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منآلثاخألضخا

والمراحمالتعاسةبين

آلرثخودنختلإقماققضىتسئوغآفا

إتيهءوتجاألصعئحقىآفهثكلإلىأئضاحضرثئم

آثكتمةثهوقذأيعقمهثمفحلعمآلتنتغبجمجغ

فيآقافوقاؤتقاناليىيكتاضأةأفرييونؤآئقريم

ترفيوهىتيكافآثقرأةنيتاضغفئمتةواقاآثومتط

مثلأنآؤضاناآلتافوجميأفىؤفولحماآلمغلداتني

يكىيمخرئوةلمذاواقاآئوذتقققاداترخمعذ

إلمتفاثخنئيائوغؤأضاغقيلهبتشتكونقاتفغتكون

آشتقروأوتضاأزنيآلغقماضمجهبا2يكتمثؤكانآأسئقل

آلخطئلبجمثكثمكالطقنلفتمؤقاذأئتضمتألوتةي
ءصانواسثقلالىآثضآآثخنئثئمبخخرآؤألقثترمقا

ضقايرفئمؤكاتمتشمفواققفافئمؤأفاصاألزغقمايكئدث
11



إلمآلشئوخجمنمئتإليينقؤاجدآؤاجداخرجواتكئهئم

أثؤستطفيؤايقةآةؤأئقرؤخذكلتمئوغؤتمتئآأليخألين

قاذأأئقزسيؤىآخدآتثالزوتثمتسئوعآثتضمتققئا

داتدثآقاغقئدثأئفشتكوناودلئكفئمأئنأةآئزتاها

أتاؤآلتسئوغتقاققاذتاستتذأخذآلققاتتآحد

آثضأطئىؤألتخأدقبمينلثأب
11ا8يوحنا

بكلمةيسوعليأخذواشباكهمعيونوالقريالكثبةنصبلقد

إفالقمامنهايستطيعلنوأنهتماماأحكحمتقدالشباكأنظنواوهنا
تعرضتكاحينماالمسيحزمنفيالعادةجرتإنهالتثولعنوغنى

وكانفيهاقرارهليقخذالربىأوللمعلمءتركانتللمجتمعمثمكلة

يتخذكمنلحيسوعإلىالفريسيونالكتبةأقذاوهكأمرأطبيعياهنا
فيتزقوهىأمسكتإمراةمشكلةمعهمحاملنالمعلمالربىمركر

مفتعلةثورةالسابتكةالوصيةكسرءإزاثورخهمتكنولمالفعلفات

ءانكربشعةجريمةالهودىالناموسعرففيالزناجزيمةنلقدكانت
لنقسهيتمنىأنحهودىكلعلىتولهنفرأاالحبارالربيينعن
الزناأوالقثلأوالوعبادةجريمةيرتكنبأنهقبلالموت

الكبرىالثالثالخطايامنواحدةالزناونيعتبربهانوالكل

ومعمحدداواضحافقدكانالجريمةتالثفياالحوسجبهئمأما
للغموضمجااليتركلمالناموسفإنالموتجكبمقنفيدطرتياين



102الالويسفرفىالجريمةتلكعقوبةءزا

قريبهامرأةمعزقفاذاامرأةحرجلزفىإذا
نيةاوالز

تنفيذالحكملطريقةبهدتفصيالالمنا

القولدير01

انىالزيقتلفإنه

الموسوىالناموممايتحدث223242التثنيةسفروفي

أعزوسلبهارجلأغرامامخطوبةصتاةفيالموتعقوبةتنفيذعن

ويفتالنالمدينةأبوابخارخالبماثناتبخرخالحالةههذمثلفعاتملك
لرجلمخطوبةءعذرافتاةكانتإفاالموتحتىرجمابالحجارة

إلىكليهمافآخرجوممامعهاتواضطجعالمدينةفيفوجدهارجل

لمأنهاأجلمنالفتاةيموتاحتهمابالحجارةوارجموحمحاالمدينةتلباب

وعنصاحبهامرأةأذلأنةأجلمنوالرجلنةالمدنىتصرخ

عقوبةأدننقرأالناموسعلىاليهوديةالتعليقاتمجموعوهوالمشنا
تقصياليفصلهاالشنقاطريقةحتىشنقألوتاهىالزنا

وتلعتركبتيهحتىالجوانبروثممتلئةضردفىالرجليوضع

حولداخلهافىليثةوالثانيةالخارجمنجافةالواحدةفوطتان

العقابألنخارجيةعالمةأيةالمهمفيالتتدوحتىوذلككأقبته
الطرفكذامنواحدرجالنالمطويةالفوطةطرفييتجاذبثمإلهى

أنفاسهتخمدحتىقواهمابكلاآلخرالطرفمنوالثاق

4عفافهانىتفرطالتىالخطوبةالفتاةعقوبةانأيضاالممثشاويزيد

الكبةيكنلمالقانونيةالمرسويةالنظروجهةفنرجماالموتهى
المرأةلتلكالقانوفماالعادلءالجزاموالموتأنفينمخطئوالفريسيرن

مدانةأناللجميعوثبتالفعلذاتفيأمسكتالتى
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كانتالحالةبتلكالمسيحشخصوالفريسيونالكتبةجابهحيما

بالفعلالمرأةأنالسيدرتىدوأدتالىالنسعلمالهدبروهاالئالمكيدة

أنهاألولأمرينحدوثفلنثنتيجةمغفسيكونالموتتستحق

احمبحيمالربأنهوثقتهملهومحبتهمعهالجصاههرتعاطفباالسيفقد
أنههوالثافىواألمررالخطاةينالعشاسصدينسبرالالقلبصاحب

تنفيأعلانايسالليهوديكنلمألنهالرومانىالقانونمعيمحطدمصو
الرومانيةالمحابمأمامإدانئهتثبتمنإاللإنسأىفالموتصوبة

وإخالصمحبيفقدفسوفأةالموهذهامشرمكيقإعيمالسرعأقلىإألهكذاو

علىدالمتمررةبمومايخةوالوالحملطاتأمامجميظهركاابالبقاتعامة

كنهابالعفوناثكإناآلخرالجانبومنهاتينهاعالقوالثائرروماعالالن

االستهانةدالنايعلمأنهعلىيوولطقدهذافإنةحروإطالقهاوممسامححها
الفخهههذاناالزخطيذدبصاالتهاودأعلىثجعهمويمىموبناعرس

ولنإحثاماأحكموهقلىمأوظنواناوالفريسحوألكتمةنصبهالنى

إليهمووجهنحرهمإلىردكيدهميسوخولكنكافكامنهالسيديستطيع
إليهوجهرهالذىالسهمنفس

الفورعلمالمجبهملمالمسيعألهيوحنارالبشيخرناالقصةسياقفيش
ولماذاهذمامعنىىقىاألرضعلىباصبعهيكتبأوابتانحنىبهل

النحرهفاعاليسوعتمرف

ءالخسوبعضتلقىأنيمكنالتصرفاهذأمامأربعةاضاتلرافهناك

يشألمووقتأبكسبأنأراديسوعأناألوالاضاالفترا
حثيبكانلقليهذهلرنظدرةخطقضيهفىصريمقرارإلىيتأنما
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اآلبإلىقلبهرفعالفرةتلثفىولعلهجوانبالكافةمنلمشكل
سريةصالغفي

يسحعهملموكأنه009الكلمةثردحليةاألالنسخبعضوفي2
صغيرةيحروف1مدةالمعتيةاإلنيهليزجمةالرفيدتوراإلضافةهذه

أضيفتلكهالرةالشهالخطوطاتمعظمنىموجوددغراأإلىإشارة

بهذاأراديسوعولعلأحدائهاعلىعآضوولتلتىالنثتهردمعنىلتوصح

وقىأقوالتهمالنظرفإعاددإك4دالشهوأواصكيدخأنالصمت

هامهماتورتكمناذحالقاسيةالدوافع

اإلثباتيستحقىافهرأيه2المعروفيهاالكتابوألحد3

واأللمالخجلبروحامتألقديسوخأإتمامعناهيقولالضدداهذف
وضماثرهمعاحمياالمشتكين3قسوفيأيضاممثةااإلنسانخطيةءإزا

والغروربالقوةتشعالتىالناريهاتالنظزتلكتحاشىوهكذاالجامدة

لقدالمريرواأللمالحزنبروحاآلرضيهإلىوجنههفأحنى4واألنانية
وشرهممئهميهاوجمودوعارماالمرأةخزىصورةأمامهاجتمحت

الجموعنظراتثمالحالةهذهطثلالسبدمجابهةإلىيدفعهمالذىوالخبث

آمامتاجتحعالصورهذهكلوذمولانتظارفيتتطلعالتىالمتسائله

أخفىسذاوحاحموالمرباإلشنداقيمزخوضيقهألمفئقلبةلتعتصريسوع

عنهموجيه

قىماوردالمنطتىمنمسحةعليهتبدواضافرأوضحأنكلي4

نقرآاألرمنيةالرجمةفيالجديدالعيدترجماتمنالمتأخرالنسخبعض
علىيكتبوابتدأرأسهفأحنىهوأماالنحوهذاعلىالفقرة

ا

كتابهفىكامحثكألال2

أالولهني7حأول5ول

كال055

51



العديدةخطاياهواحدكلرأىوهكذاخطاياهملهمليعلنالرض

يقةبطرللمرأةاتمامهمعالردقديسوعأننرىهنااألحجارعليمنقوشة

أولئكخطاياهممضموناألرضياعليلهمحينماكتبمفحمةمصام

ليصدرواالحكمكراسىعليوجلسواقضاةأنفسهممننصبوايقايه

يكونوقدوالقصاصالمذنوبيةفيمعهمتتساوىنةإنسعلىالدينونةحكم
يكتبلكلمةادفةالمرفالكلمةالرأىاهندمايساليونانيةاألصليةالغةافي

البشارةفىوردتالتىالكلمةولكنجرافينهىالقديمةاليونانيةنى

المقطعماإنساألضدتقريراجليستعنىقدالتىجرافينكاتامى
أيوبسنرفيوردتالكلمةنضىضدمعانيهأحدمنكاتاأ

قاثال62ة31أيوبالعتاببروحخالقهإلىيتحدثراححيظ

افنأجركاتالكلمةادفةمرالكلمةمرةأمورأعلىكتبتنكه

خطاياهمعنبتقريرماوبدالمغترينأولئكيسوعيجابهومكذا

حكمأالمشكلحاللذلكلحميقدمأنفىعليهلفريسيونواالكعبةلقدألح

مامعناهلنهميقولإنهلهميقدمههووهاالقضيةهذهفى

عليتجلسواأنأتريدوناتقدموفيهاالحكمتناننراأنيدونأقى

منتتفجرءالدماروئةإلىفموقاقلوبثمتلتحبهلتعالواالحكمكراعى
أنهنفسههفييوقنمناألولبالحجرليلقولكنأرجموماجراحها

أوالبحجررمهافلخطيةبالمنكمبهانمنخطيةبال

أيضأتعنىبلخطيةيرتكبلمأنهفقطالتعنىخطيةبالوكلمة

تستطيعونةلهميقولبيسوعوكأفقالخاطئةالرغبةمجردحتىالتماوره



ءنباطيرجمهاوقالسمجردحتىاليساوركمأنهأساسعلىترجموهان

لجمنهمالواحدتسللثمةوجيزفترةإلىسكونوسادبأيديكبمحياتبا
لرجمهااختارهالذىالحجريدهمنيلفىوهواآلخر

علىالمتهالكةالمنهارةالمرأةأأماواضأغيريسوعالمكانفييبقولم
وقفتغسطنوسأوالقديسيفولوكاوعارهاخؤيهافياألرض

السيدبصوتذاوللعظمىالتعاسةأماملوجهوجهاالعظىالمراحم

فتجيبهأحدامادانكعليكالمشتكونءهؤالأينامرأةياهاتفايرن
حكمهوالدهوراألجيالربقيصدرأحدياسيدالأسيفوت

المسيرإلىقدماكعادتإنولكناعةالسهذهحتىأدينكأناوألعليبا
األوائلمنأثراألواخرلكفستكونالطريقنفسفىثانيةمرة

ءبيضاجديدةصفحةواقلىأيضاوالتخطئىإذهبى
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والمراحمالتعاسةين

عيناتلناتبينأضهاهىالفقرةهذهلناتقلبهالذىالكبيرءالضوإن
الكعبةموقفبصددضيقتينعنلناتبهشففهىئرالبمواقفمن

00001يسييهلفراو

كانلقدلدجمهمالسلطانمفهومءشىكللئاقبلتظهرانهاا

وعارقينسنمتمرهمعصرفيالناموسأخصائيىوالفريسيونسبةال
يفهحونأخهمإلىلربشاتجاههمكلكانبنودهارأسبكل

السطانبفومأنأماءلهمإدانةدوتجريحلآلخريننقدأنهعليالسلطان

وليسءالخاطىاصالحهدتيكرنأنأماالعطفأساعىعلي

ءالخاطىالمفهومهذاأساسوعلىبالعلىلهميخطرلممافهذاتحطيمه
منههفوةكليحصونالشعبوحراساكلقضاةأنفسهممننصبوا

اقحىويوضونوحدودهدهبنوعنافانحروكلالناموسحقفي

وهكذاوصاياهفىيهاونأوعنهيحيدمنعلىالوحشىالقصاص

يدمرنجلدهمولمءالخاطىسحئطريقعغالخطيةمحقصهممنأنظنوا
أنوالحكمءالقضاكراسىعلييجلسونكمنواجمبممنانيرما

بالعطفإليهيتقدمونالعالجإلىلمجتاجكويضءالخاطىاإلنسانيعاملوا

احمالمرو

إلىرفعهمقدالمجتعأنيعتقدونيوجدأناسالحاضربومناوحتى



دوخمهممممنعليأحكامهمويصدرواسواممليدينواقباديةكررا
تمزقأنوظيفتبامنالمجتمععلىحراسةكالبأنغسهممنينصبون
علىالعطفعلييبنهماأنينبغىقىالحقالسلطانولكنتمزيقآالمذنب

معالمذنربيةفيبمساواتهوإحساسهوالضعفبالعجزاإلنسانشعرر
15ممو

لمشنقةاحبلإلىطريقهفيمجرماشاهدأنهوىيتفيلديرهوجورجعن

يرمصإلىمويمكيلديمضىهناالمأثورةتهبكهاتفاصاحعندهاو
كااقهنعمةلوال

سلطانابمقاليدأيديهمبيمسكونلمناألولالراجبكواوهذ

ويدعركوابهاحاطتالتىوالظروفالمذنبضعموفيانفسهمايضعوأدة

خلفتالىاوالمالبساتالعصرفهفالإلىدفعتهالتىالخفيةالدوافع

التعثرإلىباإلنساندحيقاومالدافعاءاإلغراومنءإغراالخطيةمن

حكأيصدرأنتطيعيممأحدالالخلفيةالمبادعكلوتحطيمواألنهيار

هذاقهاجازالتىالظروفاعتبارهفييضعلمهامتهمعلىعلدألصائبا
السلطةاعتبارفيالثانيةالمرتبةفيياقأنيابغىالمتهمعقاباناثهم

لدفالمتهمعليالضغلىهىدالملطاتهمةكانتوإناصالكة

نجمهالفامىاليقابمرارةفيالحزيثةالكئيبةالئدامةأواليأسإلى

المجتمعالسلطاتتقدمهاخدمةأعظمإنابالصولقطرعنتتنكبشكبال

يحتلونالذينواولئكنافعةأداةإلىتحولهانبلءالخاطىتسحقأقل

يرغاالذىيماالطبيبشأنشأخيميكونأذينبنهاالسلطةكراسى
للمجتصعسالماصحيحاوعودتهتمريضهءشفافى

لنوالفريسيالكتبةطمووضرحبأكثرتظهرالحادثةهومذ3



والفريسيونالكعبةاولثكلوبهمتمالالنىءالعداوروحالشعبن
لفدثرىبنحلوقانسانأنهاعلىالمرأةتلكإلىينظرونكانواما

ايضمروكائواالنىءالعداروحوفيءشىمجردونهايعتركانوا

الفخشباكألغراضهميوصلهمالذىالفطمخلبقهاوجدواليسوع
فيفهىأهدافهملتحقيقاداةمجردإنباقيهالسيدواليوفصبوهاللى

عواطفوالمشاعروالقلبوالذاتيةوالاسمبالعرفه

غيرنظرةخاطثةنظرةشكوالهىالبشرىللكاثنالنظرةهذه

التمرفنفسيصدرأديحدثوكمصاحبهاثرفتالنظرةإنسانية
عرفتالتىوببياتريسعنقيلكماالمسيحاسمالىيمتمبردطأنابرمن

تنظركانتإنهاروقةااإلقتصاديةالخبيرةباسمورالدىباصمبعد
ليسوانظرهافيالبمثرإنأمامهاتتراعىوأصنافكعيناتالناصيد

عيناتحاالتامثلةبلاأثبخا

قصالالكاتببخصصتورنييهبوللدكتورطبيبإيمانكتابفي

في5الفردوذاتيةالمقدميماالكتابعنللحديثالشاثقكابهمغكافال

المقدسةالكلمةعرففياإلنسانذاثيةقيمةالكانبيؤكدالفصل3ه

صىموإلىيتحدثفاللهءباألسماالكتاباهتمامالحقيقةهذهمظاهروأحد

تذهلهالكتابودارعى33711خروجباسمكعركمكلال6

بالالعادىءالقارىيراهااملةفصوالوحىلهافردالىاءاصاكزة

قيمةلنايظهرءااألهذهذكرأنيرىاللراسةفىالمتعمقلكنمعنى

قطعةوالأرتاممجموعةفىصفراليسفهواقهنظرفىردذأتية

كطبيبمهنتهمنبمثالمدلاليفولوكماءالبمثرىالجهازماكينةفيكيار

هذهلنفسىأقولبأنواكتفيتاحمهأتذممرلممريضجدقلو
2



المريضأفقدفافىأمسأولفحضباالتىالمراريةالحوصلةالبابحالة

أمحروفنىبععلىأهغإفىالحاالتمنحمالةوأراهكانساناعتباره
رئةأومتليفاكبداأواريهمرحوصلةأعتبرأقأىبذاتيتههتماممماامن

يرفعالمفدسالكتابإنالمميزةذاتيتهلهحياإنسانامنهأمحثرممزقة

والدرهمالضالاإلبنأمثلةومااإلنسانشخصيةيفدرواللهدالفرذاتية
منأمثلةإالالصالحوالسامرىالقطيععنالشاردوالحملالمفقود
أمثالهفيالمسيحشخصلناصورهاكااللهنظرفيالفردقيمة

المرأةهذهاسممجردحتىيعرفوالموالفويسيينالكتبةولكن
أةالحمطينفيخطيتهاأغرقتهاحالةحارةكوخباعنالتزيدنظرهمفىإخها

قيمةتصغرحيماأغراضهمفيالستغاللها4صداكةأداةفيهاورأوا
المسيحروحعنالبعدكلنبتعدأنظارنافياألشخاص

وأحدالطرقالسحرإلىباإلنسانليدفعمحبتةسلطانيستخدماللهولكن

ذاتمنيتحوللنوأنهءشىمنأكثربأنهاليفينإلىدفيتبعهاالتى
إعادةعلىفعملأنعلينانسيرأنينبغىالطويتنفسعليءشىإلى

اإلنساننجدأنالعائروإقامهالمعوجوإصالحالكسيروجبرالضمال
مجلهأنإليهاوصلالتىحضميضالحيوانيةمننرفعهأنإنسانيتهالى

ءشىمجردوليسإنسانأنهيدرك

ءمجتمعهصإلىنفسهإلىءالخاطىةإعاطريقفيخطوةأولهنا

إلههوإلى

12



والمراحمالتعاسةين

اإلنححانمنيسوعموقفلغاتظهرالحادثةهذهفإنذلكعلىزيادة

ءالخاطى

إلنساناللمجقأنهيسوعبهنادىالذىاالسامىالمبدأنرىهناأ

يجلعىانيريدفالذىالخطأمنلنوعمرأهوأسكانطالماسواهيدنيغأن

القلبنقىيكونأنعيبباليكحونأنعليهالدينونةكرسىدعلى

واحدامعمموىفيجميعاومادمناوالممثعاعرالحواسطاهريرةوالسر

مناأحقمولمغالدينونةلركنأنفعلينااإللهىاألدبىللناموسيالنسبة

تدانونتدينونبهاالئىبالدينونةألنهتدانوااللتدينواالبنالك

أخيكعنفىالذىالقذىتنظرولماذالكميكاالتكيلونبهالذىوبالكيل
دعنىألخيكنقولكيفأملهاتقطنفالعينكفيالتىالخشبةوأما

أوالأخرجبامراقعينكفيالخشبةوهاعينكمنالقذىأخرح

أخيكعينمنالقذىتخرجأنجيداوحينئذتبصرعينكمناالخشبة
5ا7متى

مقاييساآلخربنعلىنطبقأنناهىبينناشيوعافماءاالخطاأكرإن

نحنالنستطيعمستوىمنهمنطلبأنأنفسناعلىنطبقهاأننحاولال
رويتهاعننغفلخطاياقيهمندينأنإليهنصلأننحاولوال

22



استقاهخطأعليابنهيعنفوالداأنيحدثأالنحنحياتنافيدينونتها
فيالمتقدمينمنالبعضيشيعأالفعلهفيبهوتمثلأبيهمناإلبن

سواهلدينونةاإلنسانأهليةإنقيهاواقعونهمعضومذمةالكنائس
فيتكنالحقيقيةاألهليةولكنالمعرفةضلثفجميعناالمعرقةليست

الديانبأنهاللهعنيقينناومامناواحدتحلكهالماوهذاالصالح
تعجزهفياإلنسانإنالملزمةالحقيقةهذهعلىاستناداإالالوحيد

الكاملالمستوىإلىمايومايصلولنيصللموخطيتهوضعفه
سواهعليويحكمالدينونةكرسىعلييجلسأنفيهيستطيعىالذ

أنالمجدرببهانادىالتىأيضااألساسيةءالمبادىوأحد2
وقبلآوالتبنىأنينبغىالسوىالطريقعنضلإنسانتجاهعراطفنا

والتعاطفالرحمةعلىءضىكل

أنءفىكلقبلالطبببواجبمنإنءاألطباعنقيلىولقد

يقدموأناغالباالمرضكابرسمنيخففوأنأحيانامريضهيشفى

لهيظهرأالعليهلطبيبمريضايحضرونحيماطادالهالتعزية

يتيرالمرضكانمهماالمرضمنثقززهأوهءاستيا
ازاالشمثز

رغبتهىالمشاعرتلثويبتلعالذاتيةمشاعرهعلييتغلبأنعليهبل

يجابهناوحينماءللشفاالمريضوإعادةالمرضءأعبالتخفيفالصادقة

شعورنايكونأنينبغىفالءاألخطامنخطأارتكبإنسان

ألولا

ألرفعأفعلأناقعحفماذاخطيئتهثمنيدفعأنالمخطىءعألينبغى

32



أفعلأنأستطيعماذايكونأنينبغىبلإنسانارتكبهجرآائج
ذاتإلىأجمدهكيفلنفسهضرفاالتىالهوةىعلىأعينهكيفله

العونلهونقدمموضعهفيأنفسنانضعأنينبغىالجتمعإلىوأعيده
الظروتتالثمثلفينجدهأننشتاقاالنمى

يصوعجعلالذىالدافعنفهمأنلحاألهميةالبالغةاألمورومغ2ا

اليسيرنفمخطيهافيأمسكتالتىالمرأةثلكمعالنحوهذاعلييتصزف

استنتاجإلىونصلالصواببناعنوينأىفكهـيرنابناينخرفأن

الخعطيئةمعيهاونيدالسأنفنظنيحالممروحعنيكونماأبعدهو

وشناعتهاجرمهامايقللأو

ثخطثىوالإذهبىاآلنأدينكأناوالللمرأةقالحينماالمسيحإن
وأهدرنهالدينوأبطلأنهاإلطاللتاعلىيقصداليسوعإنأيضآ
إنهبعدءالمخطىيدينولناإللهىالناموسدبنوعلىوشالبالعدالة

الناموسعهدانىلقدبعدالتقلقىالمرأةأبهابقولهيعنىال

هفيالمكانمتسعرحبالنعمةوعهدالنعمةعهدءوجاالقاسيةببنوده

إلىالعدالةتنفيذءإرجاإلىرتشكلمتهكانتلقدكالللقصاص

هقادمةاخرىفرصة

التالىالنحوعالنضعهافأننا1كلمتهنوسحأنلناجازوإذا

اآلنأدينكولنائياحكمااليومعليلثأصقرلنمرأةالأيثها

وأكئرأفضللياةأخرىصةفرأعطبكسوفلكنننىالماطعةانةالدينو

الكربموالعفلهذاأهليككوأثبتىمبىذ1كهيهر

3كا



للحياةبناعةقوةكونىأسمىومثاالأرخحياةالمالأظهرى
والهالكللموتهدامةقوةال

فاتمالتصلحىجديدةفرصةلكنأماملئحقهذاأخطأتلقد

الفصيرالحياةيومخهايةوعندأعينكسوفوأناأيضاتخطئىوالإذهبى

كانلقدءإليكالمقدمةبالفرصةتفعليهأناستطعتعاصماباتعطينسوف

حقيقةمنأمحنريتضمنالحادثةهذهفييسوعموقف

يفولبالسيدوكأنىالثانيةالفرصةهبةشئكلقبليتضمنفهو1

فيقعئرتوأنكبكالتوىقدالحياةطريقأنأعرفإنىلها

كيآتكفحتاتلتلىجديدمنلتبدقالفرصةأهبكولكنىالطريق
الممزق

الطريتافيوتعثرالسبلبهالتوتخاطىلكيليقدميسوعإن

يبدىفانهاألنسانكانهبمايهتمالسيدكانوانالثانيةالفرصةإنجيل

قيمةمنيقللالإنهيكونهأنيمثنأوسيكرنهابالتالىهاه

اهمامهمثلالمكسوربالناموستمفهوالحياةفيترتكبالتىءاألخطا
اإلنسانأماممفتوحالمستقبلبابأنيوئنبالتالىولكنهةالكسيرلقلوببا

جديدليبدألمن

بناألساصىالفارقإنالعطفروحيظهرشالموقوهذابإ

العطفوحبرلثخاطىيتقدمأنههولنوالفريسيالكتبةوبنالمسيح

الحادئةجمذهسطورخاللومنءالقضاكراسىعلهلمجلسبونهمبيظ

يمدرواأنيريإلونفهموضوحبأكرالحفيقةهذهنلممميأأننستطيع

فىتكيمنالعظمىموسعادرجمأبالموتالخاطحةالمرأةعليحكسهم

502



المرئعشوالجسدالمتقجوةءالدماهموروالمرةللصرخاتسماعهم
عليهالمتساقالةواألحجار

سعادنهوجدققدبسوعأماالدينونةسلطانمشاعرهمنجلبلقدكان
لقدانوالغفرالعفوسلطانهوأعظمسلطانفينفسهءوارتوا
الحياةإلىبعثهافىسعادتههووجدبينماالمدخنةالفتيلةءباطفايسعدونكائوا

يركةوالالنورالةرإلىإعادتهافيالنعمةيتفيتغذيتهافي

والحبالحنانبيدىءالخاطىيتناوليسرعأننرىوهكذا

الناجالغرورؤهميملكانفقدهمأماالرحيمهوالمشلركةوالعطف
هالذائىالرمن

التحدىروحعلىينطوىالخاطئةالمرأةمنيسوعوموقفحى

لقدالعفناآلصللمستنقعالطاهرةالشمسنورئحدىفهولهاءنحديهأما
والنضطوبىاللهايقللمإنهيرهيطهارتهياتهجابهها

الحكمملتنفبذيتأهبونالذوأولئكخطاةكلهمالبشرإنتتزعزعى
طريفكفياستمرىالحكتميستوجبوننظيركخطاةانفسهمهمفيك
هءخاطىطريققيهتسيرينالذىالطريقإنلهاقالبل

هاألمنحميانكبرنامجكيرى5للجهادوقوكىعثرتكمننتفضىط
أبضاوالألتخطئىإذهبىزيااالى

يتحدىغفرانهناللبعضيعمكدكاسهالففرانجداليص

لهنحطرلمسئوىإلىءالخاطىيوجهكقرانطةلىيشنرحمضراهـ
النيةالطيبةلحياةبتحدياتامسةالىمةاليجإيهممسوعإنطعغ

ءالجبماطه

3هث



فحياالبشريةاإلمكانياتفىثقتهيتضمنهناالمسيحوموقفد

وتعجبادهضةءنمتلىالمرأةلتلثصوعصوجههىاللهراألمقليالقنتأمل

عارهافيرتستلممنحلةمثلذاتلساقطةيسوعيقولكيف

لمئليقولكيفالفعلذاتفىعليهاالقبضمنحولهاالذينتمكنحتى
أةالمرهذه

فييسوعثقةإلىالقولاهذأأليشيرأيضأتخطئىوالإذهبىأل

لهايقللمالمرأةهذهإمأوقفحينماإنهاناإلنسقلبفيالكامنةاإلمكانيات

فيعشتلقدأسنانهتضرسالحصرميأكلمنالبائسةالتعسةأيتها

إذهبىئالصنهلأيضاتموتنوخريكعاركوفيوخزيكعارك

روحهوبعملوبنعمتهبمعوتثهأنهيثقكانلقدأيضآتخطئىوال

يسوعطربقةكانتلقدقديسإلىيتحولأنءالخاطىيستطغ

لمامهموليسعلهمءالرجاخطاةأنماليائسالمعرفةإلىالناسيدفعأنأل
يمكنهاالتىمنةالكطالعظيمةباإلمكانياتإليهميوحىأنبلىالموتىسو

اللهبغعهةافتصاراوهزيمتهمبأسايأسهموتحولتظهرأناللهبفوة

أنومعءالخاطىلالنسانيرالئحذيتضمنيسوعوموقفول

نلمحهأننستطيعأنناإالمسموعاواضحأنكتشفهالهناالتحذير

األبدماالختيارمعالقصةهذهفيلوجهوجهابنايأتىفالمسيحضمنا

قهاطرفأمامفااألعغباالختيارالصرأةهذهيدالممواجهلقدىالمصير
طريقوأمامهاأرادتإذاإليهاتعودأنتستطيعوهىالقديمةالشائنه
كلمةألنختامبالقصةالقصةهذهإننفسهاإلىوالرجوعالحياة

اإللهأماملوجهؤجهافحيماإالتسجلالإنسانكلحياةفىالختام

الديانالعظيم
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النورمعرفةفىالعالمأخفقوم

غاتمنوراهؤأتاقايألايضأتحسموعكفتهثمئتم
آثحيلوةئوزتةتكونتلنآلظفمفييفمثىقآليئمغيىمن
شتقادتكلتفسيكتشقدائصآيضوناثقريمتهقاذف

أثثقدكئتؤاللفثمؤقاذوعتآتجابئضائستت

أثنوإثماآتئثأئنجمنآغقئمفيتىخقاديىفشتفميىي

ائناكالوآلآتىآيثنمنتغتئونقالآئئثمؤأفاأذهمث

تققآتاأماتيينوندأثخبخمأئتثماذقمب

تىيئخققتئئوتيىأدينأتاكثثؤإلطأخدأأدينة

ؤأئضأأزستقيىآلذىؤاأللثأتاتلؤخإلىتت

فؤآتاتجقزخقئزكمهادةإنقكئولثتافوسيكثمفي

اوققاأزستقنيذىآآأللليؤيشقدتفسيىالشاهد

وآلآتاتغرفوتيىتسسثميسئوغاجالآئوكفرأيثنله

آئضأأبىلقرفئئمغرفئنونيويى3
82



نيئقفئموفوجراتلآيىتممموغةقاكآلمالذا

ثءتجاقذتكنثممتاغتةنيئأخديكهيضئمزآلهثكل
تغذ

8203يوخا

الهيهلخزائةتحتاليهودشيوخسوبيسوعبيندارتالمحاورةهذه

األولواقالرالهيكلأروقةثافىوهوالنسوةرواقفىالهيكلانةخروكانت

ءنحصصأللنااألخرواقالروكانءالنسارواقوالثاقاألممرواقكان
وحوكالكهنةرواقافيالمذبحعليذبيحةتقديمعندإالالمرأةتتعداهال

بجوازتفومحيثأعمدةذاتبواكتوجدكانتءالنسارواق

علىيطلقونوكانوبتقدماخهمالناسفحبايلقىخزانةعشرةئالثالجدمران

اصفلهافىمتسعةاألبواقتشبهكانتألنهااألبواقلفبالخراناتتلك

لنرعمخصصةكانتاناتافئتالثمنخزانةوكلأعالهافيوضيفة

لحالثاقلنصفيودعكانالمانيةوااألولىانئينالخزفيتقدماتامنصظ

فيوضظهالهيكلصيانةلنفقاتداعهبأيدىحصكليلزمالذى

ضعتوسيدةكلعلىالذىالحمامزوجأثمانتقدمكأفتوالرابعةالثالثة

نةالخزفي218ألوييئ41تطهيرهالمراسممهثقلأنطفلها

انالنيراليفادالحزمالخشبنفقاتلتغطيةعاتالنبرتودعكاشالخامسة

فييشنخدمالذىللبخورألثمانمخصصةكانت6دسةالساانةواظزالمذبحعلى

أواقظافكاةالسابعةئماالمناسباتكافةفيالعبالةمراسم

رصياتها4الذهبيةالهيكل
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والهباتوايداياينذورمخصصةكانمتاناتالخزبقية

ذكوفيالخطيةعنالتكفيروتاقدمات4الشكورثقدماتعاتوالتير

الذينبالعابدينويموجبالحركةيعجمحاناالهيكلخزانةطكاكومن

ءاألتقيايغنظيرهمكانهاكرماكانلتةاهمعطايهبواأنيريدون
وايناقئأو4ادصحيحالتعديميقبدراأنامشعدأدعألهمالذين4المتعبدين

يسوعينادىءاألتقياالمتعبدممنجموخوأمامالمكانهذانىته

خلفيةأنجداالمحتملكاومنأالعانررهوأناقائالالعظيمبالحق

لقدوثأثيرأةفوالحتاهذازادلتقدللسوعأحاطتالتىالصورة
المظالعيافرصةثالحديثاحمبنيوحثايفرضهاالثىالفرصةكانت

كيف773يوحمناسابقفصلفىعرفنارلقد72يوحنا

مذاأنوكيفءالماءتقليدأستقامرامحيمهضحنكانالعيدذلكأن

اصلىءالماكوضهعنالعظيمبالحقلينادىالفرصةوعيعأعطىقدالكليد
ظاممطلكلىالرىيهاللذى

أولامسففىالعيدهنمابراسيميرثبطآخرتقليدهناككانرلقد
قرووايجرىكأنالتقليدوهذاالهيكلةءإضاحفلهناككانثامه
وفئالمتفرجيهاتسعليرةممراتبهتجيطالرولقذلككانءالنسما
ستارهالليلأسدلفاذاةيركئأرجتممارتقامكانتالرواقرجم
4القرةهنكاننورهاأنالتقليداليهزدىوجمرالاتآلمناىتفلئئءتضاشكا

ااابالنورسماحئهتتوهجاكاأنمفئدسةرانديئدفىجمتاكلأقضىكأ
دكالليلةكوخإللتهارإلىثذيحه01ليلقيثخؤلمتهآالمنثعث

وهمالمؤامبرفيهايرددونحلفاتتيعفولط4ىءبهأيديئوتم
كانتلقدلهمحومنجمهتفرالمحضبهبئأمامطوخغلكصوفيبئ

ءويضثماأررشليمزوايابهلالنورفجهايخثرئليلةالمظالعيدليالىأول
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نفسوكلقلبكلهليلوالتوالسروربالفرحغدرافيهاركنل

جحيدنوعمننورإلىالمادىالنررمنسامعيهأنظارجههـيسوعولكن

يخترقهالهيكلمنائرمنالمنبعثالنورأنكيفرأيتملقدلهميفولإنه
بلالظلمةفييمثمىفاليقبعنىمنالعالمنوهوأنافيبددهالليلظالم
بطولبللياللعدةأوواحدةلليلةنوراليعمىالحياةنورلهيكون

سرعانولكنهقوىساطعالهيكلنورإنالحياةطريقبطولالحياة
ويئزايدويستمريبتىالذىالنورفافىأناأماءينطفىحثىلمايتضا

اإللدبنأبدإلى

13



تابعالنورمعرفةفىالناسأخفقوم
82102يوحنا

نورلهيكونبلالظلمةفيفاليمشىبتبحنىمنيسوعيفول
النورتعنىقداليونافىاألصلفيأمرينثعنىالحياةنوروالجطةالحياة

وفىللناسحياةيعطىالذىالنورأوالحياةينبوعمنيصدرالذى

وسطمضيئأانبثغوقداللهنورهووعيسأناألهرينتعنىالجملةهذه
لنالؤهرةأنوكماللعالمحياةيهبالذىالنورأيضاهوويسوعالبشر

وهكذاالشمسأشعةتغمرهامالممشرقةامةابتسفيبتالنهائتفتح
يسوعمحضربنورتتشبعمالموالجمالالنعمةبأزهاتترصعلنحياتنا
إفراقهونعمهالمسيح

ماننادىكثيراونحنخطوانهإتباععنالسيديتحدثالفقرةههنفي

وحبماالتباعهالغيرماندعواكثيرالمسيحخطواتاتباعبفرورة

نكماماذاكذلكنتحدث

وحيظلنإكولوتنافىالبواألصلفيهىيتبهعكلمةءثىكلوقبل

ضوعانلفىأننستطيعفانناالكلمةهذهعليهاتنطوىالتىالمعاقنلرمى

األصلفيالكلمةهذهاتباعهعلىيترقبوماالمسيحاتباعمعنىعلى

مةرابطةادفةمترذلكمعولكنهاالمحتلفةالمعافىعنخمسةلهاأليونافى

والجندىورئيسهلقائدهالجندىاتباعإلىيريمثلاالمعنىا
ميدانفيالطويلةالمسيرةفيوبرشدههبفوحيثماثائثرينبع
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يخطوهاخطوةكلفياألخرىالبلدانعلىالهجوميةالحمالتفيلفتال

والمسيحىوالسوالمناقشةغيرنىيتبعهأنالجندىعلىالفائد

فييتبعهأنعليهالمسيحيسوعاألعظمقائدهصادىتحتصالحكجندى

وخضوعطاعة

فاضاالسيديسيرحيثمالسيدهالعبداتباعإلىيشرالثافىوالمعنى2
وطاعتهخدمتهفييكونالحاجةدعتوحيثماكظلهيتبعهالعبد

وتابعهإشارتهرهنالدوامعليإنهمنهيطليثاالتىالمهامبكلوالفيام

المسيحليسوععبدأيضاالمميحىوهكذاعنهاليقترقالذىاألمين
سيدهورضىلموراحةسرورفيوراحشهورضاهسروره

مشيرتصيحةقبولإلىضيرييتبعلكلمةالثالثىوالم3

مفرقفيحيرةفياإلنسانيقفوحيماحكيمعاقلإنسانأوحكم
ناصحلنصحيلجأفانهيساراأمممينايتجههلواليعرتطريقايا

هواللمراصةالحكمةمنلهإنسانحكيمحكصأودرمشمشورةلى
محكإصدارأورأئءإبدامنمايمكنهتالطويلةوالخبرةالنظروبعد

الحكمذلكويقبلةالرأىبنلكمكيعفانهعاقالالسائلقاذاكان
وعلىالخبيروالناصحالحكيمالمشيرمرمسيحىيكلبالنسبةيحوالممم
إرشماديحسبسفينتهويوجهشورتهوحهيقبلأنبهيؤمىمنممل

وترجيهه

هاونواميالحولةسلقوانالطاعةممعنىأيضاتستخدموالكلمة4

ايةعلىالمجتعفينافعاعضوايكونأناإلنسانءشافاذاوشرائعها
ويقباللنولميسهيخغحعأنفعليهالمحتمعذلككالطالصورمنسورة
ءالسمامملثةحىعظمىلمعلكةكواطنوالمسجىفوانينه
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نجضعأنعليهاألسسالروحىالملكوتهوشاململكوتقىكعفو

يسيطرالذىكالفاموسالمسيحناموصويتفبلالملكوتذلكلقواننفات

مجرياتهوبنظبمحبألعل

وتفكيرهفقاشهفيمعلميثتهجهالذىالمنهاجعتتبأيضايفيدوالفعل5
الذىاإلنسانهوفالمسيحىحديثهأوخطابهفىخطيبأفكارتتبعأو

كمافهموعدمجعودقلمعلمهاليصغىإنهالمسيعتعاليممغزىأثرك
والدراسةفصلفىلملرسهيصغىحيناللعغالمغلقللعالميذلث

التىالكثيرةمشاكلهلهإنسانمعيحدثكامشتتبنصإليهآليصغى
إنهاألخرىاالذنمنلتخرحأذنمنالرسالةفتدخلوقلبهعفلهتمأل

قىوتتأصلزاكرثهفىوتئبتبالرسالةرفهمهعفلهويتشبعيصغى
والطاعةبالمحبهفمصربةالرنىالحىالبذاربتأصلكاقلبهأتهاق

وروحأجسدانفسكتعطىأنمعناهالمسيحتابعآليرعتكونثن

النورفيالسيريعنىبعبةلثهذهبركةفىوالدخوللسيدكطاعةنىونفسا
مفدرتنافىالشخصيةحكمتنافىالذاتيةئوتنافىسلكناإذاإننا

الحياةمشكالتمنالكثيرألنونتعرنضعفمامرعانننافوذكائنا

ممفردناناوإذاسحاللهنجدمأننستطيعوالومقدرتناذكائنافوقهو

أيدينايينالحياةةخريطالنمئلثألنناءالخاطىالطربقلبأمألتخذغافالنأ
حكيمقائدلهالذىاإلنمحانإنالحياةةلمسيراإللهيةبكاجقإلمحالخكمةقنحن

أمانفىرحلعنهابةإلىيصلأنوالبديديهنبالصائبةوالخريطةئهاطريي

صورةأثقوحدهلتكالذىالفائدفلكهوالمسيحوعموبصإل

صدمقفىواتباعهومعمياتهاهوصاريهاومتاهاخباوعورتبافى1الحيلةالبنلم

المجدالعتيدإلىسالمفىالدخولولحياةاهذهفيأماننىالسبرصبهبموأمانة
43



تابعالنورفةمصفيالعالمخفق3وم
83103يوخا

الكتيةتائرةثارتالعالمنوربأنةالعظيمحقهعنيسوعأعلنحيما
لناتبدوممالديهمغرابةأكرالنغمةههذكانتلقدوالفريسيين

ءادعابلإلسواهالمسيابأنهصارخاءادعاعندهمهذاكانحقداآلن

كانتالنورسكلمةفحسباإللهىالجاللعلىوقفهىوأممالبصفة

فياإللهىالجاللبذاتاليهوديةاللغةوفياليهودىالفكرفيتقرد

وفىوخالصىنورىالربهاتفاأنمالمريتحدثا82مورالمز

أبديارأنولكيكونالرباالالقولنقرأ15691ءإشعيانبوات

سلكتبنورهرأسىعلىسراجهءأضاهاتفاأيربيتحدثبيظ

الظلمةفيجلسمتإذاميخانبواتوفى923أيوبالظلمةأ

أشمأنأعلنوافقداألحجارأما78يخا01لىنوهـقالرب

لنفسهأدعىقدفأنهالعالمنوربأنهيسوعنادىوحيماالفورهوياالم
إنسانإليهيتطاوللمحقا

ئالثاتخطليبررولكنهمعفديرععمالفقررهذهنىالنقاشوتتبع
رئيسية

يسوعدةشهاانعلىيصروناليهودؤيهنرىاألرلىالخطرةا
شهادئهكانتفلفدالشهوبشهادةتنقصهاألنهاحةغيرفسهلن

أنكليصراليهودىالناموسوكانفحشاجانبهمنظنوهاكا
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تفديراقلعليشاهدينشهادةاساسعلييقومأنيئبغىتفريرمى
يردالقول9151المنبيةسفرفيبهمعترقاناقذأيصبحأنقبل
الخطاياجميعمنماأوخطيثةماذنبفيإنسانعلىواحدشاهديقومال
األمريقومشهودثالئةفمعلىأوشاهدينفمعلىبهاءىالتى
أوساهدينقمعال1716السفرنفسفىأيضانقرأكا
سفروفىواحدشاهدفمعلىاليقتليقتلالذىيقتلشهودئاللة
وهكنذاللموتنفسعلمايسهدالواحدثماهد353هالعدد

اليوجدألنهئقبلأنيمكنالنقسهعنيسوعشهادةأناليهردمنطقكان
يقولفهوبندينملكانفقديسوعردأماعحاهيؤيدهاشاهدأى

بسلطانهموقنألنهطقردهاكانتولوحقشهادتهأنأواللهم
هذاأخرىلشهادةبحاجةليسأنهحتىاآلبخبمثركتهلتاو

معناحدوثهيثكررلماصورةإنهكاذبةذاتيةئقةأوغرورأليس

اخصائىأويركبجراحإلىأحدنايعكدمضدالعاديةالحياةمجرياتئ
محتهويوكدالقاطعحكهالطبيبويصدراستشارتهطالباعلمى

قولهلتأيدسواهمشورةإفىيحاجةليسفهويقولهاكلمةبكلشقإنه

أحديصدرحكماخرمثالخذخبرتههوجوهوقريرهن
الفانوندلبشتطبيقهومننفسهمنوائقإنهءالقضاجالكبار

يعرفمايعرفأنهعلىتاكيدمجردإنهاغرورهالتعنيبرصلم

إلىمجاجةكانماإنهحتىاآلبمنبفربهوائقالملسيدكانوهكفما
الوئيقةالحيةالشركةهذهشهادةاعدشماهديمباثمهإثة

الئافىالشاهدهنمااخرشاهداجهلدأنيسوعهقبهرقيلمرة

المسيحليسرعيشهداطهإننقوللأعأيمكنيفىوكئفهقه
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االبنأقوالفيتكنلالبناآلبشهادةءشىكلأولا

يكنمالمالعلويةالحكةبكلماتينطقأنإنسانيستطيعفالوتعاليعه
األزلىالحكةينبوعمنفوقمنأعطىقد

عليتجرىالتىاألعالفيتكنلالبنأيضآاآلبوشهادةب

اللهيكنلماألعمالهذهبمثليقومأنيستطعأحدفاليديه
عامالشيه

المسيحإنالجاهيرعلييسوعتأثرنىأيضاتكناآلبوشهادةجى

مجهودإليهايصلأنمنأممىهىجوهريةاتتغيرالبمثرحياةفييجرحأ
أولسظهإلىءالخاطىتحولأنتستطيعبشريةقوةتوجدفالإنسان

لمقأهذافينرىوهكصذايسوعيفعلهماوهناوديممالكإلىالمجرم

أممالثئاالعلىهذهفليستالمسيحممخصفياللهمملعليدليل
عادىبشرىانسان

معهالبشرتفاعلفيأيضاتكنلالبناآلباللهرمهادةد

قوتهءملفىالصلبرفعوحيثماللناستالمعانجيلكرزفحيما

التجاوبيلقىالحالفىفإنهالبشرأبصارأماموجاللهوسموه

التجاوبهذايوقظالذىماالصادقةالعمليةةوالحياالفعالالسريم

الحياةإلىتدفعمالىالمشاعرهذهفيهميبعثىالنماالبشرقلوبفي
ومزثرأهداشأالقدوساللهروحعلحووالشكهذالمباركةاالعمليه

فىاللهنرىأنامنكنخاالذموءالقلبفاللهإمماالجشراقلوبمافى

يسرع

اعترضواالذينهوالفريسيينالكتيةعلييسوعردكانرهكذا
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منواحملهجانبمنصادرةألنهاقانونيةغربأنهاشهادتهل

نفسيهعنشهادتهبأنلهمأكدلفداخرينشغودبثمهادةرالتتأيدصاحبها
لهاآلباللهبشهادةتتأيوألضهااليقيثىبسلطانهلتأيدألنهاوصدفحق

كديويسوعفيهانرىالنقاشهذاموادفيالتانيةالخطوةثانيا

العالمإلىيأتلمنهوالمحبةبروحشكوالءجاقدإنهالدينوفقحمقه

وتجاهالمسميتجاهاألنسانقفاعلذاتفنهماذللثوالعالمليدين

لموانجماالتالمسيحفىيرلمانالههههـاإلنسانذلكدينونةتكندعوته

علماالرهيبالحكبميصدرصنثعسهينيدهانمالمحإنهحياتهفييقبده
الدينونةكةجمنفىبينللثصيزفامححالالسجديضعوهناحياته

البمثرثاومتكاييضراليمعرفةعالالتىالدينونةفهناك11

وهذهالداخلفيبكنمافتكتثوالاقااألإلماالتصلالقنةاإلينو

اعامبوجهالناسدينونةهىهذهبلرالفريشينالكتبةدينونةهى
همامهايتجلىكلإنالداخلفىهومماموالالدوانجععنالتبحت

السطحفوقماإثالظاهرةرزةإلى

ليعاالكاهلةالمعرفةأساسعليتقهـوأالتىونةوالديوهئاكب
واكباصلبثحيطالئىلكاملةالمعوثةبلىءنجوؤبخيةاكلزأفةث

هوهمذوالحقافقواخمفئافعاالسنمرحمأممتاالظررفآجمهـإلىكأت
حماوهناايألموشبواطنالعارفوحدفهرنجاللهجلالقةحبا
بشريةستوليالهيةدينونةهىيمعإرهادينونةأيةبأنأ4يفادقيموعلى
لخاالئيحذيرينرهذاقىبلتجزيتناهأتبهننواثلبراللألنه

تحعلهالحقيقةهذهاألموربواطنئالصلفانذالوحيدهونيصوع
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القلبألفكارمختبرأبالتالىوتجعلهاخرقلبأىمنأكئرحيما

ضخصأىمنأكرحياتنافيرةوكبصغيرةلكلمميزاونياته

لديهمكشوفاسالنعيوضهعليقيفاآخر

فةبالمعرئتأيدألنهاوكاملةعادلةوصادقةيسوعدينونةفاللذلك

جاللهجلاللهعلىوقفهىالتىالمثاملة

صراحةبكليتحدثيسوعنرىاألخيرةالخطوةوفيئالثا

عدمإنبالتهمعرفةلهمليستأنهلهممعلناوالفريسيينللكتبة

داللةتدلهذهكلمحيئهمنوللهدفولرسالتهلهمعرفخهم

أنفسهميلقبونمنامأساةنكنهنابالتهمعرقةلهمليستأنهعلىواضحة
ويعلنلهمقاصدهليعلنهرائيلابالفعلاللهاختارلقدالختاراللهبشعب

وكانظيهرانيهبينالثلقبلذاتهويظهرلألهمطريقهعنمقاصده

ولكنهمالغايخةهذهإلىويتجهفالهلىهذاإلىيشررائيلاتاريخكل

أوالرأىابهذاقسكإلىاألفكارمناقشةإلىالطريقعنأنحرفوا

الديائةمعنىعنالخاصلمقهومهمالمقيتالضعصبإلىلذالثاالنتصار

أنوااراثأضفىتكنمأساتهمإنالخالغتجاهعمياناحواأصبأنهمحتى

رفضمكانهذاوفيالقديرمنأحكمانهمويئبتوااللهفكرعلىيئعالوا
االلهىللحق
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المميتالقهمدم

ؤتموتونننىؤشتطلعوأفصىآتاأثضاوعمتتهثمتاذ

أنأئتثمرونتفالآتاآمنهىخئثخطييكثميى
حثثتفوذخئىنفستةتقئلأتقئةآئتفودققاذتأئوا

أثتئمتغثمققاذتأتواانأئتثمآلتفيرونأتاأثصثما

أمامآئقالحذاجمنأثتثملمقؤقمنةأتااهاأسثقلين

تضوئونإئكئمتكئمقففثآثقاتمهذاينققسئثأتا

تموترنهؤأتاآثىتؤجمنواتثمإنيختكثمخطاياكثميخى

يتسموحتفثمققاذأئتقنتهواققاخطاتاكئميى

كييرة2آمثتاليإنبلأئضةأكتمكثمضاءآئتذمناتا

هوأزمتقيىآلذىلليهزءكئمتخيمنبهازاخكمأتكدم

ؤتئمغاتمينهآقوقالذايئهستمغتةماوأتاخق

تهثم4فقاآأللبعنيهئميقولكان7نمهآتفقئوا

أناأتىتفقمونئذقجيتئمتمالآثيآئنزقغتممقآتسوع



كضالذابأتكفمبليىتفجمنشتثئاأفغلؤؤدف

األبتئركنيقيهأؤتئمهؤأزشقدفيؤآلذىأبىغفضني

يرصميماأفغلحيؤكلمىكفيؤخإلى
كييرونبآقنالذابتتكلمهؤئقماوت

81203يوخا

يوحنابشارةحماتتميزالتىالنفاشفقواتأصعبمنواحدةهذه

فيمتعددةاتجاهاتنرىالفقرةهذهوفيوتحليليافهمهايعسرواقى

داحداطارويضمهاجنبإلىجنباتسيرالحديث

عنهمبعيدأماضأنهوميهمقأماميعلنبأقيبدأيسوعالبدايةفي

واليجدونهعنهيبحثونحينماالعظمىخسارخهمشفونسييمضىحينماوأنه

مئأخرةستكونيقظتهمولكنغفلتهممنإنيسميقيسوفإنهم
ثةثافىبأموريذكرناوهونبويةنشمهيحملاإلعالنهذا

مرةأيدينابينتأقلنانتاحفرطهناكبأنأواليأيهرناإنه1

يفبلأننفسهفىليقررالفرصةتعطىمناواحدفلكلتعودوألواحمدة

هنولكنالتنفيذحيزإلىعزمهيخرجوأنوربامخلصاالمسيح

لالثدضميعتوأنترفضأنيمكنأخرئصةفرأيةشأنشأنهاالفرصة

محدودمنوالزقصيرةالحياةأنالنقاشهذافيأيضاويتضحب

يوجدوالالوجودهذافييتمناهالذىالوقتكليمتالمثإنسانيوجدفال
تحتوحياتناوقتناإناالياممنيومانجهـايتهاإلىحيانهالتصلمخلوق

أنعليناالفرصةهذهوفىالمحددالوقتمذاوفيوحدودقيود

يعرفأحدوالمقصرةوالفرصةمحدودالوقتإنمصهرنانقور
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مصيرنانقررأنتدعونااألسبابقكللنطثحدهعنديقفتى
اآلنمن

تاعمسئوليةبالتالىفعليناالحياةهذهفىالفرصةلناوألق

لصاحبهانةالدينوتنضمنفوضةالمرصةالفرذاتإنبلالدينونةالىبنا

مرةمنأكرلنامقدمةمتاحةعظيمةالفرصةكانتوكلما

أماملوجهوجهابناتأقىالفقرةههنهمديونيتناوثقلت4مسئوليتنازادت

فيهالنغتنمهالخاالمتاحةالفرصةمحدوديةوأماملناالمقدمةالقرصةحمو

لآلبعودتهعنيتحدثكانفإنهذهابهعنيسوعوحيماتحدث

هناكإلىأعداوهبهيلحئانممكناوماكانمجدهإلىورجوعه

حكواقدقبولهورفضمهمقلوصموقساوةوشرهمبعنادهمإنهم
كلماتهقابلواففدمقاوموهأمامحضراللهعنبعيدابالرفضأنفسهمعلى

هماليستطيعونيمضىحيثإنهميسوعلهمقاللقدالالذعةبالسخرية

هذافىوكاننفسهسيقتللعلهالساخررثعمءفجابهيلحفواأن

أممقتخصصاليهوديةالعقيدةكانتلقدعابرةممخريةمنأكثرالرد

نحملسخريةفيوهكذابأيديهمأرواحهميزهقونلمنالجحبممماقأ
نفسهسيقتللعلهمامعناهقالواالقامىالتجديفلمحعانهكل

أنيستطيعمنالحالوبطبيعةالهاويةإلىطريقةفىاآلنيخهوولنطث
شاكلتهعلىكانيناآلهناإثبهيلجق

سيموتونرفضهفياستصرواإنبأنهمحديثهمزضحايسوعوأنجابهم
الحزةراجعءاألنبياكتاباتترددئالجملةوثذهيتهمقى
معنيينتتضمنوهى3818181
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وضعهافيةكوهىاهمارهىأاألصلفيخطيثةكلمة

حرفيانىوهىالقريسةعلىالسهمواطالقبالصيدتختصاألصلي

اأقدوربالهمخلصابسوعقبوديرفضالذىإنالهدفءإخطا

القصديكملوالتكللملمجاةمحققلرغفديموتإفاصلياةهدف
األظمللحياةالدخولفيأهليتهبعدمنفسةعلييحكمفهوذلثوعليمنها

اللهمع

هذاوفياللهعناالنساناننهصالفييكنطيئةالخوجوهر2

وجهمنءاالختبامىعليهسيطرتغريزةأولكانتآدمأخطأفيمالعنتبا

خطيتهفييموتالفىاالنسانإن3821تكوممنراجعالقدير
الذىاالنسانأمامنهالخوفحالةفياللهمعداوةاحمالةفيوت

التىاليدهولهبالطسبةالموتفيكوناللهمعيسيرالذىفهوالمسيحيفبل

عنغربانكوننمعناهأالمسيحرفضىإنأممقشركةأمامالبابتفتح
الصداقةهذوفىالقديرحصداقةفىنكونأنمعناهوقبولهالذ

األبدإلىالموتمنالخوفينتفىالمباركة
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تابعالمميتالفهمدم
81203بوحنا

المفارناتمنلةسلمسامعيهأمامراحماحديثهفييسوعيستمرث

منفلبسهوأماالعالممنوهمءالسمافنهوأمااألرضمنفأعداوة

األصلفيهىوالكلمةالعالمكلمةكثيراددتريوحنابشارةوفيالعالم
هبهالخاصةالفريدةبطريقتهيستخدمهاوالسيدكوزموسأليونانى

أتىقديسوعإنءمماللالمناقضةالصورةهوءشىكلقبللمفالطا
يوحناالعالمرواللهقدأرسلهوهو9اتيوحناالعالمإلىءالسمامن

832العالمهذانأعداوهأماالعالممنليسوهو371

الكوزموممطأنالقولقصارىنحياهاالتىالعابرةالمتقلبةالحياةهووالعالم
روحىإلهىماهوكلمقابلمادىثرىبهوماكلهو

ءشىكلقبلقهواللهعنالبحفصلالعالمفهذاذلكومع2

بواسطةالعالماللهخلقاللهكلحةطريقعناايوحنااللهخليقة

ءالعمماوبنالعالمبنالحظيمالفارقمنوبالوغمءشىكلكانالكلمة
التىالسحيقةالهوةهناكتوجدفالحماوىواآلخرأرضىفالواحد

االثنيهأجماتقصل

عبةموضوعهوهـكوزمرسالعالمأنهذامنكلراالبل3
كليهالثلكئالالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحاهكذانه05اقه
بالرغم61طيوحنا01األبديةالحياةلهتكرنبلبهيوثنمن



ولمعليهيغضبلماللهفانروحىهوماكلعنالعالماختالفن

العظمىعطيتهومهدتهمحجوعموأصبحبلبره

هذافيمنحرفءردىماهووجودنغفلاليجعلناهذاوكل4

العالمإلىابنهاللهأرسلنوحالروحىالدمىيسودهفالعالمالوجود

01ايوحناتعرفهلموخاصتءجاخامححتهإلىالعالميعرفهلم

جهالةعندهوهو471صالحقروحيفبلأناليستطيعوالعالم
مجعلهالذىهيبالرالعمىيسودهالعالمإن71520صاللهواليعرف

عداوةتسودهوالعالماللهاينيقبلوالاللهيحقيرحبوالاللهاليدرك

المسيحواتباعالمسيحيبغضإنهاللةوشجاالذنحومنرهيبة

المسيحاقباخيتوغأنالينبغىالعالمعداوةوفي518191يوحناأ
والضيقاتالمتاعبسرى

منفصلفالعالمابطالغريبفالمترالحقائقمنمجموعهنكتشفهنا5

بينتفصلالنىالسحيقةالهوةالتوجدوالعالماللهنفبذكومعاللهعن

العالمءلفداابنهأرسلواللهالعالميحبواللهالعالمخلئفاللهاإلئنين
والعداوةالجهالةوتسودهالعمىيسودهقالعالمهذاكلمنبالرغمو

حناكءالخاطىالنحواهذعلىالعالميتصرفلماذاىقىاللهنحرمن
أمرهخاكاالغربأحدكباركتابقالكماأومحتملواحداستنتاج

يكونأنينبغىعاانحرفإنههكذااإلنسانتصرفبصدديقينىواحد

واحدبخصوصيقينىأمرهناكأجلهمنوجدالذىالهدفعنعليه

لفدعليهيكونأنماينبغىيصبحلمالماإنكوزموسالعالم
إنه3الخطأهذاأوالخللهذاماهرعادىغيرخطأرهيبطرأخلل

أممتالتىهىالخطيةوالعالماللهببنفصلتالتىىالخطيالخطية

شسترثوثكىأا
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الخطيةاللهيرىيعدملموالجهلالقساوةبئأرةعينيهوغطتعلعالم
لتهالعداوةسراألساسفىهى

معهيسوعأقالهدفوأخطاوابتعدانحرفالذىالعالمهذاإلى
علىسلطانلينئصروالنعمةبالقوةوالخطيةمنبالتطهيروالخطيةعنبالتكفر

حقلالنسانفانذلكومععليهيكونأنماينبغىإلىويعودائخطية

يقدمالطبيبإنيرفضهأوالشافيالجاوبتناوليدهيمدأناالختيار

موةاوعودةءدالشفاالفعمةفيهءاالدرهذابأنويخبرهللعليلءالدرا

فصيرهءالدوايتعاطلإنبأنهالمريضتحذيرإلماألمريصلقدبلإليه
مافعلهوهذاءالدواتناولعلىالمريضاليرغولكنهكيداالموثإلى

خطاياكمفيتموتونهوأناإقائؤمنولمإن8لسامعيهيكولإنهيسوع
المولمحتاسوىأمامهفليسلهالمقدمالعالجالمريضيقبللمإن

العالموعالفيقيهاالجدالحقيقةهذهللهدفخطأقدأالعالمإن
وحدكالحقيقىاإللهأنتيعرفوكأنالواحدالطريقمذنىهو

فىالخطيةلضريةءالشفاأنهيعرنواأنأرسلتهالذىالمسيحويصوع

قبقبولالمسيحفيالوحيدالعالجدبرتالىاإللهيةالحكمةبالطاعةإأل
خطيتهلعنةاألكيدمنءفاالشدلريضينللمطصأوربأالمسيح

ثا6



تابعمأساةإلىيؤدىالذىالفهمدم
81203يوحناأ

الكلماتمثلالترجمةعلىتستعصىفقرةالجديدالعهدقىالتوجد

ماتعنيهتمامأيؤكدأنيستطيعأحدفال852يوحنافيلواردة

آكلمكمماالبدمنأنايسوعيفولاليرنافىاألصلفيالفقرةتالث
اإلنكليريةلرجمةالفيماوردمعلفانديكبيةالعرجمةالتروتتفقبهأيضا

أولياأالصورةهذهلناتفدمحةمقرأخرىقرجحاتهناكالمعتمدة

لكمأعلقإقموفاتوعنبهأكلمكمالذىهوأناومبدئهـيا
اإلطالقعلياليكمأتحدثبىوكيمتالبدايةأناأفى

المعتمدةاإلنكليزيةرجمةالمنالمقصودالمعنىأنالبعضويقترح

ليسلكمأقولهماكلإنهوفانديكجمةشفىالعربىالنصالمطابقة
أنكلهابالفقرةدالمقصويكونالمعنىأخذنابهذافاذاالبدايةسوى

صورفيالمسيحلشخصالحقيقىالمعنىيكاتشنهواأنيستطيعونالبثر
ثالث

علىالمسيحيرحفحيماالصليبفييدركوهأنيستطيعونفهما
نرىهناالمسيحهومنحقايدركواأناألسيستطيعالعارخشبة

همنهايفلتاإلنسانتدعلنالتىالمحبةهىالمإلىالمحبة

إناالدينرنةفيالمسيححقيقةركواياأنيستطيعونوهم2
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الدينونظالبئكلأعطىقداالبلسواهوليسلهمحفوظةلديفونة

النجارسوىفيهفاليرونالحاضرالوقتفييسوعينظرونإنهم

سىكرعليمجلسعظماديانافيهونهيرالذىاليومسيأتىولكنالناصرى

واالستقامةبالعدلالشعوبويديناإللهيةالعدالة

إنالمتجسدةايتهإرادةفبهسيرونهكذايساهدونهوحيما3

مايرضيةحمينكلفيأفعلإنى9باآلبصلتهعنيقولةيسوع
طاعةأمامتقطعةنوباتفيتشنجيةدلهطاعتهمتكونقدالبعض

يرىحناليوميأتىوأنالبدكاملةرفيعةمستصرةفصيسوع
المتجسداألزلىاللهفكرهويسوعبأنمقرينويعةلرفونالنامى

ا



الحقيقيةلتلمذة

ثتتمإدطإئكثمبلآقئالذبنيفتفودوغتققاآل

وتغرفولطتالييذىتكوئونقبأثخإيصتكآليمى

يخرركثمؤآلخقألخق
81323يوخا

للنلميذةكاملةصورةلناتفدمالجديدالعهدفيقليلةنصوصهناك

الكاملةالخربطةنرىهنامنهاواحدالنصوهذاللمسيحالحفيقية

وهدقهاوطريقهاللتلمذة

فهايقبلالتىاللحظةهىبدايتهاإنبهباإليملنتبدأللمسيحفالتلمذة

مايقولهاإلنسانيقبلفحيناألوحدكالحقيشعيقولهمااإلنسان

الخطيةفظاعةعنمايعلنهتصديقبكليقبلحينالذمحبةعنيسوع

ذلكئالحفيفىالحياةمعنىعنبهماينادىيقبللنحوجسامتها

للمسيححقيقيآتلميذأاإلنسانيصبحعينهالوقض

كلمتهفىمسترةبصورةللثباتتعنىلبسوعالحقيقيةوالتلمذه2

يسوعكلمةقالئباتيعنىوماذا

عنيقاللكلمتهالمستمرءاإلصغاءثىكلقبليضضمننها
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يوالحينالحبنيتوقفكان4حديئهوسطفىإنهالوعاظمشاهيرحد
الذىاإلنسانهوالحضقىالمسيحىإنخقصوتإلىليصغىكأنما

اليتخذالذىاإلنسانإنهالحبيبلصوتيصغىوهوعمرهطيلةيقضى

لهيسوعيقولهلماأواليصغىأنقبلاألمورمنأمرفأقر

األصلفيتلحيذفكلمةيسوعالمستمرمنالتعلمئافيآيتضمنوهوب
أكئرينعلمأنمموهطيلةالمسيحىوعلييتعلمالذىتعنىاليرنانى
المغلئالعقلإنيسوع1عنفأكثرأكئريتعلموأنيسوعمنلرفأك
التلمذةنهايةمعناه

كلمةتعلنهالذىالحقفيالتغلغلأيضاكايحنىيسوعكلمةفىوالثبات

امةقردبمجريسوعكلمةأأعاقإلىبصأنمسيحىواليستاليعيسرعإ

الكتاببينالفارقإنكلمتهأمماقحينذاكيفملنإنهلهاسطحية
والتعمقلحراستهيجتنبنااألولىأنهوالسطحىبوالالعميقالعظيم
فالثباتاألولىءاالقربعدإليةالنودالرجوعالثانىبيمامرةمةأكئرقيه

متضمناتهافيلمستحراوافماملفهاوالتعمقدرإستهايعنىيسوعكلمةفى

كياننااإليتجزأمنجزالكلحةتصبححتىهابتعاالدشبعوا

نلرمىإنناللكلمةالميمشرةالكاملةالطاعةأيضايتضمنوهو

كلماتفهمإلىلنصلوالفحسبالمعرقةفيرغبتنااللنشبعيسوعكلمة
التلميذإننفعلهأنافهمايريدنالخعرفولكنالدراسةتستحقتاريخة

والحقيفعلهأنطيهماينبغىيعرفحتىجمتعلمالنىلعملبهرطا
أنبهقصدحقولكنهنظريةبنودأليسالعالمإلىيسوعبةتىكأالن

العمليةالحياةفيينجمم

هادنجونمنبريونجون11



نعرفيسوعمنننعمإذإننااقىمعرفةفيتتبلوروالعلمذة

هوومايحرركموالحقالحقتعرفون9الطاهربفمهقالكاأالحق
أصدقولكنالسوالذلكصكلىةلركثبةآجوهناكنيعرفهالذىالحقذلك

الصادقةالحياةقيملنايعلنالذىالحقأنههويسوعحقبهاشعرفإجابة
ضمناأوتصريحاعنهنجيبأنينبغىالذىالحياةفيالرئيسىالمزالإن
لعملىطهنتىحياتىاكرممهلحياقاكوسهدفألىهذاهو

التلمألحيافأاكركههلوالممتلحكاتالمالىوتكديسالثووةلجمع

الحقانوصاياهفيدالسروخدمتهاقهلطاعةاكرسهاأموشهرائهالعالم
الحياةفيحيحةالصالقيمإلىالوصولعلييعيننهااليناإليسوعبهيأتىالذى

بذىليسومااهمامنايستحغماقمهوماىفىأننستطبعضهنورففى
قيمة

اليسرعخممةفييحرركمالحق9ارحريةإلىبناتنتهىواالتلمذة4
تأتىلهالتلعذةإنالتامالتحررليسوعالتلمذةوفيالكاملةالحرية

الحريةمنأنولبأربعةلنفرسنا

اختبرالذىاإلنسانإنالخوفمغبالنحررلناتأتىفص1

حبةفىيسيرفهوبمفردهالحياةفييسليعدلمالمسيحالتلمذة
خوفكلينتفىالمباركةلصحبةهذهوفييسوعصحبةفىمعلمه

منأحصرإنالذاستمنبالتحررلناتأئىليسوعوالئلمذةب
المتاعبمرفهىالذاتهواعدائةأعدىأنتمامايعرفمناواحد

ويحىةقلبهأعماقمنيصرخواحدمغوأكثراتوالعثرصيروا
كلمااننىنفسىمنذاتىمغينقذفىمنالثهـقىاإلنسانأنا

يسوعمحضرولكناألرضإلىمقيدأنفسىأجداسموأنحاوأل



بالكليةءثىكليصبححتىاإلنسانيجدداأنيعيطيعانته
ءجدكلما

فيبعيمشونايكثيريئإناآلخرفيسلطانمنمخررناوهى

عهمونيفتكرماذاعليهميسيطرالناسمنالخوفألنرعب
صوتإنوبلزجءالمعروفالكماتبقاليقولونماذا

فهوالحفيقىالملميذاأمااللهصوتعلياداننافييطغىكادجيرائنا
اهمامهكلإنضهونهيفتكرأواالخرونيقولهلماباالاليلفىىال

عنهاللهيفولهفمايزكر

اختيارهبمحضيخطئونمحثيرونيةالقيودعناموهأدأ

تسيطرعليهمتغلبهمبةالالنخطاياهمفيونيندمنهموكثر
يجدونالسقوطهممغينعكضواأنيحاولونقحينماحديدبقيودمنققيدمم
طبعافيهمالخطيةاصبحتولقدأخرىمرةلخطاياهمالعودةإلىاالسيال

العاداتهذهوننطاتمتاليهاابثوإلىلتهمفحوالعادالحنهموتمكنتليا

الخمرمحمنعنقيلمالتىالقديمةبالحكمةاحالهلسانواحدمنوكم

بعدأطلبباأعودامشيقظيمتى

تكسرإنهاالعادةسلطانفينامفهىليسوعالضيقيةةالتلمفأعا

أنينبغىكانصبحأنمنوتمكننايةالعجلةإلىبطناقىافىأثيود
عنهاعبرالتىاألشؤاقلناتتممإنهاالمجيدااللهىالمصداسبنكون

قائالأحدهم

تبالب

ي

2

انسانا

فى

جدبدأ

صلطائه

فى

القديم

داخلى

ألولا



والعبوديةالحريةين

ةألخيقظتغتذئؤتئمهتمإئرذؤئةإئتاآتجائوة
الحقتسئوغآتجابفثمأخرارأتضيرونإئكئمآئتتفوذ

يفخطمإفؤعثدآثخطئةتفعلمنكلإلتكئمانوذآلحق

قمثقىثنأقيآماتلاألإتطأثتثمخفيآلتئقىؤأثغئد

ارأأخرقبآئخميقإلتكونونثنآقيحرركئمقإناألتلإلى
83363يوحنا

ينادونيهانوالقدمشاعراليهودالحريةعنيسوعحديثأئارولقد

ذلكفقالمرةللسخريةيدعوءإدعاقطألحديستعبدوالمأحرارباخهم

ارةمراقوذايخذاللتاروقبلأعناقهمعليتدوسومانالرنعالنتكاالحإن

الجهودكانفقدذلكوحاشوروتحشسلطانبابلربوعفياالسنعباد

لكلهموروثحقأنهايعتقدونكانواالتىالحريةعلىعظىأهميةيعلقرن

يلىيصللناقالعبرإنالناموسفيالئابتةالبنودأحدمنأنهحتىصهودى
529324الوين01الفاقةبهبلغتمهماألخيهاالستعبادحد

جيركعبداستغبادتستعبدفاللكوبيععندكأخوكافتقروإذا
هوعندكمنيخرجكعندكيخدمبيلاليوسنةإلىعندكيكونكريل

هس



الذينعبيدىيألنهميرجعآبائهملكإلىعشيرتهإلىفيعودمعهبنوه
الرئيسيةاألسبابأحدإنبلالعبيدبيعاليباعونمصرأرضمنأخرجنهم
ينالثائردةالقابعضقيامدبةالهوبوعرفىتنشبنتالتىكارةالمتكرللثورات

يطيعواأولخلوقايخضمعواأنعليهموليسأحراربأحممالشعبفيوقينا

عنليسملكهموسماوىلملكوتبلأرضممالملكرتينتمونالفهمامرهأو
السلطالنهذافييمثاركهوالءالسماتءالسماملكهوبلاألرضرئبنله

منازع

بعدمااثعاصرأحدالذىيوسيفوسالخهرثدأالهوللؤرخئنا

الرومانضدعارمةثورةدقاىالذالجليليذايههواتباععنالعيامةوللصلب
هواللهبأنينادونوكانواالحلردأبعدإلىبالحريةيتمسكونكانوامإنه

يستعبدوالمإنهمليسوعءكبريافياليهودقالفحيئماوسيدهمالوحيدملكهم
االجثماعيةحياتهمقانونمنقوىببنديتمسكونكانوافقدقطألحد

احدتاريخيةضيقةكاناخرىلددولاسثعبادهمبآنلوقلناوحتى
خاضعنكانووإنحتىإنهمنقولأننستطيهعأنناإألتاربخيةضبجمعضفي

قهموفارسمادىنيرأوغتبابلمملكةسلطانتحتأوكانواثروما
بروحأعماقهمفيمجعفظوناكانووقسوةمرلرةأوثالمالمكعبادهمياثمدفىحتى

ولكنلحبالجسدعبيدآاكانوأنهمبمعنىطليقةخرةروحصفيللظرومفلإلعم
01بالروحأارأجر

يوسفبيعلقدايقالصدهيوسفعناالورشليمىلسرككنبا
قيدكلمنحراحراكانولكنهوالعبوديةابذلةقبودفىعبدا
الطاهرةإلتفيةالنبيلةروحهفيلريةاينوريثبع



السيدكانولكنالتطاقسبةعبيدبأكملهميسوعإتهامكانندك
هوعبدالخطيةالخطيةيفعلمنكلقاللذكأقسىنوعمنعبوديةيقصد

لممارسةءردىلطبعشريرةلعادةللخطيةمستعبدهومنكلإن

تحتيرزحالذىذاكوأمرمنأقسىالحبوديةمنحالةفيهوعلتسيطر

يفدمهناالفلبغليظقاسياعنيفاالسيدذلككانمهماجسدىمميدسلطان

جيلبعدجيالاألغريقءحكمابهىينافىكانماحدجميرإلىيشبهمبلميسرع

الفولنقرأالرواقييهمافعن

قالويوماالرقيقالعبدفهوالغبىأماالحرهوالحكبماناإلن

تهشهعليهوتسيطرمالذههتقيلنااإنسونتعتبركيفاللتالميذهاطسقر

روميةفياألممرسولنجدوتحنأحرآاإلنسانهذامثلونرتعتكيف

الحريةفيهوتجدواقدالمسيحأتباعآلنإلههيشكر6712

الخطيةعبوديةيرمن

علىإنسانآنوبخأنيحدثفقدواألهمامللتأمليدعوهامفكرهنا

جوابهفيكونالخطأهذاطيجةمننحذرهأوإرئكبهخطأ

نوجهآننودالتىالحقيقةولكنيءأشامابهاأفعلحياقفيحرإنئى

بليريدمايفعلالفانهالخطيةيرتكبحينمااإلنسانأنهىاألنظارإليها

اإلنسانأعلينهاسلطاللعادةيكونفقديدمايريفعلايذىهوعليهيعسيطرالذىالشر

حياتهفيالناهىاآلمرالسيدتصبححتىتشلكيفماوتسيرهعلففسبطر

والبملكعليهتتسلطحتىالشهواتمنلشهوةالعناناإلنسانيطلقوقد

إلىالنهايةفييصلحتىشيكاصرأوكاقيردهاالتحررمنعليالفدرة
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مابريدهاإلنساناليفعلوهكذاعينهالوقتفيويحجهاآئامهيبغضد
قوتهفقدلقديسيطرالذىوهويقعلىهوالذداخلهفيالذىالئريل

الذىللشرلشهؤاتهلعادائهعبدآوأصبحنفسهعلىسلطانهحريته

الخطيهيفعلمنكلبقولهالمسيحالسيدمايعنيههووهذاعليهنملك

هرعبدللخطية

يهودىكليدركهتديدمفنعهديدبذلكبعديداليتقدم

الهودىالبيتفيجديدأمعنىضمنهايقدمعبدااإلنسانورةيرلحفيقة
يبقمافيالنمالبيتصاحبفهواإلبنأماوالحرالعبدبنفارقهناككان

عنهالتخلياألمكانففىالعبدأماإنسانمنهعهوالينترالنهايةإلمهبيتة

القوةدهويطرعنهيستغنىأنيستطيعسيدهإنءساأيةفيووطر

هوالدوامعلياإلبنوبركاتهاةالبنوحقاإلبنمنتنترعالوجودفى

ساعةأيةفىطردهيمكنالعبدولكناإلبن

اقهبيتفيءأبنابأككمتظنونإنكمليهوديسوعيقولوهكذا

حتماإلىاستنادأمنهتنزعكمأنتستطيعللوجودفيالقوةبأنهتععكدون

انزغقدبقساوتكمبعنامحمبسلوككإنبهملكملألكنىوالبنوة
عبيدآأنفسكمصيرتملقدالعبيددائرةإلىسلمبندائرةمناقمكم
بعيداالطريققىنفسصلقىيجدأنيمكنالعبدإنلكمأقولوإنىيخطاياك

منيحطرناإنهرهيبتجديدرتهديدهناساعةأيةفيالهيتش
ومعامالتهلرالكبوقلبهإحصانهعلىاألتكالمناقمراحمفىاالتجار

اقهيقدمهبالقالىالتحذيروهذا8اليهودبفعلهماكانوهذابلسالفة
ءادكأفرأل
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الحقيقيةلبنوة

آنونتطفدلكئكثمهيئإثردرئةأئكثمغايماأت
يمااتكفئمأتاميكثمتهقؤصغكآلينيئتفئفوفي

يكغأبجمئذزآتئئمقاتغمفونؤأثئمأيىجمثذزآثث

تعمئوغتفئم4قاهيئإبزكؤأئوناتةؤقائواآجائوا

إثرهيم4آغضاتغقلونكثتئمهتمأوآلدثتئمكات
قذإئسانؤأناتقئفوفيأنتطفئونآألنؤلليهئكئم

إثراهئمتغقفةتئمالذااللهمنسممقةآفذىبآدخققكئمكف
304ال8بوحنا

يهيتحسكونالهودكاصأءادعاإلىقاضيةبضربةالسيديتقدمالنصهذافي

أعلىلليهودىبالنسبةاهبمبرلقدكاألحياخمهمفيالكلفىالكلأنهويظنون
كنىآمنآمطمئنافينفسهيريعتاليهودىوكانالحىتاربخهفىمئالوأحمى

نجدفنحماإلبراهيمابنأنهحداألوالحقكحذاأساسعلياللهمراحم
يعقوبيابخماعبدهاعيمإتالياذريةبالقولاخوتهيخااميرالمزكاتب
أنتأمااللهبلسانبنادىءوإشعيا6ةا5مورمزنحتاريه

ولقد148ءإشمعياخليلىإبراهيمنسلاخترتهألذىإسرائيليا
فيعالقةشخصيةتظهرفلمإلبراهيمققديرهمفىحقعلياليهودكان
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برأنيعتفدونكانوااليهودإنبلالشخصيةهذهرقاإلنسايةاريخ
لقدبدهمناالجيالجميعيكنىبلفحسبهواليكفيه8مبرا51

والتفرغاألجيالمنهاتسحبهائلةلةخزبراهيمصالحأناعمكدرا
استضاقاتهاوديةاليهونةالدياعندىيفراليهوترمعالشهيدستينوسمجادالتوفي

هيمابرلنسلهبيوسوتىاللجهاملكوتإنقائاليتحدثيفوترضبهد

لوصايامطيعينكيرولنموئنغيرخطاةكانواولوحتىالجسدحسب

منألنهأمانفىنفسهيعتبرالحرفيبالمعنىكاناليهودىأنأىالة
فىنظائردهنجدقداألحمقالعنصرىالموقفهذامثلابراهمنسال
الحاضرةحيائنا

سابقامركزأواسمعلي4أمجادهميقيمواأنمحاولونمنفهناك1

جليلةبخذمةللكنيسةقاممنالعائلةتاريخفيأومأسرضمنيكوننفد
الوطنيةأواالجتماعيةالحياةمجالفيةالممتازةخدمتهلهكافتمنو

عالالمجتمعفىهامامقامايطلبونأوممتازتجركريحلحونلنلكوهم
ءخاطىطريقهذاهمغيرعلىأمجادهميقيمرنإنهماحدالواألسدهفا
كسولهلحياةأساصماالحسناإلسمأوالفةءادالاألنكلأنكنفال
بهوالسموءالبناتعليةعلدافعالعحاحبهاتكونلئئينبغىبلمملبأل

أسمىاتمنجزوتحقيقأعظمدمجهووبذلأعلىإلى

تاريخأوتقايدأساسعلىحياخهميبنواأنلرنمجاومنوهناكب
ألنهاالفعالةوخدمتهاالهامةرسالتهالهاأنتظنمسيحيةهيئةمنكم

كياكالهاوكانشهرصهااكانتالزمانغابرفياألياميرمامته

التاريخترابثثهوتنبماضيهاأمجادعاصعةتحياقتقليليةمنكنيسةك

كانتبمامناديةصياحةالديخاوتمالاندثرتالتىفينةااثبهدهاجمقبحع
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والمجهودبالعنايةأبناوهايتعهدهالمإنالماضىأمجادعاصمةولكنليه
واالضمحاللاالنهيارإلممافمالهاوالعمل

أمحادفيتحياأوياأنديفيةهيئةأوأمةأولفوداليمكه

معهمصريحااليسوعكانولقدنهلولمجاوداليهوماكانوهذاالماضى
اهيمإبرأمماليعملأنينبعىالحفيقىاهجمإبرنسلأنلهمأعلنلفد
وبنفسهذامنأقلوليسبراهيم1برلهيكونأنحميانهيحياأن

علىالدينونةيومأنللثمعبأعلئلقدقبلمنالمعمدماننادىالروح

وأرادإمكانهفياذألناهيمإبرالءأبنامكوفتياليغنيمولنبوابا
38لوقما39متىراجعاهيمإلبرأوالدأالحجارةمنيقيمأن

صاثلهمنموضعمنأكرفياألممولهـتحدثلرةالوتنفسوعلى
سليالاإلنساناليجعلالمادىوالكياناهيمإبرنسلهماوالدمالجسدفليس

يتللتصريمهدايسوعكانلقدوهااسوليسووحبةالرالمؤطالتإنهاله

أفعالمنالقعلهذأوليصيقتلوهأننيريدبأنهمذلكبعدبهينادىالذى
خليلإلىرسوالءالسماأرساتفحيمالثىقىإليهوالينقسبإبراهم

رحبلقد8ا81تكويناحراموبكلشوقبثلقبلهالله

يرسلكاونسلههيماإبرذريةأنهميدعونمنهمومااللهسولبراهيمبر
كيفلقتلهالمؤامراتفيدبرونيحأرالمميسوعالحبيبإبنهإلهمالله

سلوكهيناقخىوسلوكهماهيمإبرذريةأنافسهميلقبواأنيتجامرون

إبوأهيم4قصمخيلئنافىفلووضعناكايسوعبهحقأعظيماينادىنرىهنا
اللهرسولبأنهضمناينادقيسوعنجدفإفناالتكوينسفرفيتورفىكما

إنبهأخبركمفإنمااآلبعندهمارأيتهبقولهالحقهذايوكدوهو

بلذاتهمنالتعاليمبهذهيأتلمهوأنهاليسوعتعاليمفياألساسىالحق
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يفدماللهكابنبلالذاتيةهءآرااليقذمثهواآلبددنمنببا7لىئه
الوجودمافيكلعناللهفكرالبثر

أنتمحاسممؤلمبتقريرإليهميسوعيتقدمالنثههذانهايةوفى
يكونفنلهمأبااليساهيمبر9إنلهمقاللقد6صمأبيأممالتعملوشا
أبليسهوأبمنانتمالجوابنقرأا4عددفىإذأاأيوهم

أمامهيفخرونكانواالذينأولثكنفسهالثهـيطانمنأقلعهليأباهمإدة
إنسانبهجههموامبأقسىميجانجدهاهيمبر81ءأبنابأنهممنذلحظات

وأعمالنافسلوكنايغمبنوعنتعلنأمماثحمإنخمرعدوكلأبنلائهم
هناسوىوليىالثيطاناءأبناأواللهءأبناسكاإنضآتئبتالتىهما
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لشيطانابنا

ئوتذتئمإئتاتهققاتواءأبيكيئمأغضاذتغتلونأئئم
تسموعتهئمققاذأللهؤفؤؤأجدألبتتاناليين

يتلينخزخثئنيتجئوتنيتكئتئمآتاكئمأللهتوكان

أزشقنيداكبليىتفينآبتثمالئىؤآتثثآلل
تمغؤاتأنتقيزونآلكئمنيئكآليآلتفقفونيقاقا

تريئونآبيكثمؤكمقؤاثإثييشفؤآلبيناثتئمقؤلي
يىتثفؤتئمئيهآينيلئاليقثاألكانداكتغقفواألق

قإئمايتكلئمباككذلبتكلممتىخقاليثثشنهإلحئئآ

قإلئىأتاؤافائتاباافئؤائوكذالثكاةتةضما
بىتؤمنونلحمئتئمألخق4اقو

1454بوحمنا

وسلوكهممجياخمإنهملليهوديقولقليلمنذليوعاستمعنا
اهيمإلبرءأجمناليسواإنمفراتمضيقةكهكثمفواقدإزامحهوتصرفاتم

جوابوكانرجمبهبنوبهألىولنمسبونرهبأبمنسلسلونلواضم
وقالواقهأنفسهمنسبوألفداألولادعاصميفوقءإدعاكيربائم
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فهواليهودبهنادىجديدآضةهفاوليسلهأبئأحهمفواتهن
فينقرأإنناالفديمالعهدمنموضعمنرأكفىتلميحآأوتصرمحايتكرر
سفرفقىلشعبهالمحباآلبهواللهأنالمقدسةاآلسقارفيمكانمناكثر

بالقولمصرعونسريجابهأقموسى9عبدهاللهيأمر422الخروج
ليعبدفىأطإلبنىلكفقلتالبكرإبمأإسرائجلالربيقولمكنما

الربيئولإليهنستمعائيلإسرلشعببخاومننمرأموموسىوقفآيو
تثنيةومقتنيكأباكهرلشأةحكيمغبيأنجيرياشعبأببذافثونت

السمثاتمنتطعأملمههاتفااللهفيثقتهعنهـيتحدصعياكو336

365161ءإشعياإسمكاألبدمنذأبوناوليناأنتكلثفوافظر

إلهأليسلكلناواحدأبأليساتبهكابهتفمالخىسبررفي
0201محى1منانحوكخذ

لهمأبالمدبأندالرينادىأنغريبةلمدعلىيكنرهكفأللما

احتماالنيواجهناوهنا6ءبكبرياهتفراذازقفينولدلمنحن

امةعليأطلقتالتىاألوصافأحبتنبالقولنفسرنانجناأطساألوبب

مةاكانتحيماهذاألجلالربعروسلقبهودثمديمفىإصرائيل

لنىفئراحتانهاإلهاتوجالالتىاثهمةكاتتاألممكلةءرراثخحرلى
الروحىالزفىجريمةبنأقلليستإللههاخيانتهاإنغريبةلهة3ءورا

هفهوفيبإلههابهارتبطتالذممأالمقدسبلزوجيةلرباطيخائةإنها

24هرشعزفمابأبناحرالتلفبالمنحرفةاالمةكانتالحالة

أكميقصدونفقدكانوازئءأجمتاالحوابأكملليهوسفالمالخبما

ونيشلكانواتاويخهميلةموأقاألكرثعبليثهوه4فأليخمغرلال
لدهشةيدعوإدعلهمقالكأيرتبطأدمموتهبوالواحدلىالحتىهل

الهودنظيرالذاقىاليروورلملغومجمأناسإالسبهجمنادىثنهرإليمكن
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الخاصةيسوعلمحياةهيمسشيثاالفولبهذاقصدواداليهوفلعلالئاقما

لمالبدايةمثذاألولنيحيإنالممىأنكيفنعرففنحنمافى
أطلقألحقهذاوأمامالمعجزىالعذراوىيحالمحبميالفىالمناداةفىينوانوا

ظبتباعهدخانتءالعنراأنوكيفيسوععنأالثائعاتأقىاليهود
منغفلةفيمعهسقطتالذىذلكأماليوسفأمينةغيربهانت

ءوجاانديرباأوابانثيرنهيدعونياروماجنديافقدكانجلهار

هذهفينثبتهأننودماكناقبيحكالماآلثمةالصلةحهنتيجةيسوع
المسيحيعيرونكانواالهودأنجطماالمحتملنلذلكممةالكراثالصفح

وتوجهتتجاسرحغباىلهيقولونبهموكأنىالمعروفغيرلهبأ
أتيتأينمننعرفونحالحديثهذامثللنا

اللهبأنإدعاخهدامناقشةإلىويعودهموفاحعنيسوعويتجاوز

حبونوقىتحبوننىلكنتمبالحقيفةلكمأبااللهلوكانلهمفيفولأبوهم
اإلنسانلجوهرالحفيقىالمحلثإنالرابعةالبثمارةمفتاحبخدشابى

كانتوإنالجمالكلييسوعمميركانفان6يسوعمغموضههو

االنساشوالشكفهذاابضرابنىمنجعاالاألبرععينيهفيتبدوصورته

لهإنللهإبنابالحفيفةوأصبحفوقمنالجديدةالوالدةاختبرقد
وإنالمسيحذخصفياللهمجدتبصراناللتينلنالمفتوحتبتيئالماالعينين

الجهلاوةغشئغشاهىمازالتاعينيهفإقجحالالمسغفياليرىكان

ويظهرالبثريدينالذىالحقيقىالمحكهوفيموعافهمنبعديولدإنه

يقغوععدك

سامعيهتظهرالتىابطةالمةلراخباماتهحلفاتفىيرعاستروهكذا

وتدركونكالىالتفهمونلماذااقائاللءيتساوهوحقبقثهمعلي
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إلىالياثيرإنهرهيبقاسفهوالجوابأمابهأنادىالذىلحق

عدمفيالسببإنرهيبروحىصممإلىبلمغلقطبيعىقمن

بللحقإدراكمعدمأوءاإلصغاعليمقدرتهمعدمليسفهمي
أناإلنساننإمكطفيالفهميرفضعنادإلميدفعهمتقاسجمود
وأنفاليسمعأذنيهيصموأنيبصرفالقلبهعنادفىعيغيهيغمض
األاطاستحرفاذاالصارخالضميرصوتإليهيصلفالهءاحشايغلق

الصممإلىأخرأبهيصلالتصاممفانوقتاطويالالمنوالاهنصكلى
وبدمايسمعأنفقطيستطيعاإلنسالنأنالقولقصارىالفعلىالروحى

عودوأذاوشهواتهرغائبهلمموتأذنيهأرهففاذاإليهيستمعآن
إلىطاعهأيوجهأناليسطيبمالنهايةفيفانهءالخاطىاالتجاهعلىسمعه

وتمثلهاإطاعتهاإلىوتصلبهاوتتأثرفتلتقطهااإللهىالصوتمرجمات

مباركةحياةنى

صواهالالشيطالهوللهودالحقيقىاآلبنالالذعاالتهاميأثىش

للشيطانصفتينالمجالهذافىيئبتوكسوع

ءالبدمنللنامىقتاال9العملروحفهىاألولىالصفةأمماا

جريمةاألولىصورنانالقوالبهذاتقدمحينمايسوعمخيلةفيئكونوقد

يةالبثرتاريخفىاألولالقاتلفاينلقدكانبيألهاأخيهضدقاييغ
قديكونأوالشيطانمنبوحاالمروعة3طتهجرإلىاندفعأنهفيهالشلىومما

كلأصلالشيطاقصررةوخطورةميةمموأكترورةح8يسوعقكرفى
الرطرايةوإلىالىكذالخليقختىءبدمنذاإلنسانحياةفىبةوتجرية

الموتوبالخطيةالعالمإلىالخطيةدخلتالشيطانطريتضن

روميةالكلأظأإذالجميعإلىتالمواجناروهكذا
تكنولوخطيةهناكانتلماعتجربةهناكتكنأفلو31



الشيطانعنالسيدتحدثفحيئموتهناكماكانخطيةناك

فىكانربماءجمعاثريةالبحياةفياألوحدالمجرأالقاتلصررةفيوصرره
تسللالخطيةطريقوعنالبشرحياةفيخطيةكلأصلأنهقكره

وجودسيبمباثريخرطريقعنولوهوفأصبحالجميعإلىالموت
اإلنانيةتاريخفيالموت

الرهيبةالثانيةالصورةأوالمحدودةاألولىالصورةكانتءوسوا

الموتأصلهواالثحيطانالصورتينكلتافيواحدةقيقةالحفإنالشاملة

وحاقظالحياةوواهبالحياةأصلألنهالحياةرئيسىالمسيحوأن

فىالجمالووالنقاوةوالصالحوالطهارةالبرقاتلهوالشيطانإنالحياة

ساميةيدةمباركحلوةالحياةيجعلأنشأنهمامنوكلاألنسالحياة

إنهبلالفلبوسعادةيرالضموراحةالعقلسالميقتلالمثيطانإنبل

اناإلنسحياةفيوقاتلهاالمحبةعدوهو

الحياةواهبءبناطبيعتهفيوالمسميحقتالهدامجوهرهفيالشيطان

الحياةيهبوالمسيحبالموتيأتىالشريحيىوالمسيحيقتلالشر
فىالمسيحلفتلالموامراتويحيكونالخططيدبرونالهودكان

نرىوهكذاللنامىوحياةنوراالعالمإلمماالمسيحفيهءجاالذىالوقت

والخيرالحياةعدوالشيطانأبهمطريقيسلكونكانواأنهم

وخدلكذبكلأصلفهوالكسذبللشيطانالثانيةوالصفة2

والكذبالملتوىوالحديثالباطلوالفكرالغاشةةالكوباطل

إنالشيطانمصدرههذاكلالناسبممورهكااألسوداألبيضأو

الرديئةهمقاصفوتخدمإبليسىمملتعملإبليسىوليدةكذبةكل

اليهودأبغضالسببلهذايهدمهأنويحاولالحقيبغضفالكذب



الليلءلقاكانالمجدربمعلوجهوجهااليهودالمقىنحينماوع
الليليبغضانطبيعياوكانيالحقالكذب05بالورالظلمةبالهار

ويبدددعليهينتصرأنومجاولوالحقالنوربوالكتوالظلصة

كانتأفكارهمألنللشيطانالبنوةبميسماليهوديسوعوعملقد
منوكلوضاللكذبماهوكلوتحضيدصالحكلهدمالىتتجه

الخيرعدوعليعملويهدمهالحقوجهفىيقفبحاوألئ
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الالمعواإليمانماالقاحمامإلت

ألخق4آقسوكئتقإنخطئةغقايتكتنييئكئممن

كآلمتسثمعاللمنآلذىبىتؤجمنونتححئتئمطتاذا

أللمنتثمتتكئميئقعونتتثمتتثمألنايلثألل
إئكحسمنآ4نقوسساأهواوقاآثتهودقهـاتجال

بىشئاالنلثشأتايسموعتأتجاشتيئطانؤيلثستايألى

أطدمثلسئثنا7ئهيئوتنهماوأثئثمأبىاكثألئمللكنى
ؤتإلينتطفثتنئرجذمخإلى

8605بوحنا

أمامبحرىوكأنهحدثماتصويرنحاولانمنايحتاجالنصهذا
فيآلكنوالمسرحيةأمامناأحداثهاتجرىمسرحيةهناعيوننا

السكونوقفاتفيالسطوربينامانرأننستطيعبلفحسمبالكلمأت

يكتشفأنيستطيعمنبينكمهلججاربحقبالمناداةيبدأبسوعإن
يستطيعمنبينكمهلأءسودانقطةعلىأصبعهيضعمنحيافىفيخاأل
3ـهذبعدمرتقدالممكرنمنفترةوأنوالبداتهامأثفىإلىيرجهأن

حمنباحئاوعناكهناالجموعبنببصرهالسيدجمالفيهاالكلحات

الححمتويحتمرءوالنقاالبرشمسنررفيعينهويفتحىالتحيفبل
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أجهدقدواحدكلوأنوالبدرأسه2رعلىواحديجروأنون
بعجروحينماجدوىدونولكنلنالمقاومبنوخاصةفاكرت

قائاليسوعإليههميتحدثالصمتعليهمويرينابالجرعنيعالجم
يسودهناكالىالنقبلونقلماذافيعيبالبانهتعرفونكننمإن

تفبلونالألتمبالفولهتهممجاإلىيسوعفيعودأخرىمرةالصمت

لقصدماذاترىفيكميسكنالاللهوروحاللهمغلستمألنكمكالى
اليهودإلىاالتهامهذاوجهحمنيموع

وفكرهاإلنسانقلبأعماقفييتغلغلاختباراليوجدأنهيبرواب

الداخألاالستعدادهناكقيمالممعهيتجاوبماالداخلفىيوجدمالم
فندأموجوالداخلىاألستعدادهذايكنإمفإذااالختيارهلمالقيول

فقدانسانحالةالمثالسيبلعلىلنأخذاالختبارهذايتمأالاجدتملا
نظيرعظيملموسيقاررائعةسيمقونيةبأنغاميستمتعبهكيفالسمعحاسة

فهنطلبكبفااللوانعىءبدامصابإنسانحالةلنأخذاوبيهوفن

يحلحيماوهكذاأنجلولمايكلرائعةتحقةفياألخاذةاأللوانيميزأآل
حقأيكشمفأنهاألوللالعمملينيعملفإنهاألنسانقلبفىلللةروح
الحقذلتميييزعألاناالنسيعينانهوالثانىلهويعلنهلألنساناقه

قدفياللهروحيحلإمماأنهءجالبكليعلىهذابهكواقوإدراكه
وهوبهاقسكأواللهحقمعرفةعلىالمقدرةلألنسانتكونفلناألنط

قلبهوراعشهواتيسلثواقروحوجهفيقلحهاإلنسانيغلئحينأنهأيفايع

يرىحيمانهفعليهللسبطرةاللهلروحمجاالاليتركحتىنفسهومسرات

يتمكأويدركهأويمزهأنتطيعيالجلياواضحاأمامهاقى



حسبلقدسلكتممامعناهلليهودهنايقوليسوعكانقد

تبخروننماالذاتمنصنعتملقدقلوبكممشورةواتبعغشهواتكنم
ألأعماقكمإلىيصلأناقهروحيستطيعلنوهكذاوتتعبدونله

الروحىيزاقينعمةفقدتمالسببلهذاأمامهموصدةقلوبكمأبوابوجد

تعليمىتدركواأوتعرفونىأنتستطيعوانم

الجبولكنمتدينشعبوالعصوراألجيالكلفياليهودإن

اللهبقكراقسكمنبدالبارائهمبأفكارهمتمسكهمفييكن

أصبحواحتىاقهعنابتعادهمفيالسرهوالعيبوهذاوتعاليحه

صاروااللهيخدمونأنهميهفيظنونالذىالوقتنفسوفيإلهبالشعبا

إلهبال

المتدينالشعبهذاليواجهيسوعءجاحيهأقاسيااتهاماكانولقد

يثيرإتهامأقسىهذافيكانإنالغرابةاللهعنءغربابأكمبالقول

ناحسأليسالسبابإليهيوجهونراحوامجنونةقحةفىوهكذاحافظتهم
سامرىلمةبكيقصدونماذاترىشيطانطوبكأنلسامرىعنكنقولهما

بينمستعرةالعدلوةكانتفقدألسرائيلعدوأنهشئكلقبلتعنىإنها

شأنهلبنودهومحطمللناموسمنكرأنهأيضاتعنىوهىنوالسامرياليهود

صبحتأفقدهرطوفيأنهسامرىكلمةتعنيهماوأقصىالسامريإلنشأن

هذامئليوجهأنرهيبشىهوداليعرففيمترادفتينالكلمتان

إنهالظوفواقعمننستقيهامرةحقيفةلكنهااألجياللمعلمالمشينالقبا

فياوووكنائسناطوائفنابينبتعايىونادىثانيةالمجدربظهرلو
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ايىولوجهنااليهودمننالهمماأقلمنانالهلماالباطلةالتقالجدبعضجه

الوقحةالتهمةنفس

ترجحةهىسامرىترجمتالتىالثلمةأنالمحتملعغفنةعأل

الثانيةالتهمةقىأجابيسوع9أننالحعلونحناألصليةللكلمفمحرفة

لمولكنهشيطاألبكاتهامهمعالردإنهاألولاالتهامعلييجبولم
االحتمالأنعلىللعجبيدفعناوهذاسامرىانكقولهمعلهمجب
األصلفيلاآلعنخطأمترجمةالكلعةنخسأنهوإليهلخرناالفكا

رثيسالقابمئلفرهىضموميرونىالكلعةرردتأاألراى

ياتاوضمنوشيطانوثممائيلاشمداىاالبانظيرةاألبال
ءبأخرااالوثانعبادةإلىاللهعبادةعناشكرفواقددلهونقرأكق3ر

3الصورهذهعليالكلمةكانتإدوهكذااالبالهرثيسشومعرون

ونشومرأبليسابنإنكحسنانقولالسناادفنمتراثعنيانيكونا

لخيرالعدوابنااكوناأنمنابعداننىألبسوعولمجيبهمشيطانرطة

شيطانمنابهفناللهتهينونالمنحرفككمبسلووآنتماقهاكرمفائا
تثمهدالشرالردماممالكألنشكوالانئيألبالسةاءبأسمايلقبمناومن

يقولحأليسوخاطاناعناألجمالنقمةتأتىثجمجقعليكنم

اننىالعالمهذافيالمجدعنايحثالالهنىأفبللستالماساقا8
سيأتىلكنوالطيبووالعارانوالهوفضالرهوفىمعملدعرف

فيهيضمعالذىاليومسيأتىموضعهفئكلفيهيوضعالقثييم

الحقيقىالمجدسهبنىإنهحتحقيمنكنجبعلىالمجدتاجاآلب
لهكانتءاالشيابثمايةواثقايسوخكانلمفدهجمبد

الدهورءماوراإلىوتصلاألجيالنخترقالىىالمحهلبعيدةافظركأ



التيجانيرىكاناألبدوفيوالهوانالعاسوىلهيكنلمالزمني
فىاسمهويمجدالسماوىاآلبيطيعمنكلوتنتظرتمتظرهالتى

فسادغير

التفاؤلالعظيمإيمانهمنالثابمظيمالعالتفاؤلليسوعكانلقد
الحىاأللهفىويتأصليتعمقالذى
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والمجدلحياة

كآليتخقأآخدكاآلإنتكثمأقولالخقألخة
األنأئتفودتةققاذآألتدإلىآثمؤتتزىقلن

وأألئبتاإئرهيمقاتقذشتئطانابكأنغلفتا
تذونققنكآليتخقأأخدكانإن4تفوؤأثت

ألذىهتمأبيتامنآغنهمألقلكآألتلإلىأئمؤت

تسئوعأتجالأنفتخغلهنمائوارآألئبماةقات

آلذىفؤأبىشتئئأقخإلىققئشيىتفامخذكثمثإدأ
تغرفوتهئئمؤإدلهكثمإئهآئتثمونتقويعدهآديئجديى

أكونأغرفهثتإتىنفتوإألةتآغرأتاؤائا
قؤتةؤأخقألهأغمللكنيكادبايئقكثم

81555بوحنا

ثبهتإعالناتنلمحسطورهافبينمجدإلىمجدمنتنقلناالفقرةهنمه

عنمتحدثاايسوعيتقدمهنااألخرىبعدالواحدةتتالقالبرقومضات

كالخيسفالذىيسبفهالذىمنأعظمالواحدإعالنومدنطات
كبرىصدمةاإلعالنهذاوكانالموتيرىالويطيعهبهيزمغ



أبدأهلءاراألنبيهمأيئاباوكمالنيىأزكرياقالطلقدليهود
يحيون

هازكريأ

يحفظواألمابالترتحترقدواأيضاءواألتبياإبراهيمحياةانهتلقد

نفسهيضعحتىأليسوعيكونفنالقديررصاياجيلهموفييومهمفي

يحرفيةيتمسكونالهودكانلقدءهوالاإليمانأبطمالمنأرخمركزفي

مغباوفيالسرهوهمفكرضيقكانمعثركانتانيوفيالكالم

المادىوالموتالماديةالحياةعنيتحدثيسوعيكنفلمفهمهموعدم
بالموتيسممامااليوجديقبلهالذىاإلنسانأناهأبقولهيقصدكانلقد

الحياةشركةفييدخلالذىإنلهبالنسبةحتميتهالموتفقدلقدلهبالنسبة

تنطبقالالزمنعنالبعدكلبعيدةشركةفيدخلقديسوعمعاألبدية

اليستطيعاللهمعشركةفىدخلقديسوعيقبلالذىمنيةالزالمقاييمسعليها

اإلنسانهذامثلصورةبأيةيحطماهااوعديهايسيطرااناألبدوالالزمن
المدخلإالالموتوماحياةإلىحجاةمنبلموتإلىحياةمنيغتقلال

إلههإلىأقربصلةإلمماصلهيوالذى

ذلكبعدعيماحقاليفدمالعقيدةهذهمنحديثهفىيدالويتطرق

يكرمانرايعسالصعبمنفليسهواآلبمنبعهحقيتىاكرامكلإن

مالمجدالمصطنمنجمهالةنفسهمحيطأنإنسانكلاستطاعةفىفقسهاإلنسان

نورفىاإلنسانيحياأنخطيرالوقتنفسفيولكنهيسيرءشىهذا

يكرمفالعالمالبشرمدبحكسبايضماالعسرمنوليسرضاهأحالم

وليساألبديةتعلنهالذىهوالحقيتىالمجدولكنالكلموحينالناجحين
الزمنمقاييسعنتختلفاألبديةفمقاييسالزمن
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حياتهفيأساسيتينبدعامتنيسوعينادىم

يعرفىالذوحدهإنهباللهالقريدةالمعرفةلهالفكأوحدهفهوا

األكثربلبعدهإنسانيعرفهلنوكماقبلهمخلوقيعرتليكاالله

ىيرلةاخرسبيلفالباللهحقيقيهمعرفةإلممايصلأنأحداارادإنفلكمن

قدنستطيعالحقيقيةاللهمعرفةإلىالمودىالطريتهوحدهإنهالمسيحطريق

الكاملةالمعرفةولكغاللهعنسطحيةجزئيةمعرفةلىبعقولناإنصالئن

تتحثلوفيهللبشرملاكطاللهإعالنوحدهفهوالمسيحطريئعنتأتى
وسموهاجاللهاءملفىاقهصورة

وحدهإنهدلهالكاملةالطاعةإلىوصلالذىوحدهأيضاوهو2

يسوعحياةاإلنسانيتأملحينوهكذابالنفصالالوصايامجفظلذى

علىأكوناناللهيريدنىالتىالمباركةالصورةهىهذهيقولأدأتطيعبس
اللهخدمةكمالإلىيصلبهيتحثلوإذمثالها

صرفئةإلىنعلأناللهيريدنامانعرفسواهفيوليسيسوعفى

عليهنكونأناللهيريدناماإلىنصلسواهفيوليسيسوع4وفي



الكبيرءالدعا

وقرخأىقزيتترىبأنتقتلاهبئأئوكخ
أقرأثتتغذشتةونخفستلثثثشفودآثتتةققاذ

آألقثلتكثمأفوذألخقألخقوغتتهئم4قاهتمإئر
ترخموةجخازةقرقعواكاينأنااهيمتكون
وسثطهثميىمختازأألقثكلمنوخرجقآختفىوعتآما

الكذاؤتقى
86595بوحنا

كاكألسنةتبدويسوعبهانطقالتىالسابقةالتصريحاتكلإن

هـيسرعتحدثفحيماالالمعحالمتوالتصريحهذاءإزاالخاطفالترق

بفرحفابتهجيومهسرأىتطلعواإليماقالطاعةرجلإبراهيمبأن
الحهودكانلقديفهمونهاالتىباللغةاليهودإلميتحدثكانبهينطقال

الصورهذهطريقوعناإليمانفصصعنقصةمنبامحرإبراهيممحيطون

الصورةهذهعلىمعهمحديثهفىيسوعإليهإيهدتماندركأننستطيع

احماالتخمسةلنالقدمواالفقرةلناهذهيفسرواأنالجهودمنطلبناولو
هارتفسعطريقفي

دوحمهالفرفيلمجياالحينذلكتهأاألركماعلىحياتهنهايةمضذهيمافابر1
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العنىمئلالىوإذارجعنايهاألرعليمجرىماكليرىأنامكانهنى
المنحىقسينحونراهالسيدبهتقدمدلذىولعازر

613213لوفا

دهيقيسرعكانالذىالصائبرالنقسهوهذاليسولكنبأ
االمابصيغةوفرحفرأىتهللدابراهيمأبوكميسوعقاللقد

لقدالقولهذالناتاثرحبطريقةالتوراةنصوصبعضوالحهردبفسرون

213تكويناهيمألبرالرببهنطقالذىالوعدنورنىيغسرونهكانوا
ايألرضقباثلجميعتتباركتسلكقى

يقصدكانلعبدهالوعدهذاالربأعطىحينماإنهدالحهوأحمجارويقول

يأتىسوفوالشعوباألممجميعتتباركفيهللذىالمسياأنالىةشااي
الوعدهذاأمجادءضوفيوالتهليلبالقرحقلبهىفاوهكذاتثمائهأحمن

الميارلى

كمااهمابررآهاالتىالروئاأنيرجحوقاألحباربعفىوهناكبم
يهوديةااألمةمستقبلكلفيهالهاعلنقد518121تكويننىا
ءبالرجاالمشرقالمسياعهدراىوأتهالبدوهكذا

ناريختىالن7171ثكوينفيوردماإلىينجهونرالجضد
الضحكةهذهتكنرلابنلهسيكونبأنهسمعضحلحيمامإبراهيمأنكيف

حينماوالتهليلالبهجةضحكةكانتبلاإليماناعدماوالسخريةضحكة
نسلهمنيأتمسوفالمسيابانرأى

كثوردماإلىاسقنادأالبعضإليهيتجهخيالىآخرميرقرهتاكأء



ايألصاصاهذاوعلىاأليامفىوتقدمهيماإبروشاخألا42تكوين
إلىفوصلمنالزعجلةبهدارتأنهتعىاأليامفيتقدمكلمةأنيتصورون

ةالمجيدوعهدهالمسيايومأمتهتاريخفيورأىالقادمةاألحفاب

كانوااليهودأنبوضوحندركأننستطيعمجتمعةالصورهذهمن

عنالرويالهكانتقدبأخرىأوبصورةحياتهفيإبراهيمبأنونيو
الإبراهيمإنالمسيحقالحينماوهكذاالمسياعهدوعناسرائيلتاريخ
المنتظرالمسيامنأقلليسأنهضمخايوكدكانوفرحيومهرأىقد

واألجيالالعصوركلفياليهودءرجا

قدابراهيمبأنتوئنونإنكملسامعيهيقولأنهنايقصدفالمسيح
فىرايومممااللهخليلرأىلقدرآهوأنهالمسيايومعنالروئااللهوهبه

وفرحفرأممطيوىيرىبأنتهللاهيمإبركمأبرالسنينمنذآالف

إلىجهونيتفهمللغايةخيالىتفسبرفلهماألولينالمسيحيينبعضأما
الفقرتنإلى56و48122األولىبطرسرسالةفيوردما

بسببهمأواللتينالهاويةإلىالمسيحولفئعقيدةنشأتفهمااللتينالغامفشين

المالحظومنيحىالمساأليمانقانونضمنالمجيمإلىلوشكلمةدخلت
فكلمةالهاويةأىهادز9األصلفىهىالجحيمجمتقىالتىالكلمةان

الخصصىالعذابمكاقإلىذهبقدالمسيحبأنالخاطئةالفكرةتعطىجحيم
دىالوافكرفيالهاويةإنوالفجاراالثمةيتعذبجمثوالعصاةلالشرار

ارضءاسوحدعلىدئةوالرةليرااألرواحأواألشباحأرضهى

ملالكطاالقتناععليهميمصرقأنقبلبوجودهااليهودامنالتىاألخيلة
انجيلاباسويعرفالعهدالجديدأبوكريفاكتبأحدوضمنبالخلود
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فوجماحيمإبرروحإلىتشيرفقرةنجدبإلطسالأأويقرديموس
نزلرحيماالموتوظاللالظلمةأرضعلحوعينورااشرقحينمال

الموقماأرضإلىالمحيح

استيقظواالذينالموتىتاثنايظهرحينالمحيعصلبيومتبدأاقصة
حمدثمايروياننومذاقدينالرمنونكثرقامسالقبورتخققتيوم

ءاللقولالفصةفيبدآقاحاألرووادىفىلخك

نعمتكهبناالوجردكلوحيلقياقيامةحيحالميسوعاللربأ

فىالموفماوادىفيبهاقمتالنىالعجيبةوباألعالظثخضرحتى
ءبدمنذوارقدهالذينولئكمعجميعامعهمكتالقدءالهاوية

كنورنورأشرقهضاكتسردكانتالتىلالقصفظلمةوفيالخليقة

أحدنايرىأناسفطعناحتىءشىصءوأضاالظهيرةوقتفيالثحمس
اآلخر

هذاعظيمحبفبءواألفبياءاإلالمعإبراميمأبوناهتفذاكرعند
لهصالعالمعلىالمشرقالعظيمالنورمنيأتىالنور

لممكاوأعطيتيسموعرأواالموتىأنكيفىالقصةهنهفيىنىوهكذا
رعلأدفطالنانيكرنالحتىبهويوئنواخطاياهمعنوبواليصةالفر

التىاألرواحوضعنعتهيمعولمالمسيحكرلمإنهالدينبومنى
وفرحوتههللفرأىاميمإبوالبهيبئالمئظوهذأشاهدت

لماميعهابالنسبةكذلككنبههالمولديناكريبآلتببوقداإلراهذ
رأىاهيمبأنإإلممالطإلىيهوداعت2التيالصورذيهرفيفنضناويفد
4الكالملمجرفيةوتمسكهمعنادهمفياولئكاستمرذلكومعالمسيايوم
طال



رايتفكيفبعدسنةمسونخلكليسبالقولمعترضنهتفوا

التىالسنهىالخمسينسنكانتلقدالخعسينعددولماذاإبراهيم
أنقصدواضدولذلك43عدفىالخدمةالالويونفهايعتزل
السنبكتصلولمقوتكعنفوانفيضاببعدإنكةإليسوعيقولوا

عفلهفقدمختلهذاكالمإبراهيمرأيتفكيفخدمتكتحالاكإلى

أنقبلنفسهعنبهانطقصريحةشهادةبأروعيجابههمسوعبيقاذا
أنقبلهنايفولالاألزلىالمجدربالسيدإنكائنأنااهيميكون
أزليتهإلىإشارةكائنأناينادىبلكضتأناإبراهيميكون
الزمنبحسالتتقيدهوعدموأبديته

يوجدزمانولنفيههويكنلموقتوجدأنهنعماليحدهالفالزمن
كانلقديسرععنيفالأنينبغىالالوجودعنفيههوينقطع
الثائنهوعةنقرلأنينجغى

اهذبقولهيسوعأيعنىماذاترى

األزلمغذمدوجدالناصوتيسوعأنبالطبعيعنىالإنه

لحمبيتفيقدولدفهوءببدمقيدبالجطيسوعأننؤمنفنحن

واحدإالكلدالوجودنىيوجدألهذامنأممقالمقصردولكن

واعقالزمنمقاييمامناسمىهوواحدإاليرجدالبالزمنيتقيدال

عنيقولأكايشطيعافىوحدهإنهالرقتحدودإليهتصلأنمن

اهيهالذىأهيهالكائنالكائنأناةسهنف

اللههواحدالووهذا
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اللهدوجمنأقلليسوجودىإنلليهوديقوليسوعكانقد
بصورة6باألبداألزليمرجكياقوفياللهحياةمنأقلليستوحياقى

العبرانيينكاتبذلكعنىبرأوكماالمادىالزمنمقاييسعلىقسمر

ليسنرىيممهوعفىاألبدوإلىواليومأمساتبساطةأكفربصورة

خيرآيصنعالناسبينوجالعالمناإلىءجاالذىاإلنسانابنفقط
05بالزمنالمحدودرغااللهنرىقيهلكنبالصليبجاتهوانتهت

والذىمنالزيكونأنقبلكانالذىويعقوبواسحقاهيمإبرإله

فىالدوامعالالكائنهواألبدفيالزمنيبتلعافيبعديكودأ

للبشرذاتهالسرمدىااللهاعلنيسوع

8



آلئاصيعصىاألض

المظلمةللعيوننرر

وآلديلمئذأغقىإئمممانأرآىفختازهؤوهيما

أبواهأئمالذاآخطأمنتامغقمقائيينتآلجميذةقستأته
آتواةوالأخطأالذاالموغتأجالتآغكاذؤحئئ

آغضاذاغقلأنتئتجىلمحيآدله4أغقايتطقرلليهن

تطيغآلتجينليلتأيىتثقارداتمقاأزستقنيآلذى

آئقاتمئوزقأتامأثغاىدمحأقاتغقلآنأخد
5ا9يوحنا

مصابآالمريضىفيهاكانالتىالبسافىفىالوحيدةجزةالمهىهذه

كاناإنهماعنهماقيلحالتينأيضابداألممالسفرفيمنذوالدته

عنديستعطىكانالذىأمهبطنمناألمحرجوالدتهحامنذعاجزين

منالمقعدوكذلك32ممالأالجميللهيقالالذىالهيكلباب

الوحيدهواإلنسانوهذا8ة41أمماللسرةمدينةفيأمهبطن

شخصأكانولعلهأمهبطغمنأعىأنهعنهوردالذىالبشائرفي

رأوهوحيماعنهءشىكليعرفونالتالميذكانواألنلمجميعمعروفا

18



الفكربالتثحغلكانتمشكلةمعلمهممغليستوضحواالفرصةفتهزوا

مشكلةالحاضروقتأفيمناالبعضبالتشغلأنهامازالتكااليهوثكأ
اإلنسانآالمترددباليقرنوناليهودلقدكانابالخطيةوعالقتهاأللم

تكونوأنبدفالاأللموجدحيثماأنهأمماسعلىيستندوناكانرانجطاياه
الخطيةهناك

لحطاياهنتيجةاالصابةهذههلاتساعلوهكذاأعىاإلنسانهذا

غيرفهذاأخطأصونهأماأبواهارتكبهالخطاياعقاباعليهاقهأوقعهاأم
علىد11أحبارلمجيببماذاىوالدتهمنذأصابةالعثاألنمنطقى
الدساولهذا

فهبمالوالدةماقبلخطاياعنمخريبةبعقيدةيتمسكونالبعصا
لمولوحتىخطاياهارتكابفياإلنسانيبدأأناإلمكانفيأنهيععكدوق

دتوتيمالقدطاليردىاألدبوضمنأمهبطنفيوهوبعديرلد

يسألهفيهاإطريركاذاحموالحبروبينأنطويخوسالمدعوبيمانخياليةمحادئة
منذأمأطبطننىتكوينهلحظةمنذمملهالشيطانيبلعأوقتأىنثاألول

نيوسأنطووحمترضوالبطنمفىتصوريبدأأنمنذدىاليهوالحيرفيجيبهبماوالدته

لوكانفيقولرأيهبخطأمحدثهيفنعأنبالحجةمحاوالالرأىهذاعل

فجهيحياالذىالسبنمنالجننلتضايقالجنينتكوينيبدأمنذالمثر
خروجطأوإلىاموإلىذلكأدىوربماأمهءأحتاوكزديرفسوراخ

اإللةإاللمجدفالالناموسكتبفيفجحثالحبرأماأألوانقبل
أىالبابعندرابضةخطيةهناك474التكوينسفرفىثرلردة

اإلنساآلفجهايتكوناالتىالمحظةمنتظرةالخطيةتكمنالرحمبابعندأنه
القكرهذامثلرلعلبوالدتهمعهامولؤدةالحهالفزةطيلهإباهمهمخلى

28



صورتباآلثامالمعروفبالقولنطقحيماالمرنممخيلةيراودذ

منذالخطيةبدايهعنالفكرةليهودكالقدكانتأىبىحبلتوبالخدآل
وتكوينهاإلنسانحياةبداية

وبنظرياتأمماتأثربالثقافقاليوتانيةالهودتأثرالمسيحعصروفي2

أرواحبأنآهمنواوهكذااإلنسانلروحالسابتماالوجودعةأفالطون

العالمخلققبلعدنجنةفىءالبدمنذموجودةكافتاألجيالعج
فياكانتبأرهمغاعتقدبينماالسابعةءصماالفىتكانإنااخرونوةال

لتدخلوجودالجسدوتكوينهتنتظروهىلهااللهأعامعروفغيرمحاذ
األرواحهذهأناليهودنقلوعنهمأيضايعتقدوناليونانيونأاوكايخه

امناليهودبعضثهاألجسادولكندخولهاعناإالالتتلوتوأنهابطبيهاةخير
أحدهووالمحكمةسفررضمنصالىحةكيروأخرىطيبةأرواحاهناكأن

منوكانابطبيعتىطيبآطفالكنتالالقونقوأاألنجركريفيةاألسفار

891حكةأالطيبةالنفسنصيبى

تحلالتىالمصائببأنيوئنونالجعخرركانالمسبحعصرائذوه
عقيدةبهاتحدترديئةميانفخطايابسببهىوالدتهمنأاإلنسانمجسد

المالعقحدةتكنخلفهامنولكنالعقليقبلهاأنااليمكهوالشلثضريبة
مريرالثفيوضعالذى

إقالوالديرخطايااآلخرالجاتبمنيكونقدعفيدخهموبحسب
صفحاتفىمنتشرانجدهوالدحهمخطايايرثودأنثبجةاألطفاالبأنالفكر

ءاألبنافيءاآلباذنوبافتقدغيورإلهإلهكالربأنالالقديدالع

41081دعد7يم354خروصابمؤالرتالثاالجيلنى

طىالواآلسخربهوذاعليبعدفماطبقتنبوةوقىالثريراإلنسانوعن
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والتمحالربلدىابائهإبمليذكريقولالمرنمنجدسيدهئسلمللى
اباالذعنبلسانءضعيااليتحدث90141مزمورأمهظية

أجازىلجلأسكتوالأماىاكتبتهكذاقائالءاالباوخطاياالشمعب

عقيدةمقاتيحأحدكانلقد667ءإشعياأمعا3باثكمأوآثاثامكم

شرأنننكرولسناوالديهمخطايايرئوناألطفالأنيمالقداليد
بلفحسببهالتحيققعالهنتائجوأنذاتهعلىوقفةاليكوناألنسان

وثيأحدوالذاتهعياأحدفالأبنائهاألخصوعلأيضأياآلخرين

مدىاليعلمالتىالنتائجمنسلسلةينشرفإنهاإلنسانءيخطىوحيمالنماته
اقهأالهاثاثير

915حنابونابمالمظلمهبوننوو

أساسيانمبدآنأمامنايتضحالفقرةهلهذدراستنافىنتقدآإذ

بيئالعالقةغوامضيستجلىأنمحاولاليسوعنرىقنحقا
حلتقداآلالمإنلثابعيهيقولبلمدلولهاريفسأولموالخطية
اللهبتمجدحئىفيهلتظهراللهلقدرةفرصةيعطىلاإلنسانبهذا

صورتينفيالرابعةالبشارةمنطقخيتمشىحقوهذاطتهبوا

الثالتالبشائرومجدهاللهقوةعالمةهىيوحناعرففىفالمعجزة11

فيضفيهاترىفهىللمعجزةتقسيرهافيأخرىاتجاهاتكمجهلألخرى
اشباعبمعجزةيسوعقامقحنوالمحتاجالمتألمنحومنيسوعحئان

كغنمكانواألنهمعليهاوئخننالجائعةالجمرعرأىألنهظالثالجماهير
لرصبالالمصابالمريضالىوحينما641مرفسلهاالراعى

يسوعنجديرالتطهمنلىطالبااألعظماألنسانيهطبيبإلىةالرهيلته
114مرقسوبإلرئهيدهويمدعليهيتحنن
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المنطقيغايرللمعجزةيرهاتنسفالرابعةالبشارةمنطقثرىهنا

فىىقىاألخرىالبشائراآلنجرونالبثميرونعليهدرجالذقرىما
واأللمالحاجةوداخالسيدجانبمنوالحنانالعطفعنصرالمعجزة

أظهارالمعجزةفيترىفهىالوابعةالبشارةأماوالمتألمالمحتاججانبمن
نظرتينمجردفهمارذاكالمنطقهذالنبوالتناقضومجدهاللهقوة

إناألعظمالحقيكمنولمكهذهءووراواحدةلحقيقةمتهاملتن

يظهرالاللهمجدوإنوحنانهعواطفهفيضفييظهريتبلوراللهمجد

يدهوممدالفائضةأحساسيسهعنيكشفحينماإالوسموهجاللهءملفي

رالمحخاجوالمتألمالمتعب

فالحزنومجدهاللهمقدرةاأللمبهيظهرآخرمعنىوحعناكب

مايستطيعمدىتظهركلهاالخساثروواالنكساروالضيقلمرضوا

اليعرفإنسانكيانمويصاءالمتاعبسيليأققحينمايقدمطالنسانأنالله

تحلحينماولكنهابنيانهويهارقوتهتتداعىأنجداالمحتملفمنالله

اوصبرواحتماالءبهاتزيدهفهىمعهويسيراللهيحياحبانسان

الجارباوتنقيهالمتاعبتصفيهوهكذاءنقادادفيزمعدنهوتصهر

علىيعكلبكانحينمااألخيرةساعتهفيإنهالقديسينأحدعنيقال

لتنظرواواتعاقائالتهاسأفراديطلبأرسلوالمرضاأللمفراش
عواضعليناخهبفحينماوموتهآالمهعلىالمسيحىينتصركيف

حياتنافيقوتهءملىفياللهلتمجيدالفرصةلناقسوتهاتكرنءملفيالحياة

يمكنوكيفآالمهفيالمسيحىيحياأنيمكنكيفأجمعللعالموتظهر
صةفرهواأللمأنولمننوعأىإنيموتأناألمراقتضىلوبالنالى
وآالمناحياتنافيمجدهليظهرللله

58



نةالمعويدلهمنمداوهكلىالغيراالحساممأتاالمعأليعيننااألدمأنا

اوواخانكولفربهنقومىاللهالرححةمملفياللهمجدفنظهرلمحباتهدا

أنهيناىكالتفقدالصددهذافيعظيمفكريحىالماألميةمحوائدكأ
مةجزعانحننصبحالطرفيوحدهوكربحياتناالمسيحيثحدحينعا
باذلالنالمعونةيدطدحينحاأننافيناالسلطافمااللهطريقكلراللهطرجمق

حمهماوأحزاضهوامرموضيفااالمهمفيآآلخرقظلمةففوسنا
شعبهقلوبإلموئعزياتهعونهبهيوصلرئيسياطرقاالهثخدمنايس

مقدرتهاللهلمجدإظهارهوالمعونةإلىكتاجنانلالمعونةوقديم
يواممطتناه

أنأتباعهعلىينبغىعماعلنبخىيإنهقائاليسوعيستمرثم

اإلنسانأعطىقداللهإنبذلكتسىحصةالقردامتمااللهأعالىيعملوا
تنكمافيهالكملصةوفرتغربشمسهواليومالراحةوليلالعصلار

كاناألرضعلىحياتهنهارالنليسرعبالنسجةصحيحاالحقهذالقدكان

حاأيضاوهواألفقفييزحفكانالصليبوللىءاالنئهاوثين

محدودقصيرالحياةفهارمناواحدلكلبالنسبة

شمسيةساعةمزولةهناكسرعةبأوفىلنعمالهنعملهأنينتنهماوما

أدقبلالزمننىبخرالكلمماتيهاهذهعلنقشتجالسكومدينةفى
فقداليأتىالغدإلىاليومواجانؤجلأننستطيعالاننالزمنيرب

اعطاهالحظةكليستغلأنالمسيحىواجبومنةاالطالقثندعئهلى
إنسانارخةتعدليأسصرخةوالاخوتهوخدمةاللهخليةلىلهالر

الحصافىوانتهىالصيفمضىالفرصةفوأتبعدةجمط

بناوهذايأتىالحالمنورفمافاالعالمفيمادمتيفولىالسيدأنعلى
6



حياةآنالىتشرالالكلمةهقهذالفرصةإستغاللفيجديدمعنىلى

األمسماكفينحنصتنافرإلمطانبالتالىتشيربلضيقووقنهدةومحديسوع9

فىءالنورفيالحياةفيفرصتنامحدودةضيقةبالحياة

المسيحنقبلكناإنلنقررالعمرفرصةعلينافقدتأقاالحيةالخدمة

تعودوالتذهتقدنغتنمهالمفاذاحياتنافيوسيداوربانحلصا

قابليةأكتراإلنمسانفيهايبدوالنىالسنعن1الثقاتأحديحدثنا

الثامنةأوالسابعةنيبدأأنيمكنالتجديدإنفيقولالتجديدعلىللحصول

أوالعاشرةحتىمخلصايحالمسلقبولاإلنسانقابليةوتزدادالعمرمن

عشرةالسادسةسنفيمنتباهاإلىتصلحتىممرهمنعشرةالحادية

حتىللمسيحقبولهفرصةئتناقصبدأتالعشرينسنإلموصلذاف

تجديدهكانالمسيحيقبلأندوقالثالثنإلمالعمربهتقدمثإذا

يوماآلنذاهومقبولوقتاآلنذاهولنايقولاللهإننادرا

تتناقصاليسوعقوةإنبكمقلوتقسموافالوتهاليومسحعتمإنخالص
بعديوماالفرصةنغتخلمإنولكننايتضماعلالويورهالوقتبمرور
وقابليةمقدرةإقلنصبححإتنافيالحاسمالقراراتخاذأجلناوإنيوم

اللهلنعملأنينبغىالسنونبناقدمتتحينماذكثعل

اليستطيعلنحليليأقىألنهنهاردامماحياتناىاللهقرارنتخذأنينبغى
عالفيهيعملأوقرارأفيهيتخذأنأحد

شاربكداا
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غئتالثآثقتختكثفطتهواققاهؤأتاإيىققاذ
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ؤأغتسيلدميقؤاتمبئخمااآذهمثليؤقالكئتىوطلى

دالثأثنتهواققاقأئضرقأكتستثمتزإقضضثت

آغفئمفذآل
6621بوخا

صاقالبطريقعنمريضهشفىأنهيسوععنصيهاوردجزتانمعهناك

مرقسرشارةفياردةالواألبكماألعمءشقامعجزةرأيضاالمعجزةهذه
733
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عادىوغيرمنفراشيئأغريبانظرنافىيبدوقدههناالبصاقاستعمال

كانلقدالفدمفيالسحيقةورالعصتلكفيعادياشيئاكانولكنه

الشافيةهخوالهعظيمإنسانبصافوبخاصةالماقبأنالقدامممايعتقدون
حيئإنهفاسباسياثااطوراالمبرعنتاسيتوسالرومافىالمورخمحدثناو

الواحدالمرضىمنإثنانإليهءجااالسكندريةلمدينةزيارةفيكان

هاتفينإليهيتضرعانوهماجامدةءشالبيدواآلخرتبصرانالبعينيهأ
ققداألممىأمايديهلىالشفاعليجداإليهيسرعاأنمنهماطلبتاآللهةبأن

يدهيطأأنالثاقإليةتوسلبينماببصاقهالغاثمتينمقلتيهيبللأنرجاه
الذينعليهألحولمااألمرءبادىددترقاسباسيانولكنبقدمهالعاجزة

اليدألبأنالرومافىالمورخويؤكدالعحلبهذاالقيامبدامنيجدلمحوله
المظلمتانالعينانواستعادتالحالفيقوتهاإليهاعادتقدالعاجزة

1هماارإب

الناحيةمنومناقشتهاظاهرةكلبتحقيقاشتهرالذىالروماقبلينىأما

ترياققهووجدواهالبصاقعنللحديثكامالفصالدأفرفقدالعلمية

يصائمالبصاقكانوإذاالصرعءدامغللوقايةوهولنالثعابلمممملوكى
فهوالرمدأماءالبيضاالإلرصبقعيمسفىفهوالطعامتناولعنممةانقطع
سرطانءداحتىيومكلالعينانبهاتطلىالبصاقهذامنلدهنةبيستجي

كذكشفاوهيمكنالعنق

يزيقىيخهوالسجرميداناليصافدخلأنإلىاألمروصلثم

تقيةكانتإذاجدتهأوالطفلخالةأننقرأالفبرييوعنةالشريرالعيبئ

تاصيتوصتاريخكتابأنظرا
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ذراعيهاعلىمتهدهمنفعهتربأنالحسدشرالطفلتقىأنتستطيعاآللهةخاف

الوسطىبأصبعهاالالخبالبصاقجبينهوتدهن

جسمأبأصبعهاإلنسانيلمسحينماالتقاليدهذهلمثلأثرانجدولعلنا

بريقهاألصابةصانمويبللفمهفيأصبعهبوضعفيسرعصاخنأ

الصائمنجبصاقشفاوهايمكنليلالثأننيعتقدالبعضهناكبل

يزبدأنأرادفلعلهالمعروفةالواسطةهذهاشخدمقدالمسيحكونأما

المعجزيةقوتهتتالقىومكذاالوسيلةهذهباستخداماألعىالرجلإيمانفي

المعجزةفتتمالمريضإيمانمع

ذلكمقلتىبأنيرجحتفسيرإنهعنهنقولوالاخرتاويلوهناك

ءبدفيالخالتئالكلمةقاموكماأصالموجودتينتكونالمأعمىالمولود

واسطةالطينمنالمتجسدالكلمةصنعححكذاالطينمنآدمنجلقالخليفة

الخالهقأنهالمعجزةجمهذهالمسيحفأثبتوخلفهماالناقصتينالعينينلتعوبض

األرضابترمنآدمبأصابعةأبدعالذىاألزلى

مريضهيصدعلمالحكيمذعظمكالطبيبأنهالمسيحعالفولقصارى
باستخدامإيمانهفيوزادثقتهكسببلالطبيعةقفلىوسيلةباسنخدام

يدليزبلطلأوالواسطةمبهتتمنيآلنهليسضرهفيمعرولشطأل
ولعلهلهيغسوففماوألتوقعغيةالرروحفيويؤيدفيهمريضئقأمق
أيدينانبالتىالوسافيثقتنامننقللأالثرساطفننأثنأرات
قيمةنعرفوكلناءالشفايقطفيوسائلمنإلينايقدممانتبذو
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عديةعالقمايزيدمقعولهاتفيتعادلربماادتىوإممانهالمريضفة

لهالمقدمءالدوا

فيليغتمسليذهببأنأمرهبالطيزالمويضعينىيسوعطليإأنوبعد

ألورشليمةالمعبفىالمعالممنواحدةسلوامبركةكانتولقدسلوامهـصحة
القديمالعالمفىالبارعةالهندسيةاألعالاأحدثمرةكانتكا

المقدسةالمدينةقلبفيلهاوجودالالمياهينابيعأدتعيفنعرفونحن

ينبوعوهناك6ظحأالموتأبناخياإرميكونينةالماعليحصارحدثفاذا

جيونيفبوعأوءالعذراينبوعهوالمدينةخارجواحدرثيسى

تبلغلتدرجاالصخرفيتحختالينبرعاكحيماإلىصولوللوقدروندىوافيويفع

كاناوهناكالمياهمستوىإلىاإلنسانحهاينزلدرجةوالثالثينالثالثة

هذاقطعيمكنحصارحدثفاذاءلالستقاأورشليمنسوةتتوافد
الكبرىالطامةنسفتالمياهالرئيسىالمصدر

بالحصارالمقدسةالمدينةأشورملكشحاريبهددحيماوهكسذا

مياهلنقلوسيلةباكتشافالملكحزقيايعجلأنمنبديكنلمالهالكوا
باسمهالمعروفةالقناةبحفرفأمرالمدينةداخلإلمسريةبطريقةالينبوع

22911ءأشجاوكذلك53لم232الثاقاأليامأخيارراجع
0202الثافىوملوك

الصخرقبتقعألحماللغايةعسيرآفكانالقناةهذهأماحفر
الصلد

ياردةوسشنوستةثلثمادةعنمافةالمزادتلمامستقيماالحفرولوكان

الصخورفىالحفربةلصعوإمااخطامتعرجماانبعوالقداىلمهندسيناألنلكنو

منهيفربماإلىالقناةطولوصلفقدالمقدسةالمرادتبعضأولتجضب

يكسادفتالمواضعبعضفيبضيقوفأوالقناةقالناتساعأماياردةسماثة
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للوقتوئوفيرأأقدامستةإلىيصلوارتفاعهاالتساعفىقدمينإلىصل
ومنهنامنالمدينةجانبمنمتقابلينإمحقاهينفيفرلجلالمهندسونقام

عبرهماالمياهوندفصاالممكابالناالثفاقاتالقىحتىهنالثنبوعغدلناحية

ذكرىلتخليدالنفقجدارفينقششاتذكاريةلوحةاكتشفتولقد

الجدرانفيبمعاولهميفربونالصالكانبينمافهاوردالفريدءاللقاهذا

هناككانفقداآلخرينادىهماأحلىصوتالفريقانسمعالصخرية

القناةعبرالمياهتدفقتاليومنقسوفيءالفماأوصلالصخرفيثمق

قلبفيالمياهفيهتتدفئالذىالصحنكانتفقدسلوامأمابركة

ولقبقدماافالثإنإلىالعشرينبنمالركةالهذهإتساعوكانررشليم

ءالعذرايبوعساقمنمرهاتحوالتىالمياهأنإلىإشارةالعرملمعناهصلوآ
احزقياقناةعبرالمديخارج

هناكغتسلوفمضىألحمىاذللثأليسرعأرسلةرقالشهأليرمذهإلى

ابصيروعاد

والفريسيينالكهنةمسامعإلىاألمروصلهفاقامتاعبهبدأتضفىوحين
طبفةيقنعأناألىالرجلذلكعلىالعسرمنوكانالخبرضيوخ
ةلمعجزاهذهمعهأجرىالذىهويسوعبأنينالدهورجمالدىلميهولكهنرت

أناإلممانعديمعلماالصبمنبأعاليقومالدوامعليالسيدإنفريدة
اإليمانعدمإنستواهمنإعجازاوأكرحااحأكثرألنهايصذقها

يةلمعجزاوقوتهيسوعمجدإاماماليدينمكتوفالقكراايقف

السيدخطواتفىكتابفىحزقيائناةبناربمالخاصلاابمهـدةصأوص
لربالمغ



الكاملواالقنناعالمتحاملأىلر

اغقىقئألكانبآلذىيئينائقريمإلىاقات
غئتئلؤقتغآلطينوغتضتغجينشثؤكان

ؤضمغتهئمققاذاثضزكئفتأئضمأييونآثقريقستأته
ينقوم4فقاأثضرفأتاؤاغتسظتغئتىغينطينا

تخفأآلئهيئآاللمنليشنئسمانأفيالذااثقريهـيتين
أنخاطىانإثيفيزكثمتقائواآخرونالسئئت
اثمثيقاؤأبئتفئمؤكانأأليابالذيثلتغمل

93161يوحنا

كانفقدأممىقبالالذىصكاناإلنسانذلكمتاعببدأتوهكنذا

كانالهودعرفوفيالمعجزةيسوع9فيهصنعالذىذاكسبتيوم

فيالسبتوححيةكسرقدوعكاناألمرواقعوفيللوصيةكسراهذاله
المعجزةهذهءبإجرامثلثةصورة

يومفيعملبأىالقيامإنالطينبيديهصنعحنكسرهفقد1
بهاالقياممطلقايجرزالالتىبضاألمورهناهوكسرللوصيةالسبت

بالزيتطبقأاألنسانيمالأنالينبغىاليهودىالفكربحسبالسبتيومفى

إلشعالهاللىقفةفتياويضع

اليجوزلتوفاليرالزيتالسبتيومفيممشتعالمصباحاءيطثىأناليجوز

9س



الطريقئبهويخرجغليظةهـاميرنجهءحذاالسبتيرمنىينتعلنا

تقالتعدالمساميرألئأ

أظافرهبيشذأننسانالاليجوزالسبتفىممنوعاألتقالهوحمل
أورأسهلحيتهمن3شعرينتفأ

جريمةالطينعليكونأليسوصاأصنعهبمااألعالهذهقارنماقاذأ

كراالتغكبر

األممىءدشفاحميهماقامالسستدومأأداو2 يصيسوعصصر

الطبيةنةالمعوزللثأماللمحتاجالطبيةنةالمعوئقديمالتلىاليدأباحتولقد

حياةيهددالذىاألكبطرادفعأوالحياةإنفاذعلىوقفاففذكانا
انسانلا

فحسبالخطردفعحدعندالمعونةتتوقفالحاألتهذهثلمفيوحتى

المامنبعاقإنانىالظورثذمثالاالنىالعالجالنقدمولكنها
كاحمالجزاألنخاليمتصأقمتسوسضرمه

يعجلالباردءفالمانجاردأءماعديهيحمبأنقدمهالتوىإنساناعلمحظورو
بشغالله

بدوضااآلنحتىحياتهسقأممىلودالمواإلنسانأنللراضحنر

أراخرأيوملوبناتهحيهددخطرمنالثولبصلىااليرؤية
يومين

اقىالمتوالناموسفىمنعقديحعوعبهقامالذىالعملهذاإنبل3
ميمالتف
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فيالعينينعليبصاقيوضعأنمحظورألالتقاليدفيالوصيةقدوردت

الشعبعلىيتعالونالفريسيونكانالنافلةائضالفرههذبمثلالسبتدوم
ولذلكاللهريكسبونبهذاأنهمويعتقدونعسرةأحماالنهومحملو

للقلقتدعوظاهرةأعمالهوفىخطيرآمعلمايسوعفييرواأنالغرارقي

السبتيكسرناموسبساطةبكليشاهدونهحيه

وعصرجيلكلفيطائفةلكلرمزالحادثةهذهفيوالفريسيوق

الرأىيخالفهامنكلتدين

وذاكاللهلخدمةواحدأطريقاهنالثأنيظنونالذينالبمثرفصيلةإنهم

سواهوليسهمطريقهم

اينطبقهذإنإالاالتجاههذافييخالفوحهممنهمالبحضنجدأنناومع

عامةبصورةعليهم

كنتالذىأنتلعلكبونهيستجوحواوراالرجلأحضرواوهكذا

وحينماالمعجزةمعكصنعالذىطامنتبصراآلنكيفبأممى

نبىآنهاليفإنءبملجوابهكانيسوعفيرأيهعنسألوه

والعالماتالئلبالدنبوتهحقيفةيوكدالنبىكانالقديمالعهدفق
ذلكيدتوالغ

أماأجريتاالتىلمعجزاتبااللهمئليتهيويدإرساموسىىنرومخن

40181وخآصضعونفر

حملركالبعلىءأنبياعلىالمعصكأةفيبتفرقهاللةنيآنهيخبتوإيلياال
81صاألول
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ذللثمخيلةفيتتراىكانتالصورتهذهمثلأنفيهالشكما

كنبىببسوعبايمانةينادىوهواإلنسان

واحدأمرفهناكالمعجزةمعهأجريتالذىذاكعنقيلومهما

شجاعإنسانإنهتيقيتى

يبغضونهأتهميعلمركانيسوععنالفريسيينأفكاريعرفكانولقد

معمأوكنبىبهيعرفمنأنأيضايعلمكانبلبهيوقعواأنويريدون
موقفهفيثبتنهولكالمجمعمنوالزلالهيكلمنالطرد5مصيرسيكون

محشعهماكلألجلبهأتمسكوسوفنبىأنهأرىبرأيهوغسبن

ضدىكلهالعالموقفولوبهأتمسطثسوفسى

قوىعظيمإليمانمثالىفىهنا



الفريسيينءيثحدسوع

فتغإنهخثثينغثةائت4تقوضادايألكقىائضأقائوا
أثةغثةأئتهوديئضذقيفلئمتبىإئهكل4فقاعئتئلتى
أثضرذىأأبتؤيدغؤاحتىتضرقةآغقىكاآل

دوإلهتفواللقذىأآثنكقاالذااقائيينيوهماأف
آنوقاآلنغقمأبؤاةاجابهثمآألنيئضرقكثفتآغقى
أفئنيثصمركئفوأتاآغمىدووأنهآئنناالذا

ألمئمنكاملهونغلمفآلعثنثهفتحمنأفآلئغلم
الذاالئهماآبواةقالمهنفعنيتكلمفهوآسئالوة
صقاقئواقذئواأئتفودحطنفيألتهودمنيخاقالكاتا
أثمخحعمنيخرصميحأئممبآتهاحدآغترلتإلآئهرو

آسثائوةيقالكايئإنةآتؤاةقاذينايلث

هواوقاىاكانالذىاناألثتاييةخؤاأل

ثخاطىتسانأفيالذاأنتغقبمتمخنيالهضخدأأفي
أغقئمإنماأكقئمثهويأخاطى4وقاذاذفأتجالت

ققائواائصرثؤآألنآغقىبهئمثأتىزاجدأشتثئأ
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أتجاتفثمغئنئكقتغكثفتبذضتغماداآئضأة
أثضأقفواتأنئريدونيقادأضفواتؤتثملكمثففتذ

قمثمتفووتآلجميذةتصمرواأنئريئونائئئمآلقلكئم
موشىتآلجميذئتاقاءتخنؤآمادالثيفميذأئتؤقائوا
جمنتغقمقماالذاؤآفاالةأكفقةفوشىأنتغتئمتخن
غخبأإنكئمالذايىإنتهثمؤقاذألرجلأتجالتفؤائن
انؤتغقئمغئتىقتغوقذؤآئنينتغقفونلعمئئثم
ؤتفغلآدلةتتمىآحتدكانإنؤدايمنيفخطاتغآلتاللة

أحدأقتغأنئممئقعتئمألدهرفئذتسئشغقيهذاقمثيئته
يفدزأنلثمألممنالذايكنلثمتأغكماموئودعئتى
آئعةويذتأثخطاتايىتةوتائواآتجائواشثئأيفعل

جاخاليقاخرخوةءئغئفتاؤأثتيلثيخفق
97143أيوحنا

هذهفيأمامناالتىرةالصوتضارعمبدعكاتبرحمتهاريشةةصورالتوجد
الرابعةالبشارةكاتبرهاصووالتىةالفقر

شخصيحيةتبدوكلمجيثأخاذةألوانفيريشتهيغمسيوحنانجدهنا
للحياةبعثتاوكأأنظارناأمامتتحرك

ففدوقدأمامنايبدووهوأممىقيالكانالذىالرجلفهناك
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لفصةارهتكررغملهتصديفهموعدمالفريسييهااحأمامعصابه

لواآلتاثوبمممألشممنجخبهميهتثتإلبخنستحعاألخرقتلوةالموشفاته
اواحلىشيئآأعلمولكنى4كنهشيئاأعرفالفأنااإلنانهذاعن
البصرينعمةيديهعلىونلتأعىكنتإفى

إنهالمسيحشخصمنالنعمةنالالذىالبسيطاإلنساناختبارهوهذا

الهوتيةمعاييرأومنمقةكلماتفياخثبارديضكلأاليستطيعقد

يهفيمركمبساطتهافىالرأالبسحطةالكلماتينطأبهذهأنيكفيهولكن
ورحمهالرببهصنعنكميشهدأنمعرفتهعدم

فهوالمسيحمنالنعمةينالحنىالهوتيابصبحأنباإلنسانحاجةال

باحعماصخمدكليدركأنيستطيعأنهإالبعفلهشئكلالبفهمكانوان
قلبه

نحبمماأكثرونحبهقلربنافيرنفبلهبفنوئنيسوعنحبأنجميل

الحدهذاعندنقفثمبعفولناونعرفهلحعنهالالهوتيةالنظريات

ءرىدافعرألىليصإليهنةالمعويدكلدانالإنهماوالداهوهناك2
لوفواالجبئدايخيمسوى

الحقعنمارقكلبهحالإدالذىسالحهاليهودىللمجئمعلقدكان

السماحعدموالمومننمجمعدنالعزلواألمالكمصادرةهوالسالحهذاوكان
الهيكلأوالمجامعبدخول

السلطاتاليطيعمنأننعرفوالنبىالكاتبعزراعهدومنذ

المجمعمنويعزلممتلكاتهتصالمحرمعادينيةمدئيةهنارالسلطة

518عزراالعباددأماكندخولعليهويحرم
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لوقاثراكفاعلىعليهسيفنرىاحمهمأنمنتالميذهبسوعحنهـرلقد

يوحناالمجاحمنمميخرجونهمامهمصراحةبكلهماخبربلمهممب
ثدبالمسيحيؤمنمنكليتهدكانالخطرالذىهذاإنبل612

لثالعلنابهافاالعرعدمإلىبهإيمانهمرغمءالروشامنالكعيريندفع

2124يوحناالمجمعرجيصرواظ

محدودةلمدةاإليقافاألونطالنوعالعزلمنهنادنوعأنولقدكأن

الحرموهناكشهركاملإلىالحاالتأقصىقتصلقدأسابيعلبضعةربما
الخالفلمجرمالةاهذهوفىالعمرطيلةالمجمعمنالعزلأوشيريم
النامىعنويعزلالجمبعأمامهاسويلعنالمألووسعلىعياناجهارأ
الذوكه

لهنوااللهمنحرمانهمفيفيكمنالحالةتكمناليهودفأماض
5بواستجوالممنهوكامليسينالللفرقاهكذاوالدينالوخوفكانالسبب

السلطانايستخدموأناستعدادعليليسوععداوتهمفيالفريسيونكانلقد

الحاقدةأغراضهمإلىليصلوامظاهرهأبشمعفىالدينى

ذلكأناألمرءبادىفييصدقوالمإنهاالفريصيونوهناك3

مسبفااتفاقاهناكوأنخدعةاألمرفىأنظنوالقدىأقبالكاناإلئسان

الناسبيناسمهوينشرلهداعيةليكونيسوعوبناإلنسانذلدبين
يقولواأنإمكانهمقىعليهاالغبارصحيحةالمعجزةكانتوإنوحتى
يقومواأنالكذبةءاألنبياإمكانفيبأناضاموسافيماوردعلىاستنادأ

يردهاة31التثنيهسقروفيالجموعلتضليلمضلةبمعجزات

االمضلةهبالعجاالجماهيرنجداعيقومونالذبنالكذيهءااألنضدالمحذيرا
001



اعةاعالماتعنأنبأهمعندماتالميذهيسوعبهحدثماأيضاهذا

ولويضلواحتىوآيانهماتهمبمعجزالعالميضملونالذينالكذبةءالمسحاوقيام
4242متىإنجيلأيضاالمختارينأمكن

ولفدقه7مجدأعطالرجلاباستجونىالفريسيونيبدأوهكذا

تحدثابالفعلقعنىالمتهمفحصبهايبدأالتىالتقليديةالجملةتالثكانمتا

يشوعأمامعخانوقفوحينمااسعحهوفىاللهمحضرفيكمابالصدق

الربشعبهزيمةنتيجتهامنوكانارتكبباالتىالجريمةعنمحاكمتهوبدأت

إلهللربمجدااآلنأعطابنىيابالفوليشرعبادرهءاألعدامأص
عنىالتخفعملتماذأاآلنوأخبرنىلهواعرفائيلإص

791يشوع

علىالمبنىاليسيطبمنطقهالالهوتدكاترةالرجلوأفحم

لىوطعظمىمعجزةبسوعصنعلفدهكذادقاعهوكانالكتب

اقهأننواليمكلطلبتهواستجابلهاستمعالذأنمعناهاالحقيفة

إنساناهذايسوعيكرنوأنالبدولحكذاشريرإنسانطلبةويحيبيمع
لطلبتهواليستجيبشريرإنسانصالةاليسمعاللهكونأماصالحا

قولإلىتستمعونحنالفديمالعهدئناياقىتترددالهوتيةحقيقةفهى

ضيقعليهءجاذاصراخماللهأفيسمعاألثيمالفاجراناإلنسعنأيوب
إنفيفولالمرنمأما7290أيوبأحينكلفياللهيدعوهل

لسانوعلى6681زمورالربلىاليستمعقلبىفىإثماراعيت

فياليهودكانوقدأيديكمتبسطونسحضالةألمةاللهيهتفءاشعيا
عنكملسترعينىمبسوطةبأكفأعلىإلىأيديهميرفعونصدواتهم

الفياسنفسوعلى51اءاشعياآسمعالالصالةكئرتموإق
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معهمأسالعالبصوثأذنىفيخواصروإنحزقيال8لسانعلىاللههتف
مقبولةمسموعةالدوامعلىقالبارصالةأما881حزفيال

4351مورمزصراخهمإلىوأذناهالصديفيننحوالربعبنا
54191مزمررمفيخلتفرعهميسمعخائفيهرضىيعمل

لقد5192أمثالالصديقنصالةويسمعاالكثوارعىيعيدالرب

أمامهايقفواأنالفريسيونتطعيسلمالهوتيةيحجةللبسيطللرجلتقدآ
حضوهايداو

اليملكالذىالعاجزتصرفلمصرفوابالحجةمقارعتهعنعجزواولما

أنأىاألئمفيولدبأنهاتهموهثمشتموهئمفهددوهءالحمقاالقرةإال

بينىالذحالسإلىلجأواوأيخرأمولدهقبلفيهحلتفدروحارديئة
المجمعخارجاجهوإخربحرمهارأتروارفاصليهمأيل

القاكهوقديحتدمحولناعنءئخئلفالتىءاآلرالنانكونأحيانا
طورناعنخنهرجأنتحفظنامنلتىاألعصابمالهادئقلنالتكنلكنليهموننال

لبستالجارحةاأللفاظواستخدامءلحمقاوالثورةالمرتقعفالصوت

علىبدلقانماءشىعليهذادلولئناألقناعسببلوالهىاالقتناعدليل

بالمنطقوالمنطئبالحجةلجةانقابلأنالنستطيعاننا

أة2



والحينونةإلعالن

4قاوقؤتجذةخارجااخوخوةأثفمتسموغتيمفم

تاستثدفؤتنوقاذذالثأتجالتءالليآئنيآئؤينة

تتكقمذىؤأزآثتةذقتسموغةققاذبلوجمنإل
تةؤشخذتاستئذأومنققاذفوفؤتقك

أئقالمالذاإلىأتاأتئيدئئوتتسئوصققاذ
يثضرونآتذينؤتغكاتحصرونآلذينايئمضرخئى

هؤقائوايتينآثفريمينقغةكانواذينأالذاقسمغ
كئتثمتووغتتفثمقاذغفمانأيضأتخنأتقفنا
إنتاتفوئوناألنولليهنيخسطتةلكئمتكاتتقاغفتانأ
تايتةقخطئئكئمئئضر

5314بوخاه

عظيصينحقنباعالنتبدأالفقرةهذه

عنبحثقديسوعأنفهوالماركاألولالحقأماا

اليهودأخرجهلقدالفمذهبىيقولوكماليجدهالرجل

يوعنووجدهعنهيحثالهيكلربولكهالهيكلخارح

شهأدةكانتإنبمفردهحيةشهادةعنههديشأنقبلإنسانااليترك
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يسوعفإنللمتاعبئعرفأوإخوتهعنتفصلهمسيحىنسان

علماتبةالمترمتاعبناإنويسفدهإيمانهديعضدمنهبالقربديكونيسرع
لكلوصادقأمينويسوعمنهرفأقةأكئرتقربناللالسيحشهادتنا

كوهمنوصادقأمينهومن

شخصهعناألنسانلذلكأعلنقديسرعأنالئاقوالحق2

إقةالعظيمالحقهنااللهابنإنهلهأعلنلفدالعجيب

نناعيوأماميكشفلنفوسناالمباركةالرويايجلبلسيدناإخالصنا
6خدمتهنىاخالصااألكئرولالنساناألسعىومركزهمخلصناضبقة

قدءوطبيعتهذاتهعناوضحةبصوالمسيحيكعدمفءلهوالشهادة

والحرماداألضطهىالبشرجانجامنيحبللماألخالصعفوبةثكوذ

خأعقشركةهىالسيدجانجامناألخالصمكافأةرلكنولطوان

ةاالطبيعتهعنأسمىوإعالقالخلص

يسوعبهانادىالتىاإلعالناتأعظممنبواحدالقضةتختمثم

العالمدينونةكانتمحيئهذاتوفىلمالعاالمسهغالىءجافقدهأ
وجهااألنسانيلقتىفحينمابالفعلحلتدينونةعنيقحدثالهئايف

لهمالحثفيكرنءيقبلهأنفاماعليهأولهالحكميكرنبيسوعلوجه

األجيالمشتبىيسوعفياليجدكانإنعبةالحكمفيكونفضهيرأو
وانبنفسهنفسهعلىفقدحكمعبتالإلىيدعومافيهاليرئكانإن

ثمالبحثإلىوالدهشةالعجبفيدفعهالعجبإكيومافيهيرئكان

الفويمالطريقفيانتسيرفدميهفانوالفبولالستجابة01إلىالبحثيذقعه
ءممتليالذىىأسرويةإلىبشتاقىاببماهيشعرالذىاألنسانإن

وأنعيناهتتفتحأنلهنتوكلعاؤىهوأعمقفةمعرفيبالرغبة
ءالحقجبلمدارجقلماهنصعد



األنسانءشىكليعلمبأنهنفسهفييظنالذىاألنسانما
العرطيلةوسيظلأعمىيالطبيعةولدالذىفهومماهحقيقةعنيغفلالذى

ينالالذىهوعجزهيعرفالذىءبالشفالىءفالرصجاالحقىالس

ويشعرنجطيئتهيعلمالذىعيناهتنفتحالذىهومماهييركالذىاقوة

والنععسةانالغفرينالالذىحواسئحقاقهبعدم

أيضازادتاألنحمانمعرفةزادتكلماآنهلمنيبالتالىويسوع2

طريقفىفساربالعنادقلبهوامتألالبرطريقأكثرعرفكلمادينونته
ءالجهالضمنالفريسيونكانلووأمرأقسىدينونتهكانتأهواظ

دينونتهمولكنالعلرلهميلتمسلكانالمكتوبعنشيثااليعرفون

يععكدونإخهمباألكثريطالبونفلذلكأمحريعرفونكوخهمفىكن
حفيقةفيعرفواعيوكهمتنفتحلمفماذااألفضلىالرويةلهمأنأنفسهـمفي
اللهانجا

هنمااألنسانبهايتمتعالتىاالمتيازاتيادةفيتزدادالمسئوليةإن
العاديةالحياةبنردعلىيسرىأدبىناموس
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فاعغعظم

بجملتهالتاممعاصا

بمورةبدراسثهلوقمناحسنانعملاألمحاحهذانتركأنقبل

غايةثروسإلىننصلالنأملبروحلنقرأهللنهايةالىالبدايةمنكاملة

بيسوعىاألالرجلإيمانأمامنايتألقهذهوضدنوالجمالالروعةفي
مجيدةبصورة

وكلاألنسانهذاإبمانطربقفيتصاعديةثالثخطواتىهناش

المباركةالثقةمدارحفيسابقتهاعنبهترتفعخطوة

بفالانإنسنسانكيسوعأعنينحدثاألمرءبادىفىقهوا

مظاهرأروعفياإلنسمانيةكمالفيهيتجلىإنسانإنه11عدديوعله
عطفهاونجلها

المظلمالبصرإلىللنوريعيدأنعاديةبوسيلةيستطيعمعجزىإنسان

مةيلتقلمولكنههذايسوعهومناليعرفإنهالمظلمةوالبصيرة
ابالترابئبهايبدأباركةبدايةهذهتكرنوقدنظرهبانسانقبل
نتأملأنبناجميلالكامللإلنسانصورةاسىايسوعفىيرىان

متاحفكلفيمكانالهنفسحأنبناجميلاإلنسانيوعوممموعظمة

اسميمقدمأدجميلكلهااألجيالوخاللالعالمفىوالبطولةالفن
اإلنسانيةفيءللعظماحياةتاريخيغكتابكلفىعداهاسمكليسوع

01أل



اففولومهماالمسيحشخصيةإلىالنقدمهاممنكونالمشكهماوجه

كاأليسوعإهىأنالشكإليهايرقىأناليمكنالتىالواحدةالحقيقةنفعليه
معانمنالكلمةنىمابكلاإلنساناإلنسان

الهودممالهفحيفانبيايسوعفيفيرىالتاليةخطوتهعليهيخطوثم2
جوابهكاناليهالبصرإعادةممعجزةقامأنهحيثمنبسوعفىرأيهعن

إلىاللهسالةيأتىالذىفهوالنأما71عدرنبىأنهأرى
لبشر

37عاموسءاالنبيالعبيدهءسريحلنالربالسيدإن

هذهقوةفىفهومعهوثيقةشركةفياللهمنبالقربيعثوالنبى
وحينمااللهعشورةأمماقإلمالروحيةتهببصيريصلونورهاثركةال

صوقالخالدإلممانستمعحيمايسوع9شفتىمنالنابعةالحكمةنقرأكلمات

طنبىهوهذايحقنقولفإنناالساميةوتعاليمهالمباركةبأقوالهيتحدث

إنناتبقىالخالدةالحقيقةفإنآيسوععنءشأىفيالبشرشككمهما
مشاكلنافإنحياتنافيوتمثلناهاوأطعناهاتعاليمهإلىحقالواستمعنا

وأنالبلهثوالدوالمحلىيدالصععلىوالسياسيةعيةواإلبئالعائلية

ينادىمنوالعصوراألجيالجميعفيهناككانإنلهاحالوتجدتخمكى

فإنللبهـثراللهبلسانيتحدثالذىاللهنبىيكونأنفيالحقلهبأن

اإلنسانذلكيكونباناألولىهويسوع

األعالننورإلىأخيرأيصلأممطكانىالذالرلجانرىئم3

كلىانالخالدةالجقيقةإلىوصللقد4اللهبنايسوعفيىقرالكامل

بسوعصنعفلفدهيسوعضيقةعنالثعبرتكفىلنوأمجادهمالبحثرألفاب
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معوفةفوقهىبأمورونادىأجععينالبشرطاقةفوقهىءياث
الشرأجحجن

ضمههمجلمأنهيالنهسانتشهيدالخالدفرنساعاهلعنيروىني
محعفىفايسوععنالحديثودارثلشككينواالملحدينمنجماعةيوما

ثابليونقالذاكوعندوكفىعظيمإنسانأنهإلىباإلشارةالحاضرون

يسوعإنلكماقولولكنالبمثرمنبالكثيرسرفةلىإناألخوانالجبا
أجمعبنالبشرفوقهويحالمم

ءالشعراأحدقالهماأروعرما

االنسانإنياناوابنالمسيحبسوعكانإن

ئولىقثا

ثرالبدونبهسأتعلقإنني

الدوامعلىبهوسألتصق8

الواحدواإللهلمجاالمسيحيسوعكانإن

أذكرقأنىا

الجحيماوءللطسأنبعهأننىا
ءوالفضاوأجوازلمحاالبحراوا

وتعمقابهسرقةارددناانناكلماهويوععنولمجرهإن010
معاماللنافى4البشرالنااختبارإنامجادأوظمهوأعمممأمامنادللزببه ابسر10002زش

ررابطوتأصلتبصدبقفغرفةناازددكلماننا2لناكدخزبئاالمع
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فياتجاهاتوفىائهأفيفيهالضعفنقطنكتشففإنناداقتنابه

وأمجادهفاتهأعينناتبهربيسوعمعرفةإزددناكلماولكننادمرفات
أماموصغارهيضعفهالطفليحسعاوالصغاربالضعفأنفسنافينحسه

واندهاشاعجبازدادسنعمأعاقهفىيطويباالتىبالكنوزالعظيمالمحيط
أيضأاألبديةوفىالزمنهذاقمعرفتهوفيفيهتعمقناكلط
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رآئغاشألضحاح

ورعبنهاممماالر

ائمابجمنإئخلآلىأليإنتكثمأنوذالخقالخق
نستاليقذاك7خزقؤجمعجمنتطلغتلآثجرافيخطيرةإلى

افطجرازاعىنهؤأئمالبمنتذخلآئذىأئاوؤيهض
خراقهقتذغوضؤتةضغتؤالخرافطالثتآتفتغيهذا
ةآئخاضيخزاقةفيأخرؤفتئرئخرخقاءبأشقاأئخاضة
ضؤتةتغرنطنقافيتثمنهؤآئجزالتآمامقاتذهمث
ضؤتآلتغرهـثئقافيثةمتفربئتلقآلتتتفهاثغأليمثؤأئا
فلئمفئموآفابسئوعفثمةقاالمتلالذاءغرباا

يئكئمفئمكانفؤالذىتاتفقموا
5121بوخا

إلىوأقربوجماالإشراقاأكتريسوعتظهرصورةالنوجد

يتخللالصالحوالراعىءالصالحالراعىصورةمنمسيحىكلقلب

المفدسةاألسفارأدبفيموضعمنأكالثرومحتلالكتابصفحات

يمتدطوليأمسطحايحتلاليهوديةمساحةفعظمطبيعىأمروالشكوهنما



فيميالوئالئينخمسةمنتفربطوليةمسافةحبرونإلىلىللليتن

قاسيةريةفهىاألرضطبيعةأماميالعشرسبعةاليتجاوزعوض

للمرعىالتصلحإنهاالزراعةهاتنجحأنجدارالعسفعنولذلك

أماميومكلتتكررالىالصورةنفوهكذاأراضيهاأفضلفيوذلث
القلسطينىاسالرلمارعبتهيفوداعىالرصورةهىاإلئسانأنظار

ليالرعيتهاليفارقداثمةيفظةفيالدوامعليإنهحياةأشقهىفحياته

أندمرهاوماالمعشبةءالخضراالبقعةعنيبحثالدوأمعلىوهوخهاراوال

فاألرضقطيعهادأفرمندفرلكلالعينينحيكونحفشوأنالبدهووهناك

أسوارتحىرالتوجدمحيفةوهادإلىاألحيانمنكثيرفيتنحدرصخرية

كاالجبالوسطوالشرودالضاللأوالموتهوةفيدىالترمنالقطيع
ذلكعليزدبعيدآالرعيةوتجتذبتغرىالنادرةالصرةمناطقأن

مملكانافقدلذلكوالمغايرالكهوففينختفىالتىالضاريةالوحوش

الليلءاناواحدةساعةاليتوقفمستمرأبالخاطرمحقوفامرهقاالراعى

النبارافوأطر

فلسطينربوعفىبرحالتهقامالذىصمثدمجورضع53يفولوكا

ومنرعيتهبهنحيطمعشبةهضبةعليالليلظالمفىبهلتلتتىوإنك

عليمستندأمكانهفيئابثايففرهوالذئابءعوايتبادىلهص

حولهيرمحىالذىقطيعهفيوكبيرةمححغيرةلكلساهرتانعيناهعصاه

المشهدطذاايرالذىإنالمتاعبوسودتهاالثمسىلوحتهفقدوبههأما
تاريخفيالححدارةمركزاعىالراحتللماذايدركأنايحشطيعالعينمرأى

فرفالأدقابمناعىالرلقبأصبحلهذاالدينىلدحهاوفياألمةهنه
البذلوففمحيمثاالالخلصانحذهأيضآولهذاالبالدعاهلعلىتطلقللتى
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الموتالنبابسجاعةئمةديقظةالراعىصورةهذه

قطيعهادأفرمنفردلكلباذلةومحتة

القطيعفهوالشعبأماشعبهيصوركراعىاللهىفىيمالقدىالعهدوبمق
فالرهوزقراعىايربالمعروفمزمورهفىيفولإلبهتمعذقالمرنم
1ة32مزموريوردقحةالرامياهإلىيربضمنىضرمولفيءثى
77052رمومزونرهوسىبيدمولغمكاشعبكهديحطدآخرمورمزوفي

وغنمشعتكنحنألننااالولنذنوبيذكرأالاللهمنيطلبواجمماب
أيضا2سافيستهلو9731مورمزهرالدإلىسنحمديئءرعلبتك

لضأنكاياقائديوسفغاائيلإسياراعكىابالقولنينافاموراثر
إلىنستمعوالتسعينالخإسىالمزمورإلىجئناافإفي0801مزمو

شعبونحنالهناهرإلنهالربأمامنجئوهلمهاتفاالمرتم

مورلمزافيدفىتترالنغمةونفس97مورمزيدهوغنممرعاه
5513مزمررمرعاهوضمشمعبهمخنولهنعناهو4المائة

كراعقطيعهوسطالراعىصورةفيأيضاصورفقداللهمسيحأما

ضعاتالمريحملهاويقودحضنهقىالحمالنيجمعنجراعهقطيعه8يرخكط
يتحدثاألبوكريفيةاألسفارأحددليمانمزاميروفي411وهءإثنعيا

يدعولنوبربأمانةلربافطيغيرغسوفبالقولالمسيا

سليماناميرمزالقويمالطريقفييقودهاشوفالمرعىتتعزئةواحد
س70154

واألمةالشعبرعاةالرعاهأيضاجمليهمأطقلقدالمثمعبقافيأما

رعيتىغنموببددونيهلكعونالذينللرعاةويلىألةمولانقرأأرميلينبواتفى

1أ2



غنىبددتمأنتمإسرائيملإلهالربقالهكذالذلكالربقول
وأناالربيقولأعالكمشرعلىأعاقبكمهأنذاتتعهدوهاولموطردتموها

مربضهاإلىوأردهاإليهاطردتهاالتىاألراضىخجمنغنمىبفيةأجحع
بعدترتعلىوالبعدتخاففاليرعونهارعاغعيهاوأشيمكثروفتثمر

عليباللعنةيتقدمحزقيالوالنبى4ا32أرمياأالربيقولوالتفقد

الرعيةخيروليسالذانيةمصلحتهميبغونالذينبةصذالالمضإلنالرعاة
الغنمالرعاةيرممماأالأنفسهمبركونالذيئإسرائيلعاةلرويرل

بأكملهاحاألس4حزقياألص

الصالحالراعىهوفيسوعالجديدالعهدإلىتلتقلالصورةرهذه

التميعاعنشردواحداحماللينقذخرافهعننفسهيبذلالذىالراعى

نمكغاكافيألنهمشعبهعلىيتحننومو514وإوقا8121ش
قطيعرفهمهتالميذأما643قسومر963ىكللهاالراعط

2123لوقااباألمجادءوالرجاباالمالالوعدإليهيوجهالذىلحالصغير

4172مرقسالخرافتبددتاعىالروضربالساعةحلتفاذا

بطرصرسالةالعظيموأسقفهاالنفوسراعوهو72113متى

العظيمالخرافبراعىفيلقبهالعبرانيينكاتأما252األولى
قادةنجدهكذاالقديمالعهدفينرىوكما3152لرانينع

واجبومنالقليعهووالشعبالرعاةهمالجديدالعهدفيالكنيسة
وأنحراستهاويتولواعليهاويسهرواالرعيةيطعمواأنالرعاة
والسلطاثهالمركزوالحبآفيالمالفيةرغبليسعرةبكلذلكيفعلوا

5بطرميمااواإلخالصوالبذلالتضحيةفىللرعيةمثااليكونواأنبل

يسهرواأنأفسسكنيسةشيوخمنيطلبقهواألممرسرلأما203
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5262أعالشدينومررعاةعليهالربأقاممالذىالفطيعلى
خرافيإرعغنمىارعبطرسلتلميذهالرببهاتقدموصيةوآخر

411أفسسفيالواردةالكلمةذاتإنبل25191ايوحنا

الخرافلرعاةالالتينىاألجملهىرعاةرجمةوالم

ومعنىطرافةمنالتخلواليردىالتقايدفىمتواترةقصةهناك
حيماإنهالقصةتقولللشبقائداموسىاللهاختارلماذالناثفتث

فيمسرعةشردتصغيرةبعنزةذاالريةفيحميهغنميرعىموسىكان
ظعأهالزوىبةلرإلمماتندفعراهاحتىخلفهاموسىوأسعالهروب

ثىعطالنكهربتأنكأكلمأكنالميحنانقالإلباوحينماوصل
وعادمنكنبيهعليمابرفتحملهاثمهذاقالمجهدةاآلنولعك

ألنكءماامناإللهىالصوتهءجاذاكوعندأقىحيسامن

أجعلثطسودفالثسويملكهقطيعادأفرمنابفردالرفقهذامثلأظهرت
إسراشلالمباركلفطيعىراعيا

وعنايتهاللهمحبةصورةمخيلتنافيفلرتسمالراعىباسمنلتقىحينما
األخصوعليالبشريةفيإخوتناتجاهواجبناأيضاولنذكربشعبه

وشعبهالمسيحكنيسةخدمةفينحتلهاالتىمكانتنالناكإنتإذا

تابعورعيتهالرامما
6ا01يوحنا

فىالراوطباععاداتدراسةنىقليالنرسعناإذاعلينالروالض

مركزيوضحفهذاويرعاهاعليهايسهرالتىبالرعيةوصلتهفلسطن

قليلفهواعىالرعتادأماالصالحاعىكالروتضحيتهوجهادهالمسح

وهوطعامهقيةبحملالجلدمامزوداظهرهعلىمحملضئيل
الخشنالجنقطعمنءوشىالمجففالتيئأوواقرألخبزعناليزيد
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منفيوللراعىبمقالعهالراعىيحعكطالمذودوفيالزيتونحبات

واليحيدهدفأدقيصيبأنيسشطيعفهوالمقالعاستخدامفيمهارته
دفاعوسيلةالراعىلدىوالمفغاهـ52قضاةقيديثحرةعنه

ولذلكوجودهايندرالحراسةفكالبأخرىمخفعةأيضالهإنبل

إلهامايوجسرعانالراعىفإنالقطيععنشاةأبتعدتإذا

مغبالعرثةلماارإنذبمثابةهذاويكونقدميهانبزيرتكحجرابمقالعه
سميكفغليظالعكازأماوعصاهعكازهأيضمآوللراعأتتحيث

تحيطالتىالمنطقةفيالراعىويعلقهبمساميرطرفهفيينتهىقصير

علىوالوحوشاللصوصضدالراعىسالحهوالعكازهذابحقوية

رعيتهوعنهنفسعنبهيداخءالسوا

رانخيزاأعوادمناألحيانكالبفيرفيعةطويلةفهىالعصاأما

صاحجهايستطيعالملتوىالطرفبهذاملتوىبطرفأعالهانىوتنكهى

شعليلتئمحيمااليومنمايةوقالهروبتحاولشاةأيةمجتذبأن
منفردأىمرورمعطالاألرضمنقريبأعصاهالراعىيحضحالقطيع

أنشاةكلوعليإصابةبهكانتإنلرىلجيدايفحصهحتىالقطيع

لفحصها72023الويين5273حزقيالراجعالعصاتحتمنتمر

سالمخهامنكدوالع

بلدانمعظمفيوثيقهقويةفلسطينفيورعيتهالراعىبينوالصلة

عطينلهلفيأمالحومهاالستهالكالخرافتسمنمصرفيكاالغرب

فولذللثبصوفهااألنتفاعورعايتهاتربيتهامناألسامىالهدففان

تدليلإلمالراعىتدفيالطويلةالعشرةوهذهطويلةلنسنيهاتعاشرراع
وهذهباسمهمحهافردكليعرفمجيثعليهاءاألمماوإطالقهرعي
الرعيةنىمميزةصقاتإلىتشراألحيانغالبفيءاألمما

511



وهكذاءالسودااألذنذاتوالثالثةءالحمراوالثانيةءالبلقاهذه

عيةالرخلفيسلروهواعىالرتظهرالغربفيعاةالرصوركانتوإن

يسيرإنهذلكمنالنمضعلىالفلسطينىالراعىنفشقدمهوالرعية

طريقوكليخطوهاخطوةكليختبرفهوتتبعهوالخرافظيعهيمام

يدافعلفئخطركلهبنفسويواجهالمتاعبرعيتهلمجنبلفيهيسير
أحدهامنكبيهعلييحملاتباعهعلىالقطيعأفراديشيجعحتىوأحيانافبا

عبربالسرقطجهيغركأأنيحاولالرعاةأحدشاهدإنهالسائحينأحديقول
وحملهلحصغيريحمللمسلضذلكعنعجزولماالمياهمنضحلةمخاضة

اندفعتحتىنهاميزعوليدهاالحملأمشاهدتإنقمافراعيهبين

فأراضىالغرببالدمنصورةهذهالقطيعبقيةخلفهاومنخلفه

اتنحابهاوالتوجدالمياهصباتندرجاقةفلسطين

ءباالغرصوتالتعرتألنهاراعيهانتبعاتالخرإنيسوعقالوقد

فيقدمفلسطينفييومبهلالشارعرجليلمسهضيقةيصوروهو

للطريقةرائعةصورةيحالمسللسيدخطواتفىمحمابهفيتونعوب

فيقرلقطيعهمعالراعىبهايمكاهمالثى

اللحنإلمماأقربهىبلغةقطيعهاالراعىيتحدثاألخياننجعضفيا

علييوماكنتاختبارهمنبضبفثمالكالمإلىمنهالالعماألغنيه
هبطفلقدالراعىءندامرةألولسمعثحينماأريحاخلاللألل
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بيماالمقابلةالتالليصعدرعوالوادىإلمراعيهمعءالجداطيع
الماشيةءبثغاأشبهءانداالراعىوأطلقهمعشبةبقعةعىقىجحاعةنخلفت

األولمبجبلفوقاباناإللهعليهيحسدهاحلوةنغمةفيالمتقطع

الصوتتجاهرألمهاوأدارتعىالراثفتانحنأوواحدةتوقفتهةبروبعد

يطلقالراممماوعادأخرىمرةالرعىإلمماعادتثمهادئةبمأمأةوأجابت

فأسمكالقطيعحيثإلىنازلةعتوأسلزعاستدارتوفجأةهءندا

بالرعبوإذاقريبةهضبةخلفواختفىمعهاواستداراعىالربها

بينماراعيهخلفويسرعالرعىعنفيتوقفكلهالقطيعكيتم

القطيعإلممامنضمةالشاردةالجماعةتندخ

المقدسوالكتاباالرضثهيرالكتابهفيطومسونموأما

بينرعيتهعلىالراعىينادىفيقولبالسابقةأشبهصورةلنافيقدم

وتتبعهصوتهفتعرفبوجودهكرهاليذحادبصوتواخرحين

تميزأننحاولوكأنماقلقفىرووسهافعقىغريبشخصءالنداأطلقفإذا
هاربةعتوأسرالخوفتملكهاءللنداالغريبعادفإذاالجديدالصوت

أعدحهابةالتجر5هالغريبصوتالتعرففهىالراعىحوللتتكدس

كألتصدقمنائأكدكنتمرةكلوفىأخرىبعدمرةبتفسى

الالبشارة

بالقربكهففىمثمهدأر3هليصورلنامورتونفويعود

الليلفترةخاللقطيعهماالرعاةمناثناناوىفقدلحمبيتمن
قطيعهادأفريعزلأنمنهماأرادكلالصباحأسفرولماواحدكهففى

أطلقثاآلخرعنأحدهماابتعداطهيتمأنيمكنكيفاآلخرعت
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اآلخرالقطيععةفانعزلتلغنهيطلقهالذىالخاصءالندالواحد

15والسوصوتهتعرفاألتجاههمسرعة

فلسطينفيالراعىحياةعنالسائحونيقدمهاالتىالتفاصيلكلإن

رعينهتسمعالذىالمالحالراعىصورةعلىعظيمةءأضواتلتى

7سااهرءفيمحتمالباذالغنمهعىيوالذىفتتبعصوته
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الحياةإلىالمؤدىلباب

إتىتكئم4آقوآلحقآلخقأئضأتسموختهثمققاذ
سئراقهفثمقبلىأتؤاالذينتجميغاثجرافيتالثأتا

تابوهوأأتاتفبممغتتئمتآثجراؤلليهنؤئضوض
قرعىؤتجذؤتخرفيوتذخلمخفضقأحدبىدخلإن

أتاوأئاؤئهيلثؤتذتغيتسئرنإألآلتأيىنآلسئالي

أفضلتفثمؤيتكونخيلؤةتفثميتكونأتنثققذ
51701يوحنا

شهبدآالعظيمالمعميجدلماوهكذالصالحالراعىمثلاليهوديفهملم
أنابالقولحديثهيبدأفنراهوعالنيةصراحةنفسهعلىالمثليطبقأن

افانىحظيرةإلىهوالباب

ألولالنوعالحظائرمننوعنإلىمشيرالسامعيهيتقدماهنرالمثلوفى
تأوىجماعيةحظائىهناكوقدكانتالقرىفيكماالمدنفيموجودأكان

الحظائرهذهءالماعندحلولاعودفيالقريةأوالمدينةقطعانكلإلجبا

مفائيحوححهبيدهحارسمنهاكلعلىيشرفالتىالحصينةأبيابهالهاكانت

العافىالعددياالسيدقثعيريالجماعيةالحظائرمنالنوعهذالمثلةالحظير

األصحاحهنامنالعالثوا
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فالالليلمرعىالقطيعيرعىحتىبالليسهرواأنيقحرللرعاةجاناكلنأ

فالخرتبيتالحالةههذفيقريتهأومدينتهإلىبقطيعهالراعىيعرد

الحظائرهذهالصباحيسفرحتىفيهاتجمعالتاللصمفوحفيحظانرأقيمتفى

الخرافمنهاتدخلفئحةبمابأسوارمسورةمكشوفةمماحاتمجررمكانت

ينامالليلساعاتءوأثنااإلطالقعلىأبوابلهاليسولكنكرجو
إلىرعيتهمناحدةوفالثخرجالمكشوفةالحظائرهذهمدخلفيالزاعى

أيضاجسدهعلىأالةالحظرداخلإلىوحشواليمرعلهجسدهإالدطرجا

للخرافبابآلةالحهذهفيالراعىيصبحآيخربمعجهأو

وفيهحمفيهالخرافبابأنابقولهذلكبعدالمسيحماقصإلهوهذا

رسوليقوألكماالهإلىيصلواأنالبشربنويستطيعالسواههوب

أفسسائيألإسررعويةمحنأجنبيينكنتمسأهألفإلىالتهرفياألمم

لناطريقاكرسهالعبرانجينبلىالرسالةكاتبيفولىوكما281

كايشتىيسهعإل152هـانينعبرجسدهأىبالحجابحيأحديثا

بعيدمنيتطلعونيسوعءمجىقبلالناسكانلقهاللهعرشإلىالطريق

لهمعدوأالحاالتآسوأفيأوغريباعنهمفيهونفيرءالسماإلهللى
االباللةعنجديدةصؤرةالبشريهإلىلينقلالعالمإلىيأقىبيسوعفاذا

فاللمعرالمحباإللهحقيفةإلىللوصولالناسأذهانأمامالطريقليفتجع
الفصلللعالممامقيسوعءجماوسثأنماالحبيباإلبننمأعلقكاالبهبيوطة

إنهاآلبإلىللبشرحياطريقاءجاكأنماالمهمعرفةممتابقللوجمصى

اللهجاللإلىيصلواأنهابوالترالطينءأبناعاسماسطتهبولذكافالب

صكانتجملةيستخدماهنمراللهإلىإلوصولمعنىيسوعرلهصيوجئى
علماالفدرةدألنسانيكرنأتوفيفييدخلانيينالعبرمندسامعيةفةمالو
02



حينمااحوالرالحريةيعنىمنهوالخروحمامكانإلىخوللى

والنظاالعدالةاميسنوأنمعناهخوفدونويخرجاألنسالخدل

يوذيهمابهاليقعالحياةفيأمانفهونىيطرةمقويةسليمةمجتمعهفي

وكاوردحازمةبيدبمقاليدهاويمسكساهرةبعنمجرسهاالبلدورثيس

لويدخلهمجهمويحرأمامهمويدخلأمامهبميخرجدالعدهسفرفي
7271عددلهاالراممماالنىكالغمالربجماعةالتكون
وفىخروجهفىمباركبأنهالقوليرداللهالخائفالبارالرجلوعن

والدخولالخروجعليلهمقدرةفالالطفلأما826تثنيهلهدخو

يحفظاللهبأناثقتهالمرنميوكداميرالمزسفروفى37األولملوك
218مزمورودخولهوجهخر

يكتشمفأنيمكنهمباركأروحب3إتحادالمسيحبايتحدالذىماناإلنإن

كانتإنإلههفىالحقيقىاألمانفىالكاملةبالثقةءويمقلياللهمومن
يسوعالمسيحفىلناأعتىالذاإللههذانظرإلهيدىبينحياتنا

المخاوفأوللقلتىمحل

قبلهأنواالنينفجميعسبقوهمنوبنبينهمقارنةيسوعيعقدثم

الحالبعطبيعةاليقممدفانههذاالسيديقولوحيماوصولسرافهم
المضاليئالمتطرفينمنالرعيلذلكإلىيشمرإنهءاألنبيامنسبفوهمن

أقوالهعزالبعدكلبعيدةوحياكمالملتهبةبأقوالهمالشعبونيثيرالذيغ
المستعمرضدالكهـفاحطريقعنالعظيمالمجدباشراقةالشعببمنونكانواءمؤال

فىوماالر

المؤرخيحدثناالتاريخمصرحكاكللىيسوعظهرفيهاالتىءاألثاتلثفي

معظمهاثوريةانتفاضةالفاعاثرةمنأكثرحدثتأنهيوسيفويسأدىاليهوأ
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الغيورينطائفهلفدكانتأيضمآالمؤرخيفوالكاءالدحابسفكشى

الموتإلىالجماعاثتسوقأخهاتعرفكانتالموراتهذهمعظمءورا

مطامعهايئمنإليهتهدفماسبيلفيريهمهايثماكانلكنهاقا

إلىيرىيسوعكانلفدعومالمزاالنتصارأوالسلطةإلىلوصولفي

بأنهملكميثادونأولئكوكانقبلىأتواكثيرينتعرقوقإنكمالفول
ءالدماوسفكواالكتيالبالحرببوئنونكانواولقداللهمنمرسلون

قهىأناطريقأمااللهعنبعيدأبالناستنأىأولئكوطريقوالموت

يقتربلهسبياليتخذهاوالذىوالحياةوالمحبةالالمطريق

إلىللوصوليسوعبهيعقدممبدأمنأعظمهومااللهمنقاكثرأكثر
ءالدمابسفكوالبالقوةوالبالعنفالاألنتصارمبدأإنهالنصرة

والتضحيةوالبذلالمحبةطربقعناالنتصارانهواالضادالمرارةأو

يعجلالذىهوإلههإلىاالنسانيقربالذىهويسوعوطريق

الوجوداهنفيالذهيىالعمربمقد

حمياةلهمتكونلكلإالالناسإلىءجامابأنهيسوعنادىولقد
التىالعربيةوالرجمةوفيضاغنىواالكثراألففلالحياةلهمكون

لهمليكرنلألصلمطابقةاألكثرهىفانديكترجمةأيدينابق
باتباعهةبيسوخيمعرفتناانناغنىوبأكربزيادةأىأقضل
الحياةننالالطريقنفسفيوالسيرإليهيهدفالذىالهدفبنفسبقسك

الغنيةالفائفةالحياةأىتجضلإ

بطلبقيصريوليوسإلىأقرومافىجندىعنوىترقصةهناك

تحاراالنجريمةوارتكاببيديهروحهبازهاقلهيسمحأنفيهةيرص
قيصرأنظارهاذكوعندقيهالنفعاتعس4يائثسكو
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هلطشلفاتعسهإنكتقولىاإلنسانأيهاةتودةفييقولوهوليه
الحقةالحياةتحياكيفتعلمت

ءجوفائعسةفاشلةالحياةتصبحالذاتيةحياتنانحياحينماإننا

فيونسريددـفيأيديناونضعبيسوخنلتقىحينماولكنلهاهدفال

جديدةحيويةقيناينفخحياتنافيمحضرهوبركةقوةونختبرطريفه

4نحياهاأنالحياةتستحئذاكعنداألفضلالحياةوتفيضفينا

معانماالكلمةفيمابكلءأحيابالتالىنصبحوهكذا

321



الزائفوالراعىالصالحلراعى

غيزتفممتةذأتةآلضاليخؤآلراجمىآلضايخآلراجمىآتافؤ
آلذىزاجميآؤلثشآجيرفؤآلذىؤأفاأثجرافي

أثجرائؤتترلثمفبألألذئمتقتزىتهجرافأابتئ

وآألجبروئعذدهاآئجرالتآلذئبأفتخطفثويهردث
فإنىأناأهابآئجرافيوآلئتالىأحيرألئهتفربة

آفأكقاتغرفتيؤخاجمتىخاضتىؤأغردثآلضايغألراجمى
غزيىآضعنفمؤأتااأللتأغألثزأتاتغرفنيآألل
افيآثجر

1هاا01يوخا

المضلعىوالرالصالحعىالربينمقارنةيسوعايعفدالفقرةهذهفي

الشمخصيةمصلحتهيرعىالذىاعىوالراألمناعىالربالينالطالح
مسئوالعنهااعىالريصبحالراعىإلىاغنامهإنسانيسلمحينماقلسطينفي

تقصيربسببيكنلمذلكأنيثبتأنعليهالحداهاءشىحدثفاذابالكلية
يتحدثعاموسالنبىنجدونحغذلككليالدليليقدمأنعليهجانبهمن

أوقخذممزقةأذنبقاياربماالوحشانيابلنبمنيختطفوهواممهالركأ
الضحيةأنيثبتأنهوفلكمنلهدلتاو321عاموسءيالدماملوثة



سفروفيارادتهعنخارجاكانامووأنقعالماتتد

كيفالممالئحوشاولعيكعحوياشكهبكشهحنا3ء171ألولائيلصمو

معدموىصرلفييدخلأنإلىأضطرأبيهألغنامحراستهءأئناأف

ومفاومةبواجبهمالقيامإلىعاةالراشعياعويدعوالقطيعهاجماودبأسد

الراعىيدافعأنالطبيعيةاألمورمنكانلقد134ءاشعيااألسد
الموتئخطرخإاتهترضتولورعيتهعن

ذفرألمقدساوالكتاباألرضكتابهفيطومسونالدكتورعن

الوحوشجمعصراعهوأخبارالرعاةقمصإلىاستمعكنتماالركث
إننىبللحياكمحساباونمجسبالعراكهمفيانهموكيفاللصوص

بلغنىماواخررعيتهعننفسهالواعىفيهابذلحالةمنأكثرأعرف

حينماطبريةمنبالفربرعييرعىكانفقيرراععنءأنبامن
الرعيةوتركالهروبمنالوببالخناجرنلمحالىالبدومنتالئةهاجمه

رعيتهوسطامياممزقاثاجسوسقطشجاعةبكلواجههمللصوص

أمانةبكلعنهاداحالتى

االثننبينوالفارقاألمنغيرالغاشاعىالرهناكاآلخرالجانبومن

منذحياتهيدأأنهبمعنىالرعيةمعولدإنسانالعادقاألصيلاممماالرأن
اصدقائةأوخالنهبعضىكأنماهىالرعيةاصبحتحتىراعياأظفارهئعومة

راحنهفىتقكيرهمنامحمرراحتهاعلىويسهرلخالنهيحبياحبهفهو

اليطيقألنهاوليكسبماالالرعىمهنةإلىاثحهاجيرفهوالثانىاماالشخصية

وبالشعوكأدعوةبالفهوالجيالسفوحعلىالحياةفيلذتهويجدالمدنحياة

خهددالدوامعليثابوالذقطيعهحمهددبمايهتموالاجيردمجرإنهبالمسئولية
ارسلكماناهالتالميذهيسوعقالهىالذالفولنقرأونحنالقطيعحياة



حئأفسعشيوحريحذوبوئ5161متىذئابوسطفىغغ
تهأجمالذئابهذه0292اكأعيةلمرحكلألكحمغقالذممابستأقأت

ويهربالرعيةفيتركحياتهبانقاذإاليهمألواألجراقطيع

يبذلالأنهالكاذباعىالرعالماتمنأنهانقربخرينبواتفى

والدعنتروىقصةهناك116زكرياالقطيعسملجحعفيمجهردا
نهبخشعمتفيكيمفةمتقدمااعضوكانالذىايملكااإلنجليزىالكاتب
وعفدتالماديةالخالقاتبعضبسببوراعهاالكنشةبينالمتاعببعض

أعطواختامهافيوقالىكارديلوالدفوقفلالزدفضةجد

يمكأدعوهوأجرهاألجر

ألجلجمملالذىأنيقصدالقولنهفااألجيرعغيسوعيمحدثححنما
اخرءشىأىمنأمحرواألجرالماألفىيفكراألجرألجلالمال

المحبةرباطبهمبطهيرالذيناولثكفييفكرفهوالمحبة2بدايعدلالذىأما

طبذلآنهحتهاالقدربهذارعيتهاحبالذىالصالحاعىالرهويسوعإدأ
حياتهامإلالفىتفسه

يلقبفيسوعالفقرةهذهنىالنأملختامقبلآخرينأمربننالحظ

كلمةعنتعبرانكلمتيئنجداليونافىلاالوفيالصالحيالراعىنفسه

وهناكاألخالقىالجانجاعنتعبرالتىأجائوسكلدآلفهناكضالخ

صالحاإلنسانذلكأوءالعكىذلكأنالتعنىاكالوسكلمة
بحعلولطفاذبيةوجارقةصالحهفيأنبلاألدبيةالتاحيةمةبنسفح

الصاتحاعىكالرنفسهعنيسوعهـيتحدثفحيناحوةجذئبضووإمثة
صالحهوفيواالخالصاكفايةمةأكثرنيإنكالرس5مأدفاثكثن
عةمدينةأوقريةفيالناسيتحدتقدالكامللجالكحو3وافيفنةة



ناجةمكفايتهاليقصدونفانهمهكذايتحدثونوحينماصالحبب
التىومحبتهوحنانهعطقهأيضايفصدونبلفحسبومهنتهقه

قدرةواالقوةاعىلوكايسوععورةفيإنللجميعديقامنهجعلت

والجمالالمحبةمنحهالةتحيطهكلهاوهذهحوالص

هذافيبالقطيعالمقصودهوأن4نالحظأنحمهمناالذىالفاقواألمر
للهجوممعرضقهوخطرانيتهددهحالمسىعوالمسيحهوكنيسةالمئال
الداخلمنمعرضهووواللصوصوالوحوشالذئابمنالخارجمن

الكاذبينءاالجراالرعاةوألخطارلالنقسامات

وكمدوجالمزالخطرهوهذاوالداخلالخارجمنيتهددهفالخطر
اعقءوالرؤساالقادةمنالمسيحكنيسةلهاتتعرضالتىالمخاطرصانت

تعلقرلامانةعمبسببالمسيحقطيعتمزقكمضرراأثرأوأقصى
فهوالثاقالخطرأمابالقطيعتعلقهمناكثرأجيرمجردالنهبالمالقلبه
مستورالداخليلكقالخارجىالخطرإلمنتنبهفقداوةروقاأمحثر

النحسبلكنناالحسابكللهنعمللهنتنسهالذىوالخطرمقنع

الداخلمنيتهددناالذىحساباللخطر

المسيحءاالعاصةالفرتكونذاكعندأمينةغرالقيادةنسئوحيما

وتهلثونذبحقتهاجمعملهاتعصلأدخارجمنهىتىاوالذئابللوحرش
المسيحيسوعاألعظماعىالرنمطعليرغاةالمسيحكفيسةتحتاجهماأعظمإن
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القصوىحدةلو

آيىآنتثمجىاثحطيرالذومنممتلثأخريخرالثولى

ؤزاعؤاجذزجمئةؤتكونضؤيىقغقتأئضأبيفذ
ؤاميئ

0161يوخاأ

ذاتيتهنيتخلصكيفيخعلمأناإلشانمىنفعلىاألمورأقسىمن
ومامجتمعهأوإخوتهفىكيافيويذوبعنصريتهينبذماللميزة

الفكرةفيهتتملكالذىالوقتففىالمجتمعاتعليينطبقاألنرادعليمقلجن

دوتبهايتمتعمميزةبصفاتاختصقدبانهمعاثامنمجتمععلى

بهادتفرالتىاتلزالممتلكأنيدرلثأنعليهالعسيرمنيصبحسؤاه

كيانفيالعلمالفردهوليىوأنهاآلخريناماممقتوحإليهثاولالرياب
أنفسهمفياعتتهدوالقداليهودىالشعبغلطةهىوحذدالكبيرأليشرلة

فماسواهمآخرشعببأىالبهونإللهجملةالوأنهإيختاراللهشعبحمهما
هيخهمفالراجتهملرإالجعحيعهااسألجنواهذطكلهابالشعيهذهخنفت
الخليقةبرنامجفيمكانباالشعوبلتلككانإذاهذاعبيدألهليكونرا
نورخفالوالزوالاإلبادةموالهاقهامصرحالأسوأعالولكنبا

تسندالتىالخشبيةبالدعائمتكونماأشبهثعوبالهذدـانافهقكرلهافي
قيمةاواكتملشأنه3وعاوارتفعءايجناتمومتىكوينهعندءالبنا
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جدواهاوماالدعائمذه

النيران

وقودأتصبحأنالخيرمنيكرنقد

تملكتهمالذينبأولئكيهتفالمجدربإلىهناحنستكنناو

حظيرتهممنليستالتىخرافهلهإنقائالالكاذبةءوالكبرياالعنصريةروح
ليكوناألولىخرافهإلىليضمهاالخرافبهذهيأقوأنالبدوانه

هوكاالجديدالعهدراعىهوفيكوتشخصمالمباركمعحداواالجمبع
القديمالعهدراعى

المشخرايةتحتواألجناساألممفيهتتحدالذىالعظيمااليرذلكأما
العهدثنايافيتسطععنهالمشرقةاللمحاتمنكثرانجدفانناالواحد

فيلناليقدمءأشعيااإلنجيلىالنبىالعضيطامنوأولسطورهوبينيمالقد
فضبلهنالثكانفانالسعيدماليلىذلكعنالممثرقحلمهنبواته

لقبائلوبركةلالمإعالننوروضعقدألتفهوبيقوسعكذاالسراثيل

والوعدالعهدبركاتفيأجميناألممايشتراكإلىإشارةاألرض
بلأمةأوشمعبعلىوقفاليستفكه658و946و246ءأشعيا

ملكااليىاكوناإلهأنتنادىوهناكهنامتفرقةصيحاتنجدإننا

ءاألنبياكأمةائيلاسرالختياراأللبصاسىالهدفوأنصحسبإلسرائيل

اللهإلىباألممابواالقترلألبماللهإعالنهولواعيدوا

لضددهذافييتحدثالجديدللعهدأنوهلةألوليبدووقد

حيرةفيمنهانففيسوعلرباقفوموكلماثفهناكمتناقضينبرأيين

كاللخدمةمأرسلهـحيمالتالميذهالسيدحديثمئالخذحيماتجابهنا

لالمرينمدينةوإلىالتذهبواأممطريتهإلىمتىشرالبذلكأورد
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الضالةاليلاسبيتخرافإلىبالحرىاذهبوابلتدخلواا

حينماصرخاالسوريةالفينيقيةأةالمرمنموضهأوتأمل0156متى

ويطرحنالبنخبزيوخذأنحسناليسبأنهقأجابهامعونتهطالبةإليه
يرسللموأنهاألممعلىنهيطلقواليهودكانالذىاللفبنفسالكالب

ولكن5142متىالضالةاثيلاسبيتخرافإلىإأل

ومباركاومشجعامحبامافيبدوليسوعاقفتوجدسهذهلمقا

ومننرامبشرايومينمنالثويبقاامرةالمإلىيذهبقهوما
أنالسامريةللمرأةيعلنإنهبل4054يوحنا01لمعجزاتهوصانعا

893يوحنااللهأملكوتإلىللدخولضماناليسهيماابرمنلاتسا
ائيلاسفيوالأجدلمقائاليسوعيتحدثوماقالراألممىلمئةاقائدوعن

يديهعليءالئمفانالالذىاألبرصوالسلمرى8001متىهنمامئلايمانا
جحودمذايتصرفهمويخادتهالمجدمقدمايرجعالذىالوحيدمونراه

سامريايختاراهترالصالحالسمامرىمئلوفي7191لوقاااليهودرمالئه
يأتونكثيرينأنتعالمجهومن0173لوقااالكبيروالقلبلرحمةكمثال

اهيمبراحضنفيويشكئونوالجنوبالشمالومنلمغاربواقالمشامن

يكونهناكخارجاحونفيطراهيمإبرنلإلىاشارةالملكوتبنوأما

داووصيةواخر3182لوقا8111متىاألسناتهوصريرالبكل

كلهاالخلبقةياألنجيلزوايكروأجمعالعالمإلىايذهيوأنتالمينهاالميد

نورالعالمإنهفقطداليهونورليسويسوع9251مى61برمس

المراقفهذهلماذالظأهوىالعضمارباهلىفلمأذا82حنابوممله

علىوتجعلهاوقفايسوع5سايلرحدوداتضعوكأنهاوييلالىالكلملتثو

3فىمئميالدسئرنالب
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العالمربحهوالماتمعالشاملاليسوعفهدفيسيرسهلييدوماالجلىلجو

إلىيصلأنيريدكانإنأنهيهرفعظبمقائدكلولكنللهكله
لهذامحددةدائرةالبدايةكاأمامهيضعأنعليهالمتسعةأغراضهفيجاحا

جبهةفىيفربراحإذاالقتالميدانفىاالنتصارإلىيصلفلنالهدف

وإمثانياتهاهقوموجهادهوجنودهجهومبعثرابأوجنوحماالهـ4ور

يريدكانإنإنتصارايكسبلنحهذاإنهومعركةموقعةمنأكثرإلى

صرلالوطريقفىيسوعفعلهماهذاامحدفىهدفايحددأنعليهالفجاح
محدودةدائرةاألمرءبادىفىلقداختارالشاملةالماتسعةالعظيمةأهدافهإلما

لياإيطاإلمماوالثافماالغالبالدإلىاحدالوعشراألثنهماتالميذهأرسلفلو

ساليتهالرنجاحأننتظركناهلاشياإلىاخالووالبعيدةائرالجزإلموالثالث

لكلالييوديةدائرةعليالبدايةفىركزلقدالعريضةالدوائرهذهفى

دسدطانكدهالعالمإخضاعوهوأالالعظيمالشامألهدفهإلىالبدايةفىيصل
مخبته

افقرةاهذهفىبامربنورتتلمعثالثحقائقهناك

سواهوليسوحدهيسوع9فىأليسوعفىأنهاألولمالحقيقةأ

واحدايصبحآنالمالبستطيع

المهـنودآلالتامرسلأولكانإنهيونجإجرتونالمبشرعنيقال

كانيعالممفىظهرتكماالسماوىاآلبمحبةلهمأعلنوحينحاالحمر

زعمائههمأحدفهتفقبلمنفوهيرلماللهعنجديدإعالنبمثابةهذا
أباناعنهققوليسمعتكهلاألعظمالروحعنثتحدثكنتحينما
هذانالىتجبمالزوقاطعهلمحبالسماوهـكاناأبوإنهنعمسلالمووأجاب
أنيومانظئكناماإننالمماجديدإعالنإنهيكغىهذاحدوجعحبال

المدوىالرعدزئيرفىصوتهنسمعضالقهأبوناهواألعظمالروح
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فيجبروتهثار7نرىكنالفدالخاطفالبرقفىضبهشواعقىفى
إلينائأللىولكنكالصخرشقوقفيخوففنلبدفيءالهوجاالعاصفة

يكفيناهذاالقبالكبرللسماوىاآلبالمحبهاإللأنهناعخبراليوآ
هوعادقليالالعجوزالؤعيمصمتنم

نعملمرملاوأجابهأبوكاللهبانقلتهلالمرسلأيبا
نعمنحنأبونابأنهقلتوهل

الوجودفيقوةتوجدالأخواقفنحةوأبوكأبىاللهاذأمادام
للجميعاحدالواللهأبوةفيلمشركااإليمانقوةإالوتوحدهاالقلوببلىش

علىتنقسمقداألمةوهنهوشعوبلممنوجدالعالمقالهالجميعربنوة
ههنووعصبياتوقبائلطبقاتتوجديلواحدةاألمةقلبوفيخرىا

يوجدوالواحدةلميةعاأمةتوجدفالعلبهاوكتعالىلنعلىتنقم
تنخطىأنتستطيعالتىقالوحيدةالفوصبياتواالطبقاتفيهننعكىمجتمع

أوطبقيةجنسيةأو4عنصريةاتنعرمندوالسدودوالحدرالحواجز

ئإخوةجميعآالبشرلالتىفالمسيحمحبةإنجيلقوةهىطاغيةأو
اوىالسلآلبمياركةةبش

ورلواحطةرعيةلتكونالكلمةإطارفىنجدها4الثانيةالحقيقة2
بتتسرولكنهابيةالعرترجعتناقاألصلىللنصمطابفةالجملةهذهواحد

جيمسبترجمةالمعروفةالمعتمدةاإلنجليزيةالترجمةفيمغلوطةبصورة

الخطأهذاجعويرواحدورلواحدةةحظرلتكونوردتحث
بالفولجاتاالمعروفةالشائعةالالتبنيةجمةوالترايرونيموسعهديلى

إالالظرةبأنهتعديمهاالكائوليكيةالكنيسةبتتعاساهنماوجملب
حدودهاخارحخالصوالظرتها

واحدورلاحدةرعيقودقكونهىأسدفناكماالحقيقيةجمةالرودكن
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واحدةةلحطيردفعاتدفعالخرافكلأنمنئنبعالالحقيفيةالوحدةن

أنبلواحدإطارفيتبقىأنعليعاليةأسوارداخلءالبفاعلهترغماو
تنساقوالواختياراطواعيةلهالواحدوتستجيبالراعىصوتح
ليسوعءوالوحدةحىبلكنسيةوحدةليستالوحدةإنعداهموت

وطائفةكنيسةكلإطارفيالمسيح

العرفاشرقنافيمقبولغرأصجحأنهولوسياسيامثالواخأخذ

متعددةدواليغالكومنولثهذاانالبريطانىبالكومنولثيعرفممامثال

الداخليةعالقاتهاتنظمالتىهاودياترالخاصةوأنظمتياحكومتهادولةلكل
المناداةإنالبريطانىللتاجءوالوالبالطاعةتديهجيعالكنياوالخارجية

وتفليدواحدأوبطاحواحدةبكنيسةالمناداةالتعنىواحدةبرعية
يضمهاجحيعهاالرعاياأنيعثىولكنالعبادةفيواحدونظامواحد

الوحدةبنلإنلهوالتعبدالمسيحليسوعءالوالإطارهوواحدإطار

النظاملهنماءاإلنتماأومعينلنظامالخضوعأساسعلياليقومالمسيحية

المسيحيسوعواحدلشخصءالوالأساسعلييقومإنهذاكأوىالثن

المسيحيسوعبهنادىالذىاالعالنهذاأنالئالثةالحقيقة3

شخعىءنداهوأخرىجمبارةأوإنسانكليخصأنيمكنءنداهو

أنمناكليستطيعيسوعمخيلةفياعىترالذىالحلمهذاأنإنسانلكل
لتحقيقهليسىمناكلعاتقعلىموضوعةالمسئوليةإنبلتحقيفهفىبعاون

كلرزياليسمعونكيفوالبشارةلهمتقدملمإنالناسيزمنفكيف
بدهموإليهميمممعىمنيوجدلمإناجأأفوالهديننىيدخلونركيف
الجديداإليمانةحطيرإلمويدفعهم

كلكاهلعلىبلالكنيسةعاتقعليالمبقىالمرملىالواجبنرىهنا
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كلمةأننتصورأنوالبنبغىوالحياةلبالةارتباطبهوارتبطحبالمس3مغن
بالكأأوأفريقيامجاهلمثلنائيةمنطقةإلىالذهابمعناهاالمرسلىالراجب

االتىالدائرةقلبثالعملتعتىبلءاسترالياقارةفيبرةالمتبرالفيائل
الصهوالمسيحمحيةدائرةخارجلناإنسافاقريبأنعرفكناننجقيها

فالراممالصالحاسالرحظيرةإلىندعوهأنعليناملقاةالمحوليةقان

دهونرالضالذلكفلنكنشنسعىأنوعليناالشاردالضاليحبالصالح

لمالحىذلكلتحقيقالطريهقوهناالمسيححلمدائرةحدودهناالقطيعإلى

براعينااإليمانبرباطارتبطناقدكناوإذانحنعلينايتوقفإدأتحقيقه

أحمعالعالمليكونمعهلنسعىالمسئوليةباطبوبالتالىارتبطناقدفاننااألعظم
واحداعلرواحلةرعية

جمهما4



المحبةختبار

أئضأإلخذقايىتفأضعغلىاألبأئجثنيذاي
فاالنسلىذايىينأتااضفقالتجمتىتأخذقاأخدلئش

قبفئقاآئؤجممةالذأئضأآخدقاأنمئئطانؤليأضققاأن
آبىين

81اال01يوخا

4قليلةكألتفيلناتقدمالجديدالعهدفيلرةمحثفقراتتوجدال

الفقرةهذهنظيريسوععنشاملةصورة

الكاملةللطاعةكصورةحياقهرأىقديمسوعبأنتخبرنافهىا
حياتهاألبنكرسالهدثولهذامحدداهدقااآلباعطاهلقدلالب

فريدةعالقةفييسوعكانلفدالموتإلىاألمربهاتتهىولوحتى

األزلىبنانهكوأساسعليتقومأنهاحالفريدةالعالقةوهذهاآلباللهخ
البسوعتصرفكانبلذاقىمصرفمجاالتئرككائشاماأنهاإالالمبارك

يسوعكونإنورضاهاللهإرادةمخطهوئابتمخططوفق

للهالبنوةانمسئوليةأعظممجدلكاامتياشاسمىيتضصمناللهابن
ندركونحناحترامبكلنقولهالنايالنسبةدلهالينوةأنكمالهبالنسبة

التبنىاساسعلىالمبفيةنحنبنوقناسوباألزليةبنوتةبينالعظيمالفارق
الكاملةالطاعةاساسعليإالتقومأتكشيمالالبنوةهذه
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مفزتةامجادهيرىكانالدوامعلييسوعأنلنانظهروهى

ادقبالنالىيساورهولمينتظرهالموتأنفيلحظةيشكقلموهوانهبصليبه
أماوالهاويةالقبرمحطامنتصرآأظانىسيقومالموتبعدأنهفيشك
السماوىاآلبأتواثفاكانلقداآلبفييسوعثفةفهوالمكةهنر
والهوانااللمتجلبوانألبدقهالطاعةأنيعرفلقدكان4عضيتخلىلن

منثراألبلاألمجادنهايتههافهالطاعةأنأيضاآمغولكنهواألخطقاد

االبادألبدفهىإألمجادامالساعةوانبأنيؤمنكالآنهعاض

اققهترالبدأناألهدافمنلهدفصولالىأنيعرفكلنااألمرواقعمرفي
ثمنهناكالحياةاهدافكلعليهقبنىناموسهذارالمتابالمضحية

اتباسثمامرإليهالوصولأوعليهالحصولنبغىمامقابلءيدأقالبد
النجاحالليالىوسهرالدرسحسابعليولكنإليهاصولالويمكنالعم
هناكواالتجهادوالحكةبالمثابوةننالىاننستطيعالحرفمنحوفةقى

الىيصلواانيستطيعواولمالجيادفيالنجاحقطارمفاكثرون

يصلأنيستطيعأحدالوالتضحيةالكلفةعنتراجعواألنهماهدافهم
الطريهقهرءوالعظمةالمجدفطريتماالواسطعااللريقفينيرياالخدإلى

دتالكرالضيت

بلاضطراريايكغلمبموخيبرتأنجالءبكليتخهرناسيرهى

وفاألخرىبعدالمرةوعيمدهابهلئحقبقهذكلاتطوعمااختيارياكان

انارادفلوالغمدإلمبمييئالبردانتلميذةيأبرهنجدبماآلالببتاذ
المالئكةمنجيوشاياللبأنإستطاعتهفييهانأباالكاشىجمنهتنراج

اجةبصروعيغدثبيبيالطرائإم35اغ62متىجمبهلدفاع

اختيارهبمحضىياليهاسآيمسلبالنألهبروأنهالبتةعليهالصيلطايئأنه

فييكنالمالظزوفجيةضيبهنيلملمحلعموخا001إاويمى919يوحنا
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منتتخلصأنتحاووهىبحانىاإلىانفهارغمتسلقشاةنظروته

ألنهالمذبحعلىحياتهيسوعأ5وضعلقدجمباهسكالذىالكآهنيدى
ذلكاختار

فيأصيبأنهاألولىالعالميةالحربفيفرنسىجندىعنيقال

الجراحلهيجرىأنمنبدمنهناكيكنلمحتىقاسيةإصابةذراعه
أنعليهعزالجراحأنلدرجةالطلعةوسيمكانولقدللنرلرعلية
جوارهإلىانتظروهكذادائمةبعاهةممرهبقيةسيقضىالشابذلكمثل

الشابفتحولماالقاسيةالصدمةعليهليخفففيواسيهالمخدررتأيزولحتى

ذراعكفقدتأنكأخيركاثهيؤسفنىالجراحلهقالااخيرعينيه
سبيلفيوهبتهالقدكال3فقدرتهاالشابعليهردوبسرعة

فرنا

الطارثةالظروتشبكةفيغرةعلىاقدامهتوخذلميسوعإن

التىااللهيةالفوةعنالنظربصرفالمعجزيةقوتهعنالنظروبصرف

يلقىأنلحظةاخرحتىوسعهفيكانإنهنقوليديهتحتكانت

المرثقبللفدقتاليقتللإنهنفسهويخلصيديهمنالمرةبالكاس

فيواختيارهرضاهءبملاحتضنهبلالصليبإلمادقعيدفعلمطوعا
خالصناسببل

ا



اللهاينأمالعقلختل

هتماببسمتآثتهودبثنآآئشيقاائضأقحدث
تفذىؤهؤشتئطابيئهثمكييرونتقاذآهآلم

قنأكآلالذالئشقائواآخرونتةنتيفونتيتاقا
آثعفتالطأغحنيفتغانفيريشمئاالناآلعلشمئاالنبل

019112يوخا

ةالحرةالحيروتملكتهمأيسوعأكلماتإلىاليهودوأصغى
يكرنأنفإماعميقلغزأمامقمهيغلقحينمامانإشكلتمتلكالتى

بكلماتبهذىاحفرالعقلاتزانافقدهشيطانبهانساناهذايسوع

بواحفالتسليممنمفروالاللهابنضايكونأنوإمايدركهاال

يتحدثالتىلراتالتعببذاتنفسهعنإنسانيتكمحمثنماإضيناالقزمق
هواإلنسانذلكإنفإمامساويآللهنفسهفيجعلاللهيسوجبها

أوآلخرلسببالسوىالتعبرعلىسيطرتهققدأنهواماللهمعادليقةبا

كذبودعاواهعينهاالمسيحكلماتمننئبتأنيمكنكيف
اليهودءادعا

االطالقعلىليستالمسيحكلماتإننقولءفىكلقبلأ

شاهدبعدشاهدأنفقبسأننستطيحايفكرىاتزانهقفدانسانكلمات
اوموخرالكماملالصحوكلماتهىيسوعأبباانطقكلمةكلأنإلئبات



إنفيهيقولكورتمىليونجلبقلمكتابالموضبوعنفسفيدر

40حدتبعلياجمعالعالملجعلالسعىيكونأنينبغىالبشريةهدف
القولذاتعنىماذاسئلتحينماقائاليضيفثمللهكومنولث

الكومنولثهذاإطارفياألنسانيةالعالقاتئنظمالتىالنواميسنجدواين

فىالمسيحبهانادىالتىاألدبيةالنواميسفيجوابىكانالمثاملااللهى

صبخةذاتتكونأنتصدحالنراميسههذمحلإنلبلاعليالموعظة

00001إنسافىمجتمعكلفيالعالقاتتنظماجتماعيةسياسية

يسوعتعاليمعنوشهاداخهمالمفكرينأقوالمةعينةمجردوهذه
نحياالذىالعالمنظيرمجنونعالميحتاجهمااسمىانوسحوهايحمالم

يعودلكلالحياةواستخدامهافىبهاوالتمثلالمسيحبتعاليمالتشبعهوفيه
ينادىالذىالوجودفيالصارخاألوحدالصوتهوفيسوعصوابهإلى

البشرىالفكرتخبطاتأماماللهبحكمة

يفعلانذاصواكماملاناالتزأممالهىيسوعوأممال2

مجولكانإنهاللحاليمنعنهشهدكاموضعهفييفعلهلمءشىوأى

كايقمسءالشفابلمسةإكسيرةااألجساديلمسخيرأيصنعاالسبين
وطعامهوصحتهوجهدهوراحتهبوقتهيضحىءاالعزبلمسةةالكسيرالقلوب

رواالذيهالمجانيناولئكمنهوأينالبتنريةخدمةسبيلفيونومه

ريمهدفهمكلوكانالبطولةحالاالتالمجتمعواحاطمالتاريخفى
يصنعونكانوالقدودموعهماآلخرينءبدماالشخاصهمضخمةصورة

اليسوعأمااآلخريناالمعليويرتفعونلهمطاثيلالضمحاياءاممالمن

عينىيقتحشيطانبهانساناأنيمكنكيفأنفسهماليهودعنهقالفكما

يرةالكسالقلوبيجيرةلالنسانياخيريقدمءأعمىالمولود
المحطمة
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العقلىانزانهفقدإنسانثائرليساآلخرينعلىيسوعوتأثير
الدياناتعلىاألولمالمسيحيةحجةولعلهاتدحضالالتىالحفيقةإن

األجناسواممحورواألجيالاكافةفيالبشرمنالماليإلنمالبنأنءجمعا
ةبقواركأهدفاوجديداطريفاواتخذتوتبدلتحياتغيرتقد

الذينءالبسطاالعالميذجماعةفيانفماذاوإالنعمتهفاعليةوبحالميسوع

بنجاحطريقهميشقواحتىالثقافةأوالعلممغحظأدفىهمغالبيينللم
بطرسفيماذاالرومانوقوةاليونانوحكمةالهودءوجطدهافيساحق

جيلكلوفيونذيرومبشرشاهدإلىعوليتحتىءالجليلىالصياد

لماموالمهزومءشىبكليضحىواألناقةيلبسالضعيفنجد

والسكرالسالمبروحءيمتلىالقلقوالمضالرباالنتصلرينالشهراته

مجنونفهلنعمتةوفاعليةوعيسبقرفهذاوكلحياتهمنالثأسينتزع

أنهوالمجدالغنىهذاكلالبشريةيعطىأناستطاعالذىهذاشيطانبه
العقلوكاملالحكمهكاملشكبال

نىوتعاليمهالعظمىالمسبحارساليةيدرسمملبممفكركلن
وأنالبدالوفربالخيراإلنساليماعلعادتالتىالمبماركةماثجالنور

األعظمالعقلبنرراإلنسايةعليأشرققدالمسيحيرعبأنيقر
اللنورا

1



والوعدلدعوى

ءشيتاؤكان2اوزشتيتمفيتخإليلأجميذؤكان
شقنقانزؤاقييىالقيكليىثىتتشتسوغؤكان

أثفستتائغفقمتىإلىتةوقائواآئتفودبلقآختاط
تسئوغأتجاتفثمتجفراتتاققلأئضييغأثتكئتإن

أكمفقاأتاأئتيأألغقاذئؤيئونؤتسئئمتكثمففثإئى
ئكئمالتؤجمئونئئمتؤللكنكئمليتشثقذهىأبىبآيم
ؤأتاصؤيىضعتيخزايىلكثمففتكقايخزافيينلسئئئم

تفدكؤدنأتييةخيلوةاغطيقاؤاتاقتئتعيىقااغرف
يدىمنأحديخطفهاوالآألبدإلم

012282يوخاأ

حدثتالذىوالمكانالتاريخبائباتيوحناالبشيرببدأهاةالفقرهذه

التجديدوعيدالتجديدعيدكانفالوقتفيهادارتالتىالمناقشةفيه

العقليدعلىمؤخراأدخلتالتىلعظمىاألعيادآخركاناليهودعندهذا

عيدفهوالعبرىاسمهلمااألنواربعيديلقبكانوأحياناالهودى
أىالعاممناألخيرثهرالمنعشرالتاسعفييأقوتاريخهالهانوكا
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الميالدأعيادبدايةمنجاطيقربثه

الحاضريومناحئىالعيدهذايقدسوت

اليهودزالوماالغوبعند

البطولةاتقترأعظممنحاسمةفترةإلمطفيرجعالعيدهذاأساسيما
مالدقبل461إلمما571عاىبنماالفترةفىاليهوديةاألمةتاريخفى

هذاإبفانوسانطيوخوسيدعىملكسوريهفيايعرشاعتليالمسيح

نفسهفيففورإغويتهماهواعاشقالكسلاليونانيةبالثقائةمعجمباكان

اليونانيةفةالثفامحلهاويحليةالعبرالثقافةودىاليهوابدينضأفليستأآفي

ينفذأنحاولاألمرءبادىوبئفلسطينربوعئىاألغريقلهةاويدخل
اليهودمنالبعضرحبدماحدإلىونجحالسلميةصئائلباللىخطتة

يناابامتمسكينراحدرجلوققةوقفمغظمهمولبهرللممظوركا
األجما

اليههودرأسعالصفهالعاففجرتاحتهلميالداقبلالمممامفلاأنوما
هلكطويالالحصاروقتاواستمرارجربحيشىسوبىالملىهحاجمرفقد

فقدالهيكلأماطمممائلعددوسبىدىيصألفثمانينمنيقربمافيه
بالعحلةجنيها541تعادلاوالوزنةتوزنة0081إنريقالالجنودنهبه

كايةقوانينأنطيوخوسالوفرضالهيثلانةخزمننهبتقدإلنجليزية

يعدجريمةةالمورابنسخصنداالحتفاظمجركانداليهوعليوالعرامةالسوةافي
وهىيقبضعليهاأموكلالختانممارسةوكذلكعدابمائيئستحقأكظمنئ
عنقنهافييعلقونوأطافالهاضلبالموتهابرمصءيبهونأنجناخهاختابقتخاوف
وأخيرأللفسادمواخيمارإلملتحووأروقتثنستفقذالهيكلساحابأما
إلىالنحاسىالمجرقاتمذبحلتحويلالنهائيةالخطوةئتىاالمئتاتخذ
تكريمالذلقالخنازيرمنذبائحعئيهليقدمالغدةوأغذريوصيهلأللهمذبح
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وأشقاوالمكابحهوذاأومكابيوسذاجمهوظهرةللفرهذهفيإلال

طةمنهمويحرروابالمالغاالملثوجهفيالبطوليةوقفتهملففوا
طغرالهيكلعينهانالسنةوفيمق461عامفيذلكلهموتمالمستعمر

الخدتأوافىوأعيدتوطهرتأخرىةموالمذبحوأشمرجاساتهمن
لتذكارالتجديدعيدأقيملهذاتدنيسيامنثالثسنواتبعدإلمفدسة

المكابجمهوذاأصدرهالذىالبيانقءجاوقدالهيكلتطهيرحادثة
ينبغىأيامثمانيةسنةكلتذكرأنيفبغىالمقدسالمذبحتجديدأيامأن

لنمكابيقلبوجمهجةبفرحعامكلمناألخيرالشهرفيالشبأنيعيدها
المذبحثحديدبعيدبلقبالعيدهذاحانالسببهذاألجل495االول

الهيكلىتطهيرتذكارأخرىاحيانوفى

األنوارعيديدعىالعيدهذاكاقذكرناوكما

دىيهوبيتكلوكانالييثلجوانبكلفياألنوارءنضاوقدكانت

العيدذلكأيامفياليهودبينساريةالعادةهذهزاكوماافورمنهيطع

توضعكانتالهوديةالبيوتاتنوافذكلفيالحاضريومناحى

العيدأيامأولفىىينادىحسجامصابيحثمانيةأوالمصابيحالسرج

هناكيكوناألخيراليومحلإذاحتهابعديوميوماواحداواحداتتناقص
يبدأبأنيقضىكانفقدهليلبهنادىالمقليدالذىأماواحدمصباح

اليومحلإذاحتىيومبعديومايزادواحدممصباحاالولاليوم

متحسكحردىبيتكلوفيكاملةسابيحمكثمانيةتتألغالئامن
الحاضريومناحتىالعادةهذهخفظبئقاليده

رمزأكانتأنهااألولىالداللةلهاداللتانكانتففداألنوارهذهأما
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هكاالثانيةوالداللةاصرائيلأرضعليثرقيعادالذىلرقيانور

طهرحينماأنهفيفولالمكليدذلكأماجداقديمتقليدإلىانىبالعبرتعود
تنلهلمالذىالمقدسالزيتمنتبقىاالكهنةبجثرجاساتهمنالهيكل
زيتإالقنينةوايجدفلمالسرجماليعيدواحتىوالدنسالعبثأيدى

يكقىالالفنينةهذهفيالزيتوكانالكهنةرئيسنجابممختومةواحدة
يوماينقصالالزيتاستمرسريةبمعجزةولكنواحدايوماإالبالكاد

جدبدزيتلعملالفرصةوأتيحتالثمانيةالعيدأيامالهتحتىيومبع
فىأيامثمانيةاألنوارإيفادتقليدءجاهنامنالمقمسةاليداتقصىمبماح
اليهودىالشعببيوتكل

اسئعارةمنييئحذولخألقةاراألنو51هذإلىيسوعيتطلعأنيببغرليسو

يقولبهوكاقالمباركشخصهفىءالعالمغالمشرقالنورإلىبهامشيرآحلوة
هذهترونهل8الهيكلفيالمتألقةاألنوارهذهئشاهدونهللسامعيه

الذىالحريةعهدبهاتذكرونأورشليمفيبيتكلمنتشعالتىاالنوار

الهيكلاكتنفتالتىالظلحاتبددالذىالتطهيرونورعليكماشرق
الخطينةظالمليبددءجاالذىالحريةنورأناأنىتذكرواالمقحس

المعرفةنورأنابلخطاياهامنقلوبمميعلهرالذىالتطهيرونور

الحىاللهمحضرإلىبكميأتىالذىألحيآل

سليمانقروفيتمإنهقولفيالحديثهذامكمانلنايقدميراليثواليؤحعما
رواقهوالهيكلساحمةإلىاخلاكيواجهىاللىاألولىاالركانولفد

سليمانرواقيدعىصنهمااحدالواننحرقاناروكاننبيهجاإلىواألمم

قدماأربينبهااحدالوإرتفاعكانفخمةأممدةبهماالملكىواقالروالثانى
الهادئللتأملروقةاهذهإلىيلجأونالعابدونوكانأعليمنمشغولة



الدراسةحلقاتفىيستخدمونهاأحبارالأوبيونالروكانالةا

اإليمانوأصولالتوراةشروحاويقدمونتالميذبملمحومون
هذهوفيءشتاوالوقتباردالراوكانيتمشىيسوع9كاقاك

ققديمإلىواحدكلتدعوالتىالوطنيةالذكرياتفيهاجتمزامالتىمرصةا

المعلحنأصواتفيهاوارتفعتالغيورةالدينيةالروحمعدتهالثمكرا

النقافيهذككانضالميذاحولصةلملتفةاللحلقةبحروسهينادىكلاليهود

واليهوديسوعبينوالحديث

والوعدالدعوى

013282يرخاأ

إلىقائلناليهودبهأحماطسليمانرواقفييتمضىيسوعكانوبينما

إنخالصاألنستطعمهايرةصفيتتركنابالكمانفوسناتعلقمتى

أليعمىأنفيهالشكوثاصراحتهـلنافقلالمنتظرحالمسأنتكنث

األخالصبروحالالسوابهذتقدموا

يسوعذهنالمسيافيثالعنبختلفكاقمخيلتهمفيالمسيامثالأنيح

إسرائيلتعزيتينتظرودكانواإنهمنقولأنايمنعالهذاولكنالمسيح

األجيالمشتهىءومجىالمباركءالرجابظيور

التساولهذاعلىالمسجحردينتظراخرفريئهناككانولكن

بهاتتمسكأنبمكتتجديفتهمةإلىإماالجوابهذابوولل

تصلهالروماقضدنةخياجريذإلىأووإدانئهكتهلمحاالكهنوتيةالسدطات

الرومافىالوالىإالبه
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وةلتهذالكمقلتلفدصريحاحازماتيسوعجوابءجا

صراحهبكللكم

كثيراالحقهذايرددلمإنهيح

معهاالشخايةمقابلتهفيالسامريةالمرأةأمامالمسيابأنهنادىقدفهو

اللهابئأنهىأولدالذىلرجلأعلنأنهكا4062يوحنا

أمامهبطرسفيهانادىالتىصةهنافالفرذلكعدا973يوحنا

بهوطوذلكفييسوعوأيدهالحىاللهابنالمسيحبأنه

لجمهورربهأحاطالذىالجمهورذلكنظيرمتعلملجمهورولكن
يسرع9ينادىألنيدعوماهناكيكنلمءاألشيادالئلعليهتخفىالمتعبد

بأنهليسوعيشهدانشاهدانفهناكهذهنظيربديهيةيقةعالنية
المسيحهو

ءأشعيابهايانادىالتىالنبوةولديهمجزبألالمعأممالهاألولالشاهد1

المسياعصالمباركالمجيدالعصرذدكعنالسننمئاتنذاإلنجيلهافبى

األعرجيقفزحينثذتنفتحالصمواذانالعىعيونتنفتححينئذ
وأنهارمياهالبريةفيانفجرتقدالنهاالخرسلساننمويتركاإليل

اليسوعيفعلهكانمابالذاتوهذاهو5356ءلشعياافرافى
بيانوأجلىبأعلماصوتينادىمدوياضايجريهاةمعجزشأكككالقد

الجديدالعهدأنءجاقدالمسيايومأننهارهأثرققداللهعصرأن
باألمجادساطعامتألقامنيراأسفرقد

أخرياتفيبأنهلليهودىموهتفولقدالهاالثلقاوالشاهد2
تثنيةهتعالبستمعواأناعليهموأنفظرهنبيابلىلسيقيم3األال
8151
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القديممنقيهاوقفوالىيسوعنعليمفىبدتالتىالسلطاننغمة

أمافيهاهتفوالىاتكيلاإلىيحتأخلناموسالمكلوقفة

مابأبعدتثبتفأقولأناأماءللقدماقيلأنهحمعتمقداالجيال
المتجسداللهةكلوأنهبلسانهيتحدثكاناللهأنالشكعنيكون

األرضألهل

النابعةالنعمةتعالبمإلىويصغىيسوعمعجزاتيرىإنسانأىإن
األوحلاألمجدالذمسيحهوبأنهيفرمنه

وكاعليهئاروابلءاألدعاهذايقبلوالمالبهودمعظمولكن
وتطيعهوتعرفهالراعىصوتتسمعخرافهناكنفاادرسنا

قهىرعيتهمنليستغريبةخرافوهناكخرافهبالحقيفةألنها

خرافمنيكونوالمالهودوأولئكتطيعهوالصوتهألتعرف
عنهءغرباكانوالفدبسوع

األحداثمجرياتإنالسابقباالختياربسمىمايكنهذاكلءوورا

بالبشيروكأقمسبقإلهىبترتيبصقرىلكنهاالوجودمسرحعلىتتوالى

منليسوايسوعرعيةمنليسواالخرافأولثكإنيقولهنا

تثيراالختيارعقيدةةلىالعفهذهصوتهولسماعيسوعالئباعالختارفي

نرىأننستطيعالجديدالعهدوفيالناسأذهانفيمشكلمنثرأك
ءشىفكلجنبإلىجنبانتمشيانةالحرواألرادةالمسبقاالختيار

الوقتنفمعىفيلكينهتيبهوقىاللهمقاصددائرةودحطفييتمالوجودفي
اللهأمامنيتهومديوحدوثهفياإلنسانلمسئوليةالمجاليفسحيحيثكدث

الهودءهوالالحرةاإلنسانإرادةينةىالولكنهبحاللهمرقيب

يؤكدكاذلكومعيسوعيفبلوالنأنهمورتبءالبدمنذاقهعلم
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المسثوليةلتضيفذربعةأولهمعنرذلكفىيكونلنلبشبر
عليهمةالواوالمدنوبية

يسوعلقبولالصدرقتحأولثكغيرفريقوهناك

ثالئةمواعيدالسيدلهميفدمءوهؤال

ننالهااألبديةالحياةاررةوباصبديةا6بالحيايعدهمفهوا
قبلناهإنبأننايعدناموعيإنفيناالدكحياةمعناتبدأألنهاهنامن

فإنناسننفصلرعيتهضمنأصبحناإناتناحيعلىوسيداريا

ونخنبراألرضيةاألموروتواتاألرضوتفاهاترضايحياةعن

هاألرضهذهىلىوزوناادوأاوسصسورلهاءملفيهاحياة

والتتوقفالحياةفهىالنايةلعرفاليحياةيقبلهمةيعدوهو2

سلطانهلهيكونلنالبعيديئبالنسبةالرهيببمعناهلموتظالموتثعرف

فيهاولاالفصلبلالحياةلقصةختامايكونلنالحياةءأبناعلى

تضمحلوالتفنىالالتىالمجيدةالحياةسيختبرونائهم

منطأاىلنوسالمأمانكلهابكياةبهالمومضينيعدوهو3

المدبرةالحمافظةالخالقةانقديرداليدإنوعدمنويالهيدى

الوعدهذامعنىليسأيضابناتمسكمجراتهافىبالكواكبتمسكبئ

وفالظرأقسىفىأننامعناهلكنوالمرتوالضميقاتوإماأليخنبناأنل
بأناأنفسنفىنوقنالرفيةاليدفىبأننامبالباويقيناءنجتبيمارهاوأ

س001مفغناقىاألبديةاإلنرع
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الممسلثإلهكالربأناءأأأشعيالسانأعلياإللهىالوعدصدقتماماتاكد

معكفأناالمياهفياجتزتإذاأعينكأناتخفاللكالقائلبيمينك

اليحرقكالهبواتلذعفالالنارفيمشيتإذاتغمركفالاألنهاروفي

اإللهيةاليدتحفظهمالذينأولئكعليتفيضالتىالركةهىهذه

واطالكالموتأمواجفيهتتالطمعالمفيوجودهمفىحتىإنم
والعونالتقةإلهرحابفيالكاملباالطحئنانيشعرون
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األعظموالحقالكاملهلثقلى

ؤالالكلآجمنآغالمفؤإياقاآغاالننآلذىأبى
ؤاجدؤأألآتاأبىتلجمنتخالفتأألأخدإفير

019203يوحنا

بالحقكاننادىاآلبفئالكاملةأليسوعثقةلناتظهرالققرةهذه

بهذاكانتيسوعثقةإنباآلبصلتهفياألزلىاالطبيعةعنعظما

اآلننسمعهفنحناللهإلىاألموركلجعقىكاناأنهاحتىالعمق
عنحديثهمنالتوعلىانتىقدوهارعيتهوعنخرافهعنيتحدث

تحتكونهافيلهاالنىاألمنيازاتوعنرعيتهبهتتمئعالذىاألمان

األبدإلىالموتهاعليفتصرولنيدهمنأحدبخطفهافلنرعايته

أوالذاتيةحكتهفيتقتهيضعيسوعأنوهلةالوللناظريبالووقد

اقهقوةإلىءشىكليرجعيراهولذلكالشخميةمقلرتهفى

الذىهووأبىالرعيههذهأعطافىالذىهوألىوحكمته
ألنهإالذكفماالذاتيةمقدرتهفيئقتهيضعكانكاإذايسوعإنظها

موقفليسالحياةمنأليسوعموقفإنومقهـلمرتهاآلبقئقتهيضع
ألتليساألكيدةوالنصرةباألمانالئقةموقفبلالشمخصيةقةال

قوامالذاتيةفيئقتهيضعكانألنهبلوحدهاالذاثيهقواهفيئقتهعكان
اقهبفوةالمويدة

عبهمروسامعيهدهشةإلىدئبمايويسوعدىفيناألعظمالحقاذينلوثم
لملم



جمهذااألجبالسيديعنىماذاترىواحدواألبلمنهواحدآنفيئورمهم
األفيسبالكاثنةالعالقةعنيكشفإعالناإنبهنادىالذىالجبارالحق

مداهاالندرىأمماقإلىبنايغوصوأنالبدواآلب

نعالنانخلعأنوعليناالخلصأقداسقدسمننقتربهنا
فىنكهلترىمقدسةأرضمنأكثرعليهانففالتىاألرضالن

يدىامكتوفيالسرهذاأمامنقفوهلوكقيئسربأنهبالقول

بضإلىونصلالمعلنتاهذاغموضنشجلىأننحاولهلأم
بقيةالميتافينالتفسيراتأسامعلىالقولهذانفسرهلمنضممناته

بينالجدلمثارظكالتىالمتضاربةالالهوتيةالشروحاتفينغوصأم

يكونأنيلزموهلبومتاعازتحزومثارالختلفةالمسيحيةالطوائف
الحقهذامضممونإلىيصلحتىالهوتياالباحث

تلثإنقالفالبعضعديدونفسرونبهتقدمتأويلمنأكثرهناك

الرغبقواإلختيارعنيسوعيتحدثهناحديثمنسبقهابمامرتبطةالكلة

أنالهميقولبهوكافىاآلمنوالفطيعالمعجزيةوالقدرةوالرعاية

وحدةهناالوحدةأنأىاألممالهذهبكلالقيامفيواحدواالب

هذهكلفياآلباللهمعركيثمأنهاخرممعنىووقدرةواتجاهعمل

المقديينوتكميلألخالصإثمامفيالجوهريةالمهام

يسوعبهنادىماعلىقيهيستندونالمفسريئلبعضاخراتجاهوهناك
صلبهقبيلالشفاعيةصالتهفي

واحدأليكونواأعطيثنىالذيئاحمكفىاضظهمالقدموساآلبأيهاا
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وحدتهيقرنلسيدنرىيفولونكاهنااا71يؤحنامخنا

أيضمايستشهدونثمبأخيهالموئنيربطالذىالوحدةبربااآلبهع

جامنأأسأللست5222ة71يوحناذلكبعدبماررد

واحداالجحيعليكونبكالمهملىيؤمنونالذفيأجلمغبلصففطءهؤال

ليزمنفينااواحاأيضآهمليكونوافيكوأنافياآلبأيهااأأئككا
يكونأنءجالبكلطالبأالمسيحيصليوهناأرسلتنىألخاالعالم

واحطواآلبهوأنهبهاأخيهمعالواخدواحدألميحيون

بقلويوحدالذىالرباطهوااإلستنتاحإلىيصلونهناومن

اآلخومعأحدهيحيبنالمنب

المسيحىمعالمسيحىيوحدالذىالرباطهوما

جدبدةوصيةلتالميذهوصيتهفيالسيدقالكاالمحبةرباطإنه

وحدةإن3143يوحنابعضمابعضكمتحبوأنأعطيكمنا

مجفظأحدأحبنىإنالطاعةفيوكذكالمحيةرباطفيتكبنلنالمسيحي
41302حنيوكإلمى

أبيهمعيسوعبهانادىلتىابوحدظبأنالقولإلىيضلونهناوفق
وصاياىحفظتمإنقالكااألبامعيربطهىاللهالمحبةرباطها

يوحنامحبتهفيوأثبتأبىوصاياحفظتأقهىأنإاقبهامحيئفىتئهتوفي

كايربطهلمحبةرباطابهبطهيرباآلمعواحدفيسوعا519
وليستومحبةوصلةشركةوحدةالوحدةهذهأنى3الطاعةرباطبه

ءهروجوذأتوطليغألوحدة



وهو1لمرىعنىقدمماااليةلهذهنفسيردقأأنلي

منأكرفيشاهدمنأكثرويوئدهاألقدسإيماننابنودحيتفققسير
المفدلصةالبشافىمناموضع

واعتبروهالهودفهمهمابالفعليقصدكانالسيدأنوخالحمخه
فياآلبواحدخإنهبسببهثاثرصموثارتوتجديفاخروجأ
النسبفتتىااآليةفيفهوأيضاوالجرهرفميئةوالمالقدرة

منكمأعظمأنهأى92عددالكلمنأعظمأليقولالحقهذا
لفهمأتىأىاألفهاممنالسيديلفىولكىماتومؤامرقوتكمومن
أناصنهاآلبوموقفاآلبمنهوبموقفهينادىنراهءاطىخ

ليرجموهحجارةوتناولوااليهودعليهثاروحينماواحدواآلب

فنهوإليهأرمىماهذاليممثهألميقلولماإلعالنهذاعناجعيترلم
االبواحدحوهوالذالكلمةوكانالجوهرفياآلبحوإص

اآلبيدمنالرعيةبخطفأقأحدإليستطيعأنهكاالقدرةفي

اإلرادةفياالبخواحدوهويدىمنأحديخطفهالناكفسه

مفسركلمحاولوبسببهعليهالجهودثارافئاهذإعالنبسبحا

ةئاشمغهدعتفسرأويقدمالقويماإليمانطريقيتنكبأنعمرى
يئالثائر

البعميدامتدحىاللهالحقوهوبهيومنىالذالحقهوهذارلكن

ماوفىلحماإنيونابنياسحعانلكطوبىلهقائألبسببهسمعانأ

السمواتفىالذىأبىقبلمنلكأعلنقدلكنلفثيعلنالم

المعرببقلممضافةالغقرةهذ1
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الحاسماإلختبارإلىلدعوة

أجاتفئمخموةترجخارةآثضأائمفود4قتتاؤ

بمتمتمبأبىعثدينآزذئكثمخستنةكثيرهأغمااليسموغ

تسئتقايييناثتفودآتجاتةتزخفوتنييثقاغقلىأى
تإثلضييفبتبيئخلتلخستؤغتيخلترخئك
آلئستسئوغأخانجفثمإدلتفستدثتخقلإئسانؤأئت

قالةإن3يقةإئكئمففثآتاتائوسيكئمفيتكئوبأ

ئئيهنؤزآلتلكيقةإتئهئمضازتالذينإل4ولئكآقة
أزستقهؤآألدمتهققآلذىآئمكتوديثققىآن

آئنإئىففثيئتىئخذلثإنكتةأتفوئونقاتبمآإلى

بىئؤجمئواقآلأبىآغتاذآغقلثتكئثإنألل

يقآجمئوابآألغتالبىئؤينوالتمقإنأغتلكئثإنؤليهن
قطتئوافيلوأنايىآأللأنوئؤيئواتغألفوايكلى

أيإليهنمينقخربخيكوةضن3أنجضأ
011393يوحنا

اة3



لقدقاشاتجديفأاليهودنظرفىيسوعبهنادىالذممطالحقكانلقد
تخصدائرةالبشرطوقعنتكونماأبعدهىدائرةعليرحدياكان

وحدهالله

لهكانتومهمااللهتخصدائرةإلىيصلفلناإلنسانسماومهما

واآلببأنهيسوعإعالناكانلقداللهمجدعليتتطاولفلنأمجماده

التجدلمجهعلىالعقابوكاندلهمساوبأنهتصريحمنأقلليسواحد

باألحجاررجماالموتهوالموسوىالناموسبنلكضىكا

رجماالجحاعةكليرجمهفإنريقتلالرباسمعلىجدفمن

4261االويينيقتلالرباسمعليدفماعندكالوطنىالغريا

فىالكلماتماتعنيهوهذايسوعليرجحواالعدةهودايأعدوهكذا

منبمااألحجاروأحضرتمنهمجماعةرعاألقداليوناقاالصل
جموهويرالهيكلخارجليخرجوهإستعدادعلياوكانو4الوادى

ثالتةبنودذاتبمناقشةكمثوهـواجهفقديسوعأما

يشفىبهمخبرأيصنعبينهمحياتهقضىإفهلهمقدقالفهوا
الفلوبمنكسرىيسفىافىالحزيعزىالجياعيشجعالمرضى
أنهلهتشهدكلهاأعالالمقبولةالرببسنةيكرزالمساكينيبشر
يريدونهذهمنلأىفعلىنلعالمينوهدىخيراءجااللهعندمن
أممطألجليمايوهأناليريدونإضهمجوابهموكانأبالرجمبعاقبوهأن
بهنادىالذىالخطيرءاالدعاألجلولكنبهقامحسنممل

إبنانفسهمنجعلقدإنسانوهوإنهءاالدعاهذاوماهو2

األذهانعلىالعسيرةالحقيفةهذهالسيديوكدولبالذنفسهمساويالله
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يقتبسهاالمائةفيمائةعبريةاألولىالحجةحجتينيستخدمراه

فهمهافيعليناعسيرةتبدوولذلك286مزالمزاميهررسفمن
مرافييحتلونالذينألولئكالتحذكربنغمةكاتبهيتحدثالمزمورهذافي

إنصافعليايعملوأنءوالقضاالدينونةسلطانأيدحمهموفيالسلطة
قلتأنابالقولالتحذيرهذاضمثملهالمعبنإذوالمسكينافقر

الهةإنكتم

بينالعدالةموازفيليقيماللهقبلمنمعينالحاكمأوالقاضىإن

فهوهدفهلبلوغالفقيرويعينالظالمشرمنالبائسلينصفالبثر

بيناآللهةالقضاضمالمزموركاتبتعبيربحسبأوالهمركرنىالبغرنب
حاحاألفقالخروجسفرفيأكلبصورةينضحالقولهذاالبثر

اليهودىالمثرعنجدالسادسللعدداألولالعددمنوالعشرينالحادى
القولنقرأالعددالسادسفياليوبيلسنةالسابعةالسنةفيالعبدمخريريحتم

الوهيمىالعبراألصلوفىالحاكمالقاضىإلماأىاذإلىسيدهيفدسه
اظروجسفر1فيأيضمايترددرالتعبنفسآلهةدالقضاةاآللهةأى

مملالهمإيوكلالذفيأولئكيلفبالكتابلقدكان2282

يقولوهكألهةابأنهمفيهمويتحكمالبشريمصائىيتصلجوهر
البضعنتقولالمقدسةالكتبكانتإنالهردمنلساسعيه6يسوع

هكذايتحدثالوحيداللهقدوحماالماركاالبئطبالحرفكملهة3إنهم
مهبئ

بهنيتصالنبحقالمنددهذافي6يسوعنادىولقد

الخاصالعهللهذاامنثكرسوالمعينئدتلوسأنهاألولالحق3م

ومنهاهاجيازقيأوينآنجيارهىيكرسعلاذالمرنأنيةللوئئةو
ألة



راساواتاقرضمنشراللىقدوصومعناهاآجيوصالصفةعكتث
ليديةاالكناثسفي

ماثنأوءشىبإقرازالفكرةيعطىالدوامعلىالفعلهذا

ءاالثىهذاعنفيقالخاصةمهمةأومعيئلعملرتفديسهوتخصيصه

هيالنىالعمللهذانحصثهأنهأىمكرسإنهالشخصهذاأو
العاديةالحياةأممالكلعغ

لغركاأعأنصص520110خروجمقدسمثالالسبتقيوم

لعاديةالحياظاضأغرعناألختالفكليختلفالغرضوهذاالذةفىعباهومام

لخاالمذبحألنذك6191الويينمقدسأالهيكلفيوالمذبح

والكهنةالمظهرفييشههأوحجرءبناأىعنلهخصصياالذىالغرضفي

منمكورغمالكهتةألن6281النافىاأليامأخبارمقلدون
خاكهوغرضهمعينةلخدمهزواوأفىوثكرسواتخصصواقدثرالبينى

وهدفهخدمنهفىيختلفالنبىألنهأأرميامقدسأوالنبى
الناسبقبةعنبهكلفالذىوالعمل

اآلبأنهذاهوفعنىمهكرأوقدسهاآلبإنلليهوديسوعقالفحينما

البشربقيةعنبهتختلفوغايةوهدتلعملوأنرزهوعزلهقدخصمه

التدعوبصورةلنايثباالقولهذامجردإنعنهمبهوتسمو

النىالعظمىوالمهمهالمقدسىشاعرآبالراجبكانيسوع9أنمك

وخالصهاالبشريةءفداوهىأالاآلباقهبهاكلفه

أنيكلكنهناوالكلمةلماولبدأركلهلداللهأنهـلىالماقالمحتىوب

جيشأوأمتهليصثلسفيرأوخماصةلمهمةرسولالإرفىتسئخدم
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كانفإنهأرسلالفعلبالذانفسهيسوعقرنفحينمامابعمليقوم
إلهياعمالكانعالمناإلىالمسيحءمجىإنالعالمإلىاللهرسولأنهإلىيشير
ممثالءوجااآلباللهقبلىمنمحدثةلمهمةءجالفدالهىبتكليفوكان

اآلبلهأعطاهالذىالعملعددبعمكليقومءوجااآلبته

الكتابتحدثالىالخواأليامفيماخالصتهيسوعلهمفالوهكذا
ازيئمويقيموابأناقهنوكلفوااخصصوألخمهمآلهةبأنمالقضاةعن

خصصنىقدهاللهأنلكنمأذكرأناوهاإلهيةمهمةوهىالبشرسبالجدالة
بكمفكيفالعملهذاالتمامالعالمإلىأرسلنىقدوأنهمحددلعملوبهرسنى
3اللهابنأناإنىلكمأتولحيئدىتمورون

التىالمحاجاتظكعقولناعليالفهمةالعسرألمحاجاتمقواخلةفذهح

وخاصةفحمةهـمحاجقمقنعةكانتولكهااليهودوبينيسوعبيهىرتط

نىايسوعحجةكانحطلقداةالتوررسداالقربسىأوللهودىلمحر

حمودىكلمهاويكريحقزمهاالتىالمقدسةةالكلعليمبنيةهناأوردها

ختيارالسامعيهويقلمالحاسمةالخطوةإلمىيسوعبهميخالوثم3

نؤمنواأنمنمعأطبلكىكالممالقبولأدعوكمالاننىتجائالالحاسم
أمافضوالرللقبولدوالرلالخذضةعرفالتعالبمبهامأألىعالباأ

مقاومةأىالنقبلالتىالدامغةالحجةإنهافيهابلمقاومةفالمجالاألحالم

قدلإلنحانالحقهذاوئسبهالحقرقمنبحقاممالمئةاالمناداةأن

فهاالمناقضةاناألذأبكلمالىدوممكنكووإنمغاقممهإجمهـماداالمكركئن4ير

أساسكلىحقهوالبقيمحجتهيتىالألنهبمالمادؤالميلمبوشبرع
جمط



الصادقةأعمالهأساسوعليطبيعتهأساسعلىبلبهايأدىلحات

المبنىالحاسمخثبارالىويفدمإنسانلكلالحاسماألختباريفدموهو
أعمالهاساسوعليذاتهأساسعلتقوملليهودتهدصاناألعمالعلى
انالكنيسةومعدنالموئنمعدنيظهرالذىاألختبارمحكهوهذا

هذاأمامتثةأنالتستطيعأنهاهىالحاضريومنافىالكنيسحةمأساة

الحاسماألختبار
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العاصفهقبيلءدو

كانألئذىآئضكالطإلىزدنأألغحرأنضمأؤتضى

كييروآلاتئفآتىهتالثؤمكثأوالييهئعفديوحما

قاقاتهكلؤلليهنواجذةآآلتفقلتثميوحتاإنواؤقا
هتاذبكييرونفآقنضاانكالذاغنيوخئا

51042بوحنا

ساعتهيعرفكانولكشهليسوعبالنسبةتتأزماألموربمأتلقد

الوقتيححتعجليكنلمولذلكهموضعفىءشىكليضعكانلقد

تراجعآهذاالنعتبرونحنوقوعهقبلالخطرإلىبنفسهيلقىيكنولم
أنأرادالسيدولكنالحياةعلىحفاظاأوالخهطرمنهروبافيهىوالفى

اآلبمعيعنزلأنأرادلقدةاألخيرصكةاستعدادأالالوقتمنةفزيعزل
البئرءقاالعدةيعدالدوامعلييسوعكانهكذاوالعونالقوةلينال

الروحيةخلوتفياألردنعبرإلىيلجأاهنروهكذاأوالاللهبمالقاة

يحملكانلقداتفقحسبمامكانايكنلمإليهلجأالذىالمكانولكن
فيهيدمدانيوحناإعتادىاذاالمكانقهوليسوعبالنسبةداللةمنأكثر

يوحنايدىأعليمعمودبتهفيهفالىالذىالمكانإلىلجألقدنعمتالميذه
جسميةهيئةفيعليهالفدسالروحمبطالموضعهذفىالمعمدان

بهالذىالحبيبابئهوهذااآلبعندمنالصوتودوىحمامةمئل

أصلهمةأليسوعتأكدالموضعهذافياسمعوالهمررت



أنلمهـشأواللةروليسارساليثهأمامهوتحددتهدفهمن

العاصمةهبوبقيلالمحيدةوالذكرياتاقرةمكاقالىيسعبعود

تكوينإيلبيتإلىيعودكاناألسباطأبايعقوبىشالقديمالعهدوفى
وجدفيهىاللهلمكاناإلىديعوكانإنهحولهوفالظرمتتأزكلحا535

ديعواألرضشصكلىخباجمخطابعنداقتريسوعىنرهكذاوااللهىالعون

ءملفيهنالالذىالفرةمكانوإلىخدمتهبدأمنهالذىالبركةصكانإلى

اللهفيهوجدناالذىالمكانإلىعوالحبئالحيئبيننعودأنأجملماالفرة

لنفوسناناخهذاألناللهمنقيهوجدناأو

يوحناتذكرواوهناكأيضااليهودتوافدالقمىالمكانهذاوإلى

إلىنقدمأنهواتذكرهناكلملهبةاليتهوارساةالقصروخدمتهالمعمدان

واحدةمعجزةيجابللمولكنهنبىبكلماتالبشرية

افسيحفىورسالالمعمدانفياللهريسالةبينالفارقيكنهنا
ىشخلقدالمعجزيةافهبقرةالمعحدانرسالآلتأيدتيسوعفقيسوع

بنعحةويواجهالفعالالعالججالحيقدماليسوعلكنءالداالمعمدانيوحنا
الفاسيةالمستعصيةلحالةاذ

علىبيهسوع3منواوهناعظيمكنبىبالمعمدانيوثنوقاليهودكانلقاو
المعمدانيوحناعنهبهماننبأأساس

يبسمالمشقبلوكأنماخالتهوسطظهرالوجودفيإنسانمنكم
الجميعآماليخيببهفاذافيه3مالةتحقيقيرىفريبيكلوكأنىله

نادىمماأكثزفيهويتحقلىالمعمدالطءرجايفوقيسوعىقىولكشا

وحموهعظمتهثكنههناالجميعكلويتفوقنبواتمنبه

هءرنجاضعوميكلرجابنحلمالذىالوجودفيدالوحهولسرعإن

نحوهعينيهرفعمنرأسءيطأطىولمفبه
161



غثترانخادىالضخاخ

المجدالىالطريقفى

ينكئتاتئمئجمنيغاررزهؤيضاقيانإئؤكانص

عارركيانتىآمريموكاثثاخمهاوقرثامريتمقرئة

خمتؤقببطيآلرلتدقتعبآلمتيهىشريضمأقاأصكل

تاشتذقايلتينيإتثيماآالختالقفازشلمئئيشغرهاخقثيمالي
هريضتجبهآلذىهوقا

يفضؤبليشآثمرضالذاقاذوخيستمغققئاا
تسئوعوكانبآللآننيتتقخذآلللمخلإلفييجل
ؤيقاززواختقاقرثابيح

5ا11يرحنا

إليهيلجأأنيتطيعالذىالبيتليتهبإلنانأليكجوأنجملو
بنفيجدالظروففيظرفأىيرفيصبإتيىافيبيئرتتأىفي

عظسىنعمةءالهادىفاليتاذحبهووالاللمفاهوالراحةنهجدر
01دءازحآ

بالمعنىبيتالهيكغإميسوعةأدونجغاتااإلنعلياقديرنعممن
ألبي



أوكارءالسماولطيورأرجرورللثعالباقالالذىفهوهمهنلذى

وجدقدأنهإال85ة9لوقاأرأسهبسندأينلهحلحساناإلنابناوأم
خدفقاتلهتخفتهثالثةقلوباوجدححناكعنيابيتةأصمعبيتافخعه
العوامححمتمنالراحليجدواخروقتبيهيلجأكانححخاكوإلمأأب

عليهتهبشانتالتى

أنأالحمالمحبةمىلصديقهكبهاأنالصديقيستطيبمهبةواعظم
منيسخرفالإليهيلحأأنيسخطيعواحدالحياةةدافىثاإلنساننيمههـ

ءشىهذافيهثقتهبخيبوالمتاعبهأمامجكيفواللمأحالمه

نستطيعالمررغذهبهبيوتنانجعلأممهجعيعانستطيعرنحغجحيلس

لقاوهأالصادقيفئاالملجأنصلتوقلوبنابيرتنانفتمعأن
القلبإلمافقطلمجقاجإنهفاخرةموائديتطبولنكثمراماالكلفناي

هفةلراالعزاطفةالغائفما

اقحبةلألقدامالراحمةتعادلهالعطيةمىالقاالحياةطريقأفي

حيثكنيابيتهوحبيببيتفيلقدميهراحةأليسرخألمجدومنا

رلعارأخيهماخومرثايالمريمإخوذثإلثةيعيشسان

يعاذنهوحر2قتهرالرشأاألصلنىفمعناهرافاالممأما
يضامررلعارالرسمقداأليامثورةدارتوارأليعاهـأالألنفمميا

خطابعنتغىلكنهاقليلةتكافىمركزةراللياألختاناوأرسلت

ثوقيليموجهءإجاأوطلبأدتتحوىئكنلمإآلطالرلطهطريل
لالمجردةفالحقيقةحلذلكلزوأالأنهتعرقانااألختانشانتلقد

يححدثبأعأكفيكاليسرعأنظاستختعيوضحينماكاالمتأالظرفأر

ينزسأوكعسطيعسالقلقييقولكاءرجاوأرت4لساناآفصغإإليه

00361



إنساناأنيمكنفكيفوحاجتناحالتنايسوعيعرفأنكفى

محمتهفىعنهوشخليآخرإنسانابحب

كتيبةنىمعايخلمانكاناالجندمننائنعنقديسكاتبيتحدث

وتركالواحدجرحالفتالءأئناوفياألولىالعالميهالحربفيواحده

المعرنةيديمدأنإنساقيستطيعالوحيداالافييخزف4كافى
أزيوووسطالظالمجنحتحتقامالحفيقةعرفإذرميلهأمااليه

خندقهمنوزحفالموتخطرتحتاتالمفروثوىلرصاص

أعرفكنتلفدبابتسامةوقاذالجريحإليهودظرإليهوصلحتى

تدفعوأنبدالالملحةالحاجةضيقةإنتأقوأنبدالأ
البصرلمحمةأقلفيرناجواإلىالوفوفالىيسوع

أنبدواللهيعرفأنبدفالعنيابيتإلىالسيديأقوحيتما

الموتليسالمرضهذالتالميذهيقولإليهنستمعولكنناقوتهيظهر
وجهتنهةيحاالقولاهذوكانافهمجدألجلبل

ءملفىاللهمجدتظهرأنبدالاألمواتمنميتاقامةن1

وعملهقىت

البشارةسطورفبالينهذهمنأبعدنظروجهةهناكولكن2

فيبهبصليأمجادهقارنااألخرىبعدالمرةليسوعيتحدثالرابعة

يتحدثالبشارةكاتبىفىلنوالثالثالتامبعوالعددالمماجصحاحا

مهمالطأ



بعدمجدقديكنلميسوعألنبعدأعطىقديكنلمالووحإنائال
8بعدالصليبعليماتقديكنلميسوخأنالفولبهذاوالمقصود

االلةأتتقديقولنسمعهيسوعإلىاليونانينشارةأتتوحينما

الكالمفيفسرهالتمجيدهذاأما2135يوحنااألنسانابنليتمجد

بثمرقأقىالحنطةحبةموتعنيتحدثيسوعنجدحيثهذايتبعالذى
التالميذإنيقولالبشارةكانبثحد21061يوحناوفيممثر

يعرفواأندونباتمامههمقامواومايسوععنكتبماتذكروا
األمواتنمنوقامماتأنبعدأىيسوعتمجدأأكابعدفلى

يعتبركانيسوعأنالوضوحكليتضحالرابعةالبشارةفي

ءشفاإنقالحينوهكذاأمجادهأعظمبلأمجادهإلىالطريتماالصليب
ذهارسإلىأنتمامايقصدكانفقاسيمجدهالموتمناقامتهأوالعازر

إلىبهتقةيربيعةسخطوةمضادـالمعجزةبهذهوقيامهعنيابيت

بالفعلحدثماعنهووهذاالصليبإلىالموت

إلىالخطوةالمرةالخطوةتلكيتقدمانرضىبكسليسوعوقبا

الباهظالسنيعرفكانلقدلعازرحبيبهإنفاذسبيكفىالموت

أوالتجارببعضبناتحيطحينمايترابمولميرددلملكنه
فاتالضأوربطالتتلثكانتاإذوخاصةتبعضالضيفاتتكشفنا

ءشىلكلنظرتناتتغيرثلهوخدحتنايسوعربناضلشوالئنانتيجة

أعظمدأطإلىالطريقفيهنرىبلمجدنانحملهالذىالصليبفيونرى

يسوعسببلفياإلنسانيتألمأمجدانفمابعدفيمالناتعلنصوف

العظيمالشرفاهذيدأفىضرفوال

56



يييحملالذىبأظنئقأنعليناالسيدقالهبمانؤمنكناإذاو

المجدإكليلينالأنالهايةفىبدالوتسيمرضبثليسوع3ويتبع
فسمادغيرفىيحبونهالذينالرببههوعداالل

طربقإالأمجادهإلىسببلمنهخاكيكنلماجمدلربيالنسصجة

السبيلهذالرغاألمجادإلىلهمصبيلالأيضاأتباعهاسالصقيب

ا



كثيراليسولكنهكافقت

آلذىأئتؤجمعيىجيتيذيفتكثقيأنةستيغققفا

يتذهمثيتآلميذهقالثالكتغذثمتؤضثزييكان

كازآألنمثمياكلآلثآلميذهقالآثضأآلآئمهودإلى
هتالثإلىآثضماؤتئقمبترجموكأدطتطفمونفودآئت

انغشئرةأتتتلىاليالنشاعاقأئستثأتتسوغآتجال
الذأنورتثظرالنهآليغئرآلئهارفييفايثاآحدكان

يغثرآلفثلنجصىتممثىخد3كانإلوللكلنأأئقاتم

ييلثضآلنوراليئ
11601يوحناإ

كاملنلنيومهوحيثيسوعيمكثأنألفهامناكريبايبدرقد

هذايفسرواأنحاولوامحميرونلعازرحبيبهمرضنبأتلقىأنبعد

المأخبر

موتحادثآلبالفعكنقعحقهوجثمكثيسوع9إناالبعضقال

لعازر
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قلسطوقعاوأقوىأمجدالمعجزهلصبحذلىعند
شادللنشأنهاحمامهعامستعصياقاسيامرضهكانمهمالمربضءالشفا

أيامأربعةبقىقدكانإذاوخاصةالحياةإلىقبرهمنميتدةص

وانأنجسدهفتحللالقبرفى

الحقيقةهذهتقريرمنالبشيرإليهيهدفالذىأألضتامىوالسبمب

بحسابوليسهووبحسابه6هوولبميعادهيعمكيسوعسأنلناليصؤر
قاناعرسفىخمرإلىءالماتحويلمعجزةفى3خرنسانأىءغراأو

المطوبةءالعنمرأإلىيتحدثيسوعبحد11أ2يوحناالجليل
ضىتفزأنتحاولىالأىنجعدةطثأثلمامرأةباؤلمكلىةقا

أناساعتىوحسبموصكدىحسبأعملدعينىعلطمعينةصماعة

رشيمأوإلىللذهابيدفعوهأنيسوعإخوةلةلمحاويوحنايعرضرحن
إلحاحتحتللعيكيذهبأنيرففننجرهأأاليوحناأ

البمثميرهدفكانلقدالمعينميقاتهاأنجيرأفىيذهبولكنهإخزته
المحدطوميفاتهساعتهمنبوحىيعملوهويسوعلنأيظفرأنآاوالدعلى

ءإغراأواخرينمنالحاءتحثبهقامأوالعمللهنمادخألنهليس
يصورإنهلألحداثسردهفيالطريقةنقحسيرالبثيتبعوهنايراةمن

سميعادهختاروهويسوعلنا

ددفعهأنعملهطريقفياسيحنانتعجلىأنلمجنلينجابرالتلمراينعبهي
نحتارهاالتىلساعتهالمعينلوقتهنثرممهأنينبنهاسريعاوليعمل

ارالفرهذاكانديةاليهولملىهبذاأنهأخيرأبوعيأجملولوجيني
الزيارةفيأنهيذكرونكانوأفدافماليذأضابحطقويةمةصتمثابة

إلىاالذهابإنيقتلوهأناليهودحاولهناكفيهاكاألالئىخيرةا
861



أليشريةالنظرةبحسبانتحاريةممليةكاننةاألئدثفيلهردبة

النهارساعاتتاليمالخالدالمثلبهذالتالميذهيسوعهقفوعندها

القولابهنالسيديعنىماذاترىساعةعشرةائنتى

يومكلففىساعاتهتنتهىأنقبلالينتهىالومأنيعنىإنها

الشبسمعثرقمنمرالنهارهنابالومدوالمقصوساعةعشرةاثفتاترجد

أحداثمنحدلثمهماوتحمهاامجرتأخذوأنالبدالساعاتهاصوهذهسغرالى
اختارفإنءشىيطيلهاواليفصرهاالثابتةمحددةالنهارساعاتإن

أنفبلطهىلناإلنسانلفلكبالنسبةالحياةفيومالهيخدمأنفانال

الوجودفيءشىلكلاللهتدبيرقىحدوداهناكإنالمحددةداعاتهتنتهى

قصرأميوماهذاطال4المحدديومهلهإذمانوكل

بالقصيرليسالحياةيومأنأيضايعنىالمثلهذاأنعلى2

للبأسداعىاليعملماكلويتمماإلنسانليعملكافوقت

بكلعشرةاالثنتىساعاتةاإلنساناستخدمفلوللعجلةأيضاداعى

ليستساعةعشرةاشنتىأنوزيادةواجباتهكليتعمأنيستطيعدقة

فىاللهمقاصدفيهانتممأننسثطيعكافيةفرصةإنهايرالفصبالوقت
حياتنا

منبالرغمأنهاإالكافيةالساعاتهذهكانتوإنحتىولكن3

تطولأنواليمكنوكفىصماعةعشرةاثنتاقصمحددةهنماكل
واحدةدبفه
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لحظةكلنستخدمأنينبنىمنهادقئةألضاعةمجالفاللىلن

نستطيعماظرعلى

حياةتهددالتىالرهيبةالحقائقأقوىمنضيقةأمامناوتبدهنا

ةفراوالخهارفساعاتعودتهوعمومحدوديتهمنالزضيقةاإلنسان

ضأالداسساعةعشرةائنثاعنالتزيدنهالك6ساعةعشرةائنتىىإلىتص
لمهامكافوقتهناكوحدةدقيقةالفاعةمكانالأنهكاععجل

آليفيدفيمانضيعهارائذةواحدةلحظةالتوجدلكنالحياة

الليللىالئهار

11601يوحنا

الرمعنحديتهفىموسعاوالدهرراألجيالمعلميستمرثم
فانهالنورصةفىالنهارفرصةاإلنساذأغتنمإذاإنهفيفولواإلنسان

فهناكاليلافيسارإنولكنواليتعفرالطريقفييسالثأقشطيعي
وتعرهلسقوطةاحتمالمنأكثر

فىالمدونةالمسيحكلماتفىنجدأنالدوامعلياعتدناحسما

والمعنىسطحىظاهرىاالولالمعنىينمعنيهنانجدالرابعةالبشارة

اآلخرعنحقيضهفيمنهداالواحداليقلوالمعنيانخفىمميقالمافىا

وهوونتعلمهنلركهأنينبغىالذىالظاهرئالمعنىفهناكا

كانكاالحهودىاليومكانفقدوساعاتهالصثارحقيقةحولهريدلي

شروقمنأيبدساعةعشرةائنتىإلىمقسعاالرومانعنداليومأيضا

فيالزمنيةفالساعةالمتتابعةالسنةلفصولتبعابمغيبهاوينتصئلمثئس
بيقظهيبدأاليومكانلفاقصيرةءالشتافىاعةوا4طويلةالصيف
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يقسمكاناليومهذابنومهاوينتهىبآستحرارهاويستدرلشس
كشرةاإلثنتىساعاتهإلىااوبا

ينظريورألنهاليعترالنهارفىيسيرمنأناليسوعنادىحيخماكذاو

طمااليسقطالنوشفييسيرمنأدأبالفعليعتىكانفقدالعالمهذا
فمانهالشمسوئختفى6الليليأقىحينماولكنطريقهلهينررالشن

ححناعيةأنوارمحناكسنتلمإذالطريقمالمحجيدأيتبينأشايستطيعلن

اطاضرةأيامنافينراهمانطيربلالننير

فيهايشعالتىذلنثوكيركاألعيادالمناسباتبعضعناككافسئاوربما
معظموفيوالضياعالفرىفيأنهالحقيقةكنوالهيكلةالنور

يحلكانحينوهكذاائطرقاتحوديالظالمكانالسنةأيام
دارإلىأودارهإلىاإلنسانويلجأالرحيلوقتينضىكانءااله

التالىاليومصباحيسفرحتىللمبيتصديقه

وينتهىارأافرصةيستغلأناإلنساذعليإنيقولآيسوعنرىهنا

6رغبتهكانممالإلنسانإنالعملصةفىتضتهىحيثيأقاللبلألنعملهمن

تلكوإنمامالهدفهذاخهايةإلىليصلهيتممأنيريدالذىهدفهأو
والعجلةوالخوفالقلقمظاهرإنالنهارساعاتخاللالرغبة

علينااكمتنرقدءأعبامننتخلصأنتريدأنناممببهافيهنقعالذىواإلرتباك
أذاعليناينبغىمنهاوالعخلصإنهاثهاعنالماضيهاأليامفياسلناتكبببس

ةذخيرولثايدينابينمبارسثةذخهرةأنهعارفينللوقتحساباغسب

يمضىسحفاليومءنشاكابهاونلهوأالنبعرهايجبللنفاذمعرضة

علينامكدمةالواجباتوتبقجعالقىتنتهبىنحوالساعةيعودلن
كمامم

171



وأىعمفةأكرمعنىيوجدالظاهرىالمعنىهذاءورالكن

ويرىالعالمنورهذاينظراألنهكلمةأمامتأملوقفةاليففمناإفسان

العالمنوركلمةيسمعمن5العالمنورهوأنابالفولتذكيراقها
الطمةبينالمفارنةتتكررهناالعالمنوريسوع1الحالفىيذكروال

تحتيحالمسبغيرلمحياةمقارنةصورةلنالتقدموالنهارالليللنوالنور

نجدونحنوالنعمةالبركةءملفيالمسيحمعوللحياة6الشيطانسلطان

البشارةنفسمنعشرالثالثاألصحاحمنالعالثيناالعددفياللعةنذ

يدالسيدمنالخبزلفحةأخذأنبعدحهوذاعغحنايوالبشيريتحدثحيث

الذىهوالمرالشتىالتعسالليلإنليلوكانللوقتفخزج

يسوعدائرةعنبعيدايخرجحينماالخاطىاألفسانيخهبتخبط

المحبةهذهولكناللهمحبةهوكلهنجيلافيالزاويةجرإن

مقسعةعريضةصةلفرلناإنانذارأوتحذيربغيرالئركنااإللهية

هذهنغتنملمفاذاالمسيحفياللهحونتصالحأمورنائرتبلكىكأيخة
يسوعلنايقولوهكذاهببةالرنةوالدينوواللعنةالظبمةنجلنا6الفرصة

اقهتصالحواخاألعظمخياتبهمفطهأنجزواانرجمتكنبمالاغتن
ويبسطمسالشتغوبقيهالذىاالوبإقىنجهارالوقثاإبهابطا

أوالمثاعبأوالضقاتليلعليكميأللىنعم6األصودجمهتارهالييةا
ظهوعندئذالمرتأرالمرضأوالشبخوخةوأ6احألحزانل

دنعووالأيدبكمصبنجمهالفرألل

بهذاالعالميحباقهبأنكىتخرجاالبشأئربنسارأبتؤنجذالخئ
تنادىبشارةبالتالىتوجدوالالرابعةالبشارةقلرالععيغيماثعلر
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ثريهاويزيرفضهانهصاحبهاعلىدينونةتنقلبأنيمكنالمحبةتلكأن

لنأساصميتنغمتينإنءأيضاالرابعةالبشارةقدرفرصتهايغتنموال
الفرصةوملساةنغتنمهاالنىةالفرأمجاديوحناإنجيلعليتسردان

ونضيعمنانقلتالى

371



يسوعيتركنءايشالمالذىلرجل

صتامقذتابيخيغاررتئهثمقاذذلكؤبغذالذاقاذ
كانإنتاممثدتآلميذةققاآلويطهآذهمبلكئى

وهئمشؤيلغنتفوذتمحوعوكانيشفىقفرتاتمفذ
جيتئذتممئوختفئمققاذالئؤمزقادكيييفوذأنهظنوا

آكنتثمإيىيخخيكثمأفرخؤأتاتاتيغازرعآليتة
ئوما4فمامهنذهمثرللكنئزئئوافناك

تخنيتذقمترققايللئآلجميذآلئؤأمهتئقازائذى
معةنموتكىأنجضا

111161برحنا

رسامعيهيسوع9بيئثارئقاشتقديمفيالصروفةطريقتهالبشيريتبعنا

بإنالنقاشفيهايدرربةمناممغأكفرفيالطريقةنفسىفىوتحن
عادىأنه3ـظاهرنىيبدوبقوليسوعفيتقدأأحولهمننيوبلما

شارحأبخقدموهكذاافطهذاوحلىفهمهالهودءهلسولوهذا
إليهايرجميالجمومفحرأ
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ء33يوحناالجديدةالوالدةعننيقوديموسمعالعيدحدث

رسوظبثرعليالسامريةالمرأةوبينبينهيثالحادارأيضاافطهذاوعلي

فييبدوبإعالنلتالميذهحديئهيبدأوهنا45151ابو

فىطبوخالخرلهذاوكاننامقدحبيبنااللعازرعادىأنهظاهره

تزالهمادىالنومأنكاءالمادىالنوميعدلءدوافالالتالميذنفوس

الزوالإلىطريقهافيممأأوخفتقدالمرضحدةأنعليقاطعة

يسوع9منطتىفيلهاكانظاهرهافىعاديةتبدوالتىالنومطمةولكن

نرىيرميهياابنةإقامةصةفىفيقهناكخطورةوأكثرأممقهعنى

وفي942متىنائمهلكهاتمتلمالصبحةإنلسامعيهيفولالسيد
المسيحيةشيهداسطفانوسثهاداستعنالمعنىنفسدديتراألعمالسفر

706أمممالرقدهذاقاألوإذاقولموتهعندفيراالول

431تسالونيكماأهلإلىاألولرسالتهفييكتباهفراألممرسولأما
كنائسإلىايألولىرسالتهوفىالربفييرقدونالذيهماأولئكعن

شهدواالذيناألخرةأولئلثعنالتعبيربنقسيتحدثاهيركورنئرسى

رقدواإخهمبعضهمعنفيقولاألمواتمنيسوخالربتامة
6اءاكورنثويس

عاليخةالميعلنأنمنبداالسيديجدلمالمغلقهأذهاخهمأماموهكذا
ألنهلهمأفضلاهأبأنقائالاستمرولكخهلعاررقدماتأن

فأكثرأكئرإيمانهدويتعمقأعظمجزةليشاهدواالفرصةلهمستكون

يسوعفياقهيستطيعماهوءجمعاالدياناتعليايىحينحجةإن

وقديضعفاإلقناععناتالكلحتعجزقدالبمترحياةفىيفعلالأنالميح

والمنطقالعملفىالذمنأقوىالحجةلكنليالحجةئقديمعنالمنطق
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المجزاتأجرىقدالمسيحفياقهناإلنسانقىمعجزاتهصوتمنعك

قوظادهرانمايةإلىبهايجووسيظلومازالالبسربنىمنالماليينخياةفى
ايألوليئاإلىيةجارأمامسيدهأنكرالنىعديدالربالرسحولتالتىهى

موجهااليهودجموعوسطلنالخمسيومفىالمسيحبحقئادىالذىالمقدام

تعمةاستطاعتلشكباءالممتليتوماوولالشبءوروشااليهودممميوخإلمحال

ءلممئلىامىالفريسومىالطرشاولواليقينمالمبتمألةأنالمفامحالمسي
أوغسفينوسوأاألولالمسيحيةرسولإلىتحولوخهديدأوتعصباحما

جلالرألبنياناليوحناواألولومجاميهالمسيحيةاقديسأصبحالمسنهرالشاب
التجديدلمثةقلجهيلسأناللهروحاستطاعألىلمنصفدفا

فيتدرسأصبحتكتاباتهأنحتىأصابعهبينالنارىالعلمرصعغ
كلعاتعلىتضعبإلنالىرهى01التلحرضائقهذهالغربئجامعاث

يكونأنهوتجديدنافياللههدفإنعظمىخطرةمسئوليةمناواحر

المسيحلواإللهيماالنعمةفاعليةأثرعلناطفاخيادليالمناواحدكلى

ورححهـالرببهصنحبكمناسابينحأشاهدأيكونأنللفلبفي

إلختبارللتالمبذصةفركانتلعازر9موتدثةحافنفولنعود

مرةأحدهمقالوكاأقوىوإيمانأممق

األزماتتتيحهاالتىلفرصةأحبولكننىاألزماتحالإننى

وأزمةلشقيفتيهولزمةلشخصهبالنمبةأزبةلعازرموتكانألمد

واضطرالهوديةاإلىديعوأنوفالظرألحاحتحتمضطرافقدكانليسوع

بالتالىكانبسيدهميحيقفاكانللتالميذبالنحمبألوأزماحثهدده
منلرئيبببآنهانثئأنماتاأليئبنهتحيطحيمايتبغولكنسؤكنميغ
حمياتنافيأكثرانلهنملكئرصةااننرىنوأه
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يسوعمعالذهابفىددهمتروأبدوالمائلاالخطرأمامالتالميذاجعتر
أأخيرحدثالذىبعدأورشليمدائرةإلىهابالنهكانفلقدالهوديةإلى

إلىبأنفسهميلقواأندإستعداعلىكانواوماانتحارانظوهمفييعد
صوتهذاكانو6إيسوعباجانإلىااواحلىصوتاولكناكةا

أيئمخنلنذهبابشمجاعةقائالهتفلفدالتوأملهيقالالذىتوما

معهتفىل

نفاليهودبينشائعأدوحالمزاإلممكاندتومالفعنوأما
الدىاليوناقواسمهدائرتهفىبهيعرفالذىالعبرىاسمهلةالواحد

أوطومىديدأماالعهـبرىاإلسمهوتوماوأوسعدائرةفيبهرمرف
فىبطرصيالفباألولللتلميذكانهكذااليونافىاإلسمفهوالتوأم

صخرةومعناهالعبريةفىصفاوإسملليونانية
فىطابيثااسمهاكانالموتمنبطرسأقامهاالتىالفتاةأوأيض

نانيةاليوفيالةغزأوودوركاسيةالعبر
الفرصةظكفىأظهرقدتوماانونقولالعرضىالقكرهذالنئرلث

درجاتأسمىالمفسرفيأحلهقالكمالعلهااوالشجاعة2ياتاسى

نغولأنبهنصفهماأسمىإناهذليكنالياسبروحالمندفعاالخالص
يسوعلركيانيشألمالذىالرجلبأنهعنه

بهأاليعنرالخوفمشاعرعناإلنسمانيتخليأنالبطولةمعنىوليس

السهلكهيكونلوفباالنشعوكنافإناإلطالقعلىانلوف

للظروفالتامةمعرثتنافيتكنالحقيقيةالشجاعةبنعملباىالفيامعلينا
قلوبناكانتولوحتىالظروفتلكمواجهةفيوبالتالىبناالمحيطة

شعورنامننخجلأنينتغىالالتوماكانوهكذاصدورنافيترتجف

ويدفعناحركتناشلالخوفكاقإذانخجلأنينبغىبلبابخوف

بالواجبالقياممحناجعوالترالجبنإلى
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النويت

ءأئامأزتغةتةضازقذالةزتجذيسمئوغأتىققئا

تخوأوزشتييمينقرتبةغنتاتثثؤكاتتقنرايخى
جاعواتدأئحفوبينكثيرونزكانغفزةغدثثرةخشش

أيخيهتاعنيئعروفماؤمريغمرثإلى
117191لريوخا

أمامناالتىاألحداثعليهدارثىاالالمسرحألنفسنانصورل

اليهودعندالنوحبيتمحنىنعرفأنعليئا

تنىعندماالجوحرارةبببعامةالشرقنىكافلسطنففى

األمريتطلبأحيانامايمكنبأسرعبدفنهالميتأهليقومعانإنحياة

الفرةهذهولكنوالمعارفرباألظشممليلتئمحتىقرةالجثةءبقا
فأنسبباهظةقاسيةالبدايةفيالموتتكاليفكانتولقددةمحدكل

إليهايتطرقالحتى4الجثةبهائدهغأنينبغماوالحنوطواإلدهنةاقير
وفىوانحنهااالكفاذأفخرفىنهايلفوالميتأقاربوكانوصريعااد

الطاقةوفوقباهظهالكاليفهذهمثلكاشاالمسجحمحصبو

ليسأنهاآلخريئأمامليظهرالعصرطيلةربمايستدفينلواحدكان
منأولهووكانالماقااالئيلغالحبراتىحىمركزأمنهمآقل
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أرصوصفيجسددـيلفأنينبىموئهعندأفصىفأوالمفاليدهذه

يشرباليهوديةالجنازاتفيهذايومناوإلىءظوأقاالالكتانيةاالتمثعة

نةاالستداهوديصنالتاتاليوأنقذالذىكماالثيألالىذسفيكآسالميتاأمل

المنامحباتمىذهمثلفيالباطلوالتفاخراالصراف

محاطاالشبابأكتافعليمحمرالبالميتيسيرىالجنافئالموكبركان

ياعبيتلرنظقريةفيويولولونيبكونوممنجهواأللىدال
يةوسواسمعزيةكلهاالقريةتتوافدحىتحدثهمرتحالهاقانت

فىأيضانالحظطغريبةعادةوثمةالراحكجثمانتشييعفيومشتركة

قبلربماأوالمميحعصرمنذفلسطينفيكماالشرفيريفنافيالجنازات
البقيةويقدننازفىالجموكبيتصدرنالمعواللتاالنادباتكانتفلى

العاكةهذهأساسيهإناويقالومناقبهالميتآئارديداوقىوالعويلاخالصرفي

لذللضوبسقوطهاأجحعالعالمعليالموتجلبتالتىهىالمرأةأنوسرها

نتصدركانترهكذاعملهاهىللفبرالجمعوقياثةمهعتهافالموت

األخيرهالمفرإلىالموتمواكت

ءاآلصدقايتفمرالراحلآثارمعددةالخطبتتلىكانتالفبررعند

بسيراكوهنامننصفاألقاربيكونثمالميتأقاربمعزين
النادياتلعوالتاأنحميدةعادةهناككانتإنهويقالالجموعبينهما

يرنحهمبلالبيتلمدبمراففتهمذللثبعدالمبثأهلىهفةالكل

ماألحز

الميتجثآكانتفطالمااكىترعاداتهناككانئاالنوحبيحترفي

األحجبةلنحأوالخمرأوصرباللحمأكللمجرمكانألالمترنى
وجدبالييثراذاالمزلفييجهزفالالطعاأساالدراسةمننوخأىأو
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مقرهاإلىالجثةتحملانوبعدالميتدوصمعتناولهزفالصعلم
والمعزونابواألاألهلويجلسالبيتأثاثكليققبخيرا

األرضمنقريبةصغبرةمقاعدعالاورضأعلى

إلىوإرسالهالطعامتجهيزفىأسرةكلتتسابقالميتدفنوبعد

البيضالمسطوقعناليزبدالطعامكانالغالبوفىالمنكوبةالعائلة

العدمىواطباقوالخبز

والبيضاتوقسوالحياةلجفافرمزآجافضثمنقهوالخبزأما

الموتإلىمسرعةبناتدورالتىالحياةجلةإلىيشيراستدارئهفى

وخاللءبكاأباممهااألولىالثالئةسبعةإلىتصلالنوحأياموكانت
انتعالأوالرأسأوالوجهبدهنمسموطكانماالسبعةأاألياهذه

وأسبوعاإلغتسالحتىاودراسةأومملبأىاثيامأواألحلية
شدتهفيأخفنوحشهريعقبهكانالعميقالنوح

بأكملهاعنيابيتقريةوجدالحزنلجتوريسوع6لىحينماوهكلم

اإلنسانبهبلتقىأنيمكنماكلوجدالمبهوبتناألختبنالعكزىمجتمعة
01الثرئالنوحبيتفى

الميتأهلمواسبأيحضرأناليهودىعلىؤاجبامقدساولفديهان
احزانهمفىلهمالقلببةومشارممقهتعاطفهمكلهرأ

نفسهتنقذالحزفيأوالمريضبزيارةيفوممنكلإنالتلموديقول
القرونفيظهرالذىاليهودىافيلسوفثميمونبنموصىوعغجهغمن

الفضائلكلنفوقالحؤينأؤالمريضزيارةبأنقالأنهاالوسطى
جوانبمناساسياجافبااافالداتهذةركاثتلقدوتمكدمهاايهخرى

08



التثنيةسفرفيازدةالوبةلالتفممعبرهفياألجبارأحدوعناليهوديةلدبانة

أنهيرونكماالربءوراالراخوالعددعشرالثاكحاحاأل
المحيدالقدوسفيهاسارالتىواتانفسنتهخأنعليناإنقال
التوراةحفحاتفيلنارسمتالى

ثدموكساجلدمنأقمصةاللهصنعكاالعارىنكسوأنفعلينا

6بزياراللهقامكماالمريضنزورأنوعلينا372تكوبئءحوا

الحزفينعزىأألوعليناثرعالثامناألصحاحالتكويئسفرفيالمريض
المسفرنفسمنوالعشريئالخامساألصحاحفياطهعنذلكوردكا

5306النثنيةسفرالميتندفنأنوعلينا

الميتاصمأماالصالحاإللهخطواتفيسائريننكونكلهاهذهوفي
إالذكبعديذكرأنوالينشىوتفديراماحتربمليحاطأنفينبغى

للميتيقولونالقبرالمشيعونيغادروحينماعليهالترحمبطلبةمقترنا
األولالواجبكانتقفدوالمواساةالعطفروحأمابسالمارحل

التلملتستحقكريمةصورةالراحلأهلمخو

مجماهبرضاقذىوالالعميقالحزنيسودهاللىالبيتهفاإلى

اليومذلكفييسوعأقبنالمعزواسينالمو
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الحياةولقيامة

قرتئمزآفاآلقتةآبتممئوغآنقرتاسصيعتققئا
تاممئدوغيتسقرثاققاتمتأثتثحبفياتجايسمةقآشتترث

آنآغلمأئضاأألنلكنئاخىيممتلثمههنالؤكئت

وعتتيقاقاذإياوآللهيغطيلنآللجمنقاتطلمثكل

فيسيقومآثهرآغقئمآتاترثاتهقإتتأنجرلثستتقوم

ائمتاقةووآتاتسموعقاتقالآألجيرةثئؤمفيآئمماق
كانمنوكلماقسمحخماتبوبىلمبن7منأوإثحيلوقى

بهـلذاآتؤممينألبلإلىيفوتفدنبىامنوحما

ميحآثضأثتانلثآمثتتذأئاةثئاسئدنعثمةقالمث

ائقالمإتاألتحاصآللهئن
2أل1102يوحنا

قبلرأيناهاكمالطبجتهانحلصةصادقةمرثائرىأبضاالفصةهذهفى

فىالسيدةهذهالبشيرلنايصورلوقابشارةمنشرالطصحاحافيذلك

بواجبهاالقيامفيالحركةائبةالدهتهدأالالتىثمطةالنالعاملةصورة
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هنااهافىوهكلماضيفهاراحةسبيلجهدأفيالتكوالتىالمضيافةريمة
أمرعتعنيابيتتريةمشارفعلىأصبحقديسوعأنسمعثفحالما

حزنهافيبتافيجمالمةظلتقفدشصقتهاأمايمالقيهعجلعلى
الوتوشءالهادى

عواطقهامنفيضفيفلبهاتدفقبالسيدالحزينةاألخاالتقتوحيما

نغمةحديئهافيوكانتالمفكسريخاالباكنومعزىالتعابمريحأمام

عهعزالتزالذىاإليمانوالمحبةوالمكةاإلممانبروحالممتزجالعتاسالرقيق

يمتلمههناكشتلوياسدلليأساتدعوحيهقاكانتمهما6األحداث
تقولهأنتربدماكانتنقرأأننستطيعالكلحاتههنهوخاللاخى

إليناتحضرلملماذايالصيد9التالىالنحوعلىكانتأفكارهاولعلللسيد
ففدءشىكلانتهىلقدواآلنا3رسالتناإليكوصلتحينماحاال

منتصرأياقونفسهاإلىعادماعانصاإلمحانولكن6عدكموعنثأخرث

كلأذأعلمولكنىتفوألحهافافأوالشكالياسظلماتيبددعآصاط
يعطيكأإياهاالبمنتسألهما

سيفومنفسهاكلالصاعقةوقعلكانبتأكيدإليهايسوعوتقدم
األخرةالضامةبذللثيعنىأنهظنتوقداألختواجابتهأخوك

أيضاوهنااألخراليرمفيالعامةالقيامةفىومسأنهأعلمأنا
شالييوديةالعفيدةإلىخاطفةبلصحةوبشرلدتأمليدعوجواب
لمالخلود

الذىرالخلودالموتكتابمنالعنوانبهذاالمعحلراجعادةزلالا
الدارعطبوعاتمنرموبالمهمؤفرأضصه
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أرواحجميعهارواحابأنيوئنونالمداىاانيونالعبركانلقد

أىشأولتدعىمنطقةإلمالموتبعدتذهبواألشراربرارا
يحسبعذابمكانليستفالهاويةالجحيمإلىخطأتجمقىوقدالهاوبة
اليذكرالتىاألرضوالنسيانوالظالمالظاللأرضهىبلضهمعفيد

ذاتيةبالحياةءبسواءسواالجميعأرواحتحياهناكاللهماقيها
نسياتهاوخملالمهافىهائمةأشباحررةفيوالبهجةعروروالرؤيهوال

أكزفيويتبلورالقديمالعهدكتاباثعلىمموديالبداقاإلجمانهذا

المزامبرسفرفياألضىوعليسوضعمن

مزموريحمدكمةالهاويةفىذكركالموتفيليسألنه
محكملالحفرةإلىنزلتإذادىمنالفائدةوماه6

اترنوروفي539مورمزبحفكيخبرهلالتراب
نفسىالمصائبمنشبتقدألنهنفسهينعىكاتبهنرىرافافينالثامن

صرتالجبإلىالمنحدرينشلحسبتدنتالهاويةإلىوحياقى

القبرفيالمضمطجعينالقتليمثلفراشىاالمواتلنيلهالقوةكرجل

8835مرنورانقطعوايدكمنوهمبعدالنذكربمالذين
األخيلةامعجائبتصنعلالئواتأفلعلكأالمرمورنجفسوفي

بحقكأوبهرحمتكالقرفييحدثهلدكتمجتقومالموتىأشباح
النسيانأرضفيوبرككجائبكالظلمةفىتعرفهلالهالكق

ليساعشروالخامسئةالماالمزموروفي21اولمرمور

71عددالسكوتأرضإلىيضحدرنغالوالربيسبحوناألموات

الملثلسليمانالجامعةسفرمجانجهاوجدناالمرأميرتخطينافاذا

اخترلوالعملمنليسألنهبفوتكفافعلهلتفعلهيذكتجدهماكل
951جامعهإلبهاهبطأأنتالىاالهاويةنىوالحكةوالمعرفة

ول4



الهاويئألنقائالإلههيناجىالثمااحزقيانجدءأشعياشرفى

أمانتكالجبإلىالهابطوناليرجواليسبحكالموتالتحمدك

السكوتأرضغيرهناكءالشىالموتقبعد8381ءىاأ

وشاللهكنمنفصلةالموتىأشباحفيهايمالتىاألرضالنسيانأرض

العاس

هنهليلفياإليمانإشراقةمنلمحاتأخرىمراضعفيتجدأنناعلي

نفسىتتركلغألنكينقوأعشرالسادسالمزمورفنىالمظلعةدةالعف

طينلفيسرورشبعأماملطفسادايرىتفيلثتدعلنالهاويةفى

كه37342ثهيرال7سمافمرنوروفياألبدإلىرم
يدوبحدشهدينىبرأيكنىابيدىأمسكتمعكداثمالكنىاالمرنم

مجيدةثركةافىضأكناإنأنناالثفةنغمةإلىنستمعهنامجدتأخذنى

هذاكانولوحتىالشركةهذهيحطمأنءشئأىيستطيعفلناللهح
وتدومتدوموأنالبدإلههمعاألنسانفشركةنفسهالموتهوءالثى

الرفنوتنحدى

تجربتفيأيوبقبمنتتصاعدالمجالهذافيميحةأقوىولعل

ءويأسهومرضوأحزانهمرارتهوسطفىفهوالقاسيةالمرة

صباءيرتفحأجنحةودافئلحى01رجائهأمقيئخهلهءصدقااوتحدى

فيهتفمتاعبةمستوىفوق

يفوماألرضعلىواآلخحىولىأنعلمتلقدأناأماإ

اللهأرىأنجسدىبدوقهذاجلدىيفنىأنوبعد
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الخلودفياليهودىاإليمانبنرةترىأيوبفينا

وهرئوعبوديةوسبىعمتاريخاليهودىالماربخكانولفد

راد3اللهشببأنهالشعبذلكينيقكانقفدذلكومعومرارة

والمتاباالظروفكلفوقيرفعهالذىهو

اآلنىالدهراآلتىفالعالمذلكاليقرالحاضرالعالمكانواذا
مشاربمكاشافإدالشعبذلكامنهكذااألوضاعيصححوانالبد
وإذوصادقةأمينةئكونوانالبدمواعيدهكافتوإنتتموألالبدالله

أقعىإلىئصلوأنالبدمحبتهاكاوإدتكلوأنالبدعدالتهكانت

وحياةآخرعالمهنالثيكونآنبالتالىبدفواكتفائهاممفهارجات
قالوكماالحاليةالحياةهذهوعنالحاضرالعالماطهعنيعوضانأمحرى

إلىنصلحيماتعقيداأقلودأيكسوفالوجودلغرانمالكتابأحدء

اإلنسانيةامادرفىاألخيرالفصلهىليستضرةالحاالحياةيإنالكملدل

بوجوداإليمانإلىانينالعبردفعىالذهوالعميقاألحساسهذامثل
دمةظحياة

ةطاأوالكهنوتطائفةهناككانتالمسيحعصرفىأدهيح

الموتبعدالحياةمننوعبأىيومنونماكانواوأولثكنالصدموقيي

أقوالومنبالخلوديوئنونكاثواغبالمطأوجميعلننمثمريسيولكن

وحينمااألبدوعالمالرفنعالملماناليتعانقالمرتلساعةأنهالفزيخسيين
ءأحيإلكنهمبالمرقليسوالذللشفهمأقةمجدالبوعلهتعاينالروحئهقنطغ
ينعمونربهمعند

تنادىكانتيىالجويهذاالمسيخبهلمايتعلىاتدفىجمظثالمحىئههـلشبر

ابوتبعدالحياةحمنىءااآلايمانهضلةبعءمايامبمه

فى6



تابعوالحياةلقيمامة

2ال1102يوحا

سطحالقادمةالحياةعنالجهوديةبالعفيدةايمانهاامر9أعلنتوحينما
ءجديداواعطاصعنهأاقاإشرضياعوزادهبدجلهربنوممانالفالثعلىوعي

هاتفاءحمعاجيالةواالفنادى

ناطمنوكلفسيحياولوماتىاامنمنوالحياةالقياصكلهوأناا

بهنهالحياةربيعنىماذاىقىاألبدالىيموتفلنبىوآمنحيا
الكلمات

اخلفالمستترةفىالىممقمدىإلىنصللنالقاصرةأننابعقولثامحيح

فلنمضمرخهاإلمىنصلفلنراسةالىاالبحثفيكلهاححراولوقضينا

ماثحتطيعقدرنحاولىدعناولكناألبدأنوارإالتكنشفهاوللنانعلنها

لميسوعأنبحئنانبدأأداأذهانناقبلفيخضعهأنينبغىواحدءشى
حاصيمفليسالجسديةحياتنامنالمادىالجانباألطالقعلىيعنىبكن

كأسهواليتجرعالموتاليذوفهبالمسيحيومنمنأنألجهأ

ويغوصيهاألسودالبحرمياهيجتازسواهشأنشانهبيسوعفالمؤمن

لهبالنسبةإلئتوقفالزمنعجلةإنتياراتهعليهوتطغىلججهفى

فالمثميخوخةالهرمإلىالرجولةومنالشبابالىلداثةامنفيمر

ءوالموتنالمرض

ماذاذاهدايموخلفولمابتتفسيركلبنتجنأناعدينادنال
ا3الفولهذامغبدامماقصدكان
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الموتالووحىالموثطالهبقوصديق6يسوعكاقأوال

تجرفىالموتحدإلىإنسانوصلولويقولإنهوالخطايابالذنوب

الموتكمرضفأصبحتيثةالرعاداتهفيهتغلغلتولومهوثمظاياه

الروحىبالمعنىءاألحياعالمعنانفطعولوفيهالحياةأنفاسيخنق
نراالحإةمقوماتكلففدولوءاالحياعنبعيداوعارهخطيئفمزله

فأفاوالفسادالموترائحةمنهوفاحتحياةدالحقعىلىالىاالهرةا

الصادقيسوععدوهوهذااألفضللباةواإليمالحياةاعيدلناستطيع
اهنبلءجالهناألنهوالخطاياالذنوبموتىوبدعوينادىوهكذا

واالختبارالماريخمنطقلهيشهدحق

ايتنىتوكيشىيديابافىمجرمعنحديثبمئلالكتابأحدمجدثنا
ءوالنساالرجالهمنالضحايامنالعديدالاخفقدهذاإيشىاأهأ

أىعقلاليتصورهابوحشيةضحاياهبأجسادومثلاألطفاالرحتى

طريفهمنيزيحهأنعليهاأليسركانطريفهيعترضكانإنجسان

صدرووأدينمحاكتهوتمتعليهالقبضألقىارويخنجريطمنة

السجنفيكانوبينماالحكمتنفبذسرىيبقولمباإلعدامالحكمعفيه
كانماالحالبطبيعهويسوععنإيىلتتحدثاكنديتانسيدتانيارتهبزقامحتا

تتحدئانفكانامهاناألنهذانطيريربخرمإلىيلأنإلئسماقلتمفح
فيخة2لحداضباألااللى8ئنإدله

يلعناقهوهوالحديدىقفصهفىيزمجركانمفترسقكنمر7هواماش
ففدمتاإليهالحديثمحاولةمنجدرىالسبدتأنتجدلموأخيرأوالناص
تناولهأنهببدوأرغةكلبفدميهاداسهشضىاألرعثأابه30لفقاإلنجبلثيه

فانغمىاهاستهوثمصظخقهبفلبوراحدهبمفرارحيئمارلمبعد
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كدماتأذنبهفىورنتالصدببفصةللىوصلحتىقرائهي

اليعلمودطألنهملهماغفرأبتاهيالصالبيهالغفرانيطلبوهوالمجع

الينايتحدثءالدماسفاكلبرمايشىلندعواآلنيفعلونماذا

افاتهاكرفي

يمزقحادأخنجراوكأنوشعرتالكلماتهنمهعندنوقفثا

صدمرىفىتدقوقدميهالمسيحيدىفىدقتالنىبالمساميروكأقكللبى

تنازلهأمفؤادىأمزقتالتىهىالفائقةالمسيحعبةهىهلأقولماذا

واحداشبئاأعلمإنماأثرىلستأحمبهماذاأموصفحهالمجبب

أمامكالشميبمذابقدالقاعىقلبىوأنالمجرمأنايشملنىأصبحضرانهلن

فيهالجديدالقلبعرقتواننىمحبتهنار

وقتحالحاحمةالساعةوأتتإيشىجاةفييوم2خروافيوحينما

لممصيرهالىبالموتعليهالمحكوممىالحدبدىالبابالسجان
ووريطانساناوجدبلوبجدفيلعنوالمجرماامجرمزوحشاأمامهبجد

والسالمالرضىمةابتساميبتمكالحمل

كالمحتونكانأنبعدءاألحيامجمعيلىالحىالمسيحأعادهلقد
و3ئامهووحشيتهجراثمهقبورفينفسهيعلب

براممامندالهيكونأنباإلنسانحماجةفالالتنكرضيفةهن

ماالجعليهاليضفىمبدعفنانريشةأوليصورها

جامداقلبهفيهصيحالبالحدالىباألنساناألنانيةتصلكلدنم
واليئألمجيئالمحعةلحاجيرقفالفنهساجزالصخرويصبحكالصخر
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مشاعرأمامالموتجمردإلىاألنانيةبهنصلقدالمنسضبنالم
اآلخرين

أمماثفىفتدوتوالعارالمهانةحمحيضإلىاإلناصأيمسلوقد

الحيواذصيهجلماالمحينةاألممالمنويأقاآلدهميةامةالكراأحاسي

فتظلمويأسهالنفىضيفياإلنمانيندفعوقدىبالفياممن

غوقدالموقعدادفيويصبحرةالظهتتفيجإلتىالشص

فىالعرزهرةويحرقمساتصباحأمامهيبخرنماومفتنياتهمالهمغ

دائرقأولثلشوهوالفيءهذهدائرقالموتفىيسوع7دفاذاتلهمعبد

ويبعثرنالموقىفيفومالبابسةالعظاموادىفييلياةيبعثنهف

أنهاثهدتأنئستطيعالختلفةالتاريخحفبخالللماليين11مالينإن

ثناقصتومابرماكالمسيحبسوعضصنطسففايدبهعلىالحيلةنالت

نرت

فىأدخللفدالفادمةالحياةإلىإيضايشيركانيوعولكن2

الموتيعدقلملموتاجملىاإلنبصارمىجديدألكلنمةثريةالبقاموص
يعدولموفؤعاخوقاالفلوبلمامهترتعدالذىاالرهيبالشبحفالثبعد

ادواردقالاإلنسانحياةفياألضروالفصنلةلمحرافلمة8ضأحب

نوثقالعكمدموأكفوقولملذيزلمةأألخيرلحظاتهفيرفلد
يوعالمسيحفىعكستثيرقالموتكيرضنأككدرحيئهيخلعالك

ءصءإلعيأوخلحنئالمجاةقشتا

5



عالمعالمنانسىإنناالموتبأرضيلمالعنالمعبيرأروعا
ذمنهأروعولكنالموتظاللادىبونلقبهبأناناأحرماولكنءاألحيا

الضهجرفانناالدارنغادرهذهحيمابآنناقلوبنايمألالذىحمىانا

المسيحفييسوعالمسبحفيءاألحياأرضإلىنهماجربلءاألحيارأرف

األخيرالبشريةوعدعلىاإلنتصارفةالثقكللناسواهوليسوحده

أرضىركبلالظالموادىإلىالنورأرضالنتركأنناالمقةكللنا

المشرقةالثمسأرضيلىالغروب

تفضىبوابةسوىالموتفيالترىإننا9وبمارىقالتوكا

لسناأنناأنفسنافينوفنمعانمنالكلمةماتحملهوبكلالحياةإلى

حممااالحياةالحياةإلىطريقنافيإننابلالموتإلىطريفنافى

اليقاسجماواألمجد

ارناوأفحياتنافيالجذرىالتغييرهذايحدثأنيمكنكيف

وماذااإليمانكلبهنوئنحيئيوعالمسيحفيئفتناكلنضعحينما

كالحقيسوعقالهماكلنفبلمعنادأنبيسوعنؤكهأننومهكلمةتعنى

ثفةفيالجاةبنودعلونبنىحياتنافينعتنقهالذكماألمجداالوحد

جانبانلهاشركةفيندخلذللثنعملحينماكاملة

نومنحيمااللهمعشركئنايتضمناألوالالجانبا

نتأكدفيهلناأعلنوكماالبارالممحيحيسوعلناأأعلنههوكااقهبان

ءالفداإلثئكلوفوقضئكلقبلهوإلهنابآنالتأكيدتمام

محبيراجهأنيستطغلنالموتألنالموتخوفيتىوعندها

األعظمالشريه
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نفمهايطياةيعجديدةشركةفيتضمنالئافىابخانباأما

نستودعيديهبينبافامنفوسنانسلمحينماللحياةيشوعظريقانقبلحيظ
فىيعيننامضابأنهنوقنحيمالناندوساوصاياهونتخذلديهااتةكو

جديدأفوراهذايضفىذاكعندنحياهاأنهويريدناللتىالحياةالخياة

أوبمعنىالجديدةوالقوةالجديدالجمالمنهالةبهاكلتحيطخياتناعلى

نافعةجميلةتصبحنحياهاأنتحقتسالحياةتصبحآخر

مبتورةويتركهانافصةرينهيهايهانجمهاالموتأنألنتصوريحيثنقية

وعناللهعنبهينادىماوففبلبيسوعنؤكهحميتماأنناالخالصة

إلهالالدينهائأوخوفمقرأللنالمطركاخالفيامةبزبالفعلتختبرالحياة

عقممنونتحررالخطيةسلطانتحنهالرازالخياةدفشلمغونتحررلم
اكروتصبحةيةالموتمنادناأجوتقاممميحبالالتىالحياة

هأحمىحياةإلىانتقاالالموتفيبحدسونيألضهاتموتلنأنهاحتىاغنى
وأمجأل
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يسوعكواطف

سيرأأختقاقرتتمودغمتقضحتالذاقالتؤتما

قلمايفلثأماتذغوكؤفوحضرقذاثفعئئمقايلة

تممئوغيكنوتثمإلثلث2ؤتجايحأصتمقاقتشمغت

ييلالقثهآثذىالقكعالطالىكانتلاثقرتةإلىتجاتقذ

آثتئمئفيتغقاكائواأثذينأثتهودإلطئئمترتا

تبعوهاؤخرجتغاحألقامتقرتارأمائقزوتقا

تماقمرتئمختاذيتئيهىالقئرإلىتتئقعثاإتقايلين

خقثيماليجمئذخرثؤزأثهتسموعكاكآخخمساإلىأتث

قتضازآهاأيضىتمحتئماالهتاكثتتؤياسمئدتةقايقة

آنركجعتثكولضغقاجاعوأينآثيوأثمهوذتثكىيسموخ
وآفمالوبتبآلروح

0833ايوخا

بيتالىءجأقدإيسرعنبشقيقتهالثخبرالييثالىئامرثارعتوأ

حولهماالذينيعلملحتىوحدهاالخبربهذالهاأعرتولكباءالعنا

391



إليهاويتحدثرأبهايسوعيلتقىأنيدقىنهاكانثالسيدحضور
وتتكدسإليهوتسرعبوجردفىالجموعتعرفأنقبلأوكلمتنبكلمة

الواالخمارجإلىمسرعهتهبوهىالمعزونهاأبصرحيماولكنلهحو

تقومأنالعادةجرتفقدهناكلتبكىالفرإلىذاهبةإخهاحهمأنففي
هناكءللبكاجسدهدفنمناألولاألسبوعخاللالميتقبربزيارةالنسوة

كانماسيدياشقيقتهابهاهتفتالتىالكألتبنفصمريموتحدثت
ههناوكنتبالحضورأسرعتأنكلوحدثمامحدثأنممكنا

العزيزشفيتىحياةتنتهىأنحكناهمكانماهنالوكنت

الدموعيسكيبونالهودمنحولهاالذينورأىءتبكىمريميسوخررأى

بالصراخمصرجةكانتبلىرزينةهادثةموعاللىتالثتثنولم

العاداتتلكثلزالتوماالخدودولطمالصدوروقرعوالعويل

رتعديدوعويلنادموكنابكثرةأننانظنألنناالعربىضرقنافىساربة

أعظماكرامالهنقدمتالراحلآثار

تحركتيةاالنجلزالمعتمدةجمةترالتقولوكأهذايسوعورأى

هىهعاقدةيونانيةطمةلترجمةفهىةيلكلهذهأماهرو
العهدفيأخرىمراتئالثالكلدآلنفسوردتوقدماستاىإمبر

ناالاللذيئاألمميينحادثةنقرأ3ة9متىإتجيلفقالجديد
ألحسىيقوالألألنتوهمايموعيدىعلىءالشفا

شفىالذىاألبرصعنفتهرأ34امرقسإنجيلوفى
أحدآبخبرأل3ـوأمرللوقتوأرسلهألتراوعأيبلمسة
حيمادـ41عرقالجموعأعنالثلمةمانفحتردالبشارةنفممالى

9مما



طيب3فارورمعهاامرأةتءوجااألبرصحمعانبيتفييسوعان

كازوامألاليونبونهااذداصفىأترألهعليفسكنبتهالتحنكثزناردين
مرلالاتالكتالعححلهذامثلأذنون

تشيرلثالثةالمواقفهدهمنواحدكلفيأنهالمالحظقو

أوالتربخاتإنهااألنيبآربالغحبالمصحوباالتتهارإلىالالكلمة

فيإليهلمةيغبحرواأنالمبسرينللبعكهىءيتراوهكذبقعمرةثاال

يخفسعليعنيابيتجخازةحفئالباكهنباليهودالمسيحءلقافرصة

ولماذاالمفدصبالغفمبحهرافزعجتقدالسيدانلونفيقواالساس

كانفقداألوللمسعبأمااآلقلعليلسببإنربماغاضباانزعج

المسزخيةولمعيهمتبلؤالتىالحزدطوفظاهرالمعزونايسالسبهاالتىالدموع

المظأقوفذهكلاعايغرفمموعديكانلقداابأفىيقوموتالتىالباكية

دموعمراسحاةولأحدقابفيهالثحزنالنىءريالحوىتليح

لقدكمايمحلتمنإالتحرقالفالناخاشاالالمثليقؤلوكاإنسملن

حلىثماوحدهحاالحزنبناتالمكتريتانهماومرثامريمسانت
رالرياالكذباباآفصايعرفكاتنقدالجوفاصالمظاهرة

ألخباألمحزيندمربعحببضباغانزجمتجدأليسرعإصاصثانولكمت

عهمادموبهانجبتفلىيقتينالشقعسدهـفينقرلذاذب4الثماسيحدموع

بهانزاسينلمراليمأنالمنطقىهمقهلاآلخرالجانبرمقحغيفيةغر

ذلكإاللممحاإلعاثلاتهألمأساةقحلبهرقمنفيهميوجلىآلمألنمرائ

عهطنبجأنبلىفلكذألكهاآلمراكاضاإنالقبرعليهأطبقىالذالشقيق
ءطرممباوبالررحعجافزللتولآخزتفعفير
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لووحفىرأثييسوعانأالمثهيرةنرجمتهفيموقاتدمقوال

واضطرببالروحانزعجالعربيةترجمتنامنجدأقريبةكلمةوهق

ةاقربروهناكحدثماحقيقةلناتعلنأنمنأضعفأثركلمةولكن

اضطربأسلفناهاممماتعبيرفياكثيرتختلفالوهى1المنفحةمريكيةا

لطلكسة4كليع3أمحأصاكز88الروحفيمميفااضطرابايسوع

التالىالنحوعكالتعبيرهذاتوردأخرى12حديثةترجمةهماكأنعلى

مةنقزبهنايختلججسدهتلدرجةعيقلحزنوعيحعلمأ

فأللفعلمعانإلىاستنادابلاعتباطاهذانقولوالالمثصودالغنى

ماستاىأمبرفالفعلالقديمالكالسيكىاألدبفياليونافىصلا
البشارةبكاتوكأفجوانحهازفتهتصهكحينماالخيلعلىيطلق

العميقالحزنمهغامرةلعواطفيسوعاستسلملقديقولأنيقصد
كيافههزتأنةاعماقهمنتصاعدتته

وحجمهعناإلنجيلفينجلماالىاللمساتأروعمغلمسةنرىهنا
المهاوأحزانها3يخماركهاالبشريةالنفسأمماقوريتغلغليسوعىفىعنا

المنكسرةالحزينةالفلوبحزناعقلبهوينوبوثموعهاتهأتوأنا

لحزنناأمىقلبهينربحرننأفي

ثاضجازالذىألحزانرجلوهوالوكيفة

لتناقشالرابعةالبشارةكتبتنعرففكماهذامنأكزعناكلبهن
أثبتناهاالىنلصورةهذهكانتولفديحالمسلهاولتقدماليونانيةليةال

دحصثالكعسسا

كرجمةس31

ههماكطحهفمكثحمكيههالسكقوليعوو

ا6



حزنهفيجسدهويختلجصهتزالذىالحزيناثمألمالمسيحعنوفا

مةلىالمشاركةحدودابعدالىالمهاآالبشريةاوكسثوالذىجانهوأ

قديسوعكاألفاناليونانيةوالفلسقةالثقافةلبانرضعواللذينجمرى

قهحيةورةحياتهفىلناليظهراللهفكرلناايقدمالعالمإلىءجا

هىبلتصورهمعنقكونماأبعدهىالبعشيريثبتهاالتىفالصورة

صفاتأولكانتلقدالعظيماللهعنوأفكارهملمثلهمكبرىصدمة
ليستهناالكلمةوابألنيا9لقبعليهأطلقوامانظرهمفىاأللوهية
ومعناهاألطأاأباقاإلنكليزيةفىةالمعرولنصفةمرادقة

بلأحزانهمومشاكتهمالغيرآلألماالكثراتعدمأومودالج
الفاكلالقدرةمعدتعنىكانتلفدهذامنةأبعدإلىنصلكانتإنبا

لحزانهماركهموييلبثرمشاعرماهىيعرفكالهاإمكمافيةعدأوالبثرمع

وأناللهعنالصورةههنهيقبلواأنلليونانيمكةكيفأفراحهماو
صفاتمنصفهاالتعاإنالبشرمعالتعاطفصفةباقهيلصقوا

اختباراتممنواختبارلليتنر

إلمجزخهمأوالغررحنشعركناإنمنطقهمكاذهكذا

قمعنىالباكيةعيونهمعيونناختدحوبالقالممالسرورهمنبتهجكنا
لهفاستسلمناعلينافتسلطالتأثرهذاأماموضعفنابهمتآئرناأنناهذا

فيأيضاالطورعنوخرجناأفراحهمفيطررناعنخرجناوهكذا

أقلمرحمرفيفنحنمنهمأضعفأمحبحنابالتالىأنناأىانمأحز

لحزلنايتألمأولفرحناقبفرحاتنالهزيهتزأنمنإحمىفإنهاقهأما
يقاإلغرلفدكأنالبشرأحاميسمستوىإلىبإلهيهطأنيستطيعأحدفال

البشرمحيطعلىيسموالذىالعظيممحيطهافيتعيشآلهةأولهبيؤمنودت

791



آلآيؤمنوطاكانولقدالبتنريةمستوىفوقتفعهـالذىعتواها
عرلهاألمشا

المسيحكاررفيلفااقاقدمتاةوهـالحبمنالفدذلكأبعدمالكاو
ااحممرأحزالبشرآالمفياللهقدبمبماراكا8تهصسهوآالكفىىهنا

كلآط4إلهانبافىالختلجوكيانهوأندثيسوعبوعصفينبرى
مغماناثىامملمةاههفتحمامهـانجثليتضايقضيقنا

علىالقدملحلرائعةاانهءألووجمزجءبريمثتهكأميئساياىإ
القلبرالمححةإلهنهرالجحةكليتطجلىصورة4اتيإبخاتإلبثلزنهضغحا

المهمتامإلةحيعورةللبتويسرعمهفيتجامئ8يض

يهنمدمورننيءكنرئمحؤ

891



الموتىيوقظائذىلنداث

ؤآثظرتقاذتتذتاتهقائواووضغتحواينلؤةط

ئجحهكانكثفتآثنهرواآثتهودققاذتسموصكىت

آألكثعينىفتحىأتدىالذاريفآلنممحفمنجغضىوقال
آليموتلماثضعافذاعلجان

آلقئرقءوتجايلتفمفىآثضأتسموعائرعج

أرفعواتمئتوصتمقاذحبزغقئلوجممغؤقذمغازةؤكان

ألنأئشقذتاشيذآئمئمباختقرثاتهقاتمترآثح

إلثتلثاقلأتئممموعتتقاقالأئامأزتقةتة

كاداثضثثحئمثائخحرقرقعواآلللقخدترثناتئمؤ

آألبأيقاؤقاذقؤقإلىغثتيوعتؤزقغقؤضوعأ

كلنيآنكغلفتوآتاليمممغتألثكأشكرذ
قفتأئؤأمفيأئحمعالذاالخلؤلليهنلىمعتجين

تبضضرخالذاقالؤلتحاتفتيىأزآنذيئؤيئوا



ؤرخآلةؤتذاةاثمئثقخزججأخاليقفميقاررطيم
لهئمققالنبمثإليلمففودثؤؤخهةبأفمطلمرئوطات

يذهثودعوهحفوهسوعي
114344يوعنا

اعتصارأاأللميعتصرهيسرع9ىنئمناالمنظرختامإلىنأقىارهكذ
مالدافيالمتألمينمشاركاالنيةاللمرة

التىالقصيرةالجحلةكانثالسابقةالسطورفيسلفناوكا

بشارةسانتإذانانيةاليوللعقليةقويةدمةبسوعبكل1رالبشأوردها

اللهةصوسالحىاللهابنهرفهاالمسيحفىاللهصررةلثاتفدميوحن

فوقورةكالخحعيفمتألمايبالكلوجوهرهاللهريممالمتجسد
2نقدمأناليضرهالمنظركلهءالفارىيتصوروحتىلليونايةالعفليةمستوى

فيالمقابرصورةعنكثرأتختلفالوهىفلسطنفيالمقابرصورةله
داخلطبيعيةكهوففيمتخنمةأوالصخرفيجمنحوتةأنماسوىالشرق

عرضفيأقدامستةعنطولهاليزيدعادةالكثفوكانالصخر

أقدابمعشرةالقافذفىفهوارتفاعهأناوآقذامعةت

الصخرفيأيضامنحوتةرفوفنمانيةاهناكماىةالمقبزهذهمعلىثى4
رفوفثالثةاحدالوالجانبعلىجثثلثمانىبتممعكانايفبرنئمأ

يوجدللمدخلمواجهاالداخلبأقوفيمثلهااآلخرالجانبمنءيقابلهأ
المونىصاتوضعكانتالرففتلةغلاثنان

اليدانأمانقىنصمنواحدئوبقىثلثالميتجثةوكأكطتا

002



أماطياتفيعلهاتلفلمحكتانمنبشرائحتربطفكانتالمدمان

أومنديلبفوطةيلفىفكانوالوجهأسالر

مجرىبنحتكانالمدخلأماملكنأبوابلهاتكنفمرةالمقأما
تماماالقبربابيغلقدائرىحجرفيهيدحرج

وظنتالقبرعنالحجرلجحرجواأنحولهالذيئمنيسوعطب

قبلاألخيرةللمرةحبيبهبهروبةيتمالأنالفبرفتحمنيريدالسيدأنمرئا
ميتجثةرويةفىفاذاالتصرفهذاأئارهاوجسدهيتحللأن

أالقبرفيايامأربعةلهمتعفنه

القبرفيأيامأربعةلهألنأنتنقدياسيدليسوعقالتوهكذا

أيامأربعةمدةالجثةلحوتحومالموتىأرواحأنيعتقدوناليهودولقدكان

األربعةاأليامهذهبعدولكنفيهوتدخلالجسدإلىتصلأنمحاولةكاملة

اتالتغييربسببتقطنةكاشاالذىالجسدعلىتتعرفأنالروحالتستطغ
فيهثتحلهتىا

المقيدالملتفقبرهفيالمسجونللميتالحياةربيفولوأخيرا

خارجاهلملعازراويضاديهبأكفانه

الحياةفاستعادمائمهنعليهفهبتإليهوأصغى

منيقومأنوحاولموضعهفىوجلسمرقدهمنالميتوتحرك

يدىعلىإالتتمأنممكنايكنلممعجزةأكفانهفىمتعزامكانه
حولهمنالسيدأمروعندئذدوالخلوالحياةربالمجدرب
يذهبودعوهحلوهقائال
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هنانثبتهاانثحباللمحاتبعضهناك

فالصالةاآلبإلىبصالفتقدمتهبمعجزالقيامقبليسوعإن1

المعروفالالهوتىجوديهأبروفسوريقولوكاالمعجزاتنصنع
متجابةأصلواتإالالمعجزاتماا

بايتيفلماآلبالههومجدالمعجزةمنيسوعكاناهدفولقد2
قائاليصلىالبعلءأنبيامعةاسههرأمعركخهنىايليانرىونحنهولمجدمه

ملوكاإللهالربأنتأنكالشحبهذاليعلماستجبنىياربإستجبنى
لميسوعبهاقامالتىاتالمعجزفإنالقياسهذاعلي8173األول

اآلبالهلمجدطريقهعنتتمكانت

هذهبمثلللقياميسوعيدفعكانالذىالدافعبينالفارقأعظؤما

نعملفنحنوالجهادللععليدفعناالذىالدافعوبينالعظيمةمميلا

االلهباتوةاستعانفقديسوعأماتاللهنجدأنقسناوليسولمجدقوتنافي
اللهلمجدوعل

لهلهأرجعناأننادوبواسطتناعجائبالهيجرىأنممكناكانوكم

والمجدالقدرةلسواهوليسوحده

الموتمنلعازرإقامة

44ا11يوحناأ

كماعليهاالثعليقمعلعاززةقصنسزدأنالسابقةالصفحاتنئحماولنا
اتالمعجزمناهاسوعنذتنفرآلأئعجزهذهولكنأبعةةالوةاكشافئورذت
كرواالتأملإلىتحتاجبأمور



منىةابثمحفىالبشائىوهامنغفىذكوثخموقىإثامةمعجزاتلهناك

ولقدالموتمنيايرسابنةإفامةمجزةعننقرأ98162

512مرقسولوقامرقممأبشارتىفيةجفالمنفسأيضأوردت

النجهيسوعإقامةةمعجزبذكرلوقايشارةدوتنفر80465قمااو34

يقفتناألخيرالمعجزتنهاتينوأمامااحألا7لوقانايينإقريةأرملة
يقولونفهبمالمسيحمملتيمةمنيقالواأنمحاولنمتشككينالنافدون

ءإذمامجردنايينأرملةأفيوحالةيابرسابنةحالةتكونأنيمكنأال
جدالمعهمنسلموقداشالقرعلىاقيمتيايرسابنةياضيقموتاوليس

الذىكانانأينأرملةبنافيالرأىماولكنشدياءإغماحالةفيكانتأضهاربما
الميتآمليدالحارالشرثجوأنيبونيحالمقبرةإلىنعشهفيمحموال

سرعتمخوفااألخيرمقرهإلىوحملهللدفنبتجههـيرهلاإلسإلى

خدأالدفنههفجهاحدثءإغماحاالتقكلوكمالجسدتحلل

الحالبطببحةفإخميمنلكأوالمعجزةهذفىيتشككونكانواوإذا

علىمضىالذىالعارراقامةفيالمعجزىالعملحقيقةواينكرأنيستطيعوالن

جلدهلونوتغروتورمجسدهفىالفسادودبكاملةأيامأربعةموئه

المعجزة5هفييقولونماذاجسدهـفتحاتمنيسيلالعفقالسائلوابتدأ

األخرىالثالثألبشاشأدبدطيلمطلقاتحدثلمإنهاقولون3

صالثةاالبشيرونيصمتأنيمكنفكيفإليهااإلشارةعنصمتت
لحدوصهأاألشارةمجردأولهاموجزطخصولوكتابة

منهاستقىالنوىبطرسلمهوأنالسبببأنالمفسريىبعضىيميهب
المعهـجزةوثحديءأثناحاضرآيكنلمالبشائرأقدموهىبشارتهمرقس

الخامصاألصحاحاتذكرقلهاليردبطرسحمعانثنمنواضحوهذا

عسرالعانىاإلىوالنساخ
32



هذهوثحعندالحضورأحدبطرسبكنلموإنحىلكن

جمنتيفرحيذ2التالمنغيرهمننجبرهاحعيألمالفريلقالمعجزة
هذهنظيرمذهلةمعجرةذكريغفالأن

كايوبهدأخهاهىالمعجزةهذهفىتكاصعوبةأعظمأنعلي3
سراعوالمامؤامرلحبدالكهنهءروساثفعالذىالمبافرالسببكانحناديو

أى117445يوخاطريغهممنإلزاحتهيسوعكلضبرا
البشائرفيالمسيحلصلبالجاشرالسببكانتالموتمغكللعازراتامةأنا

الهيكلتطهيرحادتةلمسيحاعلىللقبضاألالصىالسببأننجداآلولىاثمالث

اشتعالفىالسببوكانتبالفعلتتحدقدالمعجزةهنكانتفلو

أنالثالئةبالبشيرينيجدركانبةرمبصورالمغضدالعداوةنار

ذلكإلىيشيروا

الناحيةمنالمعجرةههذكرلذتعليالدأنالبعضولولقدط4

الضلية

القصةبأنالقولحدإلىألريناننحىالفربالكاتبالغباوةصلثفوأ

لعاؤرهرفتظالعازمعواألختينمع8ليوعدبرهامؤدمرقهكلها

أنيصحلطبعوباوأنجرجةيحوجأقىحتىةالمفبرإلىوحمليالموت
ذلكبعدالرأىهذامثلتشتنا

أنلناازإذاوكغغيوبةفىكاقلطزر9إنىالبوقللب

معقولكيرهذاأننرىالفصةتفاعيلوردفىحرفبكلشملخ
ءاالدعاهذاتفندواصحةالتصةفتفاصلهه

أنايسوعولىليلورص6رمزى2ارمثلالقصةانوط3خووقابم

ولكىالقولهذالتوضحالفصةهذهألفتوهكذاوالجةجماتص



الالزآمنثرامسرحىالمعليلهداولكنلهجذابااطارأتبم

بهالدسليموالممكن

6191لوقااوليالزرالفنىبمثلملضةهانهمغيروقالد

واحدقامإنوالءواالنبيابموسىيؤمنوالمانالمثلفلكفنهايةاال
قدلعاررأنلتظهرالقصةههننسجتذاوهكيصدقوناالمواتمن

ولكنالقاصىالمصيرمنإخوتهيحنمرحتىبالفعلاألمواتمنةام

حتىقلبهمعنادفياستروابلقالبمايؤمنوالماليهودأىتيص
الفىالمثلتطورىونسيجىرمزيجثخرلعازرقاقلعةالحاضريوشما

ذدكقبلهالمسيحبهنادى

النظروبغضالمائةفيماثةيميةالمجزبأن6بافعلنؤمنأنناعل5

هئاكأناالاألخرىنظائرهاولهاالمسيحومعجراتتمخقانبامن

تهاكدتوالتىالمالبساقةمنالكئر

أورثملبمانسكفيهالمالنىاالنحاوىلسيحاموكبفهناكأ
ءالفااهذانفسرأنيمكنوكيفمصرململكهتافهملهوهمكوابالسيد
ذكرهاانتشرالتىالمعجرةهذهحدرثأساسعلىإالالخالد

لسانكلحديثوأصبحث

موضعهافيتقومعنيابيتقريةفازالتيخالنمنطقوهناكب

لعاررإلىاشارةلعارريةتدعىقريةاآلنإلى

يقولهالثالئةونالبشيرصمتلماذالنااليفسراهذانعلىص

اثأحإلذكرعلىتقريبااقثصرتقدولىاالثالئةالبشاكأإنالبعض

واجهتالىااألحداثصجيلتالىالرابعةالبشارةاتجهثيينماالجليل

الرأىهذأيناقضماوهتاكهنانجدأنناومعاييهوديةفيالمسيح

عامةالبشيرينمنهواحديحاوللمبأنهبالفرلتنىنكإنناإال
معجزاتمنيسوعنعهاعاكلعنوافياكامالجماللنايقدملن
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التقريبماوجهجملينصفواتكنوئالثالغئظيرقالمالقضخدالل

كرذوإتماذللثعنممصالتارنحالنايكتبأن3أحدضشيكنولم
تسلمهاأوءلدحهوفةععوركلملمخزنئخثلتالتىادثاألمهمص

هربنماانءالعذراتوكهاذالسبافئكهشفاما

كتابهفيثاشاراتدريكفرةالبهناريماهرالذبمماأقبىأقريأتهعالبر

ونتاعندخاصةاصمجابهناكمابهاإنهصقولحيتإورالمصيعحياة
الكهنةءروشاآثارثالتىدشالمعتلبكرذلتجنباألونمبمإلثالائرالبب

الحياةلحجدعليلعأشكانففدأللعازفالخحيالاتالمؤدعريدبرووجعلتهم
رادعتنألختنالمتاكبحيبواحالجتىالمججبرةتبئيذكرثنوالقف

ءاس

عنممداصحتواوححكامحعقلجطرعايختهانجحالطجياةضوبويع
المعجرةذكر

جداالمحتملومنطويلبوقتذلثبعدضدكتايوجنأةثأرياأس

بمالرالبشهرولموقكذاأنذاكاطبيعياوتاماتقدملغاترريكونأن
اصاللدةالمعجرةوئالمثتفاصيلثكرفيحرجأ

ةالخاالالحقبقدفإنالمتشثثونونالدىلودالمتقوتقولىمثما6ص

ذاكأنوهوالخالدةالقصةهذهءورإرليمتروجامعنهامناكإنتبقى

وتحللشأنتهأامأأربعةالقبرفئمكنثأنبعدميتجسدثمماأحافاهـ

وفاحتروحياماتواالذينلثكفوحانأكلىنىألمحأنقدالدامعكالهؤ

البركأءإلممامليعيدهمامتجبمادفهعالإنهموثفثا6دلىحمنيافقه
وثعوكلحيألوا

اطمزمحعأئابكالالفغر73
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الجيشفىكواعظالزمنمنقزةخدموفدمكفىروبرتقولر

كانتلىجندوخمسماثةالفاتعدادهايبلغلكتيبةاففامركانأنهاألمريمى

حلقاتيعفدأنمخهمجماعةعليهاقترحتحينماللتسريحاليابانمنعائدة

احاألهذاإلىوصلواقداوكانوالرحلةنهايةوقربيوحناانجيللدراسة

تشروهىيحةالقصةهذهفيكلمةكلإنلهوهتفيحارإليهأسرع

قدوالجيماننيرفىاألخيرةالستةشهورهىأنهكيفروىئمإلى

بهووصلالبحارفيالعاملينسلثفيوانخرطدراساتهعنانقظع
كمابالحباةذرعاوضاقألذنيهالشرفيوانغسىاليابانبالدإلىالمطاف

بهايالفيأنيخمثىكانمشينةورطةفىالشيطانوأوفبهالحياةضاقث

كلخسربأنهوأحسواللههوإالشيئأهذاعنيعلمأحدكانوماأسرته
05يقولثمبعدلهالحياةميتميثاآلنوأنهأمرهوافتهىشىء

هذاإلىثراستىفيوصلتحقالمقدسكتابىإلىأعودابتدأت9

صوتحمتحينماوبكيتلموتامنلعازر9إقامةقصةوقرأتحاحا

عدتوهكنذاخارجاهلمةقائالأيضمالىبلففطلهليسيهتفالسيد

فيمائةصحيحةالمعجزةحذهأألأعرفأناواآلنيضميفثملمحياة

إلىخطاياىقبرمنأعادقلقدمعىهناأجراهاقديسوع9ألنالمائة
المباركةالحياةءمل

تحدثلملعازرمعجزةإنالبعضيقولفقدكلهاألمرخالصةوهذا

عشرينمنذيومكللخخهابالفعلحدئتأنهانؤمنولكننا

الذينالبشرمنالماليينينماليحياةفيتتكررمازالتالزمانمنقرنأ

شالحياةإلىيسوعوأكادحمئامهم3وخطاياممقبورفيموتىكانوا

افيالز8آل
ألءؤثءكأثريهول



نجماإيمانتاطريقتعنرضهناكالجمعوبةأنهيماعننؤمناو
اقالحنيسوعأبهنادىلمذىالخالدالحق

منوكلىيحيافحماتولوبىثمنمنوالحياةالفيامةهوأنآ

األبدإنممايموتقلنلىوآمقحيأكاو

بهذاأتوئن

852



الساخرةلمفارقة

رواؤننهقريتمإلىتجاعواألذينآثيهوبينقكييرون

إفىاققضمجمثهثمقومؤآمابآقنواتسموعقغلقا

زؤستاقحقغتسوغققلكفاتفثمؤقائوايتينالقريم

الذاقانتضتعقاذاواؤقاقخقعايمونوأئقريمأكقتة

ئؤميطالكذاتركتاةإلنكميزةآتابيغقلئستانأئي
وافتتاجمقتاقوتأخئونالرومايمونقتأيىبخميغأ

يفكقنزييسأكانقماقاؤفؤ4مثفئمؤاجذتفثمققاذ

تقكرونوآلكميئأتغرفونتسئئئمآئتثمأئسمتيفكفي

والتفيكألممئغبغزؤاجدانتفوتانتتاخئرآئة

زئيسأكاإذتليلتفمميقالذاتقلوتثمكلقااأل2ئةرو
تفوتآنفرمعتسئوغآنتتئآألمئمتيفلثفييفكقتة

آدلهءآئتايتخضغتلماققفلآأل2غيقؤلثشأأللمقغيب
ؤاجدإلىأئفتقرالين

902



يتفئفوةتشاؤزواآثتؤملكمنإ
117435يوحنا

أثارتفلقداليهوديةلمسلطاتحيةورةلناتقدمالفقرةهذه
يسترأننظرهمفيالمستحيلمنفأصبحاليهودثاوةعنيابيتأحداث
سجزاتهصانعاهكذااستمرفإنالممورةهذهعلىمملهفييسوع
الجموعوهاتبدوالنذرهىوهاحولهتلتفكلهااألمةأنفالبد

ممحاعملفالبدمنولذلكعليهتتكدس

الكهنةعنممثلونكانالمححعذلكوفيالسنهدريممجمعالمأماوهكذا
علىسياسياباحزمايومانوايكوفلمالقريسيونأماالفريسيينعنوممثلون
فيالشعبوضظالناموسعلىالحقاظهدفهمكلكانلقداإلطالق

أمريهمهمماكانقهمفيهواحدحرفعلىالتعدىوعدمدائرته
يعيثونكانواطالماسياسيةاتهزمندالبفييحدثماأوالرومان
سباسياحزباكانواققدالصدوقيونأماالحريةءملفيالناموسحمسب

األرستقراطىالحزبالكهنوتطبقةيمثلونكانواوعنيفا
مقتنياتهمفيالهمأموفىهماكزمرفيكانهمهمكلإناالثربئالحزو

روماكانتلماطاومالرالتأييديديمدواأنااستعدافىدائماعلىكانواوللمللظ

ومنالصدوقيينطبقةمنالكهنةكلكانولفدوتؤيدهمتسندهم
أعضاعهااستدعووريمالسنهإجماعادبررالذينهمالصدوقينأناضحالو

فيهالكلمةأصحابهموقيينالصلأنأىعليهسيطرونالذيئعوأفبم
منوموقفهمأولئكطبيعةيوحنالنايصورخاطفةمةهـوبلعسات

يوسيفوسيقوللهوبغضاعلبهضدأنمتلثونلهمأيتسوعس

اآلخرمعأحدهمتصرففىحتىوقاحةفيهالصدوقيينسلوكإنعنهم



شيئاالتعرفونأنغءالغربامعكأنجاءجفازمالئهممعثعاملهمفى
تعالىمنلمسةنشاهدهناعقولهمفقدوابلهأنمأىقيافايقولهكذا

وحناتوعطفهيسوعمحبةإلىبالقياسوغرورهموممبريلخهمالصدوقبفي

همومركزأموالهمكاناألساسىقيينالصدوهدفأنالئاكأاالمو
حولهيرالجماالتفافإلىشعبيتهثودىأديسوعمنخوفهموكان

النتيجةوتكونالمستعمرعلىافورةإلىيودىالسعبنشغبفيحدث

هماكزمرمنالكهنةعزلإلىاألموانهىوربماالقوةإلمطالرومانيلجأأن
األحيانبعضفيمضطرةإالوتمسامحهاصدرهاسعةعليرومازركنولم
إمبراطوريةقشغباإثارةيحاولمنكلعلىحديلىمنبيدتفربأن

فعسيريسوعكانفإننيةوماالرطوريةاكاإلمبرافاألطراميةعظبمصتر

تسثطيعأنهاوتظنالجماهرحولهاقتتفالشبفىيةالمعنوالروح
دانيةاليهودفنهايةوالنارالحديدوجهفيتقفأنالمعجزيةبقوته

والهيكلأيضاالكهنوتوكهايةاأليدىمكتوفيالرومانيقفولن

علىآوحقعلييسوعكانإناليهمالقدركفعلىتكونسوف

مراكزهمالمهمذلكيدعىأواللهمسيحهوكانإنالجمهمباطل

ذلكيقزعمهاالتىالجديدةالحركةهذهأثرالمهمممتلكاتهمجبوبهدا
األمورإلىينظرونكانوالقدرأموالهمسلطانهمعلىالجليليالشاب
ماكانواهذاوعلىمقياسهمكانهكذاومنفعتهمذاخهمواحدبمنظار
اللهخدمةأواللهبارادةبهتمون

مهاضاحكاالتاريخوقفالىالساخرةالدراميةجملةالتأقثم
األجيالمعهوضحكت

مسرحيةأحداثالجمهورأمامصرحالمعلىتدورأنكدثأحيانا
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ولكنهامعناهااليدركعارضةجملةبجملةممثلينطقأنيحدثقد
الناظرفيفجمهوريتصورمماوأكثريظنمماأكثرالمعاقمنتحوى

قياقاخباقامماحدثوهذاهويدركهامماأكثرمعناهايدرك

نبوةأنهايعرفيكنلممعناهاعقيدرىيكنلمبجملةنطقلقد

بأفنادىلقدكلماخباعليهتنطوىالذىالبعيدالعمقيدركيكنلم
باثرهامهاتهلكلنمنالشعبعنيسوعيموتلنخبر

وماكانواواللالعمائمواهرتقولهعلىالصدوقيونووافق

ماكانوايتعحققحنىعاماأربعونالنبوةهذهعلىيمضىلنأنهيدرون
ثمونه

وهكذاأمةوثاريخحياةفىالطويلةةبالفترلبستعاماأربعينومدة

قامالفصحأعيادفرصةفيالمقدسةالمدينةثيطصجرارحاصربجيش

البمثريةاألنفسمنمليونينمنمايقربفيهاكمعحينمابمحاصرتبا

والباقونالرومانصلبهمنمنهاوصلبطكمنرالحصافيمنهافهلك

الهوديةمجدواحقرقالهيكلوخربروماإلىأسارىاحملوالشبابمن

أنممكناكانالذىالفارقأعظمما1بالمحراثالمفدسةالمدينةوحرئت
بالمسيحسمثضحيغيرآخرطريقااتخذوالوالشعبذلكحياةقىيتم

بوهخرإنقاذهمحاولتهموفيالمقدسالموضعاوينفنأنالكهنةأرادلقد
تبأىالمسيحميالدبعدالمائةالعامحوالىيوحنابشارةكتبتولقد

يقرأونكانواينكثيرأنفيهالشكومماأورشليمخرابمنعامأئالنيئ

للمعربليمأورثسقوطفصةإلىيربمأقالقالكءيسنطغلحتزا11
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صورةوساخرفييضمحكونوكانواقيافاعنالبشرأئبتهالذىلمول

مخيلعهمفيالخربةالمدشة

ولكنهلمجطتهاألحداثسرحعليواقفوهوقيافانطئلقدذمم
أنهايدرىوماكانالنبوهدهعقيدرىانومانبوةأنهاددرىنا

موتفيتحقفتقدأنهاومعواألجيالالتاريخمنهاهزأساخرة6نبو

أنهاإالأجمعالعالمفيالمتفرقناللهءأبناليجمعبأسرهااألمةعنعا
اليهوديةءوأبناأورشليمعليمقلوبةبصورةتمث

ولفدكانقدسالماليهودىالمجمعأمامللكهنةكرئيسبنبوتهقيافاننبأ

مستقبلبخصوصاقهالكهنقمشورةرئيسأليسحنأنهاليهوداعثفاد
يصبحأنهأىطريفهعنلتهرساويقدمبواسطتهيتحدثاللهكانأمته

موسىخليفةيشوعنقرأعنالعددسفرفينبىمركزفيالفرصةهذهفى

اللهمشورةأراهأنهإسرائيللبنىقائدأأصبحالذى

خذلموسىالربففالالكهنةرئيسالعازارالإلىموسىفاصطحبه

العازارأماميقفالكاهنالعازارقدامفهوأوقنونبنيشوع
قولهوحسبيخرجونقولهحسبالربأماملهفيسألالكاهن
رئيسنرىهنا728112عددالجماعةكلبدخلون

الشمعبإلىوأوامرهاللهكلمةصلتووقناةوالناساللهينبوسيطاالكهنة

يدركلمولكنهبنبوةفطقلقداليومذلكفيقيافاكانوهكذا

بفرديضحىأناأليسرمنأنهيقصدكانلقدمداهايفهمولمممقها
بصورةولكنعظيماحقااهنهوكانبأكملهاأمةإنقاذسبيلفيواحد

يتحدثأنوعالجلمقدورهفىاللهإنأمجداخروبطريقأخرى

اإلنسانذلكيعرفأندونواسطةوبأيةإنسانأىطريقعنبرسالته

12س



4ىاأبواقحتىيستخبمأنرهمقدليفيالواسطةتلثوتلمرك

القديمفىبفبواتهبلعامتقدمحبماحدثكمالالخرينحقهلنيو

جنسوالعنواحدةأمةةطلناليموتأنليسوعمقدراكانولقد

لواألجالعصورالخلأجمعالعالمفيالمتفرقيناللهءأبناعنبلواحد
عشراألثنىتعاليمأونالديداكىالمعروفالكنيسمةنظامكتابفى
دللميا3األولالقرنإلىكتابتهتاريخيرجعأثرىكتابوهورسوال

جصعلبزاهذاأنكابزاظكسرعندترددالتىاألقوالمنكانت
ممنيستلمنلتجمعهكذاالواحدكيعنىالرهذافىالجبالعليالحثطةمن

التىالحنطةإن940ديداكىمنكوتكأحضانإلىالمسكونةقصى3
فيهالذىيرماسيأقوهكذابقعةمنأكئرجمعخمنالخبزركيفغون
الواحدالفادىالمسيحفىونتوحدالكنيسةعناعرتتجي
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القانونعلىالخارجسوع

غآليتةآثتهوبتئنيىآئضمأتضتسئوغتكنققثم

المائترثينأئقريتلاثكوزإلىفقاكينئضىتجل

تآلجميذهضغفتالثكثؤقآفرايمتقا4يقاقلييتل

ينكييرونتضيدقريبأائتهويضخؤكان

آثفستهثملحطهبروامضحاقثلأوزشتلتمإلىأفؤلي

فونؤاؤهئمتئتفئميقاونؤتقوتمسوغتطلمونقكانوا

ؤكالأئجيلإلىتأيىفؤالقلتالنونقاداآلقثكلفى

أئهأفرأاضقرواقذونيموآئقريمأكقتل2رؤساأئضا

يكوةتفيكىغقئيماقفحذذفوأئنذأحتعرإن
114575حيوحنا

كانلقدبغيردلالخاطرإلىيسثماجمازفآحياتهفييسوعيكنلم
بالجدوىيههاليضحىكانماولكنهبنفسهيضحىأناستعدادعلى
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لإنالموتفىحبأإليهليممعىماكانلكهـنهالموتنهافيكنلمأنهما
وقريئتعرفقريةإلىلجأذاوهكالخهورفيفضيلةفاللديهميفاتهءثى

إيلبيتمنبالفربأورشلبمشمالىالجبليةالمنطقةفىوتفعأفرايم
ثافىاأأليامأخبارفيمعاأفرايموكلريةإيلبيتذكرتولقد
3111

حينذاكالكاثنالعالمبقاعكافةمنالجماهيزكانتءاألثماتلكفي

يهودىكلعليوكانالفصحلعيداستعداداالمفدسةالمدينةعلىتتوافد

نفسهعنالذبيحةليقدمالعيدفرصةفيالهيكلالىمحفرأنبالىذكر

طاهرايكونأنعليهيدالعفييشتركمنبأنتقكاالمراسيموكانت
ءأشيالمسطريقعنتأفطاليهودىالقكريحسبالطقسيةالنجاسهوكانت

وغسالتوتفدماتطقوسفيبجتازأننجسكلوعلىوأشخاص

الناموسوصيةكانتالعيدفياكمترلالطاهرأموهاليصبححتى

نفسهيطهرأنعليه6العيدممارساتفيركيشأنيريدمن

حلفاتفيمعأاليهوديجتمعوحيثالهيكلفييجرىيرالتطهوكان
حولتدورالمناقشاتتالثكانتالحالوبطبيعةالمناقشاتيينهموتلمور
الساعةأحداث

رجالوجهفيووقوفهيسوعحوليدورالقاشرأككانو

اجعترأنهاظنوولئتستهويهمالشجاعةالمواقفكالتففدالدين
الجليلىالنجارلهذاحولفالأورشليمإلىلمجضرلنوأنهالعاصفةأمام

الثائرينالسياسةوعتاولةاليهودىالكهنوتجبابرةبهيواجهالمتواضع

أمامأجراهاتىااتالمعجزمنبالرغميسوعقدرمنيقالونالقثالكانبئ
جموعهموبينعيونهم



المماعةاوافتلمادالعيإلىصعديسوعهاحدفىالتىالساعةوافتلحا

تدديرهوهذاكانإنالصعودمنتمنعهأنالوجودفيقوةتستطعلم
واوصبالموتيواجهأنإستعدادعلمايسوعفإنليسوعبالنسبةالله

كانأنهوسالوثيرعنالتاريخيحدئنااللهإرادةإتمامسبيلفيءكالو
والريثبالحكمةبنصحونهكانواالذينالحفريقءاألصدقاحدى

األموربعواقبوالتبمر

ادلةالكررغمحقأنهاعتقدىالذالطريقفىاستمروهكنا
معهمالجحيموقواتالشياطبئوكلواألباطرةلملوكواوالبابوات

وجههاالتىاإلهاناتعنأستجوابهليقدمورمزإلىاستدعىوحينما

قدهالتىالفخاخمنءاألصدقاوحذرهآنذاكالكنسىالمجتمعمفاسدإلى
ورمزطكاولوكممإلىأذهبسوفجوابهكانلهتةجممب

المنهازلسطوحعلىالثىنيةالمعااألشواكبعددبالشياطينمزدحمة

سوفأجمابعليهيقبضسوفألجورجالدوقداإنلهقيلوحينما

روسلوأناليعنىمذاورججينظيردوقاتءالسماأمطرتولوأذهب

وفيأعدائهحلقائهفيأنهذلكبعدنعلمألننابالخوفيحسيكنلم
ةيضطربوصوتهتصطكالركبتاهاكاأمامهمبدفاعهإدالئهءأثنا

بختنىأاليخأمخاوفهعلىبهماتغلبالشجاعةمنيملككانولكنه
عواقبهونخشاهماأخثىوليكنبالواجبالقيامقبعوالمسيحى

بالواجبطالقيامعدم

ذللثبعدأصحقديسوعأننفهمالفصللهذاالختاميةاتاإلومن

لمنمكافأةعيشاقدالكهنوتيةاالسلطاقولعلاليهوديةالعدالةطريد
يهوذا2دالذىمواهأولعلعلبهالقيضعلىتساعدبمعلوماتيدلى
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يسوعأقىالمرةهذهفىنالهاالتىالدممكافأةفيعاطمالمعروفةخيانتهلى

الناسعيونعنالمتخفياأقعليهيخبمالموتوظلأورشليمإلى
الجميععيونأمامعالنيةأقبلومعارقهأصدقائهبيوتفيمختبئاوال

رووسهميحنواأنفينبغىيسوععناألعداقالمهماالكلأنظارمجتذبا

هيبالرالموتمواجهةفىالنادرةالشجاعةهذهأمامكباراوإجالال
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ةالمتلفحبةلم

غمثترألثافياألضخاح

صئمتإلىوثتأتىآئامئبجأئفضحقثلئئم
أألفوابمنأقاةةىذآأثقئتيغاززكانخئثغئتا

عاززوأفاتخذمرتاوكاشاءغشاهتالىتهقضسعوا

طيمبمنقنأقرتمقأخذثققهآخذالمتيهئينان

ختوقوصتقذقنتتؤالثقنيكييمخالضييخبليتا
ققاذآلطيمبرآيحمنالبتتفتألقاسغرقابقدمي
آثفرمغئوطىلشزأفيسيفعانيفوذاوهوتالميذمنؤاحد

ييمارجمئةبثآللثآلطيمثالذايممغثميماذائسفمةآد

ءفقراآبيتاليكانئهيئلثشالذاقاذءيفققرالويغط

يخملىؤكالطعئذةبئدوقالوكانستارقأكانألئهاتل

يتؤمإئقاأتركوقاوعتلحقاذهيئفقىقا
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حيؤهكليىمغنهئم2راآثفقنفيحمالئهقذكمينى
جيييكلالىقغكئئمفقسئثأناوآفا

8ا21يوحنا

األرضلىدمحياختامإلىيكونماأقربلىعيمكانيئالحذلكحتى

كانالفصحعيدممارساتفياكلالشترأورشليمإلىحضورهضيقةإن
عالالخارجالطريدمركزفيبالقعلأصبحفقدهالشجاعةفىممالغاية

ولقد1175يوحمنامنهلتقتصبهالعدالةثطالبالذىلقانون

يعدأحتىالبقاعمختلفمنالفادمينبالمعيدفيمزدحمةأورشليمكانت
الكهنةأباحالتىعنيابيتقريةفيأحبائهبيتإلىيسوعيلجأأنمنبهتاك

الحجاجلريادةوذلكالمقحسالمدينةدائرةخارحأنهارغمإلجهاءاللجو
السنةتلثفىالمعيدين

وقلمثلعازربيتإلىالتوعلىذهبعنيابتإلىوعيسءجاوحيما

قديسوعإنصراحةالبشارةكاتبلنايفلولمءلهةوبعملاألخئان

بالفعلحدثهذاأنالحديثقرائغمنيبدوولكنهناكإلىذهب

بالحببمرقلبهنالثاضبيتهافىإالمرثاتخدمكانتفأينوإال

الحياةإلىوأعادالموتنأخاهاأنفذالذىؤمعلمهالسيدهاالغلمر

صوالكلمةلصخرديغبنااليشيريلقبهافنكثيرناثرطيبقنينةتمالوكانث

فىبستكوسيلفظمرقسبشارةفيوردتناردينترتجةالتى

يومناحتىأحدالأئهالغريبومن413مرقساليوناقىلاأل

النأردينأوالبستكوسهوماالعحديدوجهعلبرفالحاضر
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نيالكشالذىصلىامعناهاكلمةبستكوساألصلالبعهإنممنال

وهذا6ممثروبإلىيشراليونانيةفيفعلمنيأقإنهآخرونوةال

كايهةاإنيرهبموقالمتجمداوليسسائالكانالطيبذلكأنيعنى

جمتترأنبالأنهاحماالوقثذلكفيشمشهورةكانتجاريةعالمةإلىلرتش
كلمةمنتقةمثبأخهاقالمنوهناكوردتكماناردبستلثإلىإال

أيةعلىمنهمستخرجأكانالطيبوأنالقستقثماروهىبستاكيو

قدكطمريمدهنتالنادرالطيبجهذاناثراثميناالطيبهذاكانحال

لهررالمإئالفأالعملهذافيرأىفقداألسخريوطىذاحهوأماالمسيح
علىثمنهويوزعغالبثمنالطيبهذايباعأنناإلمكافيكانففد

فيممكنءاالفقرحالرحمةعملانقائالأفحمهيسوعولكنءالققرا

روحإظهارولكنوقتكلفيمظهرانلنبءالفقراألنحينكل
مقصراآلنمنذوقتهألناآلنبعدلهميتاحلنالمسيخنحومنالكرم

لهاثعرضالتىللشخصياترائعةلمساتنرىالفقرةهذهفي

األطباقتعدالمائدةأمامدائماإنهاموالبةشفهناكا

المطبخخادمةامالدرعليهىوالفاكهةلرالخوتجهزبالطعاموتملوها

الجلسةالتفهمفهىمابعملليسوعمحبتياتظهرأنترياليةسيدةإنبا
إنأختهاتحياهاالتىالحالمةالحياةمعنىالتدرلثومىالهادئةالروحية

ماتستطيعكللحبيبهاتعطىأناستعدادعلىفهىيديهاعملهومحبتهادليل
تقدمهأن

ويقف3ـشأويرتمعانلهمقدراماكانالمجتمعفيعظيممنكم
أختاأوكانتإماالبيفيإخعانةرعنايةمحبةلوالقدميهعلى

بصحهاوبمجهودهىاوبوفتهاواحئهابوتضحىنةإنهسازوجةأو
كراموراختهشيل
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امخلىفىلهنفدمأننسقطيعإننانفوليسوعخثمةجهةومن

يقدممثلماءالخفافىالعاملتينواليدقواألوعيةالمطبخخدمةإلمحخوت

ىالفوروالمنرالتأملالفمنجدمةاآلخروفىله

كلوقبلفئفوشأكلمريمو5مريمشخصيةهناكث2

هالحهمادقةللمحبةمئلثةصورةنرىليسوعمحبخهاوفييسوعأحبتثئ

فالمحبةالمحبهإتالفأقولكدتالمحبةإمرافأوالفرى1

لكهماأثمنمريمأخذتإللتنىحساباالتحسبتالفةهحبةدقةالصا

إذاحقيقيآلمحبةثكونلنالمحبةإنليسوعإكراماسكيبهأوسبته

ليسألنهوتأسفمالديهاكلتعطىإخهاقةللنحساباتحسببكفث
الكلهذامتأكثربديها

المحبةافإسرعنءصغارونحننقروهاكناصروفةقصةهنالث

وهىالعواقبوالتقدرالنققةحسمابالتحسبالتىالمتالفةالمحبةأو

أحداثأماوفلمعراالقمنيرالقممةكاكبهفرىأواألمريكىللكماتب

لدمرجةاآلخرأخدهمايحبانكاناوجيمديالعروسنحولفتدورالقصة
ديالأماالدعياحطامسنالكنيراليملكإنفقيرياويهماحادقي

ءخصرهاإلىليالذىالجحيلبشعرماصوبحباتهاعليءتتيهبهانتضد

بتواقترأبيهاعناورالنىاالذهببةبسثاعظخركاندجيميما

العروسنمنكلوراحواحديوممموىيبقولمالميالدعيدقرصة

فقدديالأماحياتهفريلضبهااليفاجىالهديةفيجمفردبفكر
خصإلتكماتأثمنهناكلتبيغناعيةالإلشعرر11محإفيإلمبذهيت

ذفبيةسيهلةوائمترتذهبتقبخحتلالذىبافنبلهبىالطواشعبرها

حبيبهالساعة
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وهوهـكانهفياواووقفالعيدءمسافىعادفقدالعريسما

اآلنكأألقسالرقبةفوقماإلىقصوقدعروسهشعريخأمل

وهوبأسىقالهكذاولكنجمالكعلىقدأئرهذاألنواللأ

صنوىةاالنادرةاألمشاطمنمجموعةعنعبارةوكانتالعيدهديةبسلمها

وأسرعتنفسهاوتمالكتاالكريمةباألحجارمحالةالسلحقاةدرقةمن

عينيهتمالوالدموعبهاوأممسكالذهبيةالسلسلةاهديتهلهلتحضر

األمشاطمجموعةلهاليشترىالنادرةسماعتهباعفقد

تقدرلمهداياانهاولومايملككلأخاهفهماكلأعطىلقد

تعطىحيماالنتائجفيالتفكرالصادقةالمحبةإنالعواقب

إكرامعالماتمنكانلقدالمحبةإتضاعثانياونرىب

اإلمتنانبروحيهتفالمرنمنجدونحنالطبببمسحةرأسهبمسحأنإنسان

مريمولكنه32مورمزرأسىبالدهنمسحتقائاللخالقه

وهكفاالخلصرأسبكقيهاتلحسأنالعظيمالشرفمذامثلفيتطمعا
لمولكنهايسوعتكرمأنهدقهاكلكانلقدقدميهبالطيبمسحت

اإلكرامهذابيديهالهتقدمأنمصتأهلةنفسهاتحسب

لقدلكحسابالندعمللمإنها6بكرامتهاالمحبةشورعدمنرىونحنصأ

فيالعادةجرتلقدالجميعأنظارأمامرأمبابشعريسزعقدمممريممسحت

أمامشعرهاعنالوقورةالمرأةتكشفأالالمسيحزمنفيلنفلسط

فالبشاهدبطهوترشعرهاطياتعروساتلفالفتاةتصبحقحالماالجميع

دلميالعليسمائباوتركهالشعرحللقدكانعاممكانفيهامحلوالشرإنسان

نسيتلقدهذاكلفيتفكرلممريمولكنوزانيةمستهترةامرأةصاحبتهأن
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يسوعتحبكانتلقدعنهاالناسوحديثوكرامتهثاشاعرها

مشاعرأىأوآخرشئأىعنذهولفيمعهعاشتالحبجووفي

ىأخر

القدسيةالمحبةلثالثمنالالعالمأهلمحبةمننتخذأنلنابهرروهل

4ذرالواحدتأبطوقداآلخرأحدهماخيربسحبيبيننرألمئجالصوقية
ثوالحراآلخرأحدهايلتهموالعيونويطوليحلووالحديثهأخيه

بلءلشىحسابأاليحسبانوهماالناظرينأمامواضحةتبدوىالسكر

للناسيقوالنوكأخمهمايناآلخرأمامالمحبةإظهارهذهثاناألئيتعمدأنأاليحدث

الحدهذاإلىنحنوصلناهلأنتملكمومااإلنجرأحدنانحبنحن
الرباطحهذابيسوعارتبطناهلءبشىالتشعرالنىاالناهلةالمجبمةحدإلى

اآلخربئامأكللهمحبتنانعلنأنعليصناوحرالحبهذاوأحببناهالقوى

مريمأحبتلقذوانتقاداخهموأقوالهمالناسحديثنخشىأنناأم

ويمتلكالكيانويغرقالمشاعريغمرالذىالعميقالفيضبهذايسوع
الحبهذاسوىءشىكلعنذهولفياإلنانويتركاألحاسيس

اليتفامتالاآليةتقولهناالمحبةعنآخريثاشهنالىولكد

لنايسجلحيماالبشيريوحناأننعرفونحنالطيبرأئحهمين
آخرومعنىالظاهرىالمعنىنمعنيإلىيرممىفإنهألحداثاةبنجدثا
ءعلماومنالكنيسةءآبامنالكثيرونوهناكودأللةعمقاأكئرجمخئى

معنيإلنالقولهذافىرأواقدابكتاب

بمحضرامقألالذىالبيتوماكلهاتايخسةفهوانقلمعنئأأطأ
األجيالأجيالإلىامتالثوقدالكنيسةرمرإالجضورهوبركانتيسوع
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العملإنالطيبكرائحةفاحتالتئوتضحيتهاالعطرمريممحبةذكر
يضحىإنهكلهللعالمملكابلفحسبملكالصاحبهاليصبحطبا

الحبقصصاوحوهأوعليهينتصرأنالزمنخالدأاليستطيعثميمأثمينا
الكونهذافيالقصصىأخلدإالالخالدة

المحبةتطرف

8أ21يوحنا

شخصيةوحولاإلنحريوطىيهوذاشخصيةأيضاهناكأنىلى3

ثالثةاأمورنالحظاو

قبليوكدجمثمارةاكاتبأنمنبالرغمفيهتقتهيضعفيسوعأ

يسوعلعلو7ا607بوحناكمسلمهفةعرأنهطويلبوقتذلك

الخزانهجاملكينهحينلننهسهيسديقظوبحعلهالحنانبلمسةقلبهيلمصأنأراد

هذايهوذاأتلهيفوليهكأفىالعملبهذاقهوالجحاعةشئونبروط
فيكثقتىتحنيبفالبكوأثقتإليكواحتاجأحبكأننىعلىدليل

أسلمإنالفشلطريقاختارذاالبوألنالحهوذاأمعدايسوعفشلولقف
والحذربالريبةنعاملهأنالصوابهإلمأنسانابهجعهـأننحاولطريغ

السلوكمنهننتظركأنمااملهلنفيهثقتانضعمازلناأننالهنظهرأدتبك
دأاألرإسلوكاإلسواالفضلى

يححعفلمبةالتجراميسنىآحدكانروهناثواودهالتجوبةولكنب

تؤهلهالىالموهالتبعضفياليرىكانألشهللهيثةخاكأنايهوذانلميذهبسوع

دتفسرفىوستكتدايتولاقدبيرىالععحللهذا
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عنالطبيعيةواستعداداتناموهالتناطريقعناليناتأقىالتجربةإن

لأعطيتانسانهناككانفإنفيهتأهالأكثرنكونالذىالطريق

الذىاألكيرالصنمالمالفيرىبأنلمجربفإنهالمالجمعفىكةالحموهبة
إنأساجنوالزعامةالمركرمؤمالتألنسانصانتوإنيعبده

وجهودهممرهءوإفناتالسبيلهذافيجيدهبكلللستدفعهالتجربة

الغروربةتجرفإنخاصةموهبةانسانألىاكاإنمطامعهإلىصولللو

الممتازةهبةالموذهاسهإحمطريقعنإليهنتسلواالندفاعءوالكإليا

بكلالماللمجمعيهوذاوشغفالمالتدبيرموهبةنيهوذاكانتما

لسيدهوخائناارقاوغلصاالنهايةفيأضحىحتىوالوسائلالطرقا

يحملكانإنهالفوليهوذاعنيردتالمحعمذةاالنكليزيةالزجمةفي

بعشازييغهىاألصلفييحملوكلمةالخزانةأوالصندوق

الدارجلىالعربالمعنىينشلوالفعلوينشلوبحملفعستعىرهى

وناشالللصندوقحاماليهوذاكانوهكذاالنشالهنبحرفةنجتص
مواهبهازدهرتحيثهنالتجربةإلبهطتتلقدأيخحاله

ينقلبأنيمكمنكيفالفرصةظكفياذايرتصرفافيئوش
نجرممطمجيدأمماليهوذايأشامدلقدإليهيتطلعمننظرفىءالشىمدلول
والاابفيهيرلمنهولكوالجاللالجمالفيغايةممالأمامه
فيرالسبىااتالفرأىذللثمنالنقيضعلىبلالجوالاجما

طبيعتهمنالدأخامنأمماقهمنتنبعمالثئاإلتاننظرةاإ

أنظارنافيومجياحلوبهيقومماكلفإكاإنساناكبكناإنالحاخفبة
وصفاتهوأممحالهخدمانهأمجدنافاماناإلنذللنبغضركناإنولبر

قليهإنساناحفيضيهوذاكانالقدرودناعةوننهعيةأنانيةنانظمفيتسجع
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العينلناكانتإنعينيهفيمرأالحلوفأصحوالمرارةالحقد

يفهمالملتوىالعفلإنكئيباظالماالنورفينرىفإنناالناقدةيا

األياممنيومفيثماانسوقدأنفسناوجدنافإذاوظالمامااقشىءكل

وإذاآخرقالنقدتيارفيءشىكلترىالمعتمةوالعينعكسيةبعمورة

لدوافعأممالهتمكلونرجعوعيوحمهممثالبهمعننبحثأننااكتشفأ
أنفسناىفحإلىباألولىونتجهنقدهمعنفكفأنعاينانبيلةير
واالخشاروالنقدبالفحصلىأولىحينذاكنكونفإننا

عنعظيمأحقأمريمبهقامتالذىالعملفيوأخرأنكئشفد

وعليناكيرالواحدةمرةأمامناتأقماقدالخدمةفوصةإنةالحب

أنعلينابأنوالرغبةاألحساسيراودناماكثيرانضيعهاوالنغتنمهاأن
اآلخرينخلمةفيكبيراكريماعالنعمل

الخدمةكديأقالولقدالغدإلىونرجثهآلخرنحمنفنوخله

الدافعيموتأورجةغيرإلىوتنتهىصةالفرفتضيعاألطالقعلى

نداوهاويخمد6أمماقنافيلها

متقلبةبلثابتةغيرأيضاومشاعرناأكيدةغيرئابتةغيرالحياةإن
مامحبئناإلنسانعنلرنعأوشكركلمةنقولأوواجبانعملأنأحيانانود

وإماأمماقنافيالكريمةالرغبةتحفدأنفإمايومبعدايوماذلكفنوخل
يتبخروهكذانحونامنفصةقلبهوفياالنسانذلكحياةحمىأن

مجاللهايبقىوالالطيبةالخدمةوتضيعالواجب

يروىكارليلتوماسالمعروفوالمفكرىاالنكليزالكاتبعن

عصبياكاقواكةصادقةمحبةجانزوجتهيحبكانأنهالتاريخ
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وكلهنيئةساعةمعهالحياةفىوجدتمااخباحتىالمكلبريم
فرود01جالناقديفولهماإلىاستمعالمنيةفاجأتهاغرينع

مذكراتهاخالساعاتمايقكانأحيانانذاكامشاعرهص
ثوعكاومالبسهاحاجياتهافيرأسهيدفنكانوأحياناوأوراقها

مضجعهتقضاألليمةالفاسيةانهأحزطارفىالقديمةالذكرياتإل
الطويلةالمورقةلياليهوفيءالهادىالنوممنبليلةينعمتدعهوال

موتهافيورجماواالمهامتاعبهافيالسبكانأنهأخرااكتسمف

يهوتءالقضاكرسىعالتجدسرهيبةمهودةأخطاؤهوبدتالمبكر

واحدةمرةأراهالوآهالمعلملبضملرهأعمامنيصرخقكان
أحبهاانئتوقنلمجلتهاإذادقائقخسلمدةمفطةواهض

عرفتماذلكومعوثورنىغصىعماعاتفيحتىأحبباجمأحبا
الحقيقةهذهيوماعرفتما

خدمةفيالطيبهذااسنمارممكتاكانأنهبهوذاشكوىكانتلفد
األمراهابسببألنهأعطالتثنيةفرميقولكماءالفقرا

يدكافتحفائالاوصيكأنالذلكأممالككلفيإلهكالرببياركك

5311تثنيهالمسكينألخيك

وسعفىءالففراةومساعاألرضمنالينقظعونءالفوارل

وشكعلىلمسيعاإلكوامئقديملماساعةأيةفىببااثياماإلنمملذ

يحبغىاألوانلواتقبليتمانقينبغىللقامعىالصليبيحقضنهأن
اإلطالقعلىإلتاتىالفرصتهـفلعلاآلنبالواجببالقيامنسرعأن

والحسرةالندمبنانئعضالغمرسححابةللبطنقضىولعأل

أبحسرةثحدعسوالندمينفعالحينا
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الناصعالدليللتحطيمحاولة

لنسنقجاعواهتاذانةأنتفوبجمنكنيرتجفغفقيتم

آقاتهكلآلذىيقارزأئضايتئظزواتلطققطتمئوغخل

لعاززيتفتفواآثكهت2رؤستافتشاؤزأألفوابمن

تنحمونبمتتبكانواأثتهودجمنينجميميخنآئضأ

بتسئوغؤئؤجمئون
21911يوحناأ

علىنقولعايهاليحسدونموقففياآلناليهودقادةأصبحلقد

أصبحففدالصدوقيينمنكانواالكهنةوكلايصدوقيينطبفةالتحديدوجه
جانبنمنمتأزماالكهنوقىالحزبلذلكبالنسبةالموقف

حزبأنأسلفنافلقدحرجاللغايةالموقفكانالسياسيةالنالووجهةفن

إذاالنظرةءنخطىالولذلكالزىاطىاالرستقرالحزبكادالكهنوت

االثكبوبينبينهالتوقيقيحاولونللمستعمرممالئنكانواإخهمقلنا

كاناألكبرفهدفهمالتوفيقومحاولةالمماألةحزبهوجمهمحزكانلقد

السلطةامةبكرمحتفظينكانواوطالماوثرواخهممراكزهمعلىالحفاظ

اسثمدادعككانوافقدالشعبعلىسلطاخهملهمكانطالمااكهنوتية
للمستعمرالعداقةيديمدواأن

922



جالمجعلهاماالفكروسعةالصدراحةسمنلروماكاشهقد

الذاقاوالحكمالحريمنقدرأكبرسلطانهاتحقالتئالمستعمرات

ضربتهاتنصربكانت4والتمردانئورةامنبادرةأدنىظهورعندولكن

رويئالمروسعلييقعالضرممىأوكاتوألحوالةبالرحمةالقاصمة

رأىلقداألمرتافتضىإذامحاجمتهبمأوعزلهمفيتمالحبهمكراسىعلى
تعبيرحدعلأوالشعببيناإلنفجاروشيكةثورةنجرةيسوعفيالكهنة
وكانالمشتعلالزيتفيالمغصوسالكتماننممحيجالشقبكانأحده

ويلتهبفيشتعلالشررمنالنسيجيأخذأنوالبدالملتهبللشرربسودع

حولهبأسرهااألمةوالتفتبماعبالشقإلبيسوخبرقلفد
تبورالكهنوتصناعةوبدأت

والحيةالعمامةالصاحبءوالتواءإستعالفىينظرالشارعرجلوأجمبح

ويقكاالشعبخمدحماسالةحاسممملمنبدهناكيكنولمالجوقتكهرب
فليذهبإذننصابهاإلىاألمورويجدمهدهافيالفئنةعلي

رجعةغيرإلىيسوع

الهيكلصناعةعلىاليبارىخطرأيسوعكانةالدينيةالنظروجمهةومن

الصدوقيونيعتغقهالذىاألساسىألتعليمفيأألأفلنىالهيكلوتغليم
يؤمنونةالكيكنلمالفريسجينمنالنقيكآفعلىرواجأيمألهنويروجو
يسدذوحينماالوجودهذافيخياتنابأنيؤفنونكأنوافواثبقيامة

هووماساناإلنقصةفيراألخهؤالفصكيبهونإلنمساني4كيملموخدشارها

تعليمهويؤكدالمؤتىبهقيامةبمناداتهالتظيماةمميانيرلزلعرع
هىانكارهاأوخضفاللالسبيبررةمحموممملموسةقعةيوالنظزى

بيتإلىيحجونونبهئيرموهاالحياةإلىوإعادته6القبرمنلعازراقامة
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يسيريهحاحياالمبتفرونقبابهملعازربإتويصبحجماعاتنيا
مالزمةتالزمانهوشتهيقتاهبشفتيهوينطغيديهويحركقدميهعلى

أصبحتوالعويلءالبكاصوتمنهينطلقكانالذىوالبيستالظل

ويسجدونيومنونوهثذاالنشيدولمجتافاتالفرحانيمتىمنهئنطلق
الناموساليفهمالذىاألممىعبنالانظارفيلليلياالمعلمأسهمالىو

أالمأساةأهنمهفيالصدوقيونأولئلضيفعلماذا

3قالقوالدليلتفىيحالفبرإلىثانيةمرةوهلعازرليعاياليقتلوتآمروالقد

فيمحيحجوزتينسيدتلتمنتصدمالحظة1ايكتابأحديذكر

اإلنسانءتقااهـعنالمعروشةبنظريتهداروممأأكانادىالتىالفنرة

صوارتقىونشاتصأعقداإلنساممتأنعلىروفةالمهنظريتهوفهمت

السيدتانهاتاتقالتالحاليهصورتهإلىوصلحىتبةالرفيأدفىحيوانات

دنحمحادعيناجاصحكاناوإنمحيحأهذايكونأالنأملصالالشرإحداهدا

اكبتحطيمرأىصحةكلليلاايقيمآتإنساديقررحيماقوانابكل
الملتويقيأنطرقءالستخدااصتعدأعليانهامحافعقتناهضهالتىاألدلة

الباطللنأببد

مصلحخهممجبلكالحقمدواأناسحعداعلىالصدوشيوشكانولقد

ىأقيفتيآنجراعتبلمحسرهاإلنسانامصاجلىكثرينعند

سبياعاإديإجخماخليةنياةاخبافآخردافلدونمالءيتضاالدوافع
عرخشرإتىئؤكأاةطإنغإيخعةأااألخترالهنكأيرالمثال
منحؤذةألنمهإلمإحمبروالحرابحزالىالننلهرالسلعمنسلعة

ول3كهه1
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األخترلهذامثلبسببمصالحهمتضمارالذينالمممفعينلرأحماليين
ذللثسبيلفيالطائلةالمبالىفعونويلهالمسئولنمناألخزلةءبرايشرون

والعملءالدهاتقتضىالذاتيةفالممالحاألحيانغالبفييحدثماهذا

حالسر

استعدادعليكانوا6ونفوذهمكزهمامرعلىالكهنةمجافظول

طريفهممغالساطعرمانالليزيحواأن

ويضعالحقفيهايخشىالتىالحالةإلىاإلنسانيصلأنموفصفهووكم
اعتبارآخركلفوقومنقعته6حالحهمحعييهنصب
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ملكىسقبال

الجيدإلىتجاتآلذىأئكثيرأثخفغمتمغآثغلؤفي

الئخلسمعوفآقأخذوااورشتلتمإلىآتتمسوغأن

أفيتىفتازلثأوضئاتضرخونؤكائواييقايلؤخرخوا

قخلشتجخشآوغتؤؤتجذإسثراييلقيكالرلثبأشم
ضهتؤنأئتةتاىآلتخافؤقكئولصكقاغقث

فورآألؤالذأتالتجخمشغقماتجايسآتأيىقيكلخفؤدا

جيتيذيمئموغخذتقتماؤلليهنأؤألتآلجميذةتفقضقالئم
الذضتعواؤانهثمغئهقكتوتةكاتتالذهأنتذكروا

جمنيغارزدغاأئةيتشقذققةذىأأئحفغوكانتة
خفغأالقاروآئضالذايآألفؤابمنؤأقافأئقئر

ققاذآأليةالذدصتغقذكانأنهستمفوائهثمفي
شتئئأالتئقفونإئكثمائنهزوالمغصتغضفثميئونآئقريم

ةءؤزاتدقتذاثغاتئمفؤدا
212191يوحناإ
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األعيادهىالمظالوعيدالخمسينوعيدالفصحعيدكانقد

كافةمنيفدوناليهودكانالفصحعيدفىيهودىلكلالملؤمةالئالئة

أورشليمإلىالعالمبقاع

ودىيكلمطمحكانفقداإلمكانياتوقلتالشقةبعدتفهما

العمرفياحدةوةمرولوالفصحممارساتفىللمشاركةأورشليمإلىيحغأن

الفصحعيدمعهمعيدابأخيهيلتقىحينماغريببلدفىهودىاليإنبل
تلكمثلفىأورشليمفيالقادمةوالسنة6هناالسنةهذهبالتحيةيبادره
كلمنإليهاادمنالقوافدينابجموعتكئظالمقدسةالمدينةكانتالفرصه

األرضبفاع

فىافالخرقدمشمنالتىحسبخالذبائحيوسيفومتقريرحدوعلى

قاذاذبيحةمليونرجعلىمايزيدإلىفوصلتالسنواتمنسنةفىالعيد

إلىيصلمذطلرقمإلىنصلفأنناغنمرأسلكلاليهودمنعشرةحسبنا
الصغبرةالمدينةفيتكدسوااألنفسمنمليونونصفمليونينعلىيزبدما

إلىمبالغافيهالتعدادهذاكانإنوحتىالفصحعيدفيالعظيمالملكمدينة

استعداداأورشليمفيتكدستالتىالجموعأنتبقىنجالحقيقةماحد
التصدقبكثرةكانتالفصحلممارسات

أنالجموعوسطءاألنباسرتالفصحعيدفىالفرصةتلكمتلفب

داودمدينةإلىتالميذهمعطريقهفيعنيابيتميتلتاماتذىيسوع
بتاقترأنومابرىكمظاهرةفيبيسوعتحيطعنيانيتثريةوسارت

قادمةوأعظمأكبرمظاهرةبهاالتقثحتىالخالدةالمدينةأسوارمن
أورشليمقلبمن

ءث4



انموجيرءرفهةءاأهرثمفضالمختاعرتأتتانئئ

تأابناصبفيفامرفيكاذاكاضيسوعأمالصاشحب01

أكلكافىاسإاةتجالعحأأبرتإاتربنحتثفيراكينةالمى1وارتجت

الىوعباحشيرونهم5راليأوليمامموأانوجنفتحدالكففة
ءاونوتستبدلوتفخقهاجباانضرىتالميكسكساحةفيسةاحمألكانت

الجصرلحاتحتىالقادمالفمحغالثلوآحاالهيكليشاقلاالممية
متألئتصاخبالهيكلىمنحمةعافأمرصطتالجغونمسيشبهماااأ

أاكذعندءتلساىوالبخمركوج

اخمباالب4وزنجهـمكهاندرأنبايجدرالخلثرتاغصفيهامةحادثةهذه
بهأحاالتىالجحوعىكوندر

تتولنإنهوفهاالمعكرجموثفالخمذمنالجحوعبينفهناكا

بلمجئتأنالبداعطاألمواتيبينمغميقأأقامإنهالشابرإتعنه

نوريمقثرآحطلوراالسححتحببرداضاسامنكددأغفيربرالخكاذامثل

وهأجالصورمنصورةحولنحافلاللةإكثيريئافعااألسخحطالعحب
األهدافمنكمدفعلىءاالضوابتسليعطاإلعالنأصحاتيستغلهاالظاهرة

يسوعولالتفشصالىوعالجإنطويالوملالظامرةهذهمثلمولكن

تعرفهأندونالغيرماألستطالوحبالففهولىبداوخالفرصةتلكفي
أسبوعبورهنقتانتىبعينهاهىالمحجةكتأصهفحةوتتأصلاراألختبمعرفة

أححابهحلبهااليهقاشلتوا

الذىالجودوهذارالمنتكالعخيمسوعبمرحبآمغفطمغوهناك2

تقائاملكيةهتافاأمامههتقوالقدأحداصثاتظهرهوالذىالصورةلسود

ترجحتصاكأبريةىكاهةوأوصضاالربطباسماآلقمامباركأوصنا
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الحاضروقتنافييرادفملهتافإنهااآلنخلصنا

التىالدولفىدديترالذىالهتافالملكاللهحفظأواالملثعاش8

الملكىاالنظايسودها

مزموراميرلمزامنمقتبسةفهىيسوعالشعببهاحيىالتىالكلماتأما
االقىمباركأنقذياربآهخلصيارب5ا8115262

طريفةأكرمنفلهالمزمورهذاأماالرببيتمنباركناكمالربباسم
آخرفهومناسبةمنباكثرالشعبأذهانفييرتبطوهوألستخدامه

المزمورمنتبدأوالتىهللباسمتعرفالتىاميرالمزمجموعةفيمزمور
كلمةأماعشروالثامنافىةالمزموربهذاوتنتهىعشروالنالثالمئة

قلبظهرعنغيباتحفظمزاميرفهىالربسبحفتعنىهلل

فىاليهوديةلمارساتباوثيفاارتباطامرتبطةاميرالمزهنهكانتوقد
فرصفيتتليكانتالدينيةالمناسباتمنمناسبةمنأكةلرفىالهيكل

هذاإنبلالفصحعيدتقاليدأاليتجزأمنءجزاوكاوالحمداشمكر

المظالعيدصةفرفيالبادةاسمبمرمرتبطاكانالتحديدوجهعلىالمزمور
النخيلسعفمنمصنوعةمظالتيحملونالعابدونكانالمظالعيدوفي

يحضرونوكانوالوالبمباتعرفوالريحانالصقصافوأعواد
كانواالعيدأياممنيومكلوفىالعيدأباممنيومكلالليكللزيارةيها

الستةاألياممنيومكلفيمرةالكبيرالنحاصىالمحرقاتمذبحلهصيدورون

دوراتسبعالمذبححولدارواالساخاليومءجاإذاحتىاألولى

األخموعلىالمزمورهذامناياتينشدونكانوامرةكلوفى

هذاإنويقالألورشليماالنتصارىلمسيخ01دخولعندرددوماالتىاآلية
نحمياأيامفيمظالعيدفرصةأولفيماكتبأولكتبالمزمور
الخربةالمدينةورممالمهدمةاألسوارءبناأعادحينماالجهلدرسول
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841مخياالربيعبدواأنبابلسبىمنالعائدوناليهوفىيشكن
الشبوكمانالعظيمةالفرصةبثلكالمزمورهذاارتبطوقد81

ذلكبعرف

االنتصارمزمورهوعشروالثامنالمئةالمزموركانهذامنأكربلبما

منتصرأظافرأألالمكابىحمعانرجوعبمناسبةهاتفينالشعبرددهفلفد

أقجدلنالسوريقبضمةمنعكاانتزعبعدأنسوريةفيحربهمن

اعتباطأبكنوهكذالمالزمانمنقرنقرابةعلجبافرضواسلطاخهم

بكلماتيسوعأمامعبالشيهتفأنمسبقةناريخيةدالالتوبال

الخلصيسوعفييرونكانوافقداالنتصارىالمزمورهذا

أصحابجنونيجنأنبالتالىغريباوليسالمنتظروالمسيحالمنفذ

والحقدالغيظأظافرويقضموابكفكفاويضربووالمحىالعمائم

اليهوديةاألمةأبطالمعجنبإلىجنبايسوعأيضعالشعبأصبحلقد

وصلقديكنلمالشعبوعىإنناقديقولقدالممثظرالمنقذفيهوبرى
لقديسوعءجاأجلهمنالذىوالهدفالروحىالمعنىإلىبعد

عظيمابحطالفيهيرىكانحالأىعلماخاطثآولكنهفهمارسالتهفهم

فجهببالبوقبيضفيهاالوقتمنفسحةعنالتزيدوالمسألة
النعالطتحتروماساحقاأعدائهعليالنصرةسيفحامالثائراالمثحب

أورثمليمإلىالمسيحدخولاختلطلفدأجمعالعالمعلياليهوديةرافعأراية
ولواألبطالطمزموركلماتأذنيهفيودوتواالنتصارالظفراف

حقيقةبعدالشعبيفهمقلموآلمهيسوعنفسقدأتفلالهتافهذاأن
لتهوسا

2يم7



هلكىستقبالط

212191يوحنا

عليالمستحيلمنأنهالواضعمنكانالموقفهذامثلوفي3

الجمهورإنادهأفرفيهوقعخطاأويصححللشعبرسالةيقدمأنيسوع
فىيقفلنالهادركالموجإنهلنصحيستمعأنلهاالطاقةالماش
ءكثىوجهه

أناستطاعولمااغيهآذانالقىلماينكلمأنالسيدحاولولو
يسوعقاموهكذاالجماعةهذهفيمسمعكلإلىفيصلصوتهيرفع

ألتصرفولهذاأتانابنجحشعلىالمدينةدخللقدإنسانكلرآهبعمل
لتاندال

النبىبهانطقكلديمةلنبوةإثحلماكانالعحرفهذاأنفهىاألولىالداللةأما

األختالفبعضهناكلوأنورالبشيوحنابهاواستشهدقديمابايزص

الذاكرةمنيسجلكانيرحاألنالمعنىوليسالمبنىفىالبسيط

يألىملككهوذاأورشبمبنتيااهتفىصهيونابنةجداياابتهجى8
ابئجحشوعلىحمارعلىوراكبوديمومنصورعادلوهوإليلث

هذايربطكانيسوعأنجدأالواضحمن99يازأئان
للشعبمثبتابشخصهالمسياعنوردتالتىالقدلمحةالنبوةبتلكلعصرف

المنتظرالمسياهوأنه

6ذدتهاافادمحيمالوالحيوانركوببعمديةتردبطكانتقدنيةالثاالداللةلما
مفهومنافىالعملهذاإلىلونظرناالمسيحمملمدلولمءنخطىإننا

هذافىنرىإنناالحمارقهماسأنافلقدواألتانالحمارعنءالخاطى
832



يكنلمالمفهومهذالكنءوالغباوالمهانةذلةالمرمزءالهادىلحيوان
بأجيالالمسيحعصروقبلالمسيحرمغفيالهودىالمجئمعفياددأ

القضاةسقرفيوالجاللرمزاللنبلالحمارصورةكانتلقدوأجيال

كانتزنافهاليلةفيأنهاكالبابنةعكسمةقرأعن

عننقرأأيضاالقضاةسفروفيأل41اقضاةارحمكلنري

الحماكممرصفىكانوالقاضىالجلعادىيائيربدعىاشلإلسقاض
وكانسنةوعشرينإئنتينءالقضاكرصىعليجلسالقاضىهذا

فيهمدينةئالئونولهمجحشائالئنعلييركبونولدأئالئونلى
014قضماةجلعادأرض

عليراكباداودإلىءجافقدشاولبنيوناثانبنمفيبوسثأما

علييركبكانأنهالقولوردأبشالوممشيرأختوفلوعنحماره

7132صموئيل2حمار

ءللقاجيشهرأسعليبخرححيماالجوادبركبالملككانلفد
حيماولذلكحمارهيمتطىفهوسالمفيمدينةإلىأقفإذاأعدائه

جحشعليراكباالسالمروحفيدخلهاالسالممدينةيسوعدخل
أتانبئا

الفائدالمننقمثوبفييأتولمالفاتحالفائدصورةفييأتلمفهو
أحديدركلمصةالفرتلكفيالسالمكرئيسداودمدينةإلىأقولكنه
الكلأقربكانواالذيناقالميذوالحتىالمسيحقصدهالذىالخالدالمعنى

هستيريادوامةفيأفكارهمدارتلقدوفكرهالخلصقلبالى

الصاخبةالجماهير

932



الكاذيةالوطنيةأحالمهمأساسعلىةالثائرالجموعحماسةوأخذضهم

كنولميسوعالمسيحفيكانالذىالقكرنقسليهميكنلمرهكذا
الجموعوكانتوادئيسوعكانلفدواتجاههرسالتهنفسلهم

بعيدآخروادفيأيدأالتالميذومعهم

لخهمبعزأحسوالقد6ايهرديةالسلطاتمواظتامفىوالننسى4

دهمجهوفشلو7مالهموخيبة

فياليأسنغمةإلىنستمعونحنمنهمالجولةيسرعكسبلقد

لالشلوبواضحةصورةنرىهناوراعهقدذهبكلهالعالمقولهم
ضايقدمأنقالئلكلماتفىيستطيعفهوالرابملرالبشبهيتميزالذى

شفاهبهينطقحقأيقدمأنبلسواهاليستطيعهابطريقهعظيما

للعالمخياةالعالمإلىاللهمسيحأقىلقدقصدودوندرايةدونءعداا
تحقققدالهدفأنيوكدونالكهنةءروشاهاهمصالبشريةخالصألجل
هءوراذهبقدكلهفالعالمالتضيقإلىطريقهفىهوأو

فىلألممممثلةليسوعقادمةلنلليونانيسقارةسنرىالماليةالفقرةوفى

وىاليهودةدائرعنيوحنايتحدثهناالعزيزلشخصهاماألبهرتقديمها
البهوديةالسلطاتءروشاتحدثلقدحفااألممدائرةعنالقادمةالفقرة

ماشهدتوالحقوراعهذهبقدكلهالعالمبأنقالواحينمابالصثق
ءاألثئهدايه

سيئأنالحظأندونالفقرةهذهفيالتأملنتركأنالنستطيعونحن

األكرامهذامثلقدمأنوالممالكمماتاريخفييحدثفلمبسيطأ
موكفهفيوقفأحلىأأنيحدثولموموقفهيسوعمركرفيلشخص



لقداإلكرامهذاكلنالذلكومعنظيرالحاكةالسلطاتتحدى

عنهيرشدلمنصودةمراكصافأةكانتلميهوديةالعدالةطريديسوعكان
لىحستيكاكوالموامراتضدهتدبرالمكائدإنعليهالسلطاتيدلأو

داحطيحسبلمذلثومعمعهالعسيرالحسابلتصفيةطريقهمفيوأعداوه
لمجدأنأوفلياليسوعيختنىأنتقتضىالحكةكانتلقدفى

أنوسعهئكانلقدالجليلءأبنامنوأحبائهموأطنيهبينلهمالذا

ايردزفىفرصةيقضىأوالجليلإلىيعود

سوليمتخفيايأقأقممكناكانفقدأورشليمإلىيأقأنأرادفإذا
األشهادرووسوعلىعلنا

فيهذامملهفيكانلقدءاألضواكلئقسهعليمسلطاأقلكنه

محبتهأحضانفاتحامذأمملهفىكانألنه4والمحبةوالسحوالشجاعةقة

واليعيدالنهائيةالفرصةإياهممعطيةوأمتهشعبهءألبنااألخرةللرة
وتمردهمعنادهمطريقنمالتدير
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ويسوعليونانيون

ئواييسثبضجذوانائذيينئوتايمونأتاشؤكان

ضثداتثمزمنذىامئيمشإذالوآل2قتقذتمالجيليخى

يتسئوغتزىأنئريذيتاشمئذقاييبنومتأئوةخيلا
ؤيئيحشئقزاؤش3قاذئئمئقزاؤشفيوقاذنمئيمشقأتى

ييسئوغ
210222يوصا

الحادئةهذهاألولىالثالثالبشائرفيالبشيرفيمنواحديذكرلم
كانتلقدوهدقهاالرابعةالبشارةمنطقتمامانالئمنراهاذلكومع

يحالمسىتقديملليونانيينالمسيحتفديمالرابعةالبشارةمناألساسيةالغاية

فىالطبيعىمنكانولذلكمعناهاإلىويصلونيدركونهابصورةلهم

انامكالقصةلهذهتخصصأنالهدفهذامثللهابشارة

حتىالفصحفرصةفييونانيوناكيكونأنالغريبمنوليس

الهجرةيحباليوفاقالشعبكانلقدءالدخالالبهودمنيكونوالمولو
كلويرفجديدكليكتشفأنفيالرغبةلهوكانتوالمغامرة

جديدتعليم

كنكمولفيالتهدأوناألثينيونأحمهاإنكمالقداىأحديقول
ءبالهدوينعموناآلخرينوالتدعون

242



ئالدوامعليصغاركاألطفالاإلغريقأصهاإنكمآخريقول
هيرودوتقامعامخمسمائةعلىيدبماشالمسيحعصروقبلياأرواحكم
كلليكثشفحينذاكالكائنالعالمفيمرةالشهبرحلتهاليونانىالمورخ
قديممعرىتمثاليقومالنيلوادىجنوبأقصىفيوهناكءثى

لمجردكثيرونيفعلكماقاعدثهكل4اساألغريقالرصىالةأحدنقش

بضماثعهموتورتمللتجارةالبحاربحوبوناليونانيونكانلقدالذكرى

الهجرةحبلمجردبعيدبلدمنأكثرإلىحمهاجرونكانواولكنهم
فيالفصحعيدفرصةفييونانييننجدأنالغرابةلذلكالغير
شليمرأو

يدخوالهجرةالمجارةاغيراخرداعهناككانأنهعلي

لألمصاروالهجرةاألخطارلركوباليونانى

صبدآنالغريبمنيكنولمالحفيقةعنالبحثطبعهفيكانفقد
علىويتتلمذأخرىمدرسةإلىالفلسفهفيمدرسةمنينتقلاليونانى

بارائهويومنأفكارهليعتنقآخرمفكرإلىحهجرهئمالمفكرهذايدى

الىجمهجرهمماسرعانثماآللهةمنالرعيللذلكبالطاعةويدن
كلفيثانيةطبيعةوالحصقةالحقعنالبحثكانلقداخرىالهة

يونانى

اويسوعمعرفةإلىاليونانيونأولثكوصلكيفترئ

المفيدمنبحلبرنارجيعكدمإليهميسوعأخباروصلت

يربتطهيسوعقاماألرضعلىخدمتهمناألخيراألسبوعففىإثبائه
الباعةأولئكآماساحتهمنالحماموباعةالصيارفةدوطرالهيكل

لالهيكأروقةمنرواقأولوهواألممساحةفينهممكانفقلوالتجار
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للموتنفسوإالعرضواقالرهذاىيتبأنمنهمألىمسموحاكانما

وشاهدوااألمماقروفيكانوانانييناليوأولئكأنجداالمحقملفنلكلذ
الشابذلكعنأممريعرفواأنقأرادواالهيكلتطهرئةحاببأعينهم

أمرمنيكنومهميادارهمعقرفيالكهنيتحدىأنامبتطاعالنن
تشعالتىالمسيححياةفيالملهمةايعظيمةاللحظاتمنواجدةنجهذه
ااألنجيلنوريألشراقخطوةأولنرىقفيهاباهرييورأماميا

روحأحدالفيلبسلماذاوأوالفيلبسإلىنافيونالعلىوأقىاألمم
التلميذذلثإلىاتجهوالماذابالذاتيحلبلىأن

يحملإنساناأناظنووهكذانانيايوكانفيلبسإسمأنيكونممارولكن
كانفيلبسولكنهمأقكاروعمعهمتعاطفااكثريكونيونانيااسما
بجماعةفأتيااندراومىبزميلهاستعانوهكذايقعلماذاحيرةفي

يسوعإلىأليونانيين

أنمعلمهفيجديداشيئااألقلعلىاكتثهمفففداندراوسأما

سائلءرجايحفيبلنوأنهعنهيجحثإنسانمنالضهقالثتريهيمبموع
بابأنعرفلقديقصدهمنوجهفيالبابيعلتهولنيسأله

المفتوحالبابهوالإلوابمعلىيسوع
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المذهلللغز

آلمئتاعةآتمئقذقايألقفتجاتهقاوغيؤأفا

لئمإنتكثم4أقوحقاالخقءالئآئيآثنلتتضخد

وخدهاتثقىقهىوتمعتأألزضيافيائحئطحئةتقغ

نفمممهبئجمنكميمبثقرتأتىماتمثإدنؤللكنما

الميخفظهاأئعاتمالذافىهتفيئيفنؤمنيفيكقا

ؤخئثقفتتتغنيتخإلفنياخدكانإنءأتإلئيماخيلوة
آحدكانؤإنخاديتكونأثضةفتاكآتاآكون

أألبأئكرفهتخذقنى
213262يوحنا

قدرمرةألولسلمعيهاصدمتففرةالجديدالعهدفيتوجدوال

ضيقةبتقريرتبدأإخمهاوأفكارهماليونافيينأسماعالفقوةهذهصدمتما
بتصرلمجاتضمشثمإنسانكليتوقعهامنطفيةعاديةظاهرهافيتبدو
إنسانأىيتوقعهاأنمنأبعد

حديثهيسوعبدهكذااالنسانابئليتمجددلساعةديئاقد

تأزمادادفئاألموركانتلقديسوعلدىاقجيدهذاجمفهومهووما
542



عنديسوعاألزمةهذهمفهوملكناالفقفيتتجمعالغيوملهالنسبة

اآلخرينعندمفهومهاعنيختلفكان

أيضأنافكرفينضعأنينبغىاإلنسانابنعنيفحدثنسمعهوحيما

الحينذلكمفهومحنداليهودفيعنيحتلفالذىالخاصمفهومهلهكانأنه

دانيالنبواتسفرإلىلنرجعالهودعنداإلنسانابنمعنىنفهمولال

فيالمعتمدةاإلنكليزيةجمةالترأخفقتالفقرةهذهفي173141

الترجمةولكقاالنسانابنثممهداالكلمةفنقلتالمعنىإلىالوصول

فيأرىكنتالأيدينابينالتىالعربيةفانديكجمةتىتوافقالصحيحة

األيامالقديمإلىءوجاأتىإنسانابنمثلءسحباللسمامعوإذاالليلرؤئ
الشعوبكللهلتتعبدوملكوتاومجداسلطانأفأعطىقدابههسفقر

ماالينقرضوملكوتهيزولمالنأبدىسلطانسلطانهواأللسنةواألمم

إنساننابوشبهاإلنسانابنبينكبيرخالتوهثاك

نبواتفيكلهأالصورةمأمللالقارقنعرفأنأردناولو

الوحشيقالتىالممالكروياهفيالسفركاتبجمف8ا7دانيال

مادىوممدكةوالبابديينأاألشوريينالقديمالعالمعلماسادت
رسفاو

واحدةكلعلىينطبقأنهحتىالوحشيةمنالممإلكهذهكانتولقد

إلهاترمزالتىالوحوشصورمنها

بأجنحتهوافرضلوعالثالثةفهوفيوالدبنسرباجنحةاألسد
منالتىبأسنانههيبالرابمالرالحيوانثماألربعهورووسهاالربعة

وتوالجبروالبطشالقوةرمزالممالكهلهالعشرةونهوقرحديد

642



فىليسإنسانابنشبهفيممتلةجديدةمملكةالعالمعليستأقماكن
الصادقةاإلنسانيةروحوفياإلنسانشبهفيبلالكاسرةالوحوشرةصو

4الدموىوالبطشالوحمثبيةعهدأنإلىلرتشالنبىراهاالتىالروياإن
وأنالزوالإلماطريقهفىهودمائهاوامتصاصالشعوبواسشالل

ءجمعااإلنسانيةعليسيشرقمباركأأجديلعهدأ

تحلوسعيدذهبىبعصرلمجلمونكانوالقداليهودحلمكانوهذا

زيتونتهوتحتبهرمتهتحتواحدكلفيجلسلهمبالنسبةالحياةفيه

مضايقمنوما

والقوةلهالحولتايلنفروههذايحدثأنيمكنكيئولكن
بقواألرضعلييأقلنالسعيدالعصرذلكإندانيالروياتقول

اللهيرسلسعوفءالسمامنإلهىبتدخلسيأقبلودهاخهمالبشر

المسيحذللثيلقبأنأنسبوماالمجيدالحلمذللثليحفقالعالمإلىمسيحه
شخصإلىالرمزتحولذاواإلنسانابنبلقبءالسمامنالرسولذلك

القهرسولعلىيطلئاإلنسانابنلقبوأصبحإنسانفيالروياوتركزت

الحلمذلكليحققالعالمإليءالسماإلهسيرسلهالذىاللهسثيحأو

إباناناإلنسمابنللقبوتكرارأالحقيقةهلهذتأكيدالنجدوإننا

وهىالعهدينبينماةفترفيباألمةتحيطالتىكانتاآلزماتوقتوفيالسبى

ءالسماقيهاوصمتثعنيفةبهزاتتميزتعلمخمسمائةمنتقربفقرة

القانونيةكيرالكاباتمنمجموعةنرىءاألنبيابلسانالتحدثعن
سفرويدعىاالسفارهفمأحدفيالفترةتلثفيتظهراألبوكريفا

فيصورهاإلنسانابنعنمايتحدثأكثريتحدثالكاثنرىأخوخ

تلكقتفىومتىئابتةمعينةلساعةاللهيحتجزهاقويةشخصيةصورةفي
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ىانحعجزوسلطديةعامنهيربقولمالعاإلىفيأقىاإلنسانابناللهسيطلقلساعة
حديدمنبقضمباألممعىفيرونجهـهفىتقفأنبشريةثرةوالتستطيع
منائيلإسملكأركانويثبتخزفمنءإنايكسركاويكسرهم

أضاهاإلىاالرضأقصى

صورةهىاليهودىالقكرفىاإلنسانابغصورةففدكانتذلكوعلي

قدلدهشقسامعيهيسوعقالرهكذااللهكنالمرسلالمنتصرالعظيمالفاتح
لنفسهاللفبذلكمتخذااإلنحانابيقليتمجدالساعةأتت

أنفاسهمقدأمسكواحولهالذينإننقولنكادالقولبهذانلقوحينما
الجليلىالنبىذلكعلىبعسيرفليسخطيرةألحداثونوقعاوتالجبادهشآل

النبىذالعليبعبوملييرهقمنالميتفيخرجينادىالذىىالعجزا

صوتلعليدرىمنبلشعبهلنصرةوجيوشهاءالسماجحافليدعوأن

رلعلالحاضرينستفاجىالمممظرةالعالماتولعلاآلفيمميكوىيابوق

يحرونماكانوانهمولكاليدرونوهمحولهمترفرفاألنتصارراكات
تمجيدهعناالخالفكليختلفكانيسوعفكرفياإلنسانابغتمجيدأن

كلإخضاعهوهمفكرفياإلنسانابنتمجيدكانلقدهمتصووهمفى
يسوعنظرفياإلنسانابنتمجيدوكاذقدميهعندوسجودهملهاألمم
بوالالعارموتالموتأنولألقسىخضوعههو

مركباتهافيالمالئكةكتائبالجفوعتعمورتاإلنسانابنذكرحينما

انئيرصورةمخيلتهفىكانتاإلنسانابنيسوعذكروحيمالنارية
وقدميهيديهركمقبعليهتهجمىوبافحان

تبعتهاثمامميهسقلوبيسوعبهاتطقنجملةأولأئارتوهكذا
قصوركلنقضتفقدهمدهشفييترنحونالسامعينجعلثأخرممطجمل
842



هذهفىيسوعأعاندوىاألرئهمرببفيانوزعزعتحالمهم
ومخنارهءورووتضحيتهأساسعليولكننانتصارهبفوفىاألقوال

كيفنندكمحتىلممنهاسهوداموقفندركولناليسوعموقفندركلن

نراهمأقعحبوالالصليبروياإلماإلنتصارحلمأعينهمأمامرل
يفهموأنرفضواأنهمفىتكنمأسائهمإناليفهمون

المذهلاللغز

313362يوحما

هومااليونانيينأمامبهانادىالتىتبالكليسوعبقحصدكانوماذا

اللغزأهذاعليهاينطوىالتىالتعاليمهىومابهنطقكالذالمذهلاللغزهذا

جوهرىواحدحقحولتدورسيةرئيمأمورثالثةهناكأنأعتفد

نبهدهاوكلهاالمسيحية3والحياالمسيحىاإلممانأمماقإلىوتتغلغل

الفقرةهذهثنايافي

الموترأنموثبغبرالحياأنهأكلوللهفىبؤكديسوعكانلقدا

ظلتطالماازدهارولىثمررالالتأثالرلهاطةالحنفحبةالحياةطريقهؤ

األقداموندوسهاالتربةفيتلتىحينماولكنوذاتيئهابكيانهامحتفظة

بالموثدهارواألزلنمو01عالإلىتخرججللوتالطنفيوتدفغ

القولفىوردكادمحروفئالكنيسةتتوالدءاشهداابموتالحياةتولد

الكنيسةنبتةبهاروواالتىدماؤهمفلوالاكنيسةاربذءداالثادمالمأئور

ولنأغمانهاوامتدتاسماترعالالنبتةتالثازدهرتمالةالطغ

والموتماللوسفكوالبذلالتضحيةطريقإالعنعظيحةأمررانتوقع
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اإلنسانيصلبفمالماألشخاصحياةعليأيضاينطبقالحقهذاانل
سمواتالمامموتفينفعذايصبحلنفإنهرغائبةعغوتوذاول

مر9صويدعىبرىكانترأساقفةءروساأحدعنتروىقصةهناك

اشارلديهأثيراصديقاولكنالعظيمةالعالميةمطامعهلهكانتأنهالفي
الدنيويةأحالمهونبذاإنكلتركنيسةبدخولعليه

إذاالالهوتيدرسطالباماوقوكانالكنيسةفييصلىوبيماكان

ولوكانالمطلوبالشخصهوأنتإنسانأذنتخطئهالءندايسمعبه

وخدمتهذمىالكمركزهإلييصلأناستطاعلمااألرضيةبمطامعهتمسكقد
مجالطفيمكانهلهأصبحأحالمهيدفنكيفعرفحيخمالكنهالمباركة
الذىللمبدأباإلخالصالحياةإلىنصلبالموتاللهخدمة

البثريةبهاتفخرالتىالعظيمةاإلنجازاتتولدالموتحتىنعتنقه

ءوإنانافعةأداةاإلنسانيصبحالشمخصيةوالمطامعالذاتيةالرغائببموت
اللهلخدمةمكرمحمأ

ونودالحياةتحبوكلنابالحباةنحثظالجاةبانفاقأنناأأي2

األولالداخالحياةحبءوراانيستزدافعانوهناكعليهاالحفاظ
همااألمانو4الشخصيةلمصلحةاإناالمانفىالركبهوالثافىنانيةاهو

أعادةمرمنوكمالحياةارالستمرالعاملتانتانالقووهماالحياةلحبالدافعان
الحفاظفيويجتهدحياتهبختزنالذىإنبهنادىالذىالحقتأكيدميحالم

ولكنالمطافخهايةفىيخسرالذىهومنيعةبأسوارويحيطهاعليبا
النهايةفيجهاصسيالذىهوحياتهينفهقالنى

كالسكريدعىشهيرإنجيليمبشرظهرالتبشيرىالعملتاريخفى

فيبواجبهالقيامفىجيدايألوالمبشرهذاشيلمالدواموعليإيفانز
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حهذاموثحراالهالكةللنفوسالحياةبثمارةوتقدبمالمسيحدمة

يبذلهالذىالجهدمنقلياليخففبأندقاوهأ

يتركأنمنويتوهجبالناريلتهبأنللحديداألفضلمنجوابهفكان

فلينفقهاحيافبكسبأنأرادمنعظبمأدهوهذاالصدأليأكله

داركجانةنسالفرالبطلةللشهيدةبالنسبةاألمورتأزمتوعندما

الماكرةالحبائلوأنونفوذاقوةيزدادوناأعداعأنوعرفت

إالالحياةهذهفيلىيتبقلمالدوامعلىصالتهاكانتحولهاتضيق
يوبهديسوعلنجدوإنناءتشاكايارباستخدمنىعامبعضأوعام

61متى53ة8مرقمهاألخرىتلومرةويكررهالحقهذا

7133لوقا0193متهما942قالو52

كانتوكموثقدماانتفاعاوأقلصاقةأكريكونالعالميهانوكم
أناستعدادعلىأشخاصمناكيكنلملوالكئرتخسراإلنسانية
اآلخرينمةخلىسبيلفيومنقعتهم6الشخييوأماكملهممصاينسوا

نجرفيوحياقهمقوخهمأنفقواالذفيألولثكبالكثيرمديئالعالموكم
وخدمةاللهخدمةميدانفيءلشىحساباحسبواوماظ

03خوخهم

والقلقوالتوئرالعنيفةاتالهزمنالخاليةالهادئةالحياةإنصحيح

لمجنلمإنأوأطولعمرأتالجسديةالنظرةيحسبلنانضمنقد
عليالجالسالزوجإلطءاوهدوتنعوولأكثرحياهكذلكاألمز

احةالروسائلكللهيئوفيةزوجةجانيهوإلىالمدفأةبجوارالدوام

بلالسبكلضحتهعلىالحقاظإاللهالهمالذىالرجلأووالسعادة

152



لناإلطالقعلىيحيالنلكنهأطولعرأنفسهيضمن

الحفةالحيماةمعنىبعرف

إنالحقيقيةالعظمةطريقهىاظدمةأنأيضايسوعويؤكد3

خدمواالذينهموإكبارإجاللبكلالعالمكرهميذالذينأولئك
مسواحمنأكةلرنيةاإلذ

أنهنعرفليفربولمدينةفيالخالصجيشالأجدولمن

هناكجليلةخدماتأدتبرويكمسزباسمتحرفسيدةهناكممانت
العالميةالحوبفيهنشبتالذىالوقتفيالسنبهائقدمتوأخيرا
وكانأشدكاعلىالجويةوالغاراتلندنمدينةفيآنذاكوكانث

لتءونضاجهدهاقلوقدفاعلةعساهاماذالونءيتسابلدتهاأهل

تهاتيامكاا

لالسعافاتصندوقااشترتذاومابخدمةتقومأنأرادتولكها

لإلسعافحماجةفيكنتإنبيخهاتبابعليألفتةووضعتاألولية

مقانهصحيحإخوتهمنانسيحىموقفهوهذاالبابإطرق

والنفايسبالنفسالمضحيألاإليثاريةالخدمةثرسئتعلمأنعلينايرالع
بداخالعامةالخدمةعجلةفىيدورونونروكثإقتناقأناقمجتمعفى

خلحاتهممنيسنعفونفيهالذىاليومإلىويشتاقونغيرالالوظيفة

المالتبهديسإاللهمهمالؤغرهموالراخةءالهدونواتبلينثموا
مبتغاهمإلىءرهوالأولئكيصلرقكالمقتنياتوجحعالسزيمءاواالفى

قلوبتوجدالأنهبخوهرياواحداأمرأاألقلعلىئهـفوناسيكنكنهمو

التىالئمنالكثيرةالغاليةاللولوةهووالحتلهمبالحبقكئرة
ءشىكلفقدفيكونماناإلنفقدهاإذا

2ة2



كافةفىالحياةإلىينظرونكانواالذيناليهوفىإلىوعيسءجافد

والألنانيةوالنفعيةالسيطرةبمنظارمجاالتههاوصورها

المجدعناصريقيمونكانوالقدللحياةجديدةبنظرةجاعوالعنصرية

اآلخرينعلىوالسيطرةالتمالثإلىوالوصولالزمىاالنتصارعلى

الزاخرةالحياةالحياةإلىالطريقأنهالنامىليعلميسوعءفجا
حيماوانناالموتإالنحياهاأنتستحقالتىالحياةالفياضة

ومنالحقيفيةالعظمةطريقهىالخدمةوأنندخرهاحياتناننفق

عامألفىمنذيسوعبهنادىالذىالمذهلاللغزذلكأنالعجابالعجب

الحقمنأكئرليسسامعيهعلىعيراالوقتذلكفيبداوالذى
المعقولالمنطقى
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اليقينإلىاالضطرابن

آألبآثقا01أفولنؤقادااضالزتتقدتفميىأألن

إلىآتثثالذافيجلؤدليهنأالستاغلالذهنتحنى
ضؤتدءقخاأسئقلثقخلآألبئآثقائتاغآلالذ
كانائذىقأئخفغأثضمأؤاقخذقخذتءألمعئضامن

قذواقاؤآخرونزغدخذتقذقاذؤمتمغؤامفأ

ضازأخليمنلثشؤقاذتسئوغآتجابآقاللثكفقة

آثقاتمذاقيئوتةاألنآخيكثمجمنتلألصؤتالدأ

آزتقغثإلأتاؤجاخاليأئقاتمالذازييشئطزخأألن

أئيماإلىفشييرآالذا4قاائحميعإؤآخذبأاألزنيعز

ستمغتاتخنأئخفغقأتجابئتموتأنئرلمجعأكانييتل

تقوألقكضفتأألتلإلىيثقىييحألضأنالنامويرمن

الداهؤقنئمتالنآئيآئنئرتمغأنتثتنهماإنهأشت
تالاإثآآئن

217243يرحنا

آلهحما



يقينهثمايهواضطروألمهيسوعحرةلرالبشلنايصورالفقرةهذهى
االضطرابحولتالتىاألسبابأيخحالنايظهروهوصارهرا

هنيقإلى

ولكنهجثسيمافأقىالمسيحلصرليعرضيوحنا9بدالفنحنا

هناالرهيبالصليبشبحأماماألمعركةضيخوومويسوعالبظهر

اإلطالقعلىمقبوالليسأمربالموتاإلنسانيلتقىأنالفرصةهذهفي

أمرالصليبعلىيموتوأنبغيضأمرشبابهعنفوانفييموتوأن

واجهواالذينءالشهـهدامنواحدمنشجاعةأقليكنلميسوعلكنقاس
اخرشيئأيعنىالصليبلفدكانالظفرابتسامةشفاههموعلىالموت

األجإلنهايةوإلىالخليقةءبدمنذوعارهاوذنوبهاالبشريةأحمال

كانلقدفرضتقلبىالعاركسرالنبوةبروحعنهالمرنمقالوكا
والخزىالعاريعنىلقدكانمرةقاسيةميتةمجردمنأكثرالصليب

األممكلومحتقرللشعوبكلعاروحسبانهاآلباللهوجهواحتجاب

خوفمائيسونداجورجاالسكتلندىالالهوقبهنادىرأىوهناك

قةوهوالصليبيصبحأنخشيتهمننابعاكانالصليبميثةأماميسوع

اإلنسانعناللهوجهيحجبوحمجابااجزااللهابنحقفيالبشريةجربمة

هذاكانءوسواعنهوالبعداللهغضبدائرةفيلالئداإلنسانويوخ
عندعاديأسهالالموتطريقلوكانتالمؤلفيفولفكهـماذاكأواألمر

والموتهفيفضيلةهناككانتلمااضطرابوالمشقةباليسوع

تفتضىبلفاقىعدمالتستلزمالحفيقيةاالثمجاعةإنتذبيحتهفيكفارة

األلمساورناولوحتىالنهايةحتىوالموتالتضحيةطريقفيتميرأن
تنتصرهناالأحدهميقولىكمااليسوعشجاعهتكمنوهناوالخوف

552



المعركةنرىهناآلالهاتالوأهوالموتخوفلماءلالبالطاعةرة

ندلآلبملةط13الطاعةسبيلفيالمجدربخاضهاالتىالرهيجة

حشمعرمملمجاربأنالحبيباإلبنعلىوكالاالبطريقهوالصليب

اآلبإرادةإتمامطريقفيالباية

لقدواليقينبالظفربلباإلضطرابالتنكاالقصةولكغ2

المثيطانطةبزاألمريفهىفالبدوأنطريقهفيسارلوأنهيقينابسوعامتال
الموتحتىوأطاعاآلبأطاعذافاألبدىوخرابهسلطانهوزوالق

راممعلياسقيقظالفىالسيفنفئابتةنجطراتالصليمإلوسار

فريستهيبغىالذىالزائرلالسدقاصمةضربةيسددأنالبدائرعية

هواألخيرالصرلهوالصليببأنوئقلقديركلعدوالشياألن

ذراسفامخااألرضعنيرتفعحينماوأنهالشيطانمعاألخهـيرةالمعركة

قلوبوموتهبمحبتهبسيجتذفإنهالجشرخلجهالعارخشبةعليالمحبة

ويفسدالخيرعدوعالينتصرأناالولىيسوعرغبةلقدكانت4الجميع
الناسحولهيلتفأناألولىرغبتهاكالقدءدالوصفينحططه

يرتفعأنالبشرقلوبعليالسيطرةأوالشيطانلغلبةاألوحدالطريتاوكان
باالنتصاروانتهىالمعركةبرهبةطريقهبدأوهكنظالضليبفى

انتصارإلىواالصطرابالرهبةتحولتحتىثحلمالذىوما3

تحدثلقديئاالثبينتوسطءالسمامنصوتاإنأمامناالتىالققرةتقول

لحظاتهفيالمقدسالعاريخئمرةمنفكمبغريبهذاوليسإليهاالب
إلىيتحدثلهججلفالتهمسموعبصوتءالممماتحديتالحإسمة

طريقيعقرضوالله3141األولصموئيلصحوئيألاليبى

ملوكالمحبالصديقويحادثصديثابلإفيوجههروبثمنءأثخايليا

أصدقائهمنواخدإلىششمعأيوبمأساةوفي811ا91األول
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461أيوباللهصوتإلىيصغىأنهصيؤكدالتيمافىأليفازلنالئة

الالموتيونيلقبهاالىيرةالففيقرونبعدةوقبلهعصرالمثحفيولكن

ونرىالبعثرإلىيثالحلىعنتمصمتءالسمانرىالعهدينمابينرة

لأو3أووسيطفيإليهمءماالستتحدثبأنيقنعوناليهود
البشرعناللهوتباعدالقديمةالعظيمةاآلياماملفدالتاريخفييظهر

قدمسموعةواضحةكلمحاتفيءاألنبياإلىيومأتحدثالذىوالصوت

اللهصوتاليهودمنقنعالمسيحعصرفىوهكذاالحديشاعنصمت

ابنةأوالقولبنتمعناهاعبريةكلمةوهقولالباثأسموهبما
للهيكلحدثمب57عامحصارهاإبانأورشليمابخرقبيلاإللهىالقول
كانتالتىالكورنثيةالبوابةمخرةحينمحليانفتحتفقدفريدهدثط

منوسمعأعقاكاعليندورلكلشخصاعشرينمنأكرإلىئحتاج

وكأنهايبدوأقداموعصوتيتلوهالعاصفةكزئيرزئيريكلالهداخل

سمعاألقداسقدسداخلومنالهيكلدرجينزلعظيملجمهور
أما10المكمانهذافلنغادرالخبريةباللغةبوضوحبهتفجايلصوث

قولالباثرعبفيحهتفونوهموجوهعلياتكتفأوافقدالكهنة
بكلمةينطقأناستطاعالذىالوحيدكانالحضوروبينقولالباث

لفاتأشفيوهتفلمفتوحةاابةالبرإلىفاشارزكابنيوحناالجدمو
لتلئهميالبنانأبوابكجاالقائلبالنبىقيلمافهذاالهيكلخهايةدنت

أرزكأندرالن

اللهيثحاطريفةعنعصرالمسيحفياليهودفكرتقربثحعورةهذه
منتقتيبسماكانمتماكاكالباقولالباكأنيعئفدونولقدكانواإليهم
جاذإنانولكالمباشرللبشراللهوتليسثفهىب11ماتكل

يمعربورثليمسقوطقعةاجعر11

752



لهمسباكماالسحيقالبعدمنصوتالبعيداللهصوتصدىهىلتعبير
هكذاتتعاملماكانتءمماالولكنالمباشرالحديثعنبديالالعميق

إلىيستمعيكنولمأعاقهفياللهحديثإلىيستمعيكنفلميسوعمعا
إليهيتحدثاللهكانبلقولالباثأوالبعيداللهصوتصدى

للندالندحديثمسموعواضحبصوت

العظيمةالساعاتفىليسوعيأقكاناللهصوتأنأيضانالحظ

فىاألردنمياهمنصعودهعندالصوتهءجافقدحياتهفىالماصلة

الصوتءوجااأمرقسللعالمإرساليقهمستهلقىممادهصةفر

إلىللصعودأورشيمإلىللصعودوجههئبتحينماالتجلىجبلعلىإليه
منلهجهتفالصوتوهاهو97مرقسوالموتالجلجثةجبل

منجرعةلهليقدمالسرمديةالعلياءاألجوامناآلبعندمنعالىا

والموتالعارصليبأمامالثبات

منلكليفدمهأنامشعدادعلىالحبيبلالبنالسماوىاآلبومايقدمه

الخدمةنبركتفهعليويحملبهيوئن

ومعونتهبقوتهيويدناأندونادانفوعلىكرمهفىللعملاليرسلناظدته

نفوماليتركنافإنهبهاللقيامويوفدناخاصةمهمةإلينايكلحيماإنه
إنءالسمامنبصوتيؤيدنأإنهالواهيةتوانافىمرتخيةبأيدالمهمةهحهن

والدشجيعالعونبيساتلفلوبنايهسفهومسموعةبصورةبكنلم

6العالمءضوضاوفوقالمباالةعدمصستاليصتإلهتاإنالتلسد
صوتيعلوالمتاعبأمواجومهمةالحقءأعدأوضجعجالشيطانوزئير

فييرنوصوتهالوإجبطريقئفنمضىمشجعأوأضحاجلياالرب
ألثنابلإليناالبتكلماللهألنليسالحفيقيةمشكلتناإقتملوناوقوتهاذاننا

الكفايةقيهبماصوتهإلىالنستمع



اليقينإلىاالضطرابن

21723بوحناإ

يجذباألرضعنيرتفعحيماإنهالحقحمهذايسوعنادىوهكعذا

أنهبمعنىصعودهإلىيشيرانهعلىالقولهذاقهمالبعضخالجمإليه

الحميعإليهلمجتذبفانهوصعودهقيامتهقوةفييسوعيتمجدحينما

صليبهإلىيشيريسرعداكانلقدالحقيقةعنمايمونأبعدهذاولكن

مصدقينكيرإليهاستمعواوأخهمذلكعرفواحولهالذينأنووانمح

ابنأليسالعاربصليبالممجدةبصورتهاإلنسانابنبطيرالذىفما

السماوىالجندقواترأسعلىالبشريةإلىالمرسلالهلرساإلذمان

ملكوتهأليسقوتهءملفىاإلنسانابنأمجادمعالعارلصليباتفاقأى

يزولمالنأبدىسلطانسلطانهأماالينقطعوسلطانهيزولماال
رئيسعنالقولوردأما741دانباليقرضماالوملكوته

52ت3حزقيالاألبدإلىعلجهمرئيسداودوعبدىالذهبىالعصر
النهايةوللسالمرياستهفوالجديدالعهدملككنءإشعيافالأما

األبدىالملكوتذلبثبأمجادمزمورهفىنمالمرنميالترألم97ءإشعيا

ديرالقبلسانقائال

984مزمورورمملكتكفلىدورإلىوابنىنسلكااثبالدهرإلمأل

األبلىالملكوتأمجادنوباإلنسانابنمابينبطونيراليههودكانلقد
يلصليبنجزىاإلنسانفي01بطكريسوجوهاهوالقادمسعيدالوالعصر

ملكوتوأىهذاساناإلنإبنيكونصنففأىوقسوتهوعاره
ينتهىحتىيبدأبدايتهإنماالذىهذايكون

952



رحقعلىكأنيوعبأنينادىواالجماعالتاريخمنطقلكن

أنبالقعلثبتولقدصليبهجاذيةعلىورجائهآمالهكليسوععلق
جماذبةجبارةقوةلالئدوسيظلاليزوماكانءفداوالالمحبةصليب

خالدأويبقىالجلجثةمسيحإلىافىفرواوالممالكالشعوبتبذب

وسلطانهوبطشهالعالمقوةزوالبعدحتىمجيدأرفيعا

تتوارىوالنارالسيفعلىقامتالىااطورياتلراإلمأنتبقىفةالحقيإن

موكبفياإلنسانيةدوخواالذينالجبابرةوأناألخرىبعدالواحدة

لملكوتاولكنبعداآلخراحدالوابالربطوجمهموأحقادهممطامعهم

وتتسعدايويريمتدةبالصليبيسوعأسسهالذىالشاملالعظبم
جيلبعدجيالرقته

الساخرالمسرحىالكانبصورهاكماداركجانسصرحيةفى

ءأبناخمانالاوتهنهايتهامنتقتربالرونشهيدةنرىبرناردشو

أولئكإلىسامضىنعمأمضىسوفوتقولإليهمتنظروهىأمنبا
الحببريقليعوضنىإليهمسأذهبنعمالفائضةالفلوبابأءالبسطا

سوفولعلكمأضادكمفىأجدهاولمئهااقنالتىالتزياتمحنمعيوفى
إننىلكمأقولولكنىجسدىفيتمشتعلانالنيرتشاهدونحينماتسئريحون

رمزهذااآلبادأبدإلىالرحبةقلوبهمإلىسأجتازانرالنوسطقى
هوالصليبعليمرتهلقدكانمصغرةوصورةليسوخلماحدث

اليهودمسيايكونقدالدهورأبدإلىالبشرألىفيهاجنارالنىللطربقأ
منكاتبأكثرحياةفيالعمرمححاعاثأجملاصتزفيقدتصرالمنايظافر

ءوالمحناالجهدالمورخنمنواقتضىأفكنارهبناتعنهليمممطرولدب
عرشهتأسسقدملكالعارصليبعلىموالسلمحبهثآوثيولكق

الوطيدالثابتاألساسإنأجمعينالبشرقلوبفيالسرمدىالخالد
يةالمضمحالباذلةالمحبةموخالدعظيمملكوكلبا



النورءبنا

تغدقييألرقاتأكئمآلتوروعيسمققاآلتهثم

ىوآلنآلطآلئمئذرككئمئألألنوزكئمآماداحروافم

تكمداتمماتذقبآئنقمآلتغلآلطآلمفىيحيريت

يحمموعتكفتموليآلن2أثتالتصميروابآلئورآجمنواألئور

غئهغؤآختقىمضىتنتمابالذ
215363يوحنا

دالتهديدوالوعيمعجخبإلىجنبااألكيدالوعدنجدالققرةهذهفي

المسيحىاإليمانهرجوتمكانلهوالوعيدالوعدمنوكل

يسوعبرففةيسيرالذىكاإنمعكمالنوربالؤرلناالوعدفهناكا

هناكوالظالمالظاللمنيتخلصيسوعمعيسيرالذىالنورفييسير

البمئريةاستارهفيئتخبطظلمىأعر

مبنأبعدماهوإلىنتطلعأنخشيناأننالنايحدثالمالخوفظلهناك

فرصةفيتحدثأنعتيدةتغييراتتوقعناأننايحدثألمأقدامناءموطى

فيالرهبةتعترنجأألمخائفيئمنأكئرتوقعنافيوكنامناأماالحياة

فيفبالخونيثمعرألممجتمعإلىمجتمعومنبلدإلىيلدمنإنتقالنا

162



أوعظىالحياةمهنةاختيارعلىإقدامناعندحياتنامغالحاسمةللحظات

الحياةبشريكاالرتباط

أىنرفوالالطرقمفترقفىنقفحيهاوالنرددالشكظلرهناك

فىفنتخبط5ءشىكليلفعيونناأمامفألضمبابنسلكالطريقين
ةالظهيرساعةالشمستختفىحيناألحؤانظلوهناكوالندرىطريقنا

أوالصديقالحبيبمنخلتالدنياكأنونحسليلنافىالنجومءوتنطفى

منمخاوفهمنيتحررالطريقرفيقلميسوعبختارالذىكنو

قلبهمنتنزعهاأنقوةأيةالتسثطيعكاملةبثقةءويمتلىشكوكه

نورالنورفيفطريقهتطفئهأوعهتزتنأنلمالطانأحزالتقوىصمعظبفرح
يحوليسوعمحضرألنالدهرهذاظالمالظالمفىوليسالعالم

نورإلىالظالم

السرعلييسوعاتباععليعزمناإنالعهدبدهناكولكن2

وأبديقنااومصيرناوكيانناوحياتنانفوسناإيداععلىمعه

هناكالقاالطعلىيخدثفلنوإالالحالفيمأنينبغىيديهسب
غنمناوإذاالقوةلناكانتاإذاولكننتممهأنئستطيعواجب

فيإالبهالقيامالنستطيعولكنناوالتحماييواجبالدرسننصةابفر
ولكنأحسنهماواجبوقتهافيالكلمةاللصءوصفاالذاكرةقوة

األمروهكذاموضعهاغيرفيوأصبحتأثرهاضاعالفرصةضإعتإفا

نفسفيالطريقورقيقالحياةرقيقاختيارهفييسؤعفعلسبرفي

ةبالفرربماليهوديتقدمكانقنابكلماتهيسوعفجهاتادىفتئاللحظةا
النورعليهمفيشرقبرفقتهاليسبرواالحياةفينألوابهليوثنوأاألخيرة
بمةكالجرالصليبويقفالكصرىحماقثهتمتكبوافيأنقبلصةالفرليغئئحوا

262



البابويفتحأيديهممنالملكوتلزعيناآلبتجعلالتىلعظمى
تزدادالتجديدصقرأنالمؤسفةاألمورمنةدارهتعطىأخرىألول

منتهاهاإلىتصلتنازلياحتىتقلعشرةالسابعةسنحتىتصاعديا

يغيرأناإلنسانعلىجدابالصعمنيكوننالثالثوبعدالثالثيئفي
الفرصةيرفضالذىإنيسوعخجديدةبدايةويبدأحياتهطربق

حتىطريقهفيتوغالويزدادقلبهيتفسىأخرىبعدمرةإليهالمقدمة

اللهيقدمالمسيحفياعاإنتزنقسهينتزعأنعليهالقاسيةاألمورمنيصبح
لنااللهيقولالواحدالجانبمنوالنعمةالبركةمراتباسىلألنسان

تفلتقدأخهامنيحذرنااآلخرالجانجماومنأمامنامازالتالفرصةإن
واللحظةالتوفينغتنمهاأنعليناوأنمنا

362



األجممىاإليماندم

كدفقاالذاآئابأقاقهثمضئعقذكانآئةؤقغ

ياربقاتهأثذىيئئأءإشصغتاقؤذيتيمبلئؤجمئوالئم
اللداألرلثذزاغأسثئغلتتؤلمنيخمرتاضئمققن

أغكماقذأئضاقآذ2إشتغتاألنيؤمئواانزواإفتثم
وتمثئفزوايغئويهئمئئصروايئألفلوتفئمؤآكقظغئوتفئم

جينالذاإشغتاقاذقياشثمتفئمؤتزجفوابفلويهثم

غئةؤتكفتمتخاتةزآى
217314يوحنا

فيباالبشيريوردنلكثيرفيواالرتياكالحيرةسببثالفقرةهذه

الفالثلالصحاحاألولينالعددفيمنالواحدءإشجانبواتمنإقتباسين

حينماالربقوةعرفمنهناككانإذامماالنبىلءيتساوفيهسينوالخم

أصعبفهوالثاقاألئتباسأمابهنادىحيننجبره3منأواستعلنت

االقتباسهذاحيرةفيالبشرىالعقلأمامهيقفالذىوهواالثنين
الربأكأفقال6201ءشعيافيأقرينالهنجدالثاق

إبصاراوابصرواوالتفهمواسمعأاسمعواالشعبلهذاوتلإذهب

462



عينيواطمسأذنيهوثقلالشعبهذاقبغلظالتعرفوا

نفسفيشفىويرجعبقلبهويفهمبأذنيهعويبعينيهيبصرلئال
314151تىفيأاقتاسفيأوصريحاتترددنجدهاالفقرة
كورنثوس118روميةرسالة401لوقا421مرقس

الخطيرالبدأواعليهوىتنالذىالمحيرالغزاأنعلي341الثانية
إلىباألنسانيدغالذىهواللهأنالتعبيرلناجازإنتعلنهالذى

إلىاألمربهفينكاألذنيمانوانسدافىالبصهرةىوالقبقساوة

فيجنحبأنسانالسبيلتلقوىحينماأنهثأخرىأوبكلماتالرهيباالمصير
أكلقالذىهواللهفإناإليمانبابأمامهويغلقوالشرالخطأطريقإلى

الحياةفيجداليدخلحتىوضميرهتهوبصيرقلبهأوأغلقأمامهابا

فناآليةهذهلمثلالتأويالتأوالتبريراتمننبلىأنحاولنامهما

قلبالمهيقسىأنيمكنفكيفمرضتفسيرإلىنصلأنجداالعسير
البشرمسئوليةتنئفىوأنالبدالحالةهذهفيخطاياهفىحهكحتىانسان

هذهنضعوكيفاللهنظرفيومذنوبيتهممديونيهمبالتالىوتنتهى

ابنهبذكحتىكلهالعالمأحبالفثالمحبةإلهةحقيقبجوارالحقيقة

خالصهسبيلفيالحبيب

الفقرةهذهحمثمانواجهأنيمكنأمرانهناك

اشعياعأحديثسياقفىالمنطفىلالتسلنتتبعانينبغىأننااالولمراا

برسالةاسرائيلشعبإلىافبىتقدملقدألشعيااللهحديثأو

اللهاتاهمابكلاللهبرسالةإلجهمتقدملقدالذحقلهموأعلنالله
وكأققلوبهمويقسونآذاخهميصمونبهمفاذالروتأثقوةمن

يتقدملمكاوالمحبةالصالحبرسالةإلجهمتقدمتالقدبقولءبامعيا



ودالالمطلوببافرالرسالةتأقأنمنوبدالآخرإنسانبهاليهم
إخهمأردأحالإلىيندفعونكمإذافضلمستوىإلىترفعهمأنمن

البركةواسطةحولواقدبهمكأفىقلوبههموتمردموقساوبعنادهم
قأذهبلىيقولبالهكأقاوقساوةلعنةواسطةإلىوالنعمة

ويسمعوابقلوكميحسوالئالأذانهمصمممىعماهمزدقلوبهم
ءأشعياقولهذاوأشفيهمفبرجعوابعيوخهمويبمرواذاخهمب

نفسمنمنكسروقلبمتمرمرةنقسىمنناخقولوهونفسه
موتواسطةإلىسامعيهاقساوةفىقدتحولتالحياةرسالةأناكتثمقت

لعنةواسطةإلىإلحهمقدحتمنعنادفيتحولتقدالبركةورسالة

فينضعأنالجامدةحرفيتهافيالسطورهذهنفرأأنقبلعليناإن

كماتإنهاجحودسامعيهبسببوانكسارهبهانطقمنفلبمرارةمخيلتنا
الصخرعلىولكنمحراثهوقادبالشوكممتلئةبةتىعلىالبذارألقىمبشر

والقتادالحسالهتنبتبهافاذاعهودموبعرقهبةالروروىالصلد

كانتفلقداألعتبارفينضعهأنينبغىآخرأمرأهناكولكن2

ءشىكلءورااللهأناليهودىاإلبمانفيالرئيسيةالعقائدإحدى

اللهمقاصدداؤةخارجيحدثءشىفالالوجودفييحدثأمركل

داخلهوهذااإليمانعدمحتىإيمانهوعدماناالنسجحودحتى

الذىوهوالناسقلوبعلىيسيطرالذىفهواألزلىاللههدفةدائى

وجحودهمإيماضهمعدمعلىحتىينسلط

النقولىفإنناالعصرلغةإلىالعقيدةهذةننرجمأنلناجازوإذا
حكمتهفياللهإنبلوقصدههدلاهدفهوالجثرإيمانعدمإن

وجحودهاألنسانإيمانعدمحتىيستغلأنيستطيعالسرمديةوقدرته

662



هاخمأغرإتمامعنعائقلعوقهفلنمقاصدهوإتماممجدهالظهارنمرده
هىهنهومفاصدهالمحهأغرأضيتمموأنالبئريرالشرحثىدل

اليهودإيمانفعدمالثمكلالهذاتعرضيخا3األرسولطربقة
عواألملخالصواسطةاللهاسفخدمهقدوعنادهموقساوخهم

مثتاصدإتماميعطللماليهودإيمانعدمإنالبعيدينأماماباب
ةالدائىوإكالقالمقاصدتلثألتمامالطريقكانبالحرىبلالله

إتساعأوأكئرأعظملدائرةالبابشحقدالضيقة

مجربغيراللهأننذكرأنعليناهذهنظيرفقرةلناحينماتعرض
كلينابلءالخاطىيدفيإذافلماوإالأحدأاليجربوهوبالمثررر

أنتطيعيسالمصرمديةوقوتهحكنهفياللههوأنالمقصودبأننعرفأن
اليهودإلىاللهمسيحءجالقدأغراضهأالتمااألنسانخطيةحتىيستخدم
لكنهمحبهلهممعلناقلبهلهمكاشفااللهرسالةلهممقدما
هذهولالركلوؤآمرراالمحعاىوتمردواالرسالةرفضوا

ولكنالمرةالشائجيئحملونوبسببهايدانونعليهاالتىممظيتهم

األزلىاللهبرنامجفياللههقاصددائرةفيمكاضهالهاالخطيةهذهحتى

منوأحمىأعظماللهإنشامللخالصواسطةاللهاستخدمهاوهكعذا
حتىيستخدمفهوبعصياننامفاصدهإتمامونعطلنجطايانانغيظهأن

قصاوإتماملتمجيذاحمهوعصيانناخطيتنا

762



ءالجبنايمان

أئضأءأدرؤستاجمنكييرونبهآقنثالكمغزدليهن

قصيروايئألبلتغترفواتئميئيمنآثفريستتمبآتفئمغثر

مناكترألناشمخدآخئوافثمنيئائضخمعفيخالم

أاللهتخل
212434يوحخا

البعضرهناككانلقدءصمااذانإلىالدوامعلىيتحدثلميسوعإن

ولكنبهويوئنونهتعايقبلونالبهوديةالسلطاترجالمنحتى

ألحهماألشهادرووسعلىإيمانهميعلنواانيخافونلقدكانواقلوبهمفي
يتبعونكانواءهوالالهيكلمنوالفرزالسلطاتعقابيخشونكانوا

فىخفيةولكنليسوعتالميذنوايكرأنأرادوالقدمستجيلةاسةس

بالنلمذةمايسىيوجدفالالتعبيرفيمناقضةالكاتبيقولوجماالسر
الضية

السريةعلىنمتمرالحقبقيةالملمذةأنأواللمذةروحتقتلالصريهأنيما

الحالتينبينتوفيئأدفىالمسيحىاإليمانفييوجدفالوجودماوتخهى
يصبحواأنبخافونالقدكانوالمستحيليصنعواأنأرادواأولنكلكنو

وكمالكثيريخسرواأنمعناهمسيحيينيصبحونكوئهمألنمسيحيين
منوكمواضحةالحدودوالتبدوالناسنظرفيالفيمتختلطالمراتمن

862



معيتعارضالمبدأهذاالنعظيممبدأمساندةعناالسنىلمرات
التاقهةمصالحهم

أصبحتوأضباعخهاتخلىقدالكلأنداركجانعرفتحيئ

كشتالعمروطيلةمعزولةوحيدةأصبحتلقدنعمهتفتوحيدة

إنالبحرمياهفىبغرقوفىأنإخوقىمنأبطلبلقدكذلك
ولكندماثنزدففرنسالقدكانتأغنامهاسةلحرمعأبقىأنرقضت

لةسليتبقىأغنامهمادامتالجحيمإلىفرنسالتذهبأبيهماذا

علىاألغناممنحفنةيفضلالفرنسىالفالحاهنطيرواحدمنكم
بأسوهاوأمةشعب

يسوعأأننفوسهمارةقرفيفونيعرنوأكالقدءوشاأولثلشالركانهكذا

اليسوعليهلكواحثيثاسعيأيسعومزمالمأنيعرفونكانواحقعلى

ايتحملوأنأرادواماولكنهماسطتهوبوقيهاالمملأمكنإناويهلكو
افواالعترجانبهإلىالتفمحيةواحمالجوارهإلىالوقوفمسثولية

االعترافلقدكانالمتاعبمنالكصثرعليصميجرمماالجميعأمامعلنابه

ءشىومقتنياثهداوكلومطاممهماكزمرخألايةلهممبالنسبةيعنىبيسوع
الدينيةالمجتمعاتمنوالعزلعيةاالبئالحياةمنالعزليعنىهذاكان

باهظاافنلقدكانيهودىمحتملهأنمنأقحىوهذاالمجامعأو
يالقونفاطالتىالكلهمبأديحسوالمألنهمكبرىأكذوبةفيعاشواوهكذا

ركابهفيويسهرونالحقبها

معيققواأنفضلوالقدموقفهميوحنايشخصواحدةجملةوفى

نواجمىأنعلىالناسءالطيبةالعالئةلهمتكرنأنافضلىلقدالله

الحكمةهذاعيئأنيظنونهذاكانوامرقفموفياللهمعطيبةعالقةفى
ولكضهمالرابحالجرادعلىيلعبونأخميظنونكانواالصائبوالتصرف



اإلىالتهوعلاللهدينونةوأنلساعةالبشررضىأنفونيعراكانوا

بهذهلكهمالثرمعسالمفيقليلةأعوامايصرفونقدإنهمالساعة
كالسليمرالتصرفالحكمةمنومكافأخهمأبديتهميبيعوناألعوام
الطويلةلألبديةحسابانحسبأنالناسكمافىكلاللهرضىنفضل

القليلةالجاةسنواتعلى

2ثا



الحتميةلدينونة

ئؤينلئشبىيؤجمنذىأؤقاذئسوعقتادى

أزسقنيأئذىيرىافييروألذىأزسقنيبآثذىتليى

بىئؤجمنمنكلحتئأئغاتمإلىنورآجئتقذآتا

يؤمنوتئمكآليأخدستمعوإنالنهئملفيآليضكث
الخلقبلأئعاتمينبيئآبتثمتىيئيئةآآلقأتا

تإليئةقنققهكآليئفتلؤتثمزدتزميقأئقاتتم

أأليخيرآئتؤمفيتإليئةفؤيلتكلفتذىأكآلما

فؤأزشقنيأئذىأأللتللكنتفميىجمنأتكلئمثثمتىقي
أغتمؤآتاآتكفئمؤبقادا4آفوقاداؤضئةأغاالني

4قكقاقابآتاآتكئئمقماأتإلئةخيلوةهىؤضئتهأن

أتكقئمالكذااألبئلي
214405بوحنا

آخرهىالرابعةالبشارةفيحداثلالالمنطقىالرتيببحسبهذه

معلماتالميذهينفردمعنجدههذابعدللجماهيرالمسيحبهانطقكلمات

172



إليهمتحلقاىدابلأمامواقفااهنرذلكوبعدقلوحمهمومشددأياهم
الجموعإلىحديشختامنرىالققرةهذهفيوليكن

جوهرهوالذىاألساسىبالحقكايخادىبسوعنرىالكلماتهذهفي

فىالبشروأنللبشراللهإعالنهويسوعأنالحقهذاكلهاحياته

منهموقفهمويحددونويواجهونهاللهبجابهونليسوعمجابهتهم

يرىوالذىاللهصوتإلىيصغىوعيسصوتإلىيصغىفالذى

علييسوعدتفرهوهذااقهيقبليسوعيقبلوالذىفيهيبصراللهيسوعإ

وهذه5إلههاالبشريةوتواجهبالبشراللهيلتقىيسوعفىأءجمعااألجيال

الدينونةمعنىيحددالنتيجتينهاتلنمنوكلنثيجتاتالهاايواجهة
للمسيحىبالنسبةهاوجوهر

خرواحينبينيتكررالذىالفكرنفساألجيالمعلميعيدهنا01
هدىءجابلالبشرليدينالعالمولالسيديأتفلمالرابعةالبشارةفى

يرسللمفاللهليخلعالبشريةأتىلقدللعالمينوخالصاورحمة
ومعالمحبةبروحبلوالغضبالنقمةبروحالعالمإلىالمجيباإلبن

دينونةيتضمقالعالمإلىيسوعءمجىإن6منهامفرالالتىالحقيقةتبقماذلك

أورفضمناليسوعمنموقفهفياإلنستانألنذلكاهنوكيفالعألم

نفسهعلىالدينونةحكمريصلهاأويحكمنفسهعلىيحكمقبول
وارتبطبهقلبهفتعلقمىالعظالجاذبيةيسوعفياكتشففاذابنقسهه

يسوعفيشيئايكتشمتلمإنولكنهاألماندائرةدخلقدفهوارتباطة
يعنىقهذاخالصهواحتقرظهرهلهوأدارإليهقلبهينجذبولم
لمجيثالجمودمنقلبهوأنيسموعمغناطيسيةدائرةمنأبعدداكرةفيأنه
الدوامعالوالدينونةاعدأئرةفيفهووقوتةجالؤبيتهفيهتؤثرلم



متناقضأمتضمارباظاهرهفىيبموالذىاقىهذاالرابعةالبشارةفيكطشف

نانعودقلوكاالدينونةيتضمنمجيئهوأنالمحبةروحفيأفىوعأن

اختبارأالمحبةروحفينقدمقدإنناأخرىاتبقبلمنماقلنادـفنكرر

يخدانتظارناويخيباإلختباراهنهأماميفشلفنجدهماإلنسانماسياأ

إنبهإليهنتقدململونكتشفهأونتوقعهنكنمالمكيانهفىالرو
فيثمفكبهواجهناهحيماولكنهالمحبةروحفيبهتقدمناختبارا1لك

روحفيقدمالذىاالختبارنفسأنحتىقصوراوأظهرعيباكيانه

بهيتقدمالذىالمحكحجرهويسوعإدطدينونةإلىتحولقدافي

عناإلنسانيكشفيسوعمناإلنسانوبموقفرالبشليمتحنالله

نفسهعلىالحكمويصدرذاتهمعدن

نفستصبحاالخيرالبومفىإنهالفقرةهذهفىأيضايسوعيقولو2

الحياةفيالعظيمةالحفائقإحدىهىهذهوعلهمشاهدألبشرسمعهاأاكيتيالى

علىيسمعهلمحتألجلالحكمعليصدرولناللومإليهيوجهلناإلنسانااإ
واقتنعمالحقعرفاذاواعخهلسماعهةالفرلهتكنولماإلطالق
أشدتكونفدينونتهالحقلذلكمغايراسلوكاسلكولكنهبصحقه

قدمتوصيةكلتعليمكلكلمةكلتكوناألساسراهنعليوأقسى
النهابةفيهىبهونعملالحئلنقبللناعرضتفرصهـةكلوكفمالثالبنا

عاشمعروفالهوقهناكاالخيراليومفىتدينناالتىالثمهوثضمن

وجوابسؤاذصورةفىاإليمانأصولوقدمعشرالثامالقرنفى

يرفضإلنساندثماذاالسؤاللهذاعرضكتابهختاموفىءللبسطا

وهوالدينونةبهحلتقديجيبثمالمسيحورسالةالمسهـجىالحق

الكتابهذامئلألناألخصوعلييقولثماألعظمنةالدينوانتظارفى
كلماتهافالحقلهوأعلنيديهفماوقعقد
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اهوماعرعناهماكلإنواحدمئالكليسوعبهأيعقلممتحذيرنه

انالصفرصأوفىأوالمسموعةبةالكلمقالمكتوقىءاسوإليناقدموما
يديننافىعليناشاهدأينفلبوأنالبدمعنااللهمعامالتفيأو

األخيراليوم



الخدمةسراعليإشاخ

غمتمزالثالثاألضخاخ

شهـاغتهأنغايمؤفؤآثمضحجميلقثلتسوغأفا

قذكانإذاأللبإلمأثقاتمالذامنلتئتملتءتجاقذ

الفئتهىإلىأحئفثمأثقاتمفىائذينخاضتهآخمث

تهوذاقئمبيىالممئثطانأئقىوقذاثعشتاكانقجين

انهغايمؤهوتوغئقةمئآنؤطىسثخرياثيميفغان

خرفياللهجمئلجمنؤأنةتذثإلىءكئىكلدقغقذأألب

ؤآخذيتاتةؤخقغءائخثتاغنقاتمتفنهىآللؤإلى

ملةوانندأيقممخمملفىماسصمثئئمبهاواتززمتشقة

بقامثزرأكانائتيبتاثمئمثتقتمخقاؤتفآلجميذالتآزخل

يلتغأئتتاستتددالثتهققاذيطرشسيفقانالىقخاش
آألنةأثمتتغقئمتثةؤقاذوغتأتجالتخلىلي
ئطرستهقاذتغذيقاستتفهمؤلليهنلثتعآضآتاقا
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يلذآغمكئثإنتسئوعأجاتةآتدأخقةليملتغي
تذتائطرشسيفقانتةقاذتضيمبمجىلثفلئش

يسئوغتةقاذؤزأيىتذىأئضأتلطفقماخلىليلئش
فؤلبخقئلليلإذغإألخاتجةتةلثشأغتسلقلثىأ

نةيئكدكئمدئشؤدليهنطاهرونؤآثئئمكدةطاهر
طاهرينكفكغمئتثملقاذلفاليكضسمفمةعرت

ؤأثكاؤأخذثتاتةأزخقهئمتلغمقذكانققما

أئئئمبكثمضخضتقذقاأتفقفونثفثمقاذآيضمأ
كسنالكأتائىتقوئونؤحستنأؤسمتدأئغلماتذغوتنى

آزجقكثمغستفثقذؤألفغقمألسمحذؤآتاكئتنقاء

ىتغازجلتغضمكئميلتغمآنغقثكئميجأفأئتثم

تضتعونبكغأناضتغتكقاختئجمتاألآغاليثئكئمئىيئ
آغنهتمغئدليشإنهلكئم4آقوالخقآلخقأئضماخأث

الذافئثمغلإنمرسييهجمنأغالغرشولوالشتدامن

اغمفتفوإنكثمقالؤت
71ا31يوحنا
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كلتبلعليناولكنجانبمنأكفرفيرةالفةهذهنتأملوف

عامةبصورةأواللمجهانتأملأنءى

عنماثمفتحالحادثةهذهمثلاإلنجيلقصةفىرةكثاحداثهناك

عليهكانوماكايسوعمومنفيوبنأملنامحبتهوتظهريسوعشخصيه
الفائضةمحبتهأمامالعجابالعجبيشملكناإليهالمحبهدفعتهوما

إليهدفعقدءشىكلأنعالموهويسوعالبشيريقولا

كلأنيعلمكانيسوعإقأمامناالتىالصورةفياألولالحانبهوهذا

والموتوالعاراآلالمأنفيهيعلمكانالذىالوقتفىإليهدفعقدسلطان
أمجادهساعةقريبةأيضاوساعتههوانهساعةقريبةفساعتهننتظره

الفكوثهذامتلأيضاينتظرهالمجدوعرشينتظرهالصليبعرشإن

عنهأخليولكنةءواالستعالءبالكبريايمالهأنيمكنكاناإلحساسوهذا

نالميذهأرجلغسلطووالعبدالخادممرمحراتخنراتضماعفيوءشىكل

رصلاستعالئهدرجاقطإلىأسمىميهيرتفعأنممكناكانىالنالوقتوفي

أسرةفىيحدثحينماالصادقةالمحبةهىهذهانضماعهثرجاتأقصىإلى

يبدوالمحباآلخرالشريكفإنمريضايقعهامفرداأنمحبةمخماسكة
سرورهولمجدمواناهاوأكةلربأوكعاألمماليقومأناستعدادأتمكلى

يقومأنمنأرفعأنهاإلنسانيظأاألحيانبعغسفيذلكفيالكامل

وضيععملإلىيديهيمدبأنلهتسمحلمكانئهإناألممالمنلبعه

لميسرعولكنومركزهمقلمهمنيحطأنتفكيرهيحسبشأنهمن

ذلكومعالكلعلىربأنهالعلمتماميعلمالمجدربكاتالقدكذلكيكن
فطءماوصببهاوائتزرالخدممنشفةواتخذالالئرغئيابعنهخلع

تالميذهأرجليغسلوراحالعبيدشأنشأنهمغسل
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اآلبوإلىأقعنداآلبمنأنهأسلفناكايعلميسوعكانأولقد

الترابءأبناعلماءباالستعالالشعورهذأيجربهأنممكناوكانيمضى

وئكعليوالرسولأكملتقدهاآلفالرسنافيهوماالعالمطذاباالحققار
تقتربخطواثهإنالبثرعالموالبشرمنبعديهمهفاذامرسلهالىالعودة

اللهإلىابااقترازدادكاساأفلنايبدوولكنبالعالمجمغفلماذااللهمن
عةالوضيالخدمةدرجاتأقصىإلىونزوالللبشرمحبتهفيإغراقازاد

العبيدواجبهومحبةوليمةفيالفجوفأرجلغسلكانلفد

منهمينتظرمعلمهميكنلممعلمالىالتالميذالتابعينحتىهمووظيق

رغميسوعأنالعجبمنولكنخدمتهفيالمستوىهذاإلىيصلواأن
وأمجادهاآلبمنواقترابهخدمتهفىالنهائيةالخطواتإلىوصوله

ونزلتالميذهقلوبإلىأكرافقربقدرسالتهاتمامعتبةعلىووقوفه

الىقرباأكثريكونالذىإناالتضاعيةخدمتهمستوىفيأعظمثرجة
البشرالىافتراباأكئريكونالذىهوالله

فيكانإنهيقولاألسيسىفرانسزالفديسعنيروىتقليدهناك

ارسئقراطيةأسرةمنارستقراطياكانكبيرحدالىئرياشبابه

واالبالمستريحيكنلمولكنهالعبشنعومةعلىمعناداوكان

راكباكاناألياممنيوموفيأعماتهفيالسثالمعليطحايكئ
ممتلئاائمساناةفجاطيربهذافالمدينةخارحمنفردطريقنىادهـص

الىالفدمباطنالىالرأسهدآلمنجسدهتحولوقدالكريهبدلبرص
كانولقدالمقابلالطريقفيقادمابرصاكانكئيبواحدقرح

أوالمدينةالىعائداويسرعجوادهعنانيلوىافنعمالثمألبإن1طبيعيا
جلفترانسزفرأعماقفىتحركشيئاولكنهارلبامنهلجوادهالعنانيطلغ
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إلىضمهثملهذراعبهفاتحاءالمعذبالتعسذلكإلىمسرعاتقدم
المشوهاألبرصبذاكوإذاأخىياهأخىياهاتفاوقبلهصدره

المسيحشخصإلىذراعيهبينبتحول

أخوتنامنابنااقتروفيأخوتنامنأكثرنقترباللهمنابنااقترفيإننا
اللهمنبالتالىنفترب

واحداسيخونهأنيعلملقدكانكايسوعبعلمهكانآخرشئ3
أىمشاعرتحولبأنكفيلةكانتالمحرفةهذهءاألعداإلىويسلمه

ولكنلنالحزءاإلنطواإلىاألقلعليأووالمرارةالحفدإلىعادىانسان

قلبهجعلتلفدقبلذىمنشأحللبشرزادتحبتهقدفةالمعرهذهوكأنيبدو

زادكلماأنههىيسوععنالعجيبةقةالحقإنالحببروحأمحريفيض

منلهممحبةهورادضدهالمؤامراتوتدبيرلهبغضهمفيالناس

الحقدنيرانماانساننحومنالردئالتصرفيولمججأناليسيرالسهل

وأعظمالتاريخفياساعةأعظمقابليسوعلكقوارةوالمروالغضب
الفائقةوالمحبةاالتضاعبروحإلنسانعرضتخيانة

الخدمةرأسعلىتاجال
71ا31يوحمنا

فيوردتلكنهايوحنايذكرهالمالحادثةلهذهسابقةهناكولكن

لوقابشارةفىوردتكااألخيرءالعشاقصةدرسناولولوقابشارة

يكونأنهيظنمنهممنمشاجرةبينهموكانتالقصةإمستهلفيلوجدنا
التالميذجانبمنيليقالتصرفمنوياله2242لوقاأكبر

الصليبوشبححتىالسيدمعاألخيراالجمتماعإلىطريقهمفيحتى
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اآلخرمعالتالميذأحدهميتئاجرمعلمهمعلىمخيمايبدووالهوانالموت
أحمىمربهزايحتلومناألعظميكونفيمن

لءالضرفهذابمثلللسيدأوحتهذهمثلمشاجرةأنلنايبدو

معبدةغيركانثفلسطينفطرقاتبذلكأوحتالضرورةأنيبدو

زداألوحالفيتغوصاألقدامكانتالجقاففصلوفيذوراتبالقاممتلئة

مكوناءحنماتنتعلكافتالتالميذنظيرالعاديةالطبقاتأنذلكعلى

لالوساخعرضةأكثرعاريةالقدميجعلوهذامتشابكةسيورمن

ثءبالماممتلئةأومدخلهاليتبابعندأجرانتوجدكانتهذاوبسبب

كتفهعليويحملمغسلةومعهبمئزرةمثزراالخادميقفجوارهاوإلى

جماعةولكنالمنزلإلىدخولهمقبلالضميوفأرجلبغسلويقوممنشفة

دهميخمنلهميكنلميسوعا

الدورحهذاالتالميذمنواحديقومأنيحتمالواجبكانولقد
وانخاصةءاسئعالفيأخيهإلىنظرواحدكلولعلالمتواضع

هناكنتكالقداألعظميكونمنحولذلكقبلبيهموقعتقدنتكاةمشافى
أعدقدالعليةصاحبولعللألغتسالءوالماوالمغسلالمنشفة

خادمهمومعهموجماعنهيسوعيأقأنأملعلىاالغتسالأدوات
كانأنهالقولقصارىخادملهيكبنلمأنهالعذرلهنلتمسورمما
يسوعرأىفلماالواجبحمهذاالتآلميذمنواحديقومأنالمنتظرةبن

التالميذأرجلبغسلبنفسهففامالحبرسهذايعلممأنأرادجموقفهم

بهيقومأناستعدادعلىمخمواحدأىيبهنىأبمايسوعقاماؤفكن
ئدعوننىانتمبكمصنعتهقدمااتفهمونلهمقالأرجلهمءكسكأنلو
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والمعلىالسيدوأناكنتفإنكذلكأناألننىنوحسناتقولوسيداـطما

جكأرمممبعنىلغسكأنعليكملمجبفأنحمأرلمجممثلتغقد
رسولوالهيىلدنأعنمعبدليسأنملأقولالحقالحقالبعض
مونكماأحثكماحكمثالأعطتيكماألفئمرسلهمنأظم

أيضامأن

منفكمالتأمليدفعناأتخليةالفرصتهذهفيالسيدتمرفإن

وكمحمرالمراعلىايتنافمسألجلحةرواومجتحعاثناكنائسنافيتتهكلثمادة
لهيحدالالمناسبالراعىألن7المناابأنبيختىؤنشهـبمشاجرةميه

سوىيوجدالإنهوالمثالالدرسيسوخأايفدمهناالمناسبالمنبر

فيمكتهيقفونبأناسءمليالعالمإنالخدمةعظمةهوحهالعظمنواحدنوع

يركعواأنيبغىكانالذىتالوغفيفوقإلىرووسهمااليدى

ةواألالذاتوحباالنانيةانإخوكمحاجماتأهإمركبهمعليفيه
المجتمعلخيرطيبابرنامجاتفسداككثيراءوالكبرياالذاتيةوانمنفعة

منوقتفياألمرايتتضىربماالوضيعالمركزبايرضىمنفاليرجد
التصرفهذافيدفعهمباراةفىاكلألشتردالكرالعباأليسقدعىااالوقات

بمركزويفوزماموظنآقيةالترنتخكلأحياناائياهفريخنالتخاكاإلم

أواممللالموظفمحذايهملىأنالنتيجةفتكونأطليةفهأقلىهومنأفضل

جمهجره

أحدنحووتعاطنماحباالراعىيظغرأنالكيماسةأعضابنيحدثوقد

هزمالئهغيرةهذارفيثمنريةأوئدبيريةلخدمةويخحارهءاألعضا

عنالجوقةرئيسيغفلىقدائترنيمفريقوفيالعمكعأاونفاعدهم
مجتحعأىفيالفريقعشمريةمنفيممتقيلبارزلعضومهمدوراسئاد
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عليءاألعضاأحدءانطواإلىمقصودغيرخطأيؤدىقددائرةأيةفي
عدويجربناحينماباخوتهوتشهيرهوغضبهثورفإلىأوطر
صورةالحالفىلنتأملحقناأومركزناأوامتنالكربالثورةلرالخ

أرجالميغسلوهوتالميذهأمامراكعابمنشفهمتزرااللهابئ

رأسعليالملكلالتاجيضعكيفيعرفالذىهوحقاالعظيمإن
اتباعهقلوبعرشعلىيرفعهالذىاالتضاعهذالهفيكونالخدمة

للكانبالمحبوبالفائدروايةىوتقديرهممحبتهمبتيجانويتوجه
لقدشاقةمسيرةبعدبجندهالقائدلعنايةوصفانقرأهاندونالد

كلعنابخئلفالذىكيانهلهانسانرثيسناأنهجميعانعرفكنا

هذاإلىمتواضعايكونأناستطاعكيفعرقنالذلكاالختالف

وديعاكانلقدكرامتهمنجانباباتضاعهيفقدوالالكبيرالحد
تكنلملناتعرضضائقةأقلإتعنهيفالماأقلوحمذامتضمعا

عهدأولذلكوكانمسيرنناطالتفحينمااهتمامهتسترعىانمنأتقه
وكأخهااهتمامهمنلنابدااقدامخاهبتوالوتورمتبالمشاقلنا

لرةمسكلبعدالجنداقدامعلىكثمفهناككانالحالبطبيعهموأقدامه

إلىيأقكانكذلكيكنلملهبالنسبةلكنهروتينياممالهذاكان

عنايةوفحصهابكلاألرضعلىركعملتهبةصاقداكتشفإذامجموعتنا
يحملهىوالذيدهمتناولفيالذىالعالجوصفثمطبيبكأنهو

تفريئإلىتحتاحئألولةهناككانتفإذاخاصةحقيبةفيالجندأحد

يكلبذلكيقومكانولقدالقدمتتلوثالحنىدقةيكلبذلكقام

كئراوأنناقيمتهالهاأقدامناأنيوفكانألنهوامتمام8بسك
الرقيقةالمتواضعةولمساتهاهتمامهفيلنايداوهكذايإئفسنايالعنايةانهكلفا

لهواحرامناحبنازادوهكذتالمينهمعمملهفماللمسيحمزا
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ارجلغسلالسبدحينكافعلجيدايفحنىكيفيعرفالذىن

قلوبهمعلىملثاوبتوجونهالنهايهفياتباعهيرفعهالذىهوثتالميذه

مخيلتهمفيالثنقهـخالدةناطقةذكراهوثظل

االثزمالسل
71ا31يوحنا

اتالفقرلبعضيكرنأننتوخأنيخبغىأنهنعرفالسابقةتأمالتنامن

الظاهرىالمعنىفيناكمعنيانيوحنايرالبشماليوردهاالتىاآلياتأو

الفقرةههذوفيالسطمحتحتاألعمقالمعنىوهناكالواضحالسطحى

روحالفقرةهذهتمجداألمرظاهرفيخفيامعنىاتثمفنكأمامناالتى

سطورفضمنهذامنأكثرموماهناكولكنوالوداعةاالتفاع
بطرسالمقداماألولتلميذهوبيغيسوعلنبمحاجةدقىالفصة

غامضاكالمالتلميذهيقولوعفيساألرجلغسلوموضوعها

لسيدهيفولوبطوسنصيبمعىلكليسأغسلكالكنتإن

األجيالمملهفيقولورأسىيدىأيضابلرجليففطليسسيديا
طاهركلهقهووإالرجليهغسلإلىإالبهحاجةاللاغتسقدالذى

معناهافلهامعنيينتحتحلالتىهىالغامضةاألخيرةاآليةهنمه

العميقانئآيضامعناهاولهاصطحىال

المسيخيةفيالمعموديةفريضةإلىإشارةهناشبدأننافيهشكالمما

فيزتجلمإنبمعنىنصيمىلكفليعسأغسالثالكنتإن

كنيعشهحالمسيحرعيةخنصيبلكيكونفلنالمعحوديةمياه

الواضحالظاهرىالمعنىهوهذاوشعبه
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جرىفلقدفلسطينيهودبيمانساريةكادةاألرجلغسلكانولقد

إليهايدعىوليمةإلىأوماظاإلىإنسانذهابقبلأنهالعرف
جيدايغتسلكان

ئمافمرةالاألغتحإلىحاجةشهاليكوألالمفميفبيتإلىأتىفإذا

ذلكقبلاغتسلقدألنه

قبلوهكذاالطريتىابقىمنرجليهغسلإلىيحاجةيكونولكنه

بهيقومكانالعملوهذااألرجلنغسلكانثالمأدبةإلىالدخولى
الدخولإغتسالهواألغتسالهذاكانآخربمعنىأوالخدموالمجيد

إليهتحتاجماأهمإنلبطرسالسيديقولاألساسهفاعليءالبيتإلمط
إليهاسجةكلستوأنتزمانهإنتثألقداكحاملغتسالافيليساآلن

يفتحالذىاألغتسالفيواآلنإليهحاجلىفييحقأنتالذىاالغتسالأبا
دااإليمانأسرةإلىالدخولبابأمامك

التأدبوحالبدايةفيبطرسأإنآخرلمعنىالمجاليفتحوهذا

يقولبالسيدوإذارجليهبغسلىالسيديقومأنفىيعارضواألحتشام
فينصيبلهيكردتبأنلهيسصحفلنالاألغتمرفضإنإنهله

أنإمكانكفيأنيابطرستظنهليفولبيسوعوكأفىالمسيمغ

تقومألطإمكانكفئأنتظنهل2خرمعونةبدونغتسالبابئتقوم
اةأناأقومأنفترففىءالكبرياروحكتتملكهلفدهيكبغعلأنشا

ءبثىكلنخسرفسوفإذالكالعجير

فيالمسيحةكنيسإلىالدخولبابهىالمحوديةنرجمضةبهاننت
الدخولغسلهودفالطالحاضرهأيدنفيهئبهماالوعصوفىتر
اللهأمرةوإلىاللهبيتإلى
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وكثيرونصلايناللناالنسانيعتمدلمإنأنههذامعنىيس
اللصنظيربالمسيحباإليمانخلصواولالصنهمالمعموديةفرصةلهمحلم
ليقبلالظروفالتتيصرقدلبهءأئناالمسيحنلمحعنكانزىا

ومنعتهالمهيأةالظروفلهكانتإنولكناتعموديةفريضةاألنسان

هذامنوالدخولالمباركالطقسلهذاالخضوعمنءالكبرياروح

فالانهايةاإلىوجههفيالبابتغلقهءكبرياأنفيهالشكفماالباب

المسيحفينصيبلهبكون

كانتاالولىالكنيسةقيالحاضرةأيامحافيالحالتغيرتولقد
ءوالنساالرجالألولئلثبالنسبةبمكانوبةامنالمعموديةتي

الجديدالديئيعتنقواأنيريدونينالذالعمرفيالمتقدميئأونهـ

بالموهوالمعموديةمياهفيبالدخولاألنسانشهادةأنذلكعلىزد
ميحيةالمايطوائفومعظمصغيروهوالمعموديةفيخولهفىنظيرليست

تبيحالمعمدانيةالطوائفشأننهامالقليلعداالحاضرةأيامنافى

فالصغيرطفلبعدوهوالمعموديةنالومعظمناالصغارمعمودية

الممارسةهذهفيلناصعوبة

حدايثهوفيهذاتصرفهفىالمسيحلنايقدمهاالتىالصورةولكن

أركاثأمنثابتكركنوديةالمحتميةتوكدتلميذهخىالرفي

حيةةهاصواأليمانكخنملهاالخضوعوحتميةيحيةالمممهالقرائض
يتجددالذىالجديدولبسناالعتيقالبمانسانخلعناقدباننااآلخرينأمام

خالقهصورةحسب

الذىاألولحلفالغمآخربرأىيناشونالالموتيينوبعض
إنهالتجديدغسلإلىيشيرتاغتسلقدالذىبالقولالسيدإليهأشار
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االىانعداللهروحبهايقوماناإلنمأعملقفيتتممعجزيةسريةملية

الئانيةالعمليةأماالمومنحياةفيثانيةالتتكررالعمليةوهذهلسيحبا

دأقحينالمومنحياةفيالمستمرالغسلإلىإشارةفهىالقدمنكسل

غيارمنبهعلقتطهيراممافينالوآخرحينبنالمطهرالينبوعإلى

اقامإلىلحياتهوتقديساالطريق

أل68



االخالصجدوالخيانةار

آختزتفثمآلذينأغقئمأتاتجميجكثمغنأفوذثت

علىزقعاثخثرمجىيأكلألذىآثيهتابأيممئملليهن

كانمتئختئتكونآنقثلاألنتكم4أفوغمتة

يفتلأثذىثكئمأفوذآلحقآلحقهوآناآتىئؤمئون

أزممقنيألذىتقتلتفتئنيذىواتفتلنييفةازلقن
318102يوحما

واضحةئالثلمساتنرىالفقرةهذهفي

مالمحوضوحبأكثرلنايرسمالبشيرنرىاألولىاللمسةفيا

المزمورفيوردتالمزاميرسفرمننبوةيقتبسفيسوعبهوذاخيانة

كلابهوئقتالذىسالمتىرجلالتامعالعددفيواألربعينالحادى

اقتسامأنالشرقيةتقاليدنامننرفونحن6عقبهعليرفعخزى
يخونبأالوالعهدوالمحبةوالصداقةاألخالصدليلوالملحالخبز

القولريتكرالتاسعاألصحاحالثافىصموئيلسفوفياحبهالواحد

عليخبزأيأكليأنالحقيوناثانابنمفيبوشتأعطىداودأنكيف

الحنركلمجذرمنهأنفيهينبغىكانالذىالوقتفيمائدته

وفيالملكجدهلعرشيهطبيىووريثعدوهساللةمنكواحد
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يأكلونكانواالبعلءأنبياأنكيفنقرأ8191األولالملوكفر

خبزأيأكلالذىذاكاناخابزوجةالملكةابلإيزمائدهعليخبزا
األنسانلذلكيتنكربأالنفسهعلىعهداقطعقدنسانلممائدةعلى

ثحلىفإذاطريقأىفييخونهأوأعدائهأيدىفييذهيضعأو
نجدوصكنعقليتصورهأننأقسىهذايكونشاثنتصرفأىمنه

انقبصديقدمشاعرهلنايصوروالخمسينالخاسالمزمورفيالمرنج

علىتعظممبغضىليسفأحتمليعيرفىعدولليعصالنههجمل

تحلوكانتمعهالذىوصديقىإيىعديلىإثسانأنتبلمنهءبىفأنجت
5521مزمورالجمهورفينذهبكنااللهبيتإلىالعشرةلنا

عليهإنقلبإنساننفسيةفيكزئترواالحؤانالماالكألأ4ت

قلبتكسراالخيانةمرارةمراركهفييعدلءىفالصدبقه

المحب

صورةمناستعارةإنهاعقبهعليرفعةالتعبرأيضاالجظ

هعنفبكليركلهبهفاذاالطعاملهليقدمصاحبهمنهتقبمحيبران

الخيانةفىانقسوةاوفجالبهائمستوىإلىولالنزوفبهاالحيوانيةقفها

الؤليردالعبرىاألصلفينجتسيتهاإلنسانفيمقتالالركلةتمصببنمقد
والعنفالخيانةومرارةالقسبوةدليلوخشنهعقبهكيرثاحيه

بلإليهءىأالذىغضبإلىاشارةالنجدالكلمةهذفىالرهب

العسميقنهحزليهوذايعلقهنايشزعإن1وأككعثعرهألمهحزنهإلى

الكسيركلبهعنذةأخاأعئمورفيدلهويكشف

2جمل



لهاآخرهاإلىأولهامنالماساةهذهبأدتالتأكيدهناكنلك

لجتجلهايسوع9وانوترتيبمنهبسماحفهىاأللمهـىالخططفيمكهـانها

أنوالبدهذاالكتابقالفىلاإللهىالقصدضمنألنهااحارذ

لكوأناكالماهوخالصاللههدفأنفيهشكالفممااكصتوبم
يعلميسوعولقدكانالكعميموقلبهالخلصدمحسابعلياضالص

لقدهالظروفضحيةيكنولمغرةعلىيوخذلمفهويتمأنالبدما
افنيدفعألنادعااسعلىوكانالتكلفةيعرفكادموقفهسيدكان
فىليسفهوالحقيقةهذهلتالميذهيعلقأنعلىبالتالىحرصولقد

بلوقسراعنفابقتلهتنتهىالتىالموامراتأواألغتيالإلىطريؤ4

يكشفلمالوقتذلكفيءخماطرطيبوعنطواعيةالموتاختارإنه

هذهليدركواأذهانهمعنيكشفولمذلكلمبصرواالمالميذلنأععن
التىاألحداثإلىرمملهفيهينظرالذىاليوميأقبانتفبأولكنةالحقيقة

ءشىكلفيعرفوالهمقالهماويذكروابهممرت

التلميذجانبمنالخيانةصورةعلىعالوةثالثةلمسةوهناك3

لناتصورلمسةهناكيسوعجانجمامنوالتسليمالرضىولمسةالخائن
المالإلىرسالتهالمسيحاتاعسيحملاألياممنفيومااالخالصمحد

أقلمستوىفيليمفييكونوالةذلثينهعلونوحينماأجمع
سفيريبعثحينمامقاصدهالئماممعهعامالالقهيدفييدهيضعممن
بصفتهالدولةتللثإلىاليرسلفانهأخرىدولةإلىصادولةمن

محوطايذهبإنهصفاتهأولموهالتههناكيذهبوالالشخصية

ألمجادهاحامالبمسئولياخهامحمالأمةبكرامة

عنهيعوفونلكنهمالشخصىاحمهالناسيعرفالقدالغريبالبلدوفي

واشنطونفىمصرفيرسمثاللنأخذأرسلتهالتىالحولةلتلكسؤيرأنه
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يتكلمفحينأيضآمسفولياتهويتحملالميرىالشعبكرامةبحملهنه
ممرصوتإلىصونهفىأمريكاتصغى

الذىالشعبرأىمناداتهفيىشالحئهوقمقمجقينادىحينما
فىممورأرسلهالذالبلديكرمتكريمضلإلىيدعىوحينماأرعله

لمنألمتهإهانةذلكفييكونإهانةادفىاليهتوجهنماوحيشخصة

المسثولياتأعظموعليهدءاألأعظملهإنأرسله

يفرفىكماكرامةبأعظميحيطنامسيححيينبحناأقدكونناإن

المسيحرعيأنإمعناهيحبينمقدأصبحنابهوننامسئوليةعظمعليناأ
نتحدثفضحنجاللهوعنشخصهعنممثلينالطلمإلىتجدأرسلنا

4بوننادىصليبهونرفعلرفعتهونسىلمجدهونبملبلسانه

كاشافإنوهكذاعنهنعملالذينرسلهإنناملكوتهليافىالجهدونبلمل
أعناقنافيفالمسثوليةمرسلناأمجادبناتحيط

592



االخيرالمحبةداث

مهدوبآلروحأضطرالذاوصيقاآلتحا

ففنىصئئمثكثمؤاجدآإنتكئمأفوذألخقألخقؤلساذ

ختارونتغضؤفئمإذهئمغفلتثالرونألتآلجميذقكان

ؤاجدتممموغجضمزفييهئأفئؤكانغثةقاذياقن

سيفقانتفيماقاؤما2ئجئةتسئوغكانتآلجميذين

غثهقاذآلييسكولتآنغعتىقنأذتآنئطرش

فؤمنتامتثذتةوقاذموختعمضثرفئداذ3قأئكا

ؤاغطيلفقةأأتاآغمشألذىذالثهؤتسوغآتجالت

يوطىسئخوأئيسيفغانيتالودااؤآغطاآثلفقةقققش

أئمساقامئوعتتهققاذئتئاالنالدخقةأللفققتغذ

آخدتفقثمققثمالذاؤأفاسئركبأكثرقآغضفةتغقفة

كانإذقؤمةيئنبلكفقهايقاثشالمتكشينجمن
192



ماتختاجأسئترتةقاذتمسوغأنخمنواتفوداهغلضئئوق

2لففقراشتثئأئغطىأنأؤفجيلإتئل

تثألوكانيفؤفتخزفيأللقمةآخذتماتتحاك
311203يوخا

خيانةفهناكصورةمنأكثرلناتتضحالفقرةهذهفيتأملنافى

ءالريامسرحعلىممثالديهوذاكانلقدصورهاأشنعفيتبدويهوذا

وهذهكبيراومنافقاائيأمركاناالتفانحدودأبعدإلىدررهأتقن

كانماالتالميذبعضعرففلولكثيرينالتتوفراألجرامفيموهالى

خلدهيدورئكانالذىالخيانةمخططادركوالويفعلهأنمزمعا

دواالغدربثلةمحوطااليهمسيأقساعةبعضمأوساعةبعدأنهعلموالو

اعجزسيلقىكانبلحياالعليهدريغاأنممكناكانماأتاألكيدفنءوالدحا

قديسمظهرليهوذاكانلقدالدمويةمهمتهللنبايةوتتوقفالعاجل

بكلمةيتحدثأومحبةبعمليتظاهرلحظةكلفىكانشيطانوقلب

عداطظهرهالجميعأنخدعحتىالعقوىروحيظهرأوصظ

كانبلفحسبءالحيابرقععنهخلعمجرماحهوذايكنلميسوعأ

إخوتنانخدعقدبمظهرناإنناءلناتحذيرهناكبيرآومناففامرائيا

القديرععنىعققىءالضىولكن

فىاألحداثمنطقفينتأملحيماهذامنأكثرهوماهناكنو

والرجوعلروئالخائنيدعوءنجداينأكثرفحباائرىنجااليلةإح

وضميرهعقلهي



تلكفىالعادةفلقدجرتالمائدةحولاألرائكوضعفهناك

نجلسكمامعتدلينهاليحلمممواأنالالمائدةعلىونالطاءيتأناأليام
وإلرفاهيةالعزداالئلمهءاالتكاكانلقدالحاضرةأيامنافينحن

الحشبمنمحممنوعةمستواهافيضةمنالموائدهكانتفقدلذللث

الجانبأماالثالثالجوانبمغحولهاتصفاألرائكوكانتالصلد

يشبهمنظرهاكانبحيثةالمائلىداخللملىيصلمقرغاكانفقدالراخ
الممتاذللضيفاالصدأرةأواألعزازمركزوكانالالتينيةفىالحرف

مسندينجنوحهمعلييتكئونالضيوفوكانالمفرغالجانبقلبفيهو

الصورةبهذهالطعامحهافيتناولوننىاأمااليسرىبااليدىرووسهم
ولقدهخلفهءالمتكلصدرزميلءعليبالقعلالواحارأسيكون

وعنالمائدةمنالمفرغالمكمانقلبفيمجلسيسوعكان

كاتبأرأدكمايحبهيسوعكانالذىالتلميذءيتكانيمينة
يسندكأنءالوراإلىبرأسهيرجعكانفحيناسمهيخفىأنالبشارة
كانىالنالتلميذأنالمرجحأنوخيسوعصدرعليبالفعلرأسه

ألنهلعازرأنهظنهنالئنأنإاللبشارةكاتبميوحناهوبهيسوع
وهناك1163نايويحبهكانيسوعأنالعازرعنقيل

إنمرقسبشأرةفيعنهالقولوردألنهالغنىالشاببأنهقالمن

تلميذإنهقالمقوهناك0112مرقسوأحبهأإليهنظريسوع

وهناكاألبنمعزةعلبهلزاوعزيسوععندأثيراكانمجهولاخر
هوبلودملحممنمادىشخصإلىلراليشالفولاهنأنظنمن

مرةنؤكدولكننايسوعبفلبارتباطهافيالتلمذةمثاليةإلمىإشارة

مذفيعموبناغالبيةويشاركناءاآلباأقوالعليإستنادأأخرى

وأنهيوحناسوىيكنلميحبهيسوعكانالذىالتلميذإنالرأى
حراحةاسمهذكرمنيخجلكانالبشارةكاتبابصفته
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منالواضحمنحهوذامكانهوالصورةهذهفىيهمناالذىيكن
حهمسأنيمكنبحيثجداقريبوضعفيكان9حمهوذاأنالقصةتفاصيل

حديثالنايثبتحنايايووالتالميذبقيةيسمعهؤالهويسمعةالسيديحديثإلي

كذلكاألمركانلنولفادايهوبينويسوعبينداررىشبأوسريا

البدالخائنالتلميذذلكاحتلهقديكونوأنالبدواحدموضعفهناك

هكذايسوعحضنيوحنافيكانوكمايسوعيسارعلىمئكئاكانوأنه

يستدعىومماذايهوعلماصدريسنددـءالوراإلىرأسهأسندإذايسوعكان

الشرفاتبمرأسىكانالمضيفارلمجواليساركحعالوأشاأيضاالدأمل
يقولءالعشاحقلبدايةفيالمسيحنئصوروأنناءصدقااأقربيحتلهوكان
جانيإلىءواتكىتعالالليلآلمعكحديثالىإنيهوذاالخائنلتلميذه
قلبهإلىوجههالمحبةاتءندامنءندالجهوذاالسيددعوةكانتلقد

يغممسيسوعنرىفنحنهذامنأكرهوماهنهاكولكن2

وغمسهالخبزبكسربنفسهالمايفقيامإتهتلميذهفمويخهائاللقحة

واأللفةالصداقةانبمرأسمىإلمإشارةضيفهإلىوتقديمهالصحفةفي
راعوثأكرمأنهبوعزعننقراالراعوثسفرفىالقديمالعهدفى

راعوثمعهالخلصحفةفىلقمهالتغمسدعإهججنمازائداإكرامأ

فىوغمسهالخبزبكسربنفسمهبقرممغإزيهذاماولكن24
الصفهوإعطائه4يندهالصضة

لورنسىتيحدثنافلسطينفىالجاةماتلمممنظريفهمهلمئفى

يكرمهالثرىمضيقهوكانءإءخيامهمفيبااالعرجمعنجلسإت
الورنسيدفيويضعهابأكملهالمشوىاظروفقكبؤةقطغة

آلبرثط3سأ

كلهايأكلهاأنعلىاألمرارفبكيتبعمالزائلالغربئلألكرامصورة
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طاوكمسكاالخبزيسوعكمرينماوهثذاالمكتنزشحمها

ءناللدومعزتوحبهقلبهعواطفلهيعلنكاننلميذهوأعطى

ولعلغريباثصرفاهذافييهوذالمجدلمباللقمةيسوع9تقدمحينأنه

المجحعندأئيراهوذاكانلقدالتمدليلبهذايساملهأناعتادالسيد

بأكفرالمتحجرالقبلهذايسوعلقدتقدمالمأساةجوهريكمنهنا

وكشباالعزازينطغتصرفمنوبأكزالمحبةاتءندامنءندامن

هتنتالئىالمرةالحالةهذهلمجنبناالربموصدأمتجمد003كانيهوذاقلب

الفاسىالمظلمالمصرإلىبصاحبها

تابعاألخيرللحبة2ندا
311203يرحمنا

ريكريسرعىفرالنهايةإلىينةالحزالدراماأدوارتستمروهكذا

لكىهلتلميذالقرصةبعدالفرصةمقدمأاألخرىتلوالمرهالمحبةندي

لصهليخساعياوغفرانهانهوحمحبتهأحضانفاتحالهصوابهإلىيرجع

ينتظرهالذىالقامحىالمصيرمن

انكسارأعظميبدوهناالكئيبةالمسرحيةفيالحاسمةاللحظةقأقثم
وخيانةوقساوةعنادأماميسوعمحبةانكسرتحيمااإلنسانتاريخئ

تغعلهأنتماحزينةنغمةفىلتلميذهحهمسالجنودبربفاذايهوذا

وكأقاألبلهإلىمنهيدهنفضقدبيسوعوكأقسرعهبأوفرفافعله

المريرللواقعالهأيةفىفاسقسلمالحالةتلكإصالحنىفشلفدبه

ءابطاثرنواتممهيهفقمفاعلهألمحأما

593



زهورأالربأنظنوادلقثحيثاالتالميذيدركلمذلكح
فلقدجرتءللفقراشجئايعطىأدطأوالقادمللفصحاستعداداتبمل
فرصلىفالعيدلهليصمنيشارلثأنينبغىلهمنأتاالعيدئالعادة

كلاألعيادفيةالعاجرتالحاضريومناإلىءللفقراءوالعطااألحسان

المقدسةاألصواماتعقبالتىعيافىابئفيرخاصةللمعوزفيالهداياتفديم
بماتقاعجلعليالصندوقحاملأرسلاليسوعإلتاليذأنظيقوهبهذا

فىالمعيدينمعيشتركواحتىالفصحعيدمناسبةفيءللفقراالواجبةالمجونة
احهموأفرطفامهم

كيانهيمالبالشيطانإذاوبلعهاالسيدمناللقمةهوذاأخذوحالما

الرقيقونداثهاالمحبةبروحقدمتالتىالواسطةأن4ضامخيفألمرإنه

قوةإالذلكتفعلأنتستطيعقوةوالوقساوةغنةواسطةإلىتتجول
حتىيتخدفهوإلرشاداتهءالعمياوطاعتةلهاإلنساناشسالمفيالشيطان
المحبةيأخذإنهوهالكلعنةوسائطالمليخولهاياةواالنعمهوشأظ

شهوةإلىومحولهامجيدإلهىبقصدللخليقةوهبثالتىإللهيةالزئبقةقلى

اآلخرينعلىوتعاذغرورإلىويحولهاخأنشالطحياةفئالقداسةأؤو
كلنكونأنينبغىواضطهإدمشادةإلىويحولهالنظامروحيأخذوهو

ويستدمهافسادافيهاويعيثحياتناجنةإدشيطانيإلخلبالحتهجذبى
البثبريرةاضأيخرم

عليالقدرةلهيوحنالمنثالبشيرةلمالوكانةاللرثزمماكايهوخرجازفككلؤك
النليالكانالمناسبوضهاالمتاسبةحللغصرةصاللةافكخالم

لرةمروأشدأقسىنوعخقدطياللوككهفؤابثمنلبمغفقلعهأال
نورةاشفىعناإلنجسنانفيهيقباعلللث1يبمالوقنفالخائنللتلميذلنسعبةبا

هه



الظلمةدائرةإلىيخرجوشهواتهأهواحهليثبعالمسيحةداشعنالمو
إلىخيئصغىالذىالوقتفياألسنانوصريرءالبكاحيثاشالرجية

إلثدالظلمةفيكاالعمىيصبحالباطلةرغباتهحويالشريراغراعات

يعمىالذىالوقتفيعينيهأعمتقدالظلمةألنماثيمأينيعلموال
اإلنتقامبروحمدفوعاءشىكلفيفعلاإلنسانبصيرةالقاتلاهـقد

ليسوعظهرهاإلنسانفيهيديرالذىالوقتفيظالماأماولالنوريصبح
األبدىالليلائرةفىفييدخلالمسبح

لهرناظهههـأدرناإنلكنالنورفينسلثللمسيحذواتناأخضعناإن

ليتالهاروطريقالليلطريقطريقانأمامناالظلحةإلىنفرج
مصهـيرإلىنصلالحتىاإلختيارفنحسنالحكةيعطيقاالسرمدىاإللى

ايقاسىالمظمالمصيرذلكوالغدرالخيانة

792



االربعةالىجدركمان

وتتضخذثستالطأئيآثنخذتمآألنتسئوعقاذخرفيققفا
مصخذةأددةقإنييتقخذقذآدلةكانإنيياللة

ستأليعأؤئقخذةدايفي
23و3113يوخا

للمجدأربعةأركانانكتشفالفقرةهذهفى

مجدالصليبمجدهوهذااإلنسانابنتمجداآلنييسوعيقول1

غايتهإلى6ذايهوومضىالشكوكوزالتاالصرتوقفلقدالعارميتة

يتهتضمحفىصيبهفييسوعمجدولقدكانواقعيتهللصليبوأصيحت
حياتههدفهذابلمجيئهمنالغرضهوهذاكقارتهفيالعظمى

نعرفونحنالتضحيةعألالمبنيالمجدهوالحياةفىمجدأعظمإن

المجدهاالتنضعفنحنالحروبأوقاتفياألخصوعلىجيداذلك
الذينأولئكءالمشهداصورحولبلءاالحياهاماتحوللبس

غيرهمسبيلفيبحياتهمضحوا

كرسواالذينأولئكذكرىنخلدألوالتمريضميدانمالطبوفي

سراكنشافسبيلفيجواصللذينبلالممتلكاتواقتنوااألموال

أنينادىالتاريخمنطقإنمنةالعالحوطريقاضاألمرمنمرض
تنسىفقداألمجادإلىدخاواقدوالدموالدخالعرقبذلواالذينأولئك

المضحىالرجلتنسىأنيمكناللكنهاالناجحالرجلريةاليث

892



اللهتمجداإلنسانأبنفيالمباركاألبنيسوعوفي

اإلنسانفيهيثحتهواحدريقهناكاآلبتمجاالبنفطاعةاآلب

إلىبهاتهالوحتىأوامرهباطاعةوذللبقائدهوثفتهوإعجابهمحبته

ءالعميابالطاعةهوقائدهالجندىبهيكرمالذىالوحيدالطريققاسيةحهاية

هودكاإلقأباهبكرمالذىالوحيدالطريتىأوتساؤلاضراعأدقدون

ئدتهاألعظمامواألكراألعظمالمجديسوعأعطىلقدولهطاعته
موت05العارميتةإلىحتىأوصلتهالتىالطاعةلآلتالكاملةطاعته

الصليب

للتأملتدعوالتىاألمورالعجيبةمنلعلهذاتهمجداللهيسوعوفيأ3

مجدمالمحبيعدلمجدفالالصليبوفيالتجسدفييكمناألعظماللهمجدأن

وحاجاتهمومتاعبههمالبمفرآالمعنبعيداالسرمدىمحيطهىاللهبتهالو

البشريخشونهلكانالبثرمشكالتإليهتصلالرفيعاممجدامعظط

إنالقلبمحبةيحبونهماكانوالكنهمالخوفعبادةويعبدونه
دواشأيضاعلييسودبلقحسباألرضعلىينطبقالالتضحيةناموس

اللهأمجادأعظمأعلنتالصليبوفيالتجسدفىالعلياءالسما

يسوعسيمجداللهأنلناتوبهدالفقرةوهذه4

يمجدذاتهحدفيالصليبأنصحيحللمسألةاآلخرالوجههوهذا

بعدالصليبولكنءوالفداايضحهـيةاتبمرأسهىألنهالمصلوبيسوع

الصعودهناكوالقحامةفهناكوأمجادأمجادستأقوالقبروالموت

وتمجيدالموقىإلقامةالثانىمجيئهفيالخهاقالمسيحانتصاروهناك

المومنين

992



اأوواليومأقاليومولكنمجدهالصليبفييسوعرأىقد

انينبغىالمسيحتمجيدإنأجحعلمللعاالمجدهذايستعلنحينماسيأق

يتلوأنينبغىالعرشعليوجلوسمهالمسيحوتتويجاتضاعهيتبع
خمانإلىيتحولأنينبغىالشوكإكليلإنانهوهوصليبه

إلىيدخلأنينبغىالمالثولكنالصليبحملةهىالحملةإنالمجد

كلهالعالميراهانتصارىموكبفيالوجود

ط55



الوداعوصية

شتطلموننيقليألتغدزقانآقغكثمآتاىأؤآلا

أثتئمتفيزونآلأتاأذقمبحئتيفتهوبقفتؤكقا

اتاتجديذةؤعمةآألنآئتمتكثم4أتأتواآن

أتاآختئتكثمكماتغضأبغضكمتجسواآنأعطيكئم

أثخميغتتغربهـلذاتغضمأبغضكثمأئضأأئتئمتجثون

ىبغضألبغحمبتكثمكالطإلتآلهيذىأئتكثم
313353يوحنا

أصبحلقدلالميذهالوداعيةوصيتهاألجيالمعلميقدمالفقرةهذهفي

فليستمعواالحبيبصوتيسمعواأنلهمكانوإناآلنمنذمقمرأالوقت
منهمأحدفيهاافقهيرلنالتىالمنفردةللرحلةالعدةيعدإنهوإالفالاآلنإليه
إنسانفيهاليشاركهالذىالمغفردألطريقفيالسمريبدأأنوشكعلىإنه

إليهمفليتقدمالحجابخلفالذىالوجودإلمتهمسيريبدأأنقبلوهذا

يهمأحيرتبطأنأعطيكمأناجديدةيةولهمفيفولالوداعيةبوصيته
لآلخرأحدكميظهروأنمعكمبهارتبطتالنالحببرباطباالخو
اآلخرسايلفيأحايهيضحىوأننحوكممنأظهرنهالذىالحبروح

سوفوالتىأجلكممنضحيتهاالتىالتضحيةبنفساألمراقتضىإن

153



أبرور3كممابعضابعضمكمتحبواأنأعطيكبمأناةجديوصيةحىض
أحبفنيألبالنسبةهذايعنىماذاترىكاالبعضبعضكمتحبونأنا

تالميذه

نكرانبكلوتفضيلإيثاربكلتالميذهيسوعأحبلقدأوالا

الذاتنءبوجدشىوأنالبداإلنسانيةالمحبهدرجاتأسمىفيللذات

المحبةهذهءورامننفيدهأنيمكنفيمامحبتناتفكرونحبفنحن
السمعةبىاألفىفالكسشاىالمافىالكسبهناكيكنلمإنتقديرأقلعلى

بحيماجمهانشعرالتىأوالسعادةلنااالخرينومحبةالناسبينالطيبة

دائرةفيعنهماعتزدناإذاالموحشالفرلماوتجنبونخدمهماآلخرين

نحباألساسهذاوعليناتفكيريدفعناوهكذانفكرهكذااألنانيه

كسبهوالسعادتهوالراحتهفيقطيفكرلممحبتهفييسوعولكن

والويبذلويضحىيحبأنطبيعتهكانتلقدالمادحطأواألدبى
األسىالمحبةهىمذهشيئاينتظر

هناكثكنفلمالتضحيةدرجاتبأسمىتالميذهأحبولقد2
عندونتوقفمحدودةدائرةفينحبإنناحمهاتقمالتىللمحلةحدود
أخيرااألمربهوصلحتىوكأحىأحبيسوعناةولكنالدمائرةتحدود

الجودغايةأسىبالنفسالجودقيلوكمابنفسهالتضحيهإلى

اقتضتفلوالكلفةعظمأمامتتراجعولمتضحيةأيةئسشعظمامحبةإن
الصليبوالجلجثةوارلعواءوالهزباآلالمحبافرابضليبالمحبة

السعادةماحبهالتضممنأنينبغاأنهافنظن4ةافهمءإنناكثرافانخطى

الموتوربماوالتضحيةاأللمنجأشواكممثلئماببهؤنقدآطريتهياولكن
الضليمبألمحبةقدتتطثبنعم
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يدركوفهميعركانلفدوإدراكعىبوتالميذهأحبويسوع

ألوصولىخاهيوعجزوقصورهضعفهميعوفكانعنهمدكأكال

انصأحبهمهذاكلوممبمحبةمحبةمبادلتهفىوتخلفهممحمالاإلى

القالميذثباتوعدمنوماكوبطرسوجبنذاجمهونةخيايعرف

حبنافيهـدتفانونيحبرنناينانمهإنأحبهمهذاوخالعاصفةأمام

ظهرتفإذاالمثاليةفينايتصورونوربماحقيقتنااليعرفونأذاسهم
يشاهدونناوهكذااليعاشرونناألنهماليعرفوننامامحبغدتعيوبنابر

فإخهمالعشرةلهموكانمفمعناعاشواإفاولكهمزينثناأبهىفى
أويوماالحقبقةيكضشفواأنالبدنثهصاتناعنهمنخفىأنحاولنامهما

أكلتالميذهعاشراليسوعالولكشاعتبارهممننسقطوهكذا2خر
واختبرهميةالقرفيفهمعرحداوضقتحتمعهمنامووتعبوشربمعهم

حرمعهمواخضبرالموحشةيرةمالمفيمحموساالبحرفىالسفينةفي

أحجذلثوخعنهمءشىكلعرفلفدءالشتاوبردالصيف

معهكذااألمرليسأعمىالحبإقبالقولىالبحيتمثلقد

المحبةأماالعينانتنقتحنماحيينتهىالغفلةعليالمبنىالحبألنالفادممط

المحبوبالشخصفيمانتخيلهالنحبانهاالعينينمفتوحةممادافهـىالحقيفية

جانباتحبالإنهاوحسنائهاتهوميزوضعفانهبعيوبههوكاتحبهولكنها
لكنهاولالخسننحبالاخمهابأكملهالمحبوبولدشالمحبوبفقطمنواحدا

حتىالحدهذاإلىكبيريسوعقلبإناألسوأفرضعليبمحبخهاتفيض

بحبناكامخن

فيهممنفأولالغفرانبروحتالميذهالسيدأحبولقد4
سيهجرهالحاسمةالساعهفىوكلهمهسينناإيوبنسمعانلمقداماالتلمجذ
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أوعميانالقدكانوامنهمواحدينمهمهلممعموجودهفيبعيدأحهرب
بدورقامواالنهايةوفيبطيئتأعامهممغالقةحصمقاالعميانإلىأقرب

فىيحتجزلمالالغفرربنولالعامححفةأماميثبتوافلميدعدهاشالجبان
تعرفالالتىالمحبةيغفرهاأنمنأكبرخطيئةتوجدفمةءاساأيةقلبه
غبيةطبيعةوهناكءضفابشرفنحنالموتوالذنولإلمطقالهارتجف

عايهالسببلهذابالخيرإليناتمدملمناالساعةنزجهأنإلىتدفعناكياننافي

كذلككنتلمفإدتصفوحةغالرةمحبةتكونأنينبغىالحفيقيةبةالمحنف
ءاالنخهاإلمهافصصير
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المترنحلوفاة

آتجاتهتذقمثآثنإلمتاستتذيطرشفغانستةقاذ

وليهنكتئتقنيآنأألنالقفيرأذهيبخئثتسئوع

أقيوآلقاذاياستمذبطرشلةقاذأجرأستتبفني
وغتأتجاتةغئلثيىتفاضغإئىاألنأثتغذآد

آليضمحلذآفوذألخقالحقغئئتفستكآتضغ
مراتتآللتتئيهرفيحتىألذيلق

316383بوحنا

بطرسالملقبحمعانوطىاالسخريوذاثوبينالفارقماهوىقى

بحلفلمتأزمةاالحاجةساعةفىبطرسوأنكرهسيدهذايهوأسلملقده
ونجلاحتقاربكلحمهوذافيهتذكرالذىالوقتففىذلكومعولعن

السببأنأعتقدلماذاحلوةرقيقةبهالةبطرسنحيطوالعارىبالخز

بهاقامالمائألفىاختياريضاثةكانتيهوذافخيانهالسقطتيئطبيعةفييكمن
ورويةبثودةسابقبتدبيرلهاوخططواليفينالصحوءملفيصاحبها

ثنينثمحثثىالباردالدمفيجريمتهارتكبلقداإلنجليزيقولكماأو

الوقتفيعليهاوأصرلجريمتهدبرولقدكمدكدماهكلؤأمءألك
ءالنداتلوالمحبةءبنداإليهسيدهقيهتقدمالذى
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11زاالمفاجئةالعاصفةانتزعتهلقدلسقطتهيدبرفلمبطرسما
سلماكانالقلبولكنمفاجئاضعفاارادتهضعفتلقدفسقطثباتهمن

نكمامعافيسليمابهاصتوعادزالتأنلبثتمامرضيةحالةوكانت

كانتاألولىأنبطرسوخطيةيهوذاخطيةبينالفارقإن
أماطويالوقناوتنفيذهاهاوندبيرإعدادهافياستغرقتإختيارية

العمرأسىبعدماوخلفتوقعتلحظتهابنتاضطراريةفكانتالئانية

بحوافعهابقيمتهاوبوجودهابمكانهاالشاعرةالخطيةبينفارقهناك

فىأوضعفهفياإلنسانتباغتالتىالقامرةالخطيةوبينوبنتائحها

يحصناالربفاعلهوماواليدروكيهيققدحتىلخاصةظروفه

رديتاشيئاباخوتناأوبأنفسنانفعلأنمن

يعرففلمبطرسمعيسوععالقةفيجذابجميلطيفوهناك
تلميذهيسوععرفماقدرماإنساناإنسان

أنهيعرفكانضعفهفيالبطرسيرفيسوعكانلقدا

يعرفكانالمتأرجحةكالموجةمتزعزعمتقلقلفيومندفعإنسان

فكرهفيالكالملمجترأنتجلعواطفهبدافعيتكلمأناعتادقدبطرسأن
كانلقدعزيمثهوضعفبطرساخالصقوةيرتكان

المعرفةتمامتلميذهيعرفالسيد

مهماأنهيعرفلقدكاذمحبثهقوةفيبطرسيرفوكان2

منةءباسانقابلمحثيرأماحباالملتهبالمحبزالماكوتعترأوضعف
نعرفلوآهمحبمنلمجرحناءبشىأوصديقمنبعئرةأوأخ
وأنالحقيقىاإلنسانمننابعاليسالجرحأوالعثرةأوةءاالساهذهأن
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جوزكثمرةالبعضإنأالبباضناصعقلبايوجدالجافالمظهرف

فاإلنسانوصافيةبيطهالداخلوفىهامظهرفيخشنةجمافيةتبدوتىالالهند

الكطمآلأوالطارئةالقضيةليسالجوهرمجرحناالذهوليسالحقيقما

يعرف6بطرسيعرفيسوعكانلقدالكاشةالمحبةإنهالمنسرعة

يعرفكانكاالكبيروقلبهعالصهوبطرسصدقوبطرسمحبة

منالكثيرنفوسناعلىنوفروكمواندفاعهوضعنههوتسرعهكهوره

السقطةوآغفلفاالطيبالجوهرإلىببصائرنانفذنالوواآلالماعبا
ئةرالطا

عرفلكنةيكونهومابطرسكاذمايعرفالسيدلقدكاق3

عثرةالطريقفيقدماهستتعئرئلميذهأنعرفلقديكونهسوفماأيضا

إلىالقدميننفسفيهتسيرالذىاليومسيأقىأنهوقناكاننهلكطارثة
إتوجاللىيسوععظمةمغمشرقةرةنرىهنااألستشهادصليب

بلعليهنحنماالفيئايرىالجبانالرعديدفيالمغوارالبطلبرى

يسوع5إننعمتهوبعملوبروحهبقوتهبنايصنعهأنهوشطيعيما

سنكونهمافيرىعليهنحنأبعدمماإلىينفذالذىالكبيرالقلبصاحبهو
قيناانئظاراتهقةإلىنصلتجعلناالتىوالقوةالعظمىالنعمآلبالتالىوله
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عمثمزبغآلراألضخافي
المجدموعد

ءبىفآمئوابأدلهئؤمئودنأئتثمففوئكئمضالرلثآلت

فثثقذكئثقإثىؤإالكثيزبرذقناليأيىبئمزيى

ثؤأغلفتضثإنقكاناتكثمإل4جمذأثنهىأتاقكثم
آتاأكونخيثختى4إأبضمأؤآخذكئم3يىمكاناكغ

اثضأأئتئمتكونون
3ا41يوحنهاأ

المشرقشمسهموهاالحاممةالساعةمنتققربالزمنعقاربنرىهنا

ويأسابااخرلهملنسبةبالمالعايصبحبعدهومقةالظهيردعةشربالساطع
يتمسكواأنواحدسبيلسوىأمامهمليسالحالةئلكلفيوظالما

القديمفيالمرنماجتازلقدواليقينالثقةبيدبالتهيمسكواأنباللهيمانهمب
منأكألرفىتزددالثقةنغمةلىنسئمعوهكذاهفهنظيرظروففى

فيالربجودأرىبأن3منتأننىلوال1علىيغمئىلقدكإدترنيمة

بكعيناىياربياسيدإليكألنه7231101مورمرءاألحياأرض

المعتعداإلنكليقألزجمةبح11
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الربتذصفيروحىأعيتحيما418مزموراحشميث

عاجزةالفوىهافتففأوقاتهناكألخقدامهالقتءفجا

الدليليقعرحيثاألوقاتتالثمئلفيخائرةوالنفصاائرقوا

عليناهناالكيانويشددالركبويقومباأليدىسكاإليمانقدم
أحلئهفيعليناالبشرىبالعقلندركمهأننستطيعماالالثقةبقسليمنقبلأن

وضيقاتناحياتناءورامستزاقصداهناكأننومنأنالساعات

الدهىمصبرنامخططنكتبالتىاليدأنندركأنعلينواالمنا

وقتفىأنهويحدثالمحتملةالتجربةتصبحوهكذاالمحبهااللهية
نوريكونءالمسا

باللهإيمانكمعلىزيادةةفيقوليدأجلشيئايضيفيسوعولكن
فانبىأيضأتمسكواباللهتمسككعليعالوةفيئقتكمضعوا
العهودللضفيظلمتهفيالمرنمأمامءلمرجابنورأشرقتقدءالسماكانت

محتبهابنفيالنابضىقلبهلهايعلنأنقبلالناموسعهودالسحيقة

يسوعوجهفيءالرجاإشراقةعرفناايذيننحنلناتشرقبالحرىفكم
اقهأنعلياألعظمهانراللألرضءالعمماعطيةالمسيحفيسوعالمسيح

األمرسولذلكعنعبرأوكماءفيءشىحمهبناكلأناستعدادعلي

معهأيضااليهبناكيفأجمعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشفقألمالذى
يسوعلناأعلنهكاهواللهبأننومنكناان823روميةءشىكل

نورقيوجوهرهاللهصورةنرىيسوعفيأننانؤمنكعناإنالمسيح

أنلناالمحتملمنويصبحاللةمحبةفيللشكظالمكلينتفىاإليمانذك
ءاألشياحقيقةلناتتكشفلمولوحتىوتسليمبرضىءشىكلننقبل
الثابتهالوجابمرساةنتمعسكالمائجبمالهائالتجاربيحروسطفيومكذا

الهالكمنتحميناالتى
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فهواآلببيتوأمايرةكثمنازلأبىبيتفيألمجدربيقولم
منازلءالسماانىإنبالقوليعنىماذاولكنءللسمارمزوألشك

وضماكموناىاألصلفىهىمنازلالمستخدمةالكلمةإنلرةكئ

المنازلههفهلمائعنيهمحتملةلراتتفسثالث

عنوعقبدخمهمالهودإيمانإلمبنايرجعوليهاإلحتمال1

مراضاأونحتلفةدرجاتهناكأنيعتتمدونفلقدكانوااألخرالعال

فىصالحلدرجةتبعأاآلخرالعالمئالمطوبةالنفوصوالنعمةركةالفي

غيرايألممفارأحدوهوأخنوخارأسسفرفياالرضعلىحياتهم

صالحةللبشرهعدةكثيرةمنازلهضاكاآلتىالعالفيةنقرأالقانونية

نشبهأننستطيعيةالهوالعقيدةأساسوعلىءديالالورديتةللصالجين
اإلنسانيبنيهمنزلوكلأومزلكرفةمنأكئربهخفممكانءالس

4وأعااألرضعلياسنقاقهبحسب

بوزانياسداأحدهمنجداإلغريقالكنابإلىرجعنافإذا2
وعلىثرللبمراتبأوالطريقعلىكدرجاتالمنازلعنيتخكث

إلىالسائحفيهايتدرجتقدميةدرجاتإلىتسميوالمعنىمذاأسماس
هناكأنأىارتفاعإلىارتفاعومنتقدمإلىتفدممنءالممما
اعتنقهالرأىهذامثلاآلخرالعالمفيحياتنافىاإلرتقاقالتطورجهمايم

فقالأوريجانوسبهنادىفلقدالقداىالمسيحيةىمفمنونفير
األرضمافىمكانإلىتنمكلروحهفإنإنساألجاةتنتهىحيتماإنة

بصبححتىوالتهذيبوالتدريبالععليميتلفىوهناكسقلفردو1بايعرف
سلسلةفيءارتقافيالروحيروهكذاةأعلىإلىروخهترتقىألنأهال
المسيحيونويدعوهادوائراألغريقيدعوهاالتىموناىالمنارلمن
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تتبعوحالرفانحقامذاكانإنالسماوبةالمملكةلىأخيرتصلحتىاتمو

قىزأبأو4ناصرارسالةكاتبعنهلرعالذىاإلرتقلمذائيمموع
رنيرسالبهيعكدمتفسيروهناك41النانيعرالسموات

نوينئالاثماردأقالتىالحنطةحبةمثلفيالسيدأقوالإلىمستندا

وبالثالىمتباينحصادإلىيصيرهذاإنفيقول318متىقيوىا

اآلخروالبعضدوسالفرفيأبديتهميقضمونفالبعضمتباينةمكافاتإلى

البعضالذفيهنالثولكنالعمماويةالمدينةفيمواطنينمجرديصبحون

أكلمندسنادىوأيضااآلبادأبدإلىبهوالتمتعاللهوجهبروئةتعونيغ

والمكاقاتالدرجاتهذهوأنالمجدفيرجاتفىهناكبأناالسكندرى

األرضعليهناالفداسةحياةفيوتقدمهاإلنسانمموأياسعلينختلف

ءواإلرتفافالقطورالجذابجانبهالهاكهذهنظريةأنفيهشكالومما

لواباجذجميالشيئاويكوناألرضيةالحياةنواميسعنغريباليس
المادىالجسدىنافكرويحسبالسماويةالحياةنواميسعليبالتالمماانطبق

نفساالنتصورإننانقولالمادىحدومنخرجتانفسالنتصورإنناول

فجأةتصلوقصورهافياووقيودهاالمادةحدودمنخرجت

قضىلومنااإلنسانإنفهاليدقىالذالنورحيثالمجيدةءاألبهاإلى
أطوذوتدريبةطويلوقثإلىيحتاجفإنهمظلمةغرفةفيفترة

نحتاجبالحرىفكيمالساطعالشمسنورفىعينيهيفتحكيفيعرفحتى
حتىذيبووصفلوتنظيفواغتسالوتوجيهتدريبإلى

بوجهمجدهوننظرالملوكملكحفرةفينقأنمستأهليننصبع
محيحةاألفكاوهذهكانتإننجزمأننستطيعالإننامكشوف

الصحةعنعاريةكانتإنأيضاشبزمأننستطيعاللكننا
أسا



كالإلىبسيطااليحتاجسهالالعبارةهذهمعنىيكونقدولكن

ظففدللجميعمتسعااآلخرالعالمفيأنيعنىقدالعأويلهال

فالالعالمءأنحاكافةمنليهالماقادمينباالفصحعيدفيكأورشليممدينة
بالحجاجأورشليمضواحىفيمنزلكليزدحموقدلقمموضعيوجد
األمركليختلفءالسمافيولكنلمزيديوجدمكانفالللعيدمينالقا

4متسعرحباآلببيتكذلكمتسعاآلببيمتفياألخعالف

يغلقونقدالبشرإنالئخافواالتالميذهيقوليسوعإنقلبهنظير
أبىبيتفيئقوابلالمنزلفىلكمموضعالألنهوجوهكمفياألبواب
ةكر3حمنازل

تابعالمجدموعد

3ا41يوحنا

الققرةهذهتعلنهعظيمحقمنأكئرهناك

قلتقدكنتفاقوإاليسوعأمانةعنإليناتتحدثفهىا

المسيحيةبأنيحتجأنيستطيعواحداليوجدمكاناألعدلكمماضأنالكم
هذاالوداعىنجطابهيسوعتقدملفدلهاأساسالعريضةبوعودخدعته

إليهمتقدموهكذاانتظارهمفيوالمتاعبالضيقطريقأنألتباعهليعلن

والعقوباتباألضطهاداتصراحهمملرأخلفدالتعزيةبكلمات

عليهمبأنهمأخبرإنهبل5106122متىتنتظهرهمالتىلمتاعبوا
ولكنه2142متىذاتوإنكاردرصفيالصليبيحملواان

يخدعلميسوعنعهإنالطريقخهايةفيهمينتظرالذىبالمجدأيضاهمأخبر
أماوالنهابةافدفوعنالطريغعنهمأخبرلقد3اقةبربوعودأتباعه
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المجدفهىوالبايةالغايةأماوالموتواأللمالتضحيةووطريق

بطريقميعدبأنأئباعاحولهيجسعأنعساولالذىالقائدنظيريمنلمإذ4
صعودعلمااتباعهيدربالذىالعظيمكالقائدكاندقدبالوردفروش

اعسيرقاسياصعباالمرتقىكانولوالمجدجبلمدارج

ألعدلكمماضأناووظيفتهيسوععلعنناتخبرالفقرةوهذه2
مقدمتنايقودإنهيسوعالجديدعنالعهدفىاألفكارالعظيمةلمحدإنهـانا

وأحدخطواتهأثرونتبعخلفهنسبرحتىالطريقينهتحممهدحه

لنانيالعبرإلىلةالرممافىاردةطمقالوالهىعوعي9تصفالتىاالسحاعالكبرى

بكلمةلغتنافينرجمهماالتى02آبرودروموسأ9االصلفى

صورتينفيتستخدمالكلمةكاوهفمه53عملكالطريقممهاأوالسابق

التىاالستطالعقرفقىاهفنراألولاالستخدامأمامعناهالناحانتوض

فرقأوبهرودروموىأكانتلفدالرومافطالجيشكتائبتتقدم
أيةلتستطلعوالجندحماسلتلهبواللريقلقمهدالجوشتتقدماالستطالع

يتبعهاوالجبشتتقدموهكذاالمسيرفىتكمنقدأخطارأوهتاعب

السفنتقصدهكانتالذىاالسكشدريةءمينافينرامعاأخرىصورةوهناك

يسيراسهالءالميناهذااإاورخوليكسنولمبالغاللللتزودالرومانية

حىةتئبعهاالمهفنواهاثتقااستطالخقواربترسلالسقنفكانت

لفبعليهايطلتهكانالقواربهذهالقاسيةيخورالصأخطارنجنبها
لقديسوعيفعلهماوكعذاالسثننطريقتؤمنكانتبرودروموى

واطقنأنئاتةفيخلفهنسيرحتىءالنمماإلىالطرينأمن

مضيتإناقولاإضالنهائىليسوبانتصارتخبرناوممما3

المسيحءمجىإلىثأكيدبكلتشيرلعبارةهأهأيضاهآقأعددصطإل
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ركبيرجمههتفكيرمنسقطتقدعفيدةئانيةيسوعءمجىإنلثانى

يعتذرونلعلهموبهااةالمنافىأغفلواوهكذاوالهوتييهاالمسيحيةأتباعمن

مقابلةعليأتباعهميدربواأنعليهمبأنبعتنرونولعلهمبصعوبتها
إلناتالثانىالمسيحءمجىهوالموتعلماانتصارأعظمأنمعوكفىالموت
طريقفيلناتعرضالتىالصعوباتبعضهناكأنيحالمؤمنينالموتى
سيحدثمتىأوالحسابيةالصعوبةالمثالسبيلعلىفهناكالعقيدةهذه

قدواألوقاتاألزمنةحسابفيمتضاربرأىمغأكثرإنأالمسيحءجمى
ءابرهذاافقترالتىاالحداثحسابوفيالمسيحيةأجيالخاللظهر

لثيئهناكولكنالعقيدةهذهعنكليةالمخلىإلىالكثيريندفعتقد
وبدونماهدفإلىاألمامإلىتسيرالعاريخعجلةإنأكيدواحد

معنىبالاالحداثمنطقويصبحمبتوراناقصاالتاريخيصبحالهدفهذا

وكمالكمالإتمامهدفلهيكونأنينبغىالتاريخإنوالغاية

ألحبائهوتمجيدلهانتصاريومالمسيحانتصارفيهووكايهالتاريخ

حيةعفائدالمسيضمنمكانهلهمجيدخرابحقالفقرةهذهوتنادى4
يقوليسوعيكونحاحيهىللمسيحىبالنسبةءالممماإنالعظى

ءعناكتيرإلىنحتاحالإنناأيضآأنتمتكونونأنااكوفيحيثالسيد
األبدإلىحبيبنامعأنناسنكوننعرفأدطيكفيناءممااللنتصور

الحياةفإنقلوبناكلمنماإنسانانحبحينماثريابمثاللناخذ

بانناحقانشعراإلنسانذلكصحبةفياإلنسانذلىمعنكرنئبداخين
المسيحمعوهكذاءأحيا

لماحيطبمثلهىالصلةهذهسمتمهمالالغهذافيصلتنابهإن

سوىليستلنااإليماتصورهامهماقلوبنافىوصورتهعليهسنكوفى
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لغزألناتعكحسمرآةفيننظرالرسولهولألنناكماباهتةغائمةىورة

علىالنستطيعبشرآلننامتملبةحياةاألرضسيدناعليمعحياتناإنمحيرآ
حالةفيسنكونأنناأمجادناأعظمواممنالجبالقمفيسافأنالدوام
يفصلناولنمعهسنكونوامالعلييسوعالحبيبمعسنكون4أيسمى
سنكرنالبشريةالجبلةضعأواألحداثتقلباتأوالزمنمرورعنه

نسنبالعيانهلوجهوجهااهلنربلاأليمانبعنبعداهلنرالمعه

اآلبدينأبدإلىالسرمديةءاألبههاظكفيونساليرمعه



والحياةوالحقطريقل

4قاآلطريقوتغقمونأذهمبأتاحئثوتغقمون

نفيزآنقكئمتتذهمبآثنتغقئمغاتتومآياسئذه

وألخقالطريقفوآتاتسموعهقاذآاللريقتغوت
بىإألأأللبإلىيآيىأخذلئشؤأثخيلوة

46ة41يوحنا

سبذهبأينلهمحلناتاليذهإلىالسيدتحدثةفرمنأكرفأ

معمأناحديئهيدركوانمغليظةكانتأفهامهمأنيبدوولكن
يوحناأرسلنىالذىإلىأمضىثملهمقالهكذابعدقليالزمانا
الذىاآلبإلىطريقهفيإنهقبلمنصراحةقالهالقد733

الذىالطريقبالحرىيفهموالمبليفهموهلمولكنهممعهواحدهو
الساعةهذهفيالصليبكانالطريقذلكألنلالبذهافييححلكه

ولكتهمالبحوقلبفييضطجعونوكأخهمتباكواهـلرةحفيالتالمبذكان
بليصمتأالالشجاعةدفعتهفقلىواحدبيتهمكانأفوأههعيفتحوالم

توماكانإلقدهراتوماوهذافهمهيستطعمالميفهملمإنهالسيديقول

حتىضميرهعجديوأكثرنفسممعلمانةأكثركانالذىالوحيدهوالتاصيذ
وهكذاالضبابيغاليهاحقيقةذهنهيقبلوالباهتةبصورةيرضىال

وأةيفهملمأنهوأعلنشكركهفأعلنءعىكلمغيوتنأنأراد
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وليستشاكإنسانتساولأنالغريبمنءشىكلإدراكعنجز

التىالحقائقبأعظمالمناداةإلىيسوعدخالفهـطهومحبيذتتأمالت

الوصيةعليهاتنطبقفهىشكوكناهننخجلأالينبغىبهانادى
فىبكتمحفوكالبدالشكروحفيحنىيطلبالذىاقتجدوااطلبو

الحقكلالنهاية

قولهذاالوالحياةةوالحقالطريقهوأنالتومابسوعوقال

الذىلليهودىغرابةأكرقوالكانولقدالمجيدةالمسيحأقوالمنعظبم
يتكونالتىالرئيسيةالثالئةبالخيوطيسوعأأمسكففيهاألولىةللمويسمعه

فيوليسوحدهفيهبأنالجباربالحقونادىاليهوديةالعقيدةنسيجمنبا

فلقدوإعالنبايقهاكالوتجدالخيوطهذهكلتتجمعسواه

اللهطريقاإلنسانيسلكهأنينبغىالذىالطربقعنااليهودكثيرتحدث

الهكمالربأمركمكالتعملوااحترزواالتثتيةسفرفيالقولفنجد
إلهكمالرببهاأوصامالتىالطريقجميعفييساراوالمميناالتزيغوا

وفي52333تثنيهخيرلكمويكونتحيواتكىتسلكون
تفسدونموىبعدانكمعارفإقللشبموصىقولأيضماالسفرنفس

اتجهنافاذا1392تثنيةبهأوصيتكمالذىريقااعنوتزيغون
هذهقائلةخلفككلمةتسمعانأذناكالقولنسمعءإشعيانبواتإلى

اليسارإلىتميلونوحيماينإلىتميلونحيتمافبهااسلكواالطريقهى

سلطانيةطريققيهتكونسوفالجديدالعهدعالمان0312إلخكل

يضملالالجاهلحتىالطريقهذهفيسلثومقالقداسةطريقاسمها

واهدفىطريقكباربعلمنىالمصلياخحاالمرنمأما38داشعيا

عنالكئيرنيعرفىاليهوثلقدكان72011مزمورمستقيمسبيلفى
اإلنسانفيهايسالثآنينبغىالتىالفلماسةطريقاللهطريقالطريق
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اقماريخجبلقمةعلىواقفاالزمانءملفييأقىوهاهوياةاطأرادذا

طويقاهوأنافيقولالعظيمالحقهذاءولإلنسانيخحعاللجهودليعلن
القولبهذايعنىماذاىقى

طريقفيوالههـدايةاإلرممادوسألناغريببلدإلىهاجرناأننالنفرض

اإلممامإلىسرلنافقالإلرشادناتطوعواحدأأنولنفرضنعوفهاال
بكفإذاالعطقةتلثىسريمينابكتقجهالطريقفيبعطئةنلتقىحتئ
ثلوحطغايتألإلىفتصلالطريقهذااتخذاليسارإلىمتقاطعاطريقاتالفي

بعديميننامنثمالنانعرفوالنضلفربمابمفردناالمسيرةوسلكناهذا
قليلةخطوات

كاقيمممإلىأوصلكموأداوراقهلمواهـلناقالاخرأنلنفرضنولكن
هناكيكونولنلناطريقةالمرشداإلنسانذلكيصبحالحالةهذهفي

هوأنابقولهيعنيهماهذايسوعيفعلهماوهذاللضاللاحمالأدق

إنهفخطوةخطوةمعناويسيرويقودنابأيدينايأخذأنهايطريق

بروحهمعنايسيرإنهبلذلكبعدركنايثمركفىينصحناويرشدناال

الطريقلنايصبحإنهبلاطريقعنرنااليخإنهبفوتهويويدنا

التهفينمالمرإلىنصغىونحنالحقهوأناأيضايسوعويقول

مزمورحقكفياسلكطريقكياربعلمنىةقائالإلههإلىيتضرع

مرموريحقكسلكتوقاعينىآأمارحمتكاإلناأ8ا

الحقطريقاخترتعشروالتاسعالماثةالمزموروفي3ء62
الحقعنالحديثمعرضوفي9113قدامىأحكاملقجنتة

المجسدالحقهومنهمراحديكنلمولكنبالحقناثبرابهئرييبةإننقرل
بذلكإنسانينادىماكثيرإنهاألدبىابلقبحصوصجبرهريأمرهناك
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حةالفىاالوفتفيانباعهإلىاآلخرينيدعوودهبنوويفصللحق

بهينادىمابتصرفهدمبذلكوإنهحياتهيغيروالهقلبالحقفبه

تقويمعلمأوالرياضةفمعلمخر3معلمأىعننحظفاألدبىالحقهـمإن
تعليمهينأيدأن4دمنهناكيكونالقداتالتينيةاللغةأواناإلل
ولكنبعيدأوقريبمنحياتهيمسالبهينادىفماالخاصةرفاتهد

ملوعالسيرةزانيانتصورجميفاالخثالفكلنحتلفاألدبىالحقلمهـ
المقنرالبخيليدعوكيفأوأاألدبيةالطهارةمبنآموينادىوالسريرة

الحكمةبفضائلينادىمندفعامهووانرىوكيفوالتضحيةالبذلإلى

3ءواألخماةباونجمادىباألضادقلبهيغلىشخصاأوالنفسوضبطوالتعقل

ينبغىاألدبفالحقفائدةبالفتصبحقعاليمهمحياضهمتنقضءهوالمثلإن

بينفعالةقوةويصبحيخلدأنلهيقدركانإنحىمثالفييتجسمأن
العظمةمفياسهنابلمعلمأىحياةفيالحقيقيةالعظمةمقياسهناالناس

المسيحيسوعواحدسوىاالنسانيةتاريخفيمعمأىإليهيصللمالذى
لمحواوكئيريئمشرعونوكثرينفالسفةلرينوكثءأنبياكثرينإن

ءبمليهئفواأنيستطيعونوأولئكءوهؤالالطويلالبمشريةئاريخفي

يستطيعواحدسوىيوجدالولكنالحقالناسعلمنالقدالفم
ليسالمسيحيسوععنالعظمىالحقيقهإنالحقهوأناأيفولأن

إنهبلصحيحهذاأنولوتعليمهفيسموهقمةإلىوصلالحقأن

تحقيفهممموإلىوصلقداالدبىالحقأنبمعنىالمجسدالحقذاتهفىهو
المبارلثشخصهفى

يةالو6قديمحثميقولالحياةهوأنايسوعويقول

632أمثالالحياةطريقاألدببيخاتوتونوروالشريعةمصباح

المرنمويقول017أمثالالحياةطريقفىالععليموحاظ
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النهائىالهدفهىالحياةإناا61مزمورالحياةسبيلتعرقنى

هدفكلءنحتبىالهدتهذاوخلفإليهاالسعىدائبفهولالنسان

سعىكلوبسننر

عنىنعرفعفلنالحقةالحياةهىيسوععالحياألالحياةهوويسرع
صالرمألو4الحياةوكايسوعإنإبلبيسوعصلتنافيإالالمباركةالحياة

فقصدولكنناكانبهءشىعلألنهذاحقالزمغحياةنقولهل

4واألرخاألسمىالحياةبدألماألبدحياةالروححياةبالحرى
األرضطالحياةمنوأصصمىأفضملحياةحياةلهملتكونجئتللقدظ

فهوونوجدكونتحرنحيابهألنناالحياةحافظألنهالحياةموةويسوع

وكاالحياةباعثألنهالحياةهوويسوعقدرئهبكلمةءاألشيابهلفظط

أكملبصورةيفعلسوفالفبورلسكانالحياةوهبحجنماقديمافعل

علىيأتىحينماءاألحياوتغييراقدينالردأجسااقامؤفىوأعظموأشمل
ليسوالهدفوالغايةوالحياةوالحقالطريقأناهومجددسحاب

الحغوهولآلبيوصلناالذىهوالطريققيسوعكأإالاآلبلىيأفلأحد
فيناوتفيفىتملوناالتىالحياةوهواآلبإلىفنصلبهنتمسكىالدت

اللهإلىالبشريقودأنيستطيعالذىالوحيدإنةاآلبمعللشزممةيخنتاهل
محفرإلىخجلأوخوفدونويقودهاإلنسانألخدبيدالمالوجيد

الله

023



رالقديويا

ومنأئضأأبىتغرفئئمغرفئفويىقذكئئئمتؤ

تاآليتامتتدلمحميمممتهقاذزآئتفوةؤقذتغرفوتهاألن

فذئهالذزقانأقعكثمأنايسئوعةقاذوكقاناآألبآ

فكئفتتآألرآىققذرآيىذممايحشالتاتغرفنىؤلئم

آأللبيىأتاأئىئؤجمنتآتآألبآتاألياثت4تقو

بلاتكقغلثبلأئهقفكئمىاألباكألئمجمأؤأأللث
آألغقاذقلتفؤىأثخاذاألللعيهنتفيىين

يممتتبقعخذفونيؤإألهتئؤأأللتآأللبفيأئىضذقوني

تفديهاأألغقالي
41711يوحنا

صدمتهسباإعالنأفوىالقرصةهدهفىاليسوعإعالنكانلقد

المنظوربغرعنهيعبراألغريقىالفكرفياللهكانفلقدلسامعيهعنيفة

الجمهورهذالمثللمقطأحدهسلماللهداالجهردئاإليمانبنودأحدوكان
أيضاأبلرفتمعرفتموفىقدلوكنميسوعأنادىالسامعطعن
فيقولالمسفحيليطلببفيلبصوإذابمرأيتمرهرقدترفوشهاآلنمن
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ذللشاليومفيموسىصورةقكرهفيكانتولعلهتوكفانااآلبنالم
232كخروجلهذاتهيعلنأذإلههمنطلبحينماالرهيب

يركواسالصخرةمننقرةفيأضعكلمةلطلبهموسىاذبلمواممن
يرىفالأوجأماووائىفضنظريلئارفعتماجتازحتئجدق

هءواستعالاللةترفعلمانسميهوذهولدهشةفيالناسكانيعوعأيامأنى

اللهوارتفاعاألرضعنءمماالحصمتيحايقهمماأنهريخمايقهمكسات

مئاتألنأنبيائهفيالمنحدثاللهصوتينسونكاثؤافيمد6للبشرعغ

عاثوامااوهكذاللهبأقوالللبشرتيئآخرتكلممنذمضتقدكافتالسنين

بساطةفىلهميقولبيسوعقاذاصوتهممسمعواأو5اللهيزواأنيممظرون

هليهلسامعيقولبهوكأنىاآلبرأىفقدرآنىايتى8ونقة

صفاتههىمايكونكيفاللهصورةهىماترفوأأقتريدون

كلزحرفواأنأردتمإنالبشرنحومشاعرةهىماودعاليمكالمبماركة

بشارةعلىلهتعليقفيالكتابأحديقولافهتشامدؤنفيألملواهذأ

البيتصفاتعليهمضفياعائليةلثمةبراقهرسمقداليثمارةكاتبإقلوقا

مشاركايسوعفياللهأعلنداوقاأنلقول01بهذاوهويعنىوأالمرة

اننستطيعيسوعإلىحينمانتطلىإننأالعائليةحياتناصورأبسطفىلنا
مختبراحروبنامحارباتجاربنافيلناشريكااللههوهذانقول
تستطيعفانناكفلكبالفعلوهوحعكبذاايألمركانإنحياقناوعائثا

قىتأملناعندوصفاتهوجومرهاللهذاتعغالكثرنجعرفأن

بحوعيا

عائلةفيرينبشافىمجيايسوع7بنلة01فنحأنرى
ااضعةمثو
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الخربفياألطفاليرددهاأبياتتقولما

فارلحمبيتفى

الدموعثروتهإ

حمالنهجنوده9

يسوعاهاسبحوإ

منوعيعوالدةوفيالطفولةقدشالطفليسوعفياللثهإن

قدسففيرةعائلةوسطيسوع9حياقيوفياألكومةفدسامرأة

الجاللمنبهالةالعادية3األسروأحاطالفاقةوالبساطة

إلىاتهدخللفدلاألعمابأدنىالقيامعنفعيقرلموعحيفيوالله2
أننسثطيعلنانناالناصرةفيبارأكانفقدفقيرعاهلئيابفيخاصكالل

عنشىءكليرفالمحهأنالمذهلةالعظىالحقيقةتلثاادراحقانصل

صعوبةيعرففهويومكلفيهاالعرقنبفلالتىالعاديةأممالناتفاصيل

أرضاوهميصعبالذينالعصبيينءالالعوهويعرفالطرفاليغءارضا

اديونمنعليهمماينسونالذيق4عةالمتالذممأصحابءوالعحال

ربمامحميريناندادمعالمعيشةومتابلمااليتأيضاالسيعرفولفد

زوجةمتليوسفءأبناالربخماإخوةبلقبإليهميشاراألينأولئككان
مشكلألكليعرفكانلقدلشموعومةأوخئولةءأبناأوسابقة

لعنةالعمليعتبركاذفقدالفديمالعهدأمااليوميةحمياتنافيلناتعرض

بسببادملعتةعننجمينالتكرقصةاسالصعليفالعحلباإلنسانحلت
فاذا391تكوينخبزآإكلوجهكبعرقوتمردهيتهخ

امحةالكرفالمضمنمالةومجبطهالعملامةكرليعلنيشرقالجديدلعهدبا

العاملةرالخدمةلنظهرهوأحنىاللهابناتقدحينما
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مافىأعجبإناتجربةقسرةاختبرقديسوعفياللهإنبل

إناعهرلحرىبابلفحسبوتهوجبراللهئباتلنانعلنالأنباالسيدحياة

الدائرةفىوالسالمءالهدودائرةفىساكناللهأنيتخيلىقكراى

ابحارطوالالصراعصفوالعوااألضطرابأمواجامنهتدنو

جديدنوعإلهامنللبشريةأعلنأيوعولكنالهائجةالعالم
اللهإنتفاومناالثىالتياراتوتقاومهنجتازهاالىالمياهبحنازإلها

بلالجيشمؤخرةديقولذى01الفائدثظيرليسيسوعفيلناأعلنالنى

ويشعرقويواجههااألخطارويحتملالمقدمةيقودالذىالملهمالكائدهو
وقسوتماالعجربةبقوةذانه

المحبةوخالظبفائفهعطوفأمحباالهانرىيسوعونى

عنأنفسنافصلناإنإننالملمحبةالشمفيئلتوأمهوفاأللمااللمياق

آالممننتحررفإنناجمهمالثعلقعنالبشرمحبةعغثرالب

لناماظالأنهعليحيأتنأرتبناانوهمومهاافباوالبشرية

تعبمنأنفسنائريحفافناالحيابأمورلنااهتمامالءحيابا

أحمالناحمامالبممهئمايسوعفيالهىفىولكنناوالنهكرحالملب
مشاعرنافيلناكشاركاخلفناساعيابثاسبيلنافىمضجيابأذال

صامالمميفةمثرقةمعاقيغالكلمةئمابكلنامحاآالمممافيمثألما

ء3المحبةئهلثجروحئلبهفى

وأعتىأبعدوهذالصليبعلىمضحيأاللهنرىيسوعأوقىث4

فيالرئيسىالزكنهذاأمامهولفضفييقفالعالم13لعالمتهـيصكالطمق
صواكقيرسلإلهايتصورأقاإلنسانعلىالشهلنيميةلمن01ايقيدة
يتصوراأشاتعليهالبسرالسهلمن3لخماطثةالبعرقيوديتوننهفضبه

ويضرتصفةالعافيكببهانهاألىاثمممالإل3ثورصورةفىالله
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صورةفييتخيلهالقاصفةالرعودفتدرىالجبالأعالىمطركعه
األطفالمنضحاباهمتطلباالدموىاإللهمولوك

يقاومهمنيمحتىجباراإلهايتصورأناإلنسانعلالسهلمنشم
فيمتألمااللهيتصورالوجودفيمقولكنوجههفييقفمنويبيد

الذبحإلىتساقكشاةالجلجثةإلىعقودافيهمهانايسرع
راالصليبعلىمرفوعاوقحميهيديهيئفبونالذينلجالديهمستسلما
البشريةخالصسبيلفيبالصليبيرضىإلهايتصورمنوالهوان

لميسوعإنالمجدربيقولهكذااآلبرأىفقدرافىمن

المومنيئيدعالجبارالعظيماإلمحالنوهذاللبمثراللهإعالنهوالمسيح
تمجيدوفيحبوفيذهولفيأمامهالوقوفإلىالحقبذلك

القديررؤيا

أل4171يوحنا

بندكببرهناكجديداحفالناليقدمخطوقأخرىيتمدميسوعولكن

ويحوصالتمسككلبهمسكياليهودىكانالموسويةالعقيدةبنودمق

كانلقدووحدانيتهوجاللهاللهتفردهوالبندهذاألحركلكليه

صلهمايتعرضاخرإنالكلحةهذهإليةتشإلرمماأبعدإلىموحديناليهود
إلهايسوعواراعتبوقدالمسيحينيتصورأنهأخرىديانةمنمفكر

بهمايقومبأنيقولفهوفريداللبشرإعالنايقدميسوعنرىهثاتالويا

وافعهفىمنأرذأتهمنتنبعلمتوأقوالتعاليمجممنيتقدموماأممالمن

للناسأعطيتاقهوتعالبمبواسطتهالبشريةإلىقدمتاللهأعمالبلالداخلية

نسانألمحالمقدماللهحقوهوالبعثريةالمجسماللهمجدفهوطريقهعن
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عناهالثقالأححديقولهشاأنهرلولشربفثالنأخذعونا

ونيتهاكانواالناسإنبروشبطأأالعظيموالمغسرالثبرالالموتىا
قحمكحوكلجيلمعلملقدكاذاللدمجداإلنساذفىليرواعليه

دانفإذايعلمهملمنبهبنادكاالذصوعاحوأمجأدإسهالنديةمسئبىعليه

ماكطآقإنيستطيعفهوالمسيعحخيسسوىىليالموضوعذك

هجووصورتهالمحيغمحضرينقلىأنالمقدسةالتقيهالحياةئفافيه

لقالميذه

قدمهلماهتزةضعينهةصورةهذابلالوكثياهـبأعملهماانوم

وأعلنابشراإلىشقللقدوتعاليمهالهأفياللىعنيحباببوعيب

ءالبشريةنحوومحبتهاتهج8لهيم
هاملتونوليمسيرذهيألصتاكيرشجونوكتب

واحداشيئاأعرفولكنىالسابقكيائعنشيفاأعرفالإفى

حياتىفىطابعكاألجيالىأحامأحملسرفللنيايةإبئ

بهفيثمبعهـميويحترويحبهيجلهأستاذبدىهونجحلىالطإلبيتتلحذأحعانا
حتىالكببربتاذهألمجسمةحية3وبىالتلميذفييفىجتىالدمثيعكل

المبمثرأوالراشهذافنقولهمعاصوتليشبهبيطورلوبماوته

نستطيعننافعيوننالوأكضنالنكشيرويقرلفالنيديجملىثكلمد

يسوعمملهإلماةورحآأبضاوهنيعطالذممالوبعينهفالنأنتهورأنإبئ

بةالبشرإلميسوعأقلقداجرالزالمحيطأمامةكفطرضئهلةهبهنبهاجمورة
أنينبغىالقولقصارىدتهاوقببإدتهاكبروفاللماووبمالألإقهبهعالل6

اللهفنبتعديمدلبشريةقدتقإلمإزكثاناأليسوعأنإتميلبرلزفاقنجضغ
امكأنناولاثضهالهطه7اء
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إلىأقىلتهدألرلىقصمدهوقيمالتهفبتربكفارةأواللهفبقوةبمعجزةو

الذنرىكبانهوفييسوعفخلفالعالمأحباللهألنعالمي

ذاتإنهفحسبللبشوفكرهاللهقلبإعالنليسيسوعإنبل

هعلنابينناالزمانءملفىظاهرابضريتناجمسمفيمتجسمدااللهجوهر

ظهراللهالتحوىهوسعظيمالرسولأوكاكتبلنااللهذات
الجسدفى

ايمتحنوأنالفهمطالسامعيهيتقدموهوالفقرةهذهفيإليهأيضأنستحعث

يسوعيضعالدواموعليانالميزئيضعوهبهينادىالذىالحق

لةوأفعاالهأقواإلمتحانلذلكأساسين

لهميفولسموعوكأنىلتعاليمهامتحاخهمفيهءإدعانوافليمتحا

بأتقدمماأنبأنفسكمتتحققواأنتستطيعونأال6إلىتستمعونحيبما

شخصيتهمحنينمإنسانأىحديثإنأدتهحقسوىليستعاليممن
كلماتنذاتيتهعنويكشفحقيقتهعغلرجمويكيانهعنويفصح

فنقولللراخالشعرمنسطورأنقرأفدكليهاألدلةأعظمهىعظبمأى

يمحتعصىقدالسطورهذهءورايرشيكسبسوىأديكوناليمكنحمالالئ

نغفهاولحثننيهاطممقاصاإالوصواأواألبياتتالضتحليلعلينا

8هاءوراتقفالتىةالعبقرئكوتاظئطبكلنالفكرةيعطيانناالعامومضمونها

آنفسفامنإلنمالكفإنناإليهانصغىنناحيمايسوعقلحاثفياألمرومكذا

عرفلوآهءإتسانالصوتاللهوتهأأنالبداهتفأن

كنالهآتجالئعاليمكمذهويطيعالميادعهنهنورفييسالثكيفالعالم
ضااخأناسأنابحكناكمةبموجبهاونسالثنطجها
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يخلبسلتلمبفيسوعيفولالهأنورفىادعاعهوليمتحشأ

هذانفسهااألمماللسببنىوإالفصدقوفياآلببمواالفىإقصدقونى

هإييوحناأرسلنلقدسجنهفىللمعمدانيسوعأرسلهالدىابلجوالنهوع

جوابقكلنسراهمعلماينتظرأوالمسياهويسرعكانانتلميذيتسائأل

يبصرونالعىانوتنظرتسمعانبمايوحنااأوأخبرإذهبنلميذيىا

يقومونوالموتىيسمعونوالصمبطهرونوالبرصيمشونوالعرج
115متىيبشرونلنوالمساك

الجسدشفدعلىبقحرتهسواهوليسهويسوع5أنعليبرهانأعطمإن
سواهالتاريخفييظهرقلمجزيةابالكلمةالنفصءوشفاالمعجزىبالعمل

جديدمناألنسانويخلقوالنفوسالفلوبيغيرأناممتطاعمن

إلىأنظراللهلصوتتصغإلىاستمعلفيابسيسوعقاللقد

الطريقهووهذااللهفىثقتكتضعوأنتبىئقاللهصورةنر

لمسيحىاكالنالإلىالطريقإنلمسيحيةاالعقيدةأساسهوبللمسيحىاإلمداإليمان
النظوةأشاسعلييقومبليسموععنالعقيمةنتيئادلغاأمعلياليقوم
المثلثاألساسهووهذابهواإليمانتعاليمهإلىواإلصغاليالسليمة

صدقنتحققننافبههالقمناإنالإنناتالمسيحيةعليهتقوماووىاالربهانه

تآلبارأىفقدكىرايذىايمموعكلمك
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ثمينةعود

ألتتي4قآألغضابىيؤمنقنتكثمأقولطألخقآلخق

نىفيمئقاأغطتمأيضأؤتغقلغؤتغملهاأغقلقاأتا
آفعلهفنالكثثابآصحأثتثمومفماأبيإلمماض

قإتىبأشمىمتئئاشأثتئمإنثنيبآيئأألبلتتمحد
أفقفة

412141برحنا

اللذينالوعدينهذينمنأقوىوعودالمقدسالكتابفيالتوجدربما

ومنخاصنوعمنهماالوعدينهذينتولالفقرةهذهتتضمنهما

متضححخاحهحاندركحتىودراستهمافهمهماإلىنصلأنبنبغىخاصةطبيعة

اخقباراتفافإنالوعدانهذانعليهاينطوىالتىالمعافىإلمماذصللمفما

الفشللخاتسببأنعتيإةتكرنالحياةفى

أنإلىبتالميذهالحالسيصلاألياممنيومانهلمألسيديقولا

يعنىماذانرىمنهاالسيدوبأعظمبهايقومالتىالاألبنفسيقوموا
القولبهذايسوع

لهـاكانتاألولىأيامهافيالرسولجةالكنيسةأناألكيدمن1

مواهبهضمنديعاالرسولوبولسءشفابمعجزاتالقيامعليالقدرة
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2198203اكورنثرسءالشفاهبةموالبعضنالهاالتىلروح

يدعوشيوخأنعليهطموئنأمرضحالةفيأنهينادىيعقوب9لوالرس

االيمانوصالةأجلهمنالذمنويطلبوابالزيتحسدهفيدهنواالكنيسة
هذاانحالواضمنولكن541يعقوبالمربضتشفما

بأنسلمناإنحتىألنهإليهيرمىماكانأويسوعقصدهعاكلييس

علىأنهاإالموسسهابهاقامالتىالمعجزاتبتفستقااألولىالكنيسة

المعجزاتلثمنبأغكقملىاألفل

علىاألنئصارفرصازدادتالعلمبتفدمأنهاألكيدأيضارمنآبإ
مايستطيعاإلمكانياتوةلبرامنلهأليومطبيبإنالمحتلفةاألمراض

لمماالوسائكمنلهإنعليهينتصرصالقليلعدامرضأىبهيجابهأن
فيالومءأحدأطباظهرولوالفديمهالعصورئاللرجليئوافر

معجزةمنأكثربهيقومفيحاورأواحولهأللتفواالسالفةالعصورظك
العالحعالمفيمذهلآلبسرعةطرلقثاتشقبدأتقدالحيويةالمضاداتإن

يفوقهاأوالمعجزاتبمايشبهمونفو

أنهذامعنىسفليبالوعدالتمسكعنضعفثقذالكنيسةسانتفإدأ

اثومضينتتبعاآلياتوهذهالمشيذقولويكفىبطلقدالوعد
6171قسمرفيبرأوةالمرضىعلىأيلميميضعون

األلمقالعمنقلعةبعدقلعةفإناألولماخطوئهاتخظومازالتآخهاومع
هبةالمغجزالعقاقيرمأمامفاوىلموفقواهوئلغذأب
الذىساالبثمرفىالغاملالمسيحروحدتائجمنهذاإنالنفولولماذأ

للخطرالحياةيضوتعرالدموالعراقروآلتضجة6لبناإولحإاالناإلورخ
األمراضطذهكتشافقوحميالئضمحيةمذبخطالحياةتقاليمبالفعلىيل
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فىبحياتالضحىانعنقصهمنأسعليهااالنتصاروطرضأمسبباتها
زوإزاةالمريضانفاذئنفسهاإلنسانيبذللماذاإخوتهنقعسبيل

ألاالهطيغرفعنذلكأمكنماالمرتوإبعادثتالمتألمعناأللماسباب
والننسالجسدمرضىءلشؤانفسهإتممانيرهتماذا

إشوطينواةالعجزعمصيردةاإلباكانثسىالفااألزىالنغالمتحت

ءالشفافيلهمءالرجاالذفيوالمركما

أكثرمويححلتالمحمتقهـبكلهيبتسمباموهومابانجدوآخرلنآنبولكننا

ويغالمحوتالباسمللمستقبلظهرهيديرشوبتزرللراليرنظعلميتهاجازة
ويضممهاالامحنفففىالبضريءأدولجليعاءالسودايقيهأفوقلبإلىبالده

يقفىسلوكإلىوضيرهالشابئذامتل2يدالذىماالفاكرةجووحها

وعصدببهوبنلهوتضحيئهومثالهقيمملمايسرعالجواتوالبذلالتضحجة

ءحزالالعظيمروحهفيطوأوءلهواليقولبيسوعوكأقوموته
المرضإطاممصالضراعهأكفيرفعونوالمتألموفالمشبونالمرضى

أيضآولكمالمسئوليةتقععليبهمالشمعالنارتذيبكماأجسادهميذيب

5لتالميذهيوماالسيديكلألموسعكمفيماكللهمتقدموابأناالمضياز

آليأكلواأنئمأعطوهمالمرهقةةالخائىالجائعةوعلاإلمابشيروهو
لعطفأوئمفقةبالفيسميهالتضمحيةلعملخرالقبايعطىالبعضأنمحيح

األساسالدافعلكنالحديثةاتالتعبيرمنذلكوكراإلنسانيةالروحوأ
المسيحوروحالمسيحمثالمنأقلليسصالحممللكلاألول

خدمنالحظوااألعدادهذهةدائىتضحمهآخرمعنىهناكأنمحلىجى

فلسطاللنحدودتتعلمأنهاوكيفبالجسداألرضعليدهجوأيافييسوع
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فعيرنجلمقدماهتطأهالمالضيفةالرقعةتلثفيبفاعوجدتربمال
ضررأيأأنناوخافتقدهاالتىوالضياعالقرىبعيدأعنالسيدصوت

األغريقبالدإلىيصللمصوتهأنإالإليهيأتوناليونانين

هذاكانبالحقيقةعنهيقولالرومانعسكرمنواحداسنرىأناومع

جابهلقدإليهاصوتهيصلولمتعالبمهتسمعلمروماأنإالاللهأبن

يواجطلمولكنهاإلجتماعيةوربماالروحيةفلسطهنمشكالتيسوع

ربوعفيصوتهيدوولمرومامشكالتحلفييسهمولمكينامتاعب
حينمايسوعإنالراحةإلىاألحمالوالثقيليالمتعبينداعياالنيلوادى
معبداوالطريقمهيأالجووجدبالدهفىالدينيةالخدمةمسرحعلىظهر

دائرةحدودفيعليهوالحفاظللدينجاخهموهبواوالفريسيونفالكنبة

ىكبرخدمةاأسدومخهمتزغمبرأنهمفيالشلثومماوتقاليدهمهمتفكير

ونقاوةووصاياهالدينثعالبمعليوللمحافظةبالدهمفيالدينيةللروح

رجالأومنحلهأسراأمامهيجدلمببشارتهيسوعتقدمافحيالحياة
يلطخونمأبونينأوشرصةغيرزوجةجوارهوإلىدينتهيطوف

باسمالمعابدفيترتكبأوقبائحكالبغاياواألصباغبالمساحميبروجموحمم
وأكثرنظافةأكثرفلسطيئفيالدينيةالخدمةمسرحكانلقدلآللهةالعبد

الوئنيةءوقظاونجاساكدااألسقذارهولكنالمسيحسالةللقبيىكيوا
االجتماعيةبالحياةأحاطماوكلقساوتهلراألسخعجابارةومراتياومماريب

اجهوماأنللتالميذقدرالتىهىتعيسةملوئهمظاهربناألممبين
العاروجهقالمسيحيةعلمويرفعواهناكالمسيحرسالةاوينثريةويحاربرها

وتكسصحرجمبالتحاربالطفلةالمسيحيةخرتجالقدوالناروالحديد
سيدهافيهحاربالذىالميمانمنيفامىكاالألئيلقيادينثهاأسركث
وافمجئر
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الاألهصكلستقوصرنمإنبقولهالسيديعنىماذانعرفذاهك
األرضلى4ملأدامفيأنيعنىإنهأبىإلىماضألقمنهاوأعظم

لبالىاألرضعنيرققعحينماولكنهفلسطيندودمحددأكان

لتشملالحدودتالمثعتتسوفاآلبويصعدإلىاألمواتمنووقوم
فيالجبارروحطويعملسدابحدودمنيتحررسوفكلهالعالم

عليتاسنطاعةاآلببيتإلىمضئحينيسوعإناتساعأأكردينب

العالمليغطىالخفمالمحيطكالجحرروحهيرسلأنالتحديدوج
أجمع

سوفباسمه3تقاطلبةأيةإتسوثيلميقولالثاتالوعدوفى2

ندرسهأنينبغىامجابةالصلواتأساسهوهذاالقبولتنال

إنقألبل6خابطلباتناكلإنيقلبمإنهطلباتناءبناعليهجيدالنقيم
ىالنالحفيقىالمحكإنوتخابتقبلسواسمهفيتقدمالتىالطلبات

آىاالطلبةبهذهيسوعاسمأترنأناستثليعهلهوصلواتناطبيعةيظهر
أوالشمخصيةمالحالمثنطلبأنالمثالسبيلعلينستطيعلنأطلبها

إسممعالتتفقمسيحيةغيربطلبتهنتقدمأواآلخرينعليالقوقنطلب
منبهأتقدمماهلمنانفسهكليسألأنعدينانصألفحينماامتهوكرالمسيح

لتحقيقأطلبأننىأمأالمحيحروحفىبهأتقدمأناستطجأوطلبةصالة

تثبتأنتسئطيعصالةأيةإناألنانيةوأغراضىالشخصيةمصإلحى

التىوالطلبةالحقيقيةعحالةاهىاالمنحانهذاأمامالمحكهذاأمام

علىكذلثءالسمافىكامشيئتكالتكنبالقولنقرنهاأننستطيع
الداتعلينبنيهاالتىالصالةولبهنالمسثجابةالطلبةهىاألرض

المسيحيسوعإسمفيوليستالذاتإسمفيصالةهىومطامعهـا
51لهاإستجايةننئظرأنالينبغىصالةبالتالىوهى
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القديمعداليلمعين

ؤأناؤضاتاىقآخقظواتجحوتنيكئغغإن

مقهـكئمتفكثلآخرمعريأقعغطيكثمآألبجمنباطل

أنآثقاتئمتطيغألتاثذىآلخقزوخاالتلإلى

ئةفيقتغرفوتهأئئئموآقاتغرفةؤآلتراةألشهقيتفتقة
فيكئمونويكمعكثمماكث

1أل4151يوخا

المحبهامتحانتعلنواحدةنغمةددتترابعةالرةالبشاتفصرلخالل

الوصاياحقظهوالصادقةالحقيقيةالمحبةؤدليلالطاعآلمىالنغمةرهذه

قدلآلبفطاعتهالقاصكدههذهبئينشثنلمنفسمهالمجدزفيحى
الصادقةمحبتنابرمانسسوعترصايانجنطاعتناوبالتالىلهمحبتةأغلنت

ةدافىرفيتدالالرابعةةالبشارنىالمحبةإنيتبابىكبميفولله
يترجمتعبيرهاأنبلالبهراكبوتعانبنالنجرمبينتسبححابةخيآلية

نعرفإنناالطاعقالكلملةفييتجنهاوإعمإألديامناميرسبنبرفىفي

المنمقةبالكلماتمحبنهمعنيعلنونبئكئيوبليوميقهالحياقيفياختباراننمن

فيفهممعذلكلهاوأتعبيرداعة11لخارجية001المطاطرلممنويتخذونءفاا
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صرفاتهمو73يكبوأنميدعونمنعلىالمتاعبمخلبونالوقتفس
احافييهموالىبقبلونءأبفاهناكقلوبهممرونيكوأفعالهم
بعدمكنهموواشلإلىمذهاقبلءالمساوفيللحراسةخروجهم
بذوبونبأنيمونوراأزواجللوالديئمضماعفاثيسببونطاعتهم

عناندارنأندونطرصةفراليدعنوزوجاتلزوجاتهمحبا

عقاربأنيعرفالقلبداخليفحصالذىنألزواجهنحبهن

القلوبفيترعىوالنفعيةوالحسدالغيرة

برهاخباإنهيناعادباششاليستيسوعناموسفيالحقيقيةالمحبةإن

علىكذللصليسحمببأنهالبعضيدعىفالذلكهوالطاعةاألكيدالوحيد

ءئىأنحرهوالعاملالمضحىاإلشارىالحفيتىالحبألناالطالق
الوجودفي

يتجعممالذىالحقيقىالحبنادرءشىالحبأنإذاالواضحمن
الميدانهذافيبمفردنانصارعاليتركنايسوع9ولكنالطاعةروحفى

يمتهدمالمعيئهذاهومنويرفعناويوأؤرناايسندمعينالنايرسلإنه

اليوناقلاألفياإلسمهذاتسثحيلأوترجحتهتصعبباسمالسيد
تمددالىالثرجمةأماالباراكليتأوباراكليترسبكلمةعنهيعبر

كلحةنقلثفقدالعربيةفانديكترجمةركابهانىوتسيراإلنجليزية

تفربناالئرجمةهذهأنمنوبالرغماالمعزى5أخمياعليباراكليتوس
ليستإخهاإالواإلستعمالالزمنبمرورتقدسثأنهاكماالمعنىمغقليال

كلمةتردموناتترجمةفيقوتهفياالألصلىالمعنىلنالتقدمكافية

غناهءملفىاألصللناالتقدمهذهوحتىالمعين

اسئدعىشخصافياحرتعنىاننانجدفتوميهاكلبارفحصنالفظةلوإننا
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الذىهوالشخصهذااستدعىبمقتضاهالذىالسبولكنلى

اسنخدمولقدزةالممصبغهاباراكليتوسكلمةعلىويضفىصفتهمحدد

أأماالشهادةعليلةللدالإشخدموهاطريقمنأمحرفىالكلحةاليوئانيون
بشهادفءلالدالالمحكةإلىيدعىالذىالشاهدهواكلينوسفالبارءضاالف

يستدعونالذينالشهودكبعضمحترفاالشاهدهذايكونأنلرطيشوال

أفىمحامنظيروموكزهكرامثهلهإنسانايكونفقدبشهاذتهمءلالدال
وظهالنتائجيخطرتترتبعمدفاعهعلىءوبناموكلهعنليداح
منمشكلةأوالقضمايامنقضيةفىبرأيهلالستعانةاستدعىراخبيكون

المشكالت

والمواهبوالمقديةالحكةمملقوسيطاالبارابميتوسنيكلقدبل

والبأسىءاألعياأصابماالجندمنفصيلةفيالهمةينفخأنبهيستطيعما
القصيلةمذهإلىيدعىوهكذاأعقابهاعلىبالنكوصالفكروراودها
والنشاطالقوةإلىليعيدها

تقتضهاعاجلةمهمةإلىيدعىشخمنالدرامعلىهوالباراكليتوسإن

الضيفاتأواليأسأواألزماتفيونةا

منترجحةمنأكثراإلىدنجهنااليبرجعبماوفىالملزىكدمةأفا
منلالمقهوويكلهفعهدإلىلغةمنأكثرفياتكتابترجمات
االنتعنيهمماأكثرتعماالكلمةكانتولقدنكليزيةائياللغةفىاسشخدمها

ولذلكالشجاعةيعنىاتالتينيةفيكمتيألهفورتمقاطجهاحدكأن
فيينفخالشخمالذىالفةالالغصؤبىتلثفيتيتعالمغزىكلمةكانت
كلمةفاناآلنأماايوةوأسبابوالشمجاغةمعأفىهةئبطتإنسان

مصابأوحزنفيآخزلسانا6دىيو1أاساكعقهعناهافيتزيلالالالمعزى
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الروحولكنعملالقدسالروحوظائفإحدىهىهذهأنفيهشلالمما

عملهننقللمعزياففجعلناهإنإننافحسبهذاعلىيقتصرال

داللةوتعطىخصوبةأكثرتكونقدكلمةهناكوظيفتهمنونعمقص

هوالقدسالروحإنمنهضأومناضلأومكافحكلمةوهىأكثر

قوةإلىوهزالناوفشلناهزيمتنايحولىالذفيناالمكافحالمناضل

اننصارو

إنئىالنحوأاهذعلىهولنايقولهأنيسوعيقصدمانفوهكفا

مسئوليةومحملكمثقيالنيراعليكموواضعقاسميدانفيمرسلكم

الباراكليتوسمعكمسأرسلبمفردكمأرسإكملننىولكظمى

ومواأنتستطيعواحتىويوازرمويشجصثميقويكمالذى
سوتالحقروحالقدسالروحإنالكمأحوتحملوابواجبكم

أنتسنثلبعواحتىالمرتخيةالفاترةعزائمكموينهضالحقإلىيرشدبهم
الحقسبيلفيمكمأموعالموالجهادفياوتناضلىتكافحوا

الحقروحيعرتالالعالمأنليعلنأخرىخطوةيسوعيتقدمثم

أولئكإلهباليحياالذىالبشرمنخأالقطذلكبهفيعنىالعالمأما
هذافيةالدائيأماصركرحياكمبرنامجمنالجاللةاسمحذفواالذين
لروئتهالداخلفينئهيأمانبصرأننستطيعإنناهذافهواأللهىالقول

نحفأونرفعالفلثءعلمامنعالممعلجنبجنباأسبرأنيحدثفقد
صقحةفييرىأنيستطيعالقلكعالملكنءالسماإلىأبصارنااألئنين

علمامنعالمجوارإلىالحديقةفىأسيروقدأناأراهالماءماالم
غيرفيقدماىتطؤهاوالتىالعشببشابضةالرالتافهةهرةالزلكنالنبات
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أقفأنلىيتاحوقدوالمعاقبالصورزاخرةمخيلتهفيتبدوهمام

فىالطبيبيراهمالكنإنسانعليالكشفيجرىطبيبجوارإلما

يعرضوقدأناأراهأنأستطيعالالمريضاإلنسانذلككيانأمماق

متاحفمنمتحفإلىالفنونكليةخريرلحطحأدخلأنلى

منخطكللكنالصورمنصورةأماماسونقفالفن

فماتتوزعأوتكتفأوسوادهافيتخفالتىالمتقاطعةالخطوط

أنأستطيعالمعاناعنصديئعينىأهامتثشفاللوحةعلىوهناك

أمانستطيعداثماربةالماغيرالسطحيةبنظرقىإدراكهاإلىاناأصل
أساسعليمخيلتنافيتكونتالتىالسابتهةورةالصعليشوقفونقبلهنقهمه

اعئادالذىاإلنساذفإناألساساهلىوعليلسالفةامعرفتناواتنااختبارس

لنحياتهوبرنامجوتفكيرهئصورهدائرةعناللهإبعادعلي

انهوتهإلىوبصغىةاللهلينتظراألياممنيومفيرقتأدنىلديهيثون

نتعلمومالمجحوىبالعامضيوقنااللهيقضيهالذىالوقتيعتر

ذواتنافاحصيئاللهمحضعرفيوتسليموئقةصمتفيعظرنكيف

علىالمقدرةلنانكونولناللهروحنقبللقفانناأنفسنامنكرين

االختباريةالمعرفة3فتهكعر

العالمألنيقبلهأنواليستطيكلاللهروحاليعرفاتعالمإق11
منليةمشالأكنروألنهإلهىومللكلعتباروأالالتقديرنالنرةالممالث

الروحويعطىالفاحصنورهفينفسهويفحصأاللهفع1يخئلىأق
الحياةعلىوالسيطرةالقلبتلدخولالعرجمةأالقإليى

ونملكهبناقلوإلىالفدسالووحبدخولسشنجأننرألبدكناحإن
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لنفوسنايانهافوتعزيتهبقوتهنئمتعأننريدكناإناالى

القدسحالرثمرالمباركوافرالقوءهكفينحياأننريداإن

فيمنتظربنوقتاونفرزواهتمامانهالعالممغأنفسنانفليأنأد

اآلببموعدإليناالربيتنازلحنىوئسليمايمالوحممت
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واالعالنكةالشرإلىلطريق

قتزؤتنىآثئئمؤآفاآئضمأآثقالمألترايىقييلىبغذ
اثىتغقفونآئمؤمثايلثفيمتتختؤنفأنئثمحىأثاإنى

ؤضاتائجمئذةآلذىييكثمؤآتايىؤآثنثمأبىفياتا
ؤأتاأبىيجئهيجمنىؤالذىيجحنيذىاقهووتخفظقا

ذايىةوأطهرأحمة

حذتمادامتديااألسئخزئوطئئلئشتهوداتة4قا

يفقاتمؤلئشتتاداتلثئالهزآلطئرجمغإئلثحى

كآليتخقأأخدأخمنيإنتةؤقاذوغتآتجالت

الذىضثزألتضتغؤجمئذةتايىإتئأبىيجمهق

لئشتسثضفوتةألذىؤاكآلمكآليتخقأآلئجمنيآل

أزستقتيالذىيألبتللي
2ا4191يوحنا

حديثإلىيصغونوهمالتالمبذعلىسادقدبالوحشةشعوراأنالبد
بأكثرمنءليالممتالوداعىالخطابذلكأمامأحسوامأالبدسيدهم
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يسوعولكناألفقفينلوحمأساةهناكأدووعدونشجيععزية
يتامىكلمةنسئخدمونحنيئامماأثوككمالبالقوليعودفيطهم

علىالقدبفيتطلقكانثولكنهاالوالدينفقدأحدمنإلىارةاأل
الحبجبمعلمهمفقدوانالميذ

سيفضونأخهمتالميذهظناطأسقرحينماماتأنهأفالطونيتحدث
ماذاواليعرفونفىعائلهمققدواالذيناليتامىوحشةفيالعمرسحابة
يصبحوالنإحمعلتالميذهيفوليسوعولكنبعدهمنبقعلون

كانالقولفاوإليهمساليرجعبلاليغوحشةفييتركهمولنكذلك
فهبعدبأعيغسيرونهإنهملهموظهورهالموتمنقيامتهإلىياثير
يسودلنالموتممتصراألنحياسيرونهالقبرجدرانءورايغب

الحياةبذلكيعتىوهوفيهءأحياأصبحواألكمأيضالرونهوسعليه

وتبدالتىالعاصفةأماوخوفولففيالساعةهذهفيإخهمالروحية

الروحيةتهمبصرفيهتتفتحالذىاليومسيأفىولكناألفقفينذرها
تماماحدثماوهذاحفاويعرفونهقيرونهالمغلفةعقولهموتنفتح

إلىيأسهمحولتقدالحميدقيامةإناتاألمومنيسوعقامحينما
يقةباهوانمسيحيسوعأنيقينافتحقفواقوةإلىوضعفبأس
اللهابن

إلىمعنستءالرجاسجمفونيةمثلأمامنائبلموالنىالفطعةهذهفي

المتمبزةاألنغامبعض

أساسالرابعةالبشارةفيوالمحبةالمحبةنغمةعليباتسودفهى1

واألبناألبنبحبفاآلبألمحبةبثمارةهىبعةاالرةالبشاألنفقطليسشئكل

والبشرالعالميحبيسوعوكذلكالعالميحبواللهاآلببحب
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إنافيبرباطأخيهالواحدحويرتبطوناللهيحبونيسوعى
يطهممانواللىباألرءالسمايربطالذىىاألالرباطهىالمحبة

ءالسماوائىيسردتالذىاألعظمالناموسههىبلسثخيهاواإلنان
العليا

الفقرةهذهفىتردلىالطاعةنغمةإلىنستصعأخرممطوموة2

فمامحيماييسوعظهرلمحبهمالذيئوألولئكداألالمحبةبرهانفالطاعة
العحليةبطاعتهملهمحبتهمرواأالذفيأولظثاألمواتمن

توحملنافهىنتيجتينإلىبنأتضلالمطيعةالواثفاالمحبةوهذه03

فيلههممحباوأظهرويسوعأاأحبالالذيغلئكأوكفعالكالملةهـنهاألفإلم
تخهاوىحيماالمسيحانتصاريومفيأمانفييكوئونسوفلبةطاعة

يحبالذىنبئالكاملاإلعالنإلىتفردناهىأيضاومالكالموثليدآلفالمأمنم
وصفانهذاتهعنثرمأكأكفرلهيكشففسادغبرفئمنوعب
وهناكالوجودفيماأثمنهمالالنساناللهرإعالنواللهقامغرإن

المسيعقاللهيرىأنيريدفالذئنعالاأوالكشفللنألبااسأسا
أناليمكناإللهيةالوصايايحفظىالنهواتهذيحالملهيعالأن

لمجدهالشريراإلنسانيستخدمفدأللدإناقديربرؤيةبعيدساقيشغ
إلىيسعىىالتمعةركةالثلهتكونولنذانه4إيعلنلنولكنه

دللصمعويسعىالذىوذاتهلهملنىأفيوحدمههبرالمطيعةإاالصإدقباثيةأجم
ويننازلإليهاللهينزلالذىهومعفهفرغماللهجبلإلى

والطاعةالمحبةعلىيتوققاننسانلالللإعالفيهاالبثوكقمجالمق

ذافلناكشفنجاكثرأكثرالبهاأالعماماولنيه13ىأكيىحثانهئي
يه7برنتبئعبئبمبئسمرلصجملداهؤيممانسروكبلما
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المسيحركة

الروحمقزىاؤآفاجمئذكئموآتافئكئمكدبهـلذا

كليقففكئمقهؤبآسئمىاألبئستئزسيلةذىأأئفذش

نمتكقاففئةبكلؤئذكركنمءفى

غطىكمايثثشأغطيكثمشآليتكئمأئركسألمأ

تزقمثؤكئمقفوبتضطولهثآلاتااغطيكثمأئغاتئم

تؤكثئثمئكئمإل7يىئمآذقمثأتاتكئمففتآتىستمغئتم

النآأللبإذأفنهىقفثتىيئتفرخونتكئئثمتئجموتني

حتىتكونأنقئلاألنتكمؤففتمتئآغالبمآيى
دنفيكييرأققكئمأئضةأتكلمآلتؤجمئونكانقتئ

يتفقتمؤلليهن2ئىئئتةؤلئشيأيىآثقاتمالذازبيمتى

أفعلهكذااأللثأؤضاثىوكمااأللبأحبأئىئمعاا
ههماةجمننتئطلقفوئوا

415213يوخا
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خمسةعنيسوعيتحدثوفيهابالحقذاخرةالفقرةذه

رأمو

يذكروهوالحقروحالقدسالروحعنأواليتحدثفهوا

االروعنأمماسينأمريئ

يتخذأنخىبخهالمسيحىإنءشىكليعلمناالفدسفالروحا

القدسوالووحللقعليميسعىومنيتعلمأنبريدمنوضعحياتهطيلة
يوجدالالةحقفيأممققأمجاالتإلىيومبعدبومايقوده

الحقكلعرفقدبأنهينادىأنيستطيعالمعرفةفيمهماتعمقمسيحى

المكتفيةالمغلقةايعقولابألالمسيحىيمانافيدائرةفياعذارتوجدوال
لمءاالكتفادرجةإلمىالصرفةفىوصلقدبأنهبشعرالذىإلمهـسيحىإن

يديالعلىيتتلمذولمحياتهفيالقدسكالررحعلىفييئعرف

يعنىوهذالنايدالمقالهمابكليذكرناالقدسوالروحب
إنيسوعلناقالهمابكلاللهروحيذكردااألقدسإيمافنادائرةفيأنه

الفكرنخضعأنينبغىلكننانثائجإلىتفكرهافيوتصلتفبهرلناجمقبم
قكرإلىنصلفلنيرناتفكفيمموناومهماالكاملالمسيحتعليمبفياس

الحقاكتشاتمهمةإنيسوعلناأعلنهالذىاللهحقنقبل3أيناعةالله
أننعرفهأنالحقمضمونكندأنففطجمدينامابربهلطبهدينابجإلتهفدالغ

يذكرنافالروحلنايسوعقالهماكلنعرفأناقهأإلىنجصل
واألستمماجالفكرفيالشططمنضاأيويحفظنالناالسيدالمهفب

هذاويتكرةمرمنوكموسلوكناحياتناجقومالفدحؤافبراأأ
الحالفيقيأتيناءنخطىبأننجربمرةمنكمنحياتناكموئنفىاالختبار

منايةأوالصليبعلىآالمهصورةأوابسمعأتوالمنئول
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معرضعناهظيمأوونحترعهنجلهصديقبهانطقأونصيحةلمزامير
أمامناالصورهذهويرسمهذبكليذكرناالذىمااتناألبان

القدساروحامملهوهذاالحاسمةاللحظةفيبالتذكرةإلينايتقدمالذىمن

يسوعلناقالهمابكليذكرناالذىفهوجربةالهساكةفى

فيوالسالمالعسالمهبةمباركةعظىحمهبةإليناويتحدث2

منمايعنىولكنهالمتاغياباليعنىشالومالمفدسالكتاب

الذىالسالمانوالسعادةءالمهـدومنحالهأعىإلمطلناووصورفعتناشأنه

عدمءسالالمضمايقاتوتجنبالمتاعبمنالهروبسالمهوالعالمبهبه

يسوعلنايقدمهالذىالسالملكناءواالختباالعاصفةاجهةمو

الذىالسالممتاعبأوهمومأيةعهيزالتنالذىاألنتصاراسالمهو

الظروفكلعنالمسنقلالعميقالسالمواأللموالضيقالحزنيوهنهال
لخارجيةا

إلىشعودفهوغايتهعنيسوعإلينايتحدثالفقرةهذهوفي3

تفيضأنفيطتغىضايحبونهكانواإنإخهملتالميذهيقولوهواالب

المادىالوجودمحدودبةمنسيتحررفهوهذاألجلبالفرحقلوبهم

الحقهذالوتأملناالحقةأمجادهاستعالنسيبدأالحدودأمامهشمحطم
المجدألىينطلقالموئنينأحباثناواحدأمننرىحيمافرحاقلوبناألمتالث

أننامعناهولكنالفراقولوعةالحزنبلوعةنحسأالهذامعنىليس

ألنالدسليموااألرتياحبشعورءنمتلىأنينبغىوحشتناوفيحزننافي
ووصلواوعواصفهاالحياةاجأمومنااحواسترقدنحهمالذينأولئك

يثمتعالتىالراحةقممةمنأحزانناساعةفينقللأاليفبغىبسالمءالميناإلى

بهاينعمونالتىواألمجادةأحباوناببا
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النىلمعركواينتظرهالذممطلرالعنأيضايسوع9ويتحدث

يسوعخاضهامعركةاضهوالصليبولفدكاناألبوابعلىأصبحمت

أنيعاكانألنهالصليببخشلميسوعولكنالشيطانقواتضد
زابروحصليبهإلىسارلقدللحقبلللشرليستالنهائيةللنصرة

واالنكساراليأسنجطواتوليسواالنتصار

يكنأالساعةهذهحمتىانتصارهعيتحدثالففرةههذوفي5

يصبحالذىاليومسيأقىولكهوالمذلةالعارسوىالصليبفييرونالناس
ممىأمقاتيحإنللبشرومحبتهلآلبلطاعتهرمزأيسوعصليبفيه

الصليبفيتحقيقهاوجدتقدومعانأهدافمنيسوعحياةقيما

ومحبةلالباالبنطاعةواألدراكالعقلتفوقبطريقةأعلنتهنا

أجمعللعاواألبناآلب
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غشرأئخامشألضخاخ

واألغصانالكرمة

مىغضنكلأكراموآبىأئحميمئةأثكزمةأتا

بثقميتأيىئتقيهقمبمتأيىقاوكلينزغهبسقرالتايى
كثمكلفتاثفىائكآلمسمتمبلءأتمتااألنأثئمآكتر

آنيقديرالغضنآنكقاميكثمؤآناالىائئتواب

أثتمكذلكآكرتنييتثممتتثمإألدايمنبتقرشآيى

األغضانوآثئمائكرتةآنامىتثبشواتئمإنآئضا

نكثمكييمبثضرصتأيىالذالمحيلؤأتاالىثمقأتأئذى
اخدآلتئحتانأكانءلتمثئاتفغلواآنتقإلرونبموني

ويالرحونهؤتخمفوتهفتجفثقكآلغضخارجأيطرحى

ييكئمبهألفيؤتتتكىقتئئمإناخترققألناليفي
أنأبىيتقخذيالذالكئمقمكونماتريذونتطفئون

أحتنىاألبكضاجميذىتفتكونونكييمبثموتأتوا
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جمطئئمإدمامخئتىيىائئئواآتاآختثئكئمنالك

ؤضاتاخمطتقذأتاأئىكضامخئتييىتثئئونؤضاياى

قخئيهيىأثئثؤأبى
01اادـحناريى

زليرمتواضعةورةالنباتمملكةمنالسديستعيرالفقرةهذهفى

التراثفيجوهرياركناتزالوماكانتصورةعظمىابها
فىاسرائيلالوحىيصورالقديمالعهدفيمرةمنفأكثرأليهودىالدينى

اسراثيلبيتالجنودربكرمانءاشعيايقرلالقديركرمةصورة

اسرائبلهعنقائالارميالسانعلىإلربويتكمال01ءأشعيا1
نبيلةكرمهأى212ارياسورقكرمةغرستكقدأنا

كريمة

منأكةرفيالتشبيهنفسريكرنسمعهحزقيالىنبوأتإلىأتينافإفا

5109101حزقيالمبرضع

511هوشصرممتدةجفنةاسرائيلهرئعفمقوللم

فىلشحبهالربإحساناتيذكونهفالمرنجأماةدربالفارغةكرمةأى
مزمورأنقلتمحسرمنبهربةفيقولمعرأرضمنااض
8ول

التىالنقودنجدأنناحتىلاسرائيألمةارمزالكرمةفبجتووهيهفما

أمجادالهيكلأحدوأماالكرمةصورةثحملالمكابيينعصرفيجمكتء
المقدسضعالىمدخلعليلخمختة3تالذهببمةصالكصأؤز

وتضافلتسبكذهبيةعطاياتقدويمتبتانجثصرنءاوالعظحااطرنالكليهانولقثئ
8413



دواحدةجهحتىأوعنبعنقودصورةفيالذهبيةالكرمةلى

كانتبلهودالموالفنىالروحىاثالترناليتجزأاءجزمةالكركانت

بأكملهالالمةزار

يعنىماذاالحقيقيةمةالكرهوبأنهلينادىالزمانءملفييسوعهـويأق

الكرمةصورةىالوحىفيتأملنالوإنناالواغأفيالحقيقيقواألصليةبكلمة

واالنحاللبالتدهوراألحوالغالبيةفيتقترننجدمافإنناالقديمالعهدفي

منلهمابذلكلمرارغمعنباريئتالفمعنيتحدثقاشعيل
إشارةمنحلةبريةكرمةحولتدورهفشكوأرمياأماورعايةعناية

علىاالنحاللفيهاقدبعنهغريبةوأصبحتإلههاعنابتعدتأمةإلى

منفتبدوالخاويةخراعيباتمدكرمةهوشععنيتحدثالوترةنفس

تصنعصنتوإذاقالعلي7ثمرالتحملوهىلراكببعيدشيئا

تظنونانكملتالميذهيقولبيسوعوكأقنفسهائمرامرالحساب

انكمالحقيقيةالكرمهفيأغصانأنتماسرائيلإلىبانتمائكمانكم
انكمتظنونأنكمانحتارالدشعبأنتميهودالكونكمانكمنظنون

أقولولكنىاإللهية4الكرفيفروعأنتموبجنسيتكمبمولدكم
انالقدجفنةيعقوبوالجنساللهكرمإسرائيلليسإنهلكم

كاالمرافرتقدممنحرفةبريةكرمةفدأصيحكشعبإسرائيل

ولكنتخلصكمحمبودالنكونكمحقيقةإنأنبياوكمبذلكئحدث
أنمعىالحيةحكمشرلكمتكونأنهوللخالصالوحيدالطريق
اللهكرمةأناألنىالكرمةفيالغصنيتأصلكاوتتأصلوافىتمطعموا

أنالمبدأيسرعضعلفدفىأغصاناتصبحواأنينبغىوأنغالحقيقية
مواألساسبهالإلمماننولاللهخالصأساسالهودىالدمليس

المسيحبيسوعاإلمماصأقالحاالرتباطلكنىتجاالالخايجيةفالموهالت

للخالصالوحيدالطريقهو
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تافاواالغصانالكرمة1

1ا41بوحناإ

واألغكمانمةالكرصورةتالميذدأنفارأمامبسوعرعمحيما
المنظرهىمةالكرصثانتفاقدىمألوفةشعبيةصورةالبيثةمنيستوحىكان

إلىيحتاجنباتوالكرمةمكانمنأكحرفيفلسطنفىيتكررالذى
أنينبغىفالتربةجيداثمرايعطىأنلهيقدرحتىيةعنمقأبهر

حتىالساقحنقرايةبيةاظوالتكجباتوالدعائمتمامانظجةتبهون

تزكابأنللساقححيكاناحداثتوفىالنهضةاألغثحانهاهـتثعلق

85حرفشكللىءخشبيةبدكائمقليالصرفوعةاألرضمنةربر

ةالواحلالكرتفروعألنوأخرىكرمةبنكانيفحعالموكمان

بأنلهايسميحفالةالناشئالكومةأواسعةمساحةعلىتنتشربهالث

عامكلفروعهائقرضفكانتكلعلةسنواتثالثلمدةإثمارإتثمر
وصلتفاذاونشاطهايويتهاظفتجتفاإلثمارحدإلىالنصلحتى

والشهرالعاممناألخىيرالعثهرفياالغصانذبئتلضوجسنيإلى
أغصاناألغصانمننوعانلهافإلكرمةطيهالذىالعاممنألول1

التحملالتىالعقيمةاألكصانأماثمربالددأغصانبالعناقيدتسقلكثمره

رحيقالتمتصحتىبالشفقةتقطعفهىءاالخضراقإالوسموي

أننانعااألكثرلالغصانالفرصةتتيحوجتىالكرمةءبغالخباة

أنللكرمةيئاحلنالقاسىالضذيبهذابموقليئمارهااوترفىقه
بالعاقيدوتنثقلبفارهقلح

اليصلحانهالكرمخشصيامغإتألإحدىنجانذكجمأزيادة

كانماتاتالمحربذبححتىالنجارةالأاليناصبهمئهنهوئىل
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عطايالثفديممواسمهناككانتولقدلاليقاديمملحالكرمةشب
حةفاملىالكلخشبيقدمأالتقفالتعليماتوكانتللمحرقةاالخشاب

حرارةفأخارجاتطرحأنتقطعالتىالخشبيةلالعصانالوحيدة

بمعهاارفتحرقالنارفيوتطرحتجمعثملتجفالثحمس

علىتضفىالتىالحقيقةهذهيعرفيسوعكانولقدلاليقافىالنسوة

قأمعاقالصورة

عليهتنطبقمةالكرصورةكانتانإنهاالجيالمعلميقولوهكذا
أتباعهاألغصانهنهمنفالبعضألتباعهصورةاألغصانفإن

األطالقعلىئمراالتحملنفعبالأكصاناآلخروالبعضمثمرةأكصان
ثمربالالتىباألغصانيقصدالسيدكانماذاثرى

بعنىكانأنهاألولالجوابأماالسواللهذاجوابانهناك

كونهمبطبيعةالكرمةفيأغصانإنهممواطنيهلمتهشعبه

رسمهاالتىالصورةهىهذهأليستبالجسدابراهيمساللةيهودا
أنلهيستمعواأنرفضوامولكنهاآلخربعدالواحددىاألنبيلهم

فكانالكرمةفييثبتوألموهكذابهيرتبطواأنتعاليمهبقبلوا

هممصيروكانوالجفافالذبولهممصيروكاناالنفصالهممصير

خارجايطرحطاليثبتأحدكانوأنبثمراليأقغصنكلمصير

آلتى3فيالنارفيويكلرحونهنهويحمعوفيجفكالغصن

شموالأكفرورةإلىيتجهفهوؤالالمملهذاالثافىالجوابأما

باألسمالمسيحيينورةمخيلتهفيكأنتيسوعأنفالبدتعميماوأكثر
الناسأماميظهرونالذينواألجيالالعصوركلفيثمربالالذين

بالثمرالحالواقعفيولكنهمالمزدهرالمورقكالغصنكبيراشيثا
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الحياةبشارةيوماسمعواالذينالمرتدينصورةمخيلتهفيكانتل

ارتدواممافسرعانذواحممفيأصللهميكنلمولكنبفرحوقبلوها
والرسالةالمرسلوخانوااإليمانوأوأنكرأكابهمضلىاونكصو

أنالثمرالعديمالعقمحياةإلىباألنسانتنتهىثالثةطرقهناك

اليهثودشأنشأنهحقهوقبولالسيدحموتإلىءاإلصغااإلنسانيرفض

خدمةمقدمابهاويرحبالحياةلبشمارةيصغىأنأوالمسيحعصرفي

حياتهعلىسيدايسوعيقبلأنأوباالعالتتأيدأندونفقطالشفاه

الجديدةالحياةوجدأوصعابجابهتهأوإضطهادأوضيقحدثفإذا

ينالمؤمنغيرثرأمنويصبحالحالفييرتدعورغائبهمصالحهعفقتثعل
الدوامعليينتياإلئمارعدمإنجوهرياشيئانذكرانينبغىولكن

الحريقإلمططريقهفيهوئمرااليفدمالذىفالغصنمأساةأوبكارئة

تابعانواألشالكرمة
01أدايوحمنا

ترىالمسميحفاثباتالةفكرددترماأكئرتزددالفقرةهذهؤلم

فيإثبتواأبقولهالسبدلحعهنىماذا

معنىهخاكوأنالصوزالسرىمضمونهلهالفولهذاأقصخيخأل

الموئنفيالمسيحتثباالمسيحفىالمؤمنثباتخلفسريامميقاصوفيا

صوفيةااختناراتهململمؤمنيناكلابأننقولأنالنمهـتطغايواكخ
ةكاطبأكفرطريقعننجحثأنعلينايذالحماقجمادلىأنالنجثعظمبم8

أنناركمبشرياماديممثلولنإخذالمسيجفيللئباتءلجبمعاأمامومضوجا
الذىالروحىىالمستوإليتكحلأنعنكحرالبشريةاالمثلةأننعوت
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ما4اواهنضعيفاإنساناالمثالسبيلعالنأخذإليهرمز

والتوتتمامالأنهلنفرضفيهايسمقطحتىالتجربةلهرضزأن

أيضاوالنهفسىالروحىلالنهيارطريصتفياآلنرهواورك4و

المحبةالمتكماملةالخويةشخصينهلهصديقااإلنسانلذلثأنولنفرض

اإلنسانذلكيخقفهأتأرادالقويةالشخصيةمححاحبديقالذلكوأن

يستعبأناصضعيفااناإلفكهصسثميلاصبلىعلمهناكتهورهمن

القوىبصديقه3ماالتصاقىاصيلتصئأدنكسهإلىويعودذانيته

عليهويشصرخحعنههإليهيمودالاإلقأواإللتصاقاأسبابققدفاذا

التجربةعواصفعئيهوتحوجحورهامناألفاعىرووسبرزو
عصديتهبالقوىاإللتصاقواالدابمماالتصالنىقيخالصهإنط

االتصالذلكفقدانفيوهالكه

لرهاوغالخالصجيشنظيرهيئةأكثرمننجدالغرببلدانفي

سلطانمحتوقعواوالذينوالسكرينالمشردينءبايواتهتم
يئةلرالوالصداقةالنقاوةبأسبابتحيطوهناكذيلةوالرافاإلمخر

بعضفييحدثولكنةالحقيقأنقممهمإلىيعيدهمالذىالطاهرثوالجو
محيطهمنفجهربالظالمحياةإلىيحنالمنحرفأوالسكيرذلكأناالحيان

وتهاجمهالظالمعناصرتحتذبهالنوردائرةيركحالماإنهالجديدص

التىالحديدقطعةنظهرويصبحوضراوةقوةبأكثرذيلةوالررالثعقارب

الهيئةءأعضاولكنقوىلمعناطيسالممغنطالثأثيرمجالصنباعدت

ةئانمرةيعيدوهحتىويجحونيبحئرنبلاليأساأيدكمالينفضون
المباركةالصداقةاتوتأثيرالنقىالجو
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حسطاهرنقىجميلماهوبكلداثماتصالعلىنكونأننجى

ؤممدعنيتحولاإلنسانانبناالمحيطوالشرأعماقنافيالكامنثرالثغلب

نرةالصورةكانتفإذابهاويلتصقبحبهاالتىالصورةإلىقصدغيرأو
اإلنسانقتدفعالملوئةالمظلمةالصورةأمابالنورحيانهنأثرثمشرقة

الظالمإلى

منكانأنهايتونبرمنروبرتسون5عنالمنبريةانلدمةتاريخيروى
متواضعمحلفيكالجريعيشكاندائرتهوفيالمنبراعتلىمنأقلر

كانتفحينماالروبرتسونبصورةالحاخلىانحزنفىيحعفظكان

يسرعكلدمناسبغيرسلوكأمشروعغيرلكسبالتجربتهترأوده

عليلالنتصارواإللهامالقوةقينالالصورةإلىوبتطلعالداخلالى

أشارالىحياتهصرعنيوماكنجسلىسئلوحبنماالتجربة

طبعتالجميلةالصداقةانهذايقىصدههوقائالموريسدف

الصورهذهمناليقامىبماأسمىءمىبجميلةبصورةجاته

قيهوئباتنابالمسيحصلتناتأثرعننتحدثأنشطيعنالمهتزةالهزيلة
فيهوئباتهلهوطأعمباآلبصلتهفيتكنوقوتهيسوعحياةسانه

الصالةفيالليلويققاللهمعبعيداليختلىيعثزلنواهعرةمنفكم
فىنكونأنينبغىبيعسوعصلتناتكونأنينبغىالقياسنفسوعلى
لمطنصلأننستطيعالولكننابةثائجوالمصاقمعهدائمةشركة

أليهتوصلناالتىيالخطراتجانبنامننفممالمالمستوىهذا
يئبنهاوامعلىواختباركاوقلبمانأقكرفىيسوعيكوقكنيتيغى

شالكخذمحضرهفيدائمأانحأنحيائنافيجسوعضوردنختبر3

منقيماعناعنداقهضفينففنىسفحالصيأحساكلصالةويصا

قىمختزلهةطاقةبمثابةتصبحالدقائقهذنفءقليلةدقائقولوالتوآ
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ذاتألناليومكلاإللهىالمحضروبركةنعمةفيتحفظنالداخل

بالدنأداالتلوثمنيحميناالمكبمحضرنمتعنابأنناإحساسنا

وبانهالنفسبينصموفجةيقةمريةصلةهوالمسيحفيالثباتإن

وشإظوتفكيرنعبركلعلييسموسامروحىواختباريحالممم

حابيسوعالمستمراإللتصاقالمجدربمحضرفيالداثمةالعيشة

اليمرحتىسكناتناصلواتناأقوالنالناأعماحياتنانامجبرترتيب
فيناالحىووجودهيسوعفيالحيوجودناننعمىفيهيومعلينا

التاريخفيعرفالذىرنسلوالقديسظهرعضرالسادسالقرنفي

جمعمتاوقدهباريسفيالكرمليتاإلخوةرهبانيةمنلورنساألخباسم
سلمتأنبعديقولوفيهااللهحضورإختبارعوانتحتاختباراته

سواهشئكلمحبتهسبيلفيهجرتكاماللتهتسليماففسى

وأخيرأوأناهوسوىألحلىالوجودوكأنهالوجودفيأحياوبدأت
األمنالصادقوالتلميذالحقيقيةللتلمذةأساسينالفقرةهذهفينالحظ

فيالفرعئباتانالمثمرةالغنيةاخرةالزالحياةفهواألولاألساسأما
ثمجيدالثافىواألساسالمتكائربالئمريأقالفرعفيالكرمةوثباتمةالكر

اإلئسانفىائمرالذىلاللهالناسأفكارئوجهالمثمرالفرعحياةإناته

يقولوكابالثمرءفجاالغصنإلىالحياةعصبرمنهاسرىالتىللكرمة

آنكمبذلكمظهريئكئيربثمرتأثواأناآلبيتمجدحهذاالسيد
لمجدأداةنصبحأنناالصادقةالمسيحيةالحياةأمحادأعغإنتالميذى

وسلوكنايحياتناالله
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قرخكغؤئكقلييكئمتثئتآترجايكلىبالذكففئكن

كقابغضاتغضكئمئجثواأنؤجمئيىهىالذ

تضغآنالذاجمنآغالمخمبخللئشأخمئتئهئم

ققفئئمإنأجمايىأثتئمآجمايليئخلتفستةأخد

اثغثذنيئعييداأستفيكثمأعودآلبأوجميكمعا

فيئى2أحئاقدسمفثئكئمدليهئئستئدةتغملقابغآئم

اختزئفويىآئئملئشءأبىمنقامتمغتهيكلمتكئمأغلو

ؤتائوتمبثقمئواؤصايتذهئوأؤآقحئكئماختزئكئمآتابل
بآسئمىطلئئئمماكلأألبئغطمكيئميكىثمزكه

تغضمأبغضكئمئجمواخثىوجميكمبهذا
األ11ابوحناه

لتاليخهبسوعفيهايقولالتىهىالفقرةهذهفيالدائرةمركرينا

اللهاخترناالذيننحنلسناانناأخترتكمأنابلأخرتموفىأنتمليى

فىاختارناهوالذىالنعمةفائضالمراحممتعمحالفلبكييرإلهنال
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ودعانااالربارذااالتىءاألشياقائمةلناتفدمالففرةوهذهحبته

بماالتمتع

شاقاالمسيحىطريتقكانفمهماللفرحاختارناقدقهوا

مميقفرحاكغايتهفيوالبهجةطريقهفيالفرحلهزرعفقدمرهقا

منواجبانتجنبأننحاولأحياناإننابالواجبالقيامفرحاسمه

المسيحىإنقلوبنايمألالفرحنفبهالنهايةفىقمناذافاواجباتا

المكلالمسيحىأماالمبتهجيحيالمفارسالمسيحىالفرحإنسانهو

راددافةدعاوةاسوأقهوينيناالداحلمالمينالحزالوجه

بهاالمسيحيةوارتباووءالسوداوالمسوحالطويلةوهالوإننقولإننابل

يحهالمعأنيحأفادهامماأكثرأضربالاقدالطويلتاريخهانى
يكنوهنابالنعمةمفدىءخاطىولكنهءخاطىإنسانهوكإنسان

كانذاسعيدآيصبحأنعناإلنسانيعجزوكيفأفراحهسر

يسوعصحبةفىالحياةطريقيقطع

وهتمعينةبرسالةالعالمإلىأرسلنالقدللمحبهاختارناوهو2

وكأنناالعافينحياأحيانااآلخرأحدنايحبأنالمحبةئابت

اآلخرمعالواحدليتمساجرحتىأواآلخرأحدنالينافسوجدنا

محبتهفيهايعلنالتىبالصررةيحياأنالوجووفيالمسيحىرسالةولكن

واحدتقدمذاقلهالىوقأشهبواحديسوع9ينادىهنالالخرفي

علىعتضحقبأىاآلخرناأحطيحبطأنمنانطابهحتىبأىليسأله

نجاصهحتإلمجالطمافيسبقتكملفديجيبناومسئولياخباالمحبةحملأكئاقنا
قدأناألننىلالخر1أحايهمافيضريبةمنكمأطلبإقلكممثاال

يضعأنهذأامنأعلمحبألحدفليسحباليخوفهحباأحببتكم
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ونينايفتأونالبرالمنرجالمنكئيرونهناكأحبائهألجلنفسهحد

4واكاضىلبعبعضهممعاملتهمرأيتولواآلخربأنيحبأحدهمالشب
حقبأىلهملقلتواألضادالبغضةجدإلىتدفعهمالتىبالمناعلى

وسددالمحبةياةحعاشفقديسوعأماءبرامنمرهىبعبتهتنادون
التنفيذحدودأبعدإلىالوصيةونفذتضحياتباوتحملإلتزاماثها

لمعبيدأيدعنالمفهووخالنهأحباعهلنكنوندعاناوهو3
فقدتقدالصفةهذهأنءاألحبامقامإلىرفعنابلالعبيدمركزفىيضعنا

مرةألولعوهالمنبالنسبةولكنهالنابالنسبةوممقهاقوتهاتكرارهافي

ولوسفىاليونانيةفيعباءلقبإنبالمعاقفائضةمعبرةقويةكانت

لةمذأومهانةلقبيكنلمدولوىوالجمع

السموفىغايةلقبلذللثفهووعبدهالربطخادمعلىيطلقلقدكان

4351تثفيةدمهوخاعبدالربأىدولوسمومىنجدفنحنامةواكر

ننابل9802مزمورداودو4292يشوعيشوعكانوهكذأ

ليسوععبدمايكونأنشرفيدانيهالثرفأيعتبرهاالبرسولمبىبوليخد
1ايعقوبالرسوليعقربوأيضا01تيطسالمسميج

اللهعبيددولوىبأنهميتشرفونالقديمفىفهلمرصالكافالقد

ءأحبابلعبيدأأحميكمأعودالقائالألتباعهوينادىؤعلمفيلق
أنالعالمأعاظمأعظميحلمكانماالتىاإللهيةوالخمةاماإلكيمأقطفالط

عظيممقامإلىأمامناالطريقيفمحءيسوعان00مجيثهكبألاليبايحل
خالنهأواقهءأحبايدعؤناحيمامعفريبةحبيبةوألف

التاريخفيمكانهلهوخالئهأضالقاظأوأقهءلصإممقاؤلبهنة

الحكةسفروفي148ءأشعياافهخليلذعىفإبرليالمقدس
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ولواتجهنااللهءأصدقاالناستحعلأنهاالحكةعنالقوليردك7

القياصرةبالطفيملكبةعادةإلىإشارةنجدفإنناالووماقخاكارإلى

اللقبهذااكبيرأعلىءضونلفى

الملوكبالطإلالعادةرتومنهالقيمرىالبالطكاندقد

حماشيةضمقينالمنتخبمنمجموعةيفمالبالطكانالقديمفيالفرقين

ءاألصدقاءهؤالمريهمشأوناصحيهأوقيمرءبأصمدقايعرفونقيير

وقاتامنوقتلىفيالخاصقيصرجناحإلىالدخولنىالحقلهمن
قبلمنشيرهمويإليهميتحدثكان5كرالباالصباحفينومهغرفةفيحئى

ءاوالسفرءوالنبالءوالوزراالجيشوموادالدولةرجالكباريستقبلأن

وكانتالمالثحولالموائرأضيقيحتلونالملكءأصدقالقدكانهمروغ

لديهاألثيرةمكانخهملمحم

األربأبوربالملوكلملكءأصثقالنصبحبسوعيرفعناوهكذا
ألىنتطلعبعدنعدلمأنعمعناهرفيعبهرهلمامجاللهجلدلهءدقاأ

فيأالخاالبرقإلىالصخروقشةمقالخائفالفأريتطلعكما4اقه
نطلعلنإفنأءيرتعدلهالرعدونرئيرالممطرةالعاصفةالليلةفيءالممما

قللغاضبسبدهألىبعيدمقالمرتعدالعبديتطلعكارعبفيالهناإلى

لملكإلىنتطلعلنإنمنامنهيقتربأنيتجأسرالوهوالخاصجناحه

الجموعووريلمقعافكلالموكبألىلهفةفىالشارعرجلينظركاالطيم
فتحهـألمحجزة8يسوعصنعلفديتعدأالمعينحدعندويقفبمنكبيه

صديقناصابهلعلينأكرجمباعنابجديعدفلمأدلهإلىبعوقرالطريق
وحبيبنا
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المختاريسوعشعبياة

511171يوحنا

فحسبالعظمىاألمتيازاتهذهإلىيدعنالميسرعولكن4

لسيدهشريكايصبحأنالكلكنالعبدإنشريهاعهلنصبحأكثردعانالقد

هوهذاحيةآلةحيةآداةإالالعبدمايوناقتاالقانونتعبيرربحسب
لهقلبهيفتحأنسيدهمنالعبدينتظرأنفالكلكنوكيانهبرمقامهاضعه

يقومواجبأوالاألمنلعملالدافعالستيدلهبشرحأنواليمبهني
يقوليسوع9ولكنجدالوألبالشرحبهمايأمرهيعملأنعلمإبئبه

اليعلمالعبدألنالعبيدمقامإلىأدعوكملنعبيدأأسيكملنإننى
بكلألعلفكمءأحباشركالميلتكونوادعوتكمولكمنىسيدهمايعمل

أخبرقمابكلىألخبركمأعملهولماذاأعملهمابكلألخبركمءفئ
خدمتهفيعملهفيلهءشركاجعلنابأنيسوعشرفثالقداآلببه

األمتيازأعطاناإنهبلوأهدافهوآمالهيكرهوشاركنالناهقلقئحلقد

اللهحقإلىالعالمهذايةعلىكلالعفيالحربةيطلتلنايكونأفيإيعظيم
إلممبيحأبهنيلخا

لمإنهوأرسلتكمتكماخترسفراعهنكونعانافىوثوته
فىلهممثليئلنبهيونونااختابلالعايرأعنممنعزلةءجيامبطيبيحوانا

المللضقصرإلىيأقىكانإلفارشأنالنجدالرانجكلفيوسييةإلفبربخاكحولمالع

وإدسهرخالتكرممآدبفيوديالييما3الحفإلبفأيايبمملمفصا7دثرس

أقومعظيملعملأرسلنئأقائالالملكإلىيأفاكانرلكنهالفرنمانزمالئه
لنكونيسوعاأاختارنلقددعيتإليباالتىالدعوةةولكرلمجدكبه
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ءالماالىاسىفيحسخراادلقدتكلبفأبضااختيارهوفىهءركا

حإشأظمامنرثبأنيثبغىأساسهوعلياليوىمجنابرلمجونأنينبغىهذا

ةثمرامباركالنثمردعانالقدلهإعالناحيالنكيوندعانايايسوعو6

الطريقإحابةوالتجرالزمنمتحدياافرذلكوبستمرثمرناويدوم

الوحيدطريقالمسيحيينأنفسنانحنفصبحأنالمسبحيةثرلنالوحيد

الحيلةتمارنظهرأناإليمانلحظمرةواكتسابهاالبعيدةالنفوسالجتذاب

حقعناآلخرفيجادللنالعالمإلىيرسلنالميسوعإنإحياتنانىلمسيحية

لناكانإذاةلنرغمهمأوالمسيحيةعنإليهملنتحدثأوالمسيحية

المشحيةإلىاآلخريئلنجتذبدعانالقدالمسيحيةإعتناقعألايسدطان
إليهاآلخرونيشتاقالذىالمباركافرحياةلنحبا

األسرةفيوللفرداقهأسرةفيءأعضالنكوندعانالقدبل7

عظيملمجقإلينايسوعيتقدمهنالطلباتهاستجابةفيناليطلبأنفيالجق

دااستناإلينابخيلأحياناأعماقهإلىنصلوندركهأنينبغىالصالةعن

إلمأشرناولقدلنايجاباآلبمنمانطلبهعلأنالوعدهذاإلى
يعلنالجديدقالعهدفيهالتاملنعيددعناولكينةابقسفرصةنىذلك

الصالةعنشابتةأسسالنا

51يعقوباإليمانبروححبانتهقمأنينبغىنصلواتنا1

محفرظةكلماتبضعفيهانرددطقسيةروتينيهشكليةايصالةثكرنفحينما

فيالصالةوحينمائكونلهااستجابةننتظرأناليخبغىموضوعقومرثبة

ينالأنيطلبإنسانطلبةفينفعفأىفهاءفالرجابالثقةرنةمق
الفعالةالصالةأنذلكوثحبإمكانيةمزمنايكنلمإنلحيائهتجديدا
الفاثقةاللهبمحبةباإليمالنهنةالمقترالصالةهىبالفوةالممتلئة
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فىبهاننقدمأنينبغىالمسيحيسوعباسملرنتقأنينجغىوصلواتناب
علىنضعةأنالبمكنننافيسوعبختمنمسكوحينماالمباركاإلسمذلك

سبيلعلينطلبلنإنناعلجهاهوالبوافقطلباتأوأنانيةطلبات
هذهدىإذاكانأنانيةطلبةلناتتحققأوممنوعاشيثانمتلكأنالمثال

والذىذاكاسمفىنطلبلنونحنلهوجرحلسواناضررالطلبة
أنمخاولحينماأعدائناعلىوالدينونةالغضببصراعقلينزأنمحبة

الذاتيةرغاثبناوإشباعاألنانيةأكراكمناإلتمامكوسيلةالمالةنستخدم

اللهمناشابةلمحاقنتظوولنصالةبعدالصالةتصبحلنه

فيكمامثميئتكلكنبالقوللفترنأنينبغىوطلبانناجى

أكرنعرفالبأننانوقنانينبغىنصلىحينمااالرضعلىكذلكءماالم

كلعليباونصروطلبائناانناصلورمانكركئيراالحكفوالعلمالكلىاإللهمن
أنأحراناماولكنمشيئتكغيرإللهنانفولبناوكأفىاإلصرار

المستجابةيقيةاالصالةإنمشيئتكثمكنفنقولاللسليمروحنتعلم

وتدريبناالروحيةلمصلحتناالبكلمةعليبااللهبحيبأنيحدثقدر

ونعمةىالرروحيعطيناالكلمةمعلكنهاإلئمانفىوتعمفنا
والدسليمالقبول

وعيسإليناتقدمنانيةابروحتكونأالينبغىوصلواتناد
8191متىإنجيلفىالصالةعنقوىملهمبفكرعابرةبصيغ

الهميكونفإنهطلبانهءثىأىفىرضاعلىمنكمأئنانقفقإنقال

باسمىئالثةأواثناناجتعحميماألنهالسمواتفياللىلبىقبكمن
مأخالالقولهذايأخنمونكئيربنأننقولوممطهمكوفاللحففالد
هدفألجلليصلواممكنعددبرأكونمجثمداألمريستدصقحيئماحر

لوإنناهذاهوللسيدمايقصدهولكنالصالةاممتجابةلبضمنواواحد
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غايةوواحدفهدسبيلفي4األذاىالمتعارمصالحنانذيبأنسثطعنا
ريةالفرمصالحنامعالغايةهذهلوتعارضتحتهواحدة

مثاللنأخذ4بالجوابازلىويوسطنايحلأناستعدادعلىاللهفإن

يطلبالمجاورالحقلفيوالفالحأوأنيهقجفالشممميطلبالفخارى
هذالنفولأالينبغىنطلبحيماانناالزرعليروىالمطراللهمن

الصالةفىتجابهنابةتجرأقوىإنإخوقىلقاثدةهذاهلبللمصلحتى
األنانيةالصلواتمثكتالثسواناالوجودفياليوجدوكأنهنصلىأنهى

جوابالهاأالنننظرينبغى

نأقأنينبغىاللهأسرةفي2أفرادلنكونوشرمنايسوعاختارنالقد

الينبغىهذانفعللماولكنناأالعرشإلىوصلواتناوتوسالتناطلباتنابمل
االستجابةبلأفكارنافينحننجهزهاالتىاالستجابةاللهمننتوقعأن
ئرأكاللهأحببناإنماكلماالكاملةومحبثهحكتهفىإليناهربهايتقدمالى

حياتنانىادتهلىنقبلأنعليناالسهلمنبحا
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العالمراهية

ضنيآلمحقذأنهقآغقموايثجضكثمآئغاتمكانإأل

خاضتةئحمبمآئعاكانمألعامنؤكئئئمثلكثم

آثغاترمنأخترتكئمآتاتلآثقاتمجمنغتستنكثميئؤليهن

تكئمفنئةذىأتمأثكأدكرواأثغاتئمئئجضكئميلثيذ

وفياضطهقلكانواإنصتثإلمنأغطتمكئدشلث

قستخقظونكآلياإخعفقذاكانوؤإنوتكثمضالهتهق

آخلمنكدةالذابكثمتفغئونإئقادلكئفثمكالقكئم

أزمتلنيآلذىاليغألفونئتهثميئأشمى
518112يوحنا

بنظرةاألمورإلىيتطلعيسوعنجدامالدعلىالرابعةالبشارةفي

وهناكالعالمفهناكمكانهفيواألبيضمكمانهفياألسودفجضعصريحة
اتفاقوالوالصلةالكنيسةهىوالكنيسةيتغيرالالعالمهوالعالمالكنيسة

اليعرفالحلولأنصافيعرفاليسوعإنيناالئنبينلطةوالظ

فياإلنسانيكونأنفإماالمحايدةموقفإليعرفالمهادنةمعنى

وذاكهذابينوسطهمورالالعالمصففيأو4جانبه
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ىاطهااالظلفيتحياكانتالحيئذلثفيالكنيسمةأننأيهرأيضا

سااالسمبذلكتمسكهموبسببالمسيحامحمففىاألفقفينفمرهنبلر
انوقىغيردينالمجحيةاكالقدهادثةرياحايتوقعواأالعليهم

يدينأنيمكنالتىالجرائملبحثءعناركبإلىيحتاجالحاكمكاناو
ابأفإنالأمجنإنيسألهأنيكنىكانلقدحهامسيححيا

لقيصروالوهوالمركزهفالخر3اعتبارأىحمهمفالابدال

يسوعإنءاالنكرالجريمةتالمثعنلهتشقعبأنكفيلةلألمةوالخدماته
واقعيةحقيقيةصورةهىمابقلرمكتئبةمتشائمةصورةبريشتهيرسمال
وبشاعتهاقسرحباءملىفى

لهميظهرلمينتظرهمالذىالوعرالطريقاتباعهعنالسيدبخفولم
كلصريطكانلقدالكئيبالمظلمالجانبونحفىءالمضىالجانب

مممسيسلحوألنهداوقوعهقبلمبهيقععتيدأنهوبماهمنأخبرللممراحة
أجلىمنوملوكوالةأماموتوققونمجاحفيوتجلدونمجالسإلى

األوالدويقدمولدهواألبللموتأخاهاألخوسيسلملهمشهادة
اسمىأجلمنالجحيعمنمبغضيننونوتكرمويقتاونهموالدعلىفمهادة

3931مرقسيخلصفهذاخهىالمةإلىبريصالذىولكن

2129ولوقا292يم017122متىخبالمقارنة

مقبلفيينتظرهممماهتالميذوحدرالسيدسبقلقد1535
ألباما

قدالعاصقةكانتبشارتهقيهالبشيرسجلالذىالوقتوفي

الطائفةعنأيكثبالرومافىالمورختاسيتوسشبهدصاننابالفعلانفجرت

لحهماجرابسببالمجتمعيبغضهمالذينبالمسيحيينالرعاعيدعوهاالى
فآلخرإلىينتىىاينهالبحثرمنالجنسذلكعنيثحدثوسوتنيوس
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هذاإلىللمسيحبينالمجتمعكراهيةكانتلماذاىقىشريرةيدةط
الحدأ

تعتبرهمكاشاألنهاالمسجحيهنتبعفىالرومانيةالسلطاتكانتلقد
منموضهافىالرومانيةلمحكومةنلتمسونحناألمةقلبفيخيانةعنصر

لقدمحدودةرقعةتنىاطوريةاألميرتكنفلمعذرمناكئرالمسيحيبن
غربابريطانياجزيرةإلىلثرقاالقراتوادئمنءاألرجاممتدةكانت

تغكانتجنوباأفريقياشمالىإلىشماالالجرمانبالدومن
يوجدأنالالزممنكانولذلكجنسمنوأكئرشعبمنأكنر
كاملةوحدةفىالمئباينةالشعوبهذهلربطقوىواحدرباط

نذكرلنيفوتناأنواليفبغىقيصرعبادةفىوجدالرباطوهذا

الشعوبرغبةمننبعتلقدالعالمعلىفرضاتفرضلمقيصرعبادةأن

فمنالشعبمنعرعتقىلقدفجهاتفكرلمالحكومةإنتفسها

روماروحأورومااإللهةأسموهبماالشباعتقدالزمنسحميئ

بهذهالعظيمقيصراألمبراطورورةعتفترنأنالعسيرمنوليس
كانتدقدلمعبودخهدادةالمجصالصورةإلبالدعاهلفيرواولنالربة
االمبراطوريكونالفلماذاإطوراإلهمبرفىتتمثلآمجادهابكلروما
فيوراحتهامسكهاالربةتالثالتحدوالذاالمتجسدالشعبربة

قيصرثمخيم

ئائرةكانتلروماالتابعةالشمعوبأنأيضةفمحورأنالخاؤمن

التىللظروفشاكرامعظمهاكانلقدزهاوعقحمفززاضعليبا

الملوكطغاةمنحررثهمفقدهـرومالراضتحمشاإلنضولطاأثاحت
االقتصاديةبأحوالهاوتقدمتاهدالةواوالسالماألمنمعهاوجلبت
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لقدالقانونعلىارجينراصلوالمجرميىاللصوصمنالبالدطهرت

العصرءشعرابهتغنىالذىروماناباكسأالرومافىإلماكان

حينذاكالكائنالعالمربوععلىألويتهيمد

وصرفييفكرونالناسبدأالصغرىآسيامقاطعةوفي

دالجميلمسهمفاناعروعبادتهريمهلتكالعدةيعدونبدأواوالمتجسدهيةااللو

والبشربأنهممعارضينهذاعناألباطرةيرضلممراءىدافى
التههالجديدهالحركةولكناآللهةمصافإلىاالنضمامفيلهمق

ةالمرراطوردةاإلمبرءأرجامنمكانمنأكثرفيخصبةحقوالوجدت

السلطاترأتوأنجراتقاومأنمنوأعقهأقوىكائثءاألرجا

كانواالذىالوأحدالرباطهوفهذامنهاواإلفادهاستغاللهاتستطيعأخها

جئاسواوالشعوبمويالتلمدبحمعالذىالرباطيجدونهقالينشدونه

كلمنيومقيهحددالذىالوقثءجاوهكذامماسكهوحدةفى

كلويتقدمالبالدكافةفيوالمهـهرجاناتاالحتفيالتفيهتقامعام

إكرامالهقيصرتمثالأمامالمجمرةفىبهايلتىالبخورمنبقبضةقرد

ووالههإخاليعلنبسواهوليسالطريقبهذاربقيصرتائال

العملحمهذايقومأنوبعاقيصرلحكومةووالعهخالولفيصر

مواطنأنهوأئبمتقيصرأوامرنفذأنهعليشهادةالسلطاتنعطبه

الشعوبيوحدالذىالمظهرروماقيهارأتالتىالعادةهىهذهصالح

لهاالمواطنيئىإخالويضممغواحدرباطفىويجمعهاالمتنافرة

شئونفيتتدخلروماكانتماالروتينىالمظهرهذاعليوزيادة

لرجالوتعطىالعباداتتلثتشجعكانتأحيانابلشعبأىعبادة

المتسعوالتفكيرالتسامحروحمظهرةسلطةمنأكرالدين
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الحقيقالمسايحىمعدنالحالفيبظهركانالرهيبالمحكهذالكن

أفيالهودىومعهنفولللتاريخوإنصافاالمسيحىضىيركانفما

الدلغيريبخوأن

وإلهىريقائاللسواهوليصرلمسيحهيحىالىكانلقد

بنودمناألعظماألولالبندوالحينالحنبينيرددالهوسوكأفي
وهكذااللهإالإلهفالواحدإلهالهناالربإسرائيليااسمعالشيما

كإحدىحيةالمسهوفيعامةبصورةهاليهودروماقسلطاترأت

ءبالوالتدينلالتىالهيئاتأخطرالهوديةمغالنابعةالمتزمنةالطوائف
قيصرعرشعليللجالس

كانلقد5المسيحيينرووسعلىتنفجرالعاصفةبدأتهنامن
يتقدمونولكنهملقيصرءبالواليدينهونبأنهمبنادونالمسيحيون
لقيصرماأعلوالهمقالقدسيدهمكانفإنسواهاللواحدبتعبدهم
لقيصرماللهبطوابانيأمرهملمفإنهلفيصر

الذىالسببهوهذا5تعبدوحدهوإباهتسجدإلهكوللربإ

اذنيرفيجازواواإلضطهادويالتيحبرنا1قاسنىأجلهمن
وكلوسلطانقوةكلفوقالمسيحاسميرفعوناكاللوألضفئم
واألمالشعوببينىيشاشم
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حالمالراهية
518112يوحنا

لقددخلتفحسبالسلطاتلسهامهدفاالمسيحيونيكنلمولكن
ففعممااالثمعوبكانتلقدواإلضهاداهيةالكرمجالفي5أخرعناكر

تيارفيالشارعرجلدفعالذىالدافعهوماىشالمسيحيننبغضى
القاسىالبغضة

فكرةالشارعرجلأعطتقدالشائعاتألنءالبغضاروحسادتلقد

بثفىاألكبرالضلعثعمكاناليهودولعلالمسهـيحيينعنرهيبةبغيضة

بطالنالعلماميعلمونكانواأنهممنبالرغملهاوالترويجءاألنباتالث
الشائعاتتالث

المسيحيينضوجهتالتى6انكماذبةئعاتامنأربعةأمثلةذولن

موالغيراألمةعليدخيلرعنكبأخهمالتهمةإليهموجهتلقد1
ءوراالكامنالصرعرفناولقدالعرشعلىمخلمللجالسلرغلمحكومة

بطالنهأوضحناكااالخمامهذا

صالىحمواطناألجيالخهايةإلىيوجدولنالتاريخفييوجدفلم
والتمسىدينهدانرةفيالمسيحىأترلثالحقيقىالمسيحىقدرلوطةنحلص

األمرسوليوصىأنويكفئمواطنأصلحفيهترىوأشاعقبدته

ألجوابتهاالتصلواتتقامأناألوقاتتاكهمثلفىالمسيحيةاتباع
لقدكاناألمةوسالمهملخيرمنصافىهمالذينوكلوالوالةالحثام

وأمانةإخالصأقاطنالموأكزبالمجقعوصلحهمأعمالهمدائرةفىلمحميحيرشاا
قيصرلححعورةأليبخرونمأإليموجمتالتىالوحيدةالئهمة
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السبولهذاالربرالسالمغهرهمجمأحمااليهتفون
والخيانةالعاربوصمةوصموا

يمارسونمتوحشونيربهرونمتإحممعنهمقيلوقد2

قولفبمةءإساإلىيرجعاإلخهامهنماولعلوحشيةبربريةكارسات
هىالكأسهذهوأجلكنممنسوراجسدىهوهذاالمسيح
إطالقالعسيرمنيكنلماتالكلهذهأساسعليبدىالجديدالعهد

قولكليصدقواأناستعدادعالوالعامةالعامةطبقاتبينالشائعات

طفالفيذبحوندموبةجرائميرتكجونالسريةممارستهبمئالمسيحينإن
كلةأيفعلكاالدمويئربونالحميخهشونمكأسفيدمهويأخذون

واشمسزازاحتقارفيتنظرالجموعكانتإنالغرابةلذلكاليشرلحوم

المسيحيةإلىيثتمىمنكلإلمما

القبائحأقنروارتكهاباإلباحيةخهمةالمسيحيينإلىوجهتبل3

األجابىتدعىنتكاالنىاألسبوعيةالمحبةةمصدرماوكانالتهمةهذهولعل
تطورتالتىالسالمبقبلةبعضابعضهميحيواأنعادةعلىالمسيحيونوكان
بقبلةبعضابعضكمقبلواالقداسوصيةفىثابتةممارسةإلىفمابعد
يطلقواأألالمسيحيةءأعداعليرالعسمنشيلمنقولمفدسة

لآلخرأحدهمارقاثنينبانالتواعدعالمةهىالقبلةمنمهبأنالشائعات
اتالنجاأفظعالرتكاباخاهالواحديصطحبحيث

المجتمعتخريبعلىيعملونءمخربونبأخهمالتهحةإليهموجهتكما4
بيئيتوقعونالمسيحيونولقدكانوزوالهنهايتهويتوقعوناقهوإحر
وزمجرتاألزماثزادتوبهلماثانيةالربءنيوأخرىلحظة

الربمجئعقبدةومعالوعدلهذاوؤقباافتظارأرادوااإلضطهادات
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الصورتلكالربيومعنالقدبالعهدفياردةالالصورقرنواانية

بضجيجئنحلسوفالعناصربأنالقولفيبطرسالرسوللخصهاالتى

لتلكوظةيخهـاماوكلضاألشألنتذوبمحترقةواألرضءوالسما
فيفعلبالحدثولفد351بطرس2بالنارللحريقعينهااا

ائهابأؤلاراروإلزالةالطاغيةدبرهارزىاالحريقنيرونعصر

أنالعسيرمنيكنولمهواهعليجديدةعاصمةءوبناالمكدسة

قامواوأنهمايتهوالوجوداقترباحينادونالذينيينلسيحباالخهمةيلصق

العتيدالعظيمملكهليؤسسمسببحهمبمجئليعجلواالمجنونالعملذا
القديمالعالمانقاضعلى

هىوالمنطقأساسهالهاوكاناالمسبحيينإلىوجهتخامسةتهمة5

إنهمالعاثليةالروابطويحطمونالعائالتبونيخركانواالمسيحينان

اهذولقدكاناألسركيانويقلبونالبيوتفىالشقاقاتيحدثونكانوا

بلماسا3أللقىجئتماالسيدلقدقالماحدإلىيحااالتهام

والكنةأمهاضدواإلبنةأبيهضداإلنمسانألفرقجئتفإفىسيفا

يحدثوكان53امتىنجيتهأهلاإلنسانءوأعداحماغاضد
أودهأجدآللهةيتعجدزوجهاويبقىالمسيحيةتعحنقزوجةأنبالفعل

األسرةتنقمعمالحالةهذهفيوالدهمويبقىمسيحيينيصبحونءاالبناأن
يحبأنالمسيحىعليلقدكانبرةالكالمتآسىوتحدثالخالفدويسو
أمهأوألبيهاالفيحبمغوأكوخدمتهطاعتهفيويتفافىمسيحه

لزوجتهالؤوجأووجهالزوجةالزحبمنوأكثرأخوتهأو

اداألفىرينوالشقاتاتفاتلاومعهاأتتقدالمسيحيةأنفيشكوال
هوالعائالت

173



ءوراالهودوكانالمسيحيةإلىالقديمفيوجهتالتىالتهمبعضذه

بالبغضةالمسيحىاسميقزنأنغرابةاللذلكوترويجهاصنعها
النفورواهيةوالكر

العالمكراهيه
518112يوخا

وهكذاوالمسيحينللمشحيةالقديمفىالعالماهيةكرهكذاكانت

أسلفناكماالعالمأماالمسيحيينيكرهزالماالعالمولكنأسبابهاكانت

أنعليحياتهبرنامجرتبالذىالبشرمنالقطيعذالثيسوعبهفيقصد

يكونأنعليحياتهرتبالذىاإلنسانبينكبيرفارقهناكإلهبدونيحيا

اللهنحىالذىاإلنسانوبينوكيانهوجودهبرنامجفياألولهولدله
وأنالبدالفارقوهذاوكيانهرغائبهيعرضعنصرافيهورأىجانبا

وبغضةعاصاوةإلىتنقلبالتىالتوجسنظرةإليالعالميدفع

أبسطفىثيحاهذايغايرهماكلمنخيفةيوجسفالعالمأ

وحرارةالمطرمنالوقايةفيالمظلةاستخداممبسطةصورةلنأخذاألمور

كذلكتكنلمولكنهاحياتنافىعادياشيئاأصبحتفالمظلةالشمس
باألحجاريرجمونهكانوالقدانكلترافيهانوىيوناسأدخلهااحينما

بينتفتشرأيامناوفيمظلتهحامالالشوارعفيريسوهووالقافورات
وعلينعرفونحنالرأسشعرءوإرخاالسوالفإطالةدةموالشباب

يحيطونيناللفمنالمظهربهذايظهرشابأىيالقيهمامصرفياألخص
أومخالفبمظهريظهرإنسانأىإنةالشاائعاتعنةتشاعوكيفبه

والتوجسالخيفةيثيرمخالفةبعقائدينادىأوللعرفمخالفةثيابايرتدي
ءالعداموقفمنهويقفخطيرآأوشاذأأومجنونامالمجتمعتبرهيعتوقد
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تصرفاتهتوبخحياكمالذفأولئلضبالفعليبغضوالعالم
حمخاكارفىوهناكصالحااإلنسانيكونأنالحالمعلىاروطرنمنحماقاته

بأرشيدسيلفكاتالذىاألثينىأرستيدسالهـدعوثحامماديما

صوتلماذاالمسموليهتأحدسثلوحيخماافئفيحياتهتانلقدالباهـ

بالبارلهالناسدعوةمنتعبتالقد9الجوابأكانبنفيهالمصوتينرع

1السامالهملوككأسطسقرإلىيدفعالعالمجعلالذىالسببهوهذا
يبغخسونالناسأنفسهمفحصإلماالتفكيرإلمدائماالناسدلقدكان

سوآخهملهمظهرمنبعيوبهميجاجمههممنمأمامغالفحصمرآةيدتمن
مثللالنسانيكونأنالخطرمنفقتلوهوألرعواأبغفوهوهكذا

العالمستوىفأعلى

بطاعةاليلتزممنإلىبريبةينظرالعالمإننقعولشاملةعامةبصورةو3

ويشكلهقالبهفئإنسانكليخصعأشأيحبوهونواميسهللعالمإننواميسه
ممارساتهأوةإدراكهفييتسعىذاذاكأماوإرادتهكيانهوتفيصبح

ددائرفىحتهألمأيضاالعابهويضهيئلبالقابهفيضيقهتفكيرهأوعقائدهأو
لكانأبيضدجماخوسطووضعتهامرقطةبدجاجةأتيتلوالدواجن

والموتالقزيقنصيبها

فهـماوالكرامالمثرفأماالمسئرليةوعليكالشرفلكالمسيحىياأ

غريباللهابناالجديدللعهدرريتاالعالمشايرآأصبحتالفكلك
بالطاعهتديناألرضممالكمنوأعليأحمىمملكإلىتنتمىداوصاعن

اصدهراهذاإلهعنيسموإلله

الييطافىللابنرخالعة11
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جمورةتجاحمهعالممنتنتظرأنينبغىوالأيضاالمسحوليةعليكلكن
العاصفةوجهفىللثباتالكافيةثمجاعةاللكلتكنالضيقاتإالكلمغايرة

إذممانبنالفارقأعظموماالكلفةفعليكيحياممتكونأنشثتلن
الدهرهذاوإنسانالله
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والمسئوليةلمعرفة

خطتةثمتكنثموكضتهئمجئقذاكنثمتؤ
يثعضنىآلذىميهثمفيكذرتهثمققئيتأألنؤآمما

آغقاألتيتهئمغمفتقذأكنقئمتوأئضةيئجفأبى

األنوآفاخطسةهثمتكنئمغئرىأحديغمفهاأل

أئكدمةتيميكىللكينؤآبىآتاؤآئغضوفيزاواققذ

شممببالآثغضمونيإئهئمناموسيهئمفيأثمكتوبة
3252ة51يوخا

التىرفةفالمالرابعةرةالبشاعنغريباليسفكرإلميسوعديعوهنا

الحالبطبيعةمعهانحمللهتقدمالتىواالمتيازاتإلنسانتوهب

عظىمسئولية

فةالصراللهلجرفواالكاملةالفرصةللبتنرتكنلمالمميحءجاأنإلى

يريدهملتىالحياةلهمئعلنولمواضحآاللهصوتحعوايسفلمالحقه
جمدتخفتحلمكقولهمألنالعذر6بعضلهمنلتمسفقدلكامحيوهاأنالله

الطفلمعفيهانتسامحقدأمورهاكبعدلهمتكشطتلمالقهوإعالناتسا
بالىإلنسانطسححلنولكنهناالكافيالنضإلىبعديصللممستواهالن

إلنسمانبهاجيسمأمورهنالثفيهاإذاوقعمعهنتهاونقوهيرتكأن
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اةلينالالظروفلةتثحولمالمنزلىللتدريمبالكافيةالفرصةتتهبألهم

شعالتىاتاالمتياكأوزيادةإلنسانالمإرفةزيادةإنالتعليممغكافيا
وأقسىأعظممسخولياتيهعياتضعبها

أوالالبشرفهوأعلناةبأمريئتتثدماإلنسانيةإلىسوعأفأوحين
وكشفاللهتغضبطالتىاألمورنصالناسأخبرلقدالخطيةضيقة
جالعثانياللشرقدمأنهكاالحقةالحياةقطرقلبهيسرالذىالطريق

بالنسبةللغفرانطريقالفتحفهـوبصورتيهمابهفاماهتوالخطيةمناألكيد

خطاياهمعلىاإلنتصارعليتعيخجمالتىإتحوةاترالبووهبالخطيةلماضى

هىومفوهفةافىسهىهذهفاططريقفيوالسيربمسثولياضهموالقيام

للبشريسوعقدمهاالتىاالمتيازات

خخيصبتيقومبالطببافإثفطبيبعيادةمريضاقصدانولنقر

ورفضالمرضخطورةالمريضأهملنفالعالجويصفالمرضى

إلىووصلىحالتهتءساإنسواهأحدعلىيقعلومفالءالدوااشدام
فعلهمااوحعنهبائسةمحثلمةحياةواحسنيعيشأأدألهقدرإنأرالموت

ورفضواالنفوسطبيباواحتقرحينماىصرالحمأقهمارتكبوالقدالجهرد

أبغضوفىالمزاميركاتببهأنبأأنبقمافعلواولقدلهمالمقدمءلدوا
391965ءرمومزبالسبب

وعيساليبغضوذإنهمالبعضفهايقعأنيمكنالمميتهالحماقةوهذه

حياتيمأمورمايرتبوناكثيرولكنهمءالعداروحلىونررالءءألرر
اإلطالقعلييسوعيأتلمكأنماوتصرفاخهنم

الحياةنعرفلنوبالتالىالوجودهذفيالحقةالحياةنختبرلنولكننا

كلربحياتنابرنامجمنأخرجناإنتىاالالدهرفيالسعيفةالمبارنجة
االمسيحالسيدوصاياوأهملناصالصما

673



اإللهيآلوالشهادةالبشريةلشهادفى

منأإلثكغآصاشمازيلهآلذىآثمعرقأءخاؤصقه

قهوتعتيتآألصبجمثدلمجنىآلذآلخقروحآألبعئإل

مدااألمنصعىئمألخكأثضآأصتثمثئهدونوتلماتمثته
516273نجوخا

فهههـاألولىأماةأهوالهفئمنشتالتوآميهأحريئالشدستحدمهنا

الروح3بححهادالسيديعنىماذاىالقدحموحالرشهادة

أممبصورفىضوعالمواهذفيلختأمألأخرىصفولناتكودسوشا

التالىالنحوعلىالحقيقةنرضحأناالعجالةهذهـفأيمكحنارلكن

أننصدقأنحدلحناالذىماسحوعقمحةتقاصيلهـسامعناعلىتتليحينما

أمامناتثصلوحيدأالمباركحيدالصورقهإالدأتكرأقاليمثنالصورغتلك

تلكمشلبأضاتؤمنمجعلناالذىماافىروصاوأمتالدسوعنعاليم
ىوحيماشرلبسثالمعلنةةاإللهالحكهكؤهىوالوصاياواألمثالليمالت

العارخشحةعلىمرفوعامهاناالجلجثةطريتسائرآنىصليجهحامالصسوع

افكرىالتجاوبهذاالوحيدللحالصاللهطريىفيهنرىيحعلناالدقما

الطيعااليمانعذامحبتهأتهغاممعقلوبنالهوبنبناتتالذىالصدفهذا
القدصالروضإنحباتنافيلالقدخوالرلاالهوماعاجمخايسيطرالذى

المسيحسرعمعالتجاوبإلىيدفعناىاذاهو
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وتثهدون09يسوععنالبشريعلهاأنألبدالتىالشبادةفهوالثانىما

التنهادةفيثالثةعناصروهناكلتالميذهيسوعيقولهكذالىمأ
مبحيةالم

هالتالميذإنالمسيحمعالطويلةالعشرةمنتأتىالمسيحيةفالثهادةا

يفولالذىهوهدالشاالبدايةمنلروهوأختعاشروهمأليسوعشحهود
شخصىاختباردونشهادةفالأعرفهألننىحقهذاماءشىكن

ناهواختبرحقاعرؤناهقدكناإذايسوععننمثهدأننستطغإننا

اإلنسانبدأفإذاالداخلياإلقتناعمنتأتىالمسيحيةوالشبادة2

تكرنلنبهيوئنأواليقولبماضايومنكانإننميزأننستطيعحديثه
العشرةمنييخالذىاخليالداإلقتناعبلونمقنعةقريةالمسيحيةللخهالمحة

المسيحمعنجصيةال

مسموعةملموسةحيةبصورةلآلخريئتتقدمالمسيحيةثحبادةوال3

هوبلحقيقىماشيئاأنبرفىالذاإلنسانققطهوليسالشاهدإن

ءالشىهذايأنداآلشهارووسعلييشهدأنداستعدأعلييكونالذىاناإلذ

لهواختبارهبيسوعمعرفتهيقرنالذىهوفالمسيحىضيقىنجالفعلهو

عنهلظأهرةلمالحيةهادتبث
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كشترألستادلمألضخاح

التحدىمعالتحذير

جوتكثمستمخمآلتغثروايكىلذابكفضتكئمقذ

ائهتفئفكغقنكليطقفيقاستاغةتايىئلأثقخامعمن

تغرفواتئمنهئمبكثمالذارسمتفغلونلهذمةخقذم

تيءاتجاإفىختىبالذاكاسفتكئمقذلليهئئوالغرفويىأأللت

ينلكئمأقلؤتثمكئمهففتاناأتىتذكرونألسماغة

مقكئمكئمتتئىيخألبيداتل
4ا61يوحنا

قضاإلضطهادعاصفةكانتيسارتهيوحنافيهسجلالذىالوقتفي

البعضيرتدأنالطبيعىمنكاننالمسيحيرووسعلىبالقعلجرتأ

سوفالدينرنةأننجدالرؤياسفرفيلإليماقخرونايتنكروأن
تراجانبهدفي128روياأالمؤمننوغرالخائفنعليتحل

البعضبفحعبىقامإنهيقوذإليهبيثينيهبهمحابلينىكتباطوراالمبر
لمسيحاديندخلإنةقالمنهمواليعضالأممسيحيينكانواإنليرى
هجرولكنهمعاماعشرينإلىمنهاحالةفيوصلتطويلةسنواتمنذ
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فالوتقوفالتىوالتضحيةالبطولةمظاهروسطحتىالدينلك

إيمانهميرعزعمنهمالبعفرنرىالكتيريناستمثهادفيبدتوالتى

الطريقفيونرفيتعالناريةاألضطهاداتأمامويججنون

وفبمامنبئاألتباعهتقدمالنبوةوبروحهذاكليسوعرأىولقد
المسيحبةبعالماالضطهاداتحاقتماحجبهانهمطريقنى4يالةس

وسعىاإلنجيزيةاللغةإلىالمقدسالكتابرجمتهبسبب6تندلوليم
هفاأمنأقلأتوخكنتماءهدوفيقالحيائهإلهالك3ـأعداو

والهوانالصليبمعهلهمقدمضهلالتباعهالمجديسوعوهبلقد

صورتنفيالعتيداإلضطهادعنيتنبأنراهالواضحيسوعحديثوفي

بالنسبةللغايةمؤلماعقاباكانهذاالمجامعمنيفصلونسوفتباعه

اليهيودىحياةفيالخاصسانهماللهببتللمجمعلتهدكاندىايهم
تقدممالممامالفائدةاتالملههـبأنالمولإلىاألحباربعضوصلثح

المجحعزصأ

المعاأورالحاليحناجفرمماهنامنأكثرهوماكعناككانولكن

ودراساتهصارهأفآمعوحيايحياأنيستحنعبمارسواهرفقةإلىلالهوتى

إلطيحتاجونكانواءيسطاعادينأناساالتالميذكانواولكنقوقهو

علىاليسيرالهنمنفليسهناكباآلخرينواإلجظعوعادتهالمجمع

موصدةكلهااألبوابيجدأنمرةألولخرابلدإلىالقادمالغريبالقروى

الستقبالهاألبوابمفتوحالمجمعأمامهبحدأعينبغىاألقلعكلىإنهأمامه
االطمثنانوباألماناإلنسانتشعرالعبادةإنبلمناكيناآلخرغالفوايضعر

وحيدااإلنسانيكونأنءاألشياأجملداركجانتقولماو

اللهمع
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خدمةيقدمأنهعتلهممنفيهيظمنالذىقتالوسيأتىإنهجموغيقولم
وهىءالئريالاألفافهىاليوعياخدالتىخدمةأماكلمةلذ

التعبيرإنهاانئهميهلفىالمذتأماالكاهنبهايقلمايتىالكلمةذات
الدينيةالروحفيأنوأماثولعلهالمقدفمةاللهلخدمةايدينيةللخدمةاألمثل

لمالرأكنحالفهلمنباضطهادهدلهخدمةيقدأأنهاإلنسانيظنان

غيرشهقفهههـالمجالهذافىلدينامثالأقوكىموالطرسوسىأشاوللول

يسوعاسممحوحىلتهياقدمهامةخاأعظمأنيعتقدحانالملبههالدينية
محاكماضطهاداتإت629115أممالالمحيحيةشآشةوإزا

للنافوسيافىكريهةكرىوذبغيضاحمآخلقتقدأسبانيافيوفظائعهاالتفيش

إكراهخدمةبإزاكهـاشقاسالدلهخدمةوعايؤثأكمنيظنههـكانواولكنبم

منوانقاذهمالحقاإلخاناظنوهماإلىوالتعذيبهاباإلشتحتاطقةالهر
المشهورةصيحخهاصاحتقدروالنمدامكانتوإنالجحيمويالت

أيضأنقولشإنهنالمباحملثارتكبتقدالجرائممنكمةالحرباأيإ

باسمكجتارتقدالجراثممنكمااللجاشةأيتها

ولميعرقونىألكماموعألييقولكصاامهننلوندعل4 محمى

الجهدقصارىيبذلونالبشرأسازنكنالكنيسةأساةمإخاااآلبيعرفوا

يعتقحونماعلىقوامونأنهمهمفآفيويخظنهونالديانةتءأفكارهمنشرفى

العقيدةاجزحوتقفضرةالحاأيامناحتىولصواهوالاألوحداإللهىالحقأنه

ائىالكيينالوحدةالجحيملىالمرتقبةالحيجةالوحدةدوناحائال

والتععبنجالرأممللتصحكمأحزتوأمأوالبغضةاهيةالكروصاهـتظألوسوف

نيتمنالزلاألقلفعلىءاالدوسفكاالتتلكلمإنذللضسيقبعله
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ءوالعشاالواحدةاإللهيةلمائدةبركاتألخيهاألخمثماركةوتحوبمللة
يمسكىالذوالسواه5وحاهوأنهإنسانكلىيعتقدطالماىللخذكاى

الحقبناصية

البثصرءيتعاملكيفوعرفاإلنساننقسيةيعموععرفولقله

فىمهمهبأقسىإليكمأنقدمإننىلتالميذهيقولهنانسمعةنحنوها

دكمأجسايقوتمزبكنمقلووتحيمفيهامصيربهمبمهمةإليكمأتقدمإكدالوجي
الصليبامنهنحتأكتافكمتحنونوهلالمهمةهذهتقبلونهل

فيروماحصاربعدجنردهفيغاريبالدىصيحةيعرفالعالمكل

التىمجهوداتناكلإذالجنودأكالهمهتفحينماالماضىالقرنمنتصف
إننىلكمأقولوإنىءهباذهبتقدوعاصةعددأتفوقناقوىضدبذلناها

كلأدعووكنىوالموتوالظمأالجوعسوىلكمأعطهماأميثال
النصرفحازالمئاتمثاتحويهوالتفإلىينضمأنوطنهيخبجندى

فيهمهتفالجنوبيةأمريكاأقاليميكغسحوناألسبانكانوحينما

أوأنومتاعبهاأخطارهاوحبيرواتفىتمتلكساأنتستطيعونقائدهم
هذافىالرفاقأيهارجالهفيصاحثمنجامافىوالفاقةاألمانتبقواخ

الموتووحشةواهوالعراوالعرىوالجرعبالتعبإالأعايهمالالميدان

بغناماوبيرأراضىأمامكماآلخرالجانأعألاحةوالرمناألإلىبالمقارنة

جهتىمنأماتختارونمااآلناختاروابفقرهابناماأيضأوأمافكم
وأئنىعجوزامحارالكشددوئرصمتوكانالجنوبإلىوجهتىنمإن

مقالحفنةوبهذهالقائدبيزاروجانبإلىووفقواثفدموأنجمدياكثمر

وبيركتثافولموعز6بدالفأليرألأنجال
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المتاعبطريتبلاحةالرطريقالالققرةهذهقىلنايقدميسوعن

دىيوالذىالطريقولكنهءماوالموعوالوالعرقواآلالمقاتوا
مفتوحالقلبلركبالعقلراجحانإنسعوكلمازالوهواألمجادإلىورا

امسمههـجدألجلهـخاطرنهونجاطرلوائهتحتءاإلنضواإلمالعينن
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القدسالروحمل

لىأحىلئشأزشلنىآلذىإلمماماضمفآناآألنوآفا

قذاطتتكثمقاشتئىيخللمنتفصىأثزنيتحمفأجمئكئم

لحمخيرإتةخقآلاافودلليهنقلوتكثماثحرنقأل

وليهنىآثمكلآلتأصجكمآثطلقئمإنألئةأنطيقأن

أئغائتمشتيباذفهتجاوقتىئكثملهازسذهئتإيأ

ئمالئخطثكقماأشادثنوتةوعلىوغقأبرخطحدعلى

ؤالأبىإتماداهمقإلئىبرغقماؤآهمابىئؤمئولنآل

آثغالمالذاريحضقألتأقثئونةغقأأقاوآئضةتروتني
يرينقذ

61511برخاإ

سركانالحالوبطبيعةبالىبارتباكيسوعتالميذالحزنأمحسابلقد
البايةأنهمأخبرلهـيمموخويكنمعلحهميفقدواأنوشكعلىأنهمحمزنهم
الروالمعزىلهميرسلسيفارقهمفيةالذىالوقتفيألنههمظير

يكق1بالجسدمعهمكانحينمااألزماتفيالمئمجعينالمعدصا
483



الظروفكلفيبمحضرهويباركهمموضعكلإلىافقهميرأنمكنا

ويتغلغلوقلوبهمعقولهمإلىيصلأنممكناكانمابالجسدمعهمكانحينما
وينتقدهاأفكارهميعرفالمواقفبعضفيرأيناهأنناولوهمضمائرإلى
للروحديةالمحدولكنومانوالزالمكانوالجسددقيوتحدهكانتلقد

إتمامالروحلولإنتقيدهأنتستطيعمكانيةوالزمنيةوالقيود
8292متىهرالدءانقضاإلىاأليامكلعكمأناهاللوعد

الدهرإليينفطعالاذىاالشركةرباطفيأجمعينالبشرسيوحدفالروح
وتحتيفصدونهمكانأىفيالكاملوالتأثيرالقودالكلمةخداموسيعطى

بهمتحيطظروفأية

الحياةفيالقدسالروحعملعندقيقبملخصالربيتقدموهنا

وقدإلجشيناألصلفيهىالروحعملعنهناالمستخدمةوالكلمة

يقنعالهامشوفىيدينأويبكتةالمعتماالترجمةفيوردت

الكلمةواحابكلمةعنهالتعبيراليمكناألصلأنهذافيوالسبب

أومتهمالستجوابأوشاهدلمناقشةتستخدمكانتاألصلفي

ومحاورتهاإلنسانمداورةفكرةتحملإنهاقضيةفيخصملمحاورة

طعةاليستخدموناليونرإنوكانيحاورهلممقيستسلمأوبخطئهيعترفحتى
نتيجتانفلهاالمحاورةأماهذهوعقلهلقلبهاإلنسانضميرمناوشةعنأيضاللتعبير

بضعفإنساناتقنعأنتستطيعأوجرماارتكبإنساناتدينأنتستطيحإنها

نحتاجالفقرةهذهفييناوئهالذىالخصمقوةأمام3ـادعووبطالنحجته

رالسطوفيوسنرىاالقناعإلىأيضانحتاجونةالدينوإلىنحتاجلمعنييناإلى
وعلىبروعلىخطيةعليالعالميبكتبالقولالسيديعنىماذاالتالية

01نةدينو
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المصلبيسوعداليهوأسمحينماخطيتهعلىءاظاطىيدبناقدسفالروح

يقدمونأنهميظنونلقدكانواخطيةيرتكبونأنهميعتقدونيكونوالم
طتهمبجرجابهمالخمسينيرمفيوبطرسوتخحينماولكندلهخدمة

أمامطمواتضحتنجطيتهماقتنعوالقد372أتهالمقلوبهفينخسوا
المجداأسلمواحينماالوجودفيفعلةأقسىجزاارتأنهمقعرفواممغجر

فعهيدالذىمابخطيتهاالقتناعإلىاإلنسالذيدفعاطورااماانرالصب

أالمسيمحلبأمامبمذنوبيتهالشعورإلى

يصدالمبشريئأحاوكانالهندبالدفيالقرىإحدىفيإنهقيل
عليىصتنعجالمسحياةعملونةضوثيةربمصهـبنيةاجماعات

حتىالصليبإلمماالمسيحقصةاصاروصلىأنوماالمنازلانجلزأحا

وهتفالصررةتظهركافتحيثأرأسرعمكاؤ4مندالهنهأحدهأ

المكانكمكاقهذاإنالصليبعنأنتإنزلطىيأشيالقا

ققىطيةبالخالثحعوربدوتمخلصإلىيحاجتناتوقنأقنستطيعلئإننا
فاسطبنتقعتةثةحاثمام3ليبااأمامالبمانسانقلبيبيذالنىما

التاريخفيهريظإاأيعوخصايبأمامقلبهيكسرالفىماعامألفىنذ
مححليبفيفاذاآوأقساهاالميتاتأشنعقأبلهماومصلحودوقادةأنبيا

الروحتأثيرإنهالروحمملاهذأمااالثكسمارإلمالناسيدتالمسيع
خطيةعلييبكتالنهاإلنسانأقلتلىالقدس

تطيعنسإنناالقولهنايحنىماذابرعلىللمممبكتاقدسحلرت2

برهوإليهييشىالذاليرأننعرفحيمايعنيهمااوضوحبآلتجدمركآن

عليهفصدرمننباووجحوكماثيمكمجرأيوعحملبلقدكآالجس
4هرطوقياشريرأودالنظراكأبرفومكناصلياالموتفيهونقذالحك

ضابمنيهالبحثرطلكهمابأقسىفرلحبخطيرأضغغالرومانلدقرواعت
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بدلالذىماقرىدذوكعدوثافىخطركتمرداطصغمعليهصدرقد
يسوعإلىيتاللعونالناسجملالذىمابرححورةإلىطةالجرةور

أ7245منىالصليبعندالروماققائدالمئةراةمافيهونفيرالمصلوب

اذفيلأحيما9إ9أعمالدمشقطريتمافيدابولحس3شاطدماو

خليهأعدرتيهودىجمذنبالبننريتعلقأن4مذهالعجيباشيفأاهنررالى

فيثقتهميضجواأنالرنححعيالالفوانناودانتهحكهاطاتا
المعحلوبذلكبأنالناسيقغالذىماىشصلباالموتقاصىمجرم

الجريمةصورةصيهولالذىماالهابنمنأقلليسوالهراناالعاررمز
استناداالمسجعببرالعالميقنعالذىالقدممةالررحإنهالبرمثالإلى
اآلبإلموحهـمعودههقياإلمما

الصاجبمحلييسوعىنىمنادينونةعلىالعالمكتالقمسوحوا3

ةخطبالتالىنرىوفيهالخطيةتدينالتىالحتميةاللهدينونةنرىوفيه

نومنيجعلناالذىماالحثمعلحهاوصدروقهرتدينتوقدالبشر
اللهنجطرلومنلمجعلناالذىماالكاتبقولحدعليأواللهبعدالة

األكيدوالصابتمتظرهالتىاإلينونةيحتميةالخاطىاإلنسانيواجهالذىما

لماذامايتمناهبعمليقمومأناإلنساناليستطيعلماذاسينالهالذى
دالعفابمنمناصفالالسوىالسيللنكبإنبأنهنفسهقرارةفييوفن

الداخلىاإلقتناعيهبناالنطاملىالقدسالروحإنالقدسالروحمملهوهذا

رادعةحتميةضيقةوعدالتهاللهنةدينوبأنكيداال

اإلنسانيقعحينمابهللتصريحبعدالوقتمجنلمآخرأمريبقى4

أماوتتمثلالكافيالمسيحببريقتنعوحيئبالمذنوبيةالشعورئحت
وفىخالصهالمسيحصليبفىبأناليقينبهالذىماالقادمةالدينونة
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اأمذاآالدينونةويالتمننجاتهالمسيحكفارةوفئكاتهلمسيح

قديكنلمالصلبألنتالمبذهيخبرلميسوعولكنالقحسالروحمملمن
بهيؤمنمنلكلومصدرهالخالصرئيسهوالمصلوبيسوعإنبعدتم

يدينفهوإليهيدفعناالذىهوالقدسوالروحلنابالنسبةكأالعديمفي

طريقانجدفالالدينونةلناويؤكدبردبوصويفئعخطيةعلى

يسوعصليبأالفيكلخالص



الحهشأوض

شنهؤللتكئمذفوفيآيثضأكييرةافورأليإن
داكءاجمتىؤآئماآألنتختمفواأنآلتمئمتطمغون

تتكقمئةالألخقتجميعإلىئزشيذكئمقهوألحقزوخ
موربةودخيركئمبلتتكثميتسئضغقاكلبلييمانفمين

كلثماؤيخبركئممضاتأخذالئهوأخخئنيدالثآيتل
ؤيخبركئميأخذجمماليإئهروقفمتابملىهؤهيألبتا

612151أيوخأ

العظيممملهمجالألنالحقروحهويحوعتعليمئالكلدسالروحإن
وحياأوإعالناتهتمانسمىونحقنلجحضرويعلتهأيهعقيأقأنهو

فقرةتوجدواللشنروتمقريباللهحتئتقديمكعوالوحىأوناالعالن
ءالنهقرفىهذتعلنهماقدرالوحىمبدألناتعلنالكتابفى

مياكدوجياتدمبدأيتبعللبتترإعالنهفىألوحىأ

ماكاذالحينذقولكخهلطالميدهليعلنهعرالكئليسوخلقدكان

وكقصبلوهرفىاليقحلىالنهمءشىكللهميعلتاأنيستطيع
عقكليسءويتبكهيدهأنيستطيعالذىالحقلإلنسأنتقدمأنمعى

مقالتعيمكلهـسنوممثفياللفللتسييةفىينايخثنظريةتقكمأناالمن

رصلوالصقكغعب3ظالحسابعمككلمبادلهنقدمأدطالمعقوألمن
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ادئلتهدمفنمعهننإرجأننستظيعالجامعةبعدماأوالجامعةسنواتلى
مننطلبوالغضلعقلالمعتهدةبالنظرياتنتقدمالإنناالنسبيهنظوية

يلفرجمنسطورالناجميترأنالالتينيةاللغةفىدرايةلةإنسانحايت
وحىإنهثاخالمشعألهذايحيرللبشرالهووحىئرونشيمنخطاباأو

هذهيقبلأناإلنساناهنهيستطيعمابقدراإلنسانيعلمفاللهنقدمىتدرجى

اإللهىالوحىكتاباتوتفهمدراسةعلىتعينناالئىالهامةيختائحهالهاالجقيقة

فصولفيدإلنسانالوحىيقدمهماالمثاليلعألسبمنايايعودن11

مذاكاناإلنسانتاريخمنالفيرةلمكفيفلعلهالقديمالعهدمن

ولنأخذتقبلهأنتستطيعىواليالبشريةتحتاجهالذىالحقكلحو
ةواقغيامثأل

عكعندانتصارهمشعبهاللهفيهايوصىفقراتكأدالفديمئلعيدفي

وحتىواألطفالءالنسامعوالماشيةوالبقرالغنممجرمواأنءاالعدا

وهناكبالنارتخرقأنتحتمالوصيةكانتوالمقتنياتالماويةالغنآفي
إندمويةوحشيهظاكركيافيتبدوالتىالوصيةهذهءوراخالذةحكه

جةاوالعباداتالوئنيةهرمظامنمظهرأىيتلوثأالإينبغالذشعب

قديماسائدةكانتالتى

عبادةكلتمحىبأنااألمرالزمشعبهنقاوةعلمااقهيحانجبئءفجتى

قديمااأدركواليهودألتبمعنىومظاهرهاوأجمنايهاأمحايهاخآنجمة
حتىوسيدةأيةتستبعدوالتضجيةكلهىتقتخالجقالددنوةنقالق

منوجةفيالواحدايىتبطفلرأنممابملىسفلثةاألبابمفينو
كلفممماالقبائلتلثالمبودأبتجمنأذهبياابمثااقيدرولمأيئالا
سأل



نزراتااذلكإلىبأكملةالشبانحرافستكرنةالنتيأديه

الموسويةالديانةنقاوةعليالحفاظهوذاكمنالمدف

نستطيبمإنناحقآجديداأعلنالجديدالعهدووحيسوعأقفلما
أفضلنعتنقهاتىاالتعايمونقاوةنقاوتناعلىنحاففلأنخراطريق

إلىنحوعأننستطيراآلخريئبرووسونطيحبالسيفممسكأنمن
وعقيدتنانثومشاونكصهبنكسجهممكسبينفنكسبوعئيدتناديننا

دورةتدورأنوبنمنهجانباولكنالحقالقديمالعهدءأبناتفهملقد

الذئالدرساإلنسانيةتمشرعبأنتستطيعحثىالطويلةادورالزمن

المسيحقلمه

فصبالنهايةمىأورالبتنرإعالناتأنأيضانعرفوسوفب

بينأننعتقداالعصورمنعصرعندوالتنخهحدعندالقف
إخاءنخطىولكنناحقهذاللبتنرالحصاملاللهإعالنالجديدالعهدثفتى

إلىبعدتتحدثتعداوأكاأبوابهاأغلقتفدماالأننظقكنا

يوأكلوأنلةجديدةإعالناتلخايعلنالمازاللهروحإنأرضياال

كمالأنمحيحتنقطعوالتتوقفلىمستمرةبصورةذاتهالثيعلن

للبعئراألحمأأللهنإعلمؤثوالمسيحيسوعظهرئقاااللهىالوحى

يستمروفيهتحىكيانإنهبكتفةمجمحصورةليمىدايسهـوخولكن

رةفكأشقيعأنمنأمجرتيسوخإنيةللبممألتهإكالنواماالعلى
أكثراليعلنيومكلداقهلنالتعلنهشتالاأليديةاإتاالزمنمن

علىيحتملماللهإنوتعادبذاتهعنوحقهيالمسطبيصلىفأكثرصق
كتدذاتهإعالضاعنيتوقفول251رؤياالنبوةفوال

اأاكتشافإلىلمحبئريةيتهودمازأإنهللجالد021عامتارييغ
لإلنسانقيهالمفدمويلقثالمسيحيسوععنوأعظم
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المبدأئلنتأمحينماوضرحبأكثرالحقيفةمذهوسنرى

والوسلءاألنبياعلىوقأليساللهوحىأنوواإلعالنأولوحىالثافى

فقطليسواهمفالالموتيونالالهوقبالحقبمانسميهمحددآوليس6فحسب

الوحىمهميستخالذبناألشخاص

رائعةقصيدةسطورتتضمالبشرإلىبرسالةعظيمشاعريتقدمحينما
1للذكرىالخالدةقصيدتهئتنيسونشأن

فتواتيهوسليتشارلسصدرإلىعصفوراالعاصفةءتدحينما

حيئالحبيبفلىساتراإلهىياخبئنىالحلوةالترنيمةكلمات

ويقولهلوياقرارالمسياأوبرافىهاندلالموسيقاريسطر

فوفالعظيمواإللهانظارىأماممفتوحةءالسحاا2رأسطرهكنتحيئما
كاتجاألهمالذىالوحىشأنوإلهعاماوحيامذافىىفىأال4لمعرصث

القديمالحكيمقلبفيفاضوالذىالراعىمزموركلماتالمزأمير
أاالنشادنجثيد

أفادتالتىوالطبيةالعلميةاعاتاإلخقرواجمتاثمالمحاتميدانوفي

تواقحيظاللهوحىئرىلمأالايوفمربالخيرعلجهاوعادتةاإلنسانجية

مزرعةفيالبنسليومبفطرتحيطالشفافةالدائرةفمرىقلضخالصدفه
المونفةاأللوتحياةوإنقاذالبنسلناكتشافإلىاححذؤدىوةالبكريا

اللهمنوإعالناوحيامذافينرىأالكئرالمثالىهذاعليوالفياس

ضالخأوالمثتشفأوالعالم6نأالخيانكالبفيلمجدثالذىإفى
فينغسهويحبسء6لليالىاوشالليالىويسهرالتجربةتلولتجربآلنجايقو

حهمم11
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حلهايسثعصىعقدةإلىالنهايةفييصلثمالمجتمعرردأعنره
فيحئعنيقولونوكالحظةوفى4مغلقباباأمابهوكأفما

أعلىمصدرمناليدريهمصدرمناإللهامعليهيشرقتجلي4هـ

اإلنسانينتهىفيأخرىوبثلماتاللهمنوذكائهومقدرتهفكرهمن

اللهقدرةتبمأالعجزحدعند

إلهامايكنلمإنكحذانسمىبماذا

كلإلفحسبالالهوقىالجانبعلىمقصورغيروإعالنهاللهوحىإن

القدكلالروحمملمنهومجالكلئالحغوإعالناللهحتىهوقا

نافعنءإكلإشاالوحىءمبادىمنآخرمبدأإلىنأتىوهنا3

اكتشاصامنليسالحقإنحتكلووامحبحتىكلماللثفهوالةمنهو

الحقإتالله01حقهوإليناالروهيقاماإناالفعطيةإنهاالنسان

موجودءضىإنهأفخئارنامصنعفىنصنعهأوأدمغتناخالياالتخله

كلفخلفنخلتههالولكنناحوزتنافيءشثانكتشفهأننحتاجبالفعل

ننهسهاللهفموىهناكليساللهمبةحوالذىحتا

لنابالنسبةمدلولهاوإعالنإلينايسوعوافكاتوصيلمووالؤحى4

احديوجفبميسخقعىالالذىوغحناهممقهفئتكناليسوععظصةإن

صدليستجليأنمفكريستطعوللناليعلنهيسوعماجاممقإلموصل

اآلجالمعلقالهؤيماالحكةوقوالعوالسموالجمالجوانب

للفردءوللعقيدةللحياةتعالمجهتعنيهماصرلمحةإلىإنسانيعصلولم

الينقطعدائمستمراإعالهوالوحىإنولألمةللنجتمعوللعالم
للمجتمعداللتهوعنالمسيحيسوع9معنىعن
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كتابطريقعنإلينايصلقدفالوحىكلهأالمرمريكننا

لنايعلنهالذىحوالحىاإللهولكنمتواترةعقيدةأومطبوعةأوكلحة

أكئرعرفناهمسيحنالنحياحأكزبنااقتروكلماالقدسالروحبواسطة
فنحنلناأكثرذاتهيعلنحياتنافيبهثاتشازددناوكلسافأكثر

سلطاولنقبلكيفنتعلمأنعليناورحيهبإعالنهنشضعأنأردذااإ
لهالخضوعنلجنبجنباتتمشىالممميمعرفةإنوسيطرته

واإلمتياشانطريرهناسينالمكرألبنائمالخاضعينإالذانهاللهيعلنولن
المسئوليةآيضاوهنا
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فرحإلىيتحوللحزن

أئضأقليلتجغذثئمثثصمروتنيقييلغذت
أأللبإذذأهبالتىترؤكما

لمذافؤقالتغمييبغضهثمتآلميذميمقققاذ

ألصاقليلبغذثئمروتنىآلتئصقليلئغذناةيفوذى
حذاهوقاواققااأللبإثمافاهمثتىوفيترؤننى

تتكفئمبقاداتغقئمتناغئهتفوذأئذىالقليل

تهئمققاذوهتسئآأنيريدونكانواأنئهئميممموعقغيتم

قليلبغذقفتألتئىبثنكثمميقالون2تتسمالمذاأغن

إلحقآلحقترؤننىأيئضأقليلبغدثمالتئصمووننى

أئتئميفرخئمؤآثعارتنوحونستتثكونإئكئمتكثم4أقو

آئمرأةقرحإتمماذيتحخرتكئمنوليهستتخزئون

وتذبستئهؤلميهنلت2جاقذسماعتقاألنتخزنتيدؤجمى

ؤيذقذئهآئقرحيستتمبآلشذةتذكرتعودآلأاللفل
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حرناألنجمثذكمكفالذفأثتئممأثقافيئستان

أحدئئزغؤآلفئوئكغقتفرخآثضماشازاكثمزدلكثى

شتفئأأنوتنيتالأثمؤمثالذوفيجمثكثمقرحكئم

بآسثيهماآأللبجمنطقئتثمقاكلإنتكثم4أقوآلحقآلحق

أطفئوأبآسثمىشتئئأتطفئواتثمآألنإتمائغطيكثم

الكاقرحكثميتكولتتاخفوا
142ة61يوحنا

ىالنالمريرالحاضربأبصارهلمجدرببخترقالفقرههذهفي

سيشرقجديدعهدإلمهينتظرهالذىالمؤلمالقريبوالمسمكبلمجياه

الجهودىالفكرعنتفكيرهفيالينأىهذافيوهومجيداصافيامتألقا

ياللىالدهردمرينإلىينقسمالزمنأنيعتقدونأليهودكانلقدالسائد
أمااللعنةغتبالكايةءردىفهوالحالىالدهرأمااآلئىوالدهر

المشرقالعهدفجرانبالجوقبلهبىالنهاللهعصرفهواآلتىالدهر

يومأماالسعيدالعهدذلكإلشراتةيمهدالذالربيوميأفأالذهبى
لرقةمحالعناصرتنحلفيهالقديرامشتعلرميمبمريرفيومابرب

دالوجرأساساتوتنقلبلممالكواروشالىلزلوتتز

الفنرةعنيعبروناليهودكانولقاالذمبىالعهدبعدهيشرقثم

وكانتالمسياأياملقربالعالممخاضالمبالعهديننماهيبةالر
تمهدالتىماال3تالمثالوضعساعةالحاملاألمآالبممنةمستعلىالصبررة
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بأصوباألالقديموالعهدودالوعالمإلىجديدةحياةدخوال

الرهبةايوالربيومعنالرهيبةالصورهذهبمئليزخردينانا
قادماقرالربيومألنولولواقائالأينادىإشعياعفنجدعبوالر

وينربااليادىكلترتخىكلذلءشىكلعلىالقاصرمنخراب

كوالدةيتلوونومخاضأوجاعئأخذهمتاعونيخرإورانتيص
ليرتعدالنبىيوئيلشفتىمنالتحذيريدوىبينما3168ءا

وقتامظالميومقريبالنهقادمالربيومألناألرضسكانجميع
يكونوالاألزلمنذنظيريكنلموقوىكئيرشبوضبابيخميوم
3ا2يوئيليحرقلهيبوخلفهتأكلىنارقدامهبعدهاأ

وكلالممكدكالتنوراليوميراقذاهوجمهتفانسمعهإلخىإلىاأقاف

يبقىفالفىاالاليومويحرقهمقشايمونونالثرفاعليوكلبرقالمسئكهـ
عنتحدثنبواتهكايةإلى7لىفإذاا4ىمالخعافىوالأصال

إليكمأرسلهأنذاقائالللبثراالخبرةالفرصةءإعطافياللهمراحم
وفىعددهوانحوفالعظيمالومالربيومءمجىقبلالنبىإيليا

الئافىباروخسفرفينقرأاألبوكريفاكتابات

احنقارإلىوالقوةوعارخزىإلمماالمجدعوليت
72االقباروخقبحإلىيتحولوالجمال

فييقولالختانلردهـيطرسنجدأالجديدالعهدرسلإلىاثحهناذاف
الذىالربيوأالليلكلعفيسيأقىولكنهـا3الثانيةريسمالته

األرضهلرقوتحقةمحترالعناصروتنحلبضجججالسمواتولفئفيه
فيهاالتىوالمصنوعات

وتسبتأأبالعاتحللتىلخاضالم001اآلالمصورةهىهذه
الجديدالعلىوبدايةالعشيدملكهإلعالنثانيةيحالمسءمجى
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عنهغريبةالصوظكتكنواالثئيريعرفيحوعلقدكان

لهعإننىلتالميذهيقولهناوهوخيالهوفيذاكرتهفيلقدكانمت

فيهيبدأطاااليومسيأقىثانيةسأعوفىولكتىمعنأفترقأنوخك
فىتجتازواأنالبدهذاقبلولكنصلكيماتىأمجادتحثرقصلطافى

المحرقةاللرقا

ووتفتمبصبراحتحلتمفإذاالمحاضياآالمتجرزوافوأنالبد
العظىالبركاتلكمتكونشسرفالقادمةفالعواوجهفيثابتإن

بصهريحتححلالذىجىالمسحياةإلمالحإاليتطرقغ

الجوتاوكأيبدواتاألفأوقاتفيفوخإلىبتحولفحزنها

عداوسروررافيدكا4الرجوائربدةوكأقىاألنفاسيكمالخانق
بالديخألمتصمكينادائرغ

يهلرتتجاانأحزإلىالعالماحأفرفيةتتحولداألنماليهسجأقىلكن

ليثفالتكاباهظإكانهالمسيحىيرساحجخماوأمجاداحأفرإلىالمسيحىانأحز
يهمابالنهايةالعرةوأكاءثىكلصايةلسالرجودذاأنممرليده

خيرايتهماخيرلثايكحسباليرصقرإل

المسيحىبفرحيتصالنجوهرياننأمروهناك2

واإلضطراباخاالظروفخنمستقلإليتزعزعئابتفهوا

اطهمنأمامزوالءاألعدالهجومعزعاليزإنهالهائحةدالوجواجرأمو
كلحياةفياختباريةفعليةحقيقةولكفاالورقعليكفماتليستهذه

وادىنالحزنوادىفئاأللموادىفىقيبرنجازواكهكثرفكممؤمن
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ومنهموالتعزيةبركةبالفائففبعإلطيحؤدنهبهمؤإذاموعوالىبةلمجر
اختباراتهسجلمن

يدافيهوىمرةعناألالمربولقبصدقتتحدلثاراتهختو

طافيهالعالمعغمشقلاأليسوعجهالذىالزخإننفسىأذتألترياتك

المسيمحضرعلىمبنىولكنهةيمنعهأوالعالمايعطيهعلياليترقفإنه
الحاإللهفىجذورهوتتعمتا

العالمأفراحأسىفيكافكاملإنهففطثابتاليسوهوب

عنأفراحهفييبحثاإلنسانعنهيبحثخنصرهتاكناتصكخصرهناك

فإذا6الالمعنيبحتإنهوالحزناآلسىساصلمجدبهفاذاءااال

دلوهوذاكرتهأفقفيتتلبدإنسانكفحمجصهاكنفيءألتزياربمابغيمة
شيكئشفالراحةعنيبحثإنهكنههاليدرىالذىزنوابالندامة

المجاربقالكماولكنالرىءنهبحتثنهتالمحسالمنامبافياحالأنه

31يوحخالأيضايعطشءالمااهذنيثربمنلالحللسامرية

الصافىالنبعوهناحضرهوهـيجدسيسوعانجمبرىذااولكن
ءواإلكتصابالرأحاللآلنهلهبقدمهالذى

ينعصثرالعميقالفرحاهذيختسمنإنالسحديقولثم3

متىولكنالمبرحةآالمهانىتجتازتلدوهئفاألمهسبقالنىاآلالم
ينصىوالشهـدالوليداطفلافرحةفيمتاعبهاكلتذمىألطفلرلدت
فىبراوننحكتبكاأمامهاألمجادنورإشراقفىاالستشهادعذابات

لمجترقشهيدبلسانلهيدةق

فىالنيرانوسطفىا

هيبالريوى
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يدتجذبنىبدت

الهباجوفمن

كدنفسىوعندها

المسيحح

يضمنىحضنهفي

فأستريحا

دقىشهاوهـنهأ

ضيقتىكلنسيت

الغالمافئننسىأنالبدفإنناللكثريكلفناليسوعإخالصطكانإن

بأننايقيننارحةوفيةاآلبدينائدإلىحبيبنامعنكونبانرجائنافرحةفي
ماعليناأنممناكلى

ذلثفيالمعرفةكمالإلىيصلالمحثملالصابروالمسيحى4

جوابالهاالنجدالحياةفيكثرةأسئلةهنالثلحشاالتسألوننىاليرم

امحيرةالحياةمشاكلمأمللثباتوسبيلناحاللهابهدالمشاكلضاك

أنماألنستطيعوتسليمخضوعفينقبلانبالعيانالباإليماننسكان
لمحماتعيبانحصلأننسظيعالحقمنكسورإنهافهمهإلىنصل

لناسيكوناآلقىالدهرفيولكننراهاأننستطيعاللهنورمنخاطفة
المعرفةءملإلىونصلاإلثراكممل

اللهمعجديدةعتةفىنكوفيسوف5

ونسألهإليهنذهبأننستطيعالصادقةالصرفةافهنعرتفحيما

ضاونثقمصراعيهعليمفتوحاالبابيصبحذاكعندثقةبكلطلباننا

ز05



شكأدقيساورنالنحينذاكبالمحبةفياضقلبهوأنالمحبأبوناأت

مفتوحظبإليهنتحدثأنونستطيعبطلباتناحبويربنايسراالبأنفى

لنافيكونشىءأىنسألالجديدةالعالقةهذهظلفيإنناالسيدويفول

طفلمحبحينماالقاصرةالبشريةمفاهينماحدودفيهذافينتأملدعونا

األكظموالمحبةاألسمىفهالمعرالبيهأنجيدأيعرففإنهبهويثتىأباه
إنالاألحيانبعضفىلهيقولأنإلىتدفعهالتىاالرخوالحكة

طلباتنابكلونتقدمإليهمشاكلنابكلنأفىأنلناتتيحلهنابالجديدةصلئنا

مشيئتكلتكنهـبالقولالطلجاتهذهنخغأنعلينالكن
فيهأصبحخاإنناشوحفىميسورةبحصةئالجديدةئالثوهله5

ئباتناوفياللهقبولنبدغفرانهوفياللهرضىنجدمحبتهفيمفبولين

منبسببفيناورهساآلبيجدقيهسرورهاآلبوجدالنىذاكفى

وتسمومعرفتنادادوفئويثبتفرحنايكلبسوعوماعملهيسوعهو

إليهووصلنانلناهقدمالناكلإلطاآلبقلبإلىأمامناالطريقويفتح

قبوالنجداسمهوئنطلبالمباركاسمهففىالمسيحيسوعفى

وترحيبارضىمنهفنجداآلبمننقتربالعظيماسمهوفى
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المباشحوةلطريق

حينشاغةتأيىودليهنبأفساليايالذكففتكثمقذ

كآلنحةآأللبعيقأخبركثمبلبأضثالأئضمأاكفمكثمآل

إتىتكئم4آقوتؤتبآسثمىتطلمونآثتؤمذلكفي

يجئكئمتفستهأأللمحتنيئأخيكثمينآأللت4أسأأتا

خرخمتأدلهجمثلمنأأتىؤآفنتثمأختئتموفيقذالنكثم

وأيضأآثقاتمإلىآتضثؤقذآألبيماجمئلمنأخرخت

آأللبإلىآدهمثؤاثغالأنرذ
615282بوحنا

يتحدثكانالساعةتاحتىإنهالفقرةحذهفىلتالميذهيسوعيقول

األمثالعليلةللدالتسثخدمهىووإميابارهىاألصلفيالكلمةوبأمثالإليهم

لمستمعامداركعلىبخفىمعىقوالالفنهمعلياكسيرأمماساقوالتعنىوهى

أنويمكنمضممونهإلىاإلنسانيصلحنىوالضتهليدالجهدإلىيختاجقوال

اليستطيعالتىالمضغوطةةالقصيرءالحكاأقوالإلمتلإلثماوةهذمالكلمةتستخدم

اللغزإلىتشيرأنأيضاويمكنوقونهاكتنازهاالاستيعاحمهاالعادممالعقل

حلهإلىلوصولفكرهاإلنسانيجهدىالن
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رمولىأأعبمكنتاللحظةهذهحئىةالدهورمعلميفولهكهـذا
والمثلالرمزمقنعابقناعالحقلمأقغكنتوإشاراتوصورأ
سأتحثاآلننىوبأنفسكمتحلوهاأنإلىأدكأمورألكمأقولكنت
ورهأجلىفيقبالحإليكم

قليليعدماضوأنهاآلبعندمنإلجهمأفىأتعالنيةلهمقالهنا

ليسإنهنضهعنأعلنهالذىالمجيداألعظبمبالحقئقدمهنااأفحيثإلى
ءاالزدرايةكليسالصليبأنلهمأعلنهناالمجيداللهابنسوى
اآلبوأمجاداآلببيتإلىالطريتههوبللةافيوميقةوالعار

يقولفهرأذهاثنافىالدوامعلىيمبتأنمجيدأينبغىحقايعلنوهنا

نتقدمأننستطيعيحبناألشهالسسماوىاآلبمننقتربأننستطيعإنناللنا

خاطئةصورةمخيلتنانىتسمماشكخيراونحنرأسااللهإلىبطلباتنا
محاوالجوارهإلىيبدوالحبيبواالبنغانححبأثائرأإلهافيهانتخجل3صور

الصورةهذهأمامنامنبمحويسوعولكنعليناتهثائرمنويهدئيستعطفهأن

وحناناعطفاالكبرقلبهيذوبعطوفمحبإلهصورةعخهابديالليرسم
إليهتفدمواالمحبةإلهمنرعباتمتلئوااللناقيقولنكونامن

الحظوامحبةاللهدألنيحبكمأنهتكتشفونوسوفلهطلباثكماقدمو
يفولىبهوكأفىالصليبمرارةفياجتيازهقبلهذالنايقوليسوعأن

الم7ممائاسىولكنىءجهتكممغوعواطقهاللهقلبغيرألأموتلنإند
العالمإلمماجثتلفديحبكماللهأنلكمألثبتوعارهارتهومرالصليب

ابهنىيحبهألفهبلالعالميبغضاللهألنليسالعالمإلىاآلبأرسلنىلقد
يسوعيرساليةفخلفساخالصهسبيلفيالوحيدابنهيبذلحتىالقدر

الصليبعلىالمراقهيسوخءودمايسوعواتضاعيسوعماتوخلى
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ةالحهذهندركأنممكناكانومانحونامنالفائضةاقهمحبةوجد

للبشراللهمحبةيسوعلفدأعلنبنفسهبهذاالسيديخبرنالولم

ءجماالتىوالمهمةقدأكملىمملهأنالمجدربلنايعلنللفقرةهنمهفى
المهانةئوبفيالبشرإلىاآلبمنأقلقدتمامهاإلىوصلتقدأجلهامن

المهانةطريقفياآلبإلميعودوسوفبشريتناجمممفيواالتضاع
اآلباللهعندالقبولطريقلنافتحوهكذاالصليبطريقوالعار

وعليسمحتناطريقعنألننابلالمهباآلباستعطفألتايسوعليس
لللهقلبعليءأعزاثصيحنا



تهوهبالمسيخ

تؤتغآليتةتتكفئمآألنفودايذتالمهتقاذ

3شئىبكلغايمأتكنغقمآألنؤاجدآقتأل4تقو

منأنكئؤمناللداأخدأثكتأنتختاجؤقمئت

هؤداولنؤصنتاألنتهـسوعآتجاتهئمخزختآآناله

للىؤأجلكليهاتقرفونتاألنآتمتؤقذشاغتأيى

أألتيخنؤخإلىثتوآتاؤخإلىؤتتركوتيخاضي

يىستآلثممىتكثميتكونبهـلذاكلفئكئمقذتعى
غقثمسهقذأتاثقواؤلليهنضيقتكئمستتكونآئغاتم
أثغاتم

616233يرجنا

أوصلالذالطريقعيونناأماميكشفغريبنولنايبدوهنا

اإلبماقةإلىقفزواقداهمنرهناليسوعالكاملالتسليمإلىأخيراالتالميذ
عنإنسانسؤالإلىبحاجةليسيعسوعبأنتحققوايقولونكماكألنمالكامل

إلىرجعنالوالقولبهذايقصدونماذاىشاألمورمنأمرأى

يتناقشوننراهماالصحاحنفسمنعشروالثامنعشرسابماالعددين
504



السيدىفىبنافإذاأمرهممنحيرةفيوهميسوعماقالهمعثىعنبمابيهم
يتحاجونانوفيمكايسألهمأنإلىجةماحادونأسئلتهمعنخيبعشرالعاسعالعددفي
مفتوحكتابمنكاأفكارهميقرأأنيسوعاستطاعأخرىطماتبأو

يعرفمنأمامأنقسهمرأوالقدبهآشواأجلهمنالذىالسببهوهذا

يعرفيسوعإنيسألوهأنقبلمشاكلهمكلعةوبحيبهمقلوبهمدخيلة
كلمعيتعاملأنيستطيعوهوالداخليةومتاعبناوهمومناأفكاونا

أمجادهوإعالنلهبامعرفتهإنالخاصةمشايهلهمجبواجد
الخفيةأمرارهوثحفالبشرىالقلببطيعةومعرقتهللتالميذلمأ

اللهعرفمنيوجدفلماللهابنبالحقيقةبأنهتالميذهقدأقنعا

يندخفلمواقعياكانالعظيمالمعلمولكنيسوعنطيرالتشرهـبهرفص
منغمبالوبأنهأنبأهملقدالنمثعوةخذهوتأالطارئالحماسموجةفى

ىهناشويهجروفعنهيتخلونفيهاالتىالساعةفستأتى4إيمانهم
نراهنحنفهايسوععنءاألشاأعجبدنقولنكطبلعجيباشيثة

ويعرفضعفهمفيعرفتالميذهجماةفياألسرارأدقإلىيصل

إكيكونماأحوجفيهسيكونالذىقتالوفيأوقاتهأحرجئنهأ

محبتهفياستمرذلكومعهاربينعنهيتخلونسوفبجوارهوجودهم

أردأفىيعرفناإنهجمهمثقنهفياستمرأنهذلكمناألعجببللهم
األحيانمنكثيرفيوبضعفنابناويثقيحبنافلكومعضعفنافتاط

عناغليأوناإلءأساإنسانعننعفوأنعبيناالسهلمنقديبهون

شالفيكناكااإلنسانذللثمحبةإلىنعودأناالصبمبئومناتخكهتص
ذلكفيمهانفكناالتىلىاألوالثقةإلىذنعوأنرموأفممقنكنأ
يسوعودكنضىلماافيشأفناكانكماالعماد01وكلغديهللئمدفئىناألل



وتتركوننىستهجروننىضعقكعمفيأفكمأعرفإقلتالميذهقول
ستنقضونوكلكمفىسينكراآلخروننىسيخوأحايهمأنأعرفأناوحيدأ
بأنكموأثقبكمأئقمازلتذلكوحطةالحاالساعةفيهاربينعنى

ينلربالغفراننةالمقترالثقةهذهإنوستنتصرونضعقكمعنستعوضون
يريدالذىالدرسماهوترىءجمعااإلنسانيةتاريخفيلهانظرأنبدأن

ءنتسامحكيفيعلمناإنهالتصرفهذاخاللمنلنايلقنهأنالسيد

تصرفاتمعناتصرفوافيمنثقتنانضعوكيفحفنافييخطئونالذين
خاطتة

يسوععنالفقرةهذهتعلنهاواضحةأمورأربعةهناك

ولكنهراو4دسيترصثالبشروحشةنيسولنامماسيعانبهتعلنفهى1

إنالحقبجانبوقفناإنونحنمعهزالالذطألنوحيداونيكلن

التضحيةإلىحتىتضحيتنارصلتإنالحقسبيلفيوضحينابذلنا

وسنداومشجعاازرامومعناسيكرنامالدوعلىاللهبأنقلنثقبالذات

الحرجةالساعاتفيبمفردهممعهالعاملينحينالصالرجالهركيلناللهإن
الصداقةألنجوارناإلممااللهوجودنتحققالساعاتهذهمثلفيإننابل

األزماتفىبوضوحتظهرالحقة

اهذسموفيالتوعلىتأملناولقديسوعلناصراندعلنوهى2

سيهجرونهمأيعرفوكانتالميذهضعفيعرفكانلقدالغفران

فيالخطيةتالثلهميذكرولموفكرهقلبهدائرةمنيةلزعهملمولكعنه
ضعفهمفيأحبهملفدضدهموئيقةبضعفهميتمسكولماأليامقبل

ليكونواواختارهماألبدإلىفأحبهمبشريتهمجسمضعففىرآهم
النعلرةعلىيبنىاألينبغىوبخلديبقىأنلهيقدرالذىالحبإنخاصته
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ناقصةمعرفةعلييبنىالذىالحبأماالكاملةالمعرفةعلىسليعة

عنماتكرنأبعدمثاليةعلىاإلنسانحقيقةيغطىزائفقناعكأل
القناعيسقطحينمااإلحتتهارواهيةوالكرالنفورإلىرهفضالواخ
اإلنسالفيظهرالعيفينعنالغشاوةهقطتموحينمااإلنسانضيقةوتظهر

الالمثالالنحبأنيخنبغىالصادقالحبهوهدفناكانإذاهوكا

قلوبنامكأنافيمفسحينالفعلالواخبلمخيلتناترسمهاالتىالمثاليةالصورة

غيرالكإنساناإلنسانلنحبوقصورضفمغدرألك

لناألوليبدوةالثمقرهذهفيايةهناكعيسلىعواطفلناتصوروهى3

كلمتكمالسيدفيهايقولالىوهىموضعهاغيرفيوضعتأنهاوهلة

هذهمفهومانماتقدمالتىالرئيسيةوالفكرةسالمفيييكمليبهونبهذا

لمجدثسوفعاتنبألقالميذهقديسموعيكنلملوالتاكالنحوعلىهىاالية
لوكانتمحنتهساعةفيبعيداوهروبهمتراجعهمفيضعفمنلهم
يتوالهماليأعلكانلهمسيحدثبمايعلمواأندونالتجربةفاجاحمهمقد

الجبانبدوراوقاموالنعمةمنسقطواوقدأنفسهميرونحيمايهوذانظير

سيتزعزعونوأنهمعليهمسحهبالعاصفةبأنهمحنرولكنهيدهلسالمتنكر
البيتربةتغربلكايغربلهمسوفالشيطانبأنأخبرهمنعمثبانهممن

القمححباتشأنالصدعمةعنفمنونوحهتزنحونيترفسوفلمامالحنطة
لكمصرحتلفدلهبمالسيديقولوهكذاالغربالعلىوتنرنحتتأرجحوهى

يحدثماسوفاعرفإفماسالمفيلكمليكونمحدثسؤفبما
لىةمفابئسيكونوسقوطكمتراجعكمأنتظنواالشىبكلونحبرككم

أحدئكموإنىلكمممبتىمنهذايقللولنيحدعثماسوفرفإنى

ونتتفكلحينمالهكلبة01نفوسكمفيالقىألعظمسالمكمواظخئئبهأل

يأسكلنفوسكمعناطردوااألياممقبلفيكلناإقابه
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تفكيركللفدكانالمحيدبالغفرانمقزنااإللهىالعطفنرىنا
بلإشراطيةبسببوأذىضررمنبهمامميلحقعلىمنصباليسيسوع
نمطرأناستطعنالوإنناوأذىضررمنبأصحابهاةالخطيتلحقهماعلى

ننافيسوعبهاينظرالتىالنظرةبنقسنحونامناآلخرينءأخطاإلى

اهـةالهمبتاألدلقاعبالناسببتهمءأخطاألنليسونحزنسنتألم
الضمميروعذابوااللم

لنايفدمهولنايقدمهلمايسوعفباتحمبةصورلنانرسمإنهابل4
ودشأنلىماسامفهناثعلهاارالكماملالنتاوصفةايعااجهةموكقفىالشجا

شييذلالعالمأنبأعينهمالتالميذيرىسوفوالتاريخمسرحعلىأدوارهاتئم
رلنيغلبهلنذلكوحليسوعلديهماأسوأليقدمانجهدتصارى

بالعاليسوعيتقدموناألرضءأبناالتالميذيرىوسوفعليهينتصر

يقهرالالذىانهأيضاسلطسيثماهدونولكنهمالموتووالصليبواأللم

لهميقولاألساسهذاوهوعلىمنتصراظافرااالمواتتيقومحيما
يكونلننوعهفريدآمغيكونلنأحققهسوفالذىاإلنتصارإن

قصارىسيبذلالعالمإنبىيومنمنلكلعظيمفتحإنهأناعليقاصرا
صاحبهمنوينخهىالوجودبريةفيالصارخالصوتذكليخمدجهده

الإنهويفهىيموتأنلةيقدرلنيقبرلنقولكشاألبدإلى

لىيحدثماسوفوهذامنتصرأ3عزيزظافراالنهايةفىيخرجوأنبد

سوتفياألعظماألنتصارستحتبرونأيضامأإنكملكماقرلوإق
والموتللعذابيسلمكمسوفقوةمنأوزطمابكلالعالم3يقاوم

تدفنحيماالحنطةلرنظولكنيسضكنملعلهبأقدامهيدوسكموسوت
شجاعةامتلثوواالنتصاراالزدهارءملفيتخرجونسوفالحقلفي

الصليبفىاتتصارىنىمصرينموكونوافي
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ثترغآلسنالغألضخاخ

مجدالطيب

ؤقاذءماالتخهعنتنورفعلذابموعتمتكدتم

آبسئطثسمخذكليائناثمخلآلساعةأتمبقذنجاآالأيقا
حيلوةيمغيىجسمدكلعلىسمنطانأآغطثتهإدأئضا

أدآألبإلئةاثحئوةهىرالذهأغطئتهمنلكلابدئةأ

ييغآثضوغؤتؤخذلثيقئئآئحلهآثيأئتيغرمولث

آلذىآلعقلآألزجمىعالمخذئلثأتاتفتةأزذيا

أثقاأئتقخذفيؤآألنأكقفئقذيخغضلأغطئتي

كؤلهقثلجمئذكليكانالذىبآئضخلدايكجمئذآألب

نمآنفا
7125حناب

لقدكأنالصليبالقصهذهوكانتقمتباحيسلحياةبهأنتلقد

الماقبلةالحياةأدأمحإلىوالطريقالحاضرةالجاةنجدموليسرعالصليب
يقولعكذأ2132يوحنأأاإلنسانافيليقمجدالعاعةتأقد
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عنحديثهفييسوعيعنىبرماذاالصليبأمجادكنثعنصرأىفيدلسي
جوابمنأكشرهناك3وتمجيدهمجدهفيهبأنلبال

مجدهمءالعظماموتفيأنهالتاريخفيالواضحةالحقافنا

تفالمكطأمجدبهالةصاحبهأحاطالخاصةظروفهللموتكانتوكلما
تظهرالتىمىموتهرافقتاالتىوالظروتاناإلنسحياةانتهتفيهالذى

وقدالحياةفياإلنسانفهمالناسءيسىقديكونوماذاهومنبحق
وصلوربماعليهالحكمإلىاألمربهميصلوقدمقامهمنينتقصون

يبررهالذىمواإلنسانموتولكنأثيمكمجرمالموتإلمماالحكم
ءاألشياترتيبيحسبالصحيحوضعهفيويخه

تماأعداوهأمريكافيالعبيدتحريررائدلنلنكرالبراهامكانلقد

وناصبوهالنقدسهامإليهوجهواالذيئأولئكحتىولكنجاته
فحهاممجىالتىالغرفةفمنماتحيظتمجيدهفىتركواائحءالعدا

لقديهتفوهوأحدحمخرجالرصاصيماعليهأطلقأنبعدجسده

هفيىيركانالذىوزيرحربيتهأماءجمعالالخيالملكاابراهاماصبح
هـيبأندونتمرفرصةياعوماكانالطباعمهذبمخلوقآفظيعاغير

برقدهناعينيهتمألوالدموعالداميةجثتهإلىلرامشقاللهاحتقاره

االنسانيةتاريخفيحاكمأعظم

عرفهاالتىالروانشهيدةتءالعظماتاريخفيآخرمثلوهناك

حرقاكساحرةبالموتنكليزالعليهاحكموالتىداركجانمبااألجيال
عزمقدكانواحدتقدمإعدامهاشهدتالئىالجموعوبىشهرطوقية

نفسىياليتيقولوهوأمامهاواجماووقفاشتعاالالناريزيدان
اانكلترمالثتيرىوأحدسكرالمرأةهذهننستكونحيثاحةالرتجد
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ايخبطوهوعادداركجاناحرقتأنبعداإلعدامموكبمناد
أحرقناقديسةألنناجميعااللعنةعليناحلتلقدويفولبكف

مباركة

إلىاسكتلنداءشهداأحدوهومنزوزيسوقونءاألعداوحيماكان

ضدهللهتافالطريقرلعليكثيريندسواقدوكانواالعدامصاحق

مالبسهأفخربرتدىكانواحدصوتتفعهـلملكنوتحقيره
شهودأحديقولكاتتويجهحفلإلىيسرمالثوكآنهتحوطهوالجموع

كلأذكلوجمالوكرامةسإللفيالطريقفييسيركانلقدالعيان
اقبينالمرأحدوكتبهذهنظيرشجاعةايشهلكللمبأنهمفوافاعترأعدائه

كانممنأكثربموتهكسبأنهاألكيدعنيقوللرئيسهزاإلنكليينالعسكر

الشجاعةمذهمئلحياقفيمارلتألننى6عاشلويكسجهتمأنممكنا
األخيرةالحظاتافيوالكرأمةوالمجرلالسمودالئلظهرتمرةمنوكبم

المئةقائدأنحتىالفارقمعوعسكانوهكنمءهدااحياةئ
مجدالصليبقىلقدكانلهالابئهذاكانبالحقيقهذهولفىهتف

فيكانلقدموتهفيماكانجالالقدرأكزيكةليسوعألنيسوع

مماأكترالجموعإليهاجتنبهتقدالصليبجاذبيةألنيوعمجدالصليب

كمالىالحاضريومناإلىالصليبومازالاتهوععجزوتعاليحهحياتههمأجتذب

لتفوسويجمعوبالفيجتذبمغتاطيسىأقوىسياللاألجيالخهاية
يسوعصل
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الصلببجد

5ا71يوخا

وكمالهعملهتتويجفينيسوعمجدكانالصلببانهذأعلىزد2

ثونالوقوفإنيفولهكذاأكملتهقدلألأعطيتنىالذىالعمل

ألتههذاولمافايهكلفالذىالعملإتمامعنالتوقفمعناهالصليب

يظهروأناللهمحبةعنالناسريخأنمحددةبرسالةالعالمإلىءجاقد
فيضودليلالذمحبةبرهانإالالملبانوماكهيةاإللالمحبةتالثحياتهفى

الصليبنحوالحاسمةخطوتهلميسوعيخطلمفلوالبشرنحومقاإللهىالقلب
يقولبالتهوكأققتعداهاأنالتستطيعحدودعندهاللهمحبةلرأينا
االلهيةألمحيةأناليسوعلناأعتالصليبئلكنوكنىهناإلىالمحبة

البشرمحبةسبيلفيأمرعليهاواليعسرءشىكلوتغطىوتطغىتفيض

االلهيةالمحبةأحضانإلىموعودخالصهمسبيلفيلهاحدودوال

فيبنءالميائحدفييعملكأنمراسلةصبىعنأححمبرويهاقصةهناك
درأجةالصبىوركبالةربتوصيلإليهعهدحيتمااألولىالعالميةالحرب

ءقذيقآلمنيشظيأصايتهأعألمميتأحاجرجرحالطرينوفيبمهمتهالقيام

يلفظوكانالهاقيفأأكتثمفوحيماالمسرعقيتوقفلمدلكوخ
كلفتهلقدرصالتىأوصلتلقدئالهممىاألخيرةأنفاسه
أجبهالقيامعنيتراجعإكالثوححياتهالرسمالةتلك

وأوصلعرسأأعللقديسوعبهآظاضئيةصورةهذه
حيفرلجغلكئهأثصالبهوقهمحيةأإعالقوكأنللبئراللهعحية

إياهاقههآعلتمخالعملكألألنهيسوعمجدالصليبفيكانوهكذأ
البشرتهامحبةإعروفيةكاتأكا
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اقهمجديسوعصليبفىكانكبفاخرسؤالإلىبنايأقهذا

حينماوالديهيكرمفاألبنوصاياهإطاعةوهواللهلمجدواحدطريقطناك
بموجبهاويحياقوافينهايطيعحيظأمتهيكرموالمواطنطجهما

مجدولقدإرادتهوهملرويستعاليمهيطعحينماأستاذهيكرموالتلميذ

لناتظهرالبشائرقصةإنوصاياهأطاعحيماوأكومهالسماوىاآللأليسوع
اإلنسافىالفكرممكنامحسبكانالصليبيتجنبأنإمكانهفىكانأنهضوخبو

بأحبائهمحوطاالجليلدائرةفىيبقىبلأورفليمإلىاألطالقعلىااليذهب
أننستطيعأنناحنىالموتميدانإلىسارثابتةايخطىلكنهومواطنيه

طاعتهأوصلتهنقطةأىإلىأنظرواألله11أحباكيفأنظروفقول

المحبةءملفيلةالكامبطاعتهاآلبتمجيماالصليبقلفدكانالالب
والتضخية

منطالبايسوعصليلقدمذامنأكزهوماخناكإنبل4ع
لقدالشوطفهايةقيلمفالصليبذانهايمجدوأنيمجدهأناآلب
يسموعمجدإعالنكانتوالقيامةالقيامةتتبوأنبدالدكا

وسلطمانهإلنتصارهوتأكيدآ6إلرياليتهتمجيد

يتقدمواأنيستطعيونالبشرأنعليساهذأقوىالصلينثكانلق

باآلبوكأقأغليهمينتصرأنيستطيعيسؤعوانعلديهممابأردم
يفعلوهأنالبشراستطأعفاااهذل1ويقوالصليبإليشيرالسنماوى

أنهأستطيعماوهذاويقوذالفارعالقبرإلميشيزثمالحبيبباالبن
تقدمهأنالبشربةلستطاعتمأرفيالصايبنلفدبهليكيدهمجمليبإلدءأر
رينتلنويسوعينرفيعلمنرالبثمبمابورمافىأرداولكبنيسوعإلم

وبددفالصليبعارالقيامةامجادلحقتلقديحطمهرلبنعليه
الحزيننعةالجنيومطلماتاألحدفجرأنوار
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ومخنءالمافىديطعودقإلىلبسوعبالنسبةكانالصليبولقد

قائاليصلىإليه

شأتيسوعلقدكانالعالمكونقبللىكانالذىبالمجاءمجدق

بعيدئائربلدفييرةخطعسيرةإليصهمةأوكلتالذىالعظيمالملكابنشأن
ايرامماأتمعلىأنجزهاحتىبمهمتهليقوموأمجادهالقصرفرلث

منظفرهبثمارليتمتعالملالفصرإلممامنتصراعادمهحتهمنانخهى

معركةكانتالرحلتينوبينيمضىاآلبوإلىيسوعأقااآلبغ
هضىاآلبوإلىأقاآلبعندمنالصليبصركةهىقاسية

طريقالصليبفقدكانولذلكالصليبطويقهوالرجوعطريقبهان

البابمنويدخلالطريقيسالثأنرفضأنهفلوبوابتهبلالمجد
بهاالمجادإلىشصلكانفكيف

األبديةالحياة
5ااالبوحنا

أعظمتناتفدتجألنهااألهميةفيغايةاخرفكرالفقرةهذهفيهنا

ثيعايسوغركاالالمعهىبديئاظطياةاألبديةلحياةئعريف

أيونيوسلميوفافىاألصلفىاالكلمةمضمونفينتأملدعنا

الحياةطولظيسلياةاطولأىالطولبمعنىالتلتزمايكلمةوهفه
عمهطاثالمعتىإنقيهشيئامرغوبأأوواماللعلىتعمةبالضرورة

كلقطتىأنيمكناآلبديةلةويلالحياةنوعيةحوليدورالكلمةلهذه

نفسهاقهحيأةمنأميليمسثاألبديةفالحياةاللههوالواحدهذاواحد

الحياةامتالكوااللهخياةللىدخولاألبديةالحياةنىالدخولفإنمارهكن
مقءلجزالحيأةهذهقىاختبأراأبمعتىاقدبرلحياةالثامتلاأليدية
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وقداستهاوبهائهاوسالمهااحهاوأفىمفهافياللهحياةمجار

هاوصص

الذىاألساسىكرالأنلوجدناللقديمالعهدإلىرجعنالوإننافقول

حياةشجرةفالحكةاللهمعرفةهوالقديمالعهدأسفارحولهتلولهـ

الحكهكتابوعن381أمثالمغبوطباوالمتمسكلممسكبا
دالخلوأساسقوتكفةصرإنالقولنقتبساالبوكريفاآسفارأحد

الصديقونينجوبالمعرفةاألمثالوفي53الحكةسفر

أنفهوالذهبىالعمرعنالنبىحبقوقحلمأما119أمئال
حبقوقالبحرالمياهتغطىكماالربمجدمعرفةمنءتمخلىاألرض

متحدثااللهصوتإلىنستمعقإنناهوشعنبواتأإلىآتينافإفا241

46هوشعرقةاعدممغشعبىهلكقدبالقولشعبهعن

الناموسوصاياتضعمالتوراةفيفقرةأصغرعنالجهودأحباروقدتباحث
اعرفهطرقككلىفياألمثالسفرفيلمواردالفولإلىووصلوابأكله

361أمثالسبلكيقوموهو

ايالحباروأجمععاموسنبواتفيوردآخرقولآيضاوهناك

متكألقالحنالناموسصاياوكلالنيمجمعقدفيهئنعلىالتنريغةوأئمة
اقهطلبألن4ة5عاموسفتحيواأطلبوفى8المهبلساق

أدآعليطوبلرمنمنذاتففواقدليهودسلحىإناقهمعرفةطلبمعناه

المعرفةهذهتعنىماذاىشالصادقةللحياةىشىألزئمهى2اللهمعرفة

إنباالذهيةالمعرإلىإشارةتحوىلمعرفةاهذهأنفلهالشلثمماا

كنهمعرفةمحاولتنارفياقهيكوتكيفصرفةتفدوأقلأعلتعبم
لنأخذمثلنلنأخذيرالتغمظاهربأقوىحياتناتطيعااإللهىلمجالل
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المناطقفيوخاصةالمجتمعاتهذهمثلإنالوثنيهالمجتمعاتءبدذىكلىا

الطبيعةمظاهرمعظمتتخذقداآللهةوهذهاآللهةبالعديدمنتؤمنيلبدائيه
أوجبالأورأأوشجرةيكونقدفاإللهوالجامدةلىاا

الجبالكروحأرواحيالهاتكونقدأوآلهةتكونقدهذهكلهصبة

األرواحأوةاآلهذهمثلذلكونجرواألنهاراألشجاروروح
فالجموعولذلكمعهمءوعداالبحثرمعصراعفىالدوامعلىهى

هذهمنواحداتغضبأنمنوتخشىدأئحدرمبةئتعيشهنالض

الضرربهاثوقعلئالاآللهةأواالرواح

حيماءالبسطائكأولمشاعرعنالفصصمنلرالثثالمرسلونونحبرنا
رجدهالوأنهلهاوجودالااللهةمنالكبرةاألعدادهحذأنيكئشانون

المحبسمةالمحبةهواإللههذاوأنواحدإلهإال

نظرةوتغإلمربالكليةمغايربطاجالحياةتطىخيدةالجكالمعرفةههذإق

كهالنقيضعلىالمحبةإلهإنوتقاليدهوعاداتهللوجوداإلنساق

ءرباالنغسيمألإلهءالدماودملقالنتفاماوعبالراحشيةالولهةآلاهذه

ماولكنناالمجيدةالحقيقةهذهنعرفونحنسالمفيالقلبويسكن
مسيحالفياللهمحبةلناتعلنلملوالمعرفةهذهإلينصلأنلنامقمراكاق

فيخفيةبصورةالذمعركنمثمةجدلجهحيماةفيندخلإننايسوع
وعيطريقعناالخشماريةاللهمعرفةإلىنصلحينماوحياتهطبيعته

األبدحياةلنابالنسجةتعنىاللهصرفةإنالكاملمملههـالمحيح
اللهحياة

هناالمستخدمةيرتكلمةإنآخرشيئأهناكولثه2



الصلةإلىلالشارةالقديمالعهدفىموضعمنأكثرئالوحىشخدمها

سقايوولدتفحبلتامراتهآدمفعرفاتهوامررجلبنالجسدية

وأقوىأصدقفهىوجتهبنالرجلمعرفةأماا4تكوفي

اواليركشواحدابلبعدائنينالاإلثنانيصيرففيهاالمعرفةأنواع
باألمرليسفهذاممارستهأومفهومهأومظهرهفيالجنسعلي

الفلبوحدةالجنسصلةفيماأقوىإننقؤلولكنناالجوهرى

واحدإلىاإلثننيوحدالذىالحبورباطوالنفس4والمشاعروالعقل

ومصنوعاتهمدركاتهفيقلبالتفهحهالتعنىاللهمعرفةإلناأللساسهذاعلي

ويربطنااللهمعالشخصيةالصلةلناونتكأنبلوذاتهكنههفيحتىأش
الحبرباطبإلله

المستوىهذاإلىنرتفعأنممكناكانمايسوعبدونإنهفنقولدنعو
الحبيبةالقريبةالصلةوهذهالساىاالرتباطمذاإلىنصلأنممكناكانما

خالصهفيمملهفىهتعافييسوعإننافباللهالشخصيما

برباطبهوارتبطناأختباريةفةمعراللهمعرفةإلىلناوقدذاتهفي

محبةاسمهالذىذاكفيواحداوأصبحناالساىالحب

عبةصلةفينصثأناللهكنهإدراكإلىنصلأنهىاللهمعرفةإن

المسيحيسوعففىلمسيحايسوعهوصوللواالوحيدإلىوالطريقمعه

اقهمعاألسىاالرتباطإلىئصلوفيهاقههومننرف
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يسوعمل

منأغطئتنيآلفينلئاشيآسثملثأطقرتروأتا

كآلقكخمنهواؤقذلىؤأغطئتهئملذكانواأئغاتم

ألنكعئمنههأغطثثزماكلأنعلفواوأألن

ؤغيمواقبفواؤهثمآغطئتهئمقذأغطئتنيآلذىأئكآلتم

ازمتفتنيأئتأئذؤامئواجمئإلكجمنخرختأئتعينة
68االيرخا

أليهنسشعفنحنمملهماخالصةعنمركزاتعويفآيسوعمنايعطينا
عظيمتانفكرتانهناككاأعلنتأنالآلبيقولالفقرةهذهفي

التصرتهذاحولندررات

يذةفربصورةاإلسمكلدآلتشخدمالعهدالقديمصفحاتففىا

نعنىبهابهلينادىاالنسانعلىأطلقالذىماالببساثهتعنىالفهىةمميز
المركيقولواهمغتيزوالتىبهابعرفلنىفاتهوعكلهاإلنسلنطبيعة

مزموريارلتطالبجكتركلمألنكإسمكارفوناعليكيتكلهـ

يهرئرلطالنهيئأوبئكأناالطالقعلييعنىالالرباسمهنااهـ9
وطبيعضهلدتهفاتانرنلبرءبمالثمبالحرىبلجمبيهيتكلوناللهيلقبطاصا

أيضاانرنمويقولفيهبمءرجاويضعونثفةبكلىعليهيتكلونالمحبال
914



إلهأالربفاسممخنأمابالخيلءوهؤالبالمركباتءهوع

ثقتهيضعهناالمرنمأنأيضاوواضح0207مزمورذرص
مزموررفياللههومنيعرفألنهبالتةيئقإنهوصفاتهاللهطبيعةفي

2222مزمورإخوقىباسمكأخريقولإليهنستمعثخر

المسياعننبوةأنهالهوداعتقدنبوىمزموراألخرالمزموروهذا

أسىأنيرىفإنهءإشعياأماللبشراللهطببعةإعالنمنبهسيقوماو
26ءإشعياإسمىشعبىيعرفالجديدالعهدخصائص

لكونومناللهعهطبالناسعرفسالذهبىالعهدفيأنهععنى

أعنتأنايقولفإنهاحمكأعلنتأنايسوعيقولحينوهكذا
هىآوصفاتهوعناللهطبيعةعنالحقيقيةالمعرفةإلىليصلواالبشر

419يوحناأاآلبرأىفقدرآقالذىقبلمناعلنهلماأخرىصورة

اللهوقلباللهوطبيعةافهفكرالبشريرىيسوعففى

كانفيالمتأخرةاألوقاتففىآخرفكرأهناكولكن3

3االيفصدونكانالجاللةاسمأواقهاسمعنيتحدثوناليهود
مقدعاعظيماكاناالسمهذاحهوهاأالربعةالحروفذاالمقلص
يذكرهأنيستطيعكانومابلسانهبهينطقأنيهودىمجروماكانيحيث

العظيمالكفارةيومفياألقداسقدسإلىيدخلحينماالكهنةرئيسسوىا
المبإلحظومناالسمهذاشفتاهتنطئأنالبشرشبآخرنحلوقفليس
قىالعرىاألصلمعاالربعةحروفهافينتفقالعربيةفىالكلمةأن

المتحركةالحروفتحتأوفوقاإلشاراتنضعيةبالعرفيكماللعباية
الكلمةمنطوقاختلففقدولذلكاإلنكلزيةاللغةفيذاهكالمروليسن

3يالحليسوألمطنهألطهيةاإلتكليزجمةالرفي

024



وصأدوناىلحروفترجمةجيهوثاهكلمةكانتار

إذاحتىرهاسمتحتحركاتهيوضعوكاناوريةفىالجاللةاسمأيضآ
أدوفاىبكلمةينطقدسااالسمإلمماالمرتبةاتءالقرافىالكاهنءجا
جمهوهمنبدال

الرجلأنحتىيسوععصرفيعظمامقدسااللهاسمكانسذاوه
لقدبهينطقأنمفروضماكانوماعنهشيئايعرفكانماالعادى

هكذاوباسعهينطقأوالشارعرجليعرفهأنمنوأعظمأرفعاللهكان

ألالذىالمقدساالسمهذااللهمالكمأعلنتلقد9الأليسوعيقول

هوالمهأكلتهالذكىالعملفيلكمأعلنئهلقدبهينطقأنإنسانايستطيع
أنأحتىالبعيدالحامىالعظيماللهإليكمقرلتلقدجئتأجلهامنالتى

ويعرفهبهينطقأنايسئطيعإنسانأبسط

لناطبيعةأعلنكناالعظمضهعئثتحةالفقر5هأفييسوعإن

يسخطيعإسالأقلأنحتىاطدجاللإليناقربوكنوصفاتهاله

هبةرأوخوفثونشفتيهعالسالماقدهاالسمياخذأن

الحلمذةمعنى

7168حمناابو

غذالحلهمعىلنايعلننورآصتشفناالفقرةهذهفى

عوإنسانفالتلحجذافرأضآمنأققديسرعبأناليقينأسالسنالتلمذةا

اللهذاتإعالناموأز4بلاللةرميولدايسوعبأنءشىكلقبلتحقق

لماللهكلىفىوعيدمملوزطاللهصوتتسهيسوعصوتفيواننا

حاطهذاتىفىيسوعشخصوفي
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منيوجدالبأنهقنويويسوعفياللهيرىالذىهوإذأتلميذ

يقولأنيستطيعمنيوجدواليسوعسوىللبثراللهيعلنأنيستطيع
سواهواحدواالبأنا

سوخ5وصاياإطاخةفىتتمثلفغىالطاعةمظهرهالبصوعوالتلمذة2

فثيفيسوعلمفيقدمتكااللهوصايايحفظالذىهوالتلميذالحقيقىإن

تلميذآيكرنأنيديالذىإنفيالطاعةفيتتمتللمماتلمذةهناكتكرن

أعليهتلميذأليسوعيكونأنيريدوالذىمعلمةسلطانيقبلأنعليه

اتيتنابتننمسكححاللماحياتهناموسوصاياهويجعليسوعسلطاتيقبل

كماتقتصلمذتحمالتيسوعميأ3ئانكونلنخهوىكمانسلثأنوتريد

الطاعةأساسعليوتفومإلخضوع

الجيببن3ا1اللهأعثالقدقبلمنمرتبءشىهىوالحلمذة3

نصطدمهناتالمجذهلهىيناللهمخططوفيالتالميذأولئك

مبمالبعغكيهماالذإنناقولىأننقصدالولثنناالمسبقاإلخخياريعقيدة
آاخحياريعنىالهذاإثتالميذيكونواأالاآلخروالبعضتالميذسونوالي

واقعحآمئالناقدمدعنالكنشالتلمذةلرفضىواختيارآ4للتلمذد

للتوضي

األبأحالمتدراإلننهذاوحولابننإلنسانيكونلىف

الخبالثىللشوروالمجتمعفممتازومربهزكبيرألسمعطيحمأح

ومحفمباضرجافخسيرأنإختيارهبمحختطيبمياإلبنوإلن

مجتارهالذىالطريقلنقسةويتخذأحالمال

النجابةتكالطلهميأتافىيتوشمالمرةهذهفىمعلبميحهوخاكدأو

المجتدجمموالتدخدمةفيالعظيمعىاالبئوالمركزالزاهرالمشاقبللهقعفيته

224



إكويخحهىاالجتهادعنويتكاسلالمرسومالطريقفضيرقدالتلميذلكن

افشل

نانالذكعنالعريضةاألحالمنحلمفإنناإنسانانحبكناإن
وعنكلهاتفشلقدوالخططماألحهذهولكنلمسقبلهونخطلى

بحريةأيضامنوااولكنهمبالقدرونيوكانواإنهمناتوليينالفريس

اللهمخافةعندلمإلهىبترتياعمعينشىلكأقوالهمومناإلرادة
فىعليناوالمسئوليةبشريةنفسلكلترتيبهونامجهخطتهدلهإن

أيدىفيلسناحقاإنناقبولهعدمأوالرتيبوذلكالخطةهذهقبول

طريغمعناهالقدرإنأحدمميقولوكااللهأيدىفيولكنالقدر
قبضةمننفلتأنالنستطيعإشاباختيارنانسلكهأنعليناالذىافه

أمامناالمرسومالطريقنقبلأونرفضأننستطيعولكننااالقدار

إلىنستمعبجملتهحاحاألسطوربينبلالفترةهذهخالل

معتالميذهحإنةيسوعحديثفيالمستقبلعنالكاملةالثقةنغمة

لهاآلبأعطاهمالذينئولئك

سيحملونأنهمفيشكيساورهوالأجلغممناللهيشكروهو
بالجسدخدمتههىتنتأنبعدالمشعلمميحملونليفدمهاءجاالتىالرسالة

أحدعشرمنأكثرنوايكركبيرمفسريقولكماءهوالكانمنتذكر

الكفايةهذهفيسانتولكنلنسنفالثمعهممملءالبسطامنجليليا
علالستمراشالكامنةالقوةيسوعرأىالقليلةالبسيطةالحفنةهذهئ

األرضفياقه

بفرهاالبذورالتىأنالظاهرمنيكنلمالعالمهذايسوعتركوحينما
ثمارهاوتوقللوجودتظهرأنلهاسيتهدرقلبهبدمورواهابةالرقى
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لمقهوءأكروفثال4قليالنجاحاحقققديسوعبداوكأنقد
منواحدبهيؤمنولمالدينيةاالرستقراطيةدوائروسطريقهيشق

مجمعأعضامنالفريسينوكباروكهنتهالهيكألأحبارإنبلالروسدو

عليهثارواقدالسنهدريم

صغيرةبدايةبدألقدااللهمنالنابعةالكاملةبالئقةممتلثاكانولكنه

كلهالعجينتخمرذلكومعصغيرةالخميرةأليستإقالكماولكنه

شصجيرةتصبحبةالرافيدشثتإذاذلكومعححغمرةدلاصلرحبةوأليست

آأغصانهافيوتضآوىتأقءمااطيررأنحتىالكلرةاألشجارلىتتطاولهيم

ودالحدأبعدإلىمتفائالكانلقدالصغمرةياتالبدبخشلميسوعاإن
يكفينىيقولوكأنهالمستقبلويرىبجالحىقايختركانألنه

أخميرمتطعأنأبالتهاإليمانمعالضئيلالعددوبهذارجالعشرأحد

كلهالعالم

طانوالبالتهاإليمانيسوععليهماإيعتمدأساسانهناككانلقد
أقوىلمنرإفباإلتسانأيخحايثقأوكانبالتهيتقكانباإلنساعا

أنافيثقتهوضعقديحموعبأننعرفأنيالحياةفىتسندناالتىالدعائم

اياتأوالبلهالبثرقالضعفأجمإمائمنعزتخررءأالينبنهذلكصوعلينانظير

ةيسوعنفسيمألكاناالذمماإليماننفسرائدنايثونأشاينبغىءالمغيره

اإلنسإنيةبإخوتجنابئاإلبماضاباقهاإليمان

بيئاخياةياتإمكافانالبشرتوفياللهفيثقتنانضعكنافإن

حدودبالتصبحأيدينا

42



تالمينالخليسوعالة

تلآئغالمأخلجمن4آسئأتت4أسئأأتاأخيهئمين

ليهؤتاوكللمخآنهئمفيأغطثتنيآلذينأخلين
متوتفيهنممفخدلمماؤأتاقهؤلكهؤوقاتلثأقهؤ

ايىوأناآئعاتمالىقفثمءالوترؤآفاآئعالمالىتغذأتا
آلذينآسثجذنىآخقطفئمآثفذوشأألبأآثحقاإلثك

ضعهئمكئثجينتخنكسماؤاحدآمكونواأصثهطثتنى

أغطئتنياثذينآسثمكفيأخقالفئمكثثأئقالمني
يتيئمأئهآللثآثنإألأحلىمئهئمتفلينوبثمخمطتهثم
ىلمحبالذاآتتهئموإلثكآيىقإتىآألنأفاآثيهتالث

تذأصثهطبتهاتييهئمكايالترجىهثمكونيآئغاتم
أتىكمالمآثظمناتئسونفثمفيآثقضفئمؤأثقاتئمكآلضذ

هصكلشصهةبرهـص

ينتاضحنصمانأسثالتآئتالممنتتأتا

آدقالمينآدثممموادمثئريأينتخقطهئمأنأتلأئغالم
524



خقكفيقئمثفئمآثغاتمينتسنثأتاأقامما

أتاآزستفئفثمأئقالمإثماآرسمفتنىكضاخقفؤكآلفك

أثضأهئميتكونواداتىأنااقذسخلهثمؤآثغالمإلم
لحقيىمقئديين

71991يوخا

تقديممنأكثرنفعللنأنناحتىبالحقمكتترةغنيةالفكرةمذه

تلميذعنءشىكلقبلتخبرناقهىسطورهابينخاطفةتأمالت

يايوع

روحأنمعناههذايعتىماذالالبناآلبعطةهواللتلميذأ

شسوعءلتستجيبلنداالقلوبمجركالله

ثمرهوفهذامحبتهلجاذبيةونجستسلمدواخلنافيقلوبناتلتهبفحينما
قلوبنافيالروحممل

ينالالذىفالمريضيسوعيتمجلألالملميذهذاطريقوعن2

والرياضىأستاذهيمجدالنابغةوالطالبالماهربيبيمجداالهاجلءالشفا

وافتداهمفأنقذهميسوعافتقدهمالذينالرجاللثكأوإنبهمدويمجد
حيماالفاسدإنيمجدونهالذينهمعاملةنقيةحياةفىومجدهم
يوموالسكروقوةثمجاعةءيمتحيماوالخائرقديسإلىيتحول

النعمةربتمجدأمثلةإالهىإنالخمرقيودعنهيحطم

إلميسوعاللهأرسلوكاةوممبعملكلفإنسانهورالعلميذ03
آتفسرنجدوهناتالميذهسوعسليرهكذاصاصرربرسالةال

4



أجلمناليطلبإنهيقولفيحموعالفقرةهذهفيلناولجمحيربهر

شبردهلترىالعالمأحباللهألنالعالمإلىأفىأنهنعرفذلكوخلمالط
العالم4كلدفينجدهالمشكلهظحلمفتاحأنأعتقدينالفكربينشافضا

فيفالعالمالرابعةالبشارةقاموسفيالكلمةمعنىعرقناقدولعلنا

أساسكياضهاعلىرتجتالتىالمجتمعاتمجموعةأوعالمجتمهويوحناعرت

لهالخضوععدموبالتالىبالخالقافاالعترعدم

إلىإلرجماعهالعالمهذامثلإلىتالميذهيرسليسوعفإنذلكوعلي

فيينجحوالكىالتالميذأوالرسلءموالأجلمنيصلىفهوالله

صفهإلىالعالمكممبواوثمهمخهم

وعملهيسوعتلميذعنأمامناالتىالققرةتقاماعليوعالوة

تالميذهلالسيديقدمهمماتخبرنافإنهاأجلهمنالطلبفيالسيدبهواهتمام

مايفدمهكلإنالمجيدالكماملفرحلىالفرحلتاليذهيقدملهوا

لنفوسناالفرحيجلببأنكفيلإلينايسوع

العالممنليسواإخهملهميقولإنهبالتحذيرإليميتقدمولكنه2

واإلضطهادوالبغضصةالنفورسوىمنهيجدوالغللعالممغايركمبسببوإنهم

الحقإلهفيلهمإفمثاالبطلمكاييلهىلمالعاييلومكاقاطييرمعاهىهمرمعايإن
وبفاعةاالبديةالحياةبضاعتهمإنالدمرهذارئيسفييكنالعالمومثال

مفاهيمغمإنةالمعيشوتعظمالعيونوشهوةالجسدلشهوةالعالم

ودبالورمفروشأطريقاينتظروالنلذلكالعالممفاهيمعنبالكهـليةتحتلف
الفنر7خفزإنةقلوبهمالفرحسيمألالعألممعصراعهمفيحتىولكنهم
بوقوفنا1إنمئاةالنتصارفرخوبالتالىالتياروجهفيالوقوففرح

الغامراإللمىالفرحلرثختالعالمعداوةوجهفى
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فهولهحقأعظمعنالفقرةهذهفىالسيديعلنذلكعلىزيادة

األولءالجزأمالىفهوومافىهوكمالىكللآلبقائاليصلى

وهواللهمنءشىكلألنومنطقىطبيعىفهوالغريبةاآليةهذهمن

ولكنمرةمنأكثريسوعلسانعلىتكرروقدلهملكبالتالى

منذالوتريقولوكاعجيبيحقبنادىالذىهوااليةمنالثافىءافي

يتجاسرمخلوقأى6لمماهومالككلاإللهىللجالليقولىأنيستطيع

الحقذلكعنالتصريحهذاإناللههويكنلمإنالحقبهذاوينادى
يسوعوحدةإلىالمناقضةأوليبطيقبلالبمنطقيشيراألمجداألسمى

أنحتىاللهمعواحديسوعإنلآلبالمساوىجوهرهإلىاللهمع
اقهوحقوقاللهوأمجاداللهسلطانله

تالميذهلج2اليسوعصالة
71991يوحنا

صورةلناتقدمأنهافيتكنوأهميهااألهميةفيغايهالفقرةوهذه

الصالةتلكومطاليبتالميذهأجلمنيسوعلصالة

يسوعإندالوجوهذامنتالميذهيتتزعأناآلبمنيطلبلمفلسوعا

أتباعهيجابهأنبالحرىيطلبإنهالميدانمناتباعهليهربأبدأيصلىال

اويتوجووحالربأسلحةايقاوموأنماوسعهمويقاومواالمعركةمتاعب

ليستالميدانعنبعيدآتنعزلالتىالمسيحيةإناألكيدبالنصرالنهايةفى

فيأنفسهماتباعهقنليديطلببلميسوعإنلميسوعيهاىيناللتىالميحية

كانالتدينمنالنوعقهذاوالصوامعواألديرةارىوالبرالمغاير
بالمسيحيةيسرعيلفبهأنمنأبعد
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فىوكقزوالدراسوالنأملالمعيدداثرةفيتدورالتىالمسيحيةن

منالىةاالمسيحيةلرسالةخاطئافهالسيدفيهايرىالعالمتحةزلدواثر

فيالتظهرأنيفبغىمسيحيتناإنتحملسبيلهاوفيأمجادهأجلهاطأطا

العملمكانفيالشارعفيالبيتفىبلوالتوحدالعزلة

نختلىفتراتإلىيحاجةإننايحومتاعجهاوضجيجهاالحياةبوسط

نغلقفزاتإلهناومعأنفسنامعفيهانخلوقتراتاللهمعيخها

باطثاوأغلغمخدعكأدخلالسيدقولمطيعينالعالموبينبينناالبابيخها
المسيحيةالحياةهدفليستأفهاالغايةوسيلةذتكرأنينبغىهذهولكن

إظهارفهوالمدفذلكأماالهدفذلثإلىيوصلناتالذالطريقإنها

بطرسكانحينماوتصرفاتناالعمليةحياتنافيالصادقةالمسيحيةالحياة

السيدأمجادمنلمحورأواالتجلىجبلعلىالمسيححويوحناويعفوب

اختفىماسرعانولكنههنانكوناأنيلربجيدابطرمىقال

معذبافيآالمليخفنوامةاصلطوادىإلىبهمينرلبالربالماثمهدوإذا

ممتأبوأحزان

ناتجهزهوهدفهاإنالمجتمععنلناعزبىتهدفالالحقةحيةفالمسي

سببللناتمهدالالمسيحيهإنالمحبتمعلمجابهةبالسالحوإمدادناوإعدادنا

المسيحيةإنكالتالمئلحلالمفتاحلنانقدمإنهاكالتاثممنالهروب

معرفيلناتقدمإضهاواواإلشالهروبعلىمبنيازائفاسالمآلناتقدمال

لناتفدمإكاالمتاعبمنفراشاخاليالناتمهدالالمسيحيةالنصرخبايها

أنالصحيحةاإلمورمقأنهومععليهافننتعرمتاعبنافيهانجابهحياة

ليتصرئويدهالتىنلقوةتلكالعالملمنليسأنهإالالعالممنليسالمسيحى

البدفيهيعيشالذىانوصفىتظفروأنالبدسيحيتهالعالمعلى
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لنعملبلالعالمنهجرأنالعليناإنعنهبعيداوليسالمجتمعفىيجثهاأن
العالمحذالنكسب

نوايكرأنطلبتهكانتلقدمبذهوحدةجليسوعطلبولقد2

بلالكوحداتيعيشواأبطلبلقدواحدواآلبهوأنهكماواحدا

تسودحيثتحزباتتوجدحيثانتهساماتهناكيثقحكرحدة

المسيحيةدعوةفإنسالموعدمتشويشيكرنحيثرديثةمنافسات

ةالوحطأجلقئسموعءرجايتحققوالارسالوتتعطلتضار

رسالةتقديمممكنالالواحدةالكنيسةفيالواحدالمجتمعفيحتى

العالمتنصيريمكنألاآلخرأحدهميحاربمنقمممينءألعضاللسيح
اآلخرفىأحدهايطعنبكنائسللمسيحكتصمابهوا

كاواحدأكونوااتالمجذهوحدةأجلمنطالبايسوعصليوحكذا

يسوعحماتفدمصالةتوجدالإنهاألسفخنقولوواحدواالبأنة
تعطلتماقدروالذاتوالحزبياتالمطامحبسببتتمأنعنوتعطلت

اآلنحتىتتحققولمعليهامرتعامألفاالصالةهذه

إنانيعدواجماتمنتالميذهحمايةجلإيسوعطلبلفد3

مشاكلدراسبةإلىاليتجهإنهقلسفةكتابليسالمفثسالكناب
فيبأنألينثرولكنهذلكوغيروأصلهالمثرنشأةمثلقلسفية

ءوالبناللصالحاللهقوةقناقضهدامةشريرةقوةالوجود

وتدفعهمالصوابطريقفيالسلوكعنلتبعدهمالناءإغراتحاولقوة
يوقنحيمابهويسمواإلنسانيرفعجصيلمروإنه01االثمطريقإلى
الشرقوىضدومدافعاوحافظاحارساعليهيسهراقهبأن

نجابةأننحاولأنناهواألحيانبعضفيصرسقوطناإنالشيطانرهجمات
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ةووواقه3ذرعلىاألتكالكابدالزاذاانابقوضانقاتهاوبمتاعبهالجياة
عناويداخويرضنايعضدناجوارناإلىالقديربأن

لواألاظقفىتالينهبمكدسأنأيضاطلبصالتهوضمن4

لفظةمنمشممكةوهىاجيازفيأوزينهاجياهويتقدسكلمةفى

المعتمدةيةاإلنجليزجمةالزفىاجيوسالكلمةترجمتولفداجبرسا
مفرزهوالرئيسىالمعنىولكنقدوسالعربيةديكفانترجصةكائ

عنمختلفمعناهفهواجيوسبكلمةنصفهثىءحناكانإذانحتلفأو
العاديهءاالشيامنغيرهوعننظائره

معنيينلناتفدمأجيازينكلمةقإنوهكذا

أرعيااللهدعافحينمامجنلعملوعزلهالثءفرزاألولالمعنىا

قدشكالرحممةخرجتوقبلماعرفتلضالبطنقصررثكقبلمالهقال
قبلأرمبايتكونأنقبلحتى5أأرمياللثمعوبنبياجعلتك

وحيمامعينلعملمخصصاوكاناللهبرنامجفيمكانهلهكانيولدأن
هارونءأبنازيفربأنسىموأمرإدرائلئالكهنوتأساسيضعاللهكان

نرىهنا4ت82خروجالكهنوتوظيفةفيمةالخدويقدسهم

معينةوخدمةمعينلقصديفرزونهارونءأبناأيضا

وعلخاصةخدمةألجلالقرزففلىتعنىالأجيازينولكنب

المولمبوبالصفاتوتلبيا6علياصاعدلثهأالنسانكثةأيضاتعنىإنهامعين

لىتكونأنيقتضىمعينلعملإنسانفرزإنالعملبهذاأيالهالالزمة

أنيقتضىاللهلعملاإلنسانوتكريسلالعملهذاتؤهلهالتىالموهالت

القدوساإللهبخدممنإناقهوحكةاللهبصالحاإلنسانهذايزود

وعلماسيدهطاجيحملأنينبغىموالخلىاللهقداسةدهتكونأدطيفبغى
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ممافادأإعدبعدهلكنهوكفىلخدمتهاإلنسانيختارالأقهنفاآلساسأن

الخدحةهذهإلتمامتعينهىالتوالمؤهالتبالصفات

وأعدناسناوكراختارناقداللأنكرتناذافيامالدرعال31ئضعينبفى

ليكونوااآلخرينونجتذبونطيعهنحبهأنالخلمةوهمجيلمهلخلمة
بهذهللقيامبمفردنايتركناالاللهأنأيضاتذكرأنليناوعدأئرتهضمن

الكبيزالعمللهذايعدنانعمتهفيولكنهالواهيةالذاتيةقوتنافيلظدمة
يهيدبينخضوعبكلحياتناسلمناإنوبنعمتهبروخهوريويدتا
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إلمستقبلمنمحة

ينآنضأتلققطبالوآنجلينأسنأذتثؤت
آلمجغلتكونبكآليهثمبىيؤمئونينألذأخل
يتكوئوايخيذؤاتايىآألبكلآيقاأثمتأنككتاواجدأ

أزسمفتنيآئلثئمأئقايئؤينيبتاواجدأأئضمأفنم
710212يوحنا

ايةالبدفياألرضأقاصىلتشملصالتهةدأشيوسعيسوخىوهناش

منيطلباهفىثمأمامهماثاليبدوالصليبوشبحذاتهألجليصليواه

هذهفىإليهنستمعولكنناورعايتهبقوتهاللهيويدهملكلتالميذهأجل
يطلبإنهالقادمةواألجيالالبعيدالمستقبلليغأحضانهيفتحةالففو
حقهيقبلونآتيت4وأجيالبعيدةأماكنفيالذينأولثكألجل

أفواجأاللهدينفىويدخلوننعمتهلعملويستسلمرن

فأمامتايسوععنتتضحانمتميزتينصفتينىفىالفقرةهذهوفي
سيطبوهواليتزعزعالذىملاوإيمانهالطمىقنهءثىكلىقبل

فيدثمينةتكونأنطبغىالفقرةوهذهباسمهيؤممامهكلألجلاآلب

الجلممايسثوعالةألنهابناقلوعليةعزيزناأنظار

ائهميعلمكانلقدأشاعهفيملةالئقتهيوع8فيىفىالثافىاألفر
هنفحإلىولكندالحاجهساعاتأقمىفىشهجرونهقصيرةفرةبعد
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اإلسمبنشريفومونسأنهممنالثقةكلوائقااتجهالرجالولثك
المعمورةءأرجاكافةفيالمفدس

البشرفيوثفتهاللهفيالكاملةثفتههويسوعحياةيمزماأسمىإن

تكرنأناآلبمنطلبلقدالكنيسةألجلطلبتهكانتوماذا

منالتىالوحدةنوعهووماواحدواالبهوأنهكافيهواحدة

كنسىنظاموحدةوليستتنظيموحدةليستإخبايسوعيطلبأجلها
اآلبوبنيسوعبينالكائنةقالوحدةذاتةوعالقةطةإخهاوحدةلنمع

والطاعةالمحبةمظهرينفيوتب

قييايربطناوحدةهىالعتيدةلكنيستهبريدهاالتىللوحدةقإنوهكذا
والتضامنالمحبةرباورجميعا

ءاإلنضوااالطالقعليالتعنىالوحدةهذهبالفلبالقلبارتباطإنبا

لزةالممصفتهلهمذهبأوخاصةطائفةأومعينةهيئةءلوامخت

حتىاآلخرأحدنايحبفيهاوحدةالمحبةعلمنحتءاإلنضواتعنىولكنها
معينةواحدةبطقوساللهعبادةتعنىالإنهاالخاصبطابعنانحمنظكناإن

ثابتةواحدةوبعقيدةمرتجاواحدوبفكر

مكانفينجتحعأوواحدنمطعلىعبإداتناأماكننقيمأنتعنىوال
وتسعوالشكلياتههذكلتخطىمودةالمقالوحدةولكهواحد

ءرجاإنالتضامنورباطالمتبادلةالمحبةروحفيالفروقهذهعلي

كلألنكرىبصدمةوأصيبتعثرقدالحاضرعصرنافيلملسيحيةوحدة

لكلحةالخاصمفهومهيحبتقاليدهيحبضيدتهيحبواحد

خيهمحبتهمنأكراقه
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نغلقلنفإنثاسيدنانحبكمااآلخرأحدناحقانحبطكنان

مائلقإلىالجلوصمغنمنعهولنأخرىطائفةمنأخوجهفيلبالب

الحراجزتحطمالتىهىسواهاوليسالمحبةفقطاإللهيةالمحبةأيه

مخازنهمازواكتللدينلرنينالمحهيئاتلخدمةالطائفيةأقامتهااتى

الممزقالمسيحجسدءئشالحسابعليائهموإفىبطونهمءوامضال

صبقالعالمتقنعالتىهىيسوعرآهاإكاحدةالوهذهفإنذلكعليزد
التنافرإلىتتجهرالبثروحإنالكنيسةفاالمسيحصزوبمرالمسيحية

الذاتنحدمفاإلنقساطبيىوهذاالتآلفمنأكرواإلفقسام

أهجرأنالبشربةالطبيعةمعنفغءشىالقلبءكبرياويشبعوالغرور
أنلهايقدرالتىالحفيقيةيحيةالىفالرحدةذلكوعليمنهوأنفرأخى

علىيسمومفهومإلىتحتاجاإلنهانطبيعةفوقةوحلىهىوتثبتتلرم

ماأقمىيبذلونالطائفيةءروصماأنالموسفةاألمورومنتفكره

فكرةالعالتعطىمنقسحةمتنافرةواجهةالعالمأمامليقيمواجهدمنببذلوذ
ويقلمالمحبةأساسعلييقومءبنامنبدالالمسيحيةوعنالمسيحعنرديئة

ءالعبكليقعءالروساعليإنالبعيدينأمامواضحةالمسيحرسالة

منيقومأنالواحدسيحبالمالمؤمنالمتفتحالناضجالشبابأحرىوما

ءاإلخايدويمدودعاتهاالطائفيةءروسابهيقومأتيستطيعالبمانبهط
الذنشكرونحنطاثقةكلوفيمكانكلفيألخونهوالمحبةوالتضامن

يةالدينالجمعياتمنيركئفىللوجودتظهربدأتقدهذهمثلحركاتألجل

المسيحيةالمجتمعاتكافةعليالجديدالتيارهذايطغىأنجووفى
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المجدوموكدلعطية

خكوئواأغطئتنيآلذىاثمخذآغطثخهمقذوأنا

يحكونوامىتآؤأييهثمآتاواحذنخاأتناكماواحدأ

آخحممهموآزسمفتنىأئكآثعاثئمغقمولواحلإلىئكتلينآ
أغطثتنيآلتذينءالؤألأناريذآألبأائهاأختئتنىكما

آلذىكاقخييتئظرواأتاأكونخثمثمجىلكونود

األبأآثقاآئعاثمءإئشتاقئلآخحئتزألنلثأغطئتز
ؤالؤآلشقعرفئلثأتاأفارفلثيغئممإنأائعاإرآ

تاغرففثمؤاسئقذؤغرفئهئمأزستفتزائمتأئكاغرفو

ميهمأتاؤآكونيآختئتنيذىآآلدبييهمعكونآ
712262يوحنا

ماآهأهذمالفقرةعليتعليقهمعرضىفيالقداىالمفسريئأحديقول

تتحدثالفقرةفهذهحقوهذامبالمسيللموئنخرةالمذاألمجادلمحظم
أجلهاممايطلبوالتىلالميذهيسوع9أعطاهاالتىاألمجادعن

أعطاهالذىالمحدنالمدهأعطىإنهقائاليسوعيتحدثءكالشىوقبل
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هوماترىالحقيقةهذهغمرضنستجليأندعوناتاولإياهاللت

يسوعمجد

أمجادهتعلنكأنمايسوععنصامخدثطرقثالثهناك

أوكهوانالعليبعنيتحدثلميسموعإنالصليبولادلطريقا

ثلقدتحاسيصلبأنهئالميذهيخبرلمإنهكأمجادعنهدثتحبلعاو
والتجاربلآلالمنظرتناههذتكونأنينبغىلذلكسيتمجدبأنهإليهم

الصليبذكنىأكهلنرفصليبنانحملكناإنقدتصادفناالتىالحارقة

ماثيسونجورجقالكمامجدنا

الصليبأجمها

العالإلىنفسىراصيا

عنكالنزولأطبلنإفى

الزائلالحجاةدمجالترابفيسأدفنبل

لىتتفتحسوفالقبرأعماقومن

األبديةالحياةودىو

ينبغىلناعفابكاهلناعلييوضعالذىالصليبأننظنأالفينتغى
أوبهنكلفواجباالصليبذلككانءوسوامجدنافيةنكتشعتأن

كانوكأللرفعتناذلكأنلنعرفلهانتعرضتجربةأونجتازهاضائقة

لنءالبذلكإننقولماكثرأإنناانجدأعظمكانأثفلالصليب

نأخذوأنسيدنانظيرئعاملآنفخرايكفيناالسواهحوإالبهيقوم
وعرأيبدوالطريقكانإنولذلكالجلجئةتلةعلىحتىجواالهإلىمكاننا

وفاديناسيدناسلكهالذىالطريقنقسأتهلنثفاعليناشاقاألقدامنا
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دوالطاعهطربقهويسوعيراهكماالمجدالثاقالطريقب
إنشاأمجادهلمحانتطاعتهوفيالممتالكاملةالطاتمثالحياتهكانت

ولكشهواناعليالسرفيحموناكرامتناأمجادناإلىنصللن

المايةنجدقنهوىكمابارادتناطريقنانشقحينمااللهإرادةعلفي

اللهإرادةنختارحينماولكنحولناولمنألتفسناوالحزقوااللمالضيق
إلىإطاصتهاطريقعننصلحياتنافيونتمئلهااتضاعيكلونقبلها

وأرخأحمىمجدناكانوأعظمأعئطاعتناكانتوكلمامجدناقة

عنوتمثليسوعراهكماالمجاإلىللوصولالحالثالطريق

يسوعحياةلىاللهمعالعميقةشركتهفىيكنحياتهئصدق

أنخالجهاستطاعاتهحجزكلفيهتعافيأتوالهفيأممالهفي
ياأنيمكنالأنهفأقروارأوالقدةالسماوىاآلبمعكتهلضممقيعرقوا

إنمعهقويةشركةفياللهقريبامنيكنلممامجياهاالتىالحياةإنسان
نتمجدإنناحياتنافياللهنورحينمانعكسبنورأسمىيتألقمجدتا

بهانقومالتىالخدمةفياالسيرىحينمااآلخرينأنظارفيونسمو
ذالمحبةإنعكاسنقدمهاالتىوالقضحياتنظهرهاالتىالمحبةروحفي

أيضانكونهكذاالمسيحاألمرخكانوكماوئضحيتههوخدم
فيناللهحياةاآلخروألأبصرإذاإالمجدناإلىنصللمن

أليسوعأنهو4أمامناالتىالفقرةسطورنكتشفمنىالذالثافىاألمر
السماويةاألمجادليرواءالمممافيهوآكونحيثتالميذهيكونأنيلد
المسيحنشاركوأنبدالأنناالمسيحىاإليمانبنودأقوىمنولعلهلهالتى
نشتركأنفالبدوهوانهصليبهفيمصنشترككنافإناختباراتهممل

كناإنالكلمةهىادقةاألممرسوليقولوكماأمجادهفيمعهآيضا
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2أيضامعهفسنملثنصبركناإنأيضأمعهقسنحيأدمتنامعه

رىحكتناأسثافيالعالمهذافيإننا21121تيموئاوس
كلولكنناسنبصرصحريةمراةكمافىأنظلوناأماممنعكسآءضىكل

3121كورنتوسالوجهوجهاهناكءشى

إالاللهمعلتركتنائانووحيةحياتنافينخترهالذىالفرحوما

كناإنأننالنايسوعوعدهووهاهناكلناالمذخرالفرحأنهارمنقطرة
صليبهفيتجاربهفيعارهفيموانهفيآالمهفيمعهئشترك

رحلتناتنتهىحيماوانتصارهأمجادهفينشةلركأنوبدالفإننااألرضعلي

الوعاهذامنأعظموعدواىاالرضعلي

والمحاكمةوالخيانةبالغدرليلتقىالتوعلييسوعقامالصالةهذهومن
والموتبةالتجرساعاتوستأقىلديثاسويعاتانتهالقدوالصليب

لتالميذهـيسوعحديثكانبمرارتهالموتظليطبقأنقبلأنهولنذكر

العتيدةاألمجادمعلناءوالرجاباإلشراقفائضابالفرحكتلئا
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غمثترالئاينألضخاخ

اليستادفياأليدى2إلفا

ؤايرىغئرإتاتآلميذتغؤخرخالذاتسموقاذ

ؤكانوتآلهيذةفودخقةتانئكانحئثفزون

هناكاختمعيممحوغألنآثمؤصغنيغرمممتقمهيهوذا

منؤختامأآئحثذتهوداقأخذتآلييذقغكعيوأ

بمشاعلهناكإثءؤتجاؤأئقريهـيحينآثكقتل3رؤشاجمئل

بكلعالموهويسموغفخرتيآلحولومضابححع

يسموعأتجائوتطفئونمنلهدأرقاذغقثهتايايى

سماسمهتهوذاؤكانهؤأتاوعتتهئمقاذآلتاضرممأ

زتجفوافوأناإئىتفثمقالشقئامغفئموايفأآئضأ

تطفئونقنأئضأقستاتفئمآألزجمغقأزمتقالواءآئؤزا

كئمفئثقذوعتأتجابآالثاجمرىئوعتققائوا
تذقئون2الوألقذغواتطفئوتنيكئئثمتإنأنآفوإئى
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آثذبيقإنقائةآئذىأئقؤذتيئم

آخدأجمثفم

أفيكلنمأغطننني

قأسثتلةستئمتققةكانيطرشسيفقالقإنثم

ايئمؤكانئفتئآأدتهفقالغأئكقتلرييميىغثذوصرلت
فيستئفلثآخقلئطرشيتسئوغققاذشقفخأئقئل
بهاآشئراآلآأللآغطانىتىآآئكاسألعفد

1اا81يوحا

انتهىأنوبعدتالمجذهمعاألخالرسثاثهمنالمسحفرغبعدأن

العليةليغادرالتالممذمعتامأجلهممنوصالتهمعهمحدبئهمن

لهاظومنالمدينةبوابةإلمواتحهواجثسيمافىبستانوجهخهمكانت

قدرونلنهرالصخيرالمجرىوعبرواالراثإلىهبطوا

كانفقدأنظارهمأمامتجرىرمزيةصورةواشاهلأنمالبدهناك
المذبحعليثأترالفصححماللدماتوكانتالعيدحسالنذبحوقتذلك

فرصدفىأنهالتاريخويروىجدآكثيرأالحمالنعددكاندلهثقدمة
التىالذبأئحدعاوصلالمسيحصعودعامامماثالثنبعدالحقة

أتاوالالغنممنرأسمليونرخعليذفيماإلىالفصععيدنىققمت
ءالذبائحمن1الهاثلالعذدهذادمافئالغارقةالهيكلاحةنتصور

عقكاتبريخةتهارصلتىالصئؤرأصدقمناعحورةفىباالملادةاالسريريدلمن11

المغنيهصلبالنىايومألةيهابليقرلهامهلثالتىثواألحداآلالمجمعة
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صهرقدرونمجرىإلمأتوصلالصخرفيقناةهناككاالالمذبحمن

هيسوعكانوحنالنهربمياهلتختلطءالدماتجرىكانتهذمالقناةوخالل

طافتأنهوالبداللونءكانخحراالمياهأشهبدالتالميذهمعالمجرىيعر
الجلجثةتلةعلياالئلةدمائهصورةبخاطره

جبلإلىصحدتقدرونوادىرةالصغالجماعةرتعوبعدأن

جئسيماقبستانأوجثسمافماضيعةهناككانتالجبلسفحوفيالريترن

منالزيتونثمارمجضرونكانواحيثالزيتمعصرةفمعناهاالسمذلمثأما
وكانالزيتشهامتخرجويلتعصرالمحاورةالحدائقتنموئالتىأشجاره

ألنالبقعةظكفيالخاصمابستانهةليمأورءياآفىمنواحدمنألكثر
الصخريةأرفثاتصلحكانتومالفلكلتتسعكانتمايقةالمدينقالفرقعة

مواخهناكأنذلكعلىزدجبلعلىنقومشليمأوشألنالغرضلهذا
مسموحأكاقفماالمقدسةالمدينةفيالحدائققيامتمنعكانتصرعيه
هاوتنجسيساألرضلتلويثالضجسالسمادجلب

أورشليموةداخارجالواقعةاألراضىءاألتريااختارالسببلهنا

المسيحىالسائحيستطيعالحاضريومناوحتىالزيتونجبلسفحوأقربها

الفرنسسكاناألخوةيتعهدهاالجبلسقحعلىحديقةبنفسهيشاهدأن

فعهايقولالزيتونأشجارمنعتيقةشجراتثماقتقومباوف

قهىالحيةباألشجارمنهابالصخورشبهاأكثرأصبحتإنهامورتون

لفلسطيناإلسالمىالفتحقبلماإلىتاريخهايرجعوريماجداعتيفة

المسيحصبااستظلالتىاألشجارنفسأنهايصدقآنءللمراليمكنولكن

لكشفأاألشجاركلبقطعقامأورشليمحصأرفيلحومافىالرتيطصألن
التىالصلبانصنعفىالستخدامهاكماالحربيةللعملياتالمدينةمشارف
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المماضىإننقولأقيكفىعليهااليهودمناألمرىبصلبيقومان

الخلصأقدامتطؤهاكانتالتىهىالجبلحالصاعدةالمتقاطعة

حدائقهملهمكانتقوبيحوعآمنوانءاأللرياأحدلعلنقول

يصطحبديسوعكانماوغالباايبستاعامفتاحيسوعأعطىقاالصطا

والطبيعةوالسالمالسكينةحيثهناكءالهادىالليلسويعاتليقضىتالميذه

سيدهيجدأنيترقعوكانالبستانيعرفذايههوكانولقدالحية

دارأوالمفخحلمحمانهالبستانكانأورشليمفييسوعكانفطالماهناك
علىللقمفاخطةذاحهههـدبراألساسهذاعليخيابيتفيأصدقائه

يسرع

يسوععلىإالفبضأرسلتالتىالقوةفىللتأملتدعوصورةهناكش

أماالفريسييهالكهنةءرزساخداممعالجندمنثلةإنهايوحناعنهاليقول

الضطةحهـحثمةلهكانتالهيهكلوحرسالهيكلحرسفهمهناالخدام

نحالفمنعليالؤفيءإلقاوكذلكسلالهحراسةبهمنوطاوكان

موسالنا

تحتحل4الكلههذسبيرااألصلوفىالجندكلمةلدينابقيتص

والكتيبةالرومانجندمنكتيبةعلىتطلتىيونايخةكلمةفهىثالثةمعان

19سبيرعددوصلإضافيةالكتيبةكانتفإفاجندىستمائةعنتقلال

حورغوفياالفرساعأمنبعينوأسومائتينالجندمنألفعلييزيدماإلى
مائىإلمماتصلةرمحهحغفصيلةإلىلإلشارةاراناتستخدمطمةالكانتثالحة
اجند

أننحتطيعالضالثالصورههذمناألصغرالبددإلىاتجهنافلو
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ألجإلنبرارعليللقبضأرسلالذىالمسلحالكبيرالجمهوركنفكرةكون
الأعز

أوالمقدسةالمدينةإلىالجندمناحدداهذاجلبالعسيرمنيكنولم
أنطونياقلعةكانتفاقدقيصريةمدينةنظيربعيدةأماكنمناستدعاؤمم

الفصحأعيادفيوخاصةالرومانبالجندتعجالهيكلعليتشرفالتى

أيةرلكنالشعبلنبللتمردظاهرةأدفىوإخمادالنظامعلىللمحانحظة

إلىلىوبالضقوتهإلىتشيرصورةوأيةالمسيحليسوعتعظيمتحية
إنسانءللقبضكاما3ثآجيالسلعااتأرستلقلمنهالخوف

تتحدىمعجزيذقإلىتكنةالواحاهذافيأفتعرفكانثفاتدواحد

رالناروالحديدالبشر

البسخانفىااليدىءإلقا
11ا81يوخا

جاللهاءملفييسوعصفاتألناتظهرالكتابفيتليلةمواقفهناك

أحدهاالموتفوهذا

لمحةلناتظهرأمامناالتىالصورةفييسوعجاعقلنايظهرفهوا

فييأقكانالفصحعيدولكنالمشاعليحدحلونكانوافالجندخفية
فلماذاالنهارمنيقربماإلمالليليتحولحثىتماماالبدرفيهيكونوقت

المشاعل

الكهوففيالمغأيرمختبثافييسوعيدواأنقعونيتواكانولقد

يكونلعلهعنهيبحثواأنعلىأمرهمرتبواوهكذاالصخورشفوقفى
بلحمهأمامهميقفأليسوعشاهدوالدضمولكنهماالنظارعنمختفيا
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الناصرىيسوعيجيبونوتلعثمدهشةوفىنجتطلبونمنلمويقودمه
ذاكالمغايرفيامختإلظنوهالذىذاكإنهوأنايسوعلهمفيفول
األتجارتاليخفباللنالمشاعلنورفيعنهسيبحثونأنهماعتفدواالذ

منحنياتفيعنهالبحثفيأنفسناسنتعبأبينهمفيماقالواالذىذاك

ثحجاعةنرىهناصارخوتحدنادرةشجاعةقأمامهميقفالصخور

ءاألعداقامأسجانيافياألهليةالحربخاللاألزماتمواجهةفييسوع
تهاومةممنجدوىالأنهالبعضىرأئمنوكالالمدنإحدىممحاصرة

ماالستسمنمناصوأالوعددآعدةتفوقهمءأعدا

لنااألفضلمنفيهموهتفجندهوسطفيقامئصجاعأقائدالكن

اختارلقدركبناعليراكعيننحياأنمنأقدامناعليواقفننموتأن

البطلونهايةالبطلوقفةايسوع

ءبالسالحوحيدأمامنافهاحريوعمالالنالنايظهروهو2

المسيحيسوعأنهلهميعلنحينولكنهملحكاملجيسمجابهتهفيوها

التىوالسلطانالقوةكاشانظراتهفىأمامهويسقطونفيمتعزاجعونلتر

مسلحينجميعآمجتمعينمنهمأقوىوحدتهفىجلته

تىلهممكثاكانفقدبنفسهالموتاختاريوعانيربناوهو3

يستطيعأندونوسطهمفيويجتازصةالفريفتؤأقاواضطرارتباكهم

عليهالفبضءإلقاأحدهم

كفرفىبهيلفواأناليهودأرادحينماسالفةفرمةفيذلكحدثولقد

ومضىوسطهمفىاجتازولكنهمدينتهمعليهالمقامةالجبلقةمنناحوم

ءاألعداأعانالفرصةهذهفيولكنهبعدتءجاقدئكنلمساعتهألن
المولتاختارلفدعليهالفبضعلى
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الحرجةالفرصةهذهفيفهويسوعمحبقعنيكشفوهو

فيزامرحتفكيرهكانلقدنفسهفىيافكرلمالحاحمةالفرصةهذه
دللجقالهكذاطخحونءهوالفدعواتريدوننىكنتمإن01أحبائه
مخوممنالصورة5بهذعواطفهوكانتالشاغلشغلههمتالميذهكانلقد
منمعيطفيماكلهاهمامهوتركزبهالمحدقالخطرنممىأتحى

أخطار

لعلالحانيةالعالميةالحربفيالبطولةأعالعيتاوهـأقاصيصهباك

حينماداراجزيرةزالمرسلسدالفريدبطولةقصةأروعها

منآخرينعشرينوعليكليهالقبضاألقوالجزيرةعلياليابانيوناستولم

الجزيرةحاميةيكونونالذيننيوزيلنداجنود

أنالمرسلمناطلبوواألرضعليوفرشوهاالغادبعلماليابانيونوأتى
نطوادـايةالتاوفيمرةمنأكرتحاشاهالمرسلولثىبقدميهعليهيسير
يشجعالمرسلكانالألعدامالجميعءاألعدااقتادوحينيقبلهوهويديه
تطلقرصاصةبأولليلخقىأمامهموتقدموالتعزيةالقوةبكلماتالجند

نفسهتأكرزمالئهنىيفكركانلقداالنتححارهتافيهتفوهو

لتالميذهيسوعمحبةكانتوهكذا

اآلبأعطاقالتىالكأسالكاملةطامحمهمدىلناببينوهو5

الكماقيهذاوفىاللهإرادةهذهنجأشربهاأال

هىإنصافبكلمةإليهانثيرأننودشخصيةالقصةنى
وجهفىالواحدسيفهيشلنراهبطرسسمعانشخصية

الميوفمثات
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فىولكنهالجبانبدوريقونمالحقةفرصةفىسمعاننرىرف

قإنسيدهسبيلفىميتةمائةيقاسىأناستعدادعليكانالساعةذلك

البطرسوجبنبطرمىوتراجعبطرسإنكارأعننتحدثكنا

الحاسةاللحظةتلكفىبطوسشجاعةأيضأنتذكرأنعلينا
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حنانأمامسوع

قيقتفمواآئتهودؤخذاتموأثقائدآثخئذإنثم

خقاكانئهيخالأحتانإلىبهوهمضؤاوأوتقوويسوغ

ؤكالآلسئتيمايفكيىيفكقتزييسأكانآلذىاقاق

إئستانتموتآنخئرأتهوأثتهوبغلىآشتازآلذىهؤقحاقا

آلشتغبغيبؤاحد

ؤكقتالمينيغنتحمموغآثكهتزييشقمتحآذ

آتاغآلييةآثقاتتمكقخمتأتاتسوعأتجابئتغييمه

يختمعحئثآلهئكلىوآئمخمعفيححيزكلعقئحت

ماذاصعبمتثىآتكفثمئمآئخفابوفيذائمأآثمهود

داهكقفتفثمقاداتمعواقذآلذينإشأليآتانىتسئأ

تسئوغتطتمالداقاذؤتقاأتاقفصتادأتغرفونءالؤال
مثآرييتخاوبالكذاآقايألؤاقفآكانامآلخقةمآؤاحد

يآزبتكقصتقذكثتإلئاتمسعوغأجابهآئكقنل
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ؤكانتضربنيقيقاقاخممتنأؤإنآلريئئعلىآشقذ
آئكقتزييسإتمأقتاقائوتقأتقهأزقذئانخ

93ة21يرحا

اللتينالنهقرتينفيإمجازفينتأملسوفالقصةتسلسلظل

ندعلىاأيفنضموسوفكاحنانأماميسرخمحاكمةعنتتحدثان
بطرعىمأساةعغتتحدئانيئاللتالفقرتيئافط

وقدىحنادالمأمايسوخمحاكةعنمجدثناالذىالوحميدهوويوحنا

فيالحظمهخاكريهةرهيبةشخصيةإدرشيمبشهادةحنانكان

أورشليمفىالحكمكرسىءراصالكامنةالقوةكانفقدموقفمنأكثر

لميالدالسادصةإسنةامنكاملةسنواتتعكهنةرثيسبنفسهواستمر

أبنائهمنأربعةجلسعىموكريسىوعليعشرةالخامسةالسنةحتىالمسيح

مرتفقدالتأملتستحقحقيقةهذهابنتهذوجكانفقدقيافالمأما

علىفيهايجلسالكهنةرثيصيماكاناليهوديةالألمةتاريخفيطويلةحقبة
تحتوليسواأرآأحراليهودكانحيماوذلكالعمراحتىالرئاسةكرسى

أجنبىنير

مهبفياممهنةارئامحةمنصبأصبحالروممانالوالةحكمتحتولكن
يدفأناستعدادعلىهرمنإليهيححلمسلومةموضوعأصبحالريح

وصندللرومانبوقايكونأناستسالمفييقبلومنسوادمنأكئر
وذمادومكايدرشوةميدانالكهنوترئاسةأصبحتلقدالىللو

يحبوحهفيوخياسالمفيحمكانةمجتلأنيريدمنوعالومطامع

فييسلثهطريقأىواليستبعدعينيهويغمصضميرهيدوسأن
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بالهداياالوالىضااسترومحاودةالشعبأموالازوأبزءااإلهـبيال

أعىقيادفيانهسلطتحتسونراليالمواطننفيوالتأتيروالرشا

الذىالفاحشءاالرعنالكثيرالهودىاقاريخوىهـأنإذاكرابةال
كرصىعلياألسرةهذهتسجطرأنكرابةوالقيافاأعرةإليهوصلت

العجوزالحنانيستمربينماالرشوبتقديملدسباطويلةلمإةالكهنوترئاصة

الفرةهذهكلفيءالخفافيالعاملةواليدالمسيطرةالعوة

كانماأنهحتىالمالعليلمحصولالملتويةطرقهلحنانكانتولقد

يتكدسكاناألممساحةفنماالهيكلساحةفيإتجارامشاركةعنيخورع

الذينوهمالعبادةاسممرتتطلعهاالتىالدبائحفييتاجورنالذكتمنالباعة
كانوابلؤالكلبمعنىتجارايكونوالءهؤالبطردهميسوعقام

التىالذبائحفيخاصةمواصفاتيطلبالناموسكانمحتالنةاس

عيبوبالمعينةنفتكونفاوهىتقدم

قبألبدقةوفحصهاالذبائحعليبالتفتيشنيقرسمشرفونهناكوكانا
مناةمشرذبيحةمعهوأحضرالعابدفيأحدتجاسرفإذاوبعدهالذبح

المسكيئوعليالعيوبكلفيهاتكتشفأنفألبدالخارجىالمحوق
التاجرمنالذبيحةءشراإالويعوداآلثمانبأبخسايةالماضلتجاربهايلتىأن

الميكلساحةفىالمعتمد

للمواصفاتمطابقتهاعليداللةالهيكلتجيبمتوسمالذبائحاكاهناك
انحتصنقبلدقيقامنفحصافحصتأنهاوعليالمطلوبة

يتصورهاالدرجةإلىاألنمالفييغالونرالكجكاناألساسهذاعلى

خمسةيعادلمماثمهيزيدالالهيكنلخارجآالحمازوجكانفإذاالعقل
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قرثاوسبعينخمسةإلىيصلهكانالهيكلساحةداخلفىؤإنهلحروش
واإلغتصابواإلحتجالالنصبعلىقائمةعهاالهيكلتحارةكااللقد

ألصرةىاكلهانتانسوقبالمتعرفالهيكلسرقركانت
باإلحتيالوالعابديئالأموباغتصابااللريقةبهذهوالكهغةرئيسى

رثيحهسم01أنحتىىكبروةقىيكدسأنحنان9استطاعالدينبالم
أنفسهمالهودإلىبغيضماكاناالكهنة

قاثال4زوألصحنانعلىبالويالتيتحدثنفسهالتلمودنبدإننابل

وساللهمكهنةوءروبماإحمماألفاعىلفحيحويلحنانلبيتويل
آئشبيضربونوخدامهمالهيكلسدنةوأنسباؤهمانةالخزحفظة

اليهودعنهمتحدثوهكذاوبيتهحنانكانهكذابالعصى

زتيبهمةكافايديهعلييسوعمحاكةأتنستنتجأننحشطيعوإننا
الهيكلقنالباعةطردالذىفهومصالحةأدقمافيهاجمهقدفيسوعهر

بدعىإلصآلةبيتبيتىالخالدةبالكلحةونادىالصيارفةمواظموقلب
حياتهضميمفيهخآنيسوعسنقداللصوصمغارةجعلتموهوأنتم

ليسوليردالفرصآلحنانينهزإأدأالطبيعىمنوكانومالهجههفي
صاعينلصاع

يهصافاموكاناألالعالمسرحعليلةمهزلحناأماميوعل3محانتوكا

نتيجتهمندأيكوهمللماباسفجوأوسزالأىيوجهبأاليقضىدىاليهو

المفثرإلمنحتمعوإنناعليهالذنبوإثباتبهاينطقبجملةمالمإمساك

المرتعقوبةيوفعالناموسناإنايقولغبموبنالموسىالمعروفدىابى

العدالةنلموسالحانكصروهثنماموافهاتحرأساسعليماإنسانعلى

الخطأبهذايذكرهيسوع5نجدمخنويوعفىأسئلتهوجدحينماالهوثية



إصمألأناتسألنىلماذاالهفيقرلالصجحالتوجيهيوجهةأنسطولى

إتجهةالكهنةلرئيسبالفعلالسيديقولكانلقد6منىسمعواالذين

إعةملتويأطريقاتدخالالصائاالقانوفىالطريقلىلملىمحاكتكفى

الفحصلكءشاماوافحصهمالشهودإسأالفيماسحعوفألمدليلعغأ

منليسفهذاأناحدىعدقفولكقالصحيحالطريقهوفيفا

مناحدبوإذاالكهنةرئيسىمفحمآاهكندايسوعلتغدهحيماحقك

الكهنةرئيىلمأنمخاولذاأصيملىقاشدوجيعأليضربهلخدم1

إناتضاعفىيسوعفيجيبهمهمةبمحايقوآكيفالعظجم
إنولثنبذلكفاشهدالقانونروحعنيبتعدكالماتكلمتقدكنت

ءتضربنىفلماذاقاءباتكلمتقدنتك

أصابلقدهناكاملنالعدالةمرازينأنمنواثقاذطيسوعإن

صدرمماتجلهقدوأنهالبدفالحكمثذوعليوأنرتهءدحنانمصالحالضرر
ءخاطىطريقفيمماهفيمندفعااإلنسانيكونحيماةالمحاتبدأتن

منلريحالجكدأقحىمميبذلإنهطريقهيمعترضأنمجاولىلمةكالمرت

فإلطرقالقانوضيةبالوسائألبالحقجمنلمإنمرفيعمنكلأمامه
الحنقروحهاويوثقاضياالعدوفيهايجلسثىوالقصةاهتوية

ليستمبالحكالخطئقبالللمتهمتكالالضرباتفيهاىوش5صعصارا
دقهالكلتضية
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إجبالتوالبطل

وغتتتتغالقآألخراخفميذؤامبطةميضغانؤكا

ندخلآئكهنالشزئيجمثدمغروفآآدئفميذدثفاؤكان

صكانئطرلئىؤأئاآثكقتةزييضدارإتمماوغتقغ

آلذىآالخرآلئنميذفيقخرخارجأآئتالبجمثدؤامفآ

تأذخلابةآئحؤكفتمتافئيعيزجمثدقاغرةكان

أشتتاتمطرشاتةآثتتةآئخاليققاتمبيطرس
أناتتذاكقاذالطئآثيهذاتآلجميذكأ5أئضآ

تجفرآأضرفواقذؤهئمؤايمينؤآئخذامأئغبيدؤكان

ؤامفاطرسبؤكانتضطلونؤكانواتردكاتئهويخ

تضطليقغفئم

تهققالوأتضطليؤايفأكانيطرمؤميضقان
تسئثوقاذقاكقآثكرتآلييذمنأئضأأثتأتسئت

11ييبتهوأكقتيمازييميغبيلميطؤاجدقاذتا3
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آثحتالفيمعهأناأتارأئتلثأدتهبطرشقطغلذى

آلذيلثضاخؤيفؤفمتأيضأمابطرتأئ
815273اد81يوخا

همنظيريفعلأنبحلرسيقبللموهربوامعلضهمالتالميذهجرفي

وعيجاذبيةألناأليدىعليهالجندألقىبعدكحتىيسوعلقدتبع

الكهنةرئيسبيتإلىاآلخرالتلميذحءجاوهكذاتقيدهكالة

ءاآلراتضاربتفقدالتلميذاآلخرأماهناكمعروفاالتلميذذلكوكان

التالميذةداشخارتلميذإنهبعضاقالباإلسميذكرلمألنهعنه
يوسعت19أونيقوديمولمىإمايكونأنالبدإنهاخرونوقالالمعروفن

معروناوكاألالسهدريممجمعفىعضواكاناإلثجمةهاوكلاكاالر

يكونقدالتلعيذذلكأنظن11خدإلىالبعضووصلالثهنةرئيحمالدى

الرئيسدارعليترددهكثرةمنيهوذائىنفسهااللشريوطىصهودا

طريقهوجدوهكذاالبيتوأهلالخدمدوائىبينمعروفاكانأنهالبد

لراألخاإلفتراضانصددأديمثنالولكنسيولةبكلالدإخلإلى

أنيمكأوالجليااضحآوكانيايوععليالقبفبىبعدذاياحهودورألق
معهتعاملأدنىلهيكونأوالخاقذلكيدقيدهيضعبطرس

يوحنالموكسيكهلماآلخرالملميذذلثأنفهوالتقليدقيالنظريةأما

اآلنأمامنازيبرالذىوالسؤالبسهولآلرفضهايمثنالنظريةومىنفسه
بصداقةومعروفآمعروفايكونالحليليكالصياديوخاأنممكنلمجه

هذاإلىيصلحقبأىواليهودىالكهنرتوائىأعليلدىوداللط
التننرف
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أامالقةاهنهيفسرانرآيانناك

الكهنة

رئيسىبيتوبيهيوحنا

بةبكتاقاماتسبوليكريدحىكاتبظهرالرسولىالعصرفبعيدا

يشكالالكاتبهذاالتلميذالحبيبكاتبهاوعلىيوحناثمارةبعليثعليق

شيئايضيفثمسواهوليسيوحناهوالرابعةالبشارةكاتبأصأفيلحظة

الكهنوتساللةمنبمولدهكانإنهفيقوليوحناعنالغرابةفيغاية
الكلماتهذهعليهنقشتدهبمنلثريطوموالكهنوقالشعاريلبعسوكان

يوحنايكونأنمسضغرباليسذلكوعلىجبهتهفوقللربقدس
الكهنةرئيسدارفىمعروفا

صراحةتخبرناالبشاشألنالخبرهذاتصديقعليناالصعبمنولكن

المجالهذافىأفاجحةتجارتهلهوكانتصيادآجليلياكانيوحناأن

رئيمبيتوبينبوحنابينالصلةأنيرجحالثاقالرأىب
التجارةطريقعنتءجاالكهنة

وتمليحهااألسماكصيدمنناجحةتجارةيديركانيوحناأنأسلفنافلقد

مرقسذلكوغيروالعمالالصيداربقومجموكمنلهوكانتلحفظها

النقلفوسائلفلسطينفيشاخفاغيرتمفقدكانالطازجالسحكأما52ا

فيوخاجمةلإلنسانتتيجعتكنلمديدةالمئالجوارةوحرالسريعةغير

كبجنإئيةمنطقةمنرالوالطالروحالسمكلحمليتناوالجنوبفياليهودية

يئلمجليهنجشيأيإددرقلهوئاباوححفظهفيمكنالمملحالسمكأماالجليل

يوحناوراللىآنالجائزطواللعإم01فىفساسيآربهنأكانوهكذاالتلف
آلحرحينمنابتهطعلمجبهفنةرئيسبيتجاتاحظارسالييرالىكان
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هفهيوئدماالتفليدفييوجدأنهويبدوهناكمعروفايوحنا9كان

منأكرإليهأشرناالذىكتابهفيمورتونفهـيقولالنظرية

كمقهىتستخدمقديمةبنايةأورشليمفيتوجدالحاضريومناحتئإنه3مر
ويعتقدأثريةكنيسةمنأحجارإقدخهفياسفخدمتوقدةالعربيديره

نفسفيكنيسةالدارطهذهموقعفيتقومكانتأنهالفرنسسثاناإلخوة

بيتهعليهايقيموكانيمتلكهاكانيوحنايوالدزبدىأنيظتالتىالبقعة

هامركزكانالتىالرائحةالتجارةفروعمنفرعايغالبيتهذاكانوقد
الجليلفيهناكالرثيسى

فيمكانالهوجدبطرسأنفالخالصةالتفاصيلأمرمنومهمايكن

كانتالليلةألنالخدموسطءيستدفيوقفوهناكالكهنةرئيسدار
مراتثالثلسيدهإنكارهامرمنكانماوكانباردة

عالمةالسيدجعلهالذىالديكصياحبشأناإلشارةيستحتىأمرهناك

تربيةيبيحكانماالناعوسبأنالبعضاعزضفقلهبطرسإلنكار

أينفنالمدينةابقىفضالتهاتنجسأنمنخوفاأورشليمفيالدواجن
نيالديكذلكأقى

اكافىالوقتمعرفةفيطريفتهملهمكانتالرومانإنقيلولكن

الساعةإلىةلرالظهبعدالسادسةالساعهمنأربمحراساتإلىالليليقسمون

منالثالمةإلىااليلنصفومنالليلنصفإلىالعاسعةمنثماالسعة

كلههذاالشمسمطلعأوالسادسةإلىالثالثةومنلىالمالبومصباح

حينماتآخريستبدلالحارسكانوالنهارالليلتقسيمفيالحالىبنظامناأشبه
البوقفيينفخكانالثالثةالساعةفيالنوباتنغييروساعةنوبعستنتهى

اليونانيةوفيجالسنيومبكلمةالالتينيةفيثعرفدكانتالبوقنفخةأما
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قالوهكذاالديكصياحواحاطحتينإلومعنىفونياأروال

ثألثتنكرفىسوفالديكبصيحةالبوقفيينفخآنقبللتلميذهيسوع

ويرفالديكصيحةيعرفليمأورفىواحدكلكانلفدمرات

ظالمفييهتفالصوتانطلقاإرهالليلمنتصفبعدالثالثةفىتغأنها
الممجحكالمبطرسقذكرالليلةتلك

والجبانالبطل

5232ت815181خا

مةلقىواحداليرجدإنهنقولسيدهيطرسأنكرصذاوه

يثالحدهفيلذحممالوكاظيجدداطأبطرسلقىماقدروالمنابرالوعاظ

بعضنتذكرأنالناوحمنولعبطرسوجبئبطرمماسقوطعن
القصةمالبسات

لموجميعهمأليوحنااهربواكلهمالالميذأننذكرأنعليناا

عدايابطرسيستانفىعليهاأليدىءدلقاساعةمسيدمعنللدفاعأيديههميمدوا
سيفهواستليدهمددقدبطرسفعدهقيماتأمال

المحققالمرتلكنجفىأنتمامايعرفوهوسيفهاستل

الموكبيتبعذلكبعدنراهئممسلحكاملجيشوجهفيسيفهاستل

لسيدهيتمسوفماليرىالثائر

نحفظهاألزماتفىاجعيترالشجاعإنسانحيورةاألولىالصورةإن
إلىشجاعظوتدفعهاأليدىكلترتخىحينماسيدهعنمدافعاجاعته

أمرهاكتثمفلوينتظرهالذىالرهيبالمصيريعلموهوسيدهءوراالسير
غيردخلاألسدعريئوإلىالكهنةرئيسدارإلىحتىسيدهتنلفد
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كخاوإق001فجأةعليهورالعاصفةنرىكنافإذوجلوالباب

التجربةنرىكناوإنالغفلةلحظاتمنلحظةفيئباتهمنيسقطنراه

جبانالألنهسقطأنهننسىأالفينبغىفسقطلمجابههاأنمنأقوى
لقدلحظةاخرإلىالميدانفياندخشجاعألنهبلالحياةعليحويص

الشجاعسقطهبلالجبانسقطةالسقطتهكانت

محبتهاالمتحانأثبتولقديسوعبطرسأحبكمنذكرأنوعلينا2

الذىالوقتوفيجوارههوإلمماوقفالجمتفيههربالذىالوقتقفى

يحببطرسكانلقدوإصراربعزمهوتبعهمعلمهمعنالكل4ؤتخلى

فيحدثتسقطتهولكنسقطأنهمحيحعنهيتخليأنيشأولمصميده
لسيدهالشديدةمحبتهإلجهادفعتهبساتومظروف

لقدنحلصهإلىورجعإلمحصوابهبطرصعادأيفماكيفنذكرأنوعلينا3

ويفتهىفيسقطويهتزيتأرجحأنممكناكانلجئدابطرصأأنككناكان

السطورتكونأنيمكنكانلسيدهإنكارهقصةإنعظيماسقوطهويكرن

ويكفربيديهحياتهينهىأنيمكنكانيهوذانظيرجاتهقصةقعنااألخير

والناسإنكارهقصةشكوالانتشرتلقددمهبسفكفعلتهعغ

ديثاطفيالكبرىلذخهميجدونالناساتعرالدوامعلىهويههعات

التقليديصورهمانتصورأنالملذلنامنولعلهاآلخرفيسقطاتعن

ييئالطرفياسافىبطرسيشاهدونحينالديكصياحيقلدونالناسنتصور

نفسهإلىومحادلحتهعزشلهمابطزسولكنمنهعريهالنفيإمعانا
ءشىكليبدآأناألمرقتضىولوحتىولأفيمركزهيسثعيدأناقدحمزم

الخائىالميشبالرسداخلفيآخربطرسهناككاقعدجديدمن

والخدمالجاريةامام
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لسيدههءوالأعلنالذىيفىابطرسأنكلهاألمرخالصةن

القمرنورفيسيدهمدافعاعنسيفهواستليدهمدالذىهوالعفيةفي

شمأنمالحببرباطبهارتبطقدقلبهألنسيدهتبعالذىهوبطرسا
المهتزبطرصلمايقىابطرسهوهذاهمحمفيوحيدأركهأن

االطالقعلىبطرسيكنقلمسيدهأنكرىاللهالجبانالئرا
بطرسإلىبأبصارهنفذبطرسإلىنظرلقديسوعرآهماوهذا

فيهوأنهيسوعفيماأروعإننومتهمنليوقظهالداخلفيالذىالحقيقى

الحفيقىاناإلنسفيرىينظرأنيستطيععجزناضعفنامثملناوسط

رغميحبناتهورنافيإليهنصلممابالرغميفهمنايسوعإنأعماقنافي
بعضفيوتصبحعليناوتسيطرتخلقناأوبتصرفنانخلفهاالتىالظروف

كياننامناجزاألحيان

نكوانماسوفترىالتىاالقبةبنظرتهبلعليهنحنمابسبباليحبناإنه
بلءأمانتناوعدموعجزناضعفنامنلرأكعظمىاليسوعمحبةإنعليه
إخالصنافيبلأمانتناعدمفيليسفيناالحقجتهىاإلنسانترىمحبته

الحثيثيناوسسقطتنامنقيامنافيبلالتجربةأمامهزيمتنافيليس

ساعاتناأحلثفىحتىويستحثنابناوصهيبيناديناالذىالصالحءورا
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ثترعآلئاسيخألضحاخ

بيالطسأمامصسوع

ءآثوالتلداليإلمقتاقاجمئلمنبتسموغتجابرائئم

يكىتآثيدارإلىهئمتذخفواؤلئمضئغؤكان

إتئهثمبيآلطشقخرجاثمضغفمأكئونئوااليختتخم

أتجابواثستالأثيالذاغلىتقذعونشيكايلآئةلةؤقا
إليكسمففناةقذكئاماشمزقاعلتكنتئمتوتةؤقائوا

تحمعلئهؤآخكمواآئتثمخفوةبيآلطشتهئم4ققا
أخدأتفتلأنتتاتحوزآلآثتهوذته4ققاءتاموميكئم

كانجميتةأئالىمشييرأقاتهآلذىوغتس4قؤيتيئم
تموتأكأمريعأ

وعتسودغاأثوالتداليإلىأثضابيآلطمشدخلثئم

داتلثأينيسئوغأتجابئآئتفودشيلثآئعتتةزقاذ

بيآلطشأتجابهكتىقكتائواآخرونآثمهذا4تفو
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4إآشقموكآكقتلؤزؤستاثائئكتفويىأتالقلى

اهلةمنثتثممفقكتىيمئتوعآتجالمحتفعفتقاذا

ايخذتكانآئقاتمالذاجميقتضتكتىكاتثتوآثعاتم

ليستثأألنؤلليهيبآثتهوبإذأسقتماليكىونيخاه

قيكاذاآقأتحةبيآلطشتهققاآلهتأمنقمقكتي

آتاويذتقذيهذالجذإثى4تقوآثتتسموعتأتجا

هوتنكللفحقألشهدمآئداإلمأأتئتقذالذاو

آلخقههوقابيآلطستةقاذضؤيىسقعيآثخهنمن

لعمثتأتاتهثمؤقاذآثتهودإلىأئضأخرفيالذاقالفاو

تكئمأطيقآنغاديهؤلكثمؤاجذهعلةيخيهأجد
تيكثكئماطيتآآلطونأقتريآئمضحنيؤاجدأ

تللئعتثإهذاقائيينتجميغهئمائضةرخوافصمأثمهوب
لضاازاتاشتءسالطزباراتاش

وضفرهوجآوعيبيآلطشأخذاألحينئا

ثووآثحممتوهرآلبمهجملىووضعوؤككثينإكليألأثعسئكر

وكانواآئمهوبياملكأآلسئآليقواصوناوكانوالأزجو
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أتاقاتفغؤقاذخارجأأثضأبيآلطشقخرجفطئونه

واجذهجملةييلأحدمتتآتىتغقموإثئكثمخألجه3

وثؤلتلثآلمثئإكليلحاملرهوخارجأيسموعفخرج

زآروقلتضاآألئعمتانهؤدابيآلطشلهثمفقاذآألزجوال

آضيئهأضيثهقائيينضرخواواثخدامأئكقنيما2رؤسما

أحدتتثىيخؤأضلموةآئتأثمخذوةبيآلطشتهثمقاذ
يتاتائوتؤختامإشتخاآئتفؤدأخابئهجمليجيما

تمعقنتماآاللآننتقسهخقلئهيئتموتآنيجمب

دأرإقاأئضأقذخلخؤفأآردأدآثقؤلااللبيآلطش

لعطهفلثميسموعأئاوأئتأئنميقمسموخ4ؤقاآثوآلية

أنأتغقمأتستتكقمنىأتابيآلطشتهقاذق03جموابا

أخافياطيقكآنؤسمفاالنأآضلتلثآنسحفطانالي

قذتكنتؤتثمآثتئةغقأسمفطانلذيكنتثمتسموع

خطئةتهإلئكأسثقضنيآلذئيحنايلثقؤفطينالمخطيت

يطيقهأنأتطفمببيآلطشكانآئؤقمبهذاجميأغنهم
الذاأطتقتإيئائيينقخونتضنركانواائحهودزلكن

264



ئيكأيقاومنفمتحهيخغلتنكللقيثضرمجئاتت
قثضز

ؤتجقشوغتآخرفيآئقؤلالذابيآلطشستمغققفا

يماجثرانؤبآثأثتآلطتةئقاذقوجمعمىآلتلاثيكرستئغلى
ستلآلعمثاآلسماغةؤتخوآئمضحأسئيغدادؤكانجساثا

أضلثهخذةخذةفضرخواميككثمهؤذافتهود4ققا

2آكهترؤستاأتجابهقيككثمأضييبأبيآلطشتهثمقاذ

إتئهئمأسئلقهقجيتئذقئضرإألميكتتالثش
يمضقمت

بهؤصضؤاتسئوخقأخئوا
818391061يوحمنا

فيوردتكايسوعلمحهمحاقصةمياقفيدراميةصورةأفوىهذه

الففرةإناروعتهاالصورةنفقدءاأجنرإلىتقسيمهاحاولنافإذاالبشائر

عمقإلىنصلأننريدكناإنعلنقراهاأنينبغىأمامناالىالويلة

اإلنقباهـأقصىينموجهمتتابعةفصولفيتأمالتنافيهاوسركرمناتهامتض

مسرحكليوجزرمدأمامنافىءوخبهىتروحالتىوالحمخصياتالصورإلم
05اخلمالدةالفصة
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اليبردعنبالحديثسنبدأ

سياصةوكانترومالسلطانخاضعبنهودالكانالمسيحعصرفي

والحكمالحريةقدرأمنلهمالخاضعةالمستعمراتلسكانتتيحالوومان
اإلعدامحكمتنفيذتالمستعراتسكانحقمنيكنلمولكناتىال

يسمىكانكاجالدىإبةالسيفأوحقالجالدحقكانلقد

بأربعينالهيكلخرابقبلدالتلمويقولوكافقالرومانعلىوضا

روماقحامأولأماوالموتالحياةحقائيلإسمنانتزععاما
المورخيوسيفوسنابريخكولرنيوسيدعىكاشنافقدفلسالنعلي

فىليكونقيصربأمروالياعنإنهقائالتعيينهعنالشهيرىاليهر
يدعىكاهنعغأيضايوسيفوسويتحدثوالموتالحياةسلطاذيهيال

أعدائهمنالبعضفىاإلعدامحكملنقذأنأرادعنانوص

فىالحقيمللثالإنهقائلينعزمهعنيثنوهأنايهوداءعقالوحاول

فأمراألصبتفاصيلعرفالوالىولكغادواأهـمالهموتمثذ

نرىاألحيانبعضفيلهلبسحقفيفكرأنهلمجردوظيفتهمنبعرله
الموتحكبتنفيذنجآنفسنهميقوموناليودأناستفانوسحادثةفيكما

منبدآاليهودمجدلموهثذاوقانوناشرعاجائزآيكنلمذالمثولكن

الموتحثمعليهيصدرحتىومافىالرالىالوأماملمحاكمتهيسوعإحضارإ

لديهمكانتلمااإلعدامحكمبأنفسهمينافنواأنلليهودكانولر

عليجدفمنالناموستعليمهومذاباألحجارالرجمصوىوسيلة
كالوطنىالعريبرجماالجماعةكليرجمهيقتلنهفالرباسم

4261الويين81يقتلمجدفعندما

إلىشهادتهأدتشاهدأوليكونااستفانوسثهيدالمعحدثوكا
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يرجمهالكلقبلويرجمهباألحجارأواليمسكىالفهوالمتهمدانة
5153عددالمحلةخارنالجماعةكلبالحجارة

العدديقوالوهذاوالثالئنالثاقالعددمناألساسىالهدفهوهذا

عنجمهاتنبأالتىيسوعكلماتتتملكىحدوئهتمقدحدثمامملإن
عنارتفعتإنوأنابالفعلقاللفدبهايموتسوفالتىيلطريقة

بمعنىارتفعتوكلمة2123يوحناالجميعإلىأجذباالرض

بتصل

لقدكانبالرجمالبالصلبيسوعموتيتمأنالبدكانذلكوعلى

األرضعنيرخحتىالرومانيةبالطريقةالموتيقاصىأدالمحتيمن
علىالقضيةمذهفيالحكمبتبعةيلقواأنالبدايةالردمنأرادولقد

حتىالمسشوليةعنبالكليةيتنحواانأرادوالقدالروماقالوالىأكتاف

اتخذواوهكذاجريرةواللهمذنبالمحايديالشعبنظرفىيظهروا

أغراضهملتنفيذالفطمخلبالروماقبيالطسمن

بيالطسأماميسوع
9161إلى8182يوحنا

هذامنأكرهوماوهناكيطرلاليهودعنالحديثالكن

حقيفةمنأكةلرأمامناتبرزالقصةسياقنتأملإذفنحن

مجنونةقانلةبغضةإلىانتصثميسوعبكراهيةمعهماألمربدمفلقدا

الشرسةالذئابءعواإلىاصلبهاصلبهمأصوافينصغىفنحن

المجنونةالصرخاتإلىباراباسبلهذاليساهتافاتهمفيونستمع
وتردوناندفعواحتىاليهودعقولاهيةالكرجنونتملكلقدالفافلة
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تملكتوشنافيمننوعالكراهيةإنالماثرةالعواطفسياقي

فىءثىاليفكرأويسمعأوينظركيفيعرفالفانهإنسانقلب

برىفالالبغضةرقوسمعهوقلبهاإلنسانعينىيغشىالوجود

صوتإلىيستمعوالالصائبالرأىإلىيميلوالالقويمالطريق
ومشاعرهاإلنسكاسبحوتذهبألنهاقاتلرهيبءشىالبغضةندإالضمير
السليموتفديره

الصحيحمورووزنهااتقييمعلىالقدرةاليهودأقدتقدالبغضةوهذه2

يستطيعوافاليتنجسوالئالالوالىبالطيدخاواأالعلىحريصينكانوالقد
الفصحعيدممارساتفييشتركواأق

أقصىيبذلونوهاهماللهابنقتلجريمةيدبرونهاهمذلكومع
صاحبهعلىيحتماليهودىكانولمقداميةاإلجراضهمأغرإلىليصلواالجهد
يعنىالرومانيهالواليةدارإلىالدخولوكانشرعياطاهوايكونأن

عندوهوالشفاهىالناموسيقوليكااالوليطريقينعنالتنجس
والتمسكتقديرهفيويزيدونالمكتوبالناموسيقابلوالفريسيينالكستبة

كانالفصحلعيداإلعدادأنوالثافىنجساألمممسكنإنيقولوهوبه

مننوعأىعنبحئاوحرصدقهبكلالبيتكلءأرجاتفتيشيقتضى

نعيدأنوعليناالشررمزفالخميرمخهاالبيتوتنقيةالخميرأنواع
هايستعرصعورةوالحقاإلخالصبفطيربلوالشرالخبثبخمرال

التقليدهذامغاألممرسول
هلكسىبصورتينصاحبهينجسالواليةدارإلىفالدخولذلكوعلي

قالجهودىهذاحدثفإذاالدارفيميرالخلوجودوكذلكيةالو

خاصةفرائضفىذلكبعديجتازأنوعليهءالمساحتىنجسايصبح

طماهرأيصبححتىكلتطهير
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وتعالببهاناموسهابأصولالمتمسكةمتةلزالمالجماعةظكىشنحنها

لتلطخنعمءأبرىبدمأياثجبالتلطخالمسحورةكالكالبتندخحرصبكل
األمورالظاهريةفىمدققمسيحىمنوكمالمتجسدةالمحبةالذابنبدمأياثها

واإليمانوالرحمةالبرالوصاياجوهريكسروهواللهيرضىأنهبظن

السبوتفأءأالفهةالتقاليدفيالتدقيقماكلتدفئطائفةنمبل

رسبمفيواقاثبلوروإلوالشمموعالبخورفىواألعياد
الصالةفيمعينةجهةإلىاإلتجاهفيرشمهأووشمهأوالصليب

األبررهذهمنوعشراتالمناسباتلكلومطابقهاالكهنوتيةالمإلبسفي

تكسرجيةالمسجوهرخارجهىالقالطقوكماهذهسبيلىوفيهاوغير
إلىاألمروصلربماالطوائفمنلركحاغفيوتطعنالمحبةناموس

التىالمساميرمنمسمارنزعإنمورتونفهـيقولكاحالمسءالعدا

منوقتفيأدىالقدسئالقيامةكنيسةفياأليقوناتاعليهاتعلق
منبلاألمورأغربمنإنالشهيرةالقرمحرباندالعإلىاالوقات

األمورتقييمعليالقدرداإلنسانيفقداألممىالتعصبأنإيالماهاأكثر
الصحيلحالوضعفيووضعهاووزنما

اظطبررةدجالآلأضىإلىبهلوصول6ليسهعائهامهمفىرددايهودولم3

مىالخاضةحهممحافيلهخهمتهمكانتفلقدالظروفتقتضىحسمما

يكترثلنبيالطسأنيعلمونانوكالكنهمو6256متىالتجديف

فاحكوابناموسكمتختصأمورهذهإنلهمسيقوليإنهالتهمةهذهلمثل
خطورةأكرجممةإلىالتجدبفتهمةتتحولوأنالبدلذلثبأنفسكمفيها
أقلفلدسالوالىلمهايكترثلمفإذااطوريةلراألمكيانتمستهمة

الولملنانسهتةوتبرالقياصرةعوشعلىالجالمهىمنخوفابهايهمأنمن
أقحمواوهكذا4لفيصرخابمماألةويتهمالخيانةهومصيرمصرهشكون
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الحكمنظامعليواقردبالثورةواتهموهالسياسةانميدفىيصوعسم
يعرفودنولقدكانراالبالدحكمإلىلجصلالطريتىتمهيدعلىوالعمل

قداطولكنالصحةمنلهأساسالباطلهذااتهامهمأنيقينا
إلىللوصرلالحقيحرفأناستعدادعلىوالحاقدءثىأىعنيتورعأل

كاذباخهامعلىتقومالتىقلكههذقضيةوأيةغرف

الممبدألكليتنكرواأنعنايرعالمااللمفىهلفمإلىايصلىوحتى4

مالثلناليسقولهماليومذلكفيبهاهمكواالتىالهافاتينهربمنولعل

والملكملكنهماللهأنللشبالقديمفيصموئيلكلمةإكانتلقدقيصرإال

للزعيمالتاجمقلهوحينما2121األولصموئيلسفرسواهلمم
ابهجوكانجدعون5المممصروالفائد

يتملطالربإخاعليكمابنىيتسلطوالعليكمأناأتسلطال

832قضاةعليكم

ادتعدبأولقاموافلسطنعلىسلطاحممالرومانفرضوحينما

شرعاكانالنظاموهذاأساسهعلىالضرائبتنظيميمكنهمحتىالشعب

ثورةثاروااليهودولكنلهمالخاضعةالمسضعمراتكافةزبهسوال

نتابعأنفسهميعتبرونصانواإحمملجواحدبىوسلككثرةءدماكلفثهم

وحدهولهاللهسلطانواحدلسلطانخاضعيناللههوواحدلملك

ليسالرومانىللوالمطالكهنةهتثففحينماوالخضوعوالععبداإلكرام

شعبتاريخفيمنصلةمغالطةبأكيريقومونكانواقيحرإالطكلنا

ولعلدىيههبهينادكأأنممكنتصريحبأغربيعكلمونبلوأمة
وهوحديتهمإلىاستمعولعلهوذهوذصثةفيإليهمنظرهبيالطس

لديهمةاألخيربالورقةيلعبونانهمأدركبالطبعولكثهأذنيهقاليصد
الدودخصمهمعليالفوزسيالفى

868



2األسوالحقديغلفهاصورةأمامناتبدوتاللتىشكوالبغيضةررة

اكللعرالمستعدةىواأليدهالفاكرةواألفواهالناريةاتالنظرفيهاوتظهر

كلونسوامبادثهمكلتناسواقدضدهمفىهووالإننةالمجووالميتافات
ختارفيتوجدالملحتىوتنكروامقلوعلىوداسواثرائعهم
تبدوالتىالصورةمنوألعنوأرهبأقسىتبدوصورةءجمعااإلنسانية

ناأما

بيالطسأماميسوع
81829161يوحنا

محاعةمسرحعلىتدوالتىالثانيةالشخصيةفينتأملدعوناواآلن

مليئاسالثرريدوكياالدرامافصولخاللبيالطسيسوع

فهاملالواضحغيرالمناقضماتبا

بيالطسأنفلكعلىدليلقأكثرصرهناكالجليالواضحومن

تزيدلنليسوعماتهمانيكلوأنالحقاةتيزيفوناليهودأنيعرفكان

هـتاالرومافىالوللىأنأيضاالواضحومناألكاذيبمنسلسلةكرخهاعغ

منينقذهأنوسيلةبكلوحاولتهءأببرتمامأوأيقنالتأئركلبيسوع

بالموتعليهفحكملهمرأأخاستسلمولكنهأعدائهأيدى

إطالقدةعاأساسعلىيسوخيطلقهأنجماهدايحاولأوالاهنرفنحن
يهميسترأنيحاولثمالفصحعيدفىاليهوديختارهاألسرىمنأسير

أمرهاليحزمولكنهأخاليرءبرجاإليهميتجهثمللجلديسوعبتسليم
وينساقالبهودلمطابىيستجياأنقاطعاأيضأفضويرمهعزفييثبتوال

عرظإذاإالبيالطسفهمإلىنصلأننسئطيعلنونحنتيارممفي
كتاباتىعنهالكثيرنجدأنناالحظحسنومنحياتهلتاريخملخصا

المسكنلرىفيلوكثاباتفيكايوستينوس
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الرومافىالوالىبهيفومكانالذىالدورفدركأنعليناءشىكلبل

خطواتلنتتبعءالوراإلىرجعنالوعليناضروالالهودبةبالدفي

البدايةمنالتاريخ

لرالكسبودسهرالملثحياةانتهتيحالمميالدقبلاضالرآالعاففى

منالكتلمنوبالرغممجملتهافلسطنعلىملكامرودسهكانولقد
محبوباصديقاالرومانكانعظماملكاجانبمنلرأكفيققدكانأخطائه

ةالثالثةأبنائهبنوصيتهحسبمملكتهقسمتحياتهانهتفلمالديهم
صارواليافجلبسووبيريةالجليلواليةانتيباسنصيبمنفكان

لةالمأهوغيرلبليةاالمناطقوحيىوتراخونيتسوأورافيتسباطانيةعلي

واليهوديةأدوميةحكبمرخالوسألوبنالشرقىالمثمالجهةلواقعة

ومانالرأماعثرةالفامنةتتجاوزألالحيئذلكفيلسنهكاوقدةوالسامر

وأقروهالعكسيماهنأيدواققد

صانأرخيالوسولكنوفيلبسانتيباسحسناحراألسسارتولقد

شكاواهمقدمواأنفسهماليهودأنحخاعنفبكل4رقحكمفظاقاسيا

تضمأنيأملودأكانواولقدسواهاخروتعيينالحكممنلعزلهلقيصر

الحياةعلييعينهمماالرقعةاتساعمنلهمفيكونسوريةواليةإلىمقاطعتهم

الرومانيةاتالمستعمروالتدكانتوسلطانهالمالورقابةعنبعيدأءهدوك

تعسكرالروماقالجيشمنكتائبإلىيحتاجمنهاقسمقسعنإلىتنقسم

باسمتعرفكانتوهذهلإلمبراطورالمباشرةالسلطةلمحتفيي

المتاعببعيدأعنومسالمةءهدوفىيخياآخروقسماألمبرياليةالمستعمرات

4عاملدوالمغإننقولمجيثشراتأرجأمناكالخاالالتقويمحمسبا
ابالدالغتبل

74



الروماىاالسناتأوالشيوخلمجلسالمباشرةالسيطرةتحتباتاإلضطر

فكانتفلسطيئأماالسناثوريةأوالمشيخيةاتبالمستعمرترفكانتوهذه

النظاملحقظالرومافىالجيشمنكتائبإلىتحتاجابالتاواضطرقالقلأرض

المستعراتوكانتمباشرةاطوراإلمبرسلطانتحتلذلكقهىفيها

حاكماوفيصلبواسطةتحكمسوريةنظيرالشاسعة
كانفقدالثانيةالدرجةاتمستعمرأفىاألصغرالمستعمراتأما

والحكومىىالعسكرالسلطااحبهوالىالوكانلذلكروماقالويحكها
والتنفيذءوالقضاالحكمسلطةيملثكانأنهأىالمنطقةعليوالشزعى

السنةفياالقلعلىواحدةمرةتهمنطقفىبقعةكلبزيارةيفومكان

وكانخالفاخهمىويسوهمقضايافيويحكمالشعباوىشكإلىيدشمع
ضرائبفرضفيالحقلهكانمالكنهالضرائبجمععلىبشرف
أنعليهمحظورأكانولكنهالخزانةمنراتبهيتقاضىوكانجديدة

رخفيالحقللشبكانسلطاتهتجاوزفإذارشوةأوهديةأيةبتناول

قيصرإلىامره

قلسطينفىمطبقاكافي3اطنظاممناألخيرالنوعوهذا
للمييالد6عاماألولالوالىقبلهمنقيصرأوغسطوسعينهناكفإلى
الحكمكررسىعلىواستمرم92عامبدأبراليتهققدبيالطسأما

تغلىمنطقةالدوامعلىلممأنهاهوكاؤلسطينكانتولقدسنواتتسع
ويدناضجبعقلالوالىيحكمأنتفتضىوكانتوالمشاكلباالضطرابات

يلمعأنقبلبيإلطستاريخعنالفليلإالنعرفالونحنحديدمن
اإلداريةوالمقدرةالحيلةمنكلتلككانأنهنعتقدولكنناالسياسةأفقفي

كانفلقدالثائرةاتنطقةهذهخكمفيواهسلىظقيصرجعلمما
الموصلةالقنطرةانجغرافيموقعهانجسبألنهاالقريدمركزهالفلسطيئ

وسوريةمصربين
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روحتنضصهكانتأنهبدافلفدفشلهأثبتكحاكم6بيالطسلكيق
ويرىبحتقرهمكانلقدلنفسيتهمالصادقوالفهمهودالمعالمعاطف

وتفاليدهبأوهامهمتمسكاالحضارةركبعنمتخلفابدائياشعبافيهم
اليهودكانهكذاوعنصريتهغباوتهفيمتعجرفاوشرائعهبناموسهمتعلقا

ذلكتثبتشهيرةأحداثثالثةوهناكبيالطسنظرفي

تكنلموأورشيمووشليملهزيارةأولفىوقدولاالحادثأما
بطبيعةولكنلهالرئيسىالمقرهىقييريةملينةكانتالوالىمقر

الهيكلمركزأورشليماألخصوعليمدينةكلبزيارةيقومكانممله
فرصيافيإليهاالقادميهبالحجاجتكتظالمدينةكانتالدينيةوالزعامة

والمتاعبمفرأللغشنتفكطالفصحعيدفيالتحديدوجهوعلىاألعيد

الروماقالجندمنكتائببهرفقتهيكونأنيفتضىاألمركانولذلك
مقرألهاأنطوياقلعهمنتشخذالكتائبهفهوكانت

الشعاراتهذهقةوعلمامعهمشعاراخهبميحمدونالجندكانودقد
كاقيصركانللرومافىالنسريظلهلقيصرالمعدنمنصورةكانت

نظرفيكانتتالمعدنيةالصورهوهذهكإلهالتعبدلهويقدميكرمأسلفنا

وعبادتهإكرامهعنصراحةالناموممهينهىمنحوتتمثالعنالتقلاليهود

صنعهحمماأو

هنميخزعونجعلهمماالحكةمنأوتوافقدالسابقونالوالةأما

والثوراتللقالقلومنعااليهودلمعتقداتامااحقرالمعديةالصور

بكاملالمفدسةالمدينةيدخلواأذالجندأمربللفلكيكترثفلمهوأما
يبصروهأنداليهوشيوخمنونكثيرحاولولقدوشعاراخهموزينتهمعدتهم
أسحاهلمايستجيبأالوعزمصراربرفضولكنهعلهبنتاثج

أورشليمفيجنودهتاركاقيصريةإلىعادوهكذااليهودخرافات
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ليلكاملةأيامةخممبقصرهوأحاطواهناكإلمالحهودجماهيرتبعته

اتضاعفيويتنلونيصرخونوهممكاضهممنحونحزيتزالنهار
والعكاهماستعدادللقاحمهمعليأنههميخبررسوالصمإلبيالطسأرسلأوأخر
المسلحةالكشائبأحاطتالهودمهرقيحيثوهنالثالمدينةسرحفيمعهم

فنصيبهماأتوحيثمنادويعولمإنبأنهمعاعمزبيالطسوهددحسلىبا
وأظهرواتحدفيرقاحمهممدواوعندهاالسيفيحدالموتمنأقليكونلن

جماعاتيقتلأنيستطيعكانمابيالطسحتىولكنللهوتاستعدادهم
يحدلموهكذاكوالهللخطرمركزهيعرضأندوتسالحبالءكزال

الشعاراتعنقيصرةصوبنزعجنودهوأمرلمطالبهمالرضوخمنبدا

حاكمحمهايبدأأنيمكنبدايةأسوأحعذهوكانت

المشارجااشخدايمكنلوافيكلاموالحولتلموركانتالثانيةوالحادثة

رأىشوكانالمياهفقصمشكلةمنتعاىاانتصفأورشليمالامالعمرانيه
خارجمنالمياهفجهاتجرىحجريةقناةبعملالمشكلةجيعاأنبيالطس

هناكالناشعالمشروعلهذاالالزمبالماليأقىأينومنداخلهاإلمماالمدينة
أنإالفائدةبا3موضعهافئترقدوالتىالهيكلخزانةفيالمؤلنهةاأللوف

مثلفياألموالهذهيستخدماللماذاوالنهبللسلبالكهنةأيدىإليهاتمتد
انحصصةالمقدسةاالموالاستخدامإلىيتجطلمبيالطسأنعليالعملهذا

يأىكانوالذىبئبالقرالمسمىالمالإلىتجه01لقدوالتقدماتللذباخ
المقدسةالطقوسفىاستخدامهمعهايستحيلمصادرمن

شكوالعظيممئروعرياوضرحيويابيالطسمشروعولقدكان

الهيكللزوماأكربالحرىوهوالمدينةلسكاناللزومكلالزمءفالما

ثارواالهودولكناليوميةباحاينهمنالمستمرفالتنظيإلىيحتاجالذى
ويلعنونيصخبونالطرقاتفيوتدفقواالمشروععلى
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متخفيئجنودهوأرسلالمرةهذهرأسهركبكفدبيالطسما

الجموعوسطاتسالومنهوبإشارةهاتحنحبأةوأسلححهمعاديةمالبسفي

ليسعددامهموذبحواكالوحوشمضحالجعليوانقضواةالثاش
بالقليل

اليهودقلوبفيلهالمذخرالحقدرصيدبيالطسزادأخرومرة

قيصرعتابإلىضدهشكاواهملرخالفريعةوأعطاهم

حينأنهنعرففنحنلبيالطسبالنسبةرداعقأمحنرأكاظهروالحادكاالئالثة

القديمهيرودسقصرعليضيفايزلكلنأورشليمبزيارةيقومكان
أوالشصويتبدروعتعرفالتىعالدرمنمجموعةبصنعأمروهضاك
طوراإلمبرلذكرىبماتكرقيصرطباريوساسمعليهاونقشثهالدعاية
كإلهيكرمكانفيصرأنأسلقناولقدالقصرجدرانحولبتعليقهاوأمر

اليهودوثارداودمدينةكلبفيغريبإلهاسميفرأونءأوالهموها
يجدوالماوأخيربعنادرفضولكنهالدرخيةلزعأنبيالطسمنوطلبوا

وأمرلهماستجابالذىنفسهقيصرطباريوسإلىشكواهمنجعوايرأنمنبدا
لمطاليهمبابرضوخبيإلطس

حدثبيالطسمعاالمراتتثاكبفنعرثأنالملذلنامنوآلعله

للتنقيببعثةقامتالسامرةففىالمسيحصلبمناثنتينبعدسغتينفذا
هناكمدفونةإخهايقالالتىريةاألفى6االوبعضعنالسامرةجبلفي

البعثةءأعضاوذيحواجندهفأرسلموامرةاالمرفيأنابيالطسياوظن

فأرسلواوهدوئهمبإخالصهملنمعروفكانوافقدامرةالسكانأما

قيصرفأرسلقيصرإلىشكواممرفعالذىسورنةوالىللىيملشكون
قيصرطباريوسحياةافتهتروماسإلىذهابهءأثناوفىطلبهفى
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مسرحلىءمناختفىالمجنذلكفنبيالطسأمرفىتمماذأتعرفال
بنفيهالجديدقيمروأمرعزلإنهويقالالبايةإلىريخالم

وبينبيالطسبينالعالقاتتطوراتعنالئاريخيةالصورهذهأمام

إلىودقعوهالرومافماالىالودالهواحرجكيفندركأننستطيعداليهو

للضلبيسوعيسلمأن

يقولونبهموكأقلقيمرمحبافلستهذاأطلقتإنقالوالقد
واقعةهناكتماماءبيضاليسيتقيصرعندحائفكإنبالفعللة

أمرلثنرخسوفلناتستسلملمفإنالقيمرىالبالطلدىلثسابقة
دفعلفدالواليةمنلكعزالنتيجةوسئكوناطرراالمبرإلىئانيةمرة

إلىمجااللهتدعلمالسابقةغلطاتهألنيسوععلىللحكمدفعابيالطس1
تلثفيماضيهصورأمامهظهرتوهكذاأيضاالمرةهذهدودالينحدى
ةبيالطسجهةمنباألعىيشعرأنإاليسعهالالعافلوالمفكرالحاسمةالمحظة

لقدوأشدأقسىكانتالعاضفةولكنأفدامهيثبتأنأرادلقد

ولمالقدركففىكاناومصيرهمركزهولكناليهوديتحدىأنأراد

للميببيسيأسيلموهبهذايغامرأويقامرأنيقبل

بيالطسبىاماميسوع
810829161يوحنا

فيسملوكهنفحصدعناواآلنبيالطسغتاريخعنخاطفةلمحةرأينا

عرفلقدعليهالجكمىبارايكنلمايةالبديمنإنهليسوعمحاكمته
يستطعفمماضيهيفعابمقيداليايوإكانذلكوحءبرىيسوعأن
إنسانعليارركمإصدارإلىمرغماءفاجمطرحبائلهمةيتخلصأن

ءبرى
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فىاآلخهعلىالمسرليةءوإلقايفعغبالكليةاصلىبمحاولةييدأنراهوغن

لفدحاولناموسكمحسبعليهحكواواأنتموهخنلليهوديقولإنه
هيهاتولكنيسوعمنيتخلصئنالقضيةمنيتخلثاأن

الرئيسىوهدفناحياتناركصمناواحدكلبحابهوأنالبديسوعإن

أننحاولماكتيرايسوعمننتخلصأننستطيعأننانظنماوكئرا

نحنلرناغيسألأحدالولكنسواناعليلهخضوعناعدمتبعةكلق

أوقبولهتبعةذواتنافيونتحمليسوعمعبأنفسنانتعاملئنينبغى
قبولهعدم

العيلرفرصةفيننهزالمآؤقمنكخلصئنأخرىمرةجماولونراه2

فيعليهجرىتقليدأهذاكانوقديطلبونهثيراالعالةحسبفمىيط

يسوعبإطالقيغريهمأنيستطيعأنهوظنالثصعبمنللتقربمحاوله

واتخاذقرارعليهالحكممسئولةمنيتخلصلنفيهايحاولثايةمرةه
نقبلهسلوبيسوعنفعلماذاأعأمميقرريستطيعسوافاأحدالولكنبنفسه
ءنرقضهأو

إلىبهيصلوالاليهوديرضىوسطحليضدأنهاللثاطرقايحاولئم3

ستوضعالىالضرباتأنظنولقدعيسمجلدأبأنفيأمرالتوأقى
وريماثلهالجهودءعداحدةمنسيضفالدامىجسدهومنضروعيمعلي

يستطيعأنهخطأظنلقداالنتفاممنالقدرحهذاءااإلىيهميصل

هذانقولأخرىومرةبالجلدبالحكمبالححلبالحكميتجنبأن
والعالميسوعلنبنتمرفكنستطيعاليفعلهأنإنساناليسمطيعمأ
نستطيعالوعيحونرضالعالمنرضىأنالنستطغوسطحلفى
طوسطريقوالإليسوععلىنحنأوليسوعمحنفإمامميديننخدمأن

وذاكهذالنب



إلىلبنجهاالسصافإلىفلئجهقتلتقدالحبلههنممانتان

التزالءوايدماإليميقنادهوهكذاالداىيسوعبمنظرقلوبهملمسمحاولة

8إملككمأطبهلملككمهوهذافيهمويهتفجراحهمنتفطر

اعواولكسنوالشفقةالعطفحاسياتفيهملريستثأنحماولقد

بأنفسنانحننفررأنعلينامنهاتعفينالنئرليةالىعناتزعلناآلخرفي

بجابهكيسوعإنيمالكرءالفارىأيباعنابذلكيقوموناآلخريئنجعلأنال

فحكلتحكملهحككوفىأوعليهلهتحكمأنوعليثالحياةطريقفي
عليهاتحكمعليهحككوفي

سواكالتبعةيتحملولنبنلكاخريقومولن

انعليكاأحيانكفييسوعمصيريقورأناخريشطيعولن

والليسوعبةبالنومصيركلكبالنمبةيسوعمصيربنفسكتفرر

دمثوليةالرهيبةالمسثرليةمنتتخلصأنتستطيعلنإنلذلكمنمناص
لكبالنسبةالموتاوالحسإة

داليوررعاعأليدقيسوعوئحلميمتهبزاأخيربيالطىأقرهكذاو
مشوليتهويتحملالحقببهانبيقفأنالشجاعةنفسهفيمجدلمألنه

أخرىجوانبأغفلنالولبيالطصدراستنافيالكثرلنغهولكننا

أمامناالماثلةتهصوفي

كانإنيوعصأللقدليةالمنطيالطس1روحإلىإثارةهناك1

آخرينأنأمنفسهمنالقولهذايقولكانإنيوعوسألهالمالثهو
آكيفئظركيهودىأناهلغرورإفىببالطسوبحيبذلثلهقالوا

بيالطسأظهرلقدشاخاصوأموركمناموسكموشئونكمفأصأنلى
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وكلوتقاليدهموأفكارهمالجهودتعاليمكارفيبنفسهيزجأنىهءستعال
فشلهسربيالطسءاستعالفيكانوأساطيرخراقاتيعتبرهكانما

السعبذلكنفسبةيفهممالملشعبحكهفيينجحأدةحاكميستطيعقلن
وأقكارهمعفولهمفيويتغلغل

هذافدمهوهدموااإليماشباالساطيريكنالطسيلكالققىأنلناوويبدب

يعرفأنمحاولقههالسرالبعدالسرالودكرامطالعاألوحبالمعرطبالى

وحينماآلمادىاألصلىالبلديقصديكنلموبالطعيسوعءجاأينمن
موسوسابيالطسلفدكانإعاجهوانزابهاضطرزاداللهفيايسوعأنطيع

تصيبهيدركهاالكافيةقوةيسوعفيتكونأنيخشىوكانمتدينامنهأكئر

لقدجانبهإلىوقفلوفيمابهيحيقأنيمكنالذىالضررمنأعظمبضرر
يجلسالذىالكرسىيفقدأنويخافقيصرثىويخاليهوديخشىكاني

كانتفربمائمامهيقفالذىراألببالتالىيخمثىكانولكنهعليه

يتحدىيحعلهماالشجاعةمنلهيكنلمبيالطسإنفيهتحلاالفة

اللهجانبفييقفأوالبشر

والشوقالعميق3الجيكنكانبيالطسظبفىأنهفعقدولكننا

بيالطسجوابكانللحقألشهدأفاياقدلهذاالسيدقالفحينماثغامر

الحقهووما

قدالسوالبهذاإذممانببايتقدمأنيمبهنصورةمنأكئروهناك

حينماباكونانسسفرالصورةهذهوقدخلدوالتهكبمألشخريةبروحيسأله
اساخريالطسسألهكذاالحقهوماالسؤالهذامفصالكتب

الهلسوجوإباينتظرولم
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ومشاعرالجماهيروصرلوالمالبساتالموقفأننعتقداكشا

سوالليسالسوالفهذاللسخريةوقتالهتقيحكافتمانفسهبيالطس

ومأزقحازمجادموقففيإنهاثاإلكترعديمأوساخرإنسان

فهاصرونقادضيقفىسوالهبيالطسساللفدفيهلمسخريةمجالال

ناجحإنسانالبشربمفاييسإنهسواهإليهيصلمالمإلىوصلقدهو

كربىإلىالرومانيةاطوريةمبراخدمةفيالمراتبأعلىإلىلولقد

مافاككانولكنالعريضةاطوريةاألمبرمناطقمنجةحرمنطقةفيالوالية
عرفزينتهالوجودمنناللقدءاألشياجوهرإلىيفتفرإنهينقصه

مشهاهإلىءأهدافهإلىصلوقدهوهاالجوهرإلىيحاجةولكنهائلالز

إلىيصلولمنظرهالعلمحظامنينللمأعزلفقيرجليلييقفأمامهوها
اقكأنأحسولكنهبلدهفيمركراحكوميايحتلرلمانهأقربينعليامرتبة

لمذللومغيجدهوالعنههوشخثيبالذىءالشىيمتلثالبسيطاإلنسان
مرتبكامضمطربالقدكانالجوابليسصعينتظر

سخريةولكنهاالسخريةبروحهنمابسوالهتقدمقدبيالطسيكونوربما
واليأسارةالمر

أحاسيسقنفسهفئألثارالمسيحشخصجابهلقدبيالطسهوهذا

كأغظغحقائقعليعينيهفتحلقدقبلمنموجودةماكانتومشاعر
إليهفاسيهفتقربهليناللفنممكناكانولقدينقصهمافرأىالحياة

ويتحدىمستقبلهويتحدطماضحهليتحدىالشحاعةلديهتكقلمولكن

صةالفرمنهضاعتوهكذاءالرىيسوججواإلىئابتاويقفوعالج
يألبداإلى
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بيالطسىآمامسوع
9161إال8183حنايو

ءأثابيسوعأحاطتالتىالجماهيرصورةفىتأملناالسالفةالصفحاتى
ودفعئهبهأحاطتالتىوالظروفالرومافىالوالىفيفتأملنامحاكمضه

إلىالدراماهذهفيالرئيسيةالصخصيةإلىنأقىواآلناليهودلالستسالم

لمسةمنأكفرتميزمايسوعصورةأىهناشنفسهالمسيحيسوع
رائعةفنية

جلوقرإالأمامناالممائلةالقصةيقرأإناناليوجدءيتىكليبل1

يتخذأسيروالاألتهامقفصفييمثلالحاكمىفىهناهوسبسوع
تعامللقدالوالىبيالطسليدفياالمغميسوعإنءمضااانمك

يتصرفلمولكنالهودمةواحدمنيرأكمعاإلحعقارخبربيالطس
بأننقرأدإاليسعناالأمامناالتىالقصةنقرأإذإننايسوعمعهكتما

شهتزىالذهوبيالطسوأنالصلبةاألرضعلييففىالنههويسرع

فييتخبطفهويالطسبلماموقفهيملكوعيمإنقدمميهتحتاألرض

يسوخجاللإشاشهايةوالةبدالهايدرىوالفهاأقحمقضيةفيحيرة
قفحىفييحاكمالبثرأمامهنااهماشقدراألبصاريخطفءبسنايشعلم
إلتهاما

ليسوملكوتهملكوتهعنعراحهبكلإينايتحدثوعينسمعوهنا2

ىحتبحاهدونأتباعهوإالكاناألركماهذهمنليسإنهمادياملكوتا

األخصوعليأورشليمفيبامكهزالجركانولقدءلألعداسححممسمبال
الفصحعيدشأنالمقدسةةالمدينفيوالبعيدالقريبتجسعفرصةفي

إلىإضافيةقواتسلونهـكانواالسببولهذااذيعلمونالرومانوكان

58



أفرادجمموعأنئاتةتاريخيةضائتإلىستنادأنقولولكنناورشليم
يزيدكانماينفلسطربوعكافهفيبيالطسإمرةتحتكانواالذفيالعسكر

حيثقيصريةفيمنهمحاميةتبقىأنبدالوكانجندىآالفدالنهعغ

هناكالنظاملحفظالسامرةفييعسكروأنبدالكاناخرءوجزالوالىقر

بيالطسيراققريأمئاتبضعمناكثروأولثكءهوالمناليتبقىبكيث
ويرفعشغبايئرأكايسوعأرادقلرالعيدفرصةءأثناألورشليمزيارتهفى
الوجودإلىفتبرزأتباعهمتدعىبأنأرادلروالعصياناقردءلوا

ةالعرياألحالملتحقيقلتسعىالصدورفىامنةالكاألحفاد

سهولةبكلذلثلهلتمالرومانضدمسلحةيفودئورةأنأرادلو

لمإذاهذاالقصحعيدفيأورشليمفيوخاصةحليفهالنجاحولكان

أنيستطيعأنهبقولهاصرالىالمعجزيةيسوعقوةاعتبارنافينفمع
ليبسطءجاإنهصفهفيللوقوفالمالثكةمنجيشاعشرإئنىبستدعى

بضىالملكوتهأنأيضاللوالىأكدأنهإالتبأسرهالوجودعلىسلطات

إنهالبشرقلوبعلىالمحبةعلىولكنوالسالحالفوةسلطانعلى

الذىالطربقبأنقالولكنسلطانهليفرضيأتلمبأنهلبيالطسيقللم
المحبةطريقإنهيدجلطريقسيتبعه

الماإلىجلكلأجلهمنالنمالرئيىالهلفعنيخبرنايسوعوهنا3

البتنرعغبالحفهليشيدءجيالقدبالحقألشهدالعالمإلىجئتلهذاويقرل
الحياةعنبالحقليشهدءوجا

حانلقدبدلذهاقدالحقوأنصافوالرمرزالصورعهدإن

وسطيطريقبوجطىالتوتهءملفياضخاوجلياالحقالعالمليعرفالوقت
الحقهروالمسيحيرقضهأليالحقإإلذمانيفبلآنماف
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الوالىأمرلقدالبطولبةالجسديةيسوعثمجاتمنصورأنرىوهنا

الجلدعليهحكمبتنفيذفقامواجنوده

يمبحبخيتقصيرودعامإلماإلنسانيربطأنالجلدطريقةوكافت
مقواةجلدمنسيورمنكانتفقدالسياطأمامنحنياالعارىظهره

خطوطفيتمزقهالجسدعلىلتنزفإذاالمسفنةوالعظامالرصاصمنبفطع

ءأحياويبقونالجلدعذابيتحملونكانواالذينهمقليلونمتراصة
عقلهيققدكانوالبعضءالجلداتتحتيموتكاقالضمحايافمعظم

واحدةأنةمنهتصعدأندونللنهايةثابتابنيسوعولكن

هوذاقائالإليهيرويشدمائهفيغارقوهوللشعبسالطسويقتارره

ولقدكانمعنيينتحملالتىالكلماتإحدئلنايقدميوحناىفىوهنااإلنسان

إلىيشايروهولهمفيقولالجماهرقاوبفيالعطفروحإيقاظفدفه

يسوع

اللماىجسإهإلىواأنظراإلنسانهوذا

أالمذاأيكفيكمأالءوشقاألممنإليهوصلماإفتطلعوا
ولكنالموتإلىتدفعوهأنهذاكلبعدتصرونهلمقلوبيشبع
روحفيتبدوالتىنغمتهثحتىلرالجباهامشعطافمحلولتهفياحتى

نصغىأننستطججديدةةصورتشفنحأذنستطيعواأللمرالتأ

أنظارهمنيشعثمةالدهبريقئشأننستطيعمخالفةنغمةإلم
هوذا9بيالطساستخدمهاالتىالكلمةإنوعقلهقلبهيمالواإلعجاب

وهىوبوسأنزموالصورةأهذهعلىاليوناقاألصلفىدتراناإلنس

كانتحتىطويلوقتيمضلمولكنعادىبشرىإنسانعلىتطلق

اإلنساناإللهىاإلنسانعليللداللةاألغريقاويستخدمهامفكر4الكلمةخسى
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يسموععنقلنامهماإنناالرجولةمثالساملالاإلنسانلممالى

نتحدثلمأوتحدثناعفهمهما

النظيرمنقطعةأمامناتبدوبطولتهفإن

الكاملالرجلالرجلأسامناهنا

بيالطسآماميسموع
9165إلى81082حنابو

السابقاللهتيبءعلبهالموتحكموفىيسوعمحاكةفينرىأخرىومرة5

نهديدابقدرليسوحويسوعلتهديديلخأبيالطسإلىنستيعواحدهمرة

يطلقأنالسلطاقلديهبأنيسوخيحأرفبيالطستحذيرأوإنذارماهو
يصلبهأنأواحهس

اللهمنأعطىقديكنلملوبالمرةعليهلهطانسلالبأنهسيبهويسوع
اليظهرةالنهايةإلىالبدايةمنبطلهاأنيسوعصوتقصةفىماأعجبإن

صجأةيهأحاطتالتىحىالظروفوكأنغرةعلماأخذوكأنهأمامنا

تنفىالقصةإنوالمرتالصليبإلىدفطدخوكأنهمصبرهفىونحكت

ايةالكمنإنهخالهإلىانتهىخفىكيدضحيةيكشلميحسوعإناذل
الصمليبمومحددهدفإلىثابتةنجكلواتيسمرالموقفسيدايبايةإلى

فهورعلمحلصمترميبةرائعةلمشثهبريمثيوحنالمايرسموهغا6

المتالحقةالوالىأسئلهعلىاإلجابةفيهيرفضأنهحدإلىصلي

صامتانراهفنحنالصمتبخداربيخهامثرأخرىمواذفاك

515ومرقس6236تحاإنجيلراجعاكهنةرئيسأمام
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يلزمنراه329الوهيرودسأمامءوإباجاللىيصمتنراه

72مىبيالطسأمامإليهئاوجهللتىالهوداتهاماتءإزاأيضاالصت

ه51مرقس49

معالظروفتجمعناففدهذانظيريئاضنخنبرحيانايبعضوفي

وأخيرأالمواضيعمنموضوعلصنقاشبينناويلورجعاعةأوفرد
النقاثيااستمرارمنالجدوىوأنهمفرغةحلفةفيورندأننانكقمثف

يسلمواأناستعدادعليوليسواالرأىيشاركونناالإنهمفنصت

وكأننايفهمونناالبالتالىوهمنفهمهالإننابهنتمسكالذىبالحق
تخنلفومثلنامقأييسهمتغايرمقاييسناإنمتباينةمختلفةبلغاتنتكلمرمم
أفكارناعنبعيدأتنأىوأفكارهممثلهمص

قجوةقاصلةيقةروحيةفجوةهناكتكونحينمابالفعليحدثهذا

إلينايتجاوزوهاأنجمكاوالإليهمهانعبرأنيمكنال

شاإلىيسوعاضطروهكذابيالطمسأماميسوعكانوهكذا
بيالطماثمام

يوعيهملأنهرهبءشىيسوعمتأنضارهيبءشى
ذريعاذثمالاأئبتقدحالتهأنمعناههذاإنأمامهالصمتفيوكرإنسانا

قديسوخوأنفيهأملأدفىهناكيعدلمأنهالنفوسطبيبأمام
كبريائهمجصناحتىقداإلنسانذلكأنيعنىهذالألبدمنهيديهنفض

يهانهأممافإلىالوصولفيءرجاهناكيعاإملمجيثوذاتيتوغروره
مبكيةتعيسةورةمنويالها
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ؤىانتمطيعالرابعةالبشلرةلناثصورهاكاأيفعأالمحاممألهمةوفى

راةلممرةمنأكثرايرأكاالالذعةالسخريةفيانلمسلراميةمواف
يرحنا

يقالالذىالموضعإلىخمارجةيسوعيخرجوهوبالوالىيختتمقالمشهد

البالطمربعاتإلىإشارةكفلكممىوربماجبائاانيةوبالعبرطالبله

علهكرمىمكانهبيالطسيتخذوهناكأرضيتهتغطىكانتالتىالمرمرى

يصدرحيثالبيمابلفيعرفكانفقدالكرسىذلكأماءالفضا

كاتزينصلاوفيجلسوالفعلالهائيةأحكامهالحاكم
أنلوبنفسهاإلنسانلمجسأنعنىأنيحتملأمريئيعنىأدنلحتحل
يسوعبيالطسأجلسهبعيداالحتمالهذاأنولوورمماسواهبجلس

وعلى4ريةالسخثوبالقرمزىثوبهبسالوهوءاالقضممكانفي

بإجالسبيالطسقامربماجبينهمنتقطروالدماالشوكإكليلرأسه

أصلبأيقولوهواليهأشاراليردمنءالهزفيوإمعانامكانهفييسوع

اقانويةغيراألنبيلأحدومربطرسإنجيلويقولأملككم
بالحقأحكميفولوهوءالضضاكرسىفييسوعأجلسبيالطسأن

علىيسوعأجلسوامشهيدالبوستينوسويقولائيلإصيامالث

لناأحكملهوقالواالحكمكومى

بهذملكهماظهارفيداليصمنالسخريةبيالطسهدفيكونربما

ماأروعماولكنيسوعمنالمخريةحدفهيكونوربماالصورة
ماإنمجيدأوحقأعظمىنبوةلنالترسمالساخرةالصورةهذهانقلبت
سخرواالذينأولئكشينظرماويومابعينهالحقكانوسخريةعاهز5قصد

الشعوبليدينءالفضاىكرعلىيجدىوهوعينهيسوعالىمنه
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عتهشجانرىيسوعجاللالمسرحيةالمحاكمةهذهفينرىهكذا

اآلبإلرادةمهتسليىفىئباتبكلالرهيبالصوتلهقبوىفى

عظىحقيقةلناوترسمنبوةإلىتنقلبدراميهساخرةصورةىوس

يكنولمالقرمزىالتوبتدىهوومنهأكثرملكيايكنلملسوعأذ

الشوكيأكليلمكللوهومنهأكزاجالرب

وبيالطحسيسر

9161إلى8102حنايو

بأحقادهمودالفهناكيسوعمحاكةفيصيةالرثيالشخصياتفىتأملنا
يسوعوهناكتصرفاتهفيويتحكميقيدهىطهبماضيهبيالطعروهناك

الثانوىبدورهاقاممتجانبيةشخصياتناكولكنالملدومجدبجالله

ةالسطوربعضلهانفردأنيدهـوخنامحاكةمسرحعلى

صةالفراوانتهزليجلدوهيسوعإليهمأسلموحينماوومانجندفهناكا
ملثفهوالمسخطاعقدرمنهبالعمخريةالفحةالسحجةمنفسياليشبعوا

فقدالثوبأمارأسهيتوجوتاجبهيديقماحىثوبكنلهلنبحثذا

اقثيليةلالدوارالمسارحفييستخدمكانلعلهقدبقرمزئءردافيوجدوه

ظفلسطتاللفوقثحريشوكىنباتأعوادنمطاكتشفوهضدتللتاجأما

وأجلسوهأحضرواكرسيافقدالعرشأمابهوئوجرهإكليالمنهضنروا

ساجدقأمامهيمرونوكانواالغابمندأعونفكطولجانالحلمحاعليه

كانوالقدوجههعلىيلطمرنهثمياملكاسمالماهاتفينساخرين

القديمفىسائدةكاذتسخيفةلعبةيلعبون

عاعريلعبهاكانهذمنجداالشبهقريبةصورةعنفيلوالمفكرخدثنا
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مصاباكامماكاراباسيدعىمعتودإنساناهناكفيفولقديماكندريةل

ليالالمدينهطرفاتينرعأناكتادالمعتوههذاءالهادىالجنونمنبنوع

أدوءأرلدتهمماثيامنمجرثاهدىغيرعلىيسيروهوونجثارأ

بالحمىويحصبونهنهيفايقلوالكسالىالصبيةبه

طمنازيوماإلىمأيودفعوهأنجموحدثمألعاهدفنهيتخذوانوكانأوأحيا
بسلخةأتواثمالجحيعيراهحمتىعالمكانعليوأجلسوهالملعبأو
جسدهعتيققأحاطواوبطنفسةلرأووءغطامهاوصنعواالشجرءلحامن

الطريقفيملقىالبردىأعوادمنعودفيوجدوهفقدالصولجانأما
ساخرةمسرحيةنىكملثزينتهكلتأنوبعدينهفىووضعوهوهلمحن

وعنيمينهعنلتصطفالطويلةالعمىتحملالشبانمنمجموعةأسرعت

أحدهماالخرتبعدالواحدالبقيةتقدمتثمالشرفحرسوكأضهايساره
فيحكموكأنهجرمأوعةإطعنالعفويسألهواألخرشكواهلهيفدم

ريةالسواللفظةوهىماريئقائلينأمامهميعالجهتفثمشعبهمصائر
الرومانالجندمعاملةفيأمامناتبدوالنىالصورةنفسملثلكسلمة

ليسوع

فظاظتهمغمهـوأنمئانوياكاندورهمإننقولهذاكلمنوبالرغم
أمأمهميفعلونماذااليدإونفهموجرمامسئوليهالكلأقلوقسوتهم

اكأخصبقللعهيدرىضنيدمهإخوتهويطابىأمتهتدينهيهودىأسير

ستأقىالجئدأولئكمعظمإنءالموتأجلهامنيستحقجرممةأومعصية
لفديوععنظيسمعولمرغرهاقيعريةكدينةبعيدةأماكن
بنالمحاكمةإلىيفدمونالذيناالسرىدآننوأماممالمائلاألسيركان
متنفسآألحقادمميجلمونوكانواالموثحكمتنفبذفحهمويتمالحينولنالح

مخهمالسخربةفياليهودضدالكافنة
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بتصويرهايفصدالبشيرالتىالساخرةالدراميةالصورإحدىنرىهنأ

ساخرةحقيفةإلىالساخرالموقفانقلبلفدالحاليةصورتهاهنأكر

بملكهأقرواوبهذالمالثءساريكاتوريةصووةيسوعمنالجندصشعلفد

األبدىالعظيمالحقكانالسخريةءفوراالشاملالعظيم

بيالطسأماميسوع

81829161يوحناأ

اباسهيتلرشعدااعلملباصورقجديرهلمسرحبتاخثعلىيبقلماوأعر2

ىاألصأإطالقعاكةوعنباراباسعنالقليلإاليخبرناالويوحنا
البشائربهتخبرنامماأكثرضيمانرفالالفصصعدفيءالسجناأو

جمعنافإذاللصورةأخرىقليلةلمساتلناتقدماألخرىالثالثوالبشائر

الشبلدىاأثراأسيركانباراباسأننعرفأننستطيعوتلكهذه

وأنهالمدينةئوشغبفتنةفياشتركوانهالطرققطاعمنكاناوأنه

أءمرقس725162متىراجعقضلجريمةارتكب
341الرسالأعمال327652لوقا651

هذايعضيهلمااحتماالنفهناكالتأمليستحقفهوباراباسلقبأما

ومعناهآباألوابنومعناهبارألمقطعيئمنمكونايكونفقدفبا

المطمابئأوبانباراالسميعنىوربماأبيهابئفهوأب

المعروفيهااألحبارمنواحدابئاباسباهـبكونأنبعيداوليسالجا

اختلطتالذيئمنواحدابنيكونربماأوطريقهوضلالتعليمعنانحرف

الشعبنظرفيفأصبحالوطنيةباألحالموالردالورةروحأمماقهمفي

الغابةفيرجالهءيعيشكانالذىالحائالهودروبنشأنشأنهزي

84



شخميةأصبححتىهديدالأوبالرضىءاألثريامنيجمعهماعلىعتعدا
االنكسليزىاألدبفيساطراحولهانسجتمعروفة

فىذثمالأومنازللصصورةباراباسفينرىأاللديناالمهمومن

المناطقاإلىحويجنأتتاعهحولهيجمعطريققاطعكانلفدالعامرينا
طاتعنىألساتنساألصلفيعنهالواردةالكلماتوإحدىالجبليه

وربماومغاورهالكثيرةالجبالبمنحنياتهأريحاطريتماعمدهمجدانكانوربما

الصالحالسامرىعنالشهيرمثلهفييقصدهالمسيحكمان

الوطنىالزعيمممامإلىأثرناكاالشعبنظرفاارتفعلعلهبل

الروماننيرمنبالدهموابحررأنأقسمواالذينالفيوريئطائفةمناالئر
اغعلببالنهببالسلببالناربالسيفسائلالومنميلةوبكل

منبهالةتحيطهمغامراتهكانتلقدرخيصامجرمايكنلمفهو

الشبنظرفيوالتقديراالحترام

مالبدوعلىفهوباراباساسمعنهذامنأكرهوماهناكولكن

سمعانابلقبلقبكمالهلقباكانلفدثاقاسمإنهأعصيالاحماليس
واليونانيةكالسريانيةالقديمالعهدمنقديمةنسخوهناكبطرس

االحآلبعيدليسهذايسوعباراباسلقبباراباستعطىواألرمني

الزجمةهويسوخإنالوفتذلكفىشائعاكانوعياسمألن

الجماهيرفتافنفيكننلفثاالمركانإنيشوعىالعبرلالسماليونانية
هئافباراباسيسوعبلرىلنابسوعليعمىافحوهذاعلى

رنينله
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القوةرجلباراباكانأبديااختيارالرالجماهاخياركانلفد

مطامعهإلىولللرالعنفططريقاختارالذىالرجلىءوالدماوالبعلش

للعنفنميهالالنىوالعطفالمحبةإنسانكانفقدةالناصرىجمرعأما
نقولأنطالمؤومنتاألسقلوبفيتهسملأسممروالذىقلبهفي

ركابفييسلرزالمارالدكايةحتىالتاريخبدايةمفذكلهالعالمإن

ءالدماوبسفكوالناروالبطشبالعنفيوئنزالماباراباصر

االصرىيسوخطريئبعديرفولمهأغراإلىصورلو

1يحرفأحدفالذلثبعدلباراباسحدثماأما

رائعةليةخياصورةلناتقا3كوريللىمارىالروائيةالكاتبةولكن

يسوعويشاهدالصليبموكبفىيسرفهواالحتمالبعيدةليست

فيههويوخأنينبغىكانىالنالمكانفىيرقعالناصرى

ءالخافىالمجرمأنامعكينكسرقلبىإنارانكسفيفيهتمتفي

اليفينصبحإلىيصلحتىفشيئاشيئاالنورعليهيشرقهذابعد

رئيسىعليهويحقدالناصرىيسوخباسمفيبقفالكاملواإليمان
كمةالمحارهنالسجنفيوإلقائهعليهبالفبضتنتسموامرةلهفيدبرالكهنة

جثةليجددالزنزانةبابالسجانيفتحةلمحاكمتهالمعيئاليومصباحوفى
هامدة

التاريخيةالمحاكمةيومفيباراباسخيسوعصورةءالمقافيكانالقد

نورالصبحإنهوالتبشيرللوعظمادةمنوأكثرالتأملمادةمنأكئر
الرهيبالليلظالممعلوجهوجهاياتقى

هسباراباقصةيراجعلالقارىطيعيرائعةرومانتيكيةبلهسماتلالحمتمتاع11
للععرب

094



هالصليبميتةمنأشنعوالأشىميتةالقديمالعالمفيهناكتكنم
ةباطوبالاتهثىحتىالمصلوبتغرتهيسالذىالوقتكانقد

افي3ىأالرومانإنبلقاسياالعذابوكانأخرىميتةألية
الرومانخطيبشيئرونيقولورهبةبرعبالمجبميتةإلىبنظرون

فيقولثاكتوسعنهويتحدثووحشيةفسوةالميتاتألمحنمىالصلبإن
بالكلماتعنهيعبرالموتإنه

مقدسةاألوضيبكانتالفرسبنلالعدامكطريقةالصلببدأولفد
كانوايعلؤتيولذلكقاتلأومجرمبجسدتتنجسأنمنأطهرطاهرة

هناكيموتركونهويةالصليبعلىإباهمسمرينءالهوافيالمجرم

انثالفرسوعنلحمهبنهشذلكبعدوالنسورالجادحةالطيوررتقوم

الرومانإلىانتقلالقرطاجييئومنقرطاجةأهلإلى

منارتكبمغمارومانىأىعلينسرئبةعقوكانماالصلبولكن

كانقماالمستعمراتسكاذوعقابالعبيدعقابكانلقدجرائم

شيشرونيقولالصليبعلىمعلقانياروميتصورالرومانىالمجتمع

أبمدوجرملمجدأنبرأكوجرمرومانىدمواطنأنلجرمإولا

عمالإنصليبعلهيعلقأنبالحرىقكمروحهتزهقأنيثناعة

يهايوجمبببهلماتتوجاالئهكلماتتصفهأنيمكنالهذامثل

لعغنئإفساننخثعماةماأفعمىكانالذىوالموتالموتهوهذاو

اكنهاالموتهلؤالتبيداألموالمجراتلمستعمراسكانموتالقديم
يسوعفاساه

المتهمانةإكثثبهتانقبعدةنريتغالحداونلالممنروكمانوقد
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الصليمبإلىسصيرككروسيمآدإبسالرهيمابالحكمالقاضىنطثى
والتنفيذالحكمئبنفصلفترةفالالصليبيبدأموكبالحالوفي

للموتطريقهفىصليبهيحملوهوالجندمنأربحةبالمهميحيلىكان

الحكمتنفيذقبلكلدكانوغالباما

الجنودوأسندهصليبهحملأقساهاوماالجلدعليةانخشفإذا

ضابطيسيركانوأمامهالرميبالحملظهرهوعلىقثميهعلىسائروهو

موعبماأمااإلكدامإلىبهانتهتالتىالجريمةعليهاسطرتإلفتةمحمل
المدينةطرقاتمنممكنعدداكرفييمرأنينبغىققدكانالصليب
تسولمنلكلوالعخويفاالعتباركانول3ا1ببالالسببن

هبالروالمصيرالمهينةالصورةكانتوقدالقانونعليالخروجنفسهله

ليتجنبوارادعألكميرينعليهللمحكومالناسمنممكنعددأكبروروثة

واالستسالمللخضوعووازعا06مصير

صففيضاهدناكيكونقدأنهرحيماخرسببهناككالولكن
إلىذلكانهىوربماعنهدفاعفيتقدمعليهبالحكمخبرأيأخذلمالمهم

عليهالحكمفيفتخ

مكانلهيقالضحموفيأورشليمخارجاإلعداممكانكانولقد
إلىانعقلتوشهاكلفاركطاوبالالتيفيةجلجثةايخةالروبالعالجمجحة

المدينةخارجاإلعداممكانيكونأنيحتمالناموسوكاناإلنكليزية
المقدسةاألرضعلىالحكموينفذالصليبيدقأنينبغىالألنه

هناكالموضعنعرفأنالتحديدجهعليالنستطغونحن
بالجسجمةياقبالذىابكانلتحديدالمورخونبهتفدمشحبمنممثر
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وريمأكاىاإلصمهذاأطلقأجلهمنالذىالسبب
هذاهعلأطلقلنكالموضعهذافيمدنونةادمجمجمةإنئولير

مابالموتعليهمحكميئالذجماجمإنيقولآخرواقزاحالف
ومافىالرالفانونالناالحمالبعيدهذالكنهناكتننضرنتكاطويلةثجيال

لتضتهأءالواواللشلنمعرضالمصلوبينبةيركيسسحكانانهمنبرالرغم

االأيامأذلثيستغرقوقدالجروحوتلوثوالعطشبالجوع3حيا

ينبغىبللنالمصلوبعلىالشمستغربأاليحتمكانالهودىالفانونأن

القانونلمجسبءالمساحلولقبلأجسادهموئحفنحياحممتنتهىأن
للكاصرةثهـهوالوحوالجارحهالطيورلتلتهمهاابخثتلتىكانتالرومانى

وأيةالهودىالناموسبحبمامحركاقهذاولكنسعورةالموالكالب

ءالعرافىصوفةمكجمبمفتزكأنيمكنماكانالجهوديةفيبفعة

أخذتالمججئةئلةأنالبعضاقنرحهتجانلمأنجدأالمنطقىمن
علىاسأكالولمدالجيمجمهيخثبهالذىمنظرهابسببالشهيرلفبها
مأس

العاريتنبفدميصليبحامالاآلالمطريقفىيسوعساروهكذا
إلىثوكبالالمكللهورأدماوهتنرفالذىوظهرهالمحزقتن

الرعيبالموتسات
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بالصليإلىالطريقى

ئقماذآلذىآئقؤجمعإتماضيتبهخاملوهؤقخرفي

خئثحلحمهبأئجئرانئتهأثخفخقيماؤئقاذتؤضعغته

آثوسثطفىفناويسوعفناومنمنمعةآخرثنوآئنثنضلموا

ؤكانألضمييمبعلماؤؤضمغهعئوانأبيآلطشوكتمب

آئجثؤانالذاأيقرآثتفوقيلرىآلئاصيسوغقكئوبأ

وعتسفيتضيآلذىأئمكاننفيآئمهوبمنكييرون

باثجئرايئلقكتوبأؤكالأثقإليتلمنهيبةقمكان

آئيهودكهتةرؤشافقاذوألأليييئلؤاثحوتايمل

كملىأحاقاذداذلقبلأثيهوبلجلث5تكتمثآليبيآلطس

كتئتقذماكتئتبيآلطساجابأئيهوب
917122لوحناأ

هحمامالحظبنالمجدرأمراضاالفقرةهذهفى

لقدهالصليبفوقأتبتكاالجريمةبنصفيختصاألولاألمرأما
التجارةلغةواليونانيةاليهودلغةالعبريةثالثبلغاتمكتوباكاق
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ثالرئيسيقالثاللغاتهذهالرومانيةالسلطاتلغةالالتينيةوالمعاملالت

دورهمالهاكاناألممهذومنوكلثالثوأممثالثلحضاراتترمؤ
افكصاتوجيهفيبهأسهمتالذئونييجهاالتاريخمسرحعليلعبتهالذى

المادةحماالفيللتأملةاإلنسانيمشاعرأرهقوافقداليونانأمااإلنسانى

الشراخأصولالعالمعلمواشقدالرومانأماءالسواعليصالفوجحال
الدينلالنسانقإمتفقدالعبرانيينأمةأماالصاثبالحكمأساس
الواحداإللهوعبادةالحق

يسوعفيوجدتكلهاالمفاميموهذه

اللهوفكراللهجصالتجسمجوعففى

اللهتومالصاللهناموسجمالطئلوفيه

اللهوطردقاللهدينتمثلوفيه

قدوجدتالكمالإلىصولواالدائبوسعيهاالبشريةمجهوداتكلإن

الثالثالحضاراتبلالثالثاللغاتنجدأنجميليسوعفيتحقيقها

هذاوتكتبصامبهتنادىأجمعللعلمترمزالتىالثالثاألممبل
األشهادرووسعليوتعلنهوترفعه

ويكسرالهودليذأدقبىالذاتقصدبيالالطسأنشيهشكالوكا

يسرلحصليبفوقةالمموتلثعليالعنواناذللثعوكحينمامكريا
التوعليححتافوالقد

عليهمملثايسوخيكونأنلقدرفضواقيصرسوىلهمملثالإنه

فتثورالصحيحومخحعهافياألموريضعالسخريةبروحبالوالىوإذا

594



عالئبنهاالتىالالفتةينزعأنطالبينبابهويدقوناليهودءزعمااثرؤ

كتبتساويقولءفيرفضبإباهوأماطحاتهايغيرأنأوالصليب
فيهنرىهللنفسهيفيقإنساناالموقفهذافينرىهلقدكتحت

ضعففيرجبنممايعوضأنيريدفهوتخاذلهعلىنادمإذماعامو
ابيالطإننجلتهديداليلينالذىالعنيدلبيالطىصورةنينرىهل

اليهودثائرةيفاومأنمجسرولمالعاصفةأمامانحنىىالذهوءعنههذا
يرضىهليطلقهأوهيصلبهلمتأرجحأبينوقفلقديخثطعلى

بدوالقدوامسسلملرهضمعليداسوأخهرأهضىسيرضىأمالهو
الصليبارقرأمامومهتزأالمصلوبحمهمةبحمحيماثابتأ

إنناحياتفافيتبدوتدالتىيبهالعجالمتناقضاتمنرةصوهذه

أخرىمواقففىونخعفكثيرفىصهناالقدبأمورنتشبثأمالركئ

أننرياوألأقدامناتتحجرماكثراناولغيرلنابالنسبةاألهميةنىغاية

لتصرفتخاذلفىونسقسملهاالقيمةتفاهاتعنضعرةقيدنةيزحزج
العنادهذامثلأظهربيالطسلوكلالجاةنواميىأحمىفيهنكسر

أعدائهئائرةأمامئابتاطوقدلوكانيوععلىكمالحفيوافشتث

فىضعفحينولكنهءالحظمااألبطالضمنالتاريخفيلحسه

احمهجللىاألصغراألمورفيبموقفهعنيدممطفلهسكىالكبراتفالمو
أنبعدولخزأخرآلنفسهأفاقالذىالرجلابيالطكانولفدالعا

بديهمنءىكلوضاعالسفينةغوقت

المصيرهذامثلمنألنفسنانحرزأألأحوجنامأ

جوارإلىونقفالواجبطريقفيآقدامنانثبتأنإلىأحرجناما

األمورتقديرإلىأحوجناماواألعاصرالطواصفعليناهبتمهماالحق

القائمةرأسفىءاألئياأمووضعصائبأتفديرآ
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الموتمشهدفىصامرون

اخفواوعيصلحواكانواتذضاآئعحئحرإنثئم

مآقكرععسثصآلامأفأزتعاترؤجعلوهاابهوث

جتاطلبغثرألقييضكانفىآثضةآلقميضواؤآخ

تلآلتشقةلمغممتغضفئمققالةلمقؤمنكفةةضئئموجة

فواآفتآئقائلآئيهحابوتييثملتهونلمنعقثتقترع

كرآئققغقةذافرعةأئقؤايتايىؤغالبئنفخثمابى
2آ9132برحا

بأربعةمحرطااإلعداممكانإلىيساقكانالمتهمأنسبقممارأينا

نوبةعليهمتقعالذيننصيبمنالمهمثيابكانتدولكرالعسمن

اليومذلكفىالعحل

فهناكالثيابمن4أنوةخحسمنيتكوناليهودىلباسوكاق
الخارجىءداوالرالداخلىالثوبوطقةوالمهوالعمامةاألحذية

الحاجياتلتوزيميقامرونفكانواالجندمنرأربعةءأشياخمسة

أخذأنبعدوهكذاعليهيقرعونكانواتبتىومانصيبهكلليأخذ

بدونكلهمنسوجاالداخلىاللباسبقىنصيبهالعسكرمنواحدكل
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وهكنذامنفعةباليخعلهكانآرخقطعإلىتمزيقهفمحاولةخاطة
ءوالدطالموتمشهدفيمنفرةبةغريتبدوصررةيكونلمنعليهعوااقتر

ءالنسايلوعو

أملمناالماثلةالصورةمننستخلصهاكثيرةأمورهناك

ثولعفىهربالزيلقونالذينالجندأولئكبينحهةممثهناكهلالواحدبتساعلا

مغامراهيسوعوكانمقامرفيالجندكاتلقدآيسوععملهماوبيئانجهول

كالففىوالمغامرةالمقامرةبينشبهوجهمنأكرهناكإنانفولادونك

وضعاماأعظمربحتوقعسبيلفيلديهمابكلاإلنسانيلقىالحالتيها
أقولأكادلآلبوالطاعةصاليإخا3مذبحعليمالهوكلحياتهيسوع
مغامرتهفيدعبهشوطآخرالصديبكاندقدالصديبعالمجياتهقامر
العالمبحلربلاآلبرضىليثسبحياته4وودفعمقامرتهأو
كله

نحهايقولالمعنىافسطوركنيدىستلوتوالمثاعر

ءالصليبأقدامعندفابينوراقبوه

الرمباليومذللثفي

صخافيرونيقازهرهميلفون
الصليبعليوهو

الكثيبالموتيكابد

الحياةنهايةحتىدينناعنايدخ

واالثامالذنوبدفيال
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بكالمالهيقامرسبيلناوفي

ودمهحياته

اآلالممسرحفوقكالزهربهاألقىهـ

اآلثامليبعد

الرهيباليومفالثشمستغربأنوقبل

القرمزىبالشعاعالتاللتتوج

الصليبصابأدرك

األخيرالشوطكسببأنه

الصليبعليبموته

مقامرالتكونعيتثأنكتعرفأنعليكبالمسجحالموثنهأحياوأثت

لتكيبىيمالعكرمذبحعليمالكوكلوكيانكبذاتكتلقىبأنفعليك

هوخدوأمجادهومحبتهاللهرضى

المسغمنالمالماموموولناتصورهذهنظيرصووةتوجدوال2

وافعاوهاتالصليبعلىيسوعدامحؤفيرهيبفالمشهد

ءوينحنيبكينوالنسوةجسدهمنئقطرءوالدماصدرهمنتتصاعد

لمجيطهاالتىالصورةهذهوسطوفييعزيهنأنيحاولالحبيبميذوالتله

اورقدأسندالالمعةوخوذاتهمىالعسكربلباسهمالجنوبيبحوأسودإطار

يفامرونوراحواالصخريةاالرضعلىوجلسواجوارهمإلىسيوفهم
ويقهقونونويسمخر

يهايصوربرةمعصورةالمشهدهذامنالرسامينأحلىاستوحى

الجبنداىوالقدميناليدكأمثقوبالصليبعليمرفوعايسوع



أصاالعصريةمدنناإحدىفىالجموخإلماحزنفىيتطلعالرأسنثس

إلىوعيوخهاحبوالمناباأليدىوتتصارعاحمتزفصالجماهر
وتحتبالمصلههـإلماأنظارهاترخأدوسعانفسمهاالتكلفاألرض

إليكمأما01إرمبامراقمنمسخقاةالكلماتهذهالرسامغشبيالححورة
حزقمثلحزنكاكاإنواتظروتطلعواالطريقىعايجميعيا

21امراقى

عدمفيبلليسوعالعالمعداوةفيليسيكنالمأساةجوهرإق

إلىتدفعهاىاالسلبيةتلثنحودالكاعلةسلميتهفيبيسوعالعالماهتمام

اللهكلحيةاثاالكرعلم

هناكالصورةهذدـفيمإلحظتهمابنايجدراخراننأمروهناك3

لمنالجندعليهاقزعالذىالداخلىالئوبأوالقميصإنقولقديمتفليد
خروجهعندالحبيبالبنهاهديةوقدمتهنفسهاالمباركةءالعنمراتسجتهيكون

جرتفقدسيحأنهالمرجحومنيحاالتقليدهذاكانإنللخدمة

األخصوعليالهديةهذهمثلبتقديمالهودياتاألمهاتتقومآنالعادة

آللصييضيففإنهمحيحاهذاكانإقالعمليةحياتهاألبئيبدأعندما

فيالبنهاأمهديةعلينيقترصالذكئالجندأولئكلصورةحزينهأخرى

لمشاعرهااثترغيراك

ثيتحاالقحيصلكفأوافحةكيرخفيةوتبلهممثىأضلمسةهناك4

إلىأعالفىمنواحدةقطعةخياطةبغيرمنسوجأكلهكانأنهالبثببرعنه

منالمنعوجالداخليالنوبعلىبالمامينطبقالوصفهذائهـمفله

رئيسوظيفةعنشيئانذكردعناالكهنةرئيسيرتديهكانالذىمحعان

بنالعبورقنطرةيكونأنحوبهيقرمكانءثىأهمإنالثهن
وإلههاإلنمان

005



بانيهاأوطرةاألمقيممعناهامبونتكالالتييةفيكاهنكلمة
اقهوبينماناإلنملنبالعبورقنطرةيبنىأنالكحاهنوإن

ولكنواإلنساناللهلنبوسيطاكاناالفديمفيهنالكاأنننكرالومخ

المسحيسوعفيتمثلتكماورهاوأكملأيسىفيالوساطةتلكتتمئللم
والمسيحماكانقحرإلههاوبيناإلنانيةينبعبورقنطرغتوجدلم

اللهإلىذصلىبواسطتهالذىاألكملكهضارئيسوسيطناقنطرتنا

لنااللهيتنازلوقيه

معنىذلكلنايقدمأنيوحنااعتادكماالواحدةللصورةمعنيينفرىهنا
حينمايوحناإنداللةوخصوبةممقاأكثراخرومعنىسطحياظاهرآ

مننجاطةبدرن4كاالمنسوجكتانمنالمصنوعالداخلىالقميصعنتحدث

يريدكانبلفححبالثيابمننوعايصفيكنلمنهايتهإلىأعاله

يفتحالذىاألعظمكهنتناورثيسوميطناهويسوعأنإلىيوجهنهاأن
المفتوحوالبابوالقبولضىالرفيهونجدالسماوىاآلبإلىأمامناالطريق

ءالرطأوالقميدعلياعواالقترالعياباقتسامفيىوأخيراش5

ثيابىيقتسمونالمرنمقولإلىبنايرجعفهوالقديمةللنبرةإتمأما

2281مزموريقترعونلباسىوعلييينيم
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ابنحبة

أثؤأخثأمةوغتيبضيجمئذوامقابوكاتتأ
وغتأىزققفاذيئةآئضؤترتثميهفوتارؤتجةمزتئم
هؤقاأةآفرتاالعققاذؤايفأهجثيكانآلذىذؤألتفييائههـ

آلسئاغيفكؤجمنأثلفؤدايلئثميذقاذئئمآثنلث
يلخماضإتمماألثفييذأخذقا

913272أيوحمنا

كانتصليبهدفعناألخرةلحظاتهفيوحيدآيكنلميموعأنعلى

العصورتالثفىأنهالمنسربعضرجحولقدأحببنهالالفىاألربمالنسوة
المحكوممنابباألقئرلهنيسحنفكىلركأهميةبذاتالنماماكافت

هناكيكناوهكذابهحغأوذلمحثأحدياحظأندونبالموثعليهم
ضعيفتفسيرحهـذايسوعصايثمنابهناقترفيالمريماتعليخطرمن

الذينبأولثكالسلطاتتهتمأالالمغفولمنفليعمىالحقيقةتماسااليطابقرطا

الصايببموتالحكمعليهوأصدرتلةالدوأدانتهخطيرناذهـمنبونيقتر
حكمتنفيذيعطلماوجودهمفينطفربماتنفيذالحكمساعاتفيوهو
لمحاتالمروجودإنموتهقبلالمصلوبختطافالالعدةأوأعدوربماالموت

الكاملةهوالمحبةوجودهغسرإنأحديلحظهـنفلمقيمةبالأنهنبسببيكنلم
خارجإلىالخوفتطرحالتىالمحبةحساباللخطرتحسبالالى
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التىكلوبازوجةمويموعدامتناقضةغريبةمجموعةىنرنتأملهنحينما

االخرياتالئاللةشيثاصنعوفأننستطيعالكثيرعيثانعرفال

كلمنشيثاتحركلمولعلهايسوعلمالمطوبةالمباركةءرانمناك1

ةوحيمماعليحزينةأحزانهافيمغلفةلقدكانتأماصهاىبهمما

لماذاتفهمتكنلمولكنهاإليهاانتالتىالمرةيةافيعليأسىقلبباوبويخ
استطاعتهاولكتفهمأنتستطعلممريمفإنيسوعمعهكذااألمورسارت

تحبأن

ةاألخيرساعاتهابنهابجواركأمطبيعباأمرأوجودهالقدكان

السلطاتعوفمجرمأفييسوعيكون

وكفىابنهالكغها

كبلنجردياريقول

المماتتلهفوقعلفرقلو

لىأنتأماهياأماه

الحياةبطيلةلىحبك

البحاروسطأغرقوفمالو

لماأنتأماهياأماهالم

انتظارباليهىفدمكهـ

لىأنتأماهياآماهي

والجسدنفسىضتمرإذا

بدلالحبكيفمرفى

لماأنتأماهياأماه
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األممحبهفيتتمثلالمثاليةالفائضةالغامرةالمحبهاألمومةمحبةن

الصليبعليالبنهاءالعنحوا

البشيريذكراليوحنابشارةوفىيسوعأمأختهناكوكانت2

5154مرقسفيالواردةالقرينةدرسنالوولكننااحمها

ويوحنايصوبزبدىابنىأمسالومهأحمهاأننعرف7265متى

يومماإلحهاامخهالسيدأنسالومهعننعرفهاالتىالغريبةاألمررومن

طلبةوطلبتاالوقاتمنطوفيإليهأتتفلقدموبخقاسبقول

أنهاهايخبربيسوعذاف0203متىالعتيدملكوتهفيالبنيهاخاصة
إليهاالوصولفياتعرالتىالصعوباتالتدرىقةإلىناظريهاترخ
أنينبغىودونياكأسولداهاهابصطبغأنينبغىصغرفدونها

تءجاذلثحوالتالميذأماميسوعأخجلهالقدافهايةحتىيتجرعاها

أكئرولهلمهـابالنسبةداللةمنأكثرلهسالومةوجودإنالصليبعند

الوديعةالروحتملثكانتأخهالنايظهرإنهليمسوعبالنسبةداللةمن

يظهروهومحبتهامنذرةهذايقللأندونالتوبيخنقبلالتىالمتضعة

كلماتمنحتىتشعمحبتهأنإنسانابحيثيوبخأنيضالرقديسوعأنلنا
نأخذوكيفنعطىكيففيلنادرسسالومةوجودإنتوبيخه

محبئنامنهذايقللوالالمحبةبروحاإلنذارنقبلكيف

يسوعأنالمجدليةعننعرفهماوكلالمجدليةمريمكانتوهناك3

فاثتةإن82لوقا619مرقسشياطينسبعةفهاأخرج

نعهماتنسىأنممكنالالكتيبوالماضىالقديماريخالذاتمجدل

يفيضأقغريباايكنلمولذلكمحبتهاأنفذلقدلهايسوع
عارماصارصهاوكأقاضهانيرتخمدالالتىالعميقةبمحبنهاوعواطفهاظبها

أحبنىالذىذاكأنسىكيف
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اإلنجيلقصةبهاتذخرالتىاللدساتأجملمنلمسةنرىالففرههذهق
التىالحزينةالقادمةأيامالفييفكرأنإاليستطعلمأمهيسوعيلمحفحينما

خالتهابنوهوالحبيبيوحنايشاهدجوارهاإلىوهناكتنتظرها

وحدتهافييرعاهاحتىلعنايتهأمهفيسشودعيحبهيسوعكانوالتلميذالذى

وعنايهالرعايتهايوحنادعويستوووحشتها

يهعلىيحملوهووعيسالنزعفيالمرةالمهافييسوعإن

يصارعوهويسوعوخالصهامصيرهابموئهويحددالبشريةخطايا

يرىوهويسوعالرهيبةاألخيرةمعركتهفيالشروقواتالشيطان

تكنىيسوعذكبسببقلبهوينسحغعنهاآلبوجهاحتجلب

إنهيركهاأنبعدهاومصيروحدتهافيأمهفييفكرالحاحمةالساعة

إنهوالبيتةاألصمنظرناظريهعنيغبولمالبنويةالواجباتينسلم
وأحزانهآالمهفييفكرمماأكثرانهموأحزاآلخرينآالمفييفكر
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ظافرةيةها

قلكىقذكملءفنىكلآنتسئوغالذارأىتغد

توصوعأ2إتاؤكانغطشاآتاقاذليهتابروأتثتم
روقاتئؤؤضغوقاألخلمنإسئقيخةقمآلواضثفوأخأل

أكيلقذقاذخلآوعتآخذقتماإزفييماوقئموها

آلروخأسنقنمؤاشهو2زؤتكش
918253يوحنا

يسوخعنحفيقتينأماملوجهوجهانأقىالفقرةهذةفيهنا

علييسوعفقلقدصالجسديةيسرعآألملناكظهروإطاكةا1

حوالىبشارتهيكتبيوحناحيماكاننهونيرالعطشمرارةالصليب

الدينىالفكرمجالفيجديدةبدعهظهرتيسوعميالدبعد551كام

ذلكاأطلفوكافةالمعرابأتعنىكلمةوهىبالغنوسيةتعرفلفلممفىوا

أنفسهمعلى

وآنوخيرصالحكلهاالروحأنلنالغنوسيتعاليمأركانأحدوكالط
الشرمنبعالمادةأوالجسد

أنأحدهاعديدةاستنتاجاتإلىوصلوااإليماناهنىأساسوعلى
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آناليمكندأجسلنفسهيتخذأنطكنالمطلقروحهوالذى4هـ
الخيرمنبعلنبءلفاالوالجسدالروحبإناتفاقالألنهمجسايولد

لفدنانظيرالحقيقىالجسدلهيمنلماليسوعبأننادواذاوهكاالرومنن
للعيونمرئياوأصبحالروحاإللهمظهرتحددفيهسداشبهلهن

يترككانمااألرضعلىيسيركانحيهيسوعإنقالواالمئالسبيلعليو

ناثواتماألشباحبصورةأشبهجمدفيهروجوروحألنهلخطواتهآئارأ
األلمبمرارةالصليبعلييسوعيشعرلموهكذايتألمأنمنأسىاللهبأن

فحلىألمدوناطيباعلييسوعاختباركانبل

يالأنعنوينزهونهاللهونميثرحهذاأنهميظنونالغنوسيرنكانلقد

ونقاصىنحننتألممئلمايقاسىأويتألمأوأحدكفوألهيكردأويولدأو

بهذاكاثوامأاألمرحقيقةولكشنجتازهالذىاختبارنافيمجتازأو
يفتدىأنليسوعكانؤإفهاصفهوورسالته4يسرعكيانايحمون
فعنابحتىمستواناىإليهبطوأنبدالإنسانايصبحوأنفاليدالبشر

ماينقذناحتىبتهاوعقوأخطائنامرارةيذوقوأنبدالاهمستوإلمما

لهذاعليههومامخننصيرحمماعليهنحنماهويصيزبدأنالأخطائنا
التىالجسديةآالمهمنكصورةيسوععطشحقيقةيوحنايوبهدالسابب
إفسايخةبهذالنايوبهليوحناإنقاساهماأكثرفهاوعاناهاوقاسىكابدما

يسوعآالمضيفةيسوعرجوليةيسوع

ءماطنفاونحئنماالسرمديئيسوخبنمردثؤانهاالثانبةيقاا2

ائرفالبخأمامناتظهرعظمىحقيفةنجايسوعصليببحددبالبشائى
وئملمرأسهنكصثمآكلقدقاليسوعبآنالتخهرناالتوافقيةالثالث

أ3264لوقا5173عىقمرهىاا72مالروخ
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يوحناولكنعظيمبصوتمرتهعندصرخيسوعأننبرنالكنها

قدكانتالصديبعلهاألخيبرةسوعكلماتأننانهبرالذىالوحيدهو

أكلقد9كلصةأنهوالظاهرىالتاقضهنايفسرىالنهوالتفسيرأكل
صرختهبعجنهاإنهاالروحالخلصبهاأسلمالتىالعظيمةالصرخةهىكاتحا

كلمةمنمكرنةاليونافىاألصلفيهىأكلقدالجملةالمرتفعة

عظيمبصوتحهانادىالتىالكلمةهىوقدصكانتتيتلستاىواحدة

منبفرحةبهامتفلقدممةالهزوادىيجتازمنببابانكساريهمسلمإنه

نحطمهفياممشهالصليبعلىمحطمايسوخكانلقداإلنتصاركسب

العدوعليوانتصرالمعركةكسب

وضوحبأكزفلكلناتظهرأمامناالتىالفقرةفىاألخيرةوالجملة
كمتعبرأسهأسنداألصلفىورأسهنكسقديسوعإنيقولفالبشير
ليسوعبالفسبةالمعركةإنمرةشاقةرحلةبعدوسادةعليرأسيسند

وهتفاالنتصارفرحةعرفلقدباالنتصارانثهتانهتةف

ءااالواختبررمالتهوأدىواجبهأكلمنراحةواختبرالفوزهتاف

المالو

أناألولالفقرةهذهفيمالحظتهماتفوتناأالينبغىآخرانأمران

إلىءالقدبالعهدفيأصلهاإلىيوحنابهايرجعانعطشأناصرخة

يردحيثالمزمورهذامنالعشرينوالحادىوالعددوالستينالعاسمعالمزمور
خاليسقوننىعطشىوفىعلفماطعاىفيلونالفول

قبلالفداممطءاألنبيالسانعلىالنبوةبروحوردتقديسوعآالمإن

يةاللمعافىصورةيهنالحظالثاقواألمرالسنينبمئاتعاوقلى

خالاإلسفنجةمألواإكمالبشيريقولالبشارةسطوربينتتكررالتى
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اعترضولقدالمصلوبضفتىإلىالزوفانباتأعوافىمندسعليهاور
قدعغعودهارتفاعفييزيدالعشبوهوالزوفانبأباتنبعضال
أولرمحخماطئةترجمةتكونربمااكلمةوأنشيئآيحملألنيصلحال

نباتيالفعليقصدوهوالزوناعنيوحناكبأننعئقدولكنناحرية
الزوفا

األمةتاريخفىفصحليلةأولإلىءالوراإلىالمننمئاتنعودحينما
العبوديةأرضمصرمنالخروجوشكعلىاسرائيلحيماكاناليهودية

صرأركماقىالليلفأيطوفأنمزمعاكانالربمالكأننذكركيف
أوصىالربأنكيفأيضآونذكراألبكارليفتلالمهلثسيفهحامال

العياالعتبةعلىدمهوترشنالفصححملةأسكلتذبحأنالختارشعبه

حهايموالعنهايعبرالدأعالمةالموتمالكرأىإذاحتىسوالقائمت
هاواكوزوفاباقةوخفواالنحواهذهعاالوصيةوكانتبضرر

الطستفىالذقبايدموالقائمتينالعلياالعتبةومسواالطستفىالدمفى

الححباحإلىبيتهبابمنمنكمأحديخرجالوأنتم

العلياالعتبةعلىالدميرىفحينالمصريبنليضربلمجتازالربصإن

ليضرببيوتكميدخلالمهلىيدعوالالبابعنالرنبلريعوالقائمتين

الربالثمعبالنجاةسترالدمفيصانلقد122232خروج

إناإللمىالغضبومنالخطيةمنوالنجاةالخالصأسماسيسوعدموفي

افصححملمثإلىالهودينجياليرجعكانالزوفانباتذكرمجرد

لىالخفيةاللفتةبهذهأنظارنايوجهأنالبشيريربدوهكنمالنجاةحممل

يشيروهوهقهحيمايسوعإرساليةمحتهلفيالمعهدانيوحنابهمانادى

92ايوحناالعالمخطيهيرفعالذىاللهحملهوذاإليه
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واثدملماة

غقااألخسماذآلتئاتىقيكىآسئيغذادكانإدثتم

عطيمآمتأذكانآلعمئثمزلثثايتؤتميخنآلممئثمزمىألصييمب

قأتىوئرقعواييقانهئمتكسترأنمىبيآلطمهودال

ققةآثضضفوبؤآألخرليآألستاقيؤكسترواآثعسئكر

ئهثمقيشاقئلتكحيرواتثمإتثيماتجامحواقلضايسوعوأثا

تجئتهطغنهكرآثقمنؤاجدآليهنضاتقذزآؤة

ضتهدغاتنوآلذى2ؤماثتمخرفيفوقتمؤيخرتة
أئفئمضوايئؤآلحق4تقوأئهيغقموهخقوشمقادته

رمئهآليكعطمآثقائلآكتالليمئمكانهذانإل
طعنوهآلذىإلىسحمثظرونآخريهتالص4يقوآثضاو

611373يرحنا

ماحدإلميهودالإنانقولأننستطيعالصلبعفوبةنجصوص
ومانالرافاضرتحتالصلبيكونفحينالرومانمنرحمةأكثرنواكا

استغرفولوحتىصليبهعلىيطليموتالمحملوبيتركوشاكانرا

أيامااألمر

015



فىالشمسلحرارةمعرضاأيامآفيبتىالبفيةقرىالمصلوبنصيقد

مجففهالمحرقوالعطثيعذبهوالجوعالليلفيدالبروقحرةضالارا

ئراتوالحوالذبابوتتعفنتتقيحالصدئةوالمسامرالجلدأمحرمنوجراحه

غرابةوالتاسيةمرةرهجةفزةالصلبلقدكانخصيبامرتحأفيهاتجد
عقولهميفقدونكانواالمصلوبيئمنكثيريئأنالمورخوننابخبرأن

يرفونوهمويموتون

للكالببالجثةلخونكانواالشسةالضحيةحياةانتهتفبذا

بدقهايقومواأندونالجارحالطيوروالمسعورة

ومخنالوححثىوتاإاكحذمثليبيحكانمااليهودىالقانونولكن

والعشريئالتاقوالدديئوالعثسريئدىالحااحاألالضثنيةفوفينقرأ

كلقتهفقتلالموتحقثاخطيةإنسانعألنطإذاوالعشرينوالثالث

المعلقآلناليومذلكفىتدسنهبلالخشبةعلىجثتةتدت3فاخشبهعلى

وفينصببآإلهكالربيعطيلثالثىأرضكتنجيافالالمالمنملعون

يتليلةلتبقىجثةيتركمنكلدنترأالكتبةنامرسالمثناسنهر

إنمقبرتانهناكنتقألىهـلذلكعدتهالسههدريمأعدلتهدوالوصيةأ

اسءمساالفرصةكانثيوعصلبوعندآبائهمقبورفىفنونياال

السبحتذلكألندصندونالجئثبقاعدميقتضىاألمروكانالفصح
اليهودعندعظيكان

كانوانالمصلوبحياةءإلخهابداثيةظريقةيتبعوناليهودولقدكان
أليموتوامزأرأحتىميقانهمبكسريقومون

8وعصنباحاللذينالصيناحاضأتصرففموهكذاك

ء11



الوحشيةاحمةاتكمنفأعفىالروحأسمقدكانيسوعلكن
يلقبوخهاكانواكماالرحيمةالضربةأو

عظمالقائلهالقدممةللنبوةإتمامأأيضاالتصرفقلكفيالبشيرىو
ماكاشاتكسرنفسهالفصححملإنبل921عدديكصرالمنه

عظميكسرأذدونمرةابأعشعليمشويالحمهيأكلونكانواضظامه
الذىاإللهىالفصححملهويسوعأصاإلىأخرىإشارةىهـوهناءمنه

العالمخطيةيرفع

ماتقديسوعأنإالجندرأىأنقبعدغريبآلحادتةذكتتبعك

لمصلوباأنليتاكدذلكفعلولعلهالجسدبهوطعنرمحهورفعمنهمواحدثفدم

اصةسأهميةالبشيرويعلئءومادمسالوللوقتبالفعلحياتهالهتقد

4اقهنبىفيداقدزكريابهانادىقديمةلنبوةإتمامفهوالحادثهداعلي

ثمطعوهالذىإلىوينظرونالعاشروالعددعشرالثافىاحاألفي
هاوصحصدقهاويؤكدالواقعةهذهبعيفيههدأنهالكاتايضبف

حدثمادعخانصورألنفسناءثىكلقبل

منولكنءوالماالدمأقىأينمنبالضبطنفهمأننستطيعالوغن

أدتقديسوعاجضازهاالىااألليمةاإلستثنائيةالظروفأنجداالمحتمل
القلبجدارانفجارإلى

يسرعولكنلمعروقهفييتجمدفالدماليدىالميتلدنعرفإئنا
فيعاناهالذىاإلرهاقعةفضمالمروعةوجسديةنفسيةآالمفىاجتاز

كلالمذلةالمضلةوالمحاكاتالمتواصلوالسهرالسابقةالليلةفيجثسيمافى

علىعنهالنبوةوردتولقدالكريمقلبهانكسارفىأثرهالهاكانهذه
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قلبىكسرالعارالعشرينوالعددوالسشنعتاياالمزموركاتبسان

انهواختزالدمتدفقإلىيودىالقلبجدارانفجارإنئريحللتءعلعايقول

المصلعنمنكشأدمويةكتلةإلىيرمايتخعانوصالحاجزالحجابخاف

مزقشالطعنةتالمسيحجنبالرمحاخرقفحنبهيحيطالذىالسيرمأو

إنيقول3خررأىوهناكالماقالمصلومعهالدمفسالالحاجزاباهـ

ءالمايخوىالذىالخارجىءالغشافمزفتنفسهالقلبإلىوصلالوسن

ءوالماالدمفتدفقالقلباتحجرإلىونفذ

قيقهاهذهتأكيدعلىرسالبيعرلماذاذاكأوهذاكانءوسوا

لسببينذلكنربدا

الغنوسببئبدعههشوقطهربشارتمقاسلفناكتبيوحنامماأنولاصالسبب1

حسانجسدهوأنإنعاناضيقياتكانيسموعأنيوكدأنيريدبذلكوهو
الجسدبشبهونيناثالذينأولئكعلىلرالبشردهوهذافعلياجسدآ

عظمنامنعظمآكايسوعأذعليدليلأصدقهذاوالشبحالجسدأو

لحمنامنولحما

أكرسماهواخادثذلكفيهناككانليوحنابالنسبةولكن2

أسرارمنعظيمينلسرينرمزأذيكفىوأىلقدالمسيعرتنالإتبات
أكاسعلىيقومراآلخر6المعموديةسربهونعنىالملعلىيبنىأحدماالكنيسة

تحوىالتىفالكاشالربانىءبالعشايلقبأوكماالرمزىءالعشاسر6الدم

اللهلنعمةوالرمزمةالعامووديةالمءماإنللدمترمزاألحصرالنبيما

المسيحملرمزفهوالتصإوتهريضةفىالنبيذأماجمحعالىيسوعفيالمهرة

جنبمنسااليناللنهواللمءالماإنأالخطايالمعانرةرينكعنيسفلثالذى
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الدآورمزالمعموديةنربضةفيالغسلرمزإلىإشارةهماالمطعونسوع

فىيوحنارأىلفدالربءعشافىالنيذصورةفينتناولهالذىالمطهر

رالمسيمبنعمةالحياةتطهيرعليةإلىوإثمارةورمزأعالمةالحادثةتلك

المقدسبالدمالخطاياغفراناومملية
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1الجلجثةبستانفىوزهورشواك

بستانفيهصلبىافهالمرضعفىوكان

1114يرحنا

الذاخرةاآلياتمنآيةأمامأخرىتأمليةوقفةتنقأننايضيرولن

فيهقاصىالذىالموضعورلنايفالبشيرابعةالرالبشارةحماتذخرالتى

الحياةإشراقةالموتمرضعفيبستانبستانصورةفىالموتيسوع

المتناقضاتتحمعرائعةصورةاغروءاأ ا

بالزهوردهريزكانالبستانأنريبوالالربيعبدايةالوقمتاكان
تنموكانتالصخرشقوقبيننهقربعنأنهريبوالالمحتحة

يهتوجالذىاإلكليلنهامضفرالئىاألشواكأنببعيدولجساألشواك

الواليةدارتبعدكثرأعنالجلجنةنكنفلمهناكمنأخذتيسوع
أكرففيهاتأمليةوقفةلناتكرنأنيدفىهوروالزاكاألشوحذهوأمام
عظمىحقائقإلىيشيررمزمن

قسماوةتذكرناأنهااألشواكإليهاتشمرالتىالرموزأولولعلا

البشريةتاريغفياالعظمممةالجرأماملوجهوجهانقفهناالبشرية

صرباقأملهذا11
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تقبلهلموخاصتهخاصتهإلىاللهابنءجالفديسرعلبريمه

ءجاءالرجابرسالةالسالمبرسالةالخدمةبرسالةالمجةلةسبر

رجللكميوهبأنطلبتمالختانرسوللهمقاالفكأهمأماأمتهإلى
تنطبقأال34151األعمالسفرقتلتموهلياةارئيممفاتل

أورشليمياأأورشليممناقرابهعتديدالرفعهاالئىالمرئاةعليهم
إن3273متىأإليبانالمرسليوراجمةءنبياالقائلةياأورشليميا
اإلنسانقلبقساوةمعلنةصوتبأعليتنادىالجلجثةتلة

ماةامرارةهواألشواكإليهترمزالذىاقالاالرمز3

لرالجماههتافخلفاألساسهناءوالدماوالصليبالقحوةءاوشساألس

والنورالعالمإلمءجاالنورالالبشيريقولسماوباراباسبلهذاليس

أكثرالظلمةالناسأحب9إنغرابآلاللذكيخلنيكشفيوبخ

النوريبغضىالسيئاثينهعلمنكلألنةشركانتأعمالهمألنالنورمن
النورءإطفاالناسيحاوكأنغرابةالأعمالهتوبخلئالالنورإلىيقبلال

فإذايخشاهوأنالبدالقداسةإلهمنيربوأقالبدالخطيئةإنسانإن
وهجومعداوةإلىالخوفتحولمواجهتهمنبديكن

يكنألمباراباسباسموهثفتيسوعالجموعرفضتلماذا
باسماآلقىالمالثمباركأوصنالههتفمتالذىالجماهيرمعبوديسوع
أنالسببأذلكبعدتناتروالهفلماذاأ9183لوقا001الرب

فباراباسمتالوافأنتوقعوالقدايةالبفيعليهماخشلطاالمر

مدمعبوالباراباسأإنالحقيقىمثالهمإلىارتحواظنهعخابفلمايسوع
انحاإلنخطيئةأقسىماضايسوعرليسالبدايةمنذ

فيالئاةجماعآلماحولتدورالفرنسيةالثورةتأحطمنقصةهناك
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صورةالجماعةزعيمرأىالبيتساحةوفيءالنبالأحدبمت
أماجئاأنلبثمائمدترثفهبرووقفالمباركةءللعذراكعرى
أريدماأفعلأنأستطيكلاآلنيقولهووالجدارإلمرةالصو

ءاللهقداسةالذمجداللهورةلقدكانلسوغحدثماوهذا

اإلنسانيآلتهاجمانبدمنيكغلملذلثللبشريةالمعلناللهنوراللهمحبة

الموبخالكاشفالنورهذاحقدهافيهاشرفيظالمهانىتعيشيأالتى

هدقاإلفيةيشيريالجلجثةبستاناكأشوفي15نرالذىالثالثالرمز3
اطهعدالةلنايعلنأمامخاالفهـايدليلهفامنأقوىدليلهناكوليس

بأنقبلنهالحبيباإلبنعلىاليشفقالمحبفاآلبللخطيةوبغضط

قديمأالنبئيقولوكماوشناتحهارهاوسويحملالخطيهدائرةفييقف
مقياسثاحمومنإننانفللرفاقتىورجلراعىعلىياسيفاستيمظ

ءيهاونأنيمكنالالقدأسةإلهولكنقاصرةمقاييسناألناللد
ذلكعليدليلأصدقيسوعوصليبالخطية

تلةهىالجلجثةتلةانالحتميةالخليهإلىتشبرشواكاأوحذه4

دأصبحتلهفطجعلتجحجحةشكلعليقهىصورتهافيالموت

الصلبانفيالمنحدرجانبهاإلىاصةالمترالمبورقلالعدامميدانا

يشيرالجلجئةهاقكلإنتلطخهاالتىءالدمافيأرضهاتغرزقالق

يقولوكامرةيموتواأنللناسوضعفقدللبشرالحتميةالنهايةإلم

بكمهانجبأننستطيعالحياةفيسؤاللكلليوالسإغناطيى

فىالموتحتميةأقمىمافيسأموتهلواحدسوالإالبماهـا

اإلنسانحباة
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أقىومابحمتانعموعصلبحيثعالموفىالبخمرقول

بصورحاالجلجثهتلهلناتعلنهاوالتىالبستانبهذاتحيطالتىاآلشواك
هيبةالر

المجطجثةبستانفىوروزشوالثأ

9114يوحا

الجلجثةتلةعلىمتفتحةيانعةزهرراآلخرالجانبمنمناكنولك

أرسلاللهإنيقولحمهردىتقليدهناكحقيقةمنأفيهـإلمترمززحور

والثأفىالنقمةمالكإحمهالواحد4مالكينالخليقةسقوطبحدهالعالمإلى

وحيثماورداطالشوكنىاسانىاأنبتشوكآاألولزرعفحيتاالضعصةالك

قوساالىارسمالسيلوتصببالسمافأرعدتضببوناألولزجمر

األسودالسحابصفحةعلىتزح

بضبابهءصميناعهدالناموسعهدفىطملتالنقمةتكرنوتد

فيالنعمةعهدفيتمثلتالنعمةولكنونيرانهورعودهوبروقه

المباركالمسيحشخصفيالئعمةربإشراق

أيضآالجلجثةتلةوعليزقتنااألشواكصدمئناالجلجثةتلةعلي

ءالرجاميتفينافأحيتاليافعةللزهورجايهتنا

دممنألناالدمبلونءاحمورةوممءداوردةفهناك

بدمهءالفدالنافيهالذىوتفتحتترعرعتدمهوفينبتتالمسيح

وسلطانهاالخطيةماضىمنففتدىأنلناكانفماالخطاياغفران

الجلجثةصليبعلىتمالذىالمسيحءقدالوالوأبديتهاولعنتها

81



تكونأناشتاقاأمهرأنخالصتهاوايلدألوسثارخياليةقصةناك

فذهبجحيلبلبلصديقلألمروكانءشتاالفصلوكانوردةلى

األميربطلبإلجهاوأسراقاالوإالالتمالثالتىاورداشجرةإلىالبابل

بأحدأشواكهاصدرهويلصقالليلظالمفييأفأنمنهالشجرةطبتو

ثوكهوالويغردبغردوريعقلبهإلماالشوكةونفذتهاإلالبلبلطارو

بذلحتىالنحوهذاعلىواسئمرالحياةءدمامنهتمتصقلبهفىمئغرسة

عنوتفتحتالشوكةانتفختبينماهامدةجثةفسقطدمهمنقطرةآخر

يانعةءحمراوردة

نفذتلقدالجلجثةتلةعليللبشريةيسوعقدمهلماصورةنرىهنا

كهابدياللبثريةقدملكنهقلبهومزقتصدرهإلىالخطيةشوكة

المباركةءالفداوردة

اللهءفدابعديأقوأنالبداللهوسالمءالصفابنفسجوماك2

وقصاصهاالخطيةلعنةمنوتحرالمسيحبدمءالفدانالالذىاإلبنان

الغيومزالتلفدعفلكليفوقالذىاللهسالمنجتبرواقالبد

الربيوغأجنحخهافيءوالشفاالبرشصماوأشرقتالسحبواقشعت

مالماويمنحكعليكوجهه

تشيرءالبيضحاالزنابقزهورءالنقازنبظتنموهنهجواروإلى3

صارالذىذاكفيهىوقداستناونقاوتناالنقاوةإلىالفداسةإلىالدوامعلى
ءوفداوقداسةبرااللهمنلنا

قالوكماعريناليسترالكاملببرهالمسيإليناتفدمالصليبوفى

برهبئوبديهسوناالصديبعلىبالكديةتعرىلقدالقداىالفديسينلحد
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فيلناءعزاوأءالعزانرجسإسهارابعةزهرةوهناك

يسوعحبيبنانتمثلأنإالانناوأحزوأمراضناوتجاربناآالمنات

ألنهضيقاتناوتجاربناوعرفواأللمالدموعوادىفىقبلناساروقد

المجربنيعيهأأنيقدرمجرباقدتألمهوفجما

كامنةهرةالزهذهتكونوقدءالرجاهرةهـورالخراوهناك5

اثنيذنيومبعدولكنوالموتوالصليبءالدماتلةفييعدتتفتحلم

ءالرجاءمللناأصبحوبظهورهااالثمصمأشعةلتستقبلطريقهاشقت

والهاويةالموتعليصارالفي

يديكبينالتىاألشواكلهوقدمفداكلمنالعزيزأيهاتعللواآلن
ءوالنقا4ءالفداورودليحطيكومرارضباااهنتيتحملأنأستعدادعلىإنه

إليهتأقماهلاألفضلاةواءوالرجا

25



ليسوعاأليخرةلهدايا

تسوعيفييذؤهؤآلراقلمنذىآيوشفتإنمث

أألبيآلطشستأذآئتهوبمنآثخؤفيدستمبخفتةزلليهن

تجممتدواخذ2فخابيآلطشنقآبوعتتجستديمأخذ

الىأوألأتىآلذىنيقوديموشائضاءوتجاتسوغ

قنأجمئلتخزؤغودئرقزيبئخايئؤهؤتثألمئوغت

كماآألخمتابصآباكقالطؤتفاةتسئوغتجستذقأخذا
ئكفئواأنغادةينتفو

وغتؤضغاقهتاذ

قريبأكانآلقئر

أآئمفردآسثتيغذابستتبل

8304بص92يوحنا

المملاألمرواقتضىالمججثةليبعليالروصسوعهـأسلماهكذو
السبتأقحيثلدفنوإعدادهالصليبعغالجسدالإنزعليبحرعة

تدلولبالحرىقكمالسجتفيمملبأىالفيامينبغىوال8قريباكان

ضريكليسوعحولالذينفجميعمشكلةاألمرضتاعئرولكنالميتجسد
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غالياكانوقدالحنوطبتكاليفيقومواأنمنالضئيلةمواردهمائمكخهم
الموقفلينقذااثنانيتقدمهناخاصةمقيرةهناكتكنولموالدفن

فيمنحوتةمقبرةلهكانتفقدالرامىفيرولصداناإلزرينوأول
تلميذأوكانيمهدوالسمجلسفيوعضواعظيماإنسانآكانالصخر

نيفوديموسنىوالثااليهودمنالخوفبسببخفيةولكنليسوع

جسديلفأناآلنساريةالالشكاحينذاكالعادةولقدجرت

نيقوديموسأحضروهكذاالحنوطباألطيابمشبعأبيضبكتانالميت
ويزيدالمناسبةلهذهيكفىمامعه

يلبسهالذىالثوبديموسنيقووقدمالقهرامىالريوسفلقدقدم

القبرساكنالجديدالضيف

معايلئفياناألمجادنرىكاالمأساةنلمسالققرةهذهوفي

يوشاكانأكماةثيقوديموسكالمحلقدالمامماةعنصرفهناك1

مجحعالسخهدريممجمعفيموينعضوكاناءالخفافيليسوعتلميذينالراصى

والذىوالكهنةالفريسيينكبارمنممثلينيضعمالذىاالعلىالهود

وزميلهالرامىيوسفأننفترضأنافإمأعضاثهأمامالمسيححوكم
وكمالمحاكمةطيلةالصمتلزماإنهمانقولأنأوالحضورعناعتذرا

المعاديةالثائرةاألصواتبينواحدصوتارتفعلوعظيمةلفتةتكونكانت

وسطفرأىيسوعتطلعلواكبيريبدوالفارقكانوكم6يسوعافعاعغمد
ولكنواإلخالصبالمجهيشعواحدأوجهاءوالعداالحفدأمواج

فنكساالرامىيوسف9عليسادكمانيقوديموستملقلباخرف

بكلملىينطفاولمرأسيهحا
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صديقجسدليكرمااإلثأنفظهريسوعموتفرصةأتتتى

حياتهتان

والكئطثمؤسفةصورة

يدفعنائمالحياةفيمطرفنامنلواحدنتنكرأنمعنامحدثأاللكن

شجاعةوقفةأوطيبهكلمةكانتكمالوفاةبعدإكرامهإلىالندم
ثمينةوأكفانافنغالىحنوطمنأفضلمحنتهفييسوعإلمجوار

منأفضلالحياةفيتقدمواحدةزهرةإن3مالثمجسديليقوقبر
واحدةكلمةميتقبرعليتلقىالتىةالنفيسالكوروناتعشرات

البليغةالمراثىمنأفضلالعطوفةوالمشاركةالشكروالمحبةاتكامن

الساكنالجسديضمنعشأمامبهاخمهتفالتىنانةالىوالفصائد

لوسفصثعقديسوعموتإنجمادادكمنهناكولكن2

عليالروحيسوعأسلمأنفمايسوعحباةتصنعهلمماديموسولنيقو
يطلبانالوالىدارإلىاالثنانوأسرعانحاوفتبددتحتىالصليب

والخوفالجبنعهدانتهىلقدالواجبامكراللهليقدماالجسد
إنوالحذرلرصاجدارخلفوالتوارىالجسديةوالحكةددوالتر

وقفواقديسوعحياةفيالعيونعنالعسترإلىالخوفدفعهمينالنهجميع
بالجسدحياتهانهتأنبعدبهونادوااحمهوأعلضواجوارهإلى

األرضعنارتفعتإنوأناالقائلةبالنبوةموتهقبيلالسيدتنبألقدنعم
بعدواحدةساعةنمضولم2123يوحناالجميعإلىيجذب
قدنيفوديموسربمايكونالنبوةتالثفتوإالالصايبعلىموته

ولكنيسوععنالدفاععنصمتهلولتغيبهواأللمبالمرارةشعر
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الخوفيطرحكيفعرفوهكذاكيانهأمماقفيلهمملىلصليب

خارإلى

وقوةأمماقهفىتمتوالمجزةفيهمملهامملتالصليبجاذبيةإن

السيرفيدديزلمشجاعبطلإلىدداضالئفالمترالخائرحولتالصليب

األجيالمعلمجانبإلىوالوقوفالواجبطريقفي
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الذاهلةلمحبة

آئقثرإلىقيتهتبآترتئمت2تجاآألسئئوغأؤليؤيى

آئقئرغزترفوعأأئخخرتتطربصتافيوآلنهآلمبايهرأ

آلتفميذآألخرؤإلىيطرشسيثغانإقات2ؤتجافركضت

جمنألسئتذاخئواتهضاؤقالتمتيجئةوصتكانذىأ

ؤألئثييذيطرصلىفينخرؤضعوهأثنتغلمتاوأئقبز

قعأيركضمالأآلئثالتوكالةآثقئرإلىآتماوألخر

وآثخنئآثقئمأوال2ؤتجايطرشآألخرآلئفييذتقق

ءجاثثميدخلئمؤليهنهتوضوعةآألكفانفنظر

مؤضوعهأألثهفانونظرآثقئرؤدخلعهيتبطرفعانس

األكقالتغتؤضوعألئشأسيزتئكانألذىوأئضئإليل

ائضعأدخآلذفحيتئذهوعمؤضفىمففؤفأبل

تآضنؤزاىآئتثرإقماأوألءتجاأثذىآالخرآلتئميذ

525



أنتئتجىأنةأيمتاتتغرفرنتغدتكوئوأئمنهئم

مؤضجهتاإلىأيخضأآلئئميذالقضقئؤابآألينتفوتم
01ا02نايو

الذينالبشرأوالتالميذمةواحدأإنقلناإنالصوابنجانبال

البشريخبرناالمجدليةمريمأحبتهماقدريسوعيحببلمالسياعاصروا
ةالخطشياطاللنمنهاأخرجالسيلأنلوقا

لهاقدمهماتنسىأدأاليمكنولذلكعجيباعمالمعهاصنعلقدى

ظهرحينباآلثامملطخاعفناكانالمجدليةمريمتاريخأننايخبرالتفليدإن
همراحفيوقبلهاوطئهرهالهافغفرحياتهافىيسوع

ثالئةلمدةالميتقبربزيارةيقومواأنودالجبينالعادةجرتولقد

كاملةأيامئالئةلمدةأنهيعتقدونكانواألحهمدفنهيوممنتتاليةأيام

هلإذاحتىالقبربابعندمنتظرةالجسدحولاإلنسانروحتحوم

عواملألنالجسدعلىتتعرفأنتستطيعوالالطريققضلالرابماليوم
سحنتهوغرتفيهدبتقدالفسادتكون

ءأصدقامنواحديسخطعولمحزينةأسيفةانالمتغادروهكذا

فيلدقبرالتقليديةبالزيارةيقومأنالتالميذمنأمالنسوةمنءواليوع

المجدليةحمربدلمصذاوهألموسكسراهذاكانفقدالسبتيرم

فجروفىالسبتساعاتتمرحتى6الجمرمنأحرعلاإلنتظارمنبدا

بروىاألصلفيهىباكراالمترجهةطمةوالمسرعةهبتاألحد

الليللهايفسمالتىاألرنماساثالحرمناخرحرالمةعنالعلمىبيراوهى
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الظالمكاذالسادسةالساعةحنىالليلمعتصفبعدالئالثةالساعةن

اإلنتظارتستطعفلمالفبرإلىالمجدليةأتتلنباقإح

فيللمقابركانتقماالبالغةالدمثةأصابتهاالقبرإلىأتتوحيئ

المجرىوهذامدخلها3أمحفورمجرىلهاكانلقدتغلقأبوابالفديم

تماماالمدخليغلقالرحىكحجرمستديرحجرفيهيدحرجكان

اليقومحتىالقبرنجتمقاتاليهوديةالسلطاتأنمتىالبشيرناويخر
7266متىالزاحتهالحجربتحريكإنسان

تسألوهىعظىدهشةفيالقبرأمامالمجدليةمريموقفثوهكذا

ولعلموضعهمنالحجرزاحةبوقاميداهامتدتالذىمننفسها

بقعلوايلماليهودأنظنتولعلهابفكرهاجالتقدهشتىخواطر

القبزفىالساكنالجسدإلىأيدحهمفامتدتالعارصليبعليحبيبها
العابثنأواللصوصأيدىأنظنتلطهاأوتمثيلأشنعبهللتمثيل

السلبمايستحقفيهأنمنهمظناالمكانإلىامتدتف

ظلمةرهبةفيالمفابروسطتقفءعزاللسيدةرهيبةلحظةوكانت

رجمتوهكفاساكنهمنخالقدمفتوحقبروأمامهاالفجرقبلما

مثالالنناهلةالمحبةمثاالمريمإنويوحناببطرسلتلتقىمسرعة

ختىمحبتهلهيبوالينطقويحبمجبيظلالذىالوائقالعنيدالحب

تفهدياالظووفقتهاجالوحتىوالشكوكالمتاعبأعاصيرهبتلو
خاتمةفىمجاداإلىيصكالقنىالحبهووهذاإدراكهاإلىتححلأو

0001المطاف
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ماالاألكتشالث
01ا02يوخا

جماعةقائدهواستمركابطرسأنالفقرةههلىفىالمشرقةاللمحاتمئ

يحتلإنهوحمرخهامحنتهافيالمجدليةذهبتفإليهورائدهاالوسل

معقصفأنوالبالهلسيدهوإنكارهضعفهمنبالرغمالصدارةمركز
وتناقلهاأذنمنلرأكإلموصلتقدالكهنةرئيسساحةفيالخدمم
جبنهعنبطرسضعفعنمانتحدثكثراإننافممنأكئر

وقدالمتأرجحةالمهتزةالبحركموجةالمتأرجحالمهتزبطرسعن
مسعكبلهعلىتقضىللسيدإنكارهمثلمذلةمرةحادثةأنممكناكان

أنيبدوولكنوالندامةالخزىظاللفيبعيداينزوىوتجعلهكتلحيذ

سقطهبرغمنراهنحنفهامنيلالصلبثوعمنكانبطرسمعدن

ويستعيدوجبنهضعفهويدوسالغبارعنهوينفضيهعقدعلهبقوم

شخصفيكانوأنهالبدنعمأخرىمرةوالزعامةالمقةإيثراقة

وسالرولهإخوطكنوننرئحتىالعادىاإلنسانعنيميزهمابطري
عليأنظارنافييطغىمااركئوانكارهبطرسضعفإنأخرىمرة

ليحقلولدوكونهشخصيتهوقوةمعدنهوأصالةجالله

يوحناومعههذابطرسإلىاآلخرينبينوالريادةالزعامةمركز

عسرعينالقبرإلىئالثتهمأسرعماوسرعانالمجدليةذهبتالحبيب

وشوقلهفةفييقسابقونوهمنتخيلهمونحن

شاباكانأنهويبدوأليوحناداستطاعالمضنىالسباقهذاوفي

أنامحتطاعاألولالفرنحهايةجاوزحتىعإشألفهلملندرصف

موضرعةاألكفانونظرانحنىوهكذاالقبرإلىويصلألبطرسيسبق

يذللثاكتنىولكنههضاكليسيسوعوجسد

825



دهشةفيوموقةبالمكانوفحصالقبرإلىدخلفقبطرسما

كانفلونواحيهكافةمناألمريقلبأيوحنابلىذاكوعندوذهول

فياألكفانتركوالماالعحلىحهذاقامراالذينهمالمقابرلصرص

اهتحواقدكانواإذاثملهمبةبالمدالميتجسمةقيوماموضعها
إنوورثرصهاراناألذكدونذلكاستطاعوافكيفالجسدبسرقة

كمامنهيسوعجسدسحبوكأنمابعنايةملفوفاهوكمابنالكفن
موضوعةاناألتظراألصلفيوالكلمةالجوربمنالفدمتسحب

األكفانمنهاواحدةطيةتفكأندونوطياضهابلفاتهانعنىهىكما

ظوىالميتوجهحبالثمالىاالفوطةأووالمنديلأماالجسدوضعتحتل
والشكغريبةصورةكانكماالرأسحولياتفوكأنهمكانهفى

مغكاألئيرتبخرقديسوعجسدفكأنماوالذهولهبةوالرالخوفتدعو
تحفقافماويلتقبلالالتىالمعجزيةالصورةهذهوفىاللفائفوسط

فيءجاماعلىإيمانهيبنلميوحناإنمنفثماحلىالحبيبالنليذ

قبلعةمنقلقديحاتتصومنيسوعقالهماعلىأواتنبومنالكتب
بيديهولمسهبعييهرآهماطريقعناألمواتمنسيده

المحبةبهتقومالذىورللىرائعةلمسةنرىأمامناالتىالفصةوق

باقأودلظالالفرإلىأوالتسرعالتىهىكئيراسيدهاأحبتالتىفحرجم

التلميذالحبيبويوحناالسابفينوميناليطيلةالنرمطعمتذقلمولعلها

يسوعبقيامةأوالآمنالنىهومجبهيسوعكانأالذى

أوليوحناركانرعيبقيامةتؤمنسيدةأولالمجدليةكانتلقد
أشرقالىالنورهىالمحبةكانتلقدالحىاإليمانهذايشاركهارجل

كلفأدرك4القلبظالمبددالذىوالنورالحقيفةريالالعينينفى
ءفى
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بهنقومعملأىففىالحياةنواميسمنعظيماناموسانلمسهخا
منهرابطةوبينهمبينناتكنلمإناآلخرينأفكارنترجمأننستطهخال
افالكا

مخوهيحسالماإنسانعقخطابايلقىأنيستطيعمحاضريوجدال

لتعزفادمجموعتهأفىيقودأنموسيقاريستطيعالالمحبةأوبالعطف

مترجمأعظمهىالمحبةإننحوهمنبالحبيشعرالعظيملمولفأوبرا
األمماقإلىتغوصالتىهىالمحبةللناسويقدمنهااآلخرينأفكارحمهضيم

ءالشاطىعلىالمنطقفيهيتخبطالذىالوقتفيالحقءآللممالتكتشف

إليهاالوصولعنالبحثيعجزالتىاألشيلمعنىتحققالتىهىالمحه

الكبرللفنانبهاوتقدمليسوعمححورةرممناشئاثرساماإنيقال
لمالكنهمشاعرهيجرحأنيشألماألمرءبادىوفيليفقدهادوريه

تحبالإنكواحدةكلمةفىالصورةعنرهتقريوضععليهألح

ذلكمنأفضملترسمهأناستطعتوإالصورتكموضوع

لممافهمهعلياآلخريننعينأويسوعنفهمأننستطيعالإننا
ومنطفنابعواطفناوأفكارنابمشاعرناوعقولنابنابفلوأوالنأت

شراقهبويهتدىبنورهليستناللريديهبينالكلونسلم
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االعظملمعرفة

تئيهىخارجةآئقثرجمثؤايقةقكاتتقرتمأئا

مالكئيبقتطرتأثقثرإقاآثختتةتثيهىهآزييقا

جمئذؤأألخرآلرأيرجمثذؤاجداثزتجالبيبثمالب
لقاققاآلقوضوعاتسوغتجستذكانخئمسأآلرخقئز

ستئدمآخفواإئهثملهقا1قالثتئيهينقادايآفرآةيا

أئتقتتالذاقاتتفاؤؤضفوةأثنأغقئمثؤل
تسوعأئهتغقئمؤتثمؤايفةوغتتتطرتءآثؤزاإتمما

تطفبينقنيقاداتثيهينآفرأةتايسوتهاقاذ

كثتإنمتتدياتهققالتأثمستايخاأئهيفذقطئت

قاذآخذةؤأتاؤضغتهأئنليققلمفتهخقذأئتآ

آلذىزثونىتةؤقاتتتفلثقآثتفتمتتامرتموغيتها
لثمتافيتفمايينىآلوغاتتقاقاذتافقفئمييرةتقثم

همدبوقوإخؤيىاأدهيؤدليهنآبىإلىتغدآضقذ
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ت2قخاؤإدلهكثمإللهىأييكمؤآبىإلىأضفذتى

أثةؤالرلثزأبأئقاالئآلجميذؤآختربتخديئةاتؤتئم
لمذاتهاقاذ

1181ة02يوحناإ

هاتنفيعنوانالهافوضعأدبيةكصورةالقصةهنهعنأحدهمتحدث

منولةتكونأنللمجدليةقدرولفداألعلمالمعرفةيلكلمتن
جواهرترصعهالفصةفيسطركلإنانحلصبروئةعيناهجلتامح

عدمئكتشفوحينماباقوالظالمالقبرإلىسرعةأتتفدعبقها

التلميذينتسابقوقىويوحنابطرسإلىمسرعةتجرىالجسدوجود

جهدقدميهاتجرفأصرعتبهمااقالىتستطعلمأنهالجعولرالمالملى

غادراقداإلئنانكانالقبرررئانيةوصلتوحينالمستطاخ
أنإلىلجوناماهناكوليستبكلهناكوحيدةنوضتالمكان

الدموعتصففديسوعتعرتلمأجلهمنالذىالسببعننتحدث

الصادقةمحبهاءبأصدايهتفاالبتافىئهظنتمنوحديثهاخجمنجبا

تنطقأنتستطعلمإنهاوضعتهأينلىضلأخذتهقدأنتكنتإن
تنطقلمبلتذهلهاتزالماالحزنقصدمةقلحهاعلىالعزيزباالصم
لقديعرتوأنبدالالوجودفيواحدننلأنمنهاظناالمباركباالسم
آلخرمكانمناكيعدلمأنهحتىوقلهاعفلهايحتليسوعكان

تستطيعينيامريمبكوكيفآلحفهأذهبوأناقولهاتأملثم

بهينتذوأينالجسدستأخذينأبنوفىقواكضعففيذكلث

كلمنستفلتنكيفواليهودالرومانبةوئلسلطاثالجندعيون
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أنالواحددرغهاكانتلقدهذلكلحساباتحسبلمإنهاءؤأل
فقدتهىاليحبيبهاجسدعلىئخينةدموعاوحبهاقلبهاينبوعتسكف

برالفوأسرعتلهظهرهافأدارتتحدثهممنجوابألقسميعتنتظرولم
ىأخرمرة

بالمهفةالصارخبهاوجريامريمقولهفييسوعءندإلىنسشمعتم

فيربىكلمهعنتفهكأقالكلحةوهىيامعلمأءربوقوالشوق
ميةااآلر

سببننرىفإننايسوعمريمتعرفلملماذالنتأملعدناولو

ترهفليمعبنيهاالدموعأعمتلقدالدموعمبببتعرفهلما

فإنلقلوبناحبببالنانفقدعزبزاحينماإنناتمزهأنتستطعولم
تفوتناأالينبغىولكنهأالعينينثىتغموعوالالقلبيكسرالحزن

أنافىحمزناجوهرهفىفهوأنانيننامغينبعحزنناإنهامةحضقة
تحقيغعنوتخلفناالمعنويةأوالماديةوخسارتناوحدتنافينفكرفنحنا

ءاألحياعلىنبكىمابقدرالميتلىءفيإنناالنأملهكناما

وانتهتاألعالالرفيقرحابفيوأصبحاحواستراممنعلينبكىال

نحنالحياذححشمنانتهىاتبالكتعبيرحدعلىأوومتاعبهجهادهأيام
ندعأالالحزقأوقاتفىعليناطبيعىأمروهذأأنفسناعلينبكى

منمشرقةلمحاترلوعاالخاللبلاألمجاداضيقةعنيناتعمالدموع
اورلىأشعة

أنظارهاتوجةأنالدموامعتعركانتنهاوعيعلىتمحرفولم2
تنفكالباتجاههمربوطةبالفبرمتعلقةكانتلفدءالخاطىاالتجاهإلى

هناكإلملتسرعليسوعظهرهاتدير
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تتعلققلونجاإنأحزاننامعنافيحدثلماصورةأيضانرىهنا

ءنرأنينبولكننزيلهأوالقرسحينأصبحقدنظنةبمنباقبر
يغلةالالقبربابإنهناكليسواأحباعناقلمهذاكلعنأنظارنا

لكنالباليةالمحطمةأجسادهمهناكأجمادهمتكونقدعليهم
الروحإناإلنساناهرجوهوىليحالجسداإلنسانحرليسالجسد

انطالقهادرجاتأسثمافيتكونالروحوهذفيقىاالجومرهى

وجهاتصبحإخهاالبالىالجسدثوبعهـاتخلعحجظوإشراقهالموتمتعها

الحىاإللهأمجادفييسوعرفقةفلوجه

جماتعماالتينبالعبننليمسنواجههاأنعليناأحزانناتواجهناحينما

السحابةتخرقالتىاألنظاررالنوبإشراتةةلرالمستنباألنظاربلالدموع
عيونناالقريحبسأالينبغىالمشرقةالثممسأمجادلتبصرءالسودا
ونشعرناأحاسيمعليابالترويستولىةهناكمهـثماعرنافتتركزوقلوبنا

الذىحبيبناحالثرىرهنأصبحقدومستقبلناناءورجاآمالنابأن
الترابعليهاهلنا

خادموهو1الكاقبيحدثناإنسانكلجلجثةبعنوانكتابن

اسحهغيرالدينمنأفرادهايعرفالألسرةبهاقامجنازةخدمةعندين

جانبإلىإبنتهاندفعتاألخهرمرقدهئالميتأودعناأنبعديفول

هىهذهأبىيالألبدوداعاصارخةوهتفتبعديغلقلمالذىالقبر
لهمءالرجامنخهاية

الرجاعالمسيحىنعمةضالناكانتإذاللراقديننهتفأنعليناينبغى

مثلحمكللة1
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أخرىمرةقىحتىءالمفاإلىالراقدبنألحبائناحهتفأننبغى

ئفضلعالمفى

السارةباألخبارالمناداة

021182يوحنا

بالمجدليةيسوعبلتقىفحينالققرةهذهفيتجابهناواحدةعوبةهناك

التلصسينىبالفوإلالسيدفيصدهاقدميهتقبلأنتريدنحوهتندخفهوتعر

العليةفيلالميذظهورهفرصةفينجدهوإنناأبىأإلىبعدأصعدلمألنى

يديكهاتيدىوأبصرهناإلىأصبعكهاتلهأقائالتومايدعو

للراخاالصحاحفىلوقابشارةوفي5272بوحناخبىضعهافىو

الخائفبنتالميذهيدعويسوعأننجدوالتالثينالثاسحالعددوالعشرين

قلوبكمفيأفكارتخطرولماذامضطربينبالكمماألهمقائالالموتعبن

لحملهليمىالروحفإنوانظرواجممونىهوأناإنىورجلىبدىأنظروا

سياقوفىورجليهيديهأراهمهذاقالوحينلىترونكاوعظام

المريمننخيموعءلقاعنمتىأالبشير9يقوليسوعقيامةعنالحديث
وأمسكتاتقحمتابأنهماالمحدليةاإحداوكانحتماالحقةفرصةفي

األموريعقديوحناأنيبدوولكن829متىألهوسجدتابفدميه
للمجدليةيقولالقيامةقصةسطورخالليدمغالسوتعإلىنستمعحينما
صعودهقبلمحظوربلمسهوكأفأبىإلىبعدأصعدلمألنىتلمسيئىال
فيالفولبهذاالسيديعنىماذاترىصعودهبعدومباحاآلبإلمط

شعرضولكنناتمامأمفنعإنهنقولأننستطبعتفسيريوجدال
رااآللبعضى

535



مذابحدبثهيريدفيسعوعروحىتفحميرإلىانجهسناك

كانتولوبىالثتعلقىبمعنىتلمسينىالخطهاإلىالمجدلةينبهان

يسصحفإنهبجسدفعليالمسهـيحقامةحقياقةمنأشايتيقنيريدمنلمسةهذه

جباعنتترجمأنقريدأخهاعلييدلكانتصرفهاولكنبذلكلها

الصالتوقتإنلهايقولييسوعوكأنىجسديةعاطفيةصورةفي

الجسدحسبالمسيحعرفناقدكناوإنوانتهىولىقسديةا

أنيقصدبهكأنىاألممرسوليقولكاأيضا4نعرزالاآلتولكن
إلىوالعصوراألجيالصلةستكونوالتىالروحيةالصلةإلىيوجهها

عهوليسالقدسالروحطريقعنبهصلتهمدسعسوفالدهورنهاية

بالجسدمعهميعيشكانالقيامةفقبلوالسحعوالبصراللحسطريق

أنالمثموليسىابروحصلةبهصاتمتكونعصرفاجمدأفاآلناومن

جليلتفسهحذاتمأتتا3أنتاليعتحبالروحالزوحثاسالحتتالف
هناالكلمةمكماعليالكافيءالضويلقىالولكنه

عنسكرنةترجمهمىاليرنانيهفىالكلمةإنيتحسلشالقولمنحومحناك2

وماقدمهاليونانيةوليساآلراميةباللغةالمجدليةيكمكانويسوعاآلرامية
ءهؤالنادىلقداليونانيةاالكةإلىيسوعلحديثترجحةهورالبثاليوحنا

قبلولكنالتلمسينىاالنحواهنهعلىكانيسوعاقمابنماحتهجقهأن

الداعىالهايقوكبهوكأنىتىألضوقولىإذححبىألبىأصعدأز

ولكنالسإلىالجديداكتشافكفرحةفلىالتعبدفيالوقتاعةل

كاالتالمذلبقيةالسارةاألخبارههلىوانفليإذهبى

ينبغىوكانالمستمرالهسإلىتشيراليونانيةاللغةفيالصيغةإنبل

لهايسوعيقولوكأنمالمحىعنكنماهـالنحوهذاعلىتترجمأن
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الوقتحساباتحسبينوالالصورةهذهعلىبىالتعلقفىتستمرينالماذا
اآلالإلىأعودحتىطوبلوقتيمضىلنلمجثالملقاةلممسؤليةوال

سريعاجمهمألئقىأنأريدفإنىميذالسارةبالبشارةونادىأإذ
بهالتعلقفىتسشمروأاليسوعلركتبأنأمرالمريماهنهكانلقد

مريمعملتهماوهذالآلخرينالمكرحةباألخبارللمناداةىةوأن

كلمةرلتقستالثةمحاولةإلىانجهثأخرقفئةولكن3

هلنالمينىوخظهوريالقترظاهرةأقوكطإنأصحابهافقالتامسينىال
األولىالثالثالبشائركتبةيوكدهمذاوعليهميطغىىالالرعباو

82متىاالتخافوالتالميذهيقولوطويسوعلنايصورمتىالبشير9

المريمتيئلنايمورنجده618مرقسإلىأتينافإذا51
لوقابمشارةوفئأخأياهماوالحيرةالرعدةألدأالقبرمنبتاهووقد
األرضإلىوجومهنومنكساتخائفاتنشاهدهنه42

يوحناالبشرقصهفيالخوفهذأثلإلىإشارةنجدالولكننا

الكلمةنقلفيأخطاواالمقدسةاألسفارناقلىأنالبعضبعتقدذلكوعلي

لركبحدإلىتشبهاآلراكطاألصلفيفهىتلمسينىالترجمتالتى

قىاممأكالتخافيوكلمةقىسوللمامأتلمسينىالكلمةتخافيالكلمة

إلىوأصعدبعدائئككملمإنىالتخافىللمجدليةيسوعقولفجكون

الساعةحتىمعكممازلتإفأأجما

ءمايشامنهاليفعكىالكريمءالقارىلفطنةكلهاءاآلراهذهنتركإننا

تخبروأسرعتالكريماألمرأطاعتالمجدليةفإنأمرمنيكنومهما

فيأنهمنبحدثأنعتيدهوومايسوعقيامةمندثحبماالثالميذ
الربأنهارأتفيتقركربشارصهاوكانتلآلبطريفه
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الحفيفىفالمسيحىالحفةالمسيحيةمحجوهرشليةالمجلمريمبشارةفي

المسيحيهإنالربرأيتلقدفائاللآلخرينينادىألطيستطيعالذىهو
إنهاهونعرفهأنتعنىإخهايسوععنالكفيرنعرفأنمعناهاليس

تعنىبالحرىبلونقنعهميسوعأعناآلخريغنجادلأننفدرأنناتحنىال

وكيانناحياتنافيحىأنهلنايوكداختبارناوأنبيسوعالتقيناأننا
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المسيحكليف

أالسئئوعأوثؤفؤأئتؤمفايلثغشثةأكاماو
مختمعينألتآلجميذكانخئثمغلقةاألثواباوكانتا

آلؤسئطيىؤؤقمتيتسوع2تجااثتهودمنائخؤفيستمب

تذثإلوتجئتآزاهثمالذاقاذؤلماتكئمشآلمتهئم4ؤقا

أئضماموعتستئهئمفقاذألرلثراواإذذالتآلميحففم

قاذؤتماآتاازسيلكثمآألبأأزستقنيكماتكثمشألم

غفرتثممنآلقدشالروخآفتلواتهموقاذنفخالذا

يكتأفمخطاتاةأفستكئئمؤقنتهئغفرخطاياة
9132ة02يوحنا

فيهااجتمعواالتىالعليةفييجئمعونظلواالتالميذأنجداالمحتملمن

األخيرءالعشالتناولسيدهممع

بؤاركادجمعركاكؤعورهبةخوففيهنكيجتمعونكانواولكنهم

أصومسةبوإمراتهيموأفلحتوعاليسعلىاليهودمرتالفدالبهودعداوة
ينسمعونأوفمغبأسفيلمعإلمئحتمغوقأنوأكاوقكذاذلكبعدالدووعليهم
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يحمعواأنوأخرىلحظةبينويترقعونالسلمدرجاتعليخطوةقل
فيمجخمعينكانواوبينمااأليادىعليهمنيلقواالبابعليالجضدعاتتى

هىكمامغلقةواألبوابوسطهمفييسوعظهرورعبخوف

وهذهالياقيمشالوملكمسالمالمعروفةالشرقيةبالتحيةوابتدرهم
ياليتتعنىأإنهاالمتاعبشرتجنبونليتكممنأكثرتعنىالمحية

الذىتكليفبالإليهمتقدمذلكوبعدطيبهوماكليهبكماإلله
العصورخاللالكنيسةيقوتأناينبغىال

كمانجدهثاأناأوسلكماآلبملنىأركمالهملمولإنهالا

أمورايعنىالتكليفوهذاودليلهانيسةالكمخهاجوستكوتيقول
ثالثة

نادىمايفحرهذاكنيستهإلىبحاجةالمسيحبسوعأنيعنىفهوا

أهلإكمالةالرمالمسيحجسدالكثيسةبأنذلكبعداالممرسولبه
لفله2121كورنثوسأملإلىاالولىالرسالة32أأفسسى

إلمالصعودوشكعليهووماءاجملمبشريةعظىبرسالةيسوعأتى

ذكيكونوكيفهدفهاتبلغوأنبدالالرسالةهذهلكقاآلب
الكنيسطريقخنإال

المسيحبرسالةاللهروحفيهيبوقالذىالبوفالكنيسةتكرنأنينبغى

ليسوعقدمينللناسفيهيتحدثليسوعفاتكونأنينبغىالمباركة

ىالنهالعملبهمايتممليسوعيدينالضالالحملعنالبحثبهمايسعى

وظاللالظلمةأرضفيعاليايرتفعأنينبغىالمشعلإناآلبأعطاه
الكنيسهطريقعنإالألمجادهالسيدصعودبعدلذلكسبيلوالالموت
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4ةلكنايأيدطتحملهلمماالمعمورةأرجلكافةإلىالمسيحيصيإنجيللن
بسوعأنالتكليبئهذايعنيهمافاولذلكوعلىماوالقرلبعيدوتقدمه
الكنيسةيواسطةاللهروحمملعلىاالعتهادطمملبعتمد

يحاجهالمرسلإنليسوعالحاجةسميسفىالكيسهأنيعنىوهوب
النىنوبدهالترةإلىاجةويحدلهاالتىالرسالةإلىويحاحةيرسدهمنإلى

نتأرأجنإيىيرجعلمنالحامجةأشدفيإنهيوكدرسالتهالذىوالسلطان
المتاعبأجههترفىاالمور

وبدونلهاهالرسافبدونهيسوععنللكنيسةغنىفالذكرعلى

الومعونتهإرشادهوبدونلهافعاليةالوسلطانهوتأيياهونعمتهقوته
إرشادواللهانور

اريلبوارىبالعمللىالهاوتكليفهالكنيسةخيسالارمانوهويعق

بتمامهاسبيلفىتافىحىوأطلح6هاقلالقالهبالرساإيهولكليفهلالبئاآلب

واالبئاالنجمابينالصلةأنعليهىالبشائرتفيحقيتهاباحثيوجدوال
لآلبالكاملةيسوعطاعةعلىاالعتمادتعتمدكلاخالريرالبشلناصورهاكما

رسولمجقيصبحلميسوعإنلهاألمينةومحبتهلمشيئتهالكلملوخضوعه

نفسرعلىومشجئتهمحبتثإتمامراآلبلخدمةطيعةذبيحهحيانهبتقديمإالالله

المسيحرسولتكونألنواتصبحلنالمسيحكنيسةإننقولالقياس

إذضوعبثلوتطيعهبحهتحبهحينماإالالمسيحرسالةإلتمامحميةوأداة

لتقدملمالعاتخرجمالىأينبخىهىهالرسالعفدملمالعاتخرجمإلىأناليفبغىالكنيسة

يحكمتهاالمحالماكلمثتحلأنتحاولحينماتفشلالكنيسةإنالمسيحرسالة

ءأعادهيرابسمحإلراقوخالخضعننتخلىحينماتفثلءومقدرتها

ببموحاقبلراضموفالتالهيذهفينفخالمسيحأنأيضانالحظ2



وردوماالصورةهذهبيهأأكيدةمشابهةهناكأنفيهشالثالوممالقدس

اإللهالرلتوجبلقولالوردآدماللهخلقفحهنالفديمفيالخلققصةعغ
حيةنفساآدمفصارحياةنسمةقأنفهونفخاألرضمنتراباادم
27ويئتكأ

فيحزقيالنبواتسفرفىالواردةالقصةفئأيفعاالصورةوتتكرر

السيدوتهتفحناليابسةالعظاموادىعنوالثالثيهالسانماألصىحاح

ليحيواأالقخلىهؤالعلىوهباألرخالرياحمنياروحهلمالرب
الجديدالخلقمعناهمامكانفياللهروححلولإن729حزقيالى

وردتالتىالصورةأيضاهذاأاليشبهالحياةإلىالموتمنالبعثمعناه

وخاليةخربةاألرضكانتحينالعالمخلدتقصةمناألولىالسطورنى
المياهوجهعلىيرفاللهوروحظلمةايغمروجهوعلى

الكهـنيسةعلىاللهروحيهبحينالكنيسةإلىاللهروحيأقحين
منوتهبالحياةانتعاشتنتعثىاكنيسةفيالحياةروحيسوعينفخحيئ

المسيحلمجدمباركاعاللتعملرقادها

تمسأكلومنلهغفرتخطاياهغفرتممغالسيديقولثم3
علىالحرصىكلنحرصأنينبغىمقدسقولهذاأمسكتخطاياه

الحقيقىمعناهتافهم

خطايايغفرأنيستطيعإنسانيوجدالأنهنقررأنينبغافىءكلقبل

آخرأمراهناكلكنجدالإلىيحتاجالمنطقىواضحأصهذاإنسان

وتقدمللناستعلنأنالكبيراالمتياز3ضيستهأعطىقديسوعأدهوأكجدا
اللهغفرانرسالةللبشر
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لقيمةتقدبرنافإناخرشخصمنالينابرسالةأقىخصاشأنلنفرض
واحدكانإناليناأرسلهابمنلةساالرحاملصلةعلىقفيتولةالرساهذه

التفسيرأوهذاقيمةأننعلمفإنناآخرفكرومفدماومفسرامعلنايأق
تعليمهيقدمالذىالمفكربذلكاإلنسانمذاصلةعلىتتوقفالمعليم

منأولألنهمللبعثرالمسيحرسالةلتقديمالحهـقيمقلثمىاولهمفالرسل
فإنإنسانفىبةالثوحياةاكئشفوافاذاالحقيقيةالمعرفةيسوععرف

كتشفوااإنذلثمنالنقيضوعلىلهالمسيحغفرانينواأدأفيالحقلهم

الذأتءوكبرياالتصرفاتواستهتارالقلبتحجرماإنسانحياةفي
اإلنهـسانذلكحرمالفيأيضاالحقلهمفإنالشهواتءوراواالنسمياق

طرقهعنوالندامةبالتوبةيرجعلمماقبولواللهغفرانالأنهإعاللأو
اآليةلهذهالحقيفىالمفهومهوهذاالرديئة

رتبتهسمتمنهحامالكاقأماإلنسانأنوأبدامطلقاتعنىالفبى

أنتعنىالاللهمناالقترابوالقداسةدرجماثفيارتفعومهماتيةالكهنو

الصخرةماالوهذهإلمساكهاأولطاياالمغفرةالسلطاناإلنسانلذلك

يابنىبغلهالمسيحقالحجنماالمفلوجءشفاحادثةفيالهودبهااصطدمالثى

طيعيتمنألنهبتجاديفيتكلمإنه9بينهمفيمافقالواخطاياكللىمغفورة
انالغفرربودكنحقعألكانواوقدوحدهاللهإالاظطايايغفرأن

ألنهالخطايالمغفرةالسلطانلهاإلنسانابنأنحقيقةإلىيوجههمأنأراد
الجسدفىظهرالذىالله

لتحذيرالسلطانلهمأنلتالميذهاهذبقولهيسوعمايقصدهكلإن

لهتغفرولنعنهاحفئلنعليهثابتةخطاياهأنمنءالخاطىاإلنسان
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بأنالتائالالنسانللتأكيدالسلطانلهموبالتالىعنادهفياستمرالما

فتحقداإللهيةاحمالمربابوأننوبتهقبلتقدءالسماوأكالهمغفورةخطاياه

عنهرفعقدالخطيةحدلوأنأما

العصورمرعلىوامتيازهاالكنيسةحقهووهذا
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تشككأقناع

لتؤأمتهمئقالروذىأتمزغاألنتىجمنؤاجذئوقااما

آلثألجميذتةقفاذاتسوغخاةجيلتغهثمتكنققئم

نمىاثصتئمإلطتفثموققاذاةآلرئاؤزأئتاقذاألخرون
ؤأضعتاييرآئضآترفيإضبجىؤآضغاثقستاجمييرأثرتذئ

11اوجمنتجئبهمىتليى
وكلءووصسصص

ؤتوقايداناثضأتالييذهنكاآئامثقايملوتغد
صتصصءصءوصارءإكلءميصكاصصوه

ائؤسمافيفوومغلقةوأالبؤاباعميبءفخامعهم
رورواوو

إثألهناإصبغلئنهاثيالوقإلهثماتلكممتالمؤقال
صكوص05ءأصصلمصءصاصصصصىص

غيروالتكنجنبميىؤضغهاتدكؤقابتدىؤاثضر

نىأئىأدلثةماآلاإتؤماتجابأإنمسامؤجمنابلموجمن ء03ألكمءطاأءأء
ىفالاألنخنممئبهكاأيكورطالغنيإلنملتتسوعلىقاذ كصاكلصء0001صكهورعروةاأل

اآا01ا
آداةشان5اصلمص

وإيبرلبموامنو
292اروحناأء5ة
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علهيسوعسكزمقحينماتوقعهعادترماباللسبةالصدبقدكان

بلنذتوماإحساسكانلعازرمرضصةفرفيعنيابيتالىالذهاب

فينىولولنذهـأى1161يوحنامعهأيضأفرتتحن

موتناثضالث

التشاومروحعلىتنطوىولكهاشجاعةكلمة

يحجملمأنهحدإلمايحبهكانلفدحقابسوعبتوماولقدكان

الموتهناكبأنيقينهرنحمأورشليممنالقريبةعنيابيتإلىمرافقتهعن
المحبقالصادقةطىهذهالموتإلىولومعهلنذهبمبدوهكانلقدقا

لحميسوعوأسلماليهودمكيدةونجحتنوماماتوقعهوحدث
المعتمدالباالصخرىالفبرفيبرفادهالكإرىالقصةوانخهتالموت

رزوسعليويرللمجبمالذىبطرسحزننظرتومايكاحزنولم
المتأملالمفكرالفيلسوفحزنإنطواثياناحزنهحزلقدكانمهاداأل

ماكانالدمويةالخاتمةهذهسيدهحياةختمتأنبعدهيركبوماكان

المهافيبجدامنزويامنطوياليحيااآلخرونيتركهأنإاليركب
انفرادعلىأحزانهتر

ظهرحيماهناكيكنلمأنهحتىالتالميذعاتاجظهجرذاوهك

بالحدثيخرهمفئالتالميذإليهبعثوبالطبعالعليةفىلهميسوع

المنطقعلييعتمدماأكريعتمدكانالذىتفكيرهولكنرالكب
رآهايذىسيدهأنيصدقأنمجااللهليدعماكانوالحس

جامدأجسمدماالضخرحفننفيوأوسدمنكسرآميتأهوشاهدمصلوبأ

قدبالسالحمدججيئحولهالحراسواصطفالقبربابعليهوختم
هوبألواألحداثالمنطقعرففمستحيلهذاإنالحياةإلىعاد
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أحزانهومعةفىقبعالذىاثلشائالحزينالتلميذفظرةفىستحيل
يديالعبيايبغىال

إنالمجرببممىالعلالمنطقمحملولكنهقاسيآجوابهءجاذاوهك

وأضعالمساميرأئرفيأصبعىوأضعالمساميرآثاريديهفيأبصرلم

قدميهفييرالمسلمأثرهنايذكرالأنهاالحظأومنالجنبهفييدى

القدمينبخزقكبيرأسمارايعورونحيماالرساموناقيهيقعخطأوهو
بالحبالىبطانكانتاقىالقدمينألنذللثاألخرىفوقالواحدةضوعتنالمر

أولوقطويلأسبوعرمرثسمراأندونالصليبقائمإلى

معمدوماوكالالعليةفىامعمجتععينالتالميذكانالتالىاألسبوع
تمدمءوطوفىلكمسالمفموقالالوسمطفيقفوشيسوعءاوجا
التىتالثمكررآفشقلبهارأسكاشغاالمتشككتلميذهمنالسيد

واالخشاربةالتجرطريقعناإليمانإلىليصلإياهكاداىذلكقبلددهار

فيتوماقلباذابالفائضاإلتضاعوذلكالغامرةالمحبةتالمثماموأ
يإفىبىلمسيحهتفساجدأوهوركبتيهعلىوخرأعاقه
برواولمثمنواللذينطوبىامنتياتومارأيتنىيألنكالسيدلهويقول

خبايةحتىستأتىالتىاألجياليالأنجإلىإشارةهذاحديئهفيكانلقد

اهقىأندونلهوتتعبدبهوثتعلقوتحبهبيسوعفئؤمنالدهر

العينروية

ترماشخصيةمألمحىفىأننستطيعالقصةسطوروخالل

ايجرؤىوالينملثنرفيمملحمينماكبيرأتوماارتكبطقدا

يكنلمنهواالجماععنبديالالوحدةإلىاتجهلقدنفسهعلىمنطوبأ

نعزلحينماالكئيرنخسرإنناالمسيحلظهورفرصهأولقاتتهإخوتهمع
745



يمكنكئيرةاخشاراتإنالقديسينعاتاجونهملالمومنينهننفسنا
فىأحوجضاوماخلوتنافيإليهانصللنولكصفناهنالثنخقالبرماأن

يلزمورمأحؤافيكثرينإنإخوتناإلىنسعىأنالمتنوعةظروفنا
فييكنلمإنالتعزيةنجدوأينالكنيسةإلىالذهابويرفضونبيوثهم
وجهانتقابلمالموالتهدءالحؤنيابوكيفالمومنينعاتايئ

أحزانناكأسيافىالتعزياتبلسميممكبالذىذاكمعلوجه

وصاثقنفسهمعصاثقرجلفهوةيلتينيمتلكتوماكانولكن2

متظاهوابالتصديقاليصمتفهونفسهيغالطأنيرفضإنهاآلخمرينمع
اآلخرينيوهمالوهوالتصديقإلىيدعوهمااألدلةفيثهناليحدوقئمافي

كالثىستنكروالائىقىوالتدارىالتوماأمانةإنالحقيقةبغير
بالعفيدةيومنودطينالذالطوائفبعضكأثباعمىليأنهأممافهافيالئائرة

يعرفراأندونعخهاافعونويلبهاويتمسكونوكفىعقيدخهمألنها
يقيهاإلىيحسلأنيريدتومماإنلذلكسببايدركواأومضموخها

تنيسونيقولوكماذلكفىالحقولهاإليماذ

األمنالشلثفىيحياالحىاإليمانإن

السائدةالعقائدنصفقىيحيامماأكثرا

كليلمسأنعلىيصرالفىاإلنسانفيمننهاهإلىيصلإيمانعناك
أندونماسمعهيرددالذىاإلنسانمنأكارمنهمتيقنةويتأكدشى

اليقننورإلىبصاحبهيصلالذىالشكإنهبهيومنأويفهدحمه

أنعنيزاجمعانئإليمءشاطىلهيلوححينمانوماأنالثانبةضيلةا3

شكهمنئلنقبضالطرفأقإلىإيمانهفىيصلفهوكلوبكليندع

توماعندوسطحلالوالهىربىاليهلمنستمعوهكذا
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إكالنهفىيصلفهو3مغوكااإلطالقأعاليؤمنأوالمن8يهأكاإما

بالشلثيتمسكوإذاكالةسطهامنبالعححايمسكالإنهالحاصودأبعاإلى

وكيانهنفسهأمملمإليهصلومتىاليفينأقصىإلىلهيحمأتهسبياش
الجهلالتربئالمسيحيةأالمباركاليقينهذافوحفاوعقله

متزنامفكرأىمجهوداتتقدرذلكمنالئقيضعليبل4رتحوو

بأناإلممانيقهنإلىيصلحمقابأشكوبههمحاهمنقباباحئأسثاحممارق

منبكثهرأفخحلشكبالهواإليمانهذامثلإنبهـالمححيحيسوع
البحثوعدمالثفكبرعدمكلالمبنىاإليمان

التاليةاألياملطذوما
024392رحنا

كتابهناكولكنذلكبعدلتوماماحدثاليقنعلمنعلمالنرت
منحصرايحخحمنتوماالأبصفريعرفكويفااألبوخحمنكتب

األساسبعضلهاكونربماوالتىخياليةتقاليدعلىالمجيةاألقاصيص

توماشخصيهمالمحنلسأننستطيعهذهوفيالصحةمنالناريئ
وحوبكيلى

مياديئإلىأنفسهمبينالعالمرئعهالتالميذقحمالمسيحصعودقبعد
المحدهوكانتربوعهافياإلنجيلثمارةببنشرممهمواحدكلهيقوملريةتبش
الهغدجغوبفىالكنيسألنأمرأمؤكدأيبدوهذاتومانصيبمن

كؤسسهاالرعرلتوماإلىلهابأحجعترماويةالتوالكنيسةباسمتعرفوالتى
الذهابرفضىتوماأإناويقاللحناكالمسيحيهالدعوةببثقاممنأولفهو
نجثىإنهبلالطويلالسفريخشىدكاذمراءبادىفيالهندإلى
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لفتهواليعرفونلغغاليعرفقوممعالعخاطبصعوباتيضا
أنكموأناقالهكذاالحقلمةبكمناديأالهنودإلىأذهجطبوكيف

ياتوماالتخفبالقولوخاطبهيمموعلهظهواللييةتلثوفيأالعبرية
بالكلمةوبثرالهندإلىذهبنعحتىئكفيك

وهكذاأعاقهفيتسيطرتزالالالعنادكانتطبيعةيبحوأنولكن

عليأناياسيدىأذهبأنتريدفىمكمانأىإلىأقاثاليعترض

الهندبالدعداأذهبأناستعداد

مرسالأورشليمالىقدمعبانيسيدعىالهندبالدمنتاجراأنوحدث
ماهرنجارعناليبودبينفيبحثالبالدمالثجوندافرسثاقبلمن

ةبصوعبانيسالمدعولهذيسوعفظهرالنجارةتومالممهفةوقدكاثت

يحقرفعبدأتشترىأنيدشهللهوقالأورشليموقفيمرئية
وأنانجارعبدلدىوعيملىففالباإلمجابالرجلفأجابالنجارة

المكانفيوجودهتصادفشاتوماإلىأشارثم1لثأبيعهأنأرياء

الرجلوأعطىافنيسوعوقبضالصفقةتمتهكذاالوقتذللثفي

أقرالنجاريوسففييسوعأناالنحوهذأعلىالملكيةصكالهندى

قبلمنالموفدالتاجرعبانيسإلمماتوماالمسىعبدىبعثأئنىوأعترفط

الماجرباصالصكعلييمموعوخأنوبعدالهندملكجوندافوس
فأجابسيدكهذاهلمتوماإلتاجروسألتوماغفأثحإلى

توماينطقولممنهاشتريتكلقداالتاجرففالسيدىهوحمقأ

حدثيتفكيفالكتابروحعنوبعدهاالموضوعةالقعمماكاجةللقاليالحنلا
الطاهربفمهتالالذىوهربعبدبدالتصرفسهمتصرفابالعبدإياصلقباتلعيذهعهالسيد

يركمبهويهف8ءأحبامميتكمدكنىيديعمالمايعلمالالعبدنعييدأئثيكمرثي
المعربندديعهأبهذهخدمتهعلتلمينما
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إفىاتجهصلواتهتلىأنوبعدمبكرأتوماقامالصباحوقكلمة

رئاليسوع

يدفىجمثاذهبسوفيسوعياسيدىمشميئتلضلتكن

لهيبنىبأنتوماأمرالهندىالمكأنكيفلناتروىلالقصةوتستمر

ليشترىالكافيالمالالملثفأعطاهذلكيعستطيعأنهترماوأجابهقصرأ

يوزعبتومافاذالالطنفقاتبسدادرليقومءالبناموادمتمهيلزما

وشكعليالفصرأنبعديوميوماالملكيخبروهوالفقراعلىهذاكل
كلوعدتنىالقصرالدأينقالالوسألهيستدعيهأرسلاألمرخهايةفياإلتمام
باتمامهأ

جرابءوجاألراهأذهبومتىأقهتهلقدترمافأجاب

الدنياهذهتفارقأنبعدولكنالحاةمذهفيتمثاهذهلنإنكالتلميذ

فقدانخطرفيتوماوكانغيظاالمالثاستشاطمراءاديونىثاستراه

أفضلاللياةاإلىالملثيوجهأناستطاعلمجكتهالتلميذولكنحيات
الهندإلىالمسيحيةدخلتوهكذاللمسيحفرلمجه

قيامةضيفةمواجهةفيابتالستومارفمنكاالقصةهذهمن

يكنلمفاإليمانئوماعنصادقاستمتاجإلىنصلأننستطجعالمسيح
الرجالىصنفمنكانلقدميسورةئكنلموالطاعةلهبالنسبةسهالشيئا

كانلقدوالتجربةاإلختبارطريقعنإالاإليمانإلىيصلونالالذجم
فييذهبفإنهاليقينإلطوصلمتىولكنهحساحهاخطوةلكلسب

منأفضلشلثوالهوتوماإيماننظيرإيماناإنالحدودأبعدإلىإيمانه
فحعىأومعرفةغيرعناإلنسانيقبلهالذىالمتوارثالتفليدىاإلبمان
اليحسبالذىالمندعالعافىاإلنسياقمنأفضملهىتوماطاعةمثلوطاعة
حمطامارأضحىوانبارسكطوصلضهفطالعواهبتذافلكلفةحسابا

أءتوجوديطدولم



ارةآلبشهدفل

لئمتآلجميذقدأتموعتضنغكثيرةأخزؤآياب

تؤمنواتكمتققذءديالذؤأقاآثيهتابذافيتكتمث

إذا3ضتئمكئمتكونآكىوآللهآئنميحعآثهويسموعآن

بآشمليحيلو
025313ايوت

الحادىاألمحاحأنويبدولبشارةطبيعيةخاتمةتشكلالفقرةهذه

هدفتلخحسلمجملتهائمائرالبفىفقرةوالتوجدلهاطحقهووالعحثرين

الففرةهذهتفعلكاكلهااإلبجلثائرب

قدمتأنهااإلطالقعلىتدعىالاألربعةالبخائرأخاالجلىفنا

سردفيوهىاتهومعجزلجهونعايسرعلحياةأمفصالكامالتاريخآ

منبارزةعيناتتفتخبإنهاالزمنىالترتيبحدتطبعالاألحداث

بكليلمكامالتقريرأتقدمالولكنهاوالئعاليماتوالمعجزاثاألحدىتلك
إخهاوتفاصيلهادقائقهابكيلكلملةصورةويرسموالنواصىالحواشى
يعملهوماكانيسوعماكانهتظغرلناالئىالمئاليةاألحداتتعطينافقط

صورأتفدمأنبهايقصدلمالبشائرأنهذامنأكرواضحامن2

لآلخرينالدعوةتقديمهومخهاالهدفإدنلميسوعلحياةجانبأكثرمنمن
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ماتمعلوتقدمأنالالبشاثرهدفإنورباوسجدأمخلصأيسوعأاياقبلو
يسوععنيحقاثقعقولهمةأنالاألفضلالحياةللناستقدمأنبل
واختبارهبمإيماخهمفىويكونوهوبختبربيسوعليوئغراتجتذبهمأنبل

النيقدمأنهوكهمجمرفيلالنجيلسثما3ا1المهدفاالمحيدةالحياة

فيالصورةهذهعلماكانالذممطفاكبأننثقيجعدنافريدإطارفىتيسوع

الحىالهمسحمنأقلليسوفدائهاتهومعجزوئعاليههوعهمفاتهحياته

إيماننابهفيميقيةاطالجياةسرنجدالذى

ألحداثدوصرتسيحلكتاريخاإلنجيلبشائرإلىاتجهنافإذاذللثوعلي

سبعالاإلنجيلندرسأنينبغىيفوتنااألعظمالهدففإنحياته

ولكراواتجاهاكاوأزمانهاالحداث01دالالتعنيبحثالذىالمورخ

الحياةربعنالباحثالمخلهفالمحتاصبقب

لعضروناودىلحاااألصحاح

مةيبدوالدىلالنجبلإضاقةيشكلاألصحاحهذاأقمنبالرغم
الدراسةنفسندرسهأنسنحاوألأنناإالتمامهإلىوصلأنهالسابفةالفقرة

دهسفييينمعإكيهدفيوحنافيهرأيناالذىاقطنفسىوعالالئأمدية

والمعىالظاهرىالواضحالمعنىاالقواللبعضضهعرأولالحداث

األصحاحهنماأصفلماذامفتكتاثأنسنحاولاألممقالخفىالروحى
ابعةالرارةالبئإلى
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المقاملمسيح

تخمغلىيلتآلييذتفستةيتممئوغأنضأأظقرالذأتغده

ىألدوئوقائطزشفعاسكانالكذمطهرطترتة

وائناآلحييلقانامنآلذىؤنثتاييلآلتوامته4يقا

تهثمقالبغضهثمقغتآلجميذهييآخرالطؤاثتالطرثإلى

تطنتذقمبتهواقاتضئذفيأذقثآتابطرلمىسيفغان
يثلثوفييفوقمتآلسميتةؤدخفواقخرخوامقأآئضأ

تتسموصؤآلصسئحىكانةؤتماشتئئأيكوايفألفثقل

أئهوموآلتغقيكوشواتثمآلئآلميذللكنةءثتاطىألتئ

إدامأجمئذكمألغلتايخفقانتسوعتهئمققاذوخت
آلستميتلتجايخجأتألمثمسكةائقواهئمققاذأخابو

تخذبوقاآنرونقإليتعودواؤتئماقأئقجحواقيمننيأفئ

يمئتوخكاألذىألتفعحيذثايلث4فقاآلستملثكثرمن
أثةئعفرشضعاسمسفلفاآلرلثمحلبطنرسئحمه
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آئمخرنمىنفسمةوأئفىغرياثأكانالنةنؤبهبأئزربلر

لئمفيئقنمبآلسميتيماتخافوانآآألخردآلئآلجميذوأما

ؤئميخزاعيئتىإالتخؤأألزنيغيبتجيإلينئوايكبم
تطروااألزنيإلمخرخوأققماآلسضلثشتكةتحرون

تفنمقاذؤخئزأغقييماقؤضوعأؤستقكأموضوعأتجفرأ

قضيذآألنآثمتمكتمذىآألسمقلبجمفآقذمواتسوغ

شضكأففتيئةأألزنيإلىآلممئتكةؤتجذيئيطرشيئغان

تتخرئيتثمأكئرالذؤقغيينؤخضؤثآلثأيئةكبيرأ

تخمئترؤلغتقئؤاقلمواتسموعهئمتقاذآلشئمكة

تغقمونكانواإذأثمتقنتهاتأنألتآلييذينأخد

ؤآغطافثمآئخئرؤأخذتسصوعءتجائثمألرباشه
يتآلجميذهتمئموغطهرثايئةقرةالذآلسمضكإكؤكنا

األ3ئؤابينتاتمتغذتا
41ا2ايوحنا

الحبيببوحناأنعلالقويةالناصعةاألدلةمنواحدةهىالقصةهذه

والشباكوالسمكالجليليحرخفايايعرفقهوابعةالرالبشارهكاثبهو

كنالساالليلهرسويعاتوتخالصيدأفضملأنيعرفوهوالصيدعدومو
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عنستابوالاألرضىالشهيركتابهفيحلومسونموحدثنا
أجملوماالليلءأئنامالصيأنواعبعفأهناكفيقرلاليلصيد
وفىالظالمحاللثفيوداالسالمياهصفحةعليقاربأينسابالناظريثحاهاأن

وعلىالمياهصفحةتنرمتوهجهشعلةأمسكوقدالبحارةأحدمفدمته

أناستعدادعلىوحرابهمبشباكهمسراأمسوقدالرجماأليقفالجانبيئ
باحالوفيطالقاربتحتطرؤلمالكبيرةاألحماكلمحوامتىيستخدموحما

الليلطيلةالمضممنىلالممامرهقةبأعصانبعائديئالصيادقتشاهد

اخالراممحويرىاكتابهفيالمورتون9وعاافئبالصيدمحمحلةوالقوارب

علىالصياديئمناثنيئشاهدأنهنقرأكيفالمسيحالسيدخطواتفي

فىليلقيههاشاباكهحامالالمياهخاضفقدأحدهمأماالجلبلمجرءشاطى
الكرةفيعيدحىكمافارغةليجدهابرهةبعدهالمجذنمالقريبالعمق
وهوأئأملهأنرائعامنظرأكانالكاتبيقولجدوىدونةالكرتلو

الخيمةمايشبهألىلحظاتفيتنفرديديهبينالشباككانتالمشباكيلقى

الرصاصبقطعالمثفلةبأطراقهاالمياهفيوصئأنتلبثالثمالعريضة

إلىشبكةالألقماتفالهءالشاطىمزميلهمححوتءوآخيرأجا

بالسصكغاصةيجتذبهابهفاذاالنصيحةالصجادواطاعاأليسرالجانب
الشباكخبوطمناإلفالتمحاولتهفيالمتاوىالحى

أمامناالتىالفقرةهذهفييرسوععملهجدأمماالشبهقريبةتبدوصورة

لتالميذهيسوعظهوحينماالباكرالفهـحمصفيمظلحاالاليزالوقتكان

الصيدفيفاشلةطويلةليلةمنمرهقينمتصبئكانواالبحرءشاطىعلى

أنيقدرونيعودواولمالمعجزةوتمتلهماليسوعنصيحةتءوجا

واحدأولكنالفاربفيالتالميذكاناالسطثكثرةمنالشباكجمتذبوا
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المعجزةفييرىأناسثطاعلمجبهيسوعكانىالتلميذاليفط
صوره4الفجرغبشفىمغلفاءالشاطىعلالواقفطوالشبحوالصوت

بطرمياعرفولمابالحقيقةلبطرسيوحمناوأسرسواهانحلعرليس

يكنلمءالشاطىألنءالمافىوقفزعرياؤأكاقألنهائتزرالربأته
النامرصيهكانلقداللسترأواراالئتزفيبطرسلمحركةالظبعيدا

ذالثشأندينىبعملءالمربقومرحيندينيةعمالتحيةيعتبراليهودلى

دلاأنطرس9محوفينوهكذأثوبهيلبسأنعليهالصالةشأن
تحجتهفياألوليكونأنوأراديسوعسوىليسءالشاطىعلى

عرباناكانألنهبثولهليتسترأسرع

القيامةحقيقة

41ا12يوحنا

األصحاحهذاإلضافةالحفيقالهدفعنالحديثإلىنأقىراالن

ئلوهانبالبروتأكيدهاالمسيحفجامةحفيقةإئباتوهوأالابعةالرللبشارة

ترىسيدةشهادهأعلىمحمبرنعولأنينبغىالإفناقالمنفهناكهانالبر
حواسفاوقدكانتصةوخافتصدقهبهالرإنهلهافيقولالظالمفيإنسانا

يشككأنحاولمنوهخاكواإلرهاقوالحزنايسهرطولمنبةمضطر

الحواسأذأساسعليالعليةفىالمجتمعنلتالميذهيسرع9رظهوحادئتىفى
ظهورإنقالمنوهناكءنتىكلوتصدقءفكلثثخيلالمضطربة

غيرإلىمرفىشبحصورةفىولكنجسميةصورةفىليسيسوع
أحدأهدافولقدكانالصؤحاتهذهةدافىعنتخرجالتىءاآلراهلى

صورةوالشبحاليسيسوعأنإئبات4أسلفناكاالرأبعةالبشارة

سيدحبيبلألضلذالهجردحرجمنكتابإلىجمعليراالصتزادةيربدىال1
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كاناوإنبالجسدكانتالقيامةوأنحتهيقعياأشخصبلروحاال

المعجزىالجسدذلكوأنفارغابالفعلكانالقبروأذالمعجزىالجسد

وطعئةالمساميرآئارنافحممجعلعظىسانياتإملهكاالالذىالمفام
العادىالجسدخاصياتآيضاولهبةالحر

مرئيأشبحآإنهذامنأبحدهوطإلمطتأخذناهناالقصةولكن

رجتةيقدمأنيمكنالالسمكريشوىالجمريشعلأذتثنال

أناسخطاعالمقامفيسوعذالصاوحتناولهافىالتالميذيعويشتركشهية

ليقرغمالفيللتالميأالسيدظهورعنلميوحنايتحدثوحينماهذابكليقوم

0202يوحخاوجنبهيديهوأراهماليقولنجدهالمغلقةاألبواب
بالجسدعلةقيامةإلىبثارة

بأكثرمقمحدثأناسميرأهلإلىرسالتهفيأكناطيوسالقديسيقول
حياتهالجسدففىكانالسيدأنوأومنأعرفإقوتآكيدضوح

نىرخذوالمممقاليانهالتالوجماعةلبطرسءجاوحينقيامتهربعد

يقنوأوأوصدقراامنوالمحودـوحالماجسلبالشبحاالعتإنفاوانظروا

بالجسهومعهمكنشربوأكلثيامتهبعدودمهوالقعليجسدهدبوجو

هوابعةالرالبشارةمنوالعشرينالحادىاألصحاحأهدافأولإن

روياتكنلمفالقيامةبالجسداألمواتمنيسوعالربقيامةحفيقةتأكيد
روحأأوشبحأأواآلخرالعالممنروياأومضطربخيالأمالها
للئاليخىفعالظهرىالنىهونفسهيسوعكانلقدالجسدضبهفير

والسلطانالقوةءملفيوعادعلبهروانتالموتداسالذىيوع
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الكيسةإرساليهمومية

41ا21يوحنا

إنرمؤيةصررةفىكظيمائافياحفالناقدمصحاحاهذاولكن

فبالمعانىفيازأخرالرابعةالبشارةفىحرفوكلكلمهوكلسطركل

السملشايفىعدداليوحنايذكرأنفىالسوماهولءنتساأنلنافيحقولذك

السحكعددأنالبشيريذكرلماذااليومذلثفجوفيالتاليذاصطاده

وخمسينوئالئةمائةكان

ءالشركامنواحدكلليأخذكانالسحكعددنىالمسرإنالبعضيقول

زلهيلزموكانالصيدقاربنىواحدمغأكرهناكأفقايهانصيبهه

بعدهالعميدفياشىقىكوامنايقوأدالثبيرالعددذلك

يةانروحيةقائقاطثقديميوحناعادةمنأنناذكرإذاولكننا

الفردىالرقمهذاذكرءرراشيئأنئرقعأنفينبغىماديةورستارخت

مدلولعنحاخمتترتقديمرلىالرلالععربدايةمظونكخيرحماولمكأو
والخرسننوالثالثةالمثة

عاتيممجمفىيتكون351دعدأنأالسكندرىلممكيرالبابايثتولا

العمدتىفهذااالمءملإلىرمزوهذاعددمائةاألولىالمجموعةةثالث

حددالضالالخروفعنالمسيحمثلرفىالكالرمزهوتعبيرهحد
يتحدصفعارالزمثلنىوأيخا8121متىبمثةاعىالرعندافالخرعدد
هذأفإنوهكذاةالمثإلىثمرأيصلتعطىإضهابالقولاظصبةاألرضعن

المسيحلحظيرةأجنذاحمهمفىاألمءمللمدكحاليرمزالعدد
955



مناتخلصالتىالبفيةإلىيرمزوهوالخمسوكاهوالئانىدلىال

أتخلصمفالبقيةالبحركرملائيلإسعدددأكاكاوألإسرائيل

واإلبئاآلباألقدسالثالوثإلىيرمزوهوثالتةرقمالثالثداوالم
إسرائيلفيالباقيةالبقيةوخالصاألمءملفيالممجدالقدسحوالر

علىكذلكمبنىوهواخررأىأوغسطينوسوالقديس2

ويطبقهابعضاألرقاممدلولبدنراسةيبدأفهووالتخميناضاألفتر

العشرالوكحايايحوىألنهالناموسإلىيشر01قمفرالعددالذعأمامناهذاعلى
إلى51دعلهأضفنافإذاسبعةالروحمواألنللنعحةمزء7ورتم
71مجحوعإلىنصلسبعةعدد

كجلةحفان71دعالىتهماالخهص234ااألرقاملمجمعقمنارإذا

مجموعإلىشمير351دفالعدهذللثوعلى351العددإلىبناتصلالمجموع

الناموستحأاألممنأمهودالنءلمعواالمسيحليسوعيأتونعن

النعمةببرتدهنىأو

إنيقولفهويساطةأكثرتفسرلهإيرونيلرسالقديممماولكن3

ذللثوعلياألسماكمنمختلفاعافىوخسينوشالثةمائةتحوىالبحرمياه

تنبوىرقمفالرقمالسمكعأنومننوعكلتضمالصيدكلهقحصيلة
ولمسيحهلربالمماللثكلتصبحفيهالذىالوقتياقاوأنالبدأفإلىيشير

شجكةتهضمالصبلرالوافرالعبهذاإنآخرأمرآنالحظولثننا

ففىللكنيسةرمزفهىايشبكةتتمزقلمهذامنوبالرغمالغيرواحدة

أناستعدادعلىالكنيسةإنتوالممالكوالشعوباألمملغلءمآاكشيسة
للجميعذراعيهاوتفتحالجصيعتقبل
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فهاالكنيسةأنلحكيمة01الخاصةبطريفتهالفقرةهذهفىنايخبريوحنان

ولمحانوفصيلةوأمةصاكضانهاأاألذلكتماالرحالةم سءلىلعى

أحضمانهاأحضاإنأإرساليخا3لحولوالكنيسعموميةعنخبرناإنه

تالمسييسوعفيلناظهرتالتىاللهمحبةشأنذلكفيشأخالاجامعة

األصحاحهذاأضيفأجلهمةالذىالثانىالسببإلىيقودناوهذا
ختامهاإلىوصلتلبشارة

ءالشاطىإلمالشبكةبجذبقامالذىهوبطرسأتأالحخل

5211يوحنا

المسيحرعيةامماى

تاسيفغانيطرشيفغانيتسوعقاذتغذؤاقتغذة

أئمتتازلثتقثمتهقاذ2الؤالينأكتآئجثنييوتائن
ائضأةفالخرايىأزغه4قاحلثأأنئىتغلثم
ائتتازلثتعئمتهقاآلآتجئنييوتائنيمقانتالثايتة

تايثةتةقالنجمأأزغهقالاجحلىأتىتغقم
تهقاذألنةبطرمقخزذاتجمنييوتائنيفقاقيا

أثتءشئئكلتغقيمأئتتازبتهققاذاتجئنيتايثة
آلخقغتيىآزعوصتتهقاذاجتلثأثىتغرف

ئقئطقكئتخقاقةأكثركثتتماتاثآقوذآلخق
تمدئذقاءلثيختقتىؤلليهن2تعثتائفماؤتفيىداتك
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4قاتشاثحثثؤيخملكيقئطقلثىخروذثك

ؤتقابقائمخذاللةآننرمعأكانجميتلآتةإلىئشييراهتا
اثتغنيه4قاالذا4تا

91اه12يوحنا

بطرممانفسيةفياليمحىالذىطابعهاتركتاوأالبدصورةأمامنا

مخيلقهوفى

لتلميذهاليسوعبهتتهالمالذىمهؤالاااحظنلدعناشىءكلقبلا

الكلمةمففوميشيروحسبماأءهوالمنأكثرأتحبنىيوناقياسمعان

منطقىمعقولوكالهمااحماالناكهاألصلفي

المكننروالشبكومعداتهالقاربإلىبيدهيشيريسوعربماصثان1
اشعدادعلىأشماهلأهذهمنأكئرأتحبنىلتلميذهسؤالهيوجهوهوبالصيد

رايحةتجارةفيمطامعكالجسديةلمحالمحكلماديةخططابكلتضحىأن

خدمثىسبيلفيكدهاهذهتتركأناستعدادعلياأهألوذيرةمكاححبلى
والماالالراحةتترلثأناستعدادعليأنتهلنجالنفوسوربحومملى

والعاراالضطهادووالجوعالفافةوتعتنتأالناعمهوالحياةءالهادىوالبيت

رالحازماألخارهقرإلىديصللبطرستحدياهذاكاندقاسمبيالفيوالمتاعب

نقطهوانظالقبدنقطةهىكحاءوانتهاختامنقطةالساعةهذهولئكون

لمسجحاورعيةلمسيحاخطمتفيالجديدةلحياتهبدايةكمانفطةلماضيةالحياتهخثام

لبطرسقالكوبالتالميذالمحيطينبقيةإلىبيدهأشارموعيايكونوقدب

يذبهرهأنأرادولعلهءهوالاخوقىمنأكثرأنحبنىيونافيياسحان

005أبداأشكالفاناالجميعفيكشاثوإنسيدهأمامفيهاهتفالنىبالليلة
أرادلعله6233مماأنكوكالمعكأموتأناضطررتولو

يستطيعأنهوظننفسهعلياعتمدسابقةسهـاعةفىكيفأنهبرفقينركرهأن



هرالثانىالمعنىهذاخانئهالشجاعةلكنالعاصفةوجهفييقفأنرتهجقا

بينهمقارنةإلىاليشيرللسيدجوابهفىبطرس9ألناحتماالأكثريبدوماالذ

أحبلثأنىظمأنتعأاتبكليقولبلالماديةءميااألوباي

لقدكررهالسؤاللنفسيسوعتكرارفهنالحظالئانىاألمر2

اتمرئالثدسيدهبطرسأنكرلقارالتكصلهنماإلمحببهناواتمرثالث

لتأيهدالفرصةيعطيهأنأرادكماالمثلئةبسقطظيذكرهأنأرادلذللص

هونحةلفئةهذهلقدكانتلهإنكارهفبهاأكدالتىالمراتبعددلسيدهمحبته

عاإلنكلوذكرليمحوصةالفرتلمبذهيسوخفبهاأعطىرحيمةلفتةكحاكمانت
بخهلمحمئلثرنبالمثلث

لبطرسالمحبةتلثقدمتهماأبمائالحظ3

نعلنكنتانحفاتحبنىكنتإنلدمةمجاالالمحبةأتهطئهلقا1

الثباثالمجالأمامكفالصالىلجألالدهفأمامكفياآلخرأمامكمحبت
أننسئطيعاتناحمالنإرعكنثمارعايةفينافسكابألالمحبذتلث

أمتيأزلسيدأعظممحبةن4وقطيعهيسوعلشعبتناجمحسوعليمحبثنانئبمتا
مسثولجةأعظمقتتضهلكثهاالرجودنىلنا

كنهشطلمالهالسجديقولطإلىنستححعفنحنصليبماالمحبةلموأعطتهبأ
شخشهمنىدلكنءتشاثحيوثمشىذأتكثمنطقكنتحداثةأك

لفدأقفعمءتمئالحبثويحملككيمنوآخريديدثتمدفإنك
طربقإلىودخالصايبعلىليسمريديهفيهمدالذلىالرتتعليه

قبطرسفيهاهداسئشىالىالوقتأقألفدريرضاهنحتارهكانما
الوقتأتىلقدبدمهبشهادتهلسيدهلمحهادتهعلىوخخرومامدينة
هلهمسعغيرننسسهحسبألنهالرأسمنكسالصليبصكلىيخهسمرالذى

لهاوقدامتيازلبطرسالمحبةأتتلقدسميدهمئليصلبأق
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التضحيةوتشضمنالمسئوليةتتضممنالمحبةإنليبأأعطتهكمادممة

نجدمهونقرميسوعلنعملأنفعليخاحقاوعيسنحبكناذاف

يسوعصليبومخلىيسوع

ولماألخيراألصحاحهذاايبشيريضيفانعثأيكنلملذلك
أنليعلنسجلهلقدالحدثهذاأصحاصىفييسجلأنوىجدباليكن

شأنكانوهذاللبعضىيلذمايرأكثيحالمسرعيةراعىهوبطرس

بيناألعظمهوفيمنمقارنةيعقدواأنالعصورأقدممنذالكنيسة

قممإلمالبشريةرخألنهالحبيبيوحناإنهقاكمغقهناكالمسيحقالميذ
إنهقالمنهناكواميةالسةاروحيأفكارهبأجخحةاللهالحيةالشركة

المخاطروبحابهالدنيايذرعراحألنهاألممرسولبولمس

يرقعاألصحاحهذاولكنللسيحءلوارعسبيلفىالمشاقوبتحمل

هنالثهناكمكانألهويفسحالرفيعةالقمموسطالختانرسولبطرس
النارىوقلمهالثاقبةالروجةونظرتهاليوحناموهبة4تهـكونالفقد

وسطالمافاتقطععليالمقدرةلهتكونالوقدالمجنحةوافكاره

ةالبحارأخطارومجابهةثاراألوخوضوالغاباتوالجاالعورالو

يمفيهلكنوالمسيحيةالدعوةنشرسبيلفىاآلدميةالوحوشومواجهة

المسيحرعيةراعىيكوقبأنالمجيدالتكليفوهبهقدالربأن

لناالتكونفقدخطواتهإثرفىنسيرطريقةمحدأننستطيعوهنا

ولكهوخدثغيرتهفهببولسنتمثلأننستطيعوقداليوحناموهبة

أنيستطيعأسرتهةدائىفيولوراعيةيصبحأنخيستمناواحدكل

يأنيستماتمواالنحرافالضاللمنرتهأوأفرادهءأبناير

الحيةاإلهيةاالكلمةبطعامسحكل
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للمسيحلشهادة

تمئتوغكانآلذىآلتفمبذؤتطرئطرشقأئتقمت
ءؤفتآئغمثتاضئرغلىآئكأاآلذأئضأءؤهؤتئتغهئجبة

ئطرشزأىققئائستففذآلذىفؤنتاستثذزقاذ

إنتسموعتهتاذضاتهؤفذاتاربثيتسموغتاذالذا

آئخآأئتغنىلذققاداءآجىختىتئقىانه4امتاممست
آليموتآلتلميذالكإنخؤآئيبئن4آثقؤلمذافذل

كضتإنتلالتموتإئهروتسموعتهتقلتئمؤليهن

لذقضادا2أجىخئئتئقى3أأكمام

هذاؤكتمتلذابتشئقدذىآدأدئفميذهؤالذا

ضتعقاكئيرةأخر2ؤآشتاحقلثتقادتهآنونغلم

آثغاتتمأآلأخمنمئثقتؤاجذةؤاجذةكيتمتإنوعت

أثتكثوتةآكتمتعتسنفسته
آيين

2032ايوحنا



متقدمةسنإلىالعمربهامتدالبدأنهيوحناأنالمغذطهرالفقرةذه

حمقاالموتيذوقلنإنهفيهقيلالذىالحدإلىالسنبهوصلتلقدللغاية

لبطرسقدمتالسالفةالفقرةأنوكممالمثانيةنلقالمأليرى
مكانهأيضمماليوحناحددتالققرةفإنبالعملتكففهوومريهننآللممكانته
ضيسةالجمهورولعلللمسيحشاهدأيكونأنحنايووطئفةاإليلعألكا
لعلهلدمةاحقلفيالمسيحرسلبهقاممانبالمفارنةيعقدأنهكالفؤ9

الوجودنهايةإلمووصلوالوعورارىالبرقطعكمنبولسيعنمخدث

قامكمنبطرسلىعنتحدثولعلهبلدمنأكثرفياإلنجيلمشعلورفح

لءيتساكانواحدمنأكثرولكناليهوديةربوعفياألمالكنيسةبرعاية

شبلغحتىأفسسمدينةربوعفيلمجيالقداستمريوحضامركأووما
قكانواجسدهملحعنعجزتاقدماهإنوقيلأقساهأوأقصاهالعمر

قدالجوابهنااألولىالكنيسةفىمملهماذاكانترىيحملونه

نسميهأنفنستطيعيوحناأماالمسيحبطلإنهفنفولالبولسعننتحدث
الذىوحدهفهوهاينادىالىلألحداثعيانشاهدإنهالمسيحشاهد

رأيناهالذىسحشاهالذىالبلحمنكانالذىيقولأنيستطيع
أيديناولمستهشاهدناهالذىبعبوننا

صدقعلىاألدلةهوأعظمالمسيحىاالختبارفإنالحاضريومناوحتى

أعرفإننىقائاليشهدأنيستطيعالذىهوميحىفاالمسيحية

الوحىلنايفدمالثارةختامفىاوهكذحيائىفياختبرتهألنىالمسيح
صورةوالثانيةالبطرسصورةاألوسوليةالرلكنيسةتننمميزلنررت

أنبطرسوظيفةكانتلفدالخاصةوظيفتهالسيدأعطىولكليوحنا

6يوحناوظيفةوكانتبدمهوخدمتهحياتهيختموأنالمسيحرعيةيرعى
اللدةاالحيآلنهشهادفيالعمربهئتقدموأنالمسيححيهاةلفصةيمفمهدأن
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نصورتأوممنمتنافستممخصيتنمنهمايجعللنهذاسالمفىعينيهيغمض

أللشاكوالأجمظمهذافليسوالخدمةالكرامةفيالمقارنةبينهماتحلو
عنالواحدخدمةتسخنئوالاآلخرأحداهمايكلهئآزرانخادمانإخمهما

كماداترئهفييخدمذاكودعمجالهفييخدمهذادعالثانىمةخده

النطلععنكدعلبطرسوليقهيسوعإنمملهواحدلكلالسبدقممم

ارناهذاييكوذأنينبغىأنتاتبعنىبعحلكأنتاهتمسواكإلى
أنينبغىاناسعلأنقسنانقيسأوباآلخريئأنفسنانقارنأاليفبغى

التىوالخدحةالسيدلفاوضعهالذىاألسثاالمقياسأعيننانصبنضمع
إلىوصولنافيبلبغيرناأنفسناارنةفيليسفمجدناحهاكدنا

بهكلفناالذممطبالواجبوقيامناالسيدالهوخهعهالذىاألسمىالمقياس

المحدودغيرالمسيح

بسوعصنعكئيرةأخرءوأيثيا9
52اكابو

عظمىائقالرابعةالبشارةكانبيتقدماألخيرحاالصيحهذافي

وهو3األمراتبغمنيسوعالربقيامةلمجقيقةهاكرفيفهوللكنيسآل
مابؤكدأمامهايصدروهوأجمعللعالموشمولهارسالخبابعموفيهاكويذ
بطرصأنبلوألكرامةالخدمةمجالقمتنافعسنليساوبوحنابطرسأن

يرالكالشاهدهوويوحناالكبيرالراسهو

الألظماتليكتببالقلمطثطوإذبشارتهختامإلىلرالبشيأتىوهكذا

المسيحوأمجادالمسيحوجاللالمسيححمورعليهيحعطعالختامية
أطلساومهيانانحدمثومهمالقارئيهفيهتفتظرهكلهاهذهفتبهر
المحيطإنهالمسيحأمماقاإلىنصلأننسثطيعبحافكييفحاولناومهما



عرطىمهماالوصفعنكنوراتجلباطنهفيقيالذىالزاخرلخفم

ههذفمامعجزاتهمنذكرناومهصااليسيرالنذرإالفعرففلمعنه

ناهاخترماأماماألفواهفاغرىوقغناوهمهعاالبحارمباهمناتقطرإال
كخوزكلفيهالمذخرذللثنىفهناكوجاللهوسموهعظحتهمما

أنظارناويهرثرأك4وعجبنادهشتنامايثيرواألمجادرالعلمالحكة
البشروكتبالمسميحتصفأنعنىتعجزالبشرممماتإنفأممرأكثر

المجيدةائعةالربشارتهالحبيبالنلمديختموهكذاالمسيحمخوىلكىتكنىال
المحدودخيرالمسيحالفدرةكالالمسيحالنصرةكليالمسيحعنبالحديث

وأمجادهنعمتهفى
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