـئم
اااات
ضمضاإحسشءدفىروة

نحرجةادنحننقإلو
هـتصنيئخىحة

كأباعلئداالممثآهنذائجلجاثنملطك

ايمضبنؤيإنصنلوإقببأإبئمحئيلمثحتخزلظا
ثإاثئـئن2أإ9برجبركلسإبرتاا11

أءث

لجمقرإرتنإلفآكقركأبخهرأصكبقفذاةوأأنؤفداخذقدمييوعأنيلىفي
ضفىألودنفويتنلظلمممذاتكئافياتهفانجرأرلذولذأازآصياحبنهمافئد
اةمصروشكامممقأنبفلارلد

ىاكريهئابمأيهرفساأيهيمببجميقءصألوييسبرعتإلمينهاإجتاألوبيهظناا

اجمثليأأالنوئاكاويذصميمالمتهمآالفياليإييرنجاجهمبرنيذحبرئإللذات
أ51ب341هدمونهموبهبإمبريبرضنمهخرجعتقدهالنجسة

إغإإختنأاءعشىةتءتأ

ءإلشبفاااهنهنالجفإلاظمميطابيايوعجثراييماليالمءجاولقد3اآلنيفمثلونفلماذا األثءا1حمـضرحلتدحأل

تستطيعوالموثحنـيمقوةأمنحملقدلهميقولوكأنهالصألةاليبحتاج

ةاصدباالصماويإييـمبجبثيبنبهفةانمألستمألنكمعليهااتحافظوأن
تسكونوقدارزناتبعضالثهيهينافقدنجطيرادرسـماألنفممينانجدوهنا

طذبتأةإااكاتح

لممالطدتهىكضبزفئاقفنجةالؤزأناتثآفذوأبرالاالاوجألثققفااناتثـز

نباىالألجمبزفئإلتحدإيهجبهغفمدألئؤبألررسبيقئاحفيقةصلةكمنببهقش
والرعأءالمابريمخطبيردءالوإعظلمجابصبجبافةلبمابزبهبةحميبكنأ

لمفامخةرفتمفإتجرفغممبحيألمرتمكـنونيمالترمومبةآخرنمنحوقدأ
462



قيهامعيشتهيـكسبوركانوزنةصاحبكلإنالهبالعمالةموهبثهدمم
أنهيمرفأنالحياةفيدوريوديوهولهوالبدلئهيخضعهاوأنالبد

ظةأىقبلدثهتصلىأنلندجقاألوبرامفنيةاعتادتلقدافهايحدم
الميلةهذأخدمكأنساعدقإلهىئلةظ

وزنتهمهماكانتقروريإنشصيئينءالمريفقداللةمعالشركةوباون
عظيمة

عملكلعلىالعظمةتضفىالئالحيةالقوةيفقدالحيويةيفقد1

وليسفنياعماليصبحروحبدونولكنجميالجسدابدونهاالعملفيصبح
للةشكرتقدمة

اللهلجـدموهبتهاإلنسانيستخدمأنمـنفبدالالتواضعيفقمد2

نفسهيقدماللهقدمأنمنوبدالفضيلتهاتفقدفنفسهلمجديسقخدمها

الجمالروحفتفقد

بالصالةيغذوهالمكنهمولللسيحمنالقوةأخذوااميذالتلإنلنحذر

اممتخدمناهالومناحتفهالموبةاللهيعطينافعندماالقوةهذمضفضاعت
لناوهبهاالذيللهبالعمألةوذلكعاملةفعالةحيةفلنحفظهاألنفسفا

الخهايةآلجامو

أخدينمأدطئرذتمؤالخييلؤاخعأزوافنآكينئؤخرخوا
إذئستلماألئستالطاقالطتهنموتموتآلميذةئقئئمألنألكان
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الثاليثالتؤملهائوئمقتلىأنترتضدقتقفأوتهانئاسيرلجكأ

الجاملكفىلفديسوعحيافيلمرحلةفاعمالحدايعتبرانلعددانمفان

ولذلكوالصليبالعداوحيثأورشليميصعدإليوأخذوالنجلياألمانحيث

فيرسالتهبركأنأرادألنهالجمهورعنبعيدابفالميذيخمتلىأنيسوعأراد

عليهالسهلمنلقدكانصهمقلوعلالرسالةمذويكلمبيعدهمجماعةيدى

قاكتبلمماتؤثرالالتحاليمأنيعامولكنهوفلسفةتعاليماءورايركأن
يناآلضإليطايسقطيعواصقليلتثوجةلىووإيفهمونهاجماعةظبعلى

أيضاحيانهفيبلفقطبـكالمهمسل

ابنألنمؤلمةطةعليهيضيفألنهأثمدتحذيرايسـوعيعطيموهنا

وسطهمفيخائناهناكأنيعلنهنامرفالولكااناساأيديإلييسماإلنسان
أيئوعرفيهوذايخراتجايسوععرفالدالناسايديإليشسلمه

يونكانماقدرلنفمهقاهمابهوذاكنيلمرالتفكيرهذايقود

ضطلضيتةوتقريرتحذيرالهمتكنلمايسوعفـكلهاتلك4ويسوع
اليهينحدرالذىرالمكحاليتركأقليهوكاضيةدعوةتحملولكمنهاكافت

رشدهإليوبثوبتلريجيا

سبيلفيءالكمأداالعقبةإنفهمهمعدمفيالتالميذرتامذلكومع

يحدثوانالبدخطيرامالئاشأنتحذيرهمنعرفواقد2لقيامةموافهمهم

خيايمكوقزةمكانتامهمأكلصعبةصدكانعفثميامةولمكن
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حـدممتأنبمدإاليهضموهاولمثميئاعنهاوقيفالالئهايةلىاشمررا
عيوخهمأمام

ذاكفيبشابهونإعمواالستفهامالسؤالعنحمتوابهموالمولما

الذىكالمريفىالتفاصيلمعرفةعنكأمنهافولما4ماأمـراعرفرج

السوالعنيكفالمريضهذاخطيرأنهويمرتعنهالطبيبتقريريسمع
هذاكيرأيعرفأنيخافأنهوهوبسيطواحدإمسببالتفاصيلومعرفة

الحظةانالثفيالتالميذحالكان

هذاوامحةاالعالناتفهمعلىاقألميـذقدرةلعدمنحنندهشقد

المقدرةفيهالبثعريفالعقلحاالمنهمأصعنلسناألنفاندهشالألكنوا

المسيحيةالرسالةناغيرسمعكاحمعنافلقديريدهالهارفضعلىالغريبة

معولكفناقبولهالدمبنايؤديالذىالمولمالمصيرناكيرعرفكاوعرفنا

حياتنايوافقماالأمافهاتواصقناالتىءاألشيالقبولونفرحنعرفذلك
مطبئجهلإلييقودتامنجاهلفيونبقىدونهتغاقفعقولناومزاجغا

الحقيقىالطموح

لوةتمهنأأنآفواؤائقؤللفهئوافمؤأما

اكثنمتمادضألهنمالقثمتقكانؤإدتمنآضكفرإتؤجآع
فيتخآخواألنهثمقمتـكمواالطريتيفيبثتـكئميماتتتمولط

نآديلممىفهوأغظئمتنهثقتئفىمغبفصئهثمالطويته
63أل



فتكيسونأوألمجونتأنأحذإأرادإذاتهئغوقآذشرالئـنئ

فئهؤؤخآيرماالتيأنجز
53م92عتس

اظدمةنيحزاراالالتالمهذأقيظهرمامرقسايخلفييوجدال

يسوعقلباحزنمرقهىنجيلفيأءثىواللصوعءجاألجاالالتىالظيى
ناحومكفرإلىالطريقفىتالميذبينجرتالتىواطادالاقشةاكهأقدر

أرضياقفعكيرايسوعملىكوثفييفكروناألرصهمهمأحفيهماآلنإلي

هذهركمكلولكناألرضيةالمالكفوقهلكوحومعهولةاروسماههم

عنلماحىهمتفكيربخطأهقتنعينبهمقلاعماقاأعمقفيادكانوىالمنالشة

عنبهبدافعونمايجدواولمباظبلوأصواسكتواعادلونكانواعماسأطم

واأحصيسوعناكريأمامفرهمأكلعرضتعندمااهلهمبلأنفسهم

مدكوتفياألعظممومنعلىبايهمفيماتشاجـروامرةمنفـكمتافهةأفها
أنحافلوبهفيعـرفراهعهمهايناقمثبسوعلدأعندماكقواالسمواث

إنناحياتنافيموقفناهوهذاوهلفيههميفحكرواأنيعقلالتاتهمتفككل

للسيحيةالحيعامعمستقيمةوليستتافهةتكونبئأموركثيرةفىتفكر
فلوجدواهاكدمؤبقفاهتهانحعنيصوعكلنعرضهاماعفدولكنأطتة

وهاهوهذالأتأذأستطيعهلمامملكلنقدمنئبللنساهأقاسنطنا
عليههيمحاكتيراوساوكناحياتناالختانتذلكفعاناريرافقنىيسوع

معلميفعلكللصكاللسألةهفهفيبالحزمبأخألهمأنبسمععلىوكان
الحقيقيالهظمةأنوأراهميهناداهمثممادرالهالمينهيعطىأنيريلهودى

862



أميناادماتكونأنفيبلسيداتكونأنفيليستالسمواتكوتملى

نبدالأسهدفإليوجعلهرقابلايطموحيسوعبمحلماإلعالنهذاوفي

والخوفاإلهتالكحلموحمنوبدالالحدمةطموحوضعالسيادطموحمن

دهمإعمطعلىوالعملاآلخرينمساعدةطموحوفعءثىكلعلى

يستحيلأعلىمثلإالهوماتـالميذهأماملمجوعيضعهماأنالبعفىيظن

ءعظماعنالماريخفنشنافلومخطئونذللظفيهمولاطيافيقهتحقي
اإلنسانيةخدمواالذفيأولهكرجدناهمالمجدسجلفياحمهمحفظالذينالرجال

بأنفسهمضحواأولئكةذلكغيرأوإخوتهمأويرانهمجأورعيتهمفيممثلة
رجالأحدكبارليرقانجلتراءوزرارئيىلجدوينوقفوعندماالجميعألجل

المواقفبمضفيأكاتثمفأنأستطيعءوزراكرئيسإننىقالالدولة
ضيقتهعرفتطلقدالراحلمذاعرقهاوقدبةالبشرالطبيعةأعماصطساسةاط

زارالىلرئاسةعنهانافصلتعندمحااألوللهقاصيةبةضرانيعتبروقفينهـفي

ومعهويريدألخاصعملفيعيهرأنيجبأنهأخبرتهعندمالثافىوا
ولمبشكلمالمملأوالفولالقضاالىعدمعنتعبيرأيمنهأجدفلمذلك
نماىفيأمتهيخدآأنيحبأظيعرحمهوهوعملهإليذهببليتذمر

وكاناطـكمةغايةفيكاناستارطةمنرحلعأقصةوهناكفيهيختار

لماألساهأعلنتلماولكنأسبارطةيحكوننألئمائةأحدليكونمرثمحا
يمرفأنيحبكانآسفإننىصديقهلهفقالبيخهمإسمهيـكن

فسرورإنققائالصديقهلىردولكنهالالدحفيمقدرتكالناس
إنيحكوهاأنيمتطيمونمدأفضللرثالنمائةاسبارطةفيأجلىأن

الجميعأعينفيوعطممجيدولىممنهرناالذاترفا
ال96



السياسةآالموأكثرئحلاالققصادثمشكلأعقدأنأعققدإننى
نظرلوتخكنىنيانهاوروطوحدنهانهالدالقالكنيهعألانقمماماتوأمرولفئ

خلعةأناعقبارلمفيوضعواورلغيرهمماالىبلنغمعهم9اماإليالالناص

اآلخرينفيوالتحكميادةالسوالطموحاألنايخةمنأهمالغبر

العظمةأنأعلنعندماالتاريخفيضيقةوامجدأعظميسوعوفعوبهنـا
السيطرةفيالايخدمةفيالحقيقية

نفسهللمسيحخدمةىيينالمحتاجمساعده

تهئموقالاختمفتتةثيومثطهئمنيوأقآماداوفإخذ

قبلنيؤمنتفتئنيدىباهذايثلأؤآلدينواحذاقعيذ

أزمتقنيدىاأتلأيقبئلنىققئس
73و963مرقس

دطفجهاراميتلنافعويبينوحطامشكلةيعاجهنايسوعزالل

يعطيهمنإلىيحتاجالذيالمثخصيمثلارادإنوسطيمفيولدأوافامه
الغيرعلىيعتمدإنهايىيحتاجونمااآلخرينيمنحانبصتطيعلإنهشيها

المقدرةلمايىالذينءالممرزبنءبالفقرارحمبتمإذاإنكميسوعقالوعندئذ
وقبثعموهمءبهوالرحبتمأذاائمااليكمماعلقاجونمبلىيةالماأوميةاالج

الذىالجتمعيمللالطفلىإننفسهافهوتقبلونبلأنانقباوفنىإفافإننكم
ءخدمتناوإليإليفايحتاج
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إلقامةنممىأنناوهوفيهنقعماكئيرأجلمأموفمنلمجوعبهذايحذرنا
الحتاجينمكأوونتركوالسيطرةالنفوذلهمالذينللوصربئءاألغنيامعكهناول
منهانأخذالتىالمجتماتإلينسىلناوخدمتناعلىيشمدونالذيئاليفا

نعطيهمنعلنفنشأنعلىفهزبشدوولمذانعطياالأنيجبالئالمجتمعاتال

لماتكرارااهنأليسنفسـهالمعميحنخديمويذلكمفهونأخذنسهفيدمنال
فعلتمفبىاألصاكرءهوالأخولىبأحـلىفعلتمفكلماأخريمرقاله

التعصبعدمفىرس

ثهباشمثيآطينيخرفيؤاجذازأيآتالئغئئمقآفيئوخئافأجآتة

يمهموخققـادتمعنآليمثآئةفيفتمتغنآتدتتفموفؤليئهن

شريعاوتهعئتطيـعبايهىفؤةتمئحغأخدلفسيتةفيالتثحؤة
قغنآقفؤغقئناقفممعةمتئألنشزاقئتفـوكأن

63مرقس

اناسابمموكاننجسةبأرواحعمابونكثيرايالمسيحآأيافىالناصكان

كانبيناويةالقواألرواحمنروحإسماسطةبواألرواحهذخراجيحاورنإ
فييسوعاسميسثخدموالجهودهنجماعةرأواالتبعثميرقيرحاخهمفيالتالميذ
بفعاوقالذينهوالهمنالتالميذبقيةويوحفافاغقاظالشياطيئإخـراجمحاولة

ينفولملمجوعولكمنصرقةتبروهءالندللممعميحبتالميذليسواوهمهكذا
محموأبمونأنعليهبسهللذلكعليأساياإلهمقالبلهاكذاإليها

اكال



مناواصدوكلمعنافهوحليناليسمناالخطيرالمبدأهفاوضعثمتا

الدرسهذايحتاجءاسقثنابدون

يستطيعواحدوكلانلىكلمكؤلةوالتفـكوالفكرحرية1
احرإنسانكلعلىويحبإرادتهبمحفتائحهالىويصللنفسهيفـكرأ

تفهمماالوالتعارضتحتقرالبئوليميقولهذاأخيهتفكيربحثرمأن

تترجمالبسيطآلاالنجلزفيالجديدالعهدالجـديدةرجماتلبعضوفي

بينشاخضوهذاصيفهمونالعماباحتقارونالذين01يهوذا
ينأصنذكرأنيحبوهناالمجحعين

يعلناللهتنيسـونيقوليأوكااللهليتؤدىأطرقكثيرةهناكأ

قىءالهمماإلىأتباعهيحلىاللهإنصرفانتسويقولطرقكثيرةفيقسه

مؤأخرييتالفياأنإنسانانتطيعويماألرضكرويةأنذكانحتلفةطرفات

فيإليهنذهبأننستطيعاللههـكذامتعاكسينطريآثنفيسـاراورحتى

مودنطريقوكلالقديمايالملحةعاروماكانتأومختلفينطريقين
اريقااتمأخهاتظنكنيسةكلتتعلمهأنمايجبهذااللههكذااليها

خالصفالصالعكلعلىاشحوزتقدأنهاأوءالممماإلىاألوحد

فبهاإال

هصعباعدمفأساسواحدفردبهمجيطأنهنأكبرالحقإنب
فيبلثمحيبدونءثىوكلءثىأيوقبولأفـكرىاالـكسلفىليس

عحدمإنأحدهمقالكلهالحقيعرتأنيسضطيعالأنهفيالمفنحتق
مختافةبطرقمسبمايعلنالحقأنيعنىمحقتفكيركلاحتراميعقالتعمب
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الفكلاحتراميعنىانهالتنوعكثبرمالبىويلبىمتباينةيوتاكن
عصباعدمإنءميانيكيةلمي4ضأننحاولفالوتماكريمهاالنساق

ديالكتاتورية11معنااقعصبإنواإليماقءارمنأعكظمهيالتىالحبةهو
عندهإالبسكنالحقأنبظنشخصالمتعصبألنءلةالجا

فردكلععزيزةحريةوهىدفرلـكلكفولةمالـكالمحرية2

العقيدكدمأنيديهمننحاربأننستطيعففحنحدودهافالذلكرومع

لتفوقالكاواإلقناعبالحجةيلدبةاببالقوةالنحاربهواكنوالمدنية
نقولأنفيالحقاكألكقسببنممىىاكنولنقولماأكرإنق

ماتشثه

توعهونظامأوعقيدأيةعلىالصحيحالحـكمأنندكرأنيجحبم
الممإثماإنسانأيتهمأللكغيسةدبمأقالوكاينمجهالدياانتأثير

بلالـكنيسةتسبركهفليسهوالمهموالسؤالللهمترالذينالناس

قولثرقيةاسطورهناكالكنيسةتنشئهمالذينافاستوعماهو
سامىرجلإليولبعهفيوضعهمنثمينأكلخاتماتمتلالةكانتأصرإن

الخاتمتأئيروكاناألبعنيقوارثهاإلنجاوكانءالناسمنمحبوبااظلق
بنفىيحهمءأبناكاثالثةكانرجلإليوصلأقإليجيلكلمستمرأفي

خاةطبنصنعأنإالمثهكانفماالخاتميعلىلمناليعرفولكنهاللرجة

أحدتحارأبنكلجعلموتهوعندنامةمثماجمهةالخاتمذلكيشابهانآخرفي

الخاتمهوالخواتمأىفألثةءاألبنايمرفولموماتثةالةراتم
لممفالتمأممغواالقاضىأممعكولمالهحتكواواالقاضىإليفذهبوااألعميل
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اطقيقهالخاتمأعرتأنأستطيعوالالتالئةبيناميزأنأستطيعالإننى

عقوسألوكامهفاستغربراأنتمهوذلكيمشطيعالذىالشخصولكن
واعلواباالستقامةأسالكوابالحقالناسينبسيروالهمفقالذلككيفية

إناألصاكأءاألصيلاتمايامتلكمنمنـكميظهروسوفالخير
فيهايعيشونالذبنالناستوعبحسبتسقطأوتثبتالعقيدة

بلفئقدءابيعتقدمنالنكركنولالعقيدتدنكر

لإزالةمنلنفرواكنالتعليم

والعقابابالثو

فاظـتةانتمييجألئـكمبايهىءتاكأمنضقاكئمتيقأللق

ائمؤيميههالعتمآليأحذأغثزؤمقأجرةايـعيالإئهملهأنو
رانهقصأزكماؤبجخرعئفهلؤطونتهقخننبى

34ر614مرقـس

هباشرةصادقةبسيطةالفصلهذافيالموجودةالتعاليمإن

أجرهايضيعالالمعحألجلخدمةيقدممنكلأنتظهرا1
الناسكليحبوالمسيحالمسيحيحجهيألناستقدممةالمحدأنذدكفيوالسبب
حقاإنسانلكلإنأجرهاتعطىوأنالبدإنسانلكلخدمةفـكلوإذن

السيديطلبالتىوايخدمةالناسكلاخدماألرضعلىالمسيحركانألنهعلينا

اباردكاسينعلهاأنإنسانكليتطهعبسيطةخدمةهينقدمهاأنمنا

472



تقدمةإنهاملتحتأنطاقتهمتسئطيعألايقدمواأنالناسمنيطلبلمنه
فيللرسالتإحديتذكروعظيمةمعغاهاكبرةفيولكمنصنيرةبسيطة

مغيراصلىءتمثمركانتاقالتحياصهافياخفرنهاجميلةتصةافريقيا

لكلالمحدمةيقدمـنأناليناتوعإتبالذاتاآليةهألفيهتهاميأنى

شامدتللعهافراندةفىتجاسالمرسلةهنهونماكانتماويومامحفاجإنسان

يلقونرأنهمثمايعطشغايةفيوهمفئلةأحمااليحملونالحالينمنجماعة

تهمألحولهمالناصمنسونةأيةينحظرونمجونواولمكواليستربأحمالهم

فصلهافيطميذاتاالبقاتمنجموعةرأتالمرسألولكنأخريقبيلةمن

إلىونيءحيافينوتقدمبهامياجرارالمجملنوهنفصل11مايحبرجن

والفرحالدهشةغايةفيوهمبواوشرالمانالحافتثالمياواعطيناالينفىاإلى

العالمإنحرفيايحللمموصيةنفذنإذالناتوفرصالمجيدملالههذامن

هيالحسنةإنأحدهمقالالبمميطةكمااألعمالهذفيئظهرالتىالهبةإلييحتاج

أخيكوبفيوتبتعممناعطشاوتسةىضاالتهديأن

يستحقاألصغراألخيعثرمنإنأيضامحيحالعكـسولكن3
فقدجداالضخمالمجرموالمذكـورالرحىوحجراألبدىالقاعىالعقاب

فيءالنسانستخلمهعنإيرنوعاألولفلسطينفيارحهاهننوعانهناككان

اطجرتعىهناالمذكوروانكلمةالبهائمتديرهاطاحونةهووالفافطالبوت
الضخمالحجرهـذاعنقهفييعلىلمناكيدالموتأنيعنىوهذاالكبير

روماأغرقعهمروماضدبافورةقامواالذفيالجليليينأنبوعميفوسويذكر

الفاصيبمالطريقةنجه
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ءيخاالمنولـالكنالعقابيستحقعهحقفييخلىننيقالالحق

كانبهنرىوقصةوهناكأذمىعقابافيشحقألوبدفصيرايفحقفي

ابنةلهوكانزوجتـهماتتالرجالأحدإنتقولالشهبراألمربكلانفصة

فينامبنتسحالبيتفيابنتهيتركنفعاماللالوكانوجمدة

أنمغهوتطلباليهتنطلقالفتاةكائتالمزلاإيرجعونحدماكانالشارع
وتلعبارعلمثثذمبأنولمجبرهاعنهبدفعهاكانولىكهقإلامعهبيله

الثعارحبتلعاازإلىكذلكالحالواممتمرجرائدهويقرأرجليهيمددوتترص

اآلخرةإالوذهبتءالفتاومانتخاطئةاةوامحتبقالطروضلتالفثاة

نظوالمسيحكنولالجحيمإلىخارجاالنلقالمسيحضالبطرسورآها

آخرشصهناكوقالبشدةنظرثمأفىكهااللهوقاللجطفجهاإ

نممكاالئموارعطتضلابنتهكقىءطالذاالبانهالجحيمفىيلقىأنيستحتا
الشديدالعتابيستحقالذيشخصاهوأخايعرالذىالشخص

تمضحيةكليهشحقالذىالهدف

اظتـاةتذخلآنلذخنزطغهآفاقتلذكزنذأغؤإن

الثارإلىإلماتجقغؤتئضىتذالقلذتئهودقأنمنأقئطع
ؤإدماتطقأآلوالئازتمؤتةآلدودضثةئطقأالائتي

ينأعزبئاظيآةتذخلألقتأخـيزفافطغقاخفالليأغثزتك

حئنأئطفأآلالتىالثاليفيجقئمفيؤتطزغدطرنجلذتـكـونأن
672



ختاكزفافتعفآعنئذنذأعئثرؤإنئطقأآلوالئازآلتمولثود

غيتأدقللثكـونتأدطمينأغؤزالئيماكوتملتذخلأنلذ

آلئطقـأوالئازتموثآلدودخيشأالثارتجقنمفيؤئطرغ
344هرقس

أمامهدفاهناكإناألمماصىاطقشرقىأسلوبفييوضحالغصلهذا
إنمانيهرضىقدالجسديةالناحيةففىاجلهمنحىأنيستحقاإلنسان

موتمنحياتهلينقذرجلهأويدأطرافهمنبطرفيضحىأنما

اروحيةاالناحيةفيأيضما3وجولهالحقهذاءائطرفذلكبقىلوأكيد

والفابالعينمفلباظطيةاألعضاصلةعنودبةأحاديثوهناك

غالالشهواتأولخطيصةخادمانوالفلبالعينأوطيةحمساران

زانيفانالعينينألنعينيهيتبعلمنويلأوفرىالذىالممخص
ذمعولكناظطيةتخدمالتىءاألعضاوبعمضاإلنمعانفيخرائزوهناك

أهدافابناكإنالمعنىءبهذاهاطأنبلحرفييسوعقولنأخذاالينبغى
غلتمهماتضحيةثحقكلتالحياةفي

العهدفيوتتصكلةوهىجهممعنكثيرةإشاراتاآلياتهألوفى
33ار030183819325ر3ر533مثىأالجديدكثيرا

هنومبناديوأوهفومالكلمةمنتأقىوهي36يعقوبه29رقا

النارفيعهـرآإذاألطفالأحازأحرقيهثريرتـاريخلهوادىكئيىوهو
ولهفا6ت33اخبار2ايضاألمـراهنهمنسىلو31ة83اخبار2
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33ملوك92جموادهوهفوآافيوادأنإعالههفييوضماأعلنقد

ذلكومنأورشليمكنوسافعهميهايألتىحرقسالفضالتفياصتخدآفقدولهذا
إنتقولالقالصورةأصلهووهذاقاخادخانهواستمـرالديدانفيهماثمث

الذينالمزافىأضسثم66042إضمياهطامأالودودتطفيالفار

تقرالذىءالخـاطىإناليهودمعلموويقولاألثرارأرواحنهلكفيه
العقابلىكانرمزاأضحىكالقدالجحيمسيرثالناموصات

تضحيةكلكليقدمأنلالنسانينبغىألجلهالنىالهدفساماهوولكن

اللهملكوتاممومـرةمرتإنالحياةامعملمجوععليهأطكلقد
ليأتالتعريفبحدأننسضماخانيةالربالصالةفياللهملكوتمعنىفما

الطلبتانوهاتاناألرضعلىكذلكالسمافيمشيئتككمالتكقملكوتك

إرءمنعادةكونقىالذالعبريالشعرمئلكلذلثفيمثلهامتوازيتان

هـذاوعلىالمعنىمـكملةأومشرةأولهامرادفةإماأخريعبارةتليها

يمملؤلتاللهمشيئةتسودفيهالذيالممجتمعذلكتعنىاللهفلكوتاألساس
إذتاللهمشيئةفعملافهكوتملدخلقدالذىالشخصهواورالمشيئة

ءالشيهىاللهذشيئةءئىبـكلاإلنسانايضحأنينبنىألجلهيأذاالهدف

المبايمالناالذىحياتنافياألس

بهيعنىومومجازيمعهالمسيحمعهأنأوريجائوساعتقدوالد

أنبنبدالالفاسدوالعتقطعالكئيسةأنبمعافردوليسالىكنيسة
إنسانكليخصجداشخعىفاألمرذلككالحقيقيرواءاألعضايفسدكل

اتالعامنةطلقطعطريقلىاللهثعفهماطاعةألاالنانأنصتىوهو
كلياتخصومنالمملوهفااألمحالمنملألىءاألسمنصدبقأو
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مؤلماتاصيأهذاعيياكونوقدآلضإنـانبعملهانيشطيعفالبعينهرد

الحياةقيعيأنيريدلمنضرورىأمرولكنهالجعمفيجراحيةعليةة
عقولىكهعبإنهملالبالمالمءفتمتلىاللهإلرادمعالتىالحقيقة

يقيةالالحيلةضرورات

المسهحيةالحياةطح

انلغبيئجدبيخيماتملئحؤكعكبنآليواجإلئتفحكئلألن

كقدحءوأةئمئقمادائفوخةبايخدغصآزإداكنؤدلتجتيما

تعئضماكتمتفضتايواؤيلغأنفمميكسنمفيتممكم
69405مرقس

وكثيراالجديدالعهدفيءاآلجزاأصعبمنتعدالثالثةاألعدادهذ

األسلوبوالالكالتفيليستبةالصعوهنهوسببهاتفسيرفيونالمفسواخقلفها

قالهامنفصلةأقوالفالثةافكأمعااألعدادهذنرابطعدمفىيكنبل

منكثيرويميلنالمهذاقىمعاجمعتمنفعملةموافثالثفيالمسعح

مهذيفطقكانبسوعإنيقوونمألهكذااعمبارهاإلىالمفسرين
األقوالهذيحفظونالسامعونوكانالمواقفبعفىفياإلمالنات

يجمعوننوافولحـذافيهقيلتالذىالموفيفسونوإكغثمالقـوية

الصنفهذاننىمناألعدادهنهإنويتولونمعالتشاجههامعااألقوالهذ

طىكلعلدصصنعاملهناننافمحقينفيرأممحقيئاكانواءوسوا

2ى



عئدمااليهوديةالعيادةإليبنايرجعهذايناريملحواحدكل
علىالملحيضمونكافواالحرقةمذبمعلىتقدبمهافقبلالذباعيقدمونكانوا

8192عدد231بينالوأالعهداحيسمىالملحهذاوكانالذليحة

أنقبلبقوليسوعوكانالنبيحةلقبولريضرووهو3151أخبار
هذهبماحتملحذييحاكلكانتكابناريماحأنيجبالمسيحيةالحياةئفبل
عمالنللنارذدكيعقفماذاافةلدىمقبولةالحياةهذتجعلائاهيالنار

المعدنويبثاالثوائبفقعزلالمعدنتنقالتىالنارإنهبرثالتط1

كلالندريبفتإنهاالحياةتطهيرإلىتشيرإذنفذلكبعدنقيا

بواسطةتفقتالتىالحاةهيبالنارلمحةالمهفالحياةءالنفىفتقغقالخطيةهزبمة

ناتهاعوقبولملةالوطاعتهاللهمملقبول

والمثاعبوالتجارباالضطهاداثفيزتطالتىقالحيااإلبادةب

بلتهممتلجماعراضياقبلمنوكلاللهلديالمقبولةالحياةسونجحت
بالنارملحتحياتهالمسيحيسوعألجلحياتهوضياع

ابحياةهيوالمضايقاتبالتدريبظهرتانشالحياتعئىاألولالقولفهذا
افةلدىالمقبولة

أنذكركمناهناوإنتسيرفيأهمعبفهوالفافىدداأما2

فقدإذاالماحأنمعقماىأضكثيرةتفاسالهناكأننشكالفإنناالتفاسهـر

خاصيتانفهناكالملحخعمائعىعرفناإذاذلكنفهمإنناأاليملحفهوملوحته
ههمتان
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طعاماىأوالبهضةطعميعرفوكمناالطعامجيداطعمايعطىانه1

هماضبدوناعناإذا

تقدوننانيوناليووكانافسادامنءاألشيالحفظيستخدموالملحبأ

ولكنهفسدلنفسهكقىوالمذبوحقالمحمالجسـدفيالروحممليعملالملحان

عالموثنىعالموسطفييعيشفإنهالمسيوكذلكطازجابتىالملحفيحفظ

األوليالكنيسةعهدفيوخصوصأبأمرينيتصفالعالموهذامبادئهاليعرف

وماكنقلقعالمارقتنفسيمافىوهوبطاقوالمضايقإنه1

الضيقيةحياةممرفتهوعدمقلقهعلىمةاالعاراممعرفاافيالعالمهذانـماسا

الشاعرأرنولدمقالكا

الفاسدةوالحياباالحتقارالعالمذلكقألالقد

جحيماالناسحياةهنالقلقوجعلت

المترفةصهمحجرافيينامونومادالرااألمروكاق

ويتقشفونيصومونثمبونويمثرونيأ

هورباكأنفسهمويتوجون

المرعبةالطويلةالساعاتليقضونذلككل

وكانالمسيحيةتءجاالتعفنغويغحدرالذيالقلقالمتعبالمالههذافنى

الفسادمنوتحفظهالعالملمذاجديداطعمتعطىأنعيها

واإلنحاللافسادباأنفهاإلىروماامتالثولـكممخالالعالمكان2
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التاتلالسمالدلنرإفاكونتأنعلعهاوكنالسيحهةجامبهالكن
الفسادمنالطعاملللحيحمىكاالجتمعونحى

منلوالحفالطييانمميديحتاحالعالميقولإفببصوحوكانى
فاتاهذيحىالىفقلىفلىالمسيإاللهيهبهماأنيمكقوالهفنث

صنفيهماعلىمشلصلمإنايعالمالمسيحىيملحلمكافإنبماالعاأينفمنه

الممممكينالعالمهذايحيافكيفلمحسيحبقوةواضطرابقلق

اآلخـرمعواحدكلسالمفييشواءوانفسكمفيلحءلـكمإيـكن3
الملحمـنأنثايوجدالأيهانناسعرفالقديمايالموفينفعسـهفيطاهرالملح
وداللةوالبحرالشسىينمصدأطهرمنيعتقدونكانواكمايأتيألظ

المطهروعالىفيكمليكننقولأنيمكنهذاوعلىالنامعبيافهوقائه
لطهركماآلخرينألبهراالذاتوحباألنانيةمنليطهركمالقدسالروح
الناسخسالمفيتعايثمواانتسشطعونوعندئذدواوالقلئالغفبهن

محبةمنطهرالذىالشخصإنيقولالمسيحاخركانوبممنىحولـكم

حولهاآلخرينمعالحبحياةيحياأنيممتطيعالذىهودالمسيحوامتألالنات
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ائقالثزمحآخأل

ثرللأمللخير

ئرجميقأ3انئهوتخومإتطوجتابرنماكينؤقآتم

أيمناكألقؤكقادتلأئففاجموعإتحـيمافآختضغاألزدلط
ثمـئمئغآج

دطتيثهأنلمرجليحلقـلؤصتألوهائفريسيمولطقتقذتم

ئولمىأؤضاكئبمتماذائمـمؤتآكفأجآبآئجرئوةأتةاث
مأتجالتفتئحطلقةقيطاآليهتآلثلـكحهتآدقدقأثتمؤشىققآلوا

هذقـكـنمكتصئـأويمنمقعمتاؤةأخليمطلهمؤقآكتسوخ
ميئاللةخققفمآؤاثثئكزااثمخييقؤدتلئجمنؤلليهنالؤصيتة
كونكلؤيتباشزؤتفمتصجةؤأئةأبآةالرخل2تةزطذاأخل

واحدجتهتدبلانتئقيغألتئساإداؤاحذاتجستدااالثثآلط

تآلييدةستألهائتئهتفيحئمإنئمتالقآلئفزقةاللهخمقةفالذي

ياخزىؤترؤفيتهاامقطتقتنلهـمققـالذلذغيقأيئضا
386



باخرؤتروتجمثقازؤتجامزأطفقهتؤإتغقنغـاريئ

توفي
09121مرفس

إلييدخلمودكنهلليهوديةإليفوصلالجنولالإتىطوقهفييسوعاستمر
ءجامانهوفيخطوةخطوةالهايةهنيقتربكانوهكذاأورشليم

الهوديةالمدارسكلحيرتمشكلةعنبأولكلإلفريسبيمانمنجماعة

الحقيقيةالدوافعكانتماذابالضبطندريودسناقالمشكلةوهيالديذة

فيبهليتنيروايسوعرأىيعرفواأقيريدونهلكانواالالضهناءورا

بأكعهروبواحدالزواجعنأخريمراتتـكميسوعاقالبدأثكلةالمهنه
سابقةمراتفيمهامناتضايسموأنريدوقكانوافهلواحدةمن

بذلثهوامراتهطلققدافكانودسهيرإلياكامهينقلوانأرادواأنهمأم
ىممـسدىيظهرواأنارادواأنهمأمالقاتألذللثأيدىإلىيدفعوظ

هـذامنشيئأأنومعويهدكونهصدعلةفينخأونهاوالناموسيدالتقا

فيليستمشكلةإليهحمـلواأنهمهوالموبمداألمرلكنواضحايكنلم
يوميةثكلةمهيبلالمدارسجدرانبينتبحثأكادكليةمشكلةحقيقتها

األمرةحيانهممقدصاتآقدصفيالناصغسثمعبية

واجلاألكلالمئليعدىالييوفىالزواجكانالنظريةالناحيةومن
والعدفيةاألخالفضالأبموهىاليهودىاألولللفلكانتالروحيةفالطهارة
ثمعبهيزكافهتيالفجاسةالنجاسةماعداخطيةكلعلىاللهيصبرقاوا

يزفىأوقتلأواألصناميعبداالسبيلفيبنفسهأليهودىيضحىأنيجب
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مظيمةشلهفههامرأتارجليطاناعلدماببكمىثهالمذبحن

ذكاوعكمذلكغيرأةلهرتالعمليةالحياةولكن

للمرأةالرجلنظرةفيتكمنكانتايهوديةبةاألصرالحياةفيللمثمكلةإن

فيهايتصرفحرفهوثبملـكلبلكمتاعنظيرإلجهاكشخصينظويـكنفلم
هىتستطيعالببمااألصبابوألقهءيشاكاليطلقهاأنويستطيعءكمايشا

عمناعةفييشتغلأوبالبرصئجالىيصابنفاهرةألسبابإالتطلقهان

صلوكهافيباطاليهمهاأنأوعذراهبغضبأنأومثالالجلودحتقوةكدبخ

زوجهامنئطلبأنالمرأةخقهمظاألجلهالتىاألسبابهيهذالزواجقبل
يطلقهأن

أخـذاإثة439يةثلةفيءجاماعلىالطالقمسألةاليهودبنىقدو

وكغبءعيجضىفهاوجدأللةعينيهفينعمةلىفيلمافإبهاوجوفئامرأةرجل

الطالقوئصةوكانتببتههنوأطثمهايدهاإليودفعهطالقهكتابلها

مىعمنإطألفالطابوخطالقككتابمنىهذاليكنبسيطةهاءبدافي

أاألبادرورولكنيدفيقىمـنتئزوجـىأتتستطيىحىوتحريرك

سنةشهوأسبوعيومفيإنههكذاوصارتاوثيقةتعقدت

أناخمهوهشاطىكلطوجودةمدينةفيالمعتعملاالرعبحسبالعالممن

مدينةمةمواطناليومهذاحاضرأفادى13وبأىالفالقفالن
وأبعدكألطةوأرسلككركأنرجظضفطوبدونركبتىبحسب

يعيقلةفالدينقىمنتتزوسأنويكلكنلتدميناصمبأيةالفالنيةبافالنة
موصىناموسمبعنىاألواقصاركوأنطألئكخطابهوهذاأحد
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كلتقبلأنيجبثمليصيغهاماهركاتبإليتحثاجوكانتاسرأثيل
سهالالطالقالمدكانفويمالمفيتحفظثمضماةثألثةبدى

التعبيروخصوعماالسابقالعددهذاتفسيرمنجامىهاالمشكلةلكن

الفعبإرهذاءزااليهودىرالضانقممـممدوءفىعيمىبهاوجدإذا
فىفاعيببأنهالعيبفسرتسماىمدرسةاآلوليرسةالمهمالرستينإلى

أخابإمرلةبليزاةإءركـاردبفةالمراةلتكناألكبرالمهلمسماىوقالط
مدرسةفالثانيةالمدرسةأماتطلقأنيمنفالزانيةتكنلمإنولىكن

يعتبرقدقمنالوجاكاليعجبءثىأنهعلىايعيبهنامرتفقدهليل

بمغزلهاامسالكتإنوكذلكعايهتطاقعيباالطعامملفيالمرأةصهارةعدم

بيتمنعموتهاسمحأوإنغربباشخصافيإنأوالطريقفيوشكزلت
إمرأةرافتإنفقالتذلكهنأيعدإلىكباأمدرسةذهبتبلانالجلى

الطالقأكىوبذالثزوجتهيطاقأقيسعطيعإبهوجالىنظرفىأخري

فيددققىءالنساأنحتىسبببدوقنيلمإنواهيةألسبابمنئشرا

انبيسوعوفصدولمذامضمونغيرممروعأنهعرفنألنهنالزواج
ءادناسبمركزهفيولالزبمونأنوأرادالمرأة

الموسوىالتشربممناقتبهىقدبسوعإنأوالاألضياصعقمناحفلنالو
التعببراوهنقلوبهملقساوةالفشريمهذاوضعقدموسىبأقافأوأكمه

الفاصثنعبلهـذاالتشرجهذامةاحممنيجلىلمصموأنيأفهإما

هذافوضعيحدمنهأقفأرادفظخبثممانتمشرقدالطالقأنوجدانهدإها
وفعنشربمعنعبارةا43نثنيةبهذايهونوءبالىيقفاثىالحئالنهثربم
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افىلـكناهااألبديءلبقابهيقصدولمسلومموففينحصوصنرفيا
ظخاللهإدييقولحيث172242فيفهورأيهعليهوبنىهواقتبسه

بفصمهأنبشريتشمرخأيبتطيعالدائمواحدرباطفيوأنثىذكرا

اإلثنانيصبحبحيثقوانينهتتغيرالالذىالكمونحميممنطبيعىتحريمإنه
حـداوا

مىنجدبتابمالطالقمرقىينفىبيماانهفيتكنهناكدةالمشهولكن

أنهاذذلكفيصادقومنيفىالزوهيالطالقفيهايجوزواحدحالةيذكر

ألنأيضامرقميماقصةفيذاكنلمسأننستطيعالحفيقةوفياليهوديمثب
العالقةبحتأاظطيةهنهارتكبتفعندماحماوجيةالىالعالئقيقطعالزق
جداجائزاالطالقوصارممالكنةغير

لحألرأىعندماحزنيسوعأنمولالحهذافيأسىاألسهشياللـكن
وجدالزواجأنظنواالذينأولئكيذكرأنفأرادمحطمةواألسرةيلبيت

بذلكبسوعإنميقةروحيةورابطةأيضامسئوايةولعكنهدنقطللمتعأل

اسالمقلبيتثسندقويئدعامةببنىكان

السمواتملكوتءهواللمثل

فاثتقرواالتالمميذؤأماالئممتغئميـتئاأؤآلدإتييمالحفعواؤ

لهئموقآلاغتآطذالذتهمئوخزاىفتعتفاقـذئوائذل
وألهليحسلدطقيتمثموؤآلإقةمأتودطاألؤآلددغوا
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شقـكوتآآلتقتلتيطلكمأفوذقةاالئيماوت3تم
عقنهئمتدؤؤصتغفآختفقحفنمتنحـآؤتإلققنمثلثها
كفهبازؤ

013161مرقس

عيـدفيضاصةأطفالهنمجضرنأنيهودياتااألمهاتدةطمقكان

وبباكهمعيهميديهبضعلـكلاليهودمعالىكباردأحإلياألولميالدهم
عينهالسببلهذايأطفالهنيسوعإلياألمهاتتءجافقدولهذا

فلقدكانفيهحدثتالذيالظرففييظوانوعمقهاالقصةهذوجمال

بدالالمأساةإنعلهيخـمموتهثصبحانيعلموهوأورشيمإليسائرايسوع
الوقتوجدههذارغمولـكنكثيرأفيهايفكركانأنهبدوالاتية

بلوحكانالذياالكبيراأللمظاللرغمإليهاألطفالءهواليقبلفيهالعىا
لعبأنهبدوالفابتسمبهمافرطقلبهوانفقحلهمذراعيهيسوعفتحاألفقفي

إنهمعنهيبعدوهمأنإلميذاكأرادعينهالسببولهذاءالشيبعفىمعهي
قتايرفرواأنارادواإنهماألطنالبونالإلقلوبغالظليسوا

أوحيداآلنتركونهفىالفالذاالمأساةإليبنظرإنهمثقلإنهالسوع
األوالددحيسوعفالذلكرصمكلكنولذلكمنكثرانهيتعبوإذاا

إآليأتوق

صغاكفالشخصيسوعشخصيةعنبعمقلناتكشفالقصةنهءو

ملعماوجهبشومىشخصانهلدالاألوالدبهيقموالذيبألوالد
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األطفالوجدولهناضبوميرالتكطبعهمنليىقلبهمنص

الاألتجدهنهوالحقيتىالمسيحىإنلقيولقدإليهجرواأنجرأة

يسوعنمخصيةحالوةاوضحتالقصةهذللتهوأمامدارهحوليدبون

بسوعيراالذىالثمخعىهرفماالسمواتملكوتءهؤالضل

األطألفي

صيأنبعـديتعالمإنهبطبعهمتواضعالطفلأنكوافممه1
بالمظاهوبهتعونيئالنىاألطفالإنالعامةنتهوماالجماعيةقيمقهفى

الطفلإنخاطئةبيةقىضحيةفهموجدواوإنمعدوطقكوندقظة

متوا

لمإنهبطبعهمطيعودكنهاألوامربعضادطفلهيعصىقدطدعت3

اللهومناآلحريئعنلهالذىالمنقحلبداالستتالليتعلم

أمريئؤظهروهذلقته

صـادقوهوءثىكلبعرفأئاأنيظنإنهدلعملطةقبولهفه1

ولهذايمبرأنبدولكناالعتقادهنانقصوقدجمنشفقولكلقى

فيهفهويثق

شخصااآلخرالشضبمونأنوفعالتإنهاآلخرينفىفب
همدحأعظمإنالرجالعظاأحدقالوالمدءالغربايصادقإنهوديئا

حذالهبربطأنمنهوطلالغرباءاألطفالأحدءجاهمندماهوهانحئ
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تضودإلبسارأأشرمأكألنطرعليههذايهونقدءطهالمالمفىيثقمالطفل
أحدفىالشريمثقدوالالكلفىيمقلالولكنأفقةهنه

حدبهوالمرارةبالكرأهيأيحتفظىأنبتعودلمةصفلىداكرةدالطفل

متهنطلبأنلييحتاجإالأنهحتىتاماشميانأينممىإنهالقسوعوهلور
هالمسامحة

اتالسموهلكوتهوالفلمثلولهذا

تحتاخالصالحهنآ

ؤمتأتهروتالؤخثآواحـدريهفنقادطرإلىحخآليهؤتماؤ

قآفاألتإلئمةةاظيليثلأاتادالضايـغائفققئمأئها

فوؤاحإسإألخاصتاأخدلشىصتايخايىتذغوايمآدتممئوغتةرو

رقآلتتقئلآلفبكثآلالؤصمايآفتعرلتأاللةكل

لهكلؤقاآلبفأجآؤائكأبآلثأكرئمآلتسثفبأوليبالقآللشئهذ

تمممؤإلتيةقنقرخذاثتيخفطئهآئئذطهـاهههمغقيمتا

مالمةكلبـغهتث13ؤاحدةمثلىئغوزكتهوزفآذئةؤأخ

حاهالأدئقعنيأوئمأفىالمفيكئزلذكونقتماعالفققؤأغط
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أثؤاليداكانتةيئبئاخزىانقؤإلؤشقيفاغثتمة
كثيرة

123الهرقس

ألناجيلقصصأقومنتعتبرالقصةهذ

غريبةوويقةكانتميعالمإليإشابااهذاءجابهاالتىطريقة11إنأل

يسيرالناصرةمنفقرفيأمامساجمهايأنىفهوارستقراطىغنىخصثعلى

كاولكنالصابمالمعلمأيهابسرعةقولهيبدأثمبالموتعليهافىطريقفي
اقىأوجمهذااللهاالالحالتتملقاللهويقولأيضابسرعةلمجيبهيسوع
ءجاايريبالشابهذاسبلوكأنويلوحبارداءماالمئحممىالشابهذاعلى

عليهالشخصىسلطانهأظهريسوعولكنشديدةعاطفيةسيةطحمظةنتيجة

ولمبالعواطفيوخذلميسوعأنهياألونىالناحيةناحيقينفىذلكوظهر
الشابيقولإنهذلكنالكثيرفىيريكماالسخناطديدعلىيفرب

نهإموقفهفيالمثاباليحمدإنهيهقادمأنتنماوفـكرتأملإنتظر

ألنهاروإالكيرالتفلسملطانتخضعالعاطفةهفيدعأنيحاولبليصدهال
أنقبـلالففقةيحسبأنإنسانكلعلىتخمدأنجمردالبنيانكل

لمععليتقدم

ادريعلمناهناوهومباشرةاللهإلىارأثيسوعأنهيالثانيةالناحية

اللهإلىالناسيرجهاأنينبغوالتعليماوكظانإليهالحاجةشديدفينحن
بقعاقالمقملمأنفييمناألكبرراإنالمعمأواواعظشخمعيةإليال

شخصيةطريقعنيأقلهىأالحقأنالينكرإننا6اللهويتركباراعظ
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طاأنيجبولكناإللهىقاطلفهمممخمميةالثلهذهاإلخالصان
اوالالئهميةثانعنوبفضلاألوليالفرمحعةاإللهاالحق

فيكافغيريمظكوماالغيراحترامأنواضحةبميفيايتضحوهنا3

حقيقامسيحياليىولكحهعطتمشخصهوترمالهالشخصإنالمسيميما
عملهاالثمابأنوعرتالهترمةياةاطعنتعبرالنىالوصابايسوعاقتبسولقد
كانتيةاألمربالعالقاتاظاصةالوصيةءباممقثغاالوصاهذلـكقطها

عالقةهىالمسيحيةقةالهإنذلكمنأكئرإلييحتاجنهإسلبيةوصايا

فيهمخيراثعملأنببلللناسراسةالتعملأنكبكنىالإنهإيجابية
ءثىيموزكنافصةحيانكإنالشابلهذاالسيديقولهناتحهمأنيجب

األبديةالحياةيحبإنسانحياةفيعنحرأهمهوءالشىوهذاواحد

منأخرجلهيقولكانهحقيقىبتحدالشالييسوعيوابهنا3
ثميئاتعملأالهياأليديةيااطإنتفكيركعنكفهذاالمثشمىوقارك

الىكاملةالسعادةفىاألبديةالحياةتجدوأفتالناسفىخيراإعملضارا

اآلخرينتسرقفلممحترمالقدكنتتكممتلوعننفسكعنأخرج
ولمتظلملمكعندكماوتقاسمهماآلخرينفتعطىمسيحياتكنلمولكنك
توذيأالهيالحترمةالحياةإنتضعولمنحبولمتاعدلمولكنكتغق

أالمسيحيةفيابالمئهذايظنماذاالكلتنفعأنهيالمسيحيةالحياةأمااحل

اتمالماكلتـكلفكمسيحيةيدقىهللهيقولموعيإنتكلفهكم
تطلبكاءبشيأتمكفلأنأريدالولكنىالمسيحيةأريدابالشفيقول

المسهحيبنمـنبهكتيروناصيبالذىالمرشالشابهذامرضيكمنوهنا
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ولمكنتيازأتاممنفيهابماالمسيحيةأرأدإنهملةالالمسيحيةيردلمفه

ثميئاهنهايردفلمتتكفلالتىالمسيحيةءقدفعإلتىالمعميحية

ءأشيامخويالطرةهذإنوأحبهالشابإلييسوعونظر

عظيمةمحبةأحبهلقدمجرههلمإنهتدعوالثىالمحبةمخوىا1
طلبمامنهبطلبألنتهدفهالحبةذوه

الناعمةحيانهيتركألنتدعونظرةإنهاتهءلمروثحديفيهاوكانب

الجويئةالمسيحيةياةاطإليليدخلاألنانية

الذىالرجلحزنألفهقارسأصيلحزنوهوحؤننظرةإنها

ورففىلهلمجلالماعملالرفمىطريقإرادتهحفىباخفارإنسابمرأى

رفضهليالما

لمروتتاوالمتحديةالداعيةالحبةنظرةإممهابسوعليناينظرإوهكذا

اللةسمحالرضمناإذارفضناعلىوالحزن

الغنىخطورة

ذويدخـولترأغماتأليينهؤقآذحؤتهتسموعفنالز

ألتجالتاملكلينالألميذقتخئزالتيماققعكوبإذاألمؤالي

غلافمثـيهليقكدضأغسترماياتيئتهنمؤقاكأنمتاتسوخ

أنممتزةإنجتثقفبجمنتجتلمزورافيماققكوتإلىاألثؤالي
392



الغاتةإلىقئهئواافقتئهولتإذغنيتذخـلأنق

قتظؤإتيهثمتخلفنألطتسنتطيـعفتمقلتئفيبغصحهئمفاثيين
عنذيفمىلؤالكيئشنمتطايمغئزالئاسعمذؤقاذيممئوخ

التيماجمنذأخمعنتتلثتضكنفيافيما
3273مرفس

وعيونيوععأنوالبدينأحزومضىيسوعدعوةالغنىالشابرففى

يلتفتوهنااألنمظارعنغابأنإليالمسكيئهذاتتبعتمعهاواقفالجمع
مالكوتإلياألموالذوئدخولأعسرعاويقولحولهمنإلييسوع

اأرسطاطوليميعرفهاالقلظععاكريخماتاةاممتخدمولقدالسموات

عندماالتالميذذهلولقادباألموالقيحهاتقاسالتىءاألثمياكلبأئها

كلقلبلمجوعفولألنايذهالهممننحنندهشوالهذايسوعلكلطعوا
عالهةهوالغنىأنيعتقدوناليهودكانفقدعقبعلرأسااليهوديةالمعايبر

وأعطاعنهالثهرضىلمااعاإلنسانأنووالالغنىعلىاللهرضاعالماتمن

باراأرولمشختوفدفتىكنتالمزاميرقوليؤيدماوهذاالوفيرالمال

أنحاولواأخمبدوال7353مزاميرأخبزاتلتسىذريتهوالعنهتخلى

ملـكوتيدخلالذىالرجلهوالغنىالرجلألنالفولهذازوعيناقشوا

وحاوفكثرأبطريقةأخريمرةقولهياكرروعولكنتامةبسهوافه

هناكبئولماللهملكوتإلياألهوالعلىالمتكليندخولأدمرما

هيفمايسوعمتأكثروالنجاحالغنىخطورةيريأناستطاعمن
األخطارهن
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يرطهمافلدبأالعاابئائمشكاإلفانتشجعالثروةإن

وعندمابنساهأوكركهأنمليهالصعبمنأنهحتىفهبهعايمهنملديهبه
المككـبرتجعلءأشاهنافالىالغفامنتحـويهومااقالحإحدىأصدهمرأى
الدنياهذاإلنسانأنظارفبتتكاإخهاجدامباالموتفي

الفيمأبلغةالالمالبلفةءصىكلفييمدكرجعلتهبالعالمذاغكو3
فيهتقولالصحفاحديإليخطابمالرعاأحدزوجةكتبتالحقيقية

ولكنوإخالصومحبةبساطةفيعرعوأوقىوشبواالجبالأبناوهاقولدلقد

وبدأالمدينةفيهااألصريرومحتتالمدينةفىعالأبووجدمايوما

وإخالمهمبساطهممنرواوينإلجهاوينجرفونالمدينةبحياةيحسونالداأل

افضلأيهماخطابهافيوجةأكتصرخوهنااألخألقمنمنحطممتوىإلي

وسطفايعايثىأموالبصاطةصباإلخيتحلىوموالجعيالفياإلنساريحياأت

ءشىكلأنيطهبالعالمالمسكإننمبالمالءشىكلفيقيسالمدينةهذ
قيماهناكأنوينمىبالمالإالتثمنالقيمةكلإنبالماليشزيانمحكن

اإلنسانيفكرأنالهزنمنأنهءيشتريهاأنمهماكـرالماليتطيعال
كاللهءشىحيشزىأنفي

أمرانهواألموالاممالكأنيوعمصمغزيإن3

الفقراختبارفيرجـلماثةيجوزفقدنسانلشاقاختبارانه1

يخلقماكثيرافالغنىالننىتجـربةئشبتمنجدامليلاولىكنوينابون

ضيتالذىهواطقيقىجلالىإنمسقبدامتكبرامتعجرفارجعالصاجـهمن

افئتربئفي
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كيفهاموالهجمعكيفبأمربئيقاستساننيهسئوليةإنهب

يسخدمهفهلعليهسشوألمنتقعمابمنرةصـلماحوبهرةيننقه

أمكانهرحدملكلكانهمهأيستخهاستخداماكريماأمأنانياإسشداما
اللهعنكيل

الجميعكلمستحيلاشالصانيسوعآكالمنهالميذاظنوحاال

عندليممثاولكنمستطاعكيرالناسعنديسوععليهمردومحنإذن

يسقطيعالمالهعلىيتـصالذيالرجلاللهعندمستطاعءفىكلألنالله
يسوحفـكلهذااظالصينالالخلعةاللهقوةفييثقالذيأمايحلصأن

المجىاأليمانفـأكلاألسياسىالفكروهووبولس

ألحدهدينآليسالمسيح

ؤتممئآكضتزكضآكلقدهآنخنتهلفولئطزمنؤائتذأ

أؤبنمتاتركأحمدلبنمنتئئأنولاظقؤفآليسئرخفأجآلب

خليفيخفوألأواؤآلداؤاامزآةواائااؤابمأؤأخوابأؤإخؤة
الزمأدتهذافىاالنففضماثةوتأخذإآلئجيلافيوألخل

اباضطهادتغألخفوواؤآلذاوأمهآبوأخؤابوؤإخؤةيمشو
اوؤنآكثيزونؤدليهنتإلئةافيالمخـاةااليئالثهروفي

أؤييقواأليخزولطآصرقيؤنونيكم
01831مرفمى
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وعظهقليهدىيشلهافيعبريسرعلسانهوراويعملبطرمىعقلدأ

أنيعلنيوعحمعولقدانبعنىيسوعدعوةوفضالثمابرأىلمد
الدعوتلكيذكرأولوهناالسمواتملكوتيدخلانيقدرلمالممكين

وقامواءثىكلقىكواكبفيذكرئمالمالميذوزمالوهولهوجهتالتى

تقعواجابتهيسوعجاويهولقدلذلكنقيجةلهمسياكونفماذاليقبغو

أقمامثالفى

مانةويأخـذإالالثهلملكوتصيئاطهالأحالإنيسوعقال1
أنحدثكصيرافقداألولىالكفيسةأيامفىفعالذلكحدثولقدعف

بيهامنطردتهأنأالأسرتهمنفاكانالمسيحيةالعقيدةأحدهماعتنق

ومثاتلهتفتحالبيوتمماتديجديللينشردالواألصرةالمنزلمفخرج
وجهلىفىأغلقفعندمانفسهبولسموذلكعلىمثالوأبرزتستقبلهاألصر

ثعشثافىبلفقطأنطاكيةقىالانـالكبرىالممعيحيهاسرتهإليذهبأصرتهمنزل

وجدنمكلفىنانواليوفلممطيئفيالصغرىوأسياأوربافيوأورشليم
6311روميةأمهاىروفأمعنيقولإنهللسيحيةواألعرالبيوت
فاخوتدرفضتهالجسديةأصرتهإن51فليمونإبنهإنهانسيفوسوعـا

اتخذواالذيئالحرالهنودوسفييحدمسلينللرأحدبينماكانالمسيحفيتهأصر

اليهءوطاآلباكهإلىيصلىحمعوهعتدمااإنذهلوآلهتهموالبرقالرعدمن

أيىإنهبعمالمرسلبأأبوكاللهانتتولهللهوقالالقبيلةشيخ

فأجابأبوكتالمرسلكاقالأيضآأناأبىيمونأنلمجنوهل

إنهنعميدكهاتأخىأنتإذنالمرسـلإلييديمدوهوفلشيخ
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إنساعمنسعةاسرةيحدىولكنهاألصربةووبطسانىيقدهض
ءالسماواألرض

لذلكشيثيئيمميفيسوعولكن3

الذىالمادىالتفاكيرحبلقطعبذلدواضطهددهناكأنأضاتإنها
ريظوبذلكماديةليسمتفأةالمإنفيهينفمسوابأناساممينايخري

طريقالمسيحيةطريقإنسهالطريقاالناسيمنحلمألفهأمانتهمجـدفييسوع

وضعتلقدنمملهميقولإنهالجميعتحديبلإنسابميرثىلمإنهثمعب
كامغامرارجألكنتإنتسثحقهاإنكنتكنولفأالملك

فأةمبدلمإنهاآلقيالمالمفكوأفهوأفاتالذيالتافىءالهثىأهاب

يصؤلـياالعاهناطيمالالاللههنايثاجرالإنهالحافرالمافي
أيضااآلقىالعالميملكإنهالناسخحمسابه

وآخرونيئانونسيكموأولونكثيريئألقيرشتيضعثم3
ولكنالمجازاةسبنالوبأنهبالفضرأحسربهاالذيليطرستحذيرنهإأوإلن

اإللهىالحـكميعرفعندماالعالمينعلوقداللةمعالحـكمإنلهقاليسوع
منتحذيرإنهالصفإخرفينفسهفيحدالمقدمةفىأنهأحدميظنوقد

ملوباخفايعرفالذىاللهيدفيألتهاقانقرارإنءباكرال

2لحا



تقتربلنهاية

تعموخمؤيتمتذأوزفتييئإلىصتاجمإليئالطريتيمافيؤكأئوا
االثنىفأخذتحآفونانتتتحولطأؤمآونتتتحيزؤكانوا

صتاجمدولطنخقهآتةخدثمتيكائهئم4يفووائذأأيفماغمئر

والـكتئـةائـكقتةزوصتادإلىئستتمثهمتافيافيواناوزضصيـيمإلى
ولطفتهرااألمتماذموتةؤيستفبانشؤتلجيةكفولطقتخ
تفوئاالمالمبائيوئمؤفيؤيقئلوتةئـيماغقؤيتففودقتةؤيتخيدوبه

01233مرفس

البشريةاطبيمةاأسراراعقتخنىقويةحيةلصورةموثرحىوصـفهذا

أووشليمإلينهائياوجههثبتألنهاألخيرةالمراحلثدخلناآليسوعلحياة
الجثيلفيخدمتهفبعدوخدمتهالمهميحتجاهاتتحديدقاطعافيمرقيماولقدكان

بعفىماثمنوبالجإليالرحلةثمفيلبسقيمريةمقاطعةإليالثمللإلىسار

الرطةتأفىثماألردنعبرطريقعنالهوديةإليالرحلةثمالجليلفياوقت
أورشيمإليايطريقاألخيرة

يسوععندشيئأتظهـهرالصورةهذ

وأحصوا05وحيدءيتقدمهموكاتالطريقفيسارواوحدفأ

علىوكانشفابأوهأنيمشطيعواولمبواواظرفارتبكواالدامباظطر
طيطلىأأنجهدبملحاوراللقرارهذافيايتالميذشاركفلووحدهيقررأنيسوع
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وبعثهحلـهاإلنسانيواجههاأنيجمبالىاألمورضوهناكؤمه

اللهخنفسهيجدإنهوحيداليىذلكمعولكنهبنفسهيطرقهاالىالطرق
طركاالافهإن

اإليمانهوإنماخلنىءالثىأماىثىال

صخركلمثبتانفصىسـأجدالنهاقالفضاهافيسقطتو

لوجهوجهمااآلبمعوقوفهوحدةولكنهاوحيـدايسوعكاق

انامرقىذكرلمدهناالمطلقأيسوعشجاعةظهرتالمدشياعته3

كانتمرةكلفيولكنيواجههالذيالمصيرعنمراتئالثاعلنبسوح
8131مرقبسيطاإعالناألوليكانالمرةقىساقتهاعنعوتتالطور

والبصقاإلهانةأفافهناةاألخيروالمرة913نةاظياأضافنيةالماالمرة

ينضظرمارويألرويداميذوليكثمفأنيسوعأرادوكامماواالشهزا

األولالوعنوعانحقيقتهافيوالشحاعةشجاطنذلكمعوناكنه
فجأةعصيبموقفيواجهمعندماىالنابعضأنأىلاردشجاعةهو

المتاعبيواجهكلقويالصبحإنهجبارشخصإليءهادىشخصمنبنقلب

نوعهناكولكنقبلمناإلنانيهايفالكولمساعتعهابنتشجاعةإنها
وبذلكيحدثأنقتلمنالهتومالمميرنرىالتىوهيعةالشمنإحر

يواجهذللثمعولكنهالموقفمواجهةموطللرجوعفرصةلمشجاعيعلى
المواجيةإنالحبيةاالشجهيهنهوبالهردونهالموفلكثابتفلب

منههناكياكنولواالساميةجاعةالشهيطزماولوبةفمالغيرثابثةا

األرفىشجعانأشجعكاقبسوعإنلقلهمااسصفياس
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الموتإلىطرقهلىيسوعأنالتالميذأثتقلدالمعبوبةنمضيته
الذىالمـياهوأنهيوقنونكانوانفسهالوقتوفيذالةلهمأعلنلقد

لدفاليهوديكلامامجنبإليجتبااإلثنينضعكنولطويالانتظروه
التالميذجعلماوهـدامهماشيئاتعنىالممقورةمعادلةقكونأنها

يستطيعوافلمذلكمعولكنأيموتوكيفالمخيانصكمفطيضطربون
إناألكملصديقهمفيهرأوالمدأحبولقدالوراالييرجعواأق

هذيمتتفهمالذيوضوالغالقلقرغمثبتتالتىالحبةتلكاألصيلةمحمتهم

ماصقابلرغمبةمحبوطاغيةشخمميةيسوعششصيةإنطناإليهامحتاجالهبة
واضطهادوقلقعنتمنحبهافي

الطموحمطلب

يدفئشعيئميآقآئققابتازتإلىؤئوخئالغفوسثإتيةؤتغدئم

أفتملأنيذالطقىقادائهماققآلقاطلبئآتـاكلتصآلأن

غنواالخزليييلثغنؤاحدتجئليمنألقأعطيأتهققآآلتـكا

تطالبالطقاتغقالقتهمثتمتسئوخمآتهققآلتخإلذفيكتستالي

بالصتيبقطبتاتفؤأنأتاأشعزئهاائتيصنابآتشراننتطيقالقأل

ئمتهعئولغماققاآلتممثتطيغنهفقاآلأتاآأصنطحـغألمتي

أصئطبـغالتينغةوبالصتقتشرتايهاأتاصرئهاأالتىسىانأضا
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ليقلنثهاوىتوعنحنىكناكللجفوصىوأمابمـكاقيتصعأتاجا

قهمأجمذآلمذالاألأغطيتةأن
5304ألمرتسى

األموربعضعنلناتعتكاشفةقصةهذ

إضيهـفيمتىالقطكتبهاهذنفسهمرقسعنشيئالناتعلنإنها

سأالايذانهماالتلميذيئأنيذكرلموالكنه025332متى

أنوبلوحالمركزهذاعنيسوعوسألتتءجاأشاهيأمهماأنبليموع
يذكرمرفسلكنبطلبهأقيهرصوليليقالصئاالمطلبهذافيرأىمتى

جموعةيمونوالمالتالميذانعرفإنهاننممالتاليذينمـنءجاانطلبأن

هذفرسمونقصانهمعيوبهدالهمالعادبينالناسمنجماعةهمبلاقديسينامن

رعهالهصورةيرصمأنالقمرمصورمنطلبكرمويلعندهاالنقصات
إركاقائردهاكرمويلرآهاولماوجههفيكانتباعيواخنىبحيث

مالمحرسمفيدقيقالقدكانمرقسفعلهكذاوجهعيوبوارصعم
اظألقةقوتهفيهماظهرولقدديةطجماعةيرافقيسوعكانإنعالهيذا

وبوحنايعقوبعنشيئالفاتكشفإنهاأ

آربتايغهائنالنصرةأنظناالعدحهماطموعنتكثمفإشها1

األوائلنابكوانفأراداالمنتظرالمسياهوإذمليتوجسرفبسوعوأن
لبسوعربةاالجموعةمندائماألنهماكافاذلكالبكونملكوتهفي

منإجماعيآأرفعأفهماارأألنهمايمونوفوبوحناويعتوببطرس
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العموآعلىمطلعملوايمهئأجرثخرينانهحتىغنياكانفأيوهملباقإق

فهاألوأئليكونااثأرادانيوي11بالطموحاءمملوقلبهماكانمد
اللهملكموت

هفاأتفيإيهستالمشكلةإنليسوعفهمهاعدمعنومخشفب

لمدرفيهقدمتالذياوقتسالمحيرالمحثبهةكقللحوعقدمالمطلب

وكانواالهانةواالستهزاهالموتإليذاهبأنهالمرتلومرةيعوعأعلن

ممسعاركفمهيعرفالميفهمهالمولكتهماقاطعاواضحاالمرةهففيإعالنه

يفتخهلمآخرفهمكلعنمغيماذهنهماكانالعالمىوالملئاالقو
نفسهالطيبإال

فيالمعةضيقةهناكعنهمافقدكانتويقالىماقيلرغمولكن

تبعالقديسوعنصرةفييومناناالناليزإنهماالقصةهذأظهرنهاحياتهما
الهوديةالقيادةكلأنيشعراقوهماتبعاالناسليعلمخرجنجاركناعرى

ليعذبأورئملتمإلييذهبسوفأنهيعلنوهوتبعاضدوقفتقدالمتعصبة
فينحطفانإفهحاقلغاومهماوفيهبهيومنانزاالالذلكرغمإنهماويموت

وحبهمابوعفيإيماضهماوهيالمعةواحدةضيقةتبقكنيتصورهما
لهللعميق

هنابسوعيستخدميسوعنظرفيالعظمةمقياسعنتكشفإنها3
مسأالهأماالمعموديةإستعارةوالالكأستعارةإاليهوديةالحياةمنإسمقعارين

فأفبأيدجهمالىكأسوفهمضييعطواأقكالملىمادةمنكانمدالكأس
مزموررباكأسيللداصافهبطيهالتىواظالحياةإليرمزاالكأس
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ايفاصىاراألضرفصيبيرىعاوعمدنمللمراللةيهعهاالتىعادةتعنىه3

وعندما78مزمورمحنتمرةوكرهاكأصابالىيدفيألنيتول

شربتلذلكالكأسيسقعيرالشعبقاصاهاالتىالمصانبءإضعيايذكر

التىللخبرةإفعارةأسالـكمفأمحى1571إشأغضبهكاسالربيدمن

فيوالكلمةالمعمالديةفهىالتانيةاالعمتعارةأماالربمناالذمانيقالها

يغطعىلمحعنىللمجهولمعخىقىكيبفياستخدمتوقدغطىتعنىأصلها

عننقولكانعارمةخبرةفىيغرقالذكطاإلنسانحالةوصففيتستعمـلوهي

الحزيئوعنابالثرفىغارقإنهالىكيروعنالدينفيكرنهالمسرف

وعناألسئلةفيضكارفإنهاإلمتحانفيالصبىوعننهحزفيقغاإنه

مزمورفيالمرنمبرتعمااذواألمواجتحتغارقةإمهاالغارقةالسفينة
إذا4214ورمزوقىعلىطمصولججكتعاراتككل27

معناهافيوديةبالمعىلهاالصلهنافاإلستعارةأنفسناعلىالسيللعإرالميالجرفعنا

أنتستطيعونهليقولسوعفكأقآخرشيئاتعنىأضهابلالخاص
التغطيعىتواجهواأنتستطيمونهلأناأحتملهاالنىبةالقجرمرارةتحتملوا

يسوعممدقاقدكانأفهاأجورأنأناأعطيتوالموتواأللماهيةالـكلفي
قالصليبالملكوتيناالأنالجمنصليبونبلىأنهالتلهيذيئلهذينيظهوأن

قتلدالمعمودبةهذالتلميذانهذانجازولقدللعظمةالحقحقىالمقيامرهو

قتاليمتلمأنهمعحياظأواخرفييوحناوتعذب22أعماليعقوب

سوعتحديقبالالمد

تقريرإنالايدفيهاءاألضيانهايةأنيسوعهمأصوأخيرا3
كلبتعدىأنيشألميسوحانهنانالحظكلهومحلىمنإنسانمصإلص
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القاهياألبإرادةانوأملنلهمستمراضوعاحباتهكانتلىاألبحل

الماهفياألرضكاعلىتكونأنجمب

اإلنسانخالصثمن

يغفولتأخـليينتغتآخمولقائتذأوامعرةائغتهـغؤلئا

الديآأنتغقولقأئئملهموقالةئوختمغاقويوخئا

تتستئـطولطغطمماةؤألطمو3ئوتماألتمزؤمتاةعثمتئولق

تصييرألطأزأدتنتلفيـكمكذاهتعـكولطقالغقخهئم

فيـكتصيلانأزادؤمقخآدماتـمتمكؤنغظيمارويضيم
ألتتئمأثضتالطاألئعاثآأللطغثذايخييـعأوألتلـكئولق

كثإريخةغييذتةتفههتة4ينذؤلتخإلتمبلاليخذتم
091454رهرقم

ظفواألكمالتالسذبقيةلنبالغضبشمورويوحنايعقوبعملأثارلقد

فياعظمأيهمعنالحادةالمناقشةللخهموهبتمنهمامتيازكلصيسرقانأنهما

معهيسوععملماكلعبفعياهددخطراالموقفوكانالسمواتكوتمل
هظمةمعنىجليالهميوضحوأخذإليهدعاهمحاسماقرارااتخذانهال

فالعالمالعالميةسالمقالمحعناخالفهاومديالحمواتملكوتفيقيةا
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طلبالكويلبىيخدماثكيأالجيمقحبمهوطتحـكمللنلىمعيمول

بقولهذلكوومافىاألهراطورجالباىلخولمدتتحكمأقابطالىمنفيكم
افةمالكوتأماتخرإنسانأىفيهايريديعملأنثادراأصبحإنه

تشعيربلظدمتكالناستسخبرليستفثاالخدمةفيفيهالعظمةفععلخمى

كمبلالناسمنأحصلاظدمةمقكمليىوشعمارهاالنبرلخدهةنفسك
لهمأوديالخدمةمن

لمجحطيعلعليالإالماووصشههذابسوعتفكيرأنمانظنكثيرأ

هذهأنلعرففاالحيافيظرالفاأممرولكنالعالمهذافييحققهاأنإيسان

اادلأجرابأخذبقدرصاخدمةمناالنسانيعطىمافبقدرالحقيقيةالحياةسنة

الناجحةشركةالهيالناسكثراخدماتتوديالتىالقجاريةفالمثركةمنهم

خدمتهيؤدياليلافيطوياليسهوفدماعماليديهرالذيوالرثيسالرابحة

أنهمهيالناسكارثةإنالخهارءإنقضاقبلعملممروومميهيتركبيناوعم

ضيتنيرلمالمولالكنيعملونملبأفليماكعهمماكنرأيربحواأنيريدون
وهذاخربنلالوالعمليةوالتضبالحبةالناسامنأللووأعظمملاإلي

الينهحديتهفيكبلفجيقولهما

نكويابسونكيطعمـووكيفتققافىأجرافيمفمكمرتطإذا

إليكيحتاجالفالبحررالإليتفمىالأبيا

قسكعنىلناادلوأمركاتناقفاتبالوإق
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نكبدوحتألرضظاألرضإليالثذهببنىاا

مرعاتكمحبقحيمةوققفاخرطتبماتقياهيبدأتوإذا

يزىياصعنلىكقفييلمالمكناولالمالئتزوركقد

وعيمعقولىعقتالعليامفلهاالمحدتمناتخذتجماعةإلىيحتاجايالمإن

ابئألنقالعندماثالنفسهيسوعأعطاالطريقيريهيودهذا

يسوعأراد0كتالفيعنفديةنفسهوليبذلليخدمبلمدماييأتلماإلنسان
ليبذلجاهولكنهذاتيةخدمةإليالهاثلةالقوةتلكلحـولأنانيايمونأن

الكتيرينعنفديهنفسه

أمجدمنيعتبركثيريئعنفديةنفسهالممميحبذلصمابقاالقولهذا

شطحكثيراماولكمنناتهإعالفيتفاضالهناككانإنالمسيحأعلظماوأروع

متأوريبانوسبافيقولالعظيمالىكفارىملالههذالـصويرهمبخيالالماس
لفأماتهللشيطاننفسهأعطىلمسيحظللشيمطانبلدئهبهنلمهذاالبذلإن

أفئعالمسيحفييتعمرفأنأرادعندماالشيطانولىكنأحراراصرايطاق
ألتمرعبألتفسيرهذاأنالنيساقلروجورىجأحولماونفسهفوت

وأحىيالتجسدضعيفاابنهجعلاللةإن5قالمعهيساومللةنداالشيطانصمع
وكمعرتانغلبصدنحدوعاولكههكانعليهينقضأنفأرادبذلكالشيطان

يصطاداناراداللهإن6الالهوتيـبمانأحدقالعامبكالثقذلكبدوشموكته

أنشيطاناافأصنارةالموتهومنماطهالمسححناصوتنجملللشيطان

هذهوقتثمهديمةالةالحيألبلوثيانامسالكتنارةالعولحكنماليهتلع
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عتهمدىنعرفأنطيعاليسقدالمأكفاريللحيحعلتفسيرفيعصطحات

الحدودالبشريةعقولتايفوقكلصمرمذاالصليبعلىالمسيحملومجـلى

وفدائناخالصماألجليمموعإنالحقيقةهذحياتنافيونختبرنعرفلكننا
اللةإليلناالطريقوفتحعفاكفارةتفسهبذل

الطريقجمانجاعلىمعجزة

ميمـذهتأريحآقغييقخآرحفؤؤفيماأرلمجآإذواؤجا

تماتاجآييماؤصىابئاألكىشليماباكالقغمـيرقخـح

لطرخاثتذا2التاصريهمموحأئهيهـغقفاقعئتعظهالطريته

كفلقههئولطكييرثحقزةقاازخمهداؤدفقاتهشوخياؤتفول

ؤأمرلسؤخقؤقازخمنىداؤداقتاكنزكثيراأقنقرخ

شاديكهوداقثمثقتهقائييناألكىفنآدواىلنهلىأن

هؤقالتععئوخفأجالتسئوخإقأؤجابرؤقآتمرداحةفطزخ

يىياشـماألستىتهققاكيذأفضملألقئرياتادا
ثممفآكقذنمتإيتاأذقثيسوخلةفقمافيأئصيزأن

الطريتهفييهشوخؤتبـغأئصرقالؤقتا
096351مرفس
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يصلميالعشرخسةسوىلهيبقنلمءاالتهاعلىيسوعمسكلاربت

يسوعبدوالالكبيرةالبلدةلكأريحاتخترقالطريقوكانتأورشليمإلي
أورشيعماليالمعلمينأحدينمبعندماانهاليهوديأادةااوكانتيهايممأن

يسوعحولالتفهدولهذاومناقشاتههتعاإليوتستمعبهتحيطناسكان
سعنإلييصليهوىصبىكلأنوهيأخريدةطوهناكالكممثرون

أورشبمحولهيالعثرخمسةقطرهاةدافىفيوبساكنعمرمنعممرالتانهة
يتممواأنيستطيعونالونكثيرهناكولكنأورضمليمفيالفصحيعيدبدأنال
ليعئميعوهمالعيدألىالذاهبينإلييذهبواأنهويعملونمافـكلالفرضهذا
هدذلدجانبوإلييسوعحولأخريمئاتأفافواوجهذاطريضفي

الذيئفةالجموعألنوالالوبينةالكمنكبيرعددأريحابسكنكاق
ددالههذاومثلألفاعشرينعنيقليكمنلمالهيـكلفييحدمونكانوا

وعشرينستةإلىانقسموابلواحدةةدفهيحدموالمبالطبعوالالويينمن

لمفيهاالساكنيناإلويبنواأريحاكهنةأنبدوالبالتبادلفهايخدمونبةنو

الثائرالجلملىذلكيسوعمنسمموافلماالعيدإليبعدذهبواقديكونوا
يسوعحولبثدةيراحممالجمعجعلهفاكلبأعيحهميرولذهبوا

أنعرفبرتماوساصاعمىرجلمنهائلصرخةشطلقفجأةولىكن

يصيحفصارالعصفرصةينهزأنأرادإنهالمثماليةالبوابةهذفييكلريسوع

كنهولكتويسأنيسوعيسمطونالذينوحاوليرحمهلوعويغادي

يسوعوسممـهالمظلملمهطمنربيهأنيريدإنهألحالمشصتأنيردلم
ءاألشيايعضنلمسأننستطيعوهفانجاهأيهيحفربأنوأسي
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حمعإظبسوعلمقابلةماوصبراظهرالذدالشداإللحاجنالظ
كانتلفقطرويتهفيرغبةنقيجةتكنلمالحاجـةإنيقابلهأنوأرادعنه

يهراأنمنتمكنذلكوألجلالملحةالحاجةلليجة

أحياألنهبردائهألقىأنهلدرجةسريعةءمبسولطلباجمافيوكانت3
والثمنبأىيغتنمهاأنفأرادلهالوحيـدةالفرصةأسهاأحسلقـدليظلهأنه

منمهىأحئانتظرياوعيىدعوةفرصةنضيعهاأكرومايضيعها
تفميعثمذاكأوهذاأملحتىفليالنفسأحسـهحتىانتظرالعملهذا

الذهبيةالفرص

اتصينظرةيريدإنهيريدماإلضبطيعرفبارتيماوسكان3

إلينأقأنأردتسطحيةغاهضةبطربقةلجمموحاعجابنانبدىكثوة
بالضبطتعرفوأنتالطبيباليتذهبإنكطلبكمحددااليهتماليسوع
لكيخلعأنتسألهالأسنانطييبالىضدماوعندهاليهلهوتشيراأللمهوطن
وأنتبوعاليتعالهـكذاليخلعهامعينةسنةاليتشيرولكنكسنةأية

نعرفحتىوامتحافهاأنفسنالحصمنايتطلبوهذاهنـهكريدماذانعرف

يدنراذاء

اودفىابنيناديهكانتامةصعرفةلمـسوعيمرفبارتاوكماجمنلم

ويأنيسوعارادماوهذاالجبارازيالغللسيماكنهوالمسيالمبهذا

ألنطلبمانالاظاطئةمعرفتهوركمذللثمعولكنالتالميلىعقلمن
نفهمأننستطيعالإننانحـننفهمهأقيدهفيماوهذاباإليمانمملوكان4قله

أننمتطيعولكنناوملهشممغميثهعقإلينصلأنالنستطيعيمممي
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ورايفأنناسمقنطبووةممتاب11أحدقالفنالثوبنبهومن

إنيحتهجمونراأتقبلالهوثيينيصيرواذلكمعنىليمىولكن

بقلمتاداةإمهاليسوعومحبةانإمعالقشخصيةعمالهياألونىالطة

نناللكيلفومحناح

تبعهبلبسموعيهـركلمنظرهلهورجعطلبهبارتماوسنالهاوعتد5

اخهثمشاكرانالييتمفتوحتبعهنمرمحتاجاعمىإليهءجاعميغاشكرفي
ليسوعالتدنةطريقهيوهذهعميقصاخإلى

3أ



غعثراطايرىاخال

المـكءبر

تجتلجمثدغعتاؤلمحةحـأإإذأوزثتييتمينئواقرمأؤت
يهائقرإلىقتاادلهماؤقالثآلميذهييطاثتعثنأزضـلالريتودق

ترئوطتجخهمئاتحذالقإلنهاالفيدايخؤأتئافالؤأتاتكماائتي
لكاقاذؤإنبؤأييافتخألهالماصياتأحدعقييماتخليسقه

ميئةينفالؤفنت5ييماالزبامخابئففوآلهذاتفمآلدقلماداأحد

فئخاوتجاالتاتعتدترئوطاخمثناووتجذاغىقشاةإله
فيتفغقادافتاكائقياممنقؤئمققآذلهـتاالطريقإفخالة

فماسفةتسؤخأؤضىتفماكا4ققاخثمنأتخأللق
1116مرقمأ

أورشلمتءجااأرحفبعدالرحلةهذهمناألخيرةالمرحلةإليءفيهنا
تهمأنالنستطيعيدونهمهماشيئانالحظانلمجبوهناللرافىتظهروها

يينماأونمليمالىواحدةزيارةعررفاالاألولالثالثةاألناجيلقىالقصة
يه33517أيوحنازباراتثالثيذكـريوحناإنجيلأننالحظ

3ال



للتأمللدىولكنالروأتينبيئتناقضاهفاكأنيحمىحاالمصطءماريا

لحاوأتقصيرةفتاألولكاالثالثةاألئاجيلأنفمعتناقكليزولالعميق

إلللقبمثيرفروربةرهااعتبروانتىيوعرسالةفيالمهمةحالوتذكرأن

فهناكونالكثيريظنأورثميمكاإليليسوعالمتكررياراتاكتننىالهاأ
اليعازرمعفصداقتالذلكقمبلاكثيرزارهاألهعلىتدلكثيرةتليخات
يارهذماكعلىصابقةكانتانهابلالحالفيتتولدلمعنياتلفيومرثاومريم

يسوعرأىأنهألبدالمقخفىيسوعتلميذالراممايوسفوكذأكاألخـيرة

لذي32331مئىأفيلمثبتيسوععالزفذلكوفوقاورشليمفيمرارا
يثبتجفاجهاتحتفراخهاالدجاجةنجمعأورشليمكمايجمعأنأرادإنهفالفه
رفضتولىكهاتعالهإليأورشليملكسبأنمراتحاولبسوعإناها

الدخولههذافييفكركانأنهوالبدمراراأورضيمزارأنهاللدفيسوع
صاحبنجـدألجلهالذىالسببهووهذالهدبرأنهوالبداالنضصارى

يحضعلميسوعانإليهمحتاجبالىأنسمععندماللتالهيدأنانهيتركاألتان
أمـريدبرصمفكررجلإنهالصدفةبلحعىقراراتهيبنىأوللظروف

عنهاتبعدالأورثمليأعمالمنهدكانتالتينللتفمعناهافاجىبيتاما

أنيهوديأىيستطبعالالذىاألقصىالحدوقدكانتواحدصيلسوى
التىالقريةممدكانتالبلحلتهافمتعنيايلتأمامشياصبتيرميتخطاه
العيدالياآلتينمنكثربهمكها

صسةظبطرقالربكةيعلنواأناصرائيلءانبيادةطمنلقدكانت

علىالناسبحبرواىبعمـليقومونآذانهاسدثقدالناسانيرونفعفدما
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فييسوعتعمدماهذاهعمليةعظةانها190323ملوك11ءإلصغا

المسياأيهشعبليعلنالعملذايقومانأرادانهاإلنتصارىدخوله

صهيونابنةياجداافرحـىالنبوةتءجاجمرياففىالسالممسياولىكنه

99ربمريا0001مخلعىودلطملذاهو6أورشيمينةايانادي
فينبيالحيواناالحارفقدكانالالههةعنحمارعلىالمسياكوبإن

الخيوليركبوناللوككانوقداليومترنحتمحتقراكمايمـنولماأليامتالط

ءجاالسبصرلهذارايركبرنكانواالماأوقاتفيولىكنهمبالحرفى

السـالمرجلأنهليعلنءجاإنهالحارهذاعلىراكاأورشلمإليبوع
المحيةملك

قولهاسلمانمزاميروصفتهالذيداودابئبلقبقابلواسالغكنول

لكلاقىالذىالوقتفيداودابندلماكملهميقامالربأيهاأنظر

اسرائيلويخلصالغءرؤسايسحقحتىبالقوةومفطقهعبدكاصرائيلملى
وسيمسحقهمالمبراثمنالخطاةسيطرداللحكةانهيدوسونهاالذينءاألعدامن
الشريرةاألممويزيلسيحطمهمحديدمنبقصيبآيةالفخارىيسحقاكا

ستخاتقلوبهمفـالكرعلىلطااويوعزجرمناألممربوتههبممة
صليمانريمكلمزاأاألبدإنىفممةحاألرضسضرلألنهقدامهاألمم

وعرفسانهينتظروالنامماكانالذيالملكهواول31125293

السالمملكأنهومعلئاعومتواوديعاإلجهمءجافقدولهذاذلكيسوع
تميورانهمكلناقفىإنه
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آلقى

غفيمافخلسثتاتهماؤأئقياعقيليممفوخإلىخمثييمابافأتتا

أغصتابمفطفواؤاخرونالطتريؤفيئمثيافرضواودطؤكثير

فوالموالذيطصواتقديهىؤالفهقهالطرفيؤقرضوهاالشئجرميئ

ممحاركةلطالزنمباساالقيمتارلثاأوضقائليئخونةبضرانو

باألغافيأأوالرلتباضماالتييماداودببتاأتخقـكة
11701مرشا

يسقعملحيوانكلكانومكذاأحدعليهكركبلمبهرااآلنانكان

933نثنية2ة1عددأمقدمهـاافرض

عنءفـاكرتعلىالمسيحدخولفياإلنجيلىيذكرهاالتىالصورةوهد

هذانفيماإنبلالمسياالستقبالمتأهببهاكانواوكيفاليهـودالتظارات

لىالمسالييودسمعاناسققيلىعندماسنةوخممينمانةقبلمنحدثأالستقبلل

فيايسابمالثمهرمنوالعثريئالثالثفيدخلولقدالسـوريبنهزمأند
والدفوتوالفيتاروالناىالنخيلوسعفكربالشوالسبعينوالحاديةالمائةالسنة

اصضقبلوالقد3915ببينمأاسرانيلءأعداسحققدألنهقواألظ

المسياهذادونيركانواألنهماالعزتحيناظااستقبالكذللتالمسح

هوالرجلياسععندمافعلوهقداألرضعلىثيابهمءواقاالهتافحتىو
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مبارك81162مزموراسشارواوفد93هلو12كاهاسموى

اشياثالئةنجدالمافهذاوفيهتافهمالربباصماآلقى

أورشيمفىاألعيادأيامالحجاجبهبستقبلالذيالمتافإنه1
هكمذااليهودبهعرفهالمسياألقابمنكامولقباآلتىب

1811المزمورفيهلتقيألىالسابقةالمناسبةهنانذكرأنويجدر

أنابيفانسوصانطوحاولمق761ففىالهتافهذامنهاققبستإلذى

واحـرازاظتانفاعتبراليـونانيةللثقافةالسيطرةليقىةاليهودمالمءكليزيل

عباثـةأفامحيتالهـيمأروقةنياللوتنودىجريمةالناموسمـننسخة

اعفةالياألروقةمـااحولكفيرالمذععلىباعذاظنازيرقلمفيهريوس
وحشيألمعاركبعدانتممرحتىيحاربفبدأبىالموذاأئارهذادعارة

الناسوتغفاالهيكلفيالعبادةجددواأورشليمفيوهناكمءق361سنة
الشحديعيدمـاأولإل811المزموربهذا

أراموالكنهموالسالمالحبةهسيايمأورثإلييدخلأنيسوعأرادلقد
والغزواطربمسياموكباليالموكبيحرلواأن

هيبلوالقسبيحالحدةنفهمهاكماليستمافأوعمناأماكة
موئيل12اآلنخلصومعناهاالفاعأمامالفاصبهاتفيهالقالـكمة

المياويرسلبسرعةيتدخلأناللهاليمناداةانها662ملرك4142

ءاألعداليحطم

اورشليملدخلآخرخصهنالثلوكانظيمةيسوعشجاعةظهرتوهنا
اليهمءجالقديقتلوأنأرادواالذيئالرؤصاعندبتعداوتخفىءهدوفي

معقدجتزأنيريدنقدكانكمنءفىظبههكونيتمماكلأنوأخبرم
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وأطنانبالهبةولكنهظزربطكشخصذلكمعلألكنهأساسيان

المضحيةالحبةأشجعماملأاريقإليبدعوثمانأراد

اصفةاليسبقالذىالهدو

كلإلىخؤتهتطزؤتمأكلوالتهئوزمتييماتمئوخقذخل

ثزغاالثتئعئياخبفمتإلىخرخقذامئمتىالؤفئتنإذشو
1111مرفس

بيسوعخاصتينصفتإنلنايظهراهيداهذا

ريسوعلقدكانةالنهامرفيالعدتهيعديهعـوعيتالمإنها1

فملإنهالنتائجعلىمفتوحتانوسيناءضىويقرركلءضىيلرمىصفظاميا
يمعركةاألمرءإلعطاعدويسهعلوماتهكليجمعالذيالقائديفعلكماهنا

الفاصل

المعركةالىينعبأنفقبلقوتهمنهاستمدالذىنالميفاقىانها2

المواجهة6مدكانوألنهايساوىأييهمعاظلوةاليعنيالدتاليذهب
نادرةبشجاعةاإلنسانبواجهأنمنتحناللهمع

انبظنونوكانوامعهلقدكانوابالتالميدضاصاشيمانرىوهنا3

جبهمعلىنثومهممراتكثيروفيانتحاريةبروحالتحدىبواجهممايسوع

تهممعرفعدمركمأنهمافدكرولكنالمائيةهعركضهقاباوقىكهم
اباهمالزملىوااسقمريحدثااراسنة
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مثممرةالغيرتينةل

نأتينثمتخرةقنظوجآخغئيآتثمتينخرخوااتائغتلؤفي

لمجذخهآلتمفـقاجآبرفيهافتفئاتحالتقةؤجآةغقئهاؤزتميد

تسئوخفأتجالتالتميهئؤفتصحئهنأتألثهؤزقاإألثتئئا
دطؤصاألتإألشـثثموامئلثأخدتأكلآللهطؤقالى

لقصولبجميلىت

مفهتبيتممهةصأأزاوايطمحثقآليإدكآنواالصحبآجاؤ

ائتيينةالتائظرمتتدفأياته3وقآبطوصىقـذتهزاألصمول
ةقعصتهآقذت

13و02ة112141فىملى

طرالحدتفقدكـصسفدرصمهاودكنناشطريئعلهتأنىالقصةهذ

الئانىأليومصباحقىالفانىالشطرحدثثماألياماحدصباحفيهنهااألول
والمشترينالبائعينالهيمقرتحادثةحدثتاإلثنينشو

ضدهاثارتولقداإلنجيلاهلىفيقصةوأعقدعمبأالقصةوتعد

اثنينفينجملهاكثيراضاتاعتر

مقاممنيستوصحيحةإستتظهركانهاالقصةإنبعضهمقالا
كخهااالمعحزاتصانعىبعفىإليقدتنسبهاأومعبهابتومحمتىيسوع
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أنبايممارفمقخدمتهصفييسوعأنوهوبسيطلسببشوعاقليق

يشبعخبرليإارايحيلأنيرضفونفسهذاتهخدمةفيقوتهيستخدم

إذنفكيفذلكيستطيعكانأنهمعأعداثهمـنيهربأنيردولمجوعه
لياحمهتينافيهايجدلمثجرقتلقاآلنيصقخـدعها

فيالئمجرةمنغرايموعبطلبأنالمعقولغيرمنإنهآخـرونقال3
ولكنهتتمرحتىهايوأواخرإنىينتظرانالبدنفبالذاتارقتذلك

مبعضردولقدظالذللثنلذلكيسلىعفعلفلوأبربلمنتصفلعنهافي

كيرالقولهذاولكغاخضرشيئايطلبكانيسوعإنبالقولذلكعلى

طهيأأناحدمتطيعاليءرىاألخضرينالتألنأيضامعقول

فيتإنوجودعدممنأعمقالسببذلكفعليسوعأنمقدننحـاوإكنا
قديمااألتلكاعملىمثلىضرصليمذللثهفعلإنهالشجرة

ينأمىبأحدإهنىااهنننفعمرأنكنو

لمولكنهابالتمرتعدكايتلشجرةظواليففذيعدةمدينويةإضها9

يلسياءلهانتظاراانكريخهاتافـصإصرائيلأمةبهتاهنوفيرنف

ولكنهالمعلملعويقبلونهجةبكليستقبلونهسوفءيجىوعندما

رجلمثلذلكفيمتلهمهنهمالجميعيفضظرماكانيضممواولمورءجاعندما

اتتظرهمابغبعولمبهرولما8ضيهاكبيراسيصبحإنهصغيروهوعنهفيل

فاالتميئايصبحولمولمابهرأرادوشيئايعبعأنيمالكفهقالالناس
كانتدقدإصراثيلهيهذهيريدوكانيصبحأنيمكنكاقالناس

للشألفاصمختاففظارخيبتكلولكياعظيمةفبهاالناسالمظارات
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اإلكالرهوالشحرعملإنعلبدوناالحترافدبنونةإنها

للحياةيزةالمهمةالههوالزأنيعلنطاداالجديدوالعهلىتثمرلمراكخها

بةبالتبوتليـقأثمارااعشوا761أمتىنهمتعزفوثمارهممناطقيقية
السمواتملكوتيدخالياربياربلييقولمـماكلليىدا78وقاأ

اإلنسانخلقاعلىالديانةتعمللمقما712مقأأبىراديفعإلمنبل

فلقواستقامةومحبةسماحةأكثراآلخرينوحباحياتهوتجعلجديداخلقا

احترافديانةهيبلحقيقيةديانةقكون

بةأصواغايةفيةالقأننعتقدفإنناذلكوفع

يسوعغضب

اثتذأالهتنـكآللمميموخدخـلؤتماأوزضيتمإلىبواؤج
تؤائدؤلتلئتالتهئـكلفيئتزونتشؤلييئونكآنواالذيئيخرفي

افهنـكلتختآزأخداتتغؤلئماظقامباغيماقإلؤكزاليىالمئميالي

صملوةبئمتبثتىضكئوبمألينمنئالتهئمقلقيئمؤكآلطيمتاح

ؤتهـغئصئوعيضقازةخقنئمؤةئمؤاثمماأللخميـعئدعتى
خآئوةنهئمألتةكويكيفتفتطقبؤاكقنةاث2زومتاؤانـكمحتتة

إذالفهممابرخزضصتازؤتمئاتفييمينكأاظمغةإذ
افمإليجخآلي

1599مرقمى



الميمألقـامواضحةصورةرممناوجيالالقعمةهفهنفيمأنستطيع
األوليهيكلالييترجماننانيتنبوتينيستخدمالمقدسوالكتاب

هتهتوكاالهيكلفيهايقعالتىالمنطقةوتعنىكلفمممهيرون
الثافعةالكلمةامافدانا053حواليوهيصهيرنجبلقمةتغلىالمفطقة

تحاطالهيكلمنطقةوكاذتالمقدسةالهمكلمباقوهيمالهناؤوسةفاعها

اروقةداخلهاتفمقدم0001531بينماضلعهطوليراوحفخمبسور
هوانسورهذاداخلمناألولالرواقكاناليكلامباقغيركتيرة

سوراأقاموانهايتهوفيفيهيلخلوأأنلألمميسممحوكاناألممرواق

الداخلإلىيتعدوأنمناألمملمفععديدنواهيعليهممكتوبمفخفخمما
كانالمنخمقألسورمـذاداضلوفيالموتيدخألميتفعقابواال

المرأةتئعداوالءالنساتجتمعوفيهالحريمأوالنسارواقإحمهاخررواقهناك
هناككانالحريمرواقداخـلومنالذباعلتقديمحضرتقدكنلمما

والمناسباتاألعيادلسمجفىفيهلمجتعالذياإلسرائيليينرواقاحمهثالثرواق
رواقفهواخلىاكواقالىأماللـكهنةالذباغالمثعبيعطىوفيهالضخمـة
هاالمنطقانينمأقدسوهوالهيكليبقلـكهنةرواقفيهناالكهنة

ناووسباسمإليهاإلشارةيقـتمماوهو

الجزأىاألممرواقنفالحادثةهذفيهحدفتالذينالمأما

محليمونأنقبالمفهالمقصودوقدكانالهيمنطقةمنالخارجى

أخذواحيثعالميةأغراضإلىحـوليسوعامأولالكنهللصالةاستعداد
اوسلبإالنهبابكمنلمالبيعهذاأنبلةالطينوزادفيويشترونطيعون
بطريققينيسيرالنهبوكانللمعيدين
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بشاقلاالتدفعالفقدكانتالهيفريبةاليهودييدفعماعنألولي
سنأكلالفريبةنهفعلجانيقديهوديفردكلعلىوكانالقدس

العاملأجرأنذكرناإذاكبإرمبلغوهيقروشعشرةتساويماوهي
المعيدونكاناطبعوبابوميااقرتمينايقعدييهنلمارقتذلكفىأليوى
مايستبدأنعليهمنوعالعالممنتعددةمجهاتمنغريبةأموااليحملون
قرشينمقابلفيلهمذلكلونيالصيارفةنفايدفعوهامقدسةبعملة

معيدكلأنبمعنىآخرينققرشفيدفعالمبلغزادوإنضريبةلكل
مسكينامامليرمينأجرأيوشقرأربةيدفعانلهينبغا

فقلىامابيعفىمجناوهيبشاعةأكـثرشتفالئانيةالطريقةأما

منامازوجيشترواأنالمعيذينعلىوكانالذباعبندفييدخلالحامكان

حمامةأيةيعتبرونكانواألنهمالذبيحةليائةيضمنواحتىالهيـكلهنطقةداخل

يشترواأنالجمجطرأولذلكالئقةكيرأضهاماكانتمارجاظمنتأتي

كانالذىالحامزوجالبمغاالستغالليحدثوهناالهيـكلحماممن
كلالهيفيبيعونهكانالمجكلخارجمنقروثيمابعشريشتريأنيمن

يزيدوقدعافهأعشرحواليالحقيقىافنعلىبضيفونأنهمأىجفيهاغ

لكنهاالوضعاتعلىثاروااالكباراليهودمعلمىبعضأنحتىأحيابم
والمشاحناتللشاداتكانتفقدمحبوالااكهنةءرؤسافريضةكانت

ايعملميةهذصفييسوعورأيالهيكلمنطقةتحالحاميةوللساومات
شيئااللليق

عددكرفيحاسماميتخذوحليسوعأثاراخـرثىهناكوكان

قوانينمنانذلكبمتاعالهيكلريأنإنساقأيمتعإنهيقولإذ61
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مزودأوعصايحملأالعلميهكانالهياكلنطقةءفييمرمنأأنلهيكل

ناسوجعلالمفطقةهذقدسذإقحمدالقانونطذاوكانءحذاأو

المتقطةهذاودامثونونالقاهذاوكصراليهودولكنالممالةإالنهااليأتو

ليبلالقانونلهذاؤعكانألنهالعليهميسوعثارولهذاالمقدصة
يكمرونقبيحرحسبيلفيمألههمفأظهروجشعهمرياحهمعلىيربخهم

المقـدسةالىكتبنفسمنذلكلهممبرهاهيكليموشراخقوانين
711مياإر657ءشعياا

األسبابلهذاشتعليسـوعبإقنقولأنوجمن

تعامللمكلالهيفسلطاتيديئالمهعك2وىاذااالخشغاللل
يستخدمونهاكاثمياابلكآصيافيحتىواللمحصاإتءجاجمماعةالالمعيدفي

اللهضمبثيرياإليسانألخيهاإلنسانلستغاإنالذاتيةألغراضهم
لهستاراينالىاتخذإذوخصوصا

التجارةنأممنهفاثخذواالمقدساللهنمديسواالنامىألن2

بشعةانخهازيةإليحوولقدالجشعة

يريهمحـث657ءإصمعيايقتبمماأنهفيأعمقيمسوعكعهبوكان3

األممىووحرألغراضهملهودأوقفهبينماالمثحوبلجغهوالةالبيتأن
السامىالئةقصلىوانتهكواكسرواإنهمالموتعقابهنلوإالدخـولهمن

23



الصالةاعدر

تهـمهألبالثةآدطإيلكنملتكقلهئموقماليسؤحتفأتجا
اثتخرفىوائطرحاتتقلاظتلأرزايهقاكمنإنأللكمنمائئاظتة

تكولق4مفتآفلطكصتماتلمؤئهأنلؤجميقبللمييمانماؤآلتشئذ
أنماشوائصتلونحيمافبؤتةمائطكلكغأنوليذلإلءته

كالطإدطفاغفيروادطثلمتلوؤقفتمؤقتئلـكمقصسالكودطلوةتتا
الممئمواباالدىأئوكمأيفتالغفيرلـكمململىأحذلثىقيكئمت

التاالمتموفىالذىأكمالتلففيرآنعئمواتغفيرتمؤزآلتكئم
هألتـكمزأئضآ

112262هرفس

متىكانوإناألمحاحهذاثنايافيمرقىيذكرهااألفرالبعفىهناك
فياإليكالنعنبسوعمصمتىيذكرفمتالاخرىامكنةفىيذكرانهاورقا
وهكذا302متىمرقيىيذكرهاالتىالمناسبةهذهعنتختلفهناسبة
اعالناتيكرركانبسوعانهوذلكفيوالسبى7161لواوقابقمل

ثةثلناضعأمامغاالتىاألعدادهنهأيهاالحاجةدعتيئنحتلفةهناطبلتفي
للمعالةفواعد

عبارالجبالينفلعبارةكانتديدنصالةقكونأقلمجبللصالأ
يم42



للصعاباستعارةكانتفالجبالالحكيمللمعلموخايهودىاكلأوفة
تمشعيقغلبأنبسضطيعالذىطممالحىفالمعلمالعقليةاصعاباوخصومما

يمذالتالميموعيذكـروهكذاالجبالينقلأنيستطيعمعلمهوالعقليأميذالظ
يكونقدبالصاليالوإزالتهاحلهاطنالوالمشكالتالصعابنجبالأن

والصعوبةاألهميةبةظفيمبدأينيعنىولكنهبسيطاالتعرغهذا

بةاصعواكايةفياألمروهذاافةإلىمشكالتناصنحملأقهواألول

أنيحبماالنقتىأننرغبأننافيباألممثرتكنأقسقاؤصمكالتقاكل

ونحجمعملهيفبغىالمالنمموأننقتنيهأنمايجبونرفضفطنفكرأن
عقولفافيهفركزأنيخبماونحرماتالهرفينقـكووأناراجبمن

الةايفياللهإلىااحملهأنأستطيعملهواللشكالتامتماننفيرولهذا

ممكظمففىاعمالنافياللهإلرشادنخضعألناستعدادنافيهوالثاقاما
علىالمواومةسويمنهنقصدالونحناإلرشادطالبيناللهإلينأتىاألحيان

الطمسشدينإلهناإلىأتيأنومقشجععينمضوالنكمنولكنرغباثنا

فيهقررناقدامرفىاإلرشادبطلبإليهمجيئتامنالفاندةألنهالرشادةنحضع
فيهرجعةالقاطعاحاساترارأ

مخونأنيجبوتوقعرافتظصالةتكمونأنيجبالممالةأ2
أنناموقنيئننتظرماأنأليوعيةاألمورفىحتىبهالمسلمومنءرجاصال

فالمريمجدوثهفيالرجاهقطعنالومماكثيرااسهليكونعليهسضحعمل

المريضمنأكرللثفافرصةلهتكونيعالجهالديااطبيبقىيثقا

وتوفعءرجافىافهإليترفعالئلصالهاكذهماجطبيبايفيبهقاللك
مهنطلألننابلالصالعلينافرضتألنهنمملىأأليجبنصلىفلمافهضمقى
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مرةصوفيكثيراحياقفيصليتلقدأحدقالنريدهشيئانا
صالقىمنيعضاتجاباقداللهبأننفىأقنعانأحاولالصالةفهاأجثو

متأخرةلىتقضىرغباتيأنأعتقدنفممىقرارفيواكنضىالفي

أنيستطيعالءبالبغضاءالمماوفالرجلمحبةصالتـكونأنيجب3
أنهيظنفإنهبسيطلذلكوالسببصالنهتمعتجابأنجمنواليصلى
بطقىالتىالعألقةإنعـالقةأيةبالئهبطهقىالالذىترقافياللهالييصلى
بينالعالقةإذنفأينالمشتركالمدفأوللمفمآلكةوالميولالطبيعةمعاائنين
هذاجبتقدالكراميةإنمحبةهوالذيواللهءبالبفضاءلدوالرجاالهذا

فلوكعستحابةصسالةيصاأنجلالىهذاأرادإنولكنتهاعنالرجـل
اليغضاههدفمنقلبهيطهرأنمنهوبطلبوخضوعلواضعجمولاللهأمامأوال
معيتكلمأنيستطيعفقطوعندئذبالحبةويمالمراركلمنويطهرللناك
الفائقسـبكرمهلهويستجيمهاصالتهمعياللهأنويعرفالله

قاطعوجوابمماكيرسؤال

أفجلالتهئكلهنمطيمثيىفؤؤفماأوزشيحمإتأنـضاوا2وتجا
ئفطالطبأئتهوقالواوخوالمئمكحضـةوائكهفائقادزؤإتيل
فأجآبآذاتفقلخئئالممملطالقالداآعظاذؤقنهذالفقل

أحيئوفيواجدةكقةأشأتـبمآثضماوأنآانموقآكئوخته
منيوخئاضئمؤدئةالـذالحافقـلشفطالظبأئلـكئم4ألفو
6



فآيلينئفسيهئمافيققـئهزواأحيئوفيألئاميينأثمكاتتةلسئماو

ميئفلثآؤإنبلؤمئوالتمقـاتاداتقولالسئمآيخآففتاإن
أئايعرجمتذاكانئوخعئالطيئالمثتعئبفخافواالئامى

ئوحتهفأتجالتتغبنآلوخالموقائوافأتجائواجمأقللبا
هذاأفعلهشفطالطبأئلـكمأقولأناواللهثم4وقا

العمرقىرواقانالهيكلفيوالمثرقكانالجنوبمناألممدارجانبىعلى
طولهاكورنثيةأعمدةعلىمبنيةلواصعنعبارةوهوسلمانرواقإسمه

وروعةكثرضخامةأوهوالملالرواقيدسنفبالجنوأماقدم53

أقدامستةعمودكلمحيطميةظالىاألعمدةماصفوفأربعةمنمكونوهو
يجلمواأناليهودمعلىدطمنوكانداعمو261وجموعهاماقدوطوله

منحهمويسمعونعلمهمومحبىطلبتهمحـولهممنفيجتمـعاألعمدةهذهعت
أليونانبالدفيأيممامنتشركانتبلففطالجهودعادةهذغنولم

نسيهاالصمبهذاسميتفلقدالروانجيغمدرسةهيالعادةلمذمفلأوضحعلو
فيهالعلميتلقونكالؤاالذىنالمالى

الكهنةمنجماعةإليهجاعتحـيننالمذللثفييقفبموعكان

التىأنسلطةعنواءيتسالإسحهدريماقبلمنمرسلةوالكتبةوالشيوخ
كانونكقهطبيعيااؤلكانالجماعةهذطردفيمفلهشخصعلهااستقد

معتوكشخصعليهلقبضواضضهـيتههاسلطانهاشمدأنهأجابفلومكيرا

يم



أجابورذلكمناكثريلانويخمشيالكبرىافمجةهذخلقأنه
ىيرالاللهألنمجدفكشخصعليهلقبضوامبامرةافهمنءجاسلطانهان

بأنكنوليجاوبهمانوأراداظبيثقصدهبسوعوفهمالضجةهنهيخلق
انأستطيعبقولهأجابهماولهذاوخبعهاأنفسهمفيعرفواالحقأماميوقهم
منأواللهمنيوحنامعموديةكانتهلسوالىعلىأجبتمأنـكملواجيبكم
ربيخهمفماوقاراضاللهموعرفوايمموحتصدماذاهموفهمواإلناس
ضدللوقوفدفعناالذىالدافععنيسألماسأنهفالبداللهمناكانتهأجبنا

هوالمسياأنهيسوعإلياإلشارةءتنصبنتكااكأابمرازتهاإليمانوعدم
فيقالواولهذاشهيدانبيأريعالثمبألنعليناايشعبلهاجبالنفىأجبناولو
وجهذالـمأقولأناواليسوعقالوعندئذشرفالوضفةحير

عنيضعفومنقاطيواجهواأنمنأضعفجاعةأشسهمالمـوقفكشفوا

الضعفموقففينفسهيحدحتىالفرقتينبينويعرجبيتذبذيظلموافي
ولكنءنحلىبأنهيشجاعةالحقيواجهالذىاإلنسانيعترفقدوالتخاذل
أماهوالحقمواجهةمنفالخـموفالساىالمركزلسيخلقهذااعترافه

مخجلنحزي
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مؤغالئافيألمحاض

اوالجزالرفض

يعتانحبمموأخاطةكقئغرمنإثهعتالقبأنثاليلهنمثتتذأتلفولوا
وصصافركراميبئإلىوستتثابرتجابنئوضغقحرةحؤضنوحفق

كزاييهةاثميئيأخداغندالؤقئتفيكزاييقائإذملأزثم
آزشلحئمغافآليأزضفوةؤؤتجتذوةتأخنماوةائـكزمثمريي
ثمئقابمؤآزضـفوةؤشتخوةمزخموةاخرغئذاأنضايهئمإت

منهغقجلذواكثيريناخركثئمققمتلوةاخرصفئاأاؤصتل
إتيةحبيمثابندؤاحدأنضاتهكانقإدبغضئاؤقتتفواتغفما

أولثآؤدلكيئننيادطكآئوإئهئمقآثالايخيراإدجهئمأنفتاأرمتتة

قتكوفهنقئفةقفواثائؤاليفؤالذابئتهئمكيماتآلواائسكرايين
فاذاايـكرمخآرفيوأخزخوةؤقتلوهفأخدوهافييزاثنآ

ؤيفطىانـكزايينؤئهـيلثتأقيكرمالصتاجهثتفعل

الذىحزااثضكئولطذاأتمتأتايآصخرإلىتمالـك
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كانالزبطيتسلينالرأوتةزأمنصتازتدفؤائتتاؤودقمفمة

خآفؤاممئهئمؤلىلمثميكؤهأنقطقئواأغيئينآفيغجيمصؤهؤهذا

ؤمضؤاكنوةفتزغقيهثمالتثلقأكأئهغرفؤاألنهئماظعجمق
31121مرفس

األمثالهنهأنالمسيحأمثلةبعفىننهممركهاعندماسبقفيماذكرنا
هاوفلتسعبلاللتكتبأصالقيلتألشهامجازياأالتفسرتفسيرايئبغا

نجدأنفسناالمتلمذاآأمالىكنناالمسيحفصدهاالسامعكمابفهمهاميةأسافاكرة

لميسوعأقيتضحضيهاألخرياألمثلةعناالختالفبعضفيهءنىأمام
القالتفاعيلقصدأظبلالتفاعملألىالنظردونفقطواحدةفـكرةقصد

تفاصيألفيالمغلسنفسرفنحنولذئمـطفيهوضعها

صورةوهنهاصرائيلييتمووالكرماللهموكرمالصاحب

يحتاحمابكلزودكرمالهذا517ءاشعياأالقديمالعهدفيمأوفة
البرجوفيهخمراليلتحيلهالعغبتعمرالتىالممصرففيهالكرومحقلإليه
شىبكلرودالمدالكرمحراسفيهويحتماالمحصولفيهيحفظونالذي

هموالعبيداألمةهذهأجيالكلفيألشعبقالمحةفهمالـكراموناما
ءاألنبياوكلوداودوهرونكموصىلعبيدءاألنبيالقبلنلقدوغيرءاألفبيا

752إرميا37موسط381نيلكو413393بشوعأ

محأ6أزكربا

ماذايعرفونكانواالسامعانكالبيةأنوالبدقسهيسوعفهواإلكطأما

عناماالتىالشخصياتوعرفوايسوعيقصدكان
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البالدفقدكانتفلسطيغفيوثالحنادرةمخنفلمنفسهاةالقمها
البالعنرجاظتالممتلأمحابلغيابنظراالعاليباالضطرابةءمملو

فلممعطينييهانواخألنهمأورومافييسكفونرومانيينكانواألكمإماوذلك
الكرملصاحبتسمحالشريعةوكانترجهاظرتاواالراحةيطلبون

91الويأزراعتهمنسنواتبعدضكرمهمنثمرايطلبأنالمتغيب

نسبةتؤخذبلأمواالتدفعمجنلمومالـصهفإيجارألن3252
الئركامئوبة

الثهمننعرفهاأنتحتاجالتىالحقانقمنكثيرايحوىالمثلاوهذ1

والكرامينالكرمميكماكليعملالقيامفيويظهراقهكرم1

كريمإنهحياتفاكلفيمعناهاللشأنهووهذاأعمالهمفياليتعبواحتى

الناسمعجدا

وثقاألنهالكرمفيليخدمواالكرامينلقىلقدادناسلىدقمهب

حيماإنسانمعكلعملهمامذاأفليعىالعملنهذاالقيامعلىقدرتهموفيفيم
هونفممىإليءثىأبإناحدهمأقالءبثاماليختارحياتهفىحراتركهي
فيبفقبأنهيشعرتيالذبالقدرحيانىفيأتعرفقىكنىاللهأن

ليودواكثيرفرصاكرامقالأعطىالفةإنعليهملفتهصبر

يسخقونهاالاالوالحبةبالعمبرملهمطإنهديونمنعليهمما

لمجهلوننهمولكعليهمافهصبرفرصةينـهزالناسقدعدلهانتصادد
اصىاالالصولكنهالعصيانعلىاللةيممبرقدوالبدآنيةينونةالدأن

األبدإلي
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يسوععنإلحقاثقبعضيحوىالمثلوهذا

إنهاألنبياسلسلةمنليسإنهايغابلعبدنفسهيعتبرلمإنه1

صيسوعبتحدياإلعـالنهذاوفيافةبهافطقالقالنهائيةالكلمة
الممياهوأنهيعلنفجهاألنهاليهوديةالسلطات

نهايةكانبللهمفاجهةيمنلمفالصليبسيموتانهعرفلقدأب
المفالنادرةشجاعةعنأعلنوبهفااختارهاثيقالطر

كانولكنهويموتيقتلقدلهالنهألليةالنصرةانيعرفكانحى

التمجيديأتيالرففىفبمدايةالليستأضهايعرف

الناسعنالحقائقبعضيحوىالمتلوهذا3

أنهموهوالكرامينءهؤالسلوكءوراقىفيواحدسببهناك1

فيإنهشيئايفعلأنفاليستطيعجداعنهمبعيدالكرمعاحبأنظنوا
وغباوةبمنادبسلكونإنهماللهمنالكثيرينهوفوهذاهيتظرهم

واليسمعماليراهماللهكان

آلخروتعطىمنهتوخذبأنبدفالوامثيازاتهإيتهمسئويرففىمنب

األممإليالسيدثحولالدعورفضواإذفالهود

رضمهىاالحجر31و81123مـزصورمنالقتباسالمثلوينى

فياألساصىراهواويةاكوحـجرالزاوبةرأسصارقدهوذاالبناؤن

7و24بط4111أعمالارحىمنكتابكثيروناقضبسهولقدالمبافى

ألنهمائيلاسإليأصالبشيروهو22أفـى33ر923رومية
2



واأهملتولكمنهاالكونءبتافيجرأهمهمأأنفميظنونانوا

لائاسرجمدويعلنسيعوداللهأنيرىالمزموركانكاتبكنولنظرالعالمق
نفسهالمسيحهوالحجرهنواأنراواالمسيحيونانكتابكنولأخرىمرة

وقيامتهمونهبعدوخاصة

والتهقيصر

لـتئؤالهيرودميتينئانفريسيتيهغمفقؤقاإتيةأزستلؤاةلئم

نصتاأئذنغـمشخيتمتالتهفآثواوايئفمقابكلمةيضطادوة
تققمباظتةيلالئامىوخوهإلىتنظرنألالفيبأخلتبآليوآل

أنمنغطىآلأثميقنصعرةحرتقىألقأتخوزءتةاطريته

بإلينآرفماإيئوننىئخرئويمآذاتغئمؤقآكلييآعقعمنفطىال
فقالوابةؤاثيهتمآالصموزةهذهليمنتهثمفقآكبقأتؤاألئظر

لقثقرلقئقرماأعلوالهئمؤقآكموحمفأجآبآيلقئضرته

مئةقنتتخبئوالتهلتؤما

ال3131هرف

درودستبذأبهمربرةيلةطوفعمهالمـيهرلطيراالسوالهذاءورالقدكان

يدفعفلسطنعلىكلملالملكهذاصدكانقام4سنةماتافىالكمير

همقهوتهوعندواسعاداخليااسئالالأعطتهأقمقابلفيووماإليجزية



وأنتيباعىهيرودإليوبالبهالجليلفأعطىأوالمنثالثةببنلح

انساهرةوسأرخيوأعطىلفيلبسأعطافقدجماورهاومااألردنشرقأما

أماحكهمافيسقمراظعةمجلوفيلبعىالتيتاسمملكولقدوالحهودية

واليةإليمملكتهتحوأنإالرومامنفماكانماحكلفيففثملخيالوسأ

م6سثةهنءداإفيذلكوكانروماقبلمنحكماكامـالتحـكمرومانية
األوليالطريقةنحتلفتينبطريقتينهمواليىيحكمواأنالرومانعادةمنوكان
مجلسإثـرافتحتيضعونهاإذالممعمالمةالهادئةالوالباتبهاونيحالتىهي

أطوراألمبرعلهاثمرففيالممفاغبةاوالياتاماقناصلبواسطةفيصكمهاالمثميوخ
وكاتومانيةالىالجنومنةفصائلكبيرونهتعوالةبواسطةفيحكمهاقسه

الياتامناصنفاهذامناليهودية

الذالتعدادهواليهوديةوانىكيرينيوسبهيقومعلأولولقدكانت

ملالههذاالمـالمونالناسوقبلاالدارةوتنظيمالفرائبدفعتنظيمبهقصد
هذالشغبحركةعميتروكانالثمغبإثارةوحاولوارفضوافقدغيرأما
وبماالعبوديةضلألالجزيةنقرالإصغصاأثارالذيايهوإصىلر

أققبليموتواأتبنبغىبلألحديسقعبدواأالفيدضىالربضعبأنهم

لبههاألبدإلىيخرسوكيفراعرالررمانهنولكمنإلنسانيخضوا

ألروصيةالجزالناسأذهانفيشعارظل

أنولثةثنتفالجزيةهذأم

وافرالحروضاطنطةعثرتشملوهياألرضعلىالتىفرية1

ماالأوحميقيةتدفعوكانت
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الفوددخلمنص1وكانتالدخلضريبةب

4156بيهتماعمرهيراورجلكلفعهاياوكانالرأسيبةفرأ

اواللفرددينارومقدارهاسنة3156بينماتةراوحامراةوكلسنة

فردأيهاميعفولم

موضوعهمإليدخلوايسوعإليعميونوالهروفىالفربسيونءجاوعفدما

فيدفعوهجهخهممنبسوععقلمنشكيزبلواصلكلالتملقطربقعن

صراحةبكليفكلمانإلي

أنهمليهإوجهوعندماظنواالمدءاوالدالمـكلفيغايةسؤالهموكان

وإنالواسعةضعبيتهفقدالجزيةدفععلىوافقفلوالحقبتىالمأزقفيعووقد

أنهمظنوالقدمتعصبثيمسكشغصألرومانيدييينحياتهلفقديوافتلم
أصابعهمبينبيهوعأمسكواقدإنما

واحدادينارايمملكيمنلمأظويظهرديفاراميمطلبيسوعلكن
الصورةتلكأنوالشكعليهالئالصورةصاحبعغبمسالهمأمسكولما

قيعرطيباريوسكبحولهاومنقيموطيباريوسصورةكانت

األعظمهنالاآلخركتبارجهوكلأوغسطوسبئاالىاإلأوغسطس

هنالفاسبهاتمسكالئالثالثةءالمبادينفمأنوالبدالروماليةلالمة

القصةننهمأننسغطيعحتىالـلةجهة

نععرئهتيثبالمنتعرالثمافىأولغازيأفاغفاالقوةعالمةلعملة

رحكمهسلطانهصمنوبفاالعملةعلىصورتهيعنعيأنتملكلءا
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سلطاننوسائداالملكسلطانكانهناكالعملةسارتوأينما

عملتهيهاتستخدمالقىالبالدبثعاحةتقامىوهببثهلللك

لهملتعفبرلةالعههذكانتالعملةعلىواحمهكاناالملكصورةوألن

طيباريوسعملةتستخدمونأللكمالمعنىبهذايسوعجوابفقدكانرولهذا

عاأممألاهذهنفذلكجانبوإليعليـكمبسلطانهتعرفونبذالثفانكم
تعطونهإممانـكمفلههاأعطبفاساعليهاوإحمهصورتهألنالخاصمل
وحدبالئهيخقصالحياةمنجانباهماكأناعلواولكنلهفأعطوهاه

عليهقتحرسلطانوال

ويقولوالدينيةدلدنيةالفوةبينالحدودوضعأبديامبداالقولهذاعار
لهاتكنلمقدسيةالمدنيـةللقوةأعطتالكالتهذانالكتارالساعمةاحد

وأساممالبالبععرىءإدعالكلنهايةوكانتقبلمنتعرفهالموحدودا
الدولةحقوقإليداعيةالـكلماتهذلقدكانتاإلنسانيةالحريةراسخا

الضميروحرية

نلالصلةتحـكمءإديثالثةالجديدالعهدعوفقدالعموموعلى
وامهواالفرد

الفرديةالعالقاتتحـكمالدولههوانيناللهمنمقامةالدواله1

التىفهاالفردىعلالحياهتيسروخدهاتمحطماالحياةتصمحوبدونهاوالجماعية

لوبذلكوغيرحااالجتماوالفمانالتوالموالليامنجاتهباحتياتمله

أسهلعمالالحاةسن

نفسهاوفتوفياالمتيازاتهذبهلاإلنسانيقمتعأناليممح3
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خدهاتللعالمادتالرومانيةالدوألطالموكدومنالمسكوليلمنوبج

طاردتوالسالمارتقراالمـننوعاتأوبفقدجهايحلميمنلمجليآ
سبيدجودقالوحقاالناسبينالعدلوفثرتالبحروقراصئةألطرقمابات

مضطربلمطفيالسالمنشرتأنالروهافيةالدولةأمجادمتدكان
مـنيعرقالموامشقرارأمانفيوالشرقالصغرىأسياعاههتسيطرنهاوتحت
كراسلالعيهثىلقمةيجدومههولةبيسرعملهيباضرظلهاتحتالغردوكانقبل

نيةوماالىللقوةوالفضلاطمئفانبملويسافرءأحبا

يوديوالكهلىدولةفياإلنسانيعيعثىأناإلنسانيةمـنفليسولهذا

نحوهامنواجبه

لقيعرملالعملكانتأبوتقالفلقدحدورهناكولكن3

1تكوينفيهاللةصورةألندثهملكواإلنسانعيهاكانتصورتألن

وفي4وعموحبهإخالصهكلللدولةيقدمنسانهذاوعلى72و62

تصارعوإندثهمليحدمهاالتىوالدوهويمونأنينبعىاوقتقس
اإلنسانتجعلالمسيميةفإنالعموموعلى5اواليأتياللهفينافةحقمعولةاحق

ءاحرشخصأيمنأكئرصالحامواطنا

اآلتيةياةاطعنالخاطهةرفا

يماتةلئممثآلفـؤلونالذيئتحيقالعئدومينتؤئمإليأءؤجا

لألحـلتاتإنمؤيدنأكتعتءئتيغتاقآئييقوشأدو

ؤيميتمامرأتةأخوخذتاالأؤالقاخزلملمزأةلىوقق
3



لثتتزؤتمومآتاةماألولمأخذإخؤةمتبتةكانأليخييمانآلمم
والكدانمعئآلأئضافؤتتزكؤلثمؤمآتالنايئقأخدهآنمعثال

الـكلؤآخرتسئآلكواتأزولتمالعئئعةقأخدهآمايثا
تـكونيخغئملمتةتآمواقتئائقيآتيماقفىأئفئاائمرأةمآتمت

ثثملؤقآكلوحيمفأتجابآلمحتبغةزؤتجةئهاكاتمثيئزؤتجة

الثيماؤالفؤةائـكئمتتعرفودطآلإدتضئونيهذاثةألئم

ئرؤجـولقؤاليززاجونالالتاألهجمتقآمواكمامئمفي
واباألحقةيقوأمائموالتالممفيئـكـيماكعنونيئكوتل

كبئفاثئقـقةأفيفيمولمىفيكـمابقرأئمأقـاتلقومولإنهمه
ليئهيآتوإاالتدغمقوإصثختهةوإالةاهـتمإبنالهإأنآقآئالاللهطقة
كثيزاتفجفوناإدقأئتمأخيآعإلهتمـلأمؤالتإلههؤ

3يا3181مرقص

فيالحوادثسرحعلىالصدوقيونعهافيظاكأااألوليالمرةممامذه

الطبقةنونكبىيولكخهمغإريهودىحزبوالصدوقيونمرقمىإنكيل

ينتمونالـكمهنةوغالبيةبلالكهنةرئيسفمنهمالشعبفيقراطيةاالرصت

تخرجداثماالحاكمـةالطبقةنتفورومانارتباطاخهملهموكانتالإليهم
إاليتمسكونالفهمالفريمهنعنكثيراصتلفونومهذانهمصفومق

833



نواممطناارويرضموقةاموممىاوأسوخامةبةالمكتوالكتب

عالهمعقيدواوببمئمدالفريمبونبهالىيتممالتىالشيوخلقاليدمن

اهمدأسفارفيتذكرأفهالمعلىمألكأووجودروحاوللقيامةرهمإن

ارهاإظويحاورنالقيامةعقيدةفىبوهيحرليسوعإليمنهمجماعةءوجا

يالالمتوفياألخأرملةمنوأجاكعلىأكمسواحبوانمضحصورةفي

5تتنيةفيءهاطعلىمبنيواجاكهذاوقلىكاناليفمجبلم

يتزوصأنأخيهعلىفينبنىناليفجباندونرجلهاتذاأيهإلمحعنىا

الناتىاألخيموتوقدالمتوفياألخلهذاإبنااألولالطفلأنويعقبرزوجته

األواللالخإبفاأعتبرإبناانجعتماوإذاأخايمإليجتروقدثالثوا

لحقظوإمااألسرةإسملحفظإماأمرفيأحدمنهالمقصودكانواجالىومذا
اجمونانهعندحاكانفقداألمرهذافيوحداليالوديمنولمايعائلةداخلالميراث
نةإإاللهجمنولمالممتلكاتبعفىيمتلكيوناتىأبفلوكانيشابههتقليد

وكافاإبنهاأوازوجإلىبلاإلبنةإلىالبوولالمإراثفكانواحدة

يتزوأنشرطعلىيختاررجلألىوالميراثاإلبنةيتركأنلالبيمكن

إليرجلأقرميفيهههماخشيئايسلأندوناألبماتوإناإلبنةهذ
هاألصوةفيثطالميراحفظطهدالقصكانالميراثويأخـذيتزوجهاأقاإلبنة

هذاحااللفمنفهامبالمحالةفييتلخعىالعمدوقيينسوالولقدكان

بينأندونفمآترجالوجتفئإمـرأةايهوديةفيبهولالمعهالزواج
ماأيينأندودفماقطولـكمنهنسالألخيهليتالثانىاألخفتزوجها

عامةالافنىالمرأمانتكلالنهابةوفيالسابماألخاليدواليكككذاوه



مراقدأنهمفاظاهنتغخلىالعمدوقيونممكتوهناروجةنـكونأحهم
ميامأاعقيدةكل

شطريئليينقسمإيسوعجوابوكان

تضضهىالجسديةالطبيعيةالقوافينأنبينإذوأسلوبهاااقيامةطبيعة1

جديداهأيسوعكالميهنولماللةالناسكمالئكةويصبحالرواجفيبعال

كمالئـكلعظيمبفرحستتمتعونيقراونأخحوخسفرففىاليهوديأسمالحعل
عينهاالعفيدةهذبيونالىوبعلمكتابهفيباروخيؤكدوهـالكذاالله

ولـكناميةوالكروالحسدءاوالثعروالببيعوالدةوالابوالثرالطعام

فكرةلقدكانتاللهجدمملوئينالجميعويصبحؤوعىالىيتيجالمالح

الحاضرالحياةقوانينسبوالنقمالنقاساآلنيةالحياةأنيسولح

فيجاوبمسهمنفسدوقيينللمبسوعيوجهوهناالقيامةضيقة2

قىاظسةموصىأسفارالقيامةحادثةتبماررالظنوهاالتىالكمتبقلبمن
انهوحضثيعقوبوإلهقوالهبرهيمإلهإنهاللهإيتولى36خروج

فالبدءأحياكانواوإنعنتءأحياءهؤالأنفالبدأمواتإلهالءأحياإله

أرضهمنفسعلىلصدوقييينبسوعوهزموحقيقيةموجودةالقيامةأن

ضيقهايةفيهانجدولكفناإخثباراتناعنميبةاقصطهنهتبدوقد
أبديتين

وهذمحفمةارفميةبصورةحماهتصوروابأنالعهـدوقيوقلقدأخطاا

كانواألنهمدالعيأجملنحوىأنهالرالهنودثصورهاضدالالكثيريئخدطة
043



افنالمهيءالعمماأنالمقاظةالقبائلإحدىونعثقدصيادونطبيعغم

ويقضون6الجرحىويشفىاألمواتيؤمالليلوفياليومطولفيهيقاتلون

ءاألعداجماجممنئصنعفيكوؤصوراظهيونيشروالئمفيياتاألكل
وهاكذاالبحريهااليوجدءصمافيفقـالكرواانبحراليهوديمرهونوكان

وبهنااألحزانفيهتزولنامءمماالوظفوازنواطاأللمثمعبكلكر

حالتهمتالئمءالعمماخلفوا

اليسعنانحقولكنناقاطمنكثيرفيهولكنذاتىتفاكيرشخصهنا

بالعلىيخطرولمأذنبهتسمعولمعينقىمالمىبولماقالهتقولأنإال
464إش2نه3كورنفوسنهيتقويذيئالمحهأعدماإنهان

المستقيميالرجالاللهارتباطحقيقةعلىادقيامةعقيدةيسوعوبى3
تصبحاألبدىاإللهمعثركةفياإلنسانيدخلنعندماالعالقةهذوأبدية
نمالمروقالوخدموأحبولمنإلهايمونأنيمفلنافةإنأبديةشركة

تأخذنىمجدإليلىيهونهدينىبرأصكاليمنىبيدىأمسمكتمعكدائماأليتى

وبعبارةتنقطعسوتإلئهقتهطأنيتصورالإنه43و3732مزمور
الحبةخالدواحدءثىإالاليوجدأخري

للقرلمجاوالمحبةدتهالمحبة

أئةزأىفائاتتخاورونؤيهقفثمائكتتـةمتواجدخا

إنأتسئوخقأتجاتةكئلال4أوؤعيئةأئةحمعتتامتأتاأتجاتجفي

واجدزبدإلهناالزباإفرائيلياانهغائؤعتايآقيآوذ
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وينتهنفثممذكلوينقثبككـلجمنإلهكالزدثئجمث

نتةؤثآلىواألهـانؤصيئةهةهذهفذزيلقكلؤينكرك

أغطتماخريؤصيئةليئهنكنفسيكلثقريتمئحمثمثئهآ

اقهةفيإمتباظقإألضتلئمياجتدايعثاثتهققاكهآتثنجمن

ائفقمكلؤينالقلثبكلطينؤمخئئةؤاروسآخرؤتيهمنواحد

كالئفهميائمريهبؤتخئمـاائفـذرةكلؤييقالئفسيكلوين

ءشوخإازاةقآؤالذبآغانمخرفأقهخيعمنلأفنفهى

ؤلماتمقـئهوتخنبييذاثمتهتة4قآبققلأجآلبإئة
تيممأتهألطدآلكتضدأخد

21833مرفىأ

ولنههالكتبةوهمياوسويةالشريعةءخاراثهمعقرداتفاقهنيكيمنلم

ولهذاواسعاتفسيراالشريعةبتفيربألفاظاقاماالكتبأاهتمفبيمالصدوقيين
تقريبااطياةنواحىتغلىكلالتىالشفويةالتقاليدمنسياجاحولهاأقاموا

الىكاتبهذايرحالسببولهذابتاتايقتلوولمالتقايدهذاالصدوقيونرفضى

منطقهمويشجبالصدوقيينتراضاعيسكمتيسوعسمععندما

لعدبدالمناقثاتحولهثارتلماخيسيليبسوالالكاتبهفاءوجا

ثوعمعأنتارااألوليالمدرطمدرسينإليتجاههاليهودىالفكرفبموا
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الحياةتواحىتغطىأنتسنطيعحىحدوداليحدهقوسعاضخماالشريةي
أقولتدطالمانيةالمدرسةأماوالفؤاهيالقوانبنمناالفاسنواوبدللث

هليلمنطلبأحدهمإنمرقيلطدواحدةجملةفيايناموستجمعكل
تكرهههاهجوانجكانواحدرجلعلىيقفوهوالناموصيذكرأن

إذهبلهتفسيوفهوالبااقىأماالماموصكههوهفاجاركفيالتفعلهكلض

العامةمبادؤهوالناموسفيماأعظمإنبالقولاكيباوسبقهولعلم
محلالعبادةالشربعةممدثالئةعلىالعالميستندقالالصالحوسمعان

بالىمنأخذموصثاإنفيقولوافيةدراسةالمعليأحدساملياويقدمالحبة

ولكنالناسأجيالدطعلى842السنةأباميحسبمنها5وصية316

ءإثمعياءجاثم51مزمورفيوصية11إليطهدلىالهمذافأنقصءجاداود
فه6ميخا3إليرهاأختعوميخا335إشفقطستةإليفأنقصها

34حبقوقيحياباإليماقالبارفقالالكلحبقوقواخقعر

نفسهااوصاياتقييمهوالمدرستينهاتبنإلياليهودانقسامفيالسببوكان
دوناألهميةغايةوفيجوهإيةنعتبرءالمباديبعمىهناكإنالبعضقالفبينما

المساواةقدمكلتقفوالعموسوالعراحارصاياكلإنآخرونقالغيرها

اللهناموسيحطمنهفبينهايفاضلأنيحاولومن

جيلهلبنىحيامهماسؤااليسوعنبالهذامهوالقدكانهذاوعلى

معماوصيتيقوضعإلسوالهذايسوعاوبولـكل

الجملةهذواصدربالهكأفربامرائيلباإحمعاألوليا
الفهالصالةمنجزهوهي64تثنيةديهمعندالتوحيدعقيداساسهي

3ا3



كاـوسالةإمعاأولمنتأقاوهييسعاىشماهسى
موافلالثةفيتسخدآهذهالهعطح

وسكاملةهالوعمعيافياصلدمةبهاتيدأالتىالممالةى1

قثتيةأفمفارمومىمنأهكنةممالمةمنهأخوذةمقاطعثالثةفيموجودة
517314عللى649913112

ولميدللجبهةعصائبوتعملطديأصناديئفيالثالثةأجزاؤهاتوفحب
عقيدتهلتذكرللصالينمبعتدماكالمموديالميلبسهاه32مى
داغا

منزلصيبفيويثبتميزوزاإسمهصغيرصندوقفيعوثو
صياالىهذهيعرفكانيهودىكلفولهذافيهجرةكلبابوفييهودى

جيدمعرفة

9181أالويينكلفعكقريبكتحبفهىالثانيةأما7

منحولهاأنهفيهاوهوواحداشيئاعملالوصيةمذافتباسهفيبهموعلمكن
أخيهاليهودىهوالهودىعفدفالقويبهطلقةوجعاكاوتحديدهاتقييدما

موالريبافامحىأوعوأعظمءفىإليالقريبهعنىحوليسوعلكن
إنانكل

اوجعمعاارعميثنربطفهوهنايسوعأدخلهالذىالجديدءالشيأما

اتجاهاتهناككانتنعمواحدمعلميسبقهلماألمرهذافيواحلتوصية
فقعشراإلئنىكةالبطاعهدكثاباتفيوخاصةاألمرهذاخكوخقيفة

0443



الفقيرعلىوتشفتهالقرببوفيالربتحب5يقول52يساكرهد

إفسانكلوأحببتالربأحببتياسفرنفمىمن76فيثمضعيفو

وبعضكمحيانكأأياكلالربتحبنجد53دانعهدوفيقاكلمن
صادققلبمنبعضا

وجلواحدةوصيةارصيتينمنجعلالذيهووحديسوعولىكن
العالفألهيالقريبمحبةأنبمعنىالقريبومحبةاللهمحبةفيثتاخصئةالد

اقلحبةارحيد

مةأعظمقريبوافهمحبةإنالالقولهناتبالهذاقبلولقد

فبلفمناليهوديةإليهوطتماأعمقإليوصلأنهأحلنثوبذحالذ

الربصوتسماعفيوالذباغاحلرقاتفيالربمسرةهلحموئيلقال

الذبيحةرحمةأريدالقولهذاففىهوخوردد5123حموئيل

ببناهبالطقوسباعكتهتمثىالسهلةمبادةإإن660هوخ

الهتاجالجريميربانوللالويهنالجماتالئفهىالتنفعالكنائس
هبادأماالطقوسبخدمةماايقوالهيليساهتيئإكاناألنههاعنهانويعبر

الهيكلفيالتقامالتىالمبادةهىواإلحسانالحبةعبادةفهىيقيةا

للهملكاطهناإلنسفيصبحاطياةكلفيتقامبل

إليهونظرععرقيرتفستوىعنارتغألنهالشافيالمسيحأحبلمد
الحواجزمنكتيراتخطيتلعدلهيثرلكالطولعلهوالهبةالدعوةنظر

نقبألفهلاثكوتملعنبعيدالستواآلنقباتواله

543



دوأدبن

تفرلكـنفةافهنمكلفيؤثلققغؤةؤفآكتمؤخأجآلتئئم
بالردوحتأكتفستةداؤدألتدازدائأييغاثإلقالـكثمه
وظئاذأغذاةأقنغخستئتمينيغنئانجيمنقىيزالرثفىتآذالفاصي
ؤكآدقاننةهوأيئميههفرئائموةتدتتفسضةاؤدفذلقدضيذ

زوليبتسنتعهالـتهحيزأظغ
0373أل3مرفممى

ومناقشاتهاإتجاهانهافيوكريبةصعبةنحنلناتبدكافتوإنالقصةهذ

أروقةفييذكرهايسوعبيماكانسممهاكودىصلدىومأرفةسيةلكنها

للكلمةجمةقىوهيالمسيحكةأنفعلمأقينبغهانفهمهولمكلالهيكل
إممكنتلمطعأكمسياريةالعوالكلمةصنطكريستمىأليونانية

علىيطلقوكاناللهمنالممسوحخصكتعقفهىلقباكانتيلعبم
لالمةملكايتوجعندماكانالمسحةهنبيكلسحألفهكانالقباهذالدل

دداابنهوالمسيحإنالكتبةيقولكيفبسأليسوعندماكانولهذأ
إنيقولونيسألجماأنيقصدبلكاتمتاثرةنقسهإلييشيربهنلم

داددابئهوافهمنالممسوحلللكللسبح

المزموركانوهذاقوله3بدلكلا019هزموربسوعاقتبسولفد
ءمجـىعنالربمنداودليتساهوفيهبالىهسيحأوالمسيامزاميرمنيعتبر

إبنههوكانإنسيدهإفهعنهقولفكيفوربهسيلهةالممميا
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أقلباألاكزداودكانابئلقىإنهنابسوعقصدكانماذا

إصثعياالفديمالعهدفيواضحوهذاالمسياعنانكالمفيإستخداها
4181كمالح35إرميا279

اطببهوإلح83ميرامز7343إلح4332حزقيال

97231325122متى47إغ01مرفىيسوعالجموع

لبمنكانسوعأنإتضعالجديدالعيتكتاكلوفي1وه139
هه3ييموئاوس3أروميةولوقاءفيفبهسلملتىفيوخاصةداود

أنيسوعبقعمدلمهذاسؤالهففى33383وقا1171مق

أعظمهوبلداودابنفتطليسالميايقصدبلكانداودشلمنأنهينكر
يدوسداودربإنهذلكمنجمثبر

الفاعالمسيايقبإليحولداودإبئالقبااهنىأنفىةالممثوآممن
يعبرقوىسيامىلقبفهرالسالحةبوافصرإلياألمةيقودافىانفازي

أنيسوعيرضفلمولهذامجيدأرضىملكوتيكوبئفيليهودمطاخمن
ربإنهذلكمنأعظمإنهبهالناسرفةعلىيقتصروحداللفهذايجعل

لمإظبالىإليبلالغازيالمسياإنىالأفكارهاتتجهأنينبنىالناسإن

دئهبالناسايأتيبلأرضيةمملـكمةكويئلةيأت

منالجبارالحاربالمسيافـكرةإزاالفيمحاوالتهيمررهنافهوهذاوعلى

نورإليأناسباياتيالذيالربعبدالمسيافاكرمكانهاويضعالناسمقول
الكامألالثهمحبة
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ضاطئةيانة

غئونةفئالديقانكتتزثيتختزرواتغيييفيكنمؤقاذ

فيوذاألةوائتخاليقياألشو3فيؤالئجثابتهياطإيانتنثى

يأئهولةالذينالؤآلئجفيوؤاألالمجآمعؤاقمخـكمأت

تأخـدونآءهؤآلالصفتؤابنئعطيليفةؤزايلاألئئولت

أعظتمتةذينو
218304مرفس

السابقالفصلوليىقصلهذابمجالعددمنالثافىءايجزأنأعتقد

لالنجيلالحاليالعدديالتقسيموبحسبالحالةالترجماتفيذللثيظهركا
الكضبةيوعكانعندماهرحعيسوتسمعوأنهاكانتالبدفالنامى

انفذكرأنيحسنالمناسبةوبهذهالموتيةمناقشةتسمعالعندماوالفريسمن

افيهإنقيلفقدحاالكلفيمضبوطاليىللقدسللكتابالعدديالتقسيم
مقطريقهفيبهقاموقداستيفانوسالراهبهووأعدادآياتإليقسمه
لمقدسالكابطباعةمكانإليمدينثه

مهاالكتبةإليقاهيةإتهاماتيوعيوجهالفصلمذاوفى

هذهوالعدكانتطوبالواسعةطيالسةالبسينيروايسأنيحبوناتهم
صملالرجلهويلبسهاقمنوالعظمآالغقتعنىالشرقفياراسعةاألردية

وردكااخريئاشتعنىوقدوظمتهكناهءدليلاوهدفءهدوميروي
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لماطويلةأهـداويعمدناألذاليطيلونإذ3205متىفيفي

للربهثعبأنهمأقسهمإظهارهوذلكفيواألصل5183عدد

إلىباهاالنتفبوضطأنضهمإظهارهواألمروأضحىتغيراألمرولكن
شخصيانهم

اوأبىبابهلةيغادونحضثاألسواقفيالقحياتيحبونوهم

الظهورلحبشهونهمئشبعالمنادإوهذيامعلم

توجـدبركلفيوكانالمجامعفياألوليالمقاعدخذواتأنولمجبون
الذيالصندوقؤتالصقاطاضرينجمهورتواجهاألمامفيالمقاعدمنجموعة

اليهيفظرموموقمكرمخصهوهناكيجلعىومنالمقدسةالذرجتحفظفيه
بثبجلى

نتكاارالئمفىكنةواألمالئمالىفىاألولنالمفيالجلوسيحبرن
العاليةاألمكنةمذيحبوننوافالمضيفويمينسمالىعلخاصاترتيباتبقى

ذكرهاوحشيةفريسيةعادةكانتوهنهاألرامـلبيوتويسلبون

ماهرةاعةأنفسهئمعطمواالقريسيينإنقالإذكناباتهفيمراتيوسيفوس

مراتوفيالئهنحتاروفهمولهذاءاآلباوتقليداتاإللهيةالمريعةتفسيرفي

بعضضدبوجهوبهاكانواماوكثراقاسيةموامراتوربروننواكتيريم
أنهنفسهيظهركانتبالأنفيتتلخصالفاكرةهنهوكانثكاءالنسا

فيولكنهيداتخدمهاحاباتهنتفمقابلبدونافهىناموفييعمل

حتىسـعةفييعيشأنالبدالىكاتبأنالنامىاليبوحىنفسهكاناوقت
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ألنساهبعفهدالعلىيعيهقنفاألموعىمةففيصملأنمقطي

الذفيأماالكتبةءهوالمكندقدرلهالعطاياهذهيقدممنوكللطا
ونهميجبروالكتبةالفربسيوننفيعطوأنعيهممفروضماموصطونال

ءالنمعماصةوظملتوبةبطرقلفععلى

بلالهااليتقدمالإنهالةفكانتيقدمونهاالتىطويلةالصالةأما

يصلونمنهايروأنالجميعيسقطيعأمكنةفىليصلوايقفونإنهمللناماال

األموربعفىيسوعيعلناالقاصىألفصلهنافي

واأخذهمأيظنونوكثيرونالمكوباهمرضمنيحذرياانهأ

يهريئيخدمواأنعرفواألنهموليساصتحقوهاألنهمالكنيسةفياكزا
مسئوليةالامتيازالكنمىالمركـزأنيظنونإنهمدثهذواتهمكخدام

يعاملأنيحىإنسانكلطبعاالظهوشحبمرضمنيحذرناانه

هناكتعظيمهاالالذاتإنكارهواألساسنتقولالمسيحجةاصكنباحؤام

وقدرئيسهليالكوناألديرةأحدالىأرسلفقدارهبانأحدعنقيلتقعمة

الرهبانمنواحداإدرهياقظنهالديراليوصللماأنهبدرجةمتواضعاكان

أنإلىويشاطهمةبهليعملوظلالمطبخفيليعملؤأرسلوهجداءالبسطا

المتواضعالراهبوارتفعاألمرواكتشفالذيرهذااألسقففيهزاريومءجا
الناسيحترمهلالخدمةيدخلاكالشخصإنبهالالئقمكانهإلي

نفسهيخـدمأنهإذءالخاطىالمكانفييعمملخدمتهيلةسيظل

المصيعال
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لنوالكزنامواةلرالشخصيأللمصالحناالديئامداسضمـنيحنرنا

أنالالدبئمنيأخذواكنيراأنيظنونالذفيأولئكيحذرإفهنشخهيهها

هـوفيلهالكثيريعطون

عظيةآعظم

ئحآهماالخمغيلميىكنؤتظواايخرلمجآةتهمئوخؤختهن

قخاكةكئيراففولقونكثير3أغيتاؤكآلطءتاطرافي

ؤقآلهتآليذةقدعآقيممئهمآرصقلثسضئنؤألمخأقميزةأرقلة

أئقملىقتاثقميمازةاألزققةهذهإلقلعكماقئوالاطقلهئم

يأالمحغألصثاطراتةفىأئقؤاائذيقجميـجميئأكثز

عتدتاتاكلأفقهتهآإغؤاذنهذهؤأماألقواتففتيم
ضييمثتتهآعك

211444هرقعىأ

فيءالنساوداراألممداربينماتقعالجميلبابإسمهابوابةماك
تعببعدقليالليسترعلمكانذلكإنىذهبيموعأنويلوحالهجكل
صندوقاعشرثةفألءثارالنعمافيبلههقافيوكاالمعبةوألتحدإتالحادةلمناقشات

صقدوقلكلوكانيثابههاكانشعكلهاألناألبواقإسمهاللتقدمات

اوهكنيتارءالثرواآلخرحفطةلشراهفبعضمافيهالناسلهيدفعخاصكر

منلمحولكنهعطاباهمبقدمونأناسارأىهناكيسوعجلسوعندما
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دفمامعالمرأةدفعتهمايسوعووزنبفلسينألقتمممكينةإمراةهعهم

ألنهاالجميعمنأكثرأعطتيلرأةإنوقالالعطاهذتتموعندنذءاألفنيا
عندهمماقانمىمنأعطوامبيمااحتياجهاأعطتكل
ءالعطادروسعدةففسناالونجد

الالعطيةوقيمةبتضحيةيمونأنيجبضيقيةالعطيةاشسكمونا

ولكمالتضحيةمقدارولكنالكميةليتالمعطىماعقتمقدارولكن
الربعملفيؤشاركتناالقمهذيقرأونعندمامناالكئبرونل

هوائدنامنتسقطالتىالفضالتمشاركةإنهبلالتضحيةرائحةفيهئشئمال
توخذالعطاياأنوالمسيحيةبلكنبسةالضعفعلىعالمةالموقفهذافديهون

مادفعوبثمنوايشترانيريدونألنهميدفعونانماأخهميظنونالذينالناسصن
تمتعأوصـروروءعيناتإما

ألقتواالالمغامرةبروحيتصفالذيءالعطاهوالحقيقىءالعطا3
أعطتولكنهاقيمتهلهيايالنسبةافلىاوهذامعهاواحدافلسارملةاالهذ

المسيحءشىكلنعطىماأندرقمارمزيعملهذاوعملهاعفدهاماكل
بالبافيونحتفظوقتنامناءجـزبالباقىونحتفظتشاطنامناءجزنعطىلكننا

فغطاملةبتفمحةنعلىمانناقلياليالباقىحياتناونحتفظمناءجز

عندناماص

واحتفظالعهدالمسيحأبرزهالذيالشخعىانحقاوالمثمجعمنالممقعنهإ3

فلسيندفعالذيهوالشخصالعمخىءوالعطاالتضحيةعلىبشخصيتهكمفالالجديد
ولكنتهزالعالمالثىالمواهبمنأوشيئاالمالمنشيئاغتلكالاننانشعرفقد

أونفتكمرنتخيلمماكثرجـداأبهيفعلوهوالمسيحيدفيلديناالذياجدىالقليلعله



كشزالئالثةاخأل
التفكيرفهمااألصمحاحاتاصعبمنعثرالثالمثاألصحاحبعتبر
وامتالايهوديةاأنظراوجهةنءكتبأنههوذلكفيوالسببالحديث

التىقالصوركثيرايحتملىالحديثالتفكميريعدلمالذياليهوديالتفـكير

نستطيعالذلكمعكنومفهومةوغيرلنامعروفةغيريسوعيستخـدمها
عقيدوضاصةالمسيحيةجدالعقيدةمهمألنهاألصحاحهداعنصفحانفربأن
الفانىءاالم

فاقدصرراوكليلعصرنامشكلةأصبمصالفانىءىالموعقيدة

كانهاتايمالإلالعقيدهنىيهملفاراحدفريقالينإليثحاههاالناسانقسم

أنهالدرجةويدرسهانجهاحممموالثاتيماالمسيالنراثمنءجزتكونال
هذوالحالةنقورأنوجمنالوحيلةالمسيحيةالعقيدةلهملنسبةأضص

عنءالشيبعفىتفكيرناتصححقداألصحاحهذاعنصمميضفـكلالت
المهمةالعقيدةهذه

العقيدةهذبخصوصاليهوديالتراثندرسأقهواآلننعملهماوأم

يراوأخاجزهـءاجؤاألصحاحهذاندرسثملمحالهووأفـكارعناعرندرس
كنيسةالفيتبقىانيدالدائمةثاتجةحقائقمنهنستخلصأننحاول

يرببوم

إليهانرجعأنبدوالالبحثاهذجهانبدأأنيجبمهمةفاكوةهناك

هيإلفـكمرةهذاألصحاحهذااتحاهاتنعوفأنأردناإذاكثيرةمرات
أنهموبعتقدونالختاراللهشعبانهمبعتقدونعصورهمكلفيألييودأن
عميفجهادبعدوامحنهمبهمالالفةالمكانةإلييرتقونسوفمايوما
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المـالكانةهذهـإلييمملونقدبأنهمالقائلةالفكرمجرواسيةطويلةمنوات

الفهبأنكرةاللفيضمسكونبدأواويةابشراالوسالططريقعنينئظروضهاالق

الذوالوقتالسحيدالوقتبذلكليأقوقوبمفعلتدخاليتدخلوأنبدال

سوفاهنىالريومإنقالواواكيماالرصايرمإصمعلـأطلقواخليظفيه
جباراالعظيماليومهذايقبلثمومرعةقاجةأدإمعظممألضصقةاياميسبقه
اوهيبةاوينونةأمامالجميعماوبوواألرفىءالهماأساصاتبزعزعلوبا
جديدةءمماوجديإةأرفايحلقوالعالمالناسممفيثأنوبعلى

أنيمكنالاثالتفاؤلهيهاالنقيعمانفيهايقضاربالعقدةهذه

التشاؤموفيهاشعبهلنصرةيتلخلوأنبدالاللهيأنيومنالذىيخيزم

معهاكنيملالفسادميدرجةإليوصـلقدالعالميأنمنيئاالذيالمرير
طيماتغيماراتغعلىمنبدالإصالحه

هذااربيومعنشيئالنعرفالعديماالعهدفصولبعضندرصكناد

ويدعونإونيقواألروقةجميعوفينحيباألسوافجميعفي

ألقندـبالكرومجميعوفي6القدبءالرثاعارفيوجميعالنوحإليالفالح

يوملـكمالمـائئالربيوميشتهونالذينويلالربقالوسطكفيأعبر
الدبفصادفهاألسدأماممعاإلنسانهربإذانورالظالمهوالرب

ظالمابالىيرمأليسةالحيفلدغتهأحائطاعلىيدووختالبهدخلأو
56102عاموسلهنوروالوقتامانرراال

ءىعلىكالقادرمنكخرابفادمفـريبالربيومألنواولوا

جاعاوتأخذهميرتاعوننسانقلبكلوبذوباأليادىصخىقىلكلذ
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لهيبوجووجوههمضبهإليبعضهميخوقةونكوالىيتلونحاض

031661بثمعيا

القاصيةباويالتمملوئينبوئيلمنثوالماالثاقاألصحاحيننجدوهكذا

ءالمفاجـىالربيوملتصفالقديمالعهدقىفصولاوتتواليبالىيومعن

وهيئةكاملخرابفيالعالمسيطويوالعالماسالنجهزكيانالذيالمرعب

دسونةفيآتيماالدباناإللهالناسينظروسوفتقتلعسوفوقوانينهاالطبيعة
رهيبة

تسمهالتىايفزةفيفإنهايهوداتاريخفينالحظهأنينبغىماصـاكوه

قاصيةضارجيةسيطرةتحتواتاهذمعظماليهودقمىنالعهدتما

يرحموأتوحاوواالربيرمفييمقيتـهمبشلةتممكوااممبباولهذا

تستطيجعاليةيةوالغةهناكتكمنلمولمافيهيمونأنكنيكلماذاويرحموا
بةالمكمتوالكتبوظهرتوالىيلفةعنهاوااشعاهداليومذلكتصفأن

احثهمثعأل8أبوكاليبتـكنهيسموماعادةالتىالرووىاألسلوباب

كريالثمعريأسلوبيةكفبفيالرووالكتبهذعالنأوإكشفوتعنى

ونبنىتفامحيلهجمنمسكواتمتاريخاالجستإنهاعلميةالكتابةرؤيإفها

ثابتةحقائقعليه

ووىالىاألسلوبهذاتعبيراتبعمقيسوعيستخدمالفصلاهنوفي
معوهساكماكانيعرفكانكنهولهافالناسعلىيسهلالتىاللغةألنها

عندماالنهلهيقدعماةفـصتعطىصورعنعبارهياللغةهذهأنيرفون

التاريخقىبؤةيتدخل
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نةفاقبلهات

األمـاحهفافيالتفكيرفينحتانااتجاهاتيالظأنلمقارىيثاكن

هعاموهاووفالمسقبيماعنيسوعأقوإلجمعواكلاألناجلكتبةأنوبلوح

يسوععنيايشكلمهاتاتيخمسةبينيميزأقءقارىأيفيستطيعفاو
األصحاحهذافي

ننبألمد4102و3وا31أورشايمابخرعننبواتهناك1
وضاعتالهكلفأبيدم07عامنبوتهوتمتالمدينةهذحرابعنيسوع

ومافىالىوتوالجبربالقسواشعبامعالمص

يسوعأتباعإن931مقبثهاضطهاداتعنتحذير3
السبقوورلعقـليتخيلهاالومرافىاضطهاداتفىسيجوزون

عنهالهم

ميقوم22و2او36األحيرةاألباماخطاربخصوصنحذبرات3

كزاوماذلكحدثولقداإليمانيفصيراألفبلبلةاولونأناعى

أرادولهذااقصوتعنماأوسدواالمتكمبرةلعقولهمالناسحمعما

فرآهاسبقالقوالضالالتالبدعمنتالميذهجميعيحىأنيوع

ولمد84372و7الثافىءاطىوصبشإنذاراث8

المافىهالهىفأضالرببومفيهذكرالذياألسلوبفيالئاذءىاذكر

اسخدمهاالىالغةانفىيوعاصثخدمولقدممازجانممةبالىويوم
يأخذكامأنينبىفالحرفياوىالىنأخذكامالفإنكناولهذاووبونالى
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الدىاالععرافةبمتخدمإنهحرفيكالمأنهعلىللمستقبلوتصويرهسوع
وماعرنجما

اإلنـاناكانف8273أسهرابوصوصبخصننرا5

كلفيائهاتدخلتوفعوإذاساعةصفياألبديةإنبالجمتوقـاداغايعيش
حهايأ11ذلكوبعـداإلنانإبنءومجـىءالممماإنجالجتوفعوإذاوفعت

مجونأنعليفاوجبوحداللهلديمعروفةاألوقاتهنىكلكانتوإذا

بنساهر

االتجاهاتهذناذكرافاألصحاحهذاتعرأننستطيعهذاو
مجيئهعنتكلملمجوعأنناذكروإذااألصحاحهذامخؤنالقالفكرية

الربيومعنمحالمافيالقديمطالهيستخدمهالذياألسلوببنفسالتاق

جيداحاحاألمهذانفهمأننستطيعنناف

مـنفعلناكامقتاليةأعدادالفياألصحاحهذالدرسنتقلمفسوفولهذا

وندرسهمواضيعلملينقسمهأىموضوعةبطريقةندرسبلقبل
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مدينةراب

هتآلجمييخأواجدتهتآكالهنـتهلينفؤخأليبئؤيتما

تهمئوعأجعآلبةاألثؤهيهاثجحازةهذهماائـظرمغفئميأ
حخرغلىحخرآلئثركاثغظيتةئيتةاألهذهأتضظرتهؤتآك

الئئنقفى

3و311مركـه

خربتالمدينةثمالهيكلعنبالتـكلماألصحاحهذادراسةولنبدأ
إفامتهفيبدأنلقدالدنياعجانبإحدىهيرودسنجاالذيكلالهيالعدكان

وكانتالمسيحأأيافىبعدبتاوانتهـهقديمنولممق0391من

ءالبناهذايبنىحتىالجلقمةيسويأنهيرودعىيشأولمالمرياجبلفـوقمبانيه

قواهاقوياجدرانأربعةعلىضخمصناعيامسطحألهعملوإكنهفؤقهلضخم
إنيوسيفوسويقولالمباقثقلتتحملللضخمةالركائزمنبمجموعة

قدم04طولهاخامةالضفييةظكانتءالبنافياستخدمتالنىاألحجاربعض

التالميذاندهثىأنعجبفالولهذاقدما21وارتفاعهاتدمأ81وعرضها

وكاناألحجارالجارهذجرمنحجرعلىيبىلنأنهيسوعلهمكرذعندما
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الهيكلمباقارتبطتصيثالغربىالجنوبمنللهيكلالرئيمىلمدخل

علىمقامةالقفطرةهنهكاتمتمـعوادفوثهائلةبقنعارةانفسهالمديفةي
قدما42طولهاأحجارابنافياستخمحتقدما34إتساعها4ضخأقواس

مليهاكزتارتانتىحعرةالصواتساعقدما52حوانىالوادىعمقكان

إليتودىوكانتقدما05هانفالتنطرةاتساعوكانقدما423القنطرة
الكورنثيةالرخاميةاألعمدمنصفينممابنيتحيثمباشرةالملوكيةالحجرة

ارخامامنواحدةقطعةمـنقطيمواحدصعودا73هاعللى

كافتاراجهةاهـقولهفييوسيفوميارصنهافقدففسهاكلامبافىأما

منهاكبيرءفيوغلىالبياضعةناهادتطليتفقدإليهاالناظربنجميعتذهل

كانالالمعفبريقهايهاينييثبتأنإنانأىبستطمعالذمبيةبأطباق

حجاجمدامركانإأمعان1هذاولكننفسـهالشمىبريقعنضحالةيقلال

يهلالمنحهااقبمكأاألحجارأحجامأماشاممحةمسافاتمـايررنهإذكانوا
وعرضهامثرانوارقفاعهامئرا03حـوالفحولهاجداضخمةنتف

أمتارثالثة

وصعقوااألبدالىباقيةميذاتاافئاالتىالهائلةالجبارالمبالىاهذ

ينقضالححرعلىحجرفـهايبقىوالولكفصموفبأضهاوعيمأنبأهمعفدما
نطفهامنعاماخمينمنأقليعدالممعميحنبوةوغت

منفيهويتعصيبنيهمافـكلانينالومجداالنسانءكبرياإن

كلفيوحصوتيقالئاهياللهقوةواممنيقمسوفوحصونأبراج
ووقتساعة
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مدينةالم

قآنتةالئيئنياغـئهآداقآكائتياظرابرخممتةحمثمتطقتى
ائئهودئآنيالديئبلتهرقجياتمدائقآرثلتفقملئتيىآلخيمق

تذخـلؤآلافبثمتإذلنرلقآلالهمئطغفئؤالذيالجتآلإق

15الؤزإتماترحـغقآلإئخقبفيؤاألىفتنئالبةمـنخدييا

تاماالتنثفيصحتابفىؤائاخبآلىصلؤؤثؤتةخذيتاة

فيفـكونلةفيفيتمافيكمتزبمكولقلآلتئوصقـاوا

اخققإثيئاطييقةوابئدارئئنمايثفةتـكقتمصييتةاألثاملفذ

إاألئاتمتفكالرثئققرتمؤتؤتـكولقؤتنلق7اإذالله
تصئراختآرائذيىينانمختآليخـلييئؤلـكنجمعمدتحلفى

ئاتماأل
3104103مرقس

فيأورشليمعلىتحلالتىيعةالفظالالكوارثبسوعيممفالفصلهذافي
بوايعهرمنهاالفاسيحـذرأنهوذلكتصهوكانوستوطهاحعمارها

متهفبداللهمقالهماعكسفملواولكخهماألفقفيآتيةيروهاأنبكلجرد
الكفيرةاآلالفوماتتالسيوفكهلتهموهناكوسطهافىتجمعوايهربواأن
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دأنإلأدانيالسفرفيأوالوردتفقدلفسادرجسةهبارةما

وقدالمرعبافساداالحرفيومعفاها7211133111

الديانةيستبدلأنحاولالذيابيفانسوسأنطوعملهمالتصفذكرت

شعافىوأفامالمذصعلىعرقةكريراظفقدميخةناأيوانيةوالمدةبالعبااليهودية

أنالفاسوأمـرزيوصلاللهكبراتمفاالأقامثمنانيةاليوالذيانات
4سنتاوفيشهركامنععراظامىفيبيقالمسفرويقوليعبدوه

فـرجسأليهوذاكلفيارثنيةالمذاعبمواوالمذصعلىالفادرجسةأقاموا

يسوعنبوكانثفاوبهايتصلماكانوكلالوثنيةلحالمذاهىالفساد
االمبراطورحاولعفدهام04سفةذلكحدثوقدآتيةرآهافقدأيضا

الذيننصيحةركمالهيـبهلوهمطفيايعبدكيلهتمفالهميقأنايجوالالجنونكا
م94سنةفيموتهإالاألمرينـقذولمبهأحاطوا

طليمىينتظروناليهودكانلقدالفسادبرجسةيسوعيضفماذاكان

ءعبارهيمفمادةجبارةقوةظهورينشظرونكنهمكانواوميحاصهالذىالمسيا

القوأنيوحناورأيالحطيةإنسانبولسسماهاللعرحىتجسيدعن

وجسةفينبوتهفييسوععنهعبرماوهذاالشريرةالقوةهذهاومانيةالى
فتهجمأعلنتوقدالشرقوةسرونجداقريبامايومايقولفـكأنهالفساد

اتبتعبيراآلتيةالحـوادثعنعبربذلكوتحطمهأقوتحاولالمقدسالمكانعلى
ثميهلعة

4الرومافىبنطسحاصرهاأنبعدأورشليمسقعطتديةميم07سنةوفي
داخلألالشضماتفدقدالتارعصفحاتأقمىمنتعدوعمؤطهاحصارهاوقصة

واالنقساماتتاطاطمـزقتهماألرفبمعاتوسطهافيمكدسونوالمدينة
مـفالخاهىءالجزفىانهايةنلىيوسيفوسوصفولقدالرومانوسيف
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قتلواألتوماثةمليونأسرىأخذوا500079هودألوبصثاني

وامألتهابأصرئابيوعالالتكلفأبادتاط4اتسشاولقدوالسيفبالجوع
الحواريفيالجثثوبمدستجوطماتواالذواألطفالءالمعمباالعلياث

يتعماقطونوكانوااصاواألسـوالمدينةفىكاألشباحوالصبياتالشبابءجمولو

كانوافمهمحاولولماموتايدفنأنأنساتبستطعولماالخـربعدواحد

ؤالمرافىهناككنتولمءأحياأنفسهمالقاسدفنواقدالموقىحهميدفنون
هائلحمتالمدينةعلىءوجـايةسثعاطفةكلتأالمجـاعةألنأحزاق

يروطأنيطيقونكانواماالتىوالجثثألجيفعلىفتثىكئيرونلقد

ذبحتأناألمروبلغيخهملىأجلوديمضغونوكانواوأكوهابأعينهم
الناسلبعضمنهجزعاوأعطتحمتهواإبنهاايامهاتإطدى

واالذيئأماالمدينةوسطاألوفمئاالوماتتيسوعنجؤةهتلقد
كليفوقاكالبثريالعـذابهذامننجوافقدبفصميحتهوأخذواصوته

فو

الصعبالطريق

هثآلمجالإألكئمحلحونممععثمألنفوشـمإلىفآنظروا
أخلىمنوففوكؤآلةأمآموئوقفولطتجامـغنىونوتخـلى
تجـيعبئجيليبافيأؤآليكرزألقؤتثتيىقنمثتهادة
تتكالونلمحآتثالفألتعتؤاينلئسمقئوئمتوئمشافتئاألقال
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تسئهمواقبذاالسمأعةلالقيأغطيئممقمأبلتتواآل

األخؤعمطممثيمائفدسالروحيلالمحتـكييـيئمآتتلمنتنمألن
إليههزالخأاألؤآلدلمؤئمؤؤتذةؤاألصثانمؤبإذأخآة
ىاأخإلينيـعاميئئثقفييننونكوؤتخهثمؤتلقئلى
تخلمىذافقانمثتقىإلىيرتصثالدىؤلـيهن

31931مرقمى

أتباعةيسؤحيتركلمالحقوفياالضطهاداتعنالنبوةإلىاآلننأقى
دائماالحقيقةعلىاياسعيونيفتحيسوعإنهمينتظرهممايحهلون

يسوعبهعنىقدالمجامعفىوالجلدءالرؤساامياوأبدىالمجاإلىالنليمأما
يأليليهوفىالحـكمةهوالسهذريمفقدكاناليهودمنعليهمفئالذياالضطهاد

علىتحـكمالجامعهذمننوعهفاككانومدينةقريةكلفيولـالكنالعليا
حوكمكاالروماقحممعنىفقدوللوكمالحأماالعلنىبالجلدالهراطقة
وأغربباسوفستوسفيلكسأمثالمنالرومانيةالسلطاتامامبولى

واجهواكلالذينءالشهدايةتقوفيالـكيإرأفىجىالىدانلالولقدكان

لقدكازأوعزمشجاعةفيولكناضطهاداتامنإنسانيتخيلهأنكنيمما

ءوالرجاوالشجاعةالصبرمثالثباتهمفيكانواولكنءفقرأءبسطاأممين

ومافىالىخالمجتلعأتإحديفقدكانتبيتهألهلاإلنسانعداوةمسأأما
غيربأنهمءالرؤسإلياكمربأمنيبلغواأتالناسبعفىرددييمننم

الدولةغلصهن
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وعذبووسجنوعليهقبمىلرهعهدفياأللمانالرطاحدإنقيللمد

أطلقهثمتذمرأوثمكوىدونوصبربشجاعةعذابهتصلولكنهعظماعذابا
نتحارانبأسمعواأنهمشجاعتهقصةعرفواالذيئالناسنذهالاولشدةاحهصر

الذيهوإبنهأنخروجهبعدالرجل3لقدذلكسببعرفواأخيراولكحهم
الصدمةيتملأنيمكنهفلمهكذاوعوملعليهفقبضالعمططاتلدىبهوضى
أنهاعلىاألبوكريفافىكتبذكرتءاألقرباعداوةإنبل4ءشجارغم

فجأةالبعفىبمضهمءاألصدقايهاجمولسوفةاألخيراأليامباتفرإحدي
ابعضاهمبعبونويحارالبعضبعفهيهونوسيكر59إسدراس14

والعمغيرالعمغيرضدالكبيرالبعمىبعضهمءوسيكر073باروخ13
أ3299لجااليوءضدالعظاوالمفحطيهااألغنياهلىصءالفيزاالىكبيرد

والالمحبةوتزولاإلخالصيختفىعندماجيماستنقلبالحياةإنكذأوه
عائليةروابطتبقى

والسببهوذونمثسحربأنهمواثهموهمالمميحيينالنامىولقدكر
للسيحيحبالمسيوكانالعانليةالرطفيعميتادخلتالمسيحيةألنذللثقى

بموقفبسبزادتالكراهيةولكنوالديهوأوالأوتهإخـومنكثرا

اإلشاعاتليراجعاإكانذلكولعلفيهمالشكوكأثارافىالمسيحيى

هياإلهماعاتهنهوأهماليهودوضاصةعلجهمالكثيرونأطلقهاالتىالخبيفة

الربافىءالعشالقريضةفهمءسوإنىراجعوذلكالبثعرلجوميةأهمالسيحيينأ

فالحيايحلصفهذاهىالمةإلييصبرمنالسيدقوليتحققهذجمطهافي

ومةالمعاركمنسلسلةمستمرسباقهيبلواحدةمعرقيوالموقفماايصت

مشاهيراحدعنجيفرسونجناجويخرسيتتحرفمهذانهىالمتإليفهايصير
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رأيتلقدوفالاصهإبانفيحياتتاربخيمتباترفضأظلرجال

نةيسحشضموفالحياالضخمالنجاحيعدالفشلعرفيسقطونجداكثيرين
مسالكتوجدنفسهاءالعمماأبوابمنأنينيانيوحنارأيولقدبعدالنهايةإال

الجحيمإليتودي

ةاألخيراأليامأخطار

ئطومىصتأتهالتهئـكليحآهئعؤنيالرجتلجمآلممىفوؤييما

طذايـكولطتتئتنآقلابانفيرقيوانذزاومىخناوجمىوتعقول

وابئآلئوختقأجآتهئمهذاجميغمآتلـئمجمنذائقالقةآؤتا
بائهىئونمتتاكفيريئقإنأخـدكئمئفيفآلانظؤواتفوال
كثيريئاولطئفوأنآئؤهققائإجمى

فنآكاؤئؤدافنآاثمتمييغهؤداأخدلمكئمقآلإلقجينئذ

ئغطونؤأنبيابهـذألؤبةمممعحأكدمتتفوئملةقيئمتذفواقآل

وافآتظرأنمتايئائمختآليأنكنتوالوخييـئىؤغخائيتايآت

يثضيملؤأختزئمكئمصتتقثقذانآهآأتئم
31361232مرفس

األخيرةماألإفيسيظهرونالمضلينبعفىأنتالمينديسوعانبألتد

563



بهثيرارقتذلكبدليسوالمرطقاتالبدعمنبالفعلكثيرتفىلقد
للهرطقاتطسيةرأسبابنالثةوهفاك

معتتوافقبحيثالعقائدتـكييفمحاوكاالشخصمنتفبعالهرطقةا
إنإلهليسقلبهفيالجاهلقال5المزموركاتبقوليقطبقوبهذايةالروحالته

يصللمالنقيجةوهذروحيانيولىكقهعقلياغبياإنساناليسالجاملهذا

افهألنحيانهمناللهيستبـمدأنحاولولكنهئهاودوصفأجرعقلياإليها
الهرطقاتإحدىإنموجودغيرإذنفاللهيحتملواليطاتطالءشىلهبالنسبة

مفاقشتهفىالجاهلويسيرالناموسضدضالتةهىالثائعةالفالالتأو

النعمةعهدفياآلننحنحقوهذاالناموستاسنااآلننحنهكـذا

غفرانعنتجزأنمنأعظمفصخطيةاصكنىالثهونعمةحمماوهذا
العظيمةةالنهلهذالفرصةنعطىلىءنخطىدعناإذنحقوهذاخطيةأية

نعمةالجاهليميفوهكذانريدمانعملدعنامجدهاوعنيفسهاعنلتعلن
هواحسبحمكلىالله

ءشىكلالروحالجسدمنأهمالروحأتوهيأخرىهرطقةوهناك

سدهنئصيعملأنبستطيعفاإلنسانكذلككاننوءشىالوالجسد
احتياجاتهكلولنعطهنضطربألنداعىفالتافهالجسدألنيهمالومذ

همجىعقيدلىإلينانظروإذارغباتهلتوافقالعقيدةيميفوبهذاوثههوات

منيسقطوهماأنيحاورنالمسهحيينأنكبفورايناوالججمءوالعماالممميح
موابهةفياآلنتققاالمسيحيأأنلعرفناالحديثالذوقتواقانالألنهماللعقائد

جديدةبدعة
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الالموتيهالحقائقحساتعلىقةتأكيدمنثانيةتنشأوالحرطفة

أنجرىفةكلصفةجحفىإذءنخماكاقدمثألافهصفاتصفنىاألخري

عالنكونأومنهنقتربأنيعشـتفالفقطوسقلىاللهأدطفـكرنالوفمثال
لفينافصورامالماعنتاماباالانافلومفبميدإلهفينفـكلبلمعه
نتلحالحبةإلهفيفـكرناوومظدائمفضفيحياتفاإمشفافقطالله

قىاألخريائقالامامتقفالالتىاساتواإلحعالعواطفديانةدإنتفا

ظاهرىتناقمىوجمودمنوالبد52لوقاتالزمأخوىأمحاحـاتنجدالجديدالعهد
ويدبريديرثهالبهأحراإلنسانالعادلاللههوالحبفالئهالمسيحيةفي

فمهأىالىواسنقامةعالدمخلوقواعنهالزماندتجحشاإلنانءفـىكل

يجببسقطيناأوالمعمالإلىمالومميفحدعلىيسيرإنساناتشبهنةالد

كـعلالحياتركلطأن

الناسأمزجةبحسبنةالدتـكييفمحاولتنامنثالثةتقومرالهرطصة3

والمسئوليةواقواضعاقوخمنهايزولالديانةمجديزؤليهفيةالوبهذ
أنالالدبانةحسبواالجعمصالناسيغإرأنهوينلدىرجلعملإنقيةاألخ

الفاسمزاجحسبلتمنـيرالدباشةيغير

فكلكامافالمجحمةسفياكعناإلنقـطاعمـنتقومالرطقةوا4
هنالىصنيسةالتقليدهناكتلراةكخطمـنقريباطاكانهـوباإلنمصاق

فيمنفصالنفسهيجدومنهذانعهدقأنفيجبالحقاالكنيسطكعمودمركز

الكمنيسألإنفيهفالخثألقديموننفسهفىفليفتثىطههـناعنكيرتف

قبلأبواللهإنقولأنيمصتطيعالاناإلنممإنقواالفيمحقةثوليكية
أمهالكتيسةيقولأن

6



قموحالوكلواضحايموأننسانالمحاولةمنأضراالمولخةوتقوم
واضحةإبمانناعناصرنجعلأننريدفبينماواضعاالظاهريالتناقفىنجدوهنا

الهدودةعقولنافيمحدودالغيرالالهوتنحتويأنعننعجزللجميعففهومة
فيهمشاكوكالهرتهوكاملتقسيمفيوعالموالحدداألنيقفالالهوتاوبئ

الذىص5وحدفالجاهلهفدعمةوالةرييسهوتالألنمفناقض

رأسهبضعمنفهوالحكيمأماسينفجرعقلهألنعقلهفيءممااليضعأنيريد
لمعميقةأعراراهناكانلنذكروعبقريةءذكافينقفعندما8ءالمعمافي

وكالوغجدونصلىنعبدبخشوعأمامهانقفأنإالعليناما05بعدإجهاإنعمل
ءشىصنفهمأننستطيعالألننانؤمنانناتليانقىفال

ثانىامجيئه

آألتآغوافآلشخؤوببأخبآرولمجؤوبغتمصفإذا
تفوئمئهفيبغـذالفثتآديثؤدلكنتـكودقآلئدأن

أتاكنفيرآلزذؤتـكمولقتماتمقكغؤتمقـآكةأئةووأمة

األؤجآجائـئتتهفيبآتؤاصغطرأمخـاغاتكولقؤت

ثؤائةتطنالشئمسىايفييتهتغذذلكاألئامتفذفيؤأما

اتالسئمكفيائتيوانفؤاثتتستاقط9الئممائمؤئخوصقؤصةيهفطىآل

ينوةمتخالبإتيآفيثسالطافيائآلفصهرونؤحيقئذتئرعرص
86



جميطيهئختآليؤتخمغتآلثـآكتتةيتئذجقئزفيةؤنجدثبزة
ائمعماهاأفمماإذاألزضىأقممامنبآعالاألز

84372وال31مرقمى

منمأخوذةصوربثالثإإموضحاالنافىلمجيئهعنيسوعبتكلمهنا

القديموالعهدالهودباتكتافيوردكماالرببوم

أيهنةفيباتاضطراعزراويقولحروببسبقهالربفيوم

193ءاألمرافيوزمجرةءللروساوقلقاألممفيوكربالناسفيوقالقل

وسيحاربونودهشةذهولاألرضسـاكنىوسيغشىيقولآخركانموفي

شعبعلىيقوموشعباخرضدنومأخريتحاربمدبنةبعضابعفمهم
أرتويأخذمليأصرهلكآخركتابويقولمماعلىوممل

وتغواألرضرتتغيراخرىأرضإليمهاحيهرليمملـكلتحطموممدكأ

صابنبواتأبهاالهالكانناسبهيجانرونهاويمتصونناناليوعلىالبرابرة
3336746

ذبحثمقلقأوالالجديدالعهدتسبقشيناعثراثنىإليباروخويشير
وسادساوخطجوعوخامعمابالسيـفقتلبعاوراكثيرينموتاناوثاءالعظما

الظلموعاثعرانارسقوطوتاصعانهجمثريرةأرواحوئامناورعبزالزل
الفرباتهذءجرامنطراباعمثرونافىوفسادثرثرءوحادي

اليهوديةالصورهفهيدتقانهالحروبعنيمموعيتكلمومندما

ذهءمملوالقديموالعهدالمموواالشمىظالميسبفهالربيوم3

ث9



378حزقيالو202351وبوئبل89عاموسألصورة

عؤراأللثنجهةءكلوأبفمااليهودوكتاباقط434أل39مإضعيا

43والرو547

والعهـدفلسطينإلياليهودرجوعهوالرلاليومصورضنومن3

731وميخا733153801ءإضعياأبذلكمملىمالمدا

ا016بازكرو

ه

يعطلمالثافالمجيئهعنيتكلمكانعندماموعيأنهذالنذكرولكن
استخدعهاالتىالصوريستخدمنهالمستقبلفجهايرسمبطةخرأوأوألتجدول
العيتولإلىالثاتمجيئهوريقردلىكلالهو

روبطحقيتهةيحدثكانيسوعذكرهماأنيالحظأنللهممنولكن
وابتاححتدوكيالوختلحلهتحاالتىوإلزالرلفيةوماالىاطدوفىعلىرأبرة

كانتلفدرفيأيامعوديوسرومافيصـدثتالتىوالجاعةبومباى

لخلصهمالناميماعلىتفثىلمهاآلإنقالأحدأنحىحةعظياالضطرابات
صصيأنىوعيمأنوهووبقينىمهمواحدءكأهخاكولىكنيتهلكهمبل
أخريةمر

اإمحو

زخنعحاغمئئهآصتازقتئالتثلتقفمواالئيينئمخزةن

أنئئمهكدافريبالمفيفأدطدلعئمفىأؤؤاقـاؤأضرصث
م



قريطأئةغقمواةضاشءاألمنتالمـذزاثنممتئففما

لكونةحـتئالجيلذالضصىآللكمئمأنوكائحتةاألبؤاب
ولطتنآلضآليؤالـطبوآلقئواألزضنمئمآبراائه3هذا

ائتآلثـكةؤآلأخمذمكتئلمتالممئاعةترتالائتؤئملثذاؤأما
ؤصتاواإمئهزواألظزواااللثإألاالئأؤآلمآفىالسفيياثذ

ممتايرإننمتانكأخاتالؤقلـكودقمتىتفتمودقآلألئـكم

آؤاحدكلؤدئفطآنالعكييذةؤأعطىلثتآلثفئ

قتئتغقصولطالفينـكماإذقزوااضتسئهزهألقتانبؤاؤأؤصى

أنمالذيلثصيتاخأنمائمنليضفآأثمءأضمتاانبشتزدثيأتما

أنوئهدتـكئمأنوئهؤمانمامذغفتيخيهآليئألصقماحا

اضهروايخييـع
3أل3183مرفس

الفصلهذافيامالحظئحدرأمرالطهناك

تحدثءاألشياهذإقفالعندمابسوعأنخطأءاالعبعضظنا

فيكنهويتتحققلمنبوتهأنوظفواجميئهيقصدأنهكانالجيلهمـذافي



بعترفحراموألنهأورشلبمخرابعنبلالهافىمجميئهالبقصدلحقيقةكان

والهيبأورشليماختصتفنبويهمجيثهساعألبعرفالاإلنسانابنإن

يألمالقالساعةوالايـوميعرفالاإلنسانابنإنلقايسوعإن3
بظنوتالذيئأولنكيوغبذللثوهواللهيدفيكتيرءأشاويتركفيها

تجدبفنهلمجيئهخرائطويربرنمنهأكمثريعرفونأنهم

ينتظرونناسنحنكالهذاكهالعمليةالننيجةالربيظهوذلكبدو3

الكنالهسثيريلمخوفداعىفالمنىاليعرفونولكنهمءجامتىعميد

بألىمقكثيرانهمفالسةمعيشةنعيشإنناعملنامامعيكمليوماأنلنعلم
عهاالحياةأنمنهلالوواجهناهءجاإذاحىمدسابومكللنجعليل

المالثلمقالجةااسقعداتكون

مجيدهحقانقنافيهولكنصعباألصحاحهذا

يسوعرأىلقدهداللهرجلهويلقاريخأصراريعرفالذىإن9

أنيريدمنكلوهكذاللهيهونوالمألنهمغالهيرهلمبيمااورثمليمخراسال
اإليسانهوالهايعـرفافىاإلنسانإنأوالافهيقودهأنيأههقود

تدبهـريعرتأنيستطيعالذي

للتائءالجىعغبرناحقيقضينيخإنه3

ضيقتناعندننساقدالمقيدةهذهفيالموجودقاطأنتخبرناإنها1

التالهليفهمذكرهاجهوديةدورهييسوعيرحمهاالألممورإنب
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نحصلفإنناناربخيةواقعياحوادثفوقهانبنىأقنحاولندماولهذالفتهم

ويتقدآيسيرالناريخأنوهوواحدايئاثنعرفإنناهورسمهالذالطريقعن

المافهبالملالمنبدوال

العالمفيوينهمكاللهينعمىالذىالشصهوالجاهلأننايخبرإنه3

فعلومقءالندامستعدايمونأنجبأنهدائمايذكرالذيفهوالحبهمأما
المنتعريئفرحبلوانزعاجاخوفاتكونلنفالنهابةذلك



عمنمربـغالرالألض

أيباألخيرالعمل

ءزوستاؤكانضافئبغذائقطيرصثؤأئائمائةؤكالط

يقـمكرلسيـكؤتةكئصولطإطاؤاثـكتتةانـتههته

ثتتمتكودقيئألائييلفيمىلنتآدؤاؤلكئهنمؤتقئئاوتة

المئئضبفي
2و419مرقسأ

قربذلكوكانيسوعبهقامالذاألخيرالجاقملالعيبدأهتامن

قالفصحبينهماإظلطلمجبالمنفصالنيرعيدانواالفصحإنالفصحعيد

أيامسـصةعنأمبارةفهوالفطإلرأماتقريباأبهريل4أونيسان41يوميقع

فهوالفطيرعيدأماللربسبقالمجفظعيدكبيرالفصحعيدالفعمحبميدقتا

اليومبتوقفياإظسافىتسببوالتىالهامةاألعمالفيهتعملقدصغيرعيد

لفصحبومهوظبمارء

أسالالمظسيناظالفممحالثالثةاألعيادأحدهوالفصعوعيد

دافىفيأورشينحولوبسكنالرشدسنبلغقديهودىكلعلىينبشيخها
طبيعتانالعيدولهذانفسهاأورشيمفييعيدهاأنمال51فطرها



خلمحهمكيفاالسوانيلونبذكرهعه21خروأتاريخياطبيعةله1
راألبمولفخرمانشديأليمفرباتكبهاقرانبعلهمصرمنالرب

والعثبةالقائمشينعلههاءمااورثموحمالنابيوحهمفيذبحوااالسرائيليينولكن

عييمقمصرمنيخرجواانوقبلىبيوحهيعنالمهلكالمالكعبروبذلك

تاريحياالفصحيعايهماهذمختمرغيرفطيرمعالهلهذاعرايأأك

ونيحفواليومذلكوفيالشعيرحصاديبدأفيهإذزراعيةطبيعةلهب

أننواليماو3301الويبنأالرأمامليرددونهاالممعيرمنحزمة

الحزمةنرديدتبإالبثتريأوالجديدولالحصئاع

يدرسونتوازجمهائالاسشداداالضـدلهذايستعدوناليهودوكان

طبيعـةالـلىيمرفأنيستطيعحتىاندارصوفيالمجامعفيعنـهويمظون

القبورييضونكانواأنهموهوغريباشيئايفعلوقوكانواومجدالعيدهذا

الطريقبجانبوتاثميدفنونأحيانايهودافقدكانايطريتىجافيعلىالتى
لمسألنةتتجسفقدميطقبريلمىمقإنتقولالشريعةهأحوكانت

لمتمأورثإليطريقهمفيقبررايالسوأنيمخافونالحجاجفقدكانفالذاالميت
وكانعنهافيبضعدونواضخةلمناسفقظهرور11تبيضاساطاتانتف

للصاعدمزاسـلىواحمياالخاصةالمزاميربعضينشدوقطريقهمفيالحجاج

إلىصعودمفيلمحونهابركالواالتىالمـزامبرأي031431مزاميرأ

جماجاطيصعدعندمايرنمالذيالمزموراكان22مـزمورإنويقالأورشيم
المدينةنحـولهمتفعميآحر

اليهايحضردكانشديداإزدحاماتزدحماألعيادتلكفيأورشيمنتكا
م5



ورالفعهـمحيأكلأنهييهوديكلأمفيةألنوشبأمةكلمنبابم

المعاحبيوتهاقكحلعائالتدكانتولهذايموتأنقبلأورشليمفيمر
عناوبيتقاجىبيتإليبذبونكانوافيهانبتضيقيلدينةولماكانت

أورشلمبسودالذىالشديداالزدحامتوضحيوسيفوسدبهرهاظةموهفاك
أهميةلنيرونيبرهنأنأراداليهودمحأحـدإنقالفقداألعيادتلكفي

000653فوجدععهدالففيالخرافمنيذبحلماتعداداملفهاليهوديةنةالياا

نستطعولهذاحملفييثمتركوابأنلعشرةتسمحالمثريعةكانتولماحمال

العيدذلكفيأورشدعمإلىتفدنسمةنمأللثالثةحواليأننخنأن

عيدففىاأليامبفلكجداكثيرانهتمالجهوديةالممططاتفقدكانتولمذا
أقالمهودكيفيذكرإذواحدآنفيبالظلمواقوميةبااإلحساصتفعيرالفعمح
الرومانمنيتخلصواأنيودونوكانوانفرصيدمنمءخلصآبافدالرب
مةبضعةكتانبومعهأورظيمإليحكمهحمةطثصريةمنيأفىالحاكموكان
وبذلكالهيكلعلىمرفةللانطونيوقلعةفيويعساكرونالرومافىالجيثى

اإلفالتهناألمنحماميحفظأنيستطيم

قبضواأنيجبأنهوأحستاألمرهذااليهوديةالسلطاتعرفتولقد

كلقوةأيةجمؤتعإضطربتومتىالمديفةاضطربتوأالسرايسوعكل
الوقتذلكلىإخمادها

ليذكرواجاموابالناعيامكتظةمدينةفييسوعبهيقومعملآخرلقدكان

مالشرعبوديةمنخالصحهمأيجهلونومالعبودبةمنلالفىفيمخألص
بعدبمرفونهلموبمبينهميقطنالذىاللهمسحيدىملى

3يا6



الممعرفةلمحبة

ؤضئـيمعيإؤهاألبقجمآلطيئتفيغئتابفمتفيؤيتماهؤ

نيالثكئيرخآلميىديبنآليطيهبقآروزةتعقاائرأةجآكب
شثتآطيههقزموكآلطرأيخـيماغلىؤمتسكتتةانقآزوزةقـكتصرب

نكاألتةاىالطيمبتمآداكآدطققآزاثفعميهثمافي

وئغطىينآليبمئةئآللثينأبأكالزهـداثلبآخألقئئـيهن
يتعاداركوهآاققآذتسوخأماؤكانواثلفـتعونهآالفمرأ

ءفيققيم5الفمرانيئكآلضمتفابيقتقذئوجمخوكآ
قلتنثأنآؤأما5خئزاكبمتغملواانثقنإلزونأزذئنمؤتتئجين

ؤدقثمتتقتتقذقاجمئدقاكقمتجينيقيفيتغـكئم

خنثماقـئهنمافولالخسقةللئـكفيقتجسـإليبالطيهب
هفي4يماققاأنفئائختزاثقالتمقيفيثحيلافيئمكرزيهلدا
قآتذكآزا

4139مرفمى

موعليوخهرحمةآخرعملعنتكشفاأفىتكمنالقصةهذأهميةإن

فياألبرصحمعانليتفىءالغداطعاميتناولاوقتذلكفييسوعكان

3ال7



علىوسائدفوقيقكئونبليحدونالمالوحفياليهودوكانعنيايت

تءجايأكليسوعكانوبينمااليمنىمبأيدويأكوناليسرىأيديهم
كاشتهعليهلتحمكبهاظالصايطيبمنقارورةومعهاائهوشمنأإص

يدخلماعندالضيفرأسعلىالعطورمنقطراتبفعالمضصيئبقمـجأنادال
ركانكهالطيبسهكبتفقدكبيراشيئافعالترأةهذولىكنمنرله

ناثريباتمنيوخـذافىالنارديطمنكانإذجداافنوخكالينادراطيبا

وكمهرهاانقارورةكسرتأنهابلفقطذلكوليعىالهفددهـفييفمو

أنغوهإنمانبستحقفالالبيتدخلقدضيفسوعكامجدتقدرأنهاممعنا

اطاضرونوالالمرأةهذقىولميسـوعراألمرالذيولىكنبالطيبيدهن
فقديهيدهنالذىالعزيزهذاتـكفينمعنـاالطعبزجاجةأنهو

تجاالتجمعثمالميتدجبهيدهنالذىالدبزجاجةيهسرواأنالعادةكانت

كنلالمعىمذامطلقاتقصدلمرأةاولوأنكفنهفيالميتمعوتوفعارجاجة
حدثماهذا

يساوكطالطيبفئفقدكانالحاضرينبعضغضبالعملهذاأثارولمد

اهنىمثلببثرأنجلالخنءفقدكانولهذااليهودىلمعاهلنةكاملةاجـر

عيهموردمهمقلوتمحكيمعرفوعبملىممنالغريبةكمباننهبهالطيمص

وكانه11هـتثنيهحينكلفيممكمءالفقراحدئمااكتاب11نفمىهن
أمامعـكمألحمهمتربدونفقيرألىالمعونةيداتملهأنونتستيتول
تكفينىذلكمحكلقدشيئاتخلواأنتقدروافتأفاليبالنمسبة

بابتعرفكيفنريناالقصةهنه
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اليونانيةالمغةوفيحسنعملأنهالعملهذاعايوعذكرمد
بالممقالطاهرومعفا8طاهصطنوأجااألوليالحسنتصافانتانتوجد

الحبوبالجميـلءالثىومعنامممل3كارسالثانيةوالـكلمةاألخالقى

قدايطاهرفاالنانالصعبتعنىقدولكخهاالطاهرتعنىقداألولىآلطهيل

ولقدوالجاذبيةالجمالفيهسنـهأنفتعنىالثافيةالـكلةأهاعارمايمقايهون

الجاذبيةفيهجملمحببعملانهأىاضانيةامةبالالمرأةعمللمجوعوصف

أجميالجذابامحبباعمالعملهالوكانبالنفعالكنيسةيعودماأعطمما
تجلمىالإنهاالقاسارنفيمصرفةمحبـةفاألعليةالحبةإن2

كلألعطتأمـاكهاولوتشطيعهماتعطىكاأنهاذالأوهذالتحب

عنمرفيالمفامومننوعهناكصغيرةنظرهافيقالعطيةوعذلكأالعا
اطفيفيمةجمة12

ءالعيلفيلهااألخيرةالفرصةاختعملفإنهاتعملعندمارالحبة3

ظانينعملهجلفهاصريرلعملمماعرتاتتحركعندماأنناالحياةمصاذبومن

قدكذوهذمنأكبرخدمةفيهالنقدملقاتسنحيمعوفأحسمنلزصةان
لناممللعثخـصشـكرخطابنرسلأننحنجلقدءأخريمرةالفرمتتأقىال

تخجلقدمالشخصومحبقناكرناثمعنمباليعبرأننحنجلقدخدمة

ونمضتذاعنفعلأننخجلقدخاصمةةأوبسيطةهديةلشخـصنقدمأن
أعظمشيئانعمـلألنةالفرتحبنأنإليويؤجلهبلصغيرألنهالشعورهذا

الناسعمـللوالحيـاةأتجلكانوماأبدااوقتهذايأقىالوقدذلكعن
قلبأثلجتلقدتسنحفرصةبأولالمرأهذعملتمتالضاجملعمال

هذابعملهايسوع
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يرىإنهاالبفياألنهانيةبسـوعثقةهنالنالحأنوجمننا
وصوفينتمرسوفالمطافنهايةليسأنهبفقولكنهامامهالممليب

ضوفوضمحيهاحبهاومدىالمراهذهقصةإنكلهالعالمفيمصتهارب
اإلنجيلمنصيااءجزتكون

الخائف

تقـىغمثراإلثتئيلقؤاجدايئئويخزافيادوإلطثغ

ووغماوةحواقيىتهعواوتمأليهنميئممتقمةائسكقتةءزؤصتاإلى

فـزصتةفيئهمتقئةكثتطنئثؤكانيصفةئعظوةألما

مؤايقسة

11و401مرفس

ايعملهجنبإليجضباعاوخةاتمتناعبقرممطكفنانمرقىهمع

اظيانألصورءالسودالبالظيرصمهناهووهاالجبارةالمسيححياةقصةمها
العظيمة10المرهذمحلفيالحبةشضالذيالباهرالنوربجواركفيبألال

فىملفىوهودانئىصورهضدوكاتةحزناالقلبنهزيهوذاوذكرى

الضمصتالئالطبقةتلكالمتراكةبانثلوجةالمملوهالجيمطبقاتأسفل
طتفييمملونالذينترفنالحلالضواربلالحادبالغضباللتهينثرارلاله

افهعبةضدوفساوةوعناد
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شينمانلمحأنتستطيعننافمجاالللتفسعيرتتركالمرقيىأنكاتمع
بهوذاكلالذيايعملءورا

ايرديةاالسلطاتالييذهبيهوذاد6251مقفيالجشع

منثالنينإليالمبلغيصلحىمعهمويساوملهميسوعلنايمثمناويطلب
تفتشكانتالسلطاتهذأنأعانإدالطريقيوحنالناأنارولقدالفضة

مبلغامنخصصواأنهمويلوحوقتلىللحـكمومةلتسليمهايطرقأسلمعنوتبحث
معيفعلونكانواكاتماما1172يوحناأيسوعلميمإنسانأليالمال
لقدكالطالمـاليريدكانألنهيهوذاذهبولقدنونالقاعنالخارجينكل

شديدةحهوذاعندالمـالشهوةكانتلقد316يوحناأولصاسارفا

يفكروننجعاتهمينالكثيرالمالوةضـمأعمتواكمسيديبيعأنإلىههدفه

كميهوذاعرفلقدايريحونالتىشلةامشروعيةفيالسيربحونلمفي
ماخرةتءجامعرفتهولكمنطمعهطفه

يهوذاإنناأللماءشمراأحديقولواليرةالحسدوراصاوكان2

باهوبمستقبليبشرفاضالياموهوشاباعشركاناالثنىمعالميحتبععندما
المواهبنلكحولتالحبوبالتلميذصارالذييوحفامنالموةالغيرولكن

التالميذلينينشبكانعنيفاشجاراأنهوقينانعرفهماإنءثررمادإلي

تلكعلىتغلبواالتالميذبقيةولكنالسمواتمدكوتفياألعظمأيهمعن

خبركلعنأعمتهءعمياغيرنهنتفيهوذاأماأنفسهموضبطواالموافع
الثرإليوساقنه

النالميذكتيرايـظهريلاألناوفيالطموحماءوراأنكانوالبد3
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أنواليدالمراكؤاكلفيهبتبوأونأرفيامدكوتايطلبونينتظرون

الذيفيهماألولكانأنهبدوالءالخاطىالطموحهذايشاركهمنهوذا

كراهيةإلىليسوعالشديدحبـهتحـولوبذلكهفعقيدتهمخطأاكتشف
الذىهوالحقيقىالطموحإنبصأحبهءالخاطىالطموحيوديوهكذاقالمة
هبهصااليهيمجوماالىيصلوبذلمثاطسنوالعملوالعثرفالحبةمحلىيبنى

بخيانتيقصديكنذالميهأنبظنونمنالنحـرينبعمقهناك

حدثىالداغيرآخرشبئافصدإنهوالموتصلبالىيقودانإيوع

نيةواالمالفوةيسـوعفيورأيمقحسامتعصباوطنياالمسكينفلقدكان
ذهبالعمـلبذلكيقوماليسوعلمارايولمكغهأمتهآمالتحقيقعلى

صلعلىيسوعبجبرلىبلتولالطموباعهالهودسلطاتلى

والدليلاليهودالعظيمعملهويبدأنيخلصسرفبسوعأنيظنكان
مضىكيرلتفادالمالطريقفيسـارتخطتهأنرأيعنـدماأنهذلكعلى

أساة4ذلكعمعنطه723متىنفسهوضنقيانةاظئمنورمى

البشرئالتاريخفيمأعماةأقسىتعديهوذا

323رقاالشيطاندخلهقدجمهوذاأنعلىمعاووفايوحناشمق5

يجعلأنأرادبهوذاأنفييتلخصطهاألصيإنولرقد3173يرحنا

ونليكليسوعتبعلقديوعهومايريديعيلأنهواليربدمايعمليسوع
لسيديسلملمأحالمهويحققخطثهصلهبتميجملهبلاتباعهمنواحدا
طريقهفيبسيربسوعرأىعندماولكتهلهيستسلمسيدهجعلأنأرادبل

ءالكبرياهوخطياهذاعملهأساصإنءعداءلالوسلمانهوخاكرههالمرسوم
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ونيأناليريدمايعملوأنيكونأناإلنسانيحاولأنفابرياال

اآلنإنهلهنفهنذروماالثيطانخطصةهيهذاللهيريإمايمملوأن

يهوذافيتجممتالروحهفهاللةإرادةضدءىيضفذكل

مقأنههذانذكردعناولالكنيهوذانافىتفالكيرعكلفدنشمئؤمحن
هـلىمنهبكثيرأفضلنكنجمبراكلءحاصداطموحاجشعاألنهكان

تدفعمازالحفيقسهاووينملمهيسوعصنهـونأحهـهوجعلتالتىهياعالياا
دهـوجيلكلفينوهيحوانالكثيرين

للععداالستعداد

اتفصنتذتخونكايواجيهآالقطيريناألوئيائتؤمؤفي

فأؤستلىهائـيمبتأصشدونمصثأنيريدأينحثدألهـتألقآك

آليتكمآدفيتهائمماإذتاادلهمآؤقآذتألميذهمنايقئن

افبئمتلؤلوآلقهدخلماؤاتقآةماصتجرةحآملإنئتاق

ىتآلميقغائفمئحآئلىخئمثذالحفرأيقوذلةتمائمغتإنآ
تنآاآعححآكحغدةققزوفتةكييزةلمجليةئريكـآقفؤ

فتالشآلأاؤؤخإلتةإلتإقهؤأتيآتائيذاةفتخضبئ

انفحنحقأغذا
1966مرص
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بكنفلمحياتهكلفياومنظمرتباكانيسوعأننذكراننحتاجالد
تيبهقىقصةفيرأيتاكاذلكظهروقدلنسيروحدهاالظروتيترك

وأنالبدأنهوعرفنااألتانليحضراتلمينميهأرسلعندمااإلنتصاريللدخول

تنظيمفياخريحاألاافعمةهذفيدنوبافلسابقائفاقصاحبهمعلهكان

مشخهداكفيجداأورشليمإلييذهباأنتاليذيهمنيطلبلملىفهولحياتهيسو
تمضيةعاممهاتفقأنهبدوألالشخصهذايعرفكانوأنهألبلىجرةحامال

يحملنفقطءالنسابلكانتالرجالعادياعمـاليكنلمالجراروضالفصح
شوبينهسابقاقاقاكانوأنالبدكانجـرةيحملفانسانكهذاالجرار

المسيح

كانتالهمطحوفوقكرفإنىتقسمالكبيراليهوديةالبيوتنتوكا
زافىأيإليهايصعدانيمكنوكانالعليةإحممايرةعمغنحصوصةغرفاتوجد

تسقخدمكانتالعليةتالمنزلداخليدخلفالارجيةساللمطرجماعن

لهاالخاصاالستعمالولكنالصالةأوالراحةوقتتمضيةفيأوكمخزن

بعلمهمتالميذمـعهناكيجلىالبهودىالمعلمإذكانتعليميااستعمالكان
الكمتبلهمويفسر

اليهودعندآاألياتقسيمكيفيةوصـوفعرفهأنينبكاآخرءثىهناك
مثالكانالسبتفيومبقالساءالمسامناسادسةا1لساعةفىيبدأاليومكنفقد

السبتءمسامنالسادصةفيوينهىالجمعةءمسامنسةالسافىالساطيبدا

الفصحليوماليهودبهايقومالتىاالستداداتهيمانتساملوهنا

يفتشأنصبيربفكلاكملىالمنزلءاخالهواألولملاا
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ينىكرودأألنهمذيكويفعلوننحتمرضيزأونهيرةفيهيوجدلعاللبيتكله
أمرهممنشديدةعجلةفيعندماكانوا21خروحمصرمنخروجهموم

همفأمـرالخبزالهشروقتهناكيـالكنفلمألسرعةبغايةوايأانمجليهموكان
مفاالخرفياليهودعقيدةذلكعلىزدحميركيرمنفطيرايأكواأقبالى

ربكانفقدولهذالواالظالفسادرمزفهىبالخيرالثركرمزوننواكا

البيتايخـاصخميرعنكلطقسيةبطريقةالبيتفيويفتشبمصباحيمسكالبيت
يصلىالتفتيشوقبلمنه

تناوأصيبوصيتقدستناالذىالكونملكالهناالربأيهاأنتمبارك

اظيرمننتخاصان

أيضاالبيتربيقولءاالنضهايعد

كترابكنوإيليفسـدأرلمومارأقيماحوزقىفيالذياظيركل
األرض

ءمساحلولقبـلالظهرجمدذلكوياكونالفصحضذبعذلكبعدءطب

كانلاطرقبةيقطعوحالمابنفسهحملهيذبحأنأمابداعلىيجبوكاقالميد
فضىاوذهباءإنافيدمهيأخذيئطـويلصففيالوامنالكنهةمنواحد

هنالإلىيأتىصتىآلخربسلهوذاكيجواراواقفالكلمنإلييسلهثم

كلنظرفيللحياةمساوالدمدكانالمذبحعلىفيسكبهالمذبحبحواراقفالى

ألنهاالمذبحكلوالشحمانكوارعوتوضعاطليسلخذلكويعديهودى
شيابتامهلاويهثنوىبيتهإليالعابديرجعذوووبعدللربقدس
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ويشوبهحديدمنضميبعلىعملهبليلسهشيغاياخوالطبخهواليسلقها
ثميا

وكانتجوانبهاحدمنمفتوحمرجضكلكلفكانتالمائدةأما
األيسرالـكلععلىمستنديخاوعحائدعلىالضيوفإليهالسضةهن

األصفياليمنىاليدوبصتخدمون

بهاقامانوالبدهابيقومأناليهوديعلىيجبمعهمةاشياهناكقو
تالميذالسيد

المالكضريةمنمصرفيلمونهمحفظتيذكرهمكيفوهوالحلا

هالميك

عندوصحرعةبعجلةآياؤهماكلكيفيذكرهموهوالفطمصاظبز2

مصرمنهووبهم

بيتفيإؤهمآسـكبهاالتىبالدموعليذكرهمملحءمابهءإنا3
عظيمةبمعجزةوهمتجازهافاألحمروبالبوالعبودية

وغيرهاوالخسالمباغالبقلةهىمربرىنجلالمراألعشاب4

العبوديةلدتفياباوهمبهثرالذيبالمرلتذكرهم

والبلحالتفاحمنخليطوهيكاروشيثاسمهاعجينآهناك5

ضوفبهامدرفيلبنإليحـووهالذيبالطبنلتذكوهمغيرهاوالعؤل

بالهبنالهذكرهماثرعى
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انقالكؤوسنتوكاءاللمـاطافىالخرمنكووسأربمة

المذكوراألرجمعةاللهاعيدبموتذكرهماألصءأثفانحصوصةأوقاتفينهابويشر
7ر66خروجفي

ممـدودثراعأخلصكالمصريأثقالتحتمناخرجك
إلهالكوأكوناىضعباأجعلكالبودبةمنأخلممـك

عيداقزابعنديهوديكلبهابقومكانالتىاالستعداداتهيهذ

معرمنلهمالربإخراجعندبالتفصيللهمحدثماكليذكرونإذلفصح

تالمينهمعالفصحألصومحـررالعالمكهنحلصجلىففسهالعيدهذافي

المحبةصيحاتخر6

متـكفولطئمؤفيئغعثتراالثنئتغءجا2تاائمتهؤتماكآلط

تتصنيثلمكنميتؤاحداإنتمكنمأفولةالخقةتممئوخقآذورتأ
تألفؤاحذااواحدتةنآلفولوؤنولقيحروااهفآئتآلقحىإاليأل

االحمهمحثواحدهؤلهئمؤقآكقأجآلبأنآهـذؤاخزأنآ

نئمتـافيافيانإدقالصئخفـةقمحىدغشىالذىعثتو

الرخليثيذؤئـلؤدلـيهنغثةئؤشكحوبكاتاضى

لؤالرخـليلعأقيخئزاكالطثستافيافيانئهعتقتمبالنيى

ئوتذهلم
417112مرقس
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انهالطرقةوكانتلالكلوتالمينهيوعوجلمىالفممحعيدبأل
واحدفارقماعمامصرفيمحالأبأنمنذنفهاهيالفصحبهايأعون

منشهارعبيدكانواألكموبسرعةعجلةعالأكوممرقانهيوهو
لهماحراراأمهبحواأنهممةعمتكئيننهويأفإخهماآلنأمابوديةا

المستقلةهموأمبيوتهم

فييذكروكاندائمابوعلسانعلىالمقدصةالـكمتبعـاتوكانت

عدةنحدالحادثةهذوفي149مزمورفيالمرنمكماتالفترةيلك
عظيمةأمور

ومعلهسيحدثوماذاحولهمقيجريماتمامايعرفيموعكانأ
هوميروسيقولليسوعملةالالشجاعةهيوهذءالوراإلىينئنفاذلك

فأناولوأصلفأجاببقتلفسوفالمعركةإليذهبإننهألخيلقاراإنهم
يتقدمإكىهنابوعنعمكانأتقدملىكىهنا

التالميذهوأنعناالغرباألمرإنيهوذاقلبيعرفيسوعكان3

بالقوةوهأونوالوإاليهوذافييشكواولميئاضيعرفواأنيستطيعوالم
انبستطعلموالكنهذللثفيوجحعغهمءثىكلقيانحاوليهوذاألن

النامىفلوبأمحاقيعرفإنهبسوععنشيئأعفى

ناظركأماممكصوفةالربةإناوخطاناظريكامـامنةعرلرناأفألن

الملبألقياطوبىنعمالطابر
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أمريئبهوذايمنحبموعنجداآلياتهذهفي

شسـلماذاأعرفانالهيقولكانهاألخيرالحبةءندا1
إذنتتوفأفال

بدبرهولماعقلهفييدورلماالفظيعةبالنتائجعرفهلقداألخلىالتمذيرب

يهوذايوفأنليسوعبمكنكانءكأبريحلمفهوذلكوخاآلن
وبعدئذبذلكتالميذيةبقيجبرأدطيمكنكانشيئايفعلأنبستطيعفال

حراتركهيسوعولكنالغرنةتلكمنحيايخرجأنيهوذايستطيعأل
أحرارايتركناولثنهوبنذرنايحذرنااللةإنالبشريكهالموقفهووهذأ

اظطيةفيالنهائيـةالمسئوليةإننجتازهالتىالظروفتدرعألدلينخلقناألمه

ويعمـلاللهمحبةوإنذارتحـذيروواذنيهيممإذاإلنسانعلىتقعوالهالك
يريدهما

كانواكورينالممههللغنينمنجماعةإننانيةاليواألساطيرإحـديمول

قادمثهسفينةكرونعندماحعدهمماأحلىويغنونالبحارفيالصوركليجلسون

تصطدمبذلكوإليهيفجذبونالجميلكانواءالغنايسمعونانبحارةكانماوعند

األمرهذاالبحارءرؤسامنإثنانلجولقدطوتتكهمربالعمخورسفنهم

ويربطهمذانهمافيسداألغافىهذبسمعواأالعلىالبحارةيجبركاناألول
يخنىفقدكانالثافىأماكالهلمليالسفيغةقيادةيستطيمونفالبالحبالالمركبفي

جذبوبذلكالصخورعلىمنيأفىمماكانوأحلىأجملأكافىقيتارتهعلى

أحلىوةءديدعوناإةاللةيفعلهكذاءالمهلكالغناهعنويبعدهمإليهألبحـارة
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إنهنهلكفالنربعلعلقاواظطيماالعالممنتأتيناالىاعوةاكمنأمجد
إلحبكونايلبلاليعمبرنا

لخالصارمز

ؤكتمئزؤاغطآبازكؤخبراوخمئتأخذكلؤنألفنمويما

وشدكرصىةائأخـذئتمجحممديفواهذكسلؤاخذواوتآل

يفغهئـدىالذديفؤطذالهئمؤنآذياآلكـئغنمةترئواؤأغطا

لماكـمذأفولالخقكثيرييأخلمنئسئفكالذياتجإليل

أثزئةجيماائتؤمذالذاليكرتةانلحمئيبعذأشزلثآل

جتتليإلىوخرصمـواصتبخوائئماتيماكوبضقفيتجإلبدا
يـؤلطالر

412262مرقس

اننستطيححتىالفصحطةأفيهاتسيرالنيالخطواتنتبعأنأواليجب
العليةتلكفيوتالميذيسوعبفعلكانماذانفهم

فصـليعنىوهذااالنفصالأوالقداصةأوكاسالقادوسكاسا

لجاثمالكمأسةاألدسربيصباألخرىاألكالتعنكلةاألهل
بوالبشرانبيتأهليعمأكاكليثرب
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ثالثبديهبغسلاقلفعمحيأكلمنعلىكاناألولأديدضكسل

7أصحاحفيثرحتالتىبالطربقةمرات

ذلكقديمونوتؤكلللملحءلىفيتغمساألعشابمنقطعة3

اسمافيتغسالقالزوفاإلىيشيرالعشباصلهاكانفيولكنالشهبةلفقح

البمرميااليثممعرأرضفيالشعبدموعإليئميربنفالمملحءالماأما
جتازوهااالتهاألحمر

مباركاصابزكسرعندتذكرانبركتانوهناكبئاظكسر4

مبارككااواتخيراألرضمنتملىالذيالكونإلهناملكالربايهاأنت

كانواالماندةوعلىناكفافناخبزاآلنتعطيناالذىالممماوياآلبايهاألت

وتحرالوسطىتؤخذوكانتمختمرالغيرالفطيرمندوائرثالثيضعون

الففاتيأكونإنماكانواأنهمكرواليتذمهاصغيراجزهأيأكونوكانوا

وعتـدماواحدكاملرغيفمـنكليألمالعبدوأنالمصربينمنالمتساتط
إداؤناأكهالذيالضيقخإلزهوهذايقولالبيتربيمسرونهكاناكاش

الفصحويعيدفليأتمحتاجهوومنويأكلفليأتجاخهوفمنمعرفي
السنةأماهناالفصحنحفظالسنةهذفيضيفونالمعاعرونالهودأماهعنا

فسنتحرراآلنيةأماكعبيدالسقةهذإئيلإسرأرضقىالقاذمة

موجردثمخصأصغريسألهكذاوتسيرالخالصقصةذكر5

اذاواأليامكلعنيزامتعاليومهذايجعلالذىالسببشالماجمةعلى

الذىالعظيمالخالصيةحقصفيالبيتربيبدأوعندئذهذايعملونكل
عندفالفصحاألحمرالبحرعبورهمحئىاألولمنمبتداشعبهمعالربعمله

عطبملحالصذكريلكنهطفممالبمىأيبهود
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جموعألمنءجزوهما11499عمزمورىالحافرونيرنمعندنذ

ظهرعنالبهوديارلدايحفظهماأولوهي311811الحدجموعةاحمها

قلب

أوكـأسهاجادكأسوإسمهالمافىصلدخبونيشرعندئذ7

اإلعالنأوالتفسير

كللالإسضعداداأيدحهمالحاضرينكليغسلعندئذ8

تنبتالذيإلهغاالربأيهاأنتمباركالبركةئقالوعندثذ9

لفأكلوجمعضنابوصينكقدستماالذياللهياأنتمباركاألرضثكرامن

فطيراكا

نغمسثمالفطرمنلعتيئقوسطفيلراألعشاببععقتوضع01
التىبالعبوديةكرهتذوهيالقمةشيىهـذكاروشيثالفي

مدهـفيذاقوها

منهببىفالطهالحلفياكاوناألصليةارجبةتبداعندثذ11

أبةفيمنههثىأييستخدمونوالالنـارفيفيحرقونهبقوإذاءثى

أخرىوجبة

أخرىمرةاأليديغممل31

يوكلالفطربقمة3

المسياءمجىإيلياليعلنءبريطلبونفيهاالتىالممكلصالة41
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هكفاعلهاالبركةوترىكرالشاوهيكأمىالئالثةالكمأسبونيهثرم

الالكرمةرظخلقتالذىالىكونملكإلهنابالىأيهاأنتمبارك

511819الحدمزاميرمنالثالىءالجز51

األععلمالحدمزموريدالذي631مزمورنمالرابعالكأس6

وصالهنابالىأجهاتسبحكأمالككلقصرتانصالتانأل7

بفرحيرغونإئيلإصمرييتوشعبكممرتكيمملونالذيئاألرارقديسيك
افةباالسمكالملكويعطوننويخشمـصونويمجدويمظمونويحمدونعظيم

األبدوإلياآلنمنالسمكالترنمومبهجللالحـدنصألنهإلهنا
اللهأنت

تمجدلثبشرروحوكلإلهتاالربأيهااطثتحمدحيةنفىكل
بجواركواللهأنتاألبدإلياآلنمنألظإلهناالىأبهااأعمالكوتذكر

وفاداصتءآخرإلهال

3141البندأخـذقديسوعانونعتقدالفصحطقوستنتصوهنا
وخرجواطوهارالىالتسبحةهي61نيمةالتروكانتنفسهاليوحولها

تالمضـنحياةفييضعأنبريدكانوماذايسوعلفماذاواآلن

لمدءاألنبيابهافامالتىاألعمالبعضونتأملءاوراالييزجعأقولهموع
8أحزفالمبىالكالتينسونعندماالشعبكرةذافيتبـقىأعماالرمزيةكانت

11أملوكإسراثيلمملكلتقسيمعلىعالهةقطعةعشرإنقإلينريهقطع
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النيرحنانياوجمسربوديئعالمةعنقهكلالفيرإرمياويضع223
4حزقيالداغاحزقياليعملهكانمازاءو31ا7283إرميا

أجلهممـنبعملهميذالتبذكرللمجوعفعلهمااذء4ا85أ

بئاصصدابهسركاأنظروالهويقولبهموقلىحياغمفييرتسمحتى
دىينعمكبكذاالىكأسهذاينسكبوكاأجلـكممنجسديسيكسر

كمأجلمن

بدطالجديدالعهدهوالكألىأنذكرعندمايقصدكانماذاولكن

أقهونةاهذفأساساليهوديةالديانةعفاصرمنمهمعنصردالعإن

عهموعالصاآلفيدخلأىءسيناجبلعندالشعبهذامععطهقىدخلالله
الثريعةعلىمبنيماامهداهـذاجوهرولقدكان4338خروج
الربمعءعهدقىيبقونمفإلشريعةاإلعرائيليونحفظفإنوحفظها

ثريعةالهودتمفيهيوميأتولمالعهودنقضوا3قدفهمكسروهاذاأماإ

ويقولبسوعيأتىوهناالرقبةصلبشعبإخهمالربفأداحمهمإطهم

علىتبنىالجديدةصلةجديدعـهدآخرعهدفيمعكمأدخلإفىلتالميذ
باطعهدهوالعهدهذاالههعنيعبردىوألندىعلىكنولالعئربـمة

منأحراراالناسوأخىالناموميطالالحـبصلةهيءالجديدالصلةفهذ

امقالايخطذالالذيالجوهرهوهذاالعميقةاللةمحبةحمايةاروائوعالناموس

لمسوععملىفى

ءاألصدقافشمل

اللنقههذفطفئتتسكونطاكئنمإنيمشوخؤقأذلغه
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بغديهنؤلالجراثفتتتتائلىالراجمىصثأفراتئمكثئولحثأئه

قأنأالجيعثتذوإنبطزشتهققأكالخييلإلىأسيفاكمقتاى

هذفىانتؤتمإئذلذأقوالخقتسوخلهققآؤأفئكآل

ققآآلمراتثألثكزيئئنرتننيالإليئأيصعيحأنقنلافيفل

يهزكئاآلقغلثأئوتأناصثطرزثؤتولتثئليأكثر

انجيـغأيضئاقآلؤهالكتذا
يم2ألألفسمرأ

كانلهمستعدايمـنلمموقفايفابللمأنهيسوعفيإبرابنايثيرماأعظمإن
هأصـدقاهأنعرفوقدفهمهءويممىوبعاديهسيعارضهبعفهمأنيعرف
زشىلمواجهألكلمستعداوكانوآالمهلصليبيعرفكاننونهسيخـو

أنيعاكانانههوآخرءةاىمـنكثرأقلبمهكسرياهالثىوامحن
وقتفيديقإلييحتاحاإلنسانإنبةالتجرساعةعنهنسيخلىءاحبا

تالميذيهربلذاتهاوهذافىولكنآخروقتأيمنكرأبةاتحرا

فيوضيقةتجربةكلجازقديسوعيهونلهأعدقائهوبتركنهيتركووالسيد
شعاراإنخذبطرسإحمهشخصمنالمولفيتكلالثباتقصةفيالحياة

بطرسيقولالحياةمواجهةفيالشجاعةولكننهمالالحياةجانهفيله

اظسافىمباركةالمهواالجسدعذابمباركالجبلقمةوصلعفدماهذا

الحزنمباركارضىءرجافشـلكلمباركالحبروإناألصدفاهوخيانة

رجالمنىقعمنعألنهاهذامبارككلالشجاعةتتطلبالتىوالعمعابواأللم
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بلءثىأىيخافالرجـالمنىإصنعيقولليصلىبطرسيركععنلما
هذاكلأوجدءسمواوالفيجاحالمداقةباطءاألشياكللمواجهةيممتعد

عاشطإجلنىشجاطإجـلىيوجدلمأم

أنهوظهرثبانااألرضعلىكاشإنسانأيمنكثرأبسـوعأظهرلتد
عنـدماأنفاسنانحبسأنناحتىالظروفمهماكانتقاطالطريقفيبسير

رالنظالمفقطعةيسوعيطولةنتأمل

ذلكيتخيلولميصدقلمإبا3قىكهعنتالميذيسوعأخإروعندما

وأوقفوأعروالذيالقائدذلكمنأقليمنلمنهذبم3بطرسيهنولم

مـنرأصىتخلعونقدمالمليعنمعغلىانمنهوطلبواالمشفقةحهلأمام

نعمأضلعىبينمنقايواتخلهأنتستطيعونالولالكتكمكمفىيين
تشكمون4الـكلىفييمنواحدأشيئانعىأنهإالصادقابطرصكان

اكالطمتعنىوهيحثكلكاكغدعةاسكولزننديلاسمنتأقىالـكلمةهذإن
نسىلقدالضعفساعاتمنساعةفىإليهعأطررجليجرالفخفييوفح

الشيطانيوجهياالتىالمئمديدةبةالعجرصىالبشريةألطبيعةعفيطرس

بجبكاأزيدواثقابطرصلقدكانالوقتذلكفي

سقطتهفيحتىوعبصعكانبطرسقلبأقلنذكوذلكخولكمق
قدالنىالحبةجرارالحرارةتلثمرةألفنحبونحنيسوعيحبكان

برودةمنأممثرأخـرىمرةكبوشهامنمرةتقومولكنهاأحياناقشل

يهوذاقابمالثالتىلملسمومةفلكراهية
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إرادتكتكن

ههماااخليموا5يمألميذققآذتجثستتمايئاضخيقؤإقواؤجآة

تذقثعثةؤائتذأؤئوخئاؤتفقولتبطرصنشقهأخدئمصتلىاختئ

أشكـئـواانتؤتحتئحداخزيتةنضيىثئملققأذؤتثهشث

يصتـيتىؤكآناألزفيشكلىؤخرقييتقذتمصتموامئهروافنآ
ءشىكللث7اأتاتا4ؤتآأئـكنإنئاغـاالمغئةتغبزيـيم

ماآلممقيىولـيهنسىةاثطذهىغننأجرلثمشنتطاخ

لمجرشققآكنتامماووتجـذهمضابرثمأنثتياماشأنآتليماأر

اضقرواؤاحذةتسئهزمتاكةالققذزتأتانآئمأئتيهقالقتال
ائخمستاؤأماقاقهثييطالروخأمابةخرتفىاوايحألؤصحفوا

رجعصئمبقثنومائـكلذالذئالتآتملىأيضاؤؤضقىقفتيمسا

لمحآذايضقوافلمةلميقةأغئنهئمكاتمت3إنتامأيضاووتجذفنم
تكفىوامثتريحوااالننآئوالهئمؤتآلثآيثةضاةثمتهئجيئو

وا2فواخمطآةىلمحأإألئممتغنهمتالقافيابقفؤداةالشاغأتمتقذ
افترلتقلئعمتمقئعنيالتيىهودايتذهتت

412334هرفس
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يسوحوحدةققتحمألفنااتالىعهنهمرأونحنأحيابمنرتعثىننا

فعنالعليةفىيسوعبسممرأننبماظطورةميتكانالعداآلبمع
بسضانإليذهببسرعمرجفالجميعلضاعهفاكبقواوواقجهمقىالسلطات

وتعودلمجوعانفسهعلهاألنرياهيسوعءاصدفاأحدبستانأنهويلوحجثميمافى
المتىالفائقةأورشليمقداسةفياليهودعقيدمنخلكوقهمإليهيذهبان

فيجناتلهميعملوناليهودءأثرنفصهابسانيناليحرمونجملتهم

مباشرةإليهذهبولذلكيسوعنميعرفيهوذوكانالخارج

إليمضىوفتكلمقكنرأيحتاجالبستانكانإليلمجوعءجاوعتـدما
وحداإلنسانيقىأنحسناليسإنهاآلبوصدافةالشرصداقةالعمداقة

بستطيعالقدلفاشيئابفعلأنالصديقيستطيعالقد381تكوين
إلينحاجالتجربةوقتإليهنحخاحولكنتاالتجربةيشاركناأن

ومنلناتعزيةهووجـودمجردإنلنالتسمعأذنيهإليوجود
قفلواولوهمأثدةكدواأالذيئذالتاليريأنالحزنومنالمدهش

ولكنهمواحدةساعةمعهيقضواأنيستطيعوالميسوعيتركوالن

قدنهتويعاكاتواالذىوالقلقطرابواالطهاليومفتبمعذورون

وناموااألرضعلىفارثكوايدانهمأهد

الفعملهذافيأمامناواضحةهأشطهفاك

حزينةنفسهوكانتكأسالهذهعفهنعبرلكلصلىيسوعإنأ
يعرفالموتآالميمرفالصليبيعرفكاناقدللوتحقجدأ

كانذلكمعولكنهأمامهتتفتحالحياةيرىوموالهائلةالجبارالتضحية
والكربالورمفيوواحتيسيرالذىالبثمجاعباإليمانءامملو
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فيوعدفياألراميةيةالهى8أبااآلبإلرادة

بخضعلمانهءبمشييهمالبأالمهمويلهوالقاسبحمايلعبإللهيخضعل
فيحتىاآلبهوننملآلبعاانيلىاقاانقالراوللحظ
قتعـلعفدماالبشريطيقهاالمسئوليةفيهيتطلبالذيالهائلارقتهذا

كاتالذيأبيهإليهاوحلىورأسهيديهواقطهريتشردكاميرونءاألعدا

كانإنسأرلهقدموهاولماإبنهقتلأجهمنافالممببلنفىسجوبم

الحبيبإبئإبنىجمصممنءجزإخهاأعرفهانعموفالوقبلهـاافرفهيعرفها
إبنىتتركوتتركنىالالتىومشميثتهإرادتههيوممالحةالربولكنه

كاحياتيأالمصيقبعاننىورحمةخيرإنما

قدسهاآلياةاوتصبحالبالكلعليقانهونأبانااللهندعوعندما

الدموعالتميلاآلبيدأنمـمافتأكدولـكضناأمامنامايحدثنفهمال

إليينطلق4جعاماوهذايسوععرتماهـذا3عبئاالغانىالطفلعبنمن
ثباتفيالممليب

يهرباميسوعنعلفاذمسلهافبللقدالفصلانتهىكيفلنالحظ
يهربولميغثهالمإنهالموتواجهإنهصهروبهأسهلوماكان

عليهالقبض

كشزاالثـنئييماخمفوداؤاجدأفتـلتـكئمفؤيـماللوفمتؤ

ائـكةزؤشتامجنئـلينؤعصتيبسميوفكييرخعؤتتة

الدىقانعآلتةأغطآفئمقذئمتقشةؤكآوالمثئئوخوائمكتتة
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ؤتقذملؤفثتقخابربجرصيبؤافصئواأمنميكموهئؤهوقئئة
غتيةأيذتهئمفأنفؤاؤقثمآستئديالتامدنإلىقآثآلاتينل

كبدؤضردبهيصالمماكلـاصريئيؤاجدفاشتلوأئممتـكوة

أدتةنتقطمـغكمائلرلحممي

بسئيوفضرختملعثآقيكأئهثمؤوقآذمهوعيجـآلتبم

أغقئمالهيكملفيتقـكئمكئثءتؤمكليأخـنماوفيؤلمجصتي
فتزكةكئمئعثاتكلجمغؤلىئفسيكوفيؤتم

ءؤهربزايغا
4134مرقطا

نجداألطرافهلةمتروايةهنااكنهارةمختفصةمرقسقصةأنمع
شخصعاتهامن

ألنهااقىالمايسوعتعرفناسأنيعرفيهوذاكانايهوفى1

األغصـانوظاللاألشجاربينوالمشاعلاليلاظالملكناقىأنتعودت

هعاقتمىحتىالممرفةمنمفأكدخصثإلىكهاتحتاجهنهالكثيفة
لينمألوفاشيئاالقبلةوكانتانقبلةهيلهيعهاوقىالعـالمةوكانت

لومكذايقبمعلدكالىإلىءجمىالتلميدفعندماكانومعدهالتليذ

المجفبلةبلللمعلمالتلميذقيلةيموعمبللميهوذاأنالهزناألمرلكنحمهوذا
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كاتافياليئفاحمهااحبقبلةأمافياليئإحمهالمعلمهالتلميذفقملةلبهح

ليموعخيانةفيعالمةأقدساستمنرميهوذاانذالمثومكاحلحفطفط
الحيانةفياستخدمهاالحبلةقبيلطبيعيةديةطقبلةكنتلمإنها

كهنةالقبـلمنهرقىينولأعالجموعءجاابهيع3

للمنهدريمولقدكانضهدريمالىقتلمـنواءجاأنهمأيوالفريسيينوالكتبة
سبرهموفيببضهمانالروموالعساكرالرومانوجودفيحتىاظاصةعمماكر
سيقابلونمأنهبظفونوهمواءجالقدالشوارعمنكبيرلفيفإليهمإنفم

الرعبمصـدرهممالرعبوإثصاعةءالدمالسفكاستعدواولهذاالعوةبا

اليسوع

8109يرحنايوحنايخبرناويفوبسئفهيستلدجهناك

مأمونيمنبماصذكرألناإلصمحذفمرقىأنويلوخبطرسكانانه
الذيمومنيذكرأنتطاعاسيوحتاكن01اإلنجيلهذاعندكتايةالعوافب
أحدبتلأنالخطأمنيمونفدمتأخرةاإلنجيلكانتكتابةألنضرب

يضربإنسابمنجدإذنسرولكنناءأذنهفيقطعالخلفمنإنسابمويفربصفه
يسوعأجلمنواحدةضربة

الموقفمواجهةبستطيعواولمأعصابهمنحطمتلقدكتالمئد4

ربوافهمثلهويقتلوامصيريسوعيشاكوأنضافوالقد

يوعكاناالضطرابمنالبحرهـذاوسطفيتنفسهييح5

العساكركهااألموريوجهكانالذيفهوالناوالتباتءالدوايمتلوحد

األمينةثهاإرادةليتمنموخرحالبسنانوكفاحضالافتهىلقدالسنهدربم
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مااب

ققزكالمثئبأتفأشسكهغزيتمهإزاراآليهمتاشآلتؤتيقا
كريآئايئهثمؤترلترازافي

35ر1مرقس

بضيفانالنهماالفصلهذاعنغريبانكانهمايظهرانالعددانهذان

أنولوقامعمقفينجدهماالفإنناذلكجانبوإليالقصاهذإنىجد
يتركانأكطإالتامةيامانةوحوادنهقصتهترتيبفيمرقىيتبعاناإلثنين

لمـاذالءنتساوهماقريبأوبعيدمنليهايشيراإأنبدونالحادثةهذ

مرقسهوكانالثابهذاأنوهوبعميطالسببهنامرقىيذكرها

أنهكامعضاكلقدكنتالقصةهذبذكرإذيقولوكانهيئ
4إميذكرال

سكانصركمأممريمبيتأنيذكراألعمالصفرأنذكرناوإذا
2131الأاتهألجماطمقراليـكونالىكنيسةاتخذتهالذىنالم

سوىتكنلماألخيرةاليلةاتلكالمسيحفيهافضىالتىالعليةهذهاننرجح
وهذافيهاجماعاتهافيايهةالكاستمرتاساأللهذاوعلىءالبيتهذافي

نيتانإمأمافنايظص

كالمالقدكاناألخيرءالعشاحاضراقسصييكونانيمكنقد1

تبعهتالميذمعخرجقعندماخسأعجبولكنهأحدبأصينهملمصغيرا
إزارسرىالبسايكـنولمفراشهفييكونانيحبكانالذيارقتفي
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لهصيحدثماويسمعيرياألشجألين4هناعيقىربماكاننكتان
يسوعصرلقممةيعرفكانالذيمنوهيواحدمشكلةلنايعسروهذا

كانأنهبدألمماغحهانامواقدالتالميذاذاكانمممدرهاهوومنللبستانفي

ليتاوهوطبماابطلهيرقباألشجارءوراوقفالذيالعحبىذلكقسصغ
البسقانفى

بطريقةحدثقدالبتانإليقسصيذهابيكمونأقجمـنوقدب

ءروساإلىخرجيهوذاأننعلم313يوصنايوحناقعةمنأخري
دلمولمحكنهالببتإلىءوجاالهيـكلجندروأءالعمثـاءاقحهاقبلالكهنة

ءأثناوفيابستاناإليذهبأنهوعرفويفاقشيألفبدأتالميذأويسوع
التفأنهاالمنهفماكانءوالضوفاالفطاوحمعالثوممنقسصاستيقظذالث

البعمتانفيحدثالذيالمفظرذلكورأىالجمعءوراوخرجإلإلزار

شينافذكرنالمهذاإليبهاءجاالتىوالطريقةانظروفكانتومهما
بنممىأنبستطعلمنفسهعنالقصةهذيذكرقسصأنوهوواحدا

ءوإمضاختمهوضعلكنهدىاحمهيذكرأنيهردفلممتواضماوكاناليلةظك
نقرأنعمغيراولذاكنتعندمافاكانالقدكنتأنظروايولوكانه
السطوربينفيماالؤلهذا

المحاكة

ءزوثتاخيغمقةتضغفاخكقطالمؤئيسىبتممموخففمؤا

وائكشةوالهئيؤخزانح
304



تسئوخفئضهادةتطلـضؤن2يةؤانضختغائكئقتةءمتازوكاذ
تتفيةؤتمزوزاغلييماضهاواكثيريىنفيتحدواققنمييقتاوة

ابرتهخننخنقآئيايآزوراغقيةؤشتهذواقؤئمقآتمثتمثمهآداتهم

ثألثةؤفيباألؤيآدىانضعنئوخالئتهلهـذاأنمئفنلىفئتلفول

حائملضهآدأؤآلبهذابأيأدقصئئوجغـةزآخرأنيئاتام

أمأقآئالمصوختمؤمتألمثالوفياذكقنةضقىئيسثهققآتمتتميه

ستاكئالطهؤقأتاعآثكطؤآلبهممئقذيتاداءبيثتئتجيم

ائقمييحىأئتتهؤتآلايفماكتهتةائزئيسنتالهقعءثتئبثئح6تمؤ
األلهمتعالقانتئصزولطؤستؤتفؤآنآتهمئوخآكايتازفيابن

زئيمثأقمرالئممتادشحألبفيؤآيئاائفـوةتلييهغنجآيمئا

يفآالئحمثتئئمقذإألصئهودبغدخاجئنآضا4ؤقآثتابةكقتةان

ئتذأظائضؤتئعمثتؤحمثآئهغتيكمواحفاظيـغزأئكئمتا
تنضآةؤتفولؤنفـكمئوتةؤؤخقهؤئعطئونعلثهتبضفونفؤم

تئطموتهانخذامكآلطؤ
41350506فمىمرأ

الهتومهاضاإليبعمرعةتتحركاألموركانت
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لسيطرةنظراهطلقألوغومحدودةالسنهدريمسدطةكانتإماألتلكفي
كنبولمعلالدينيةاألمورفييحزمأنعليهوكانعليهالرومانيةالسلطة

الحكميغفذأناليسمتطبعكنهولالتهميوجهافئألعامالدممطعملسـويطه
الرومانعةالسلطاتاختصاصمننفيذكانتالقسلطةألن

كهكسريسوعمنليقخلصالسهدربمأنفيشـكهناكولبس

القوانينتلكمنابعأنومعفوإحدةواحدةالمشناتشرحهاالتىقوانبفه
كانأخريينقوانهناكلكنتطبقالعلياممثلسويتـكنلماتواإلجراه

عهاكسروهاكنهمليسوعمحاكمةفيتطبقأنيجب

عضواوسبعبنواحدمـنيتـكونالعايالهودمحكمةالسنهدريمكان

عنبعضهمغابواذاوشيوحوفريسيـينوكتبةعدوقينكهنةمن
تسيرالجدلفوكانتالجلسةنلكفيالشاغرهميميمالأقيبهباالجتماع

ائرنعمففيبجلسونءاألعضاوكانكهنة11رئيسوإدارةاثعرافتحت

تالميذكانمـواجهتموفيأمامهبجرىمايريأنخضوكلخبستطحتى

أماإدائتهفيالالمتهمشفاعالىفييشتركونوقدنيجلممكلاليهودالمعلسين

جمنوالحوتالمناطجرقاعةفيممونأنجبفيإلرسمىاالجتماعنم
أنفينبغىتاالجتماطوقتأماالقاعةهذفيإالحليهيوافققراريصدرأن

الحاكةءأثتاوفياألعيادأيامفيأولياليجنمعأنيرجوزوالنهاراتكرن
متطابقةانشهادةنكونأنويجبحدةعلىالشهودكايصانيجبكان

أنقبلكاملةليلةتمضىأنيجبافى3يصدرأنويعدبهايوخذحئتماما
نفسهاتراجعالحكمةلعلالمفعولنافذفيصبحالمجعمعيعلنه

فى



تطفافإذاالدعوةسيروكيفيةكحكةاينهدريماجتماعقواعدهىذ

وفىليالاجتمعواقدفهمالقواعدهذكسرواقدنجدوعيكةمحافى
ترارءاألعضاواحدكليعطولمفيهايجتمصأنيجبالذىنالمغير

وكذاأفىموتنفيذءاالقاتءأجراعلىاملةتمفىولمبنفسه

الميمفىيسوعألممعأحدلواهمتتفقدفلمالشهبنهصوصأما
ستنقضالتىأحجارالهيـكلعنتالميفيكموهوسمعهثمينقماعن
يتفقوالمالصهودولكنالحـكةأماماشهادةباءنجاحجرعلىحجرمهايبقىوال
ليقدمواادخلىشهودمناكبيرةجموعةإنلالبركويفاتصةونقولءمىعلى

يسوعشفاوتدأعمىكانأنهاحدهمشهدفقدكمةاءأعضايهردهلمشهاد

ذلكوغهرالفابمهنوراجعرجهمنوآخربرصةمنشفاإنهقالوآخـر

إصوعيسألووقفيدبهبينباألحيأهسكذلكالكهنةرئيسرأىولما
واشلنفسهمةالغيوجهالمتهميدعاسايعىسوالإتالفانونهمجرسؤاال

يكنلمفةكهالرئيىكنونفسهبدينأنإنسانليسأنالمعقولمن

هوتأةهلمهصؤاإلاذاهـفوتجهيسوعلبصحمامهءاقدرإقانونبابهتم

بااليجابابأاشصقدءثىكلأنيسوعرأيولماالمباركألثهابن

التجديفنقيجةبالمـوتيسوععلىذمالسنهدريميطابمانعهذاوقدكان
بسوعصفاتبعفىأخـرصنرىوهنا
فنعاقيترددلمكنهولسبموتأنهعرفلقدشجالحكانا
محاكمتهعنلعجزواةالأبهرفدكانوربالصدق

كانلكنهمهناظرأمامالمجيريكاقأنهومعئقةثصديدكان3

النهاثيـةالنصرةنوانقمايتـكلم
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الحبالناسلهبجاهنالداكاـكلىينكمرونأنهماثاكهسيالمننه

فظةخشتةطريقةرونهو

واروبنعةالشجا

زئيميداودايخلإلىبييدينتيغةقذبطزمىؤكان

الئاليمجثدئتذوتهاظذامقثنتاجآؤكآنلـكقتةا

زئيهستجؤاليىإخدىجاصتآممقلالدارفىمنئطقكانبيتأؤ
ؤأنتإتييماؤقآتمتتطزتتستذفييطزمىتزاقاتاكغنيماائ

أفقئمؤآليأزليئثتهقـآئآلفأنكقالئاضرئتهعئوخقعكئئت
فرأتهيدالذقصاخالإلفييزإلىخآرجاؤخزجتفوليقما

كزفأئمئهئمهذاإلقلمخامريىتفولتؤاثداءأيخمتاياظاليا

يهثمأنتخفامىفئيهوناظاصرقاذنصقااقييلؤتنـذأيخضا

إفئؤيحثلفانشذأيثقنئلغتفنمئعمئيألغتالثأيضاؤألتذتجييآل

نتةثآيذاقيؤصتاخغثهتفولونىالذالرخلدااعرثآل

الثقئـلإئثآمؤحتتهقآلىائذىائقتؤذمىبطققتذتهؤ

كزتقمقاتقزأبثآلثئئـيهزنيتزتئنالذللثتعميخ
بختىبه

ال662ط414مىمرأ
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مسأألةبشنوبهدألئنارهإنهقرأقصةعمدمابطرسنظلمثيراما
واتخذناطفرناكثيراعايهألثمغقناالظووفكلرفناىرومحنراإلن

شجاعةبلنادرشجاطاللحظةتلكلىرسأبأظهرلقدنسقطلعالنحن

متحديمالكهفةرئيسعبدايضربسيفهوبيدإلمأوهوإذثمغامرة

إلييذهبيعملماذاذلكوبعد3يدمالمتعطشلضخمورالجمههذاص
هربلمدارجلاهذافيهيحدمالذيالكهنةرئمسييتالبيتنفمى

الليلةألنيصمالىوفالجمعوسطفيوهناكبيسوعلصقرأماالباقون
منمطعاأكأحدلكنردانهفيملتقاكانأنهبدالباردةكانت

أنهوعرفوهبطرسوظهرالمكانءوأفاالنارالسنةفارتفعتالنارفياشبا

ويلعنيحلفبدأانههواألولهامينأمربئهناولمثأمليسوعميذيمن

بهمعرفمهأنكربلهويفكرلمإنهأبدايسوعيلشلمولكفهنفسه

استمرالمضايقاتركمكلولكنيهـربأنعليهالسهلمنأنهكاقاألمرالثافى

ينكرهوبيماوالداخلفييسوعجرىماذاليعرفالمكاننفىفىمسمـرابافيا

الحرسعندالحراسةبةنووتتغكليصيحبالديكإذنفسهوبشمويقهميلسوععالقته
يتذكرالصوتأذناتسمعوحالماابمارآخرفيلطرسوكانالرومافى
سقطألبطرسسقطلقدحذرناعلىنكونأنيجبهناقلبهوبنكسربطرس

يقدملقدهوينكسرأنقبلولتكمنالرجالكلاناكسرإقدالشجاعالرجل
شمجاعألمنلعجبانناصقطوهناكالهايةإلييصلأنقاربحتىعهمكثيرا

بسقطتهنعهـدممماأكثربطرس
05

قسهبطرصمنإالءفيلمالقصةهنهأنلنذكراآخرءشىهناكولكن

يئالثمذاأنبدوالرسبذكرياتإالهوماهرقىانجيلأننذكروكما
04



ماعملتهناكليقولكانهمراتعدلممهدرإنقعمةيذكران

داخالإلىالعظامالوعاظأحدعندماكانيحبنىأنعنبمفلميسوعولكن

منهويهاسقطثريرةسقطةةفيفـوجدوقرأخطاباأستلماالجـماعنم
فيصادقاإنكتتفاثالجلالىهذالهوكتبيتجددأنقبلطويلةمد

15وقراظطابهذاالواعظاهنوأخذالقصةهـذالمضبرعلىيهرفاوعظك

أتعرفكتتوكيفماذاكنتأنظروالهمقالثمالغفيرالجمهورأمام

هـنماوخلصنىافتدافىأنهحئجداكثيراكفيراأحبنىيسوعولكن
ليمحبتهفيراسوكبفأجمرتهانظرواكيفبطرصيقولهماكان

قرأناهاإذاومجدشمجاعةقصةإليتتحولروإنبطرسجننقصةإن

يلياقة

9



غمثزاظايسنمحأخأل

يسوعت

ئمؤالشئيئـوانـكمهنيماءزؤمعازتمثتاالمئماحفيؤئمؤفحت

ؤأشعقؤةبيماؤمفمؤاسهؤخفأؤثمؤاكفةوافمخضغؤانـكتمـة

هييآلطممنإئ

أنتتهؤقآذتفأتجاائئهودمطةأتصييآلطئمنأتهف
غلنإلكثيرأيمثئحـأكونالـكغتةزؤضاؤكالتتفـو

كنمأتظـزضتيئجيمثأقاقآئآلأيضابيآلطئهىفستـأله
تقخمتخئئءبثتئأيفئايمشـوختلمجققنمغقـاثآيشنغدولط

طممنيي
أل01مرقس

علىبهحكممايتبتلأخرىمرةالمنهدويماجتمعالصباحءجاعفدما
فقديسوععليتنفيذالحـكمعلىالسلطةلهمتكنلمولمااليلاءأثنايسوع
ضدأضدهاكلاليهودكراهيةلوفاظهوتنامريخكماوهناكيالطسإليحملى
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بمألروكامرامهكلكجدفالدئةالخهمإليهيوجهواأنيهتقوافلمسوح

فمابيالطىالروماقالواليبهاصغمالأنهالعلهمءاآلبالتقاليدمو
الشصبيفسدوأنهالملكيدعىأنههمواسياههيةتهماانهموأنإالمنهمكان

نواويذلكمو3وا33لوقا051العيصرجزيةتعلىأالطلبوأنه

يسوعبيالطىوسألكـذبهمبيالطىعرفوكذلكأحهمكذيةيعلمون

يعنىوهوتقولأنتغريباردايسوععليهفردودايمملكإذاكانعما
كمامللمستولكنىالهودملكاقصرحتقدتدأكونكذاذلك

ملكإنقسياصياثوزلستأناااهالمهذامنليستومملـاكتىحممون

ءلىيقتنعماكانقدرعلىولكنبذنكبيالطقاقتنعالحباملكوتفي
اآلخرتلوإالتهامإليهفيوجهونتظهرءالسودااليهودقوسماكانتقدر

وفيصاهتاظلبليحأوبيمنلمولكنهيسوعيسألبيالطىوكان

ةكالمكلمنأبلغالصمتنأحابينكثيريم

أوفقكثيرةمراتوفيالمعجبالمندهشياالقلبطتفاكفها

نصمتفإنفاإعجابنازادمتىولكنجهمإعجابايخطبونأويمثلونلمننهتف

مماوأعظماعمقشالكراعينيهمنواحدةبنظرةإنمانيظهروقدحفرنهمفي
قواميسنافيبةالمكتوالكالتآألفققوله

حجتهأوأويمؤالهأحدهمكالمتسمعفقداالحتقارحمتفاكءو2
لهظهركتدكرأنإالماعليكها11محتقرابمالةةعلهادقىأنمنوبدال

اتالمرأضعافوالخزياالحتقارفيحمىجواببدونوتتركه

ءفمهفيالكالمالخوفيحبىمنفهناكاالحوفحمتوهناك3
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سوىلعملفاليتكملمأنفالبستطغلسانهعلىبونرالنفعمىأوالروحىجبفهن
اظـزيصيعممتأن

فيحزننساناليحرحكثيرمراتوفياطزيئالقلبحمتوهناك4

والحزنفيسكفأوغضبههاعتراأونهحزعنيهيعريجدكالماواليسقطجآن
الكالممنصنفوأىبيخوالوالغضبيفوقلذىاالصامتاطنرنهواألعق

آكالبوجدالألنألصمتوهذاالمـأساةأورثةالكتهفاك5

بينهتفاهمأوارتباطأيبوجـدالانهعرفلقديسوعصمتكانبعينهوهذا
4هويممهاالتىالعميقةالشعصيةتلكااليبيالطسأذعرفـطبىودالوث

سثارأالكراهيةاسدلتفقدتمامانقطستاقدوكيفيتهاالتمالوسائلأعرف

شيئايحلانعنبيالطىجبنبلوضعفوبينهبينهمحديد

الكالمألنبالكالممقتنعغيرفيهنفسهاإليسانيجدمررأنلموقفإنه
الموافهذمنالثهلينقذنامنهفائدةال

هيرالجارغبة

ؤكآنطقئوةتناؤاحألأييزاجميلقيفيلهئملطلتةؤكان

قغسلواالفئمتةفيالذيائفنتةفيئيمازقققغئوثقأتازاتامنالئهمتمئى

تفغلدائمايفضلكآكآنأنتطفئونلذاواوااظغققعرخقتال

انيهودتلذتـماطلقأنريدونأقآثاللعآلطهمىنمفأتجاقهئم
219



فقئبئخهعمداأسنقوقذنواكآالـكقنةتاعزؤأنعرتئةي

تأتجالتتازاتاصنباظريئتغئملطليتآيتىاظغائكهنلءزؤمتا

تةتلثوبالذىافغـلأنونتريدصاقادتهئمؤقآذأئضآييآلطئمى
وأقييآلطنمنائمققآكاصئلجةأئضافقعزخواائئهودملذ

يزيدكآن3إفبيآلطئمناصئيبئمااخاضرحدافاردادوالةشر

تمحئوحؤأمنمتاراتامىلئهئمأطتقئرصيجهئمماالخئعيضقلأن
ئمفلتتجقذةماتغذ

51651مرقس

فقدكانعنهاآلناجيلتذكرماسويباراباصعنشيئاكييرارفالت

حويلىشريراطريققاطعيلكاناكيرلصاجمنولمنشااليكنلمولصاقاتال
بهمامتالتالخناجرحاملوأىريصميإسمهاجماعةمـماواحداكانأنه

فيألستعمالهاستعدونصوهمأردتهمتحتخناجرميحمـلونوكانوافلسطين
باراباسكانلذامتمصبينوطنيينكانوااألسبابأتفهوألجلوقتكل

لهممثالجملالذيئعاعالىلدىوبا

يسوعيرفمقخارجاواللالجمعهذاءورامنالالسرهرماولالكن

وحبسآأماصاىاالجمعنفىهوهلأباراباسمنبداليعملبوأنوبطلب

هيجمهورإنهالأعققدداودوافيكلكبهيرحبمضىأصبوعمنذ
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بضريعرفولمغرعلىأخذقدببسوعرحباثالجمعإقاالختالفل
ولكنالقبمىخبرنشرواأنهمواليدالتالميذهربقدشمعلميهقبض11

قانقضىلياليسوعويحاكمقوايخنهسيكسرالسخهدريمأتتخيلقكنلمالفاصن
يسوعمحبىمنأحديتجمعولموالصباحاليل

سيطلقالواليأنبعرفالشعىإنأخرىجماعةكانوافقدالجمعمذاأما
هوالمطلوبينالسجأنخرجمتاإلشاعةأنويألحعيدكلفيصجينالهم

وهثلهمبطلهمايستقبلىلكلالواليةدارإليباراباسمحبوحرجولهذاباراباس

يسوعإطالقعلىبعزمهاليهودبيالطهيطلوحمناكينتظرونبموبينمااألعلى

وعرفاللصاهـلىطالبينوصرخواجنوحهمنجنبامىبارامنبداللهم

مرخواأنالرعاخمنوطلبحماسممفأثمعلعظيمةفرصةأنهاللكهنةرئدس

صلبهطلبتوالتىبيوعرحبتالتىالجموعصرهوهذاءيسوعصلبطالبين

يرالجماهنمتكااسوعورفضهمباسلباراطلجهموفي

التىماتالإحدىالناموسمحبعلىالناموسكاسعرتفضلا

وفيناموسبأيمعمعدنويهأالعيدالجديدفيخطيةتترجم

أوقيودبالالتىوالحياةالناموسكسرالفوضىإلىطيسميلاإلنسانقلب

كبلنجروأياتمنيةرواأيطالأحدوقولنظلم

حيثسيئاهناكالحمـنويبهصثالسويمىثسرقىنجإليأرسلنى

مايريداإلنسانيفعلبلعشرةاوماتوجدال

ألجمعهذاعثرهوصابااكتكقلموألهشنىفهاوقاتهفاكخم
نظامبالألنسانيةاواضحالممثلكان
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السالرئيىورفضواقاتلطلبواالبمالمعلىالحربيفضلونكاتوا

آالفالتالثةلجلةسالمفيسنة031مناكزتقفىلمالقالبشريةهذه
تففىالوهيبالحرالمشكالتففىيحاولونماالناصكفيراإنالماضيةسنة

القومءهوالمنالجمعمذاوكانوالحبةبالسالمإال

فيرلباراباسيهنلمالهبةمنبدالوالقسوةالكـراهيةاختاروا3

واختارالشؤقالحبالقلسوييهموعبمنولمحادوخنجرحقودقلب

وانبففىالخطيةطريقإنهايسوعورفضواياسباراالرطع

ه5

المذنجهجمدونيلووكانوالمدوولماوهيقاسيةمولمةكةهناك

الرصاميهمنمدببةبهاقطعالجلدمنيورعنتاكاـعبارةولبوفيضررظهـفيظهرليا

اإلنسانتميتوكانتالعينتقلعأحياناوكانتظهرتقطعيتفوالعظام
ويشعويماسككانمنالقليلولىكنفربانهمتحتيحنبعضهموكـان

سوعلفهوهكذابعنمابها

كرالعسا10استهز

ؤخمفواآلتلائودازائيئالياادايخلإلىالقممئـكزبهقى

فتؤلثينإيهعآلؤصتفزواياأزتجؤاؤألتسئوةاثـعالكسييتعةكئل

تللياالمحتآلئمزقآقغقئيماعتؤدتئؤائتتداواغلئيماؤؤصتفوة

غقييمائصئفونؤيقضتـةزأييمافئتةثرئووكآنواانئهود
51



يااممئهرأواتاؤبعـدزتجيهنمءقجآثينئتهئمنخاونئم

يضزخواثمثتاتهؤألقائـوةزتجؤالقاألغئةضـوافئ
ييتمنيو

6102ة01هرذس

الحسكمقانالبالحـكمونطقمحاكمتهاتءإجرامنالرومافىلمالحامهىأ
جهزوالهموقالالحرساليالتفتكاثمبصلبانيجبالرجلهذاأنس

يديببنفترةيسوعوماكثالععاكوليديسوعوأيملمذهبنمالصليب
يجهزواأنإلينهايحرسوانواليةدارفييعيشوننواكاالذيناليالوعساكر

بهيسنحهزنونأواولوهفاكصليبه4

األجزاهأقلوصلبهكانالمسيحمحاكمةاتءإجرامنءالجزاهلىأنوأعتقد

نعرفيبدوالشديدكماكانوالحقدالكراهيةبدافعيكنلمنهونفسهعلىأيالها

بتعرتكانكماليةالمسئونحملمنوالخوفالجبنبدافعوالءإزااليهود

الصليبإلييقادونالذينالرجالأحدساكرلهانسبةبايسوعإغاكانالالو

لهيسجدونمدكياوبدأوااءردالهفأحضرواوضحالكهماشهزائهمهفارفأفمحى

وحمةالمسيحيةولقدكانبالمسيميةكامابةالسضءبدهوالعملهذاوكان

حوائطعلمارالرسوماتالكثاباتمـنرجدكتيرولقدرينالكهءاستهزا

مسيصاورصمحمارآرصمأحدنومنهاالمسيـحيينعلىالضحكتثيربومباى
الفاصبسخرفعفدماإلههيعبدالرجلهذاتهاكتمبثمأمامهبركع

كلفليذكروتعمرفاصهموعقائدهمعبادتهمنيسهزنونوعندمابالمسيحيمين
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وهياجايةسخريزدادرنوكانوابلفبلمنلسيدهماقدفعلوإنماأنهمسيحى
والثباتءالهدوفيهوأوكلطاعليه

انقةروافئزفؤيهعآلطاطقلييتماامختآزاكآلطزخآلقسـخروا

تؤصيعإذيـيمااءسؤتجامتإلأللمتخيلوروفسىائـكئمتئـذزسأئو
فروتجةتهراؤأغطؤةخختيمامـؤصععغتفعهحيزةالذىخفخثة

ئفترجمينبة5ليآتئوااألضقئوةؤآشـاتلقتلقلتمئرلتييعثي

فتصققصـرةلثةالثاالهمتاضةنمتؤواحلكـلتأخذاذاقتيهآ
لمئئهىتغهواوضققمائهوديملهمـئهتوبممجفيهؤالقشكآدط

اثقائلكسآباثتـمهتالييمعصواخرلميعهعنواحدا

أثمتةمغؤأخصى
01182ذكامر

ونيطندمافىتقغيرالواحدةداغالرومانعفدايصليباتءاوإجر

عساكرأريعةبهيحيـطسيماروفىالتففيذنمإليعليهالحكوميحملهالصليب

الجنايةعليهانحوبكبيرةلوحةاحاملخدىيسيروأمامهممربمشسصعلى

اكبريستطيعحتىطريقأطولفييسيرالمـوكبثمحنباباعليهحـمبسببهاالتى
يصلونوحالماارنذوتحذيربةبمثالهمفيكويشاهدوانالناسمـنعدد
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عليهبالصـلوبيلقونثماألرضعلىبالصليبيلقونانتتفيذنملي

اظشبمنقطعةساقيهبينوصعونسماميربغيررجليهويربطونيهيدويسمرون

الصليبعنايثبتثميداهتنقطعفالأعلىإليالصليبفعونمحندماسنقلهتتحمل

الجـوعمنطوأنإليأيامعدةهناكالمصلوبيتركئممرتفعاليىوو
شدةمنبالجنونيصابوقدأسبوعاالمعملوبيستمروقدوالعذابمطثىو

العذاب

ارومانسخرالذىوافىالقيريسمعانبالنسبةكاليوماكاناليومذلك

تسخبرعلىانسلطةالرومانوكانحملهعلىيقولمالذىوعيمصديبليحمال

وكانكتفهعلىالسلطةشعارماداميربدعملأيليعملفلسطينفيإنسانأي

ورالفصحليأصأورشلبمإليءجاأنوالبدأفريقيامنالقروافىسمعان

يوفرعرنصفكثمانهوالبدالهيكلبرطقىحياتهفيواحدص

ولوطفضهوأالعملهذاحمعانكرأنواليدالهيكلإليالحجليفق

واستعداألرضلىبالمجألتههقدبكونأنالمعكنومنمنهيتخلصأن

بهأمسكشيئاولكنالتنفيذنمإليوصلواحالمانالمذلكلترك

وبين4ليضتوطدتوثيقةصلةأنوالبدنفسـهيسوعفيماشيئاواومه

أولدكرهينصليبهحملواالذيئأتباعهطنمنفأضحىوالمقامالمطوبيوع
وجدااللذيئكندرواروفسابوأنهعنهومرأذلكبعدمضحينمحبيئثم

التىروهـفيالناسألنفلكيذكممرقعىأنوالبدروهيةقىكنيسة

تحياتالسولالىبولىيرسلالكيفيةوبهذنهبرفواإلنجيلفيهاممتب
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علىينيتالصلةهـذأنوالبدأمىوأمهالربفيالختارروفسلي

بينهنأننترأعندماا31أعمالفيمذكوراألساسهذامتبنأساس

وهوإاليجيريسيمونأنطاكيةمنوإرساليتهخدمتهفيبولسشيعواالذيئ

األفربتىحمعان

أضحىقدالقيرواقعانوأنحدثقدهذاإنكلنقولأنايمـكن

األولىاإلرسالهةفيساعدواالذيئانطاكيةفيالكنيسةدةطنمنواحد
القسخيرارةصيقاسكانمايوماالمسيإننقولانيمكنوهلممألال

ألجلومضحهعابدإنىتخـولالجلجثةإليوصلعندماولكنهيسوعألجل

لسيح

ي

علىقوبهحتىبالمرارالممزوجالخليسوعلمجتىأنالجنودأحدوحاول

يحفرنأورشليممنالفلبالرحماتلنعموةبعضوكايتاآلالمتحمل

يسوعكنواالساكينءهوالآالهتخفيفعلىيعملنلىالشرابهذا
رجالأحدعنقيلاثمالةإلىالكأسيشربأنآثرلقدبهبثرأنرفض

الطبيبفأجابثمقائهفيأملهناككانإنالطبيبسألأنهالمشهورينالله

إلىأذهبأنأريدوالخدراتاألدويةعنىإمنعإذنافهرجلفقالبالنفى
وسملقىإلى

40

وايقتسمأنبالمصلوبيحيطونالذالعساكراألربعةدةطمنوكان
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والنطقألءوالحذاوالداخلىالخارسءالرداقطعكممةاليهوديئيابوكاشديابه
نوافرداهوهوالخاسىأمااألربعةيققسمونوكانواأسالىاهو

يسوعمعفعلكذاءوتقسيمهمنفائدةيجدونالألنهمعليهقرعةلمقون
قرعةألقوالباسهوحلىثيايهاقتسموا

الةكلال

نهفطهالحياتهرمزلالعههذاقدكانوللصينبيىيسوعصلبلقد
ملكوتاليبربحهملـكلوالخطاةالعشارينيخالطكانخـدمتهكلفي

السموات

الالنهإئيةالمحبة

إلجينتآزؤوممننمتمصنرونؤهـهغآئخدنونإثئخسآزونؤكآن

نضثهخمليهأأئامهلآلثلفينتةؤبااقئـكلنآيفنياآ

ئمنتهرئونؤالـبهقتةض2زؤصماكذلكالمئييمبغبؤانرل
قدرقانفهمأاؤااخريائـكعتتيماقآئواختمنمغبئخهثمييما
الممييعبعنائيلإشرقلثائممعييغدط7التنرليئخلصئقاأدق

ئتتراكآنآتقةمنيماوائمدالطنؤينؤكليزي
516223مرفى

ونحنالعمليبعلىمنإنظيسوعامأمتحدياتاليهودآخروضعلفد
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وعدواالمدألجلهيسوعءجاماغامابناقمىطلباحاطفالمدكانبكومن
ينزللمألنهيهنومننولكنناالصليبعلىمنترللويهيومنونانهم

المتجدتالحبةهووكانلجشرئهالطهربءقدجايوعإنءصايبعلىمن

هوفالصليبمحدوثةغيرالهيةمحبةهنـاكنتلماالصليبيسوعرفففلو

التتعداخطهناكيوجدالإنهمحدودةليعمتإدتهمحبةأنىقىالتىالعالمة

يسوعواكنتفعلهأنالحبةتلكالتصتطيعءلشاليوجدإنهالحبةهذ

وشربأبمثراأجلهنتألمأنهرأيسوعالصليبليالطريئإساركل
الحبةهأالبعرأحبقداكهأنيعلنإنهخراإلىوالعذابالموتكاس

ءثىكلسبيلهمفيىقاأنهحتىالألمحدودة

الصليبفيولكفنافيهءزجاهفاككانلماالصليبعالمنوعءجالو

نهافىالالإلئهعطفعلىأنفسنايحفىنحن

واالنتصارالمأساة

األزفيقيظفتـةدكآتمثالستادشةالشاغـةكانقـؤتمأ

تسئوعصعزضاالميةتاغةالهؤفيألثاصغةالمعماغةإلىطفا

إلههتفممميزةالنيىقتفيهصتمآإلويأفييقآئالغطـيمبيمروب
ئؤذايهفواتمئااظاضيرقيمنئقؤققآليهتنييمآداإلهى
ؤتجقلقاخألإمثفمخةؤمالؤاجـدقركفنإييتايإدي

لئنرتةإييفاأقتللتزافئكواقائآلوضقآةتماقعمتة

124



حخابثتقةواالزوخؤأسنغغطيمبحقؤبتسئموخعشخ
افئةفآئدزأيؤتمـاأصنفلإلىقؤقاثتئنإذالهنكل

خقاكأدققآذالؤوخؤايمكذاهضرخأئةبلىمقآالؤايث
نتئطمرننيمتالاينضاؤكآشةالثيماائطتانعانيضدا

وئوليىالعئميرتنفولتامؤترتئمانمخديةمرصئمتنتهنتييد
اتجييلفيكانحىؤحذمتةةتمغتـأئصتاإأؤايئالوضألوسا

أوزثضيمإلىتعةضيذنالاائوؤاخزكتعييزات
314ع51مرقعى

صالتالطبيعةوكأنماقاسيةالمأساةمناظرمنمنظرآخوإلىاآلننأقى

إليننظردعتازلزالهاوزلزلأنوارماظفتالبمثرفعلمابصاعةنريأنمن

المروعالموقـفبهـذاصلةلهمالذينكانتالناس

شيئينيسوعقالنفسهيسوعأ

أنالنستطيعالعرخةهذفيصرهناكقىكننىلماذاالىإإلهى1

إتخذإلينايسوعءجالقدئميئانقولأننستطيعولكنناقدليهنتطلع
فشلعرفتجاربناوواجهعملناعملضيقاتنافيكلوجازالبشريةطبيعتنا

عرفوالعطشالجوععرفالمسخهترينوجنءاألعداوعداوةءاألصدقا

وافطيةاظننائجارةوصيالخطيةوهويعرفهلمواحداشيئاعداماءثىكل
اآلقإليبسوعجماكنفلمولهفااللهعناإلنسانتفصلأنءاظطيةلمعم

224



االنيسوعواكنئهاشاالنفصالفيرانالملتهبةالنبرانتلكفيجازد
اللةحجبمرارةالمرارةتلكيحبرفـهوولهذاانتافيويتحملخطايايحمل

اختبارفيازكضهولخطيةيعملإنهالخطالكلحملألنهعنهوصبهه

خالبرةوكايتإلههنءينفحملعضدمااالنسانيدكونرفكيففهاظطيةنتائج
والذاحروافيهاجاذولكهاللهعنالعداتعرلملففىمحطمةفاسية

يردثاكىلالثهعنملينمففبعيدةكررةفيونحنإليـهءننأننخمىالفاننا
ءضىصفيتجربإنهاختبارفيوجازحالتنايعرفيألنهليهنأفإإليه
مثلنا

5ـ72متى264لوقامفيالمذكورةالعاليةالحمرخةهفاكب

اكملقدقاكأنبعدماتسوعإنقالبليئكرهالميوحناانمع
طورواحدةكاهيلءألىاألصصالتوفي913يوحنا

كسبولقدعمله3لقدءوالرجاالنصرعرخةالكلمةبهذسوعصرخ

نصرةفيالهإالىوذهبالنورءجاالمروعمالظفىجازأنوبعدمعركحه

قىرأيإنهاليهآنيابليايرواأنأرادواالذينالوالفونهناك3

يبعثلمبهومايحيطفيـهماصالصليبولكنمعرفتهشيئاتجبالصليب

يتفرجأنأرادإنهءالشفقةتىأووالرصـةبالحشوعورالئنفسهفي

سوصاثموتعلى

كثيرةمماركفيحاربجباررومافىجنديوهوالمئةقائدوهناك3

وعرفاإلنسانهنـالمثدوتإنسانايرلمولكنيموتونورأيكثيريئ

الصليبولكق4إلهالـكتيماريئلجذبوشفىوعلمبسوععاشلوالثهابئانه
اللهمعالناسيعمالحياكهووجد

24ي



محطاتالعلوبامكسوراتمحتاراتكنبعيدمناقفاتالوءال

الحبةإنبركنهأنيستطعنفلمأجبنلقدهناكولكنهنكنزناطمن
وحدهاالحبةإنالسمببيعرفأنالعقليستطعلموإنحتىبالمسيحتلتصق

القاحمةالتجاربوسطفينراوتجعلناالمسيحتعلناالىهى

ه

بفصلالذيالهيكلحجابانشقاسانالحظهأنيجـباخرءثىهناك

دينرمزينأمرناجمؤبراألقداسقدمى

سويمفتوحاإلنساناألفداسقدسيكنلماللهإليالطريقانفتح1

الطريقوانفقحالحجابانمئمقاآلذولكنالعنةفيواحدةمركنألالىرثيمى
الفةإلي

الحجابانشقاقفيولىكنبنفسهتهامالكنيكاناألقداسقدميطفيب

الناسحاجةالبامحضاللهيعدلمرجهاوجهااللهيهرواأنالناساستطاع

مثيممموعإليفلينظراللهيريأقيردفمنويفلسقواويخمـمواثوايفتبأن
االبرأيهلىرآق

ههبىنسوخوهبالذىالرجـل

الممنمتقنلقانأاالشيغذادكآنإدءائتهمتاكااؤت

طزائئتمأهؤوكانلثريفمثييزمالزاتةييائذيفأئوسئجآع

ئوزتمتجمممذوطقعصبيآلطممنإتؤدخلقتخاشرالئمقـأكولت
42



ؤصتأللةالمئةدهققذعآكذامتريعاقاتائهأبيآلطمتقخهت

اتجسدؤهعصايخئـتنفآئلينعزتمأؤمآتقذزمآتهتل
نيووضةكتألقبانؤكقتةقأنرتهكلكتابمفاصئترياليوسئف

القبزبابعألحخراودحرفيصتخرةفيشصخويمكالققةر

أجمةتصنظمـرالطئوليىامؤمرحئمئـةائتخـدترحئموكاتمث

حو

524741مرذ

انسبتقبلإلجمعةيرمرالظبالثالثةالساعةحوالىالروحيسوع13
الذىالسبتألنللتلكووقتهناكيمنفلمللمبتاالسقعدادوقتوكان
بسرعةالرامايوسفتصرففقدولهذااألبوابعلىكانعمليكلنعكلفيه

يسوعجصديدفنلـكل

حىهمايتركوبلكانرابإنالمصلوناطرمأجسادتدفنأنالعادتكنلم

قيلواقدوالطيورالموحثةالـكالبعهالتأءالعرافيبجتثهميلقونثميموتوا

وناكنفوقهالموجودةاجمالجركمنهطجمةالجهومعناالجلجثةاسمإن
يطلبهلمبيالطسإليالرامىيوسفذبلقدبلكذايتركلميسوعجسد

بأنليوسفحمحكلوتهيقينا3ولمامبكراهالكذايسوعلموتاواليفاندهثى
بأخده

غرببةراسةلهذاالرامىتير

52



لقدسنهدريماامامممةاول4إقصالحقيقىالمعمدرهويوصفإن

منماتالمعلوهذتأقانفالبدحاضرامنهمواحديمنولماتالميذهرب
الثمخصهذابمونأقجدالحتملومـنالحلسةهذفييرافبواحدكان

كتابةفيكبيرضلعليوسففيكونذصحوإنارامهبوهـتهو
جيلاألنا

لقدالكتيريئبحياةتذكرنايوسفحياةفيحقيقيةمأساةهناك3

لسوععندفاعااوعنهمنهواحدنسمعكةلمولكضناالسخهلريمفيوأعكان

قدميدقبريسوعأعطىولسكنهأجلهمنالهاكمةفيتدخلأنهيتضحولم
الكهيرينمأساةهذحىوهولهشميئايفعللمولماكقهماتعتدمالهخدمة

واحدكلةلهميقودوالمليماماتوأالدبئالعبوروالريناتبارهوريحتفظونالذيئ

حياشهمفيللناسالحقيتىشعورناأظهرنارالدنياتتغوولـكمحيانهمفيحستة
موتيمبدفقطليسهـ

يسوعصليبفانالرامىيوسضاإيالمفينغاليأالينبغىولكننا3

انجذبويشفىويحيىبعلمرفعفدماصياتهفعلتمماأكزجدأحيائهفيفعلقد
رماعندولكنهنحوإبجابيةواحدةخطويتقدآأنيستطعلمولكمنهأليه
إلمحبةفيهحياتهانعهرتلبالعمليةحاضراأنهكانوالبدصليبهفي

الطريقنفسفيهووسارالمئةئدسبقهالعد

الجميعإلىأجذبارتفعتإنوأياايسيلىفيهاكاتقتلقد
2123يوحناأ
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غمثرالممئادعناخال

رسلبطقواوا

امؤتريمائتخديئةتزيماضتزثالسمثتىمابغـدؤ
أؤليفيجذاؤتبايهزاؤتدقتألتيقيتأحتئوطوشالوتةلغقولت

فيئلفلنؤكيقالممئمهمنطقغمتإدائقةرإكأتةيئمننوعاأل8
أنوزأنقتطقغقائقدربآبغناطخزتنآجمعرجتماههن

زأيهالتبردختلنؤتماحداعغليمانألثهدخرجتذاظجر

لهنتقآكفآتدتمثهآتنفقاةخـقةآلبهمتـاالتييئغنييئاجآثهآثا
قاتمقذالتممئئوصتالتاضرئتهعئوختطلـقأنئئنئنتمذهمثآل

ادقائىيهنيليييماوصتعوةاإلىائمؤصيـغاهؤدالنهؤلثحن

ترؤتهفنآكاظليلإذشـيقمإثهشولئطقيتآليينؤفلق
الرغـدةألألالقثرؤهرتآينشريعاقخرجقتـنمقآككا
خآئفابكننيئثتنئاخلفيتطقؤلتمأخذتآفطةايخعنرو

6198مرثس
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ولكنأزفقدكانالمعبتألنيسوعجمعندلتحفيطوقتهناكبمنم
الخدمةبغلالليقمنالقـبرإليوذهإلنجداباكراءالنساقامالسبتمضىعندما

لهنيرفعمنيخىفيمامحتاراتوإكهنكنوأجحهقأحببنالمنررةاألخ

يوجـدالقبركانفتضوامامفتحلأبوابلهابهنلمفالقبورالحجر

يرفعنهلياشوةاطاقةمئكبركثيراأيداشحجرضخمروضحوفيهأطدود
رسوالداخلهورجدندصجقدالحجروجدنالقبرإليوصلنماعندولىكن

مواتةابينمنقامإقدإنسانيتخيلهأنيمكنخبرأعظملمنذكر

حمعناقدلماكناالمسيحقامقديهنلملوانهوهوموكدواحدءفىهناك

عزيزمبجسدتحفيطوقصـدمنجئنالقبرإلىجىاللواقءفالنساعنه

للقياماجمعينءهواليدفعالذىفماايتهأقدءثىكلأناعتقدوارالتالديذ
هالشيهذاحدثقدماشيئاهوأنالبسيطالجوابالكبرىالحركأجمهذ

هوللسيحقيامةعلىالقاطعالجسيطافالبرهاننفسهيسوعقيامةمنأقللميس

والفرحتئفاظاشوةالقوةوهبتالتىخاءفالقياالمسيحيةالكنيسةوجود

نعلمالقيامةومنالمسيسلاليمانوالحيااذصلتالميلى

حاضرهوولكنهالكتبفيموحوداشخصاليسيسـوعإن1
ولكنءشىيزيلكبأنمنكفيلواكستنمعزيزةكانتامىالذبهو

ندرمصهشخصاليىإظموجودبلعضوركامللذكرىأليسوع
ءنقابلهشخصلكنهء

829



معرفةولكهايسوععنمرفةليسـتالمسيحيةالحياةإن

ءالعظماعننجـداكثيراعرفقداالثننيبنضمفرقوهناكيسوع
إنسانأبسطيعرتديسوعبخصوصوهكذاضخصياأعرفهمالولىكنى

يسوععناالكثىمئاتدرسإلهوقىعالمأعظممنمردألفأكثريسوع

يسوعموضوعهألنيتفالإنهحىإيمانيالىاإليمانإن3

حياتنافيموعيانايمشفهاجديدةوإعالناتحقائقفهناكولهذاالحـى

ولـكموليطرساإلخوققوراهيالفصلهذافيةأثمنماولكن
إيارانبذكرباتتعذبقدوأنهالبدبطرسلبتالكلماتهنهأثلحت

وعيامتيازاتينإنممفردتليذاىدونصلهمنهرسالةتأنيهأةوفي
كلىالمسهذاذافهالذىالعذابفيبلأنكرالذىبطرسفيكريفالانه

خطيتهبمعاقبةثعففهمغأكثراالئبءالخافىيواصمىبأنجدافصنثوثفيسوع
وفتفىحتىفينايتقأنههوبـوعيعملهماأعظمإنأحـدهمقاللقد

هزيمتنعا

الكنيسةإرسـالعة

ثيةائتضدمريخأوآلظقراألمئموجاؤليتاكيراقماتآتمبغذؤ

ؤأختزبهذفتلئتمتتتتاطيخمتمثقةينهآبخأخققدكالطائتي
أثهاوالنككـغتئاكولطلئوتئوحونؤقعةكأئواالذيط

ئعتدفواتمتظزتثماؤقذ
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تنمثميتالطوفائهثمإلثتمئنأخرىطقؤيهمنتةذالكبغـد

ئصتذفواتقئمائبآييغوأختزاطدالقؤدتمتئةالبرأتممئطيقئني

هذفبؤآل

إيمايهئمغذتمووخمئـعيهئونوحشزخدطقزييخيزا6ا

تهموقآكفامقذتظزوةالديندقؤائصتمثئمبئئأوبيموقمتإوة
تنكتهآانخييقةميلبافيواكررواأختغغائعآإلىقئواأد

طئتـغااليآتوهذهئذنئؤينتموتنخقمنيردءواإت
بأئسيتـةدطلتـكآثئوبايهىالهثئيآطيقئحزخولطائئؤميين

وإضتفونتفعرآلئميتماصئئائواشؤإنخئاتتخيـأونتجإليذة

تتةزاونائتوضىغلىثمثلأ

لميقغنؤجقهىءالممئمإإلىازتقغبفدمآتهمفئمالزلثإدقةئم
دغملوالزدثلتسفيبهفكمززوافتخرجبراوأماالت

ايـينبغةالئا7يآقةياتمائـكتؤئثقثئمتع
6902مرفص

هذامن8علدإليءينتهىقمعيصانجيلأنالمقـدمةفيوعرفناسبقكا

ويلوحبهاالمونوقالقديمةإلخطوطاتسفينجدفم902عددأمااألمحاح
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بديليكونالملخصهذاووضعوحيانهاالكيعةعملصقدظأحدن

أنيجبامعاللماكفيسةأنيعـلمكانوكاتبهاالمبتورةالنهابةتلكعن
بهتقوم

وواجبالكنيسةواجبهوارعظإنوعظىعمللدكنيسة

بسوععنالسارةاألخبارويسمعيـرفأنطهللعالميماكنحتىصيحراكل
يسوعوخالص

الناسبأجسادئغمانينبغىكنيسةالإتشفائيةرسالةللـكنيسة3

ماءوايجسدالروحيشنىاكىءجافيسوعبأرواحهمنهتممثلما

يككنالمسيحىإنأقولأنأقصدوالالقوةمجتعهيالكنيسة3

هـذءوراألنماءشىلهيحدثفالالحيـاتعلمايدوسأوالسميشربأن
بقوالحياةمعيتعاملأنيستطيعالذىالممميحىجوهرهبرمرآخرصالصورة

نمجاعإنهالناسهنغيريستطيعهاال

فيهايعملوسطهافىألمسيحلوحدهاالعملهذاتعملالالىكنيسة4

يؤكهالنوهووبواسطتها

انإلعالتاإلنجيلينهىوهكذا

الذيذاكويقوةحضرةفىتقضىالتىالحيـاةهيالميحيةاطياة

وقامعملب
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