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كأثاآصألفحا

والمراحمالتعاسةبين

آلزئخولنجحلإتمقحقىوغيآما

جهءوجاآلصعمحفىآلهمكلإلماأثفمآحضرتم

كححهآحيمادمولعلمهثمفحلشآلحنثععبغججي

دثآقافوقاؤتـىانآليفيأفمعيكدتأةآفرؤآئقريحميتون

تربوهىييكتأمآةآئصهذتـامغفمتهقـائواآثولصط

مثلآدماأؤصعاناآلنـامرممافىؤموسىآلمغلذاقـماني

طيةييخرتوالمأتقائواآثـتلطتقوقضاداتـرجمعذد

آقإفاثخنئيسوعؤأفاغقيليهيحثثخكـولنآقالفميكون

ضحرواأتحتاؤآألزضاعبـآضمجهيكتحوكانأشفل

آلخطحةبمحكئمكالطمنفئموقاآلأثتصمتونةنعمئأ

ؤكانآآسثفلمامةأثآئحنىئثمبححرألأقفحرمها

ايـرهئمكهحؤكاتثتمفواةفثمؤأهماصأألزغقمايكئمث
11



إوآلشيوخمنمئتإليينقؤاجداؤاحداخرخواحكتهثم

تطآثؤىفةؤاأةؤآثصرؤخذةوعيمؤتمىآألخرين

قاذأةأثمرسيوىأخدآيثنهرؤتئميسموعآئتصممقلضا

داتلثاآغتثلثأئفشتكولأوللئلثهتثمآئنأةآفرتاتها

أتاؤالتسموعتتهاققالنتاشثـدأخذآلتققاقذأ

إضاأؤالئخطئىأذغبىينلثأ
ااا8يرخا

بكلمةيسوعليأخأواطشباكهموالقريسيونالكتبةفصبلقد

إفالقآمخهايستطيعلنوأنهداماصتأحقدالشباكأنظنواوهنا
تعرضينماكانتحيحالممهزمنفاالعادةجرتإنهالتكولعنغنى

وكانيهاهقراشليخأ4الرفطألمللعترفعكانتطإلصجتمعطةمش

يتخذكنيوعإلىالنهريسيونالكتبةأقوهكذاطبيعيآأمراهذا

فىنزفاوكثـماأمسكتإمرأةمشكلةمعهمحاملنالمحلمالربىمرممز

متمتعلةتورةالسابقهـتهصيتهـالوكحرءإزامثورتكشوأالفعلذات

ءانكربشحةممةجردىبـواالخدموسعرففىناالزممةجركاشاصلقا

لنفسهيتمىأساودئكلعلى11ةقولهمنقرأاألحبارالربينوعن
ناالزأوالقتلأوالوتنعبادةجريمةتكبأكهقبلالموت
مرىالكاشلالثاالخطاياكواحإذالزندونيعتـرصانوالقد

ومعحددآاضحاوفقدكانالجريمةتالصانمااالمولىصهحثمأما
لغحـوكمالمجاالليزكأايناموسفإنالموتحكمطرضاتننكيآفاتبا
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02الالويىسنرفىالجرممةتالمعقوبةءزا

قريبهامرأةمعزفافاذاامرأةحرجلزفىإذاال
نيةاوالز

الحكمتنفيألطريقةالنجدتفصيالهنا

القوليردا

افىالزيقتلفإنه

الموسوىالناموسثيخحا233342التثديةسفروفى

أعزوسلبهارجكأغرامامخطوبةاةصفالوتعقوبةتنفجذعن

ويقتالناالمديشةأبوابخارخالىإثنانيخرخالحالة5هأمثلفىماتملك
رجلمخطوبةءعذراقاةكاتـاإذاالالموتحتىرجمابالحجارة

إلىكليهحافآخرجوهحامعهاتواضطجعالمديشةفىفوجدهارجل

لمأنهاأجلكاثتدةاايموتاماةبالحجافحاوارجموكسالمدينةتالثابة

وعنالصاحبهامرأةأذلأنهأجلمنوالرجلنالمدفىتصرخ

عثموبةأننقرأالناموسعلىيةاليالوثقاتالتعليموعمجوهوالمشنا
تافصياليفصلهاالثنقطريقةحىشضقآالموتمحىالزنا

وتلقكبتيهثحتىالحبوانلروثممتاثةحفرذفىالرجليونححعال

حولداخلهاقلينةوايثايـآلارجاظمنجافةالواحإةفوطتان

العقابألنخارجيةعالمةأيةالمتهماوالتباحىوذكرقبته
الطرفححذامنواحدرحالنالمطويةقهالفوططرفىيتجاذبتمإطى

داأنفاسهتخمدحىقواهمابكلاآلخرالطرفمنوالثاق

عفافهافىتفرطالتىالخطوبةالفتاذعقوبةأنأيضأالمشناويزيد

الكصبةيكنلمالقانويـةالمرسويةالنظروجهةفنرجماالموتكرى
المرأةلتلك4تالقانوالعادلءاالجزهوالموتأنفىمخطئيندوالنريمح

مدانةأتهاللجميعوثبتالفعلذاتفىأمسكتالتى
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كاكتالحمالةبتلكثالمـىشخـصنوالرريسيىكتبةالجابهحينما

بالفعلالمرأةأصااصيدصاتررلواقالمماحرالكاللهدبروهاالتىةلمكي

4أزوالابئريأصحدوثذللثجةنتنحنممونفالموكتفحقسب

المحـبحجمالربآنالرثقتهملىمحبتهمهـحـالساالجتعاكانحـمابد3اسيفقدل
أنههوالثافىواألمرالخطاةوينالعثماريغادجمر3ااالقااصاجـا

ضفيأعلىحاسطاالالالحهوديثـمالمنهالرومافىااقانونامعمحادميصـوفـما

نهالرومانالمحامأمام4ثإداآنبتمنالإنسثدشااأفةالموإآلعتهو

ضرلمحريئقفـوفلرأذا3ـنياماءإرعيهيسرعأقرإنطحأو

علدالمتمررةبصومانيةالروالحاطاقطآمامبظهرمماالطبفناتعامته

خنابالعفونادىإنراآلضالجانجـاكزاوانينهاقوتهالناعررواناسلصا

سخهانةادالغايعامأنهكلولالءقاطذاصافاحرةوإعالقهاالصسامحه
الفخهوهذاناالزخطيذلىبصااالون11عويشجعهمموسىبنامرس

ولنإخثامآ5أحكممقدأحهموظنواشاوالفريسجوتالثشةنصبهاأل

إلـيموجهوهمنحرإلمـماكيدهمدهـرحمحوعولكنكافكافكلالىنطيعص
إليهوجهورقأذالهمالححفمعصا

المورعلىلمجبهملحميعالىألةيوحناالبشيرنرناتالقصحةلمسيافوفى
ولماذاهذامامعنىممماساألرضـاعلىباصبعهصكفأوابتاامحنىلي

الخحوهأظماوعيسعصرف

اتلقىأنممفالتحعذاأماملعةأراضاتهـاهاك بعصرالحودا

يحـأولموفتآيكسبأنادأروعيعمآناألولاضاالؤنرا
يبحصـاكـاداططهذهنغليرخطيرةقخحيةفىلـريعقرارإلىيتحهأن

41



االإلىقلبهديخعالفرةتلكرتلعلىشافبالصكافةمنلمخكـل
سريئصالةفى

دايسمعهملوكأنهالكلحةدشاألمححيةالنسخبعفوفى2

صغيرةلمجروفا1المعتححدةيةاإلنيهليزالترجمةفىوردتاالضاقههني
أضيفتلكهاالشهرةالخطوطاقـامعظمفىددجومورغأنهاإلىإشارة

بهذاأراديسـوعولعلاحماأحعلىضوعةولتلتىالفقرةمعنىجلتوض

وفىأقوالسغمالنظرقإعاددإلىلحاشهوداأواخكيدعأتمححتال
إتهالحهـماتوهـتكمنامحأاالقاسيةاصوافعاا

اإلثباتبستحتيلمحاذارأيال2روفيهاالىالكتالتويألحدس

واأللمجكاظبروامتألقددايسوعمامعناهيقولالصددهذافى
وضمائرممعلحهاالمششثـنقسوفىأويخآممخةااإلنسانخطيةءإزا

والغروحوةاقباتشعالتىحةالنارالخظزاتتلكتحاشىوهكذاةالجامد

لتثديولمراواأللمنانىوصبراألرنهـهإلىوجنهفأحنىنيةواألنا
مموشر4امتهحيوجمووعارماالمرأةخزى3صورأمامهاجتمعت
الجموعنظراتثجثالحالةإهمحطثليد11هةمجاإفىيدفعهمالذىوالخبث

آماماجتمعتالصورهفيكلوالوفانتظاففيتتحالخالنىالمتسائا4

أخؤاذوكحوالمراحمباإلشافاقزصأيموضيقإأأفقلبهلتعتصروع
ضهموحجهه

قىمماوردالمنطقمنحةسعاجهتبدواضافـترأوضحأنعلى4

نقرااألرمنيةالرجمةفأالجاالعهدترجحاتمن3المتأخرالففيبعض

علىيكتبوابتدأاسههـفأحنىهوأمماالفحوهذاعالالفقرة

1

كتابهقعثاالح2

ول114الهامفيحل7المح

5محثاالهل5
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العديدةخطاالهواحدكلرأىاذهةخطاياهم لهمليعلىضاال

رأدبطريقةلىسامهماعلمادرقداليسوعأضانرىهنااألحجارعلىمنقوشة

أولئكاعمخطامضموناألرضعلىطصمحينماكتبمفحمةصامتة

وا9لمصدالحكمعالكراسىوحلممواقضاةأانححهلألر لمسهموم

يكوناءوقاوالقعصاححاالمذنوبيةفىمعئهمتتمساوىإنسانةعلىيضونةالحكم
اليكتبلكلمةادفةالمرةفالكلالرأىمذامايسضدايوتانيةااألصليةاللغةق

البشارةفىوردتالتىةالكلمولكنجـرافـنالحـاةالثدالونانيةفى

المقثلعماإنسانتقريرآضايمسـجلتتعنىقدالتىجرافنكاتا9مع

أيوبسنهوفىوردتالكلمةننهسضدمعانيهاخدالكاتاالمن

قاثال62ايمأيوبالعتابوخبـرخالقهإلىيتيعـدثراخجمخما

جرافـنكاتالكلمةادفةمرالكلمةمرةأموراعلىكتبتألنكا

خطاياهمعنبتقريربذواصهمالمغزينأولئكيسوعلمجابهوهكذا

حكحاشكـلاحاللذلكيقدألمحمأنفىعليهوالفريسيونالكتبةألحلقد

5مامعناكميقولإنهلهميقاحههووكماالقـشميةهذهفى

علىتجلواأنياصونأقىاتقدموفيهاالحثمتنافذوااأديدونأقى

منتتفجرالدماترويةإلىشوقاقلوبكمبـاتلشكرلتعالوا11ثراسى
أنهنفسهفىيوقنمناألولبالحجـرليلتىولكنأرجموهااحنهاجر

أوالبحجريرمهافلخطجةبالكاشامخكممنلماخطيةبال

أيضأتعنىبلخطيةيرتبـطلمأنهفاتطالتعنىبالخطيةوكلمة

تسخطيعونةلهميقولبيسوعاوكأالخاطئةالرغبةمجردحىالتحاوره
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ءوإنهارجمهاإلىالشوقمجردحنىاليماوركمانهأساسعلىجموهاترن

بعدمنهمالواحدتسللثمةوجزفترةإلىكونوسادبأبديكمحيانها
لرجمهااختارهىالذالحجريدهمنيلقىوهواالخر

علىالمهالكةأرةالمراالمرأةأمامواقفايسوعغيرالمكانفىيبقولم
وففتالغسطينوساوالقديسيقولوكاوعارهاخزيهافىاألرض

السيدبصوتذاوالعظمىالتعاسةاماملوجهوجهاالعظمىالمراحم

فتجببهأحدأمادانكعليلثالمشتكونءهوالاينامرأةياهاتفايرن
حكمهوالدهوراألجيالطربفيصدرلمدأحدباسيالأسيفبصوت

يرالمسالىقدماكعادتنولكنالساعةهذهحتىأدينكأناوالاعا
األوائلمنأشراألواخرلكفستكونالطربتنفسفىثانيةمرة

بيضدكلجديدةصفحةواقلبىأيضاوالتخطئىإذهبى
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والمراحمالتعاسةين

عيناتلناتبنافهاهىالفقرةهذهلناتقدمهاألىالكبيرءالضوإن
الكتبةمـوقفبصددحقيقتينعنلناتكشففهىالبتنرمواقفمن

يسيينالفرو

كانلقدلدحمهمالسلطانمفهومءشىكللناقبلتظهرإنهاا

وعارقينمتمرسعنهمعصوفىالناموسأخصاثيىيسيونروالفاكشبة
يفهمونأحممإلىيشيراتجاههمكلكانبنودهأسراربكل

مسلطاناليقومأنأمالهموإدانةوتجريحلآلخريننقاأنهعلىالسلطان

وليسءالخاطىاصالحهدفهيكونانأماالعطفأساسعلى

ءالخاطاالمفهومهذاأسماسوعلىبالعلىلهميخطرلممافهذاتحطيحه
منههفوةكليحمسونايشعبعلىوحراسآقضاةحهمأنفمننصبوا

أقصىويوقعونوحدودهبنودهعنافانحروكلالناموسحقفي

وهكذا5وصايافىبنهاونأوعنهيحيدمنعلىالوحشىالقصاص

يدرثحلدممولمءالخاطىسحقطريهقعنالخطيةمحتماحقهممنأنظنوا

أنوالحكمءالقضاكراسىعلىونيجلسكن3واجماانيوما
بالعطفإلبهبتقدموناالعالجإلىيحتاجكريضءالخاطىاالنسانابعاملو

احمالمرو

إلىرفعهمقدالمجتمعأنيعتقدونيوجدأناسالحاضريومناوتها
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دونهمهممنعلىأحكامهمويصدرواسواهمليدبنواقياديةكزرا
تمزقأناوظيمنالمجتمععلىحراسةكالبآنانسهممنينصبونا

علىالعطفعلىفماانينبخىفالحةالسلطانولكنيقافىنبالمذ

معالمذنربيةفىممساواتهوإحسماسهوالضعفبالعجزاالنمعانشعور
15سو

المشنقةحبلإلىطريقهفيمجرمدشاهاأنهوىيتفيلدهوجورجعن

مـصيرإلىهويتفيلديمضىهناالمأثورةبكلمتههاتفاصاحعندهاو
اللهنععلىلوال

السلطانبمقاليدأيدصهملنبيمسعكونلمناألولهالواجبروهذا

ويدركوابهاحاطتالنىوالظروفالمذفبموضعفىانفسهمايضعوأن

خلقتالتىوالمالبساتالتصرفهذاثلإلىهدفعالنىالخفيةالدوافع

التعثرإلىباالنسمانادعيقاومالدافعاءاالغراومنإغراتالخطيةمن

حكمايصدرأنيستطيعأحدالالخلقيةءالمبادىكلوتحطيمواألنهيار

هذافيهاجازالتىالظروفاعتبارهقيضعلممامتهمعلىعادالصائبا
السلطهاعتبارقالئانيةالمرتجهفىيأفىأنبنبغىالمعهمعقابإنالمهم

لدفعهالمهمعلىالصغطمىاليلطاتمهمةكانتوإنالحاكة

فهىالقاسىالجقابمرارةفىالحزينةالكئيبلىالندامةأواليأسياإلى

للمجتمعالسطاتتقدمهاخدمةأعظمإنابالصوطريتأعنتتنكبشكبال

يحتلونالذينواولثكنافعةأداةإلىتحولهانبلءالخاتسحقأقال

يرغبالسالحكيمالطبيبشأنشأنهميكونأنينبغىالسلطةكراسى
للمجتحعسالماصحيحاوعودتهتمريضهءشفافى

وافريسينهاالكتبةموقفوضوحبأكثرتظهرءالدثةاومذه3
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والفريسعونالكتبةاولئكمقلوبهئمألالنىءالعداوروحالشعبن
لقدبشرىمخلوقانسانأنهاعلىالمراةتلكإلىينظرونكانواما

يضمرونهاكانواالنىءالىالروحوفىءشىمجردونهايعتكانوا

الفخشباكألغراضحهميوصلهمالذىالقطمخلبفهاوجدواليسوع
فىفهىاهدافهملتحقيقاداةمجردافيهالسيدليوقعوافصبوهالذى

عواطفوالمشاعروالقلبوالذاتيةوالاسمبالعرفها

غيرفظرةخاطئةنظرةشكوالهىالبشرممطاثنالنظرةمذه

التصرفنفسربصاأنيحدثوكمصاحبهاتشرفالنظرةإنسانية
عرفتالتىوببياتريسعنقيلكاالمسيحاسـماينتمونأناسمة

تنظركانتإنهاالمعروفةاالقتصاديةالخبيرةالباسمورالدىباسمبعدفيما
ليسواهانظرفىثرالبنامامهاتتراعدماوأصنافكعيناتالناسالى

عيناتحاالتامثلةبلأشخاصا

فصالالكاتبيخصصتورنييهبوللدكتورطببايمانكتابفى
فىالفردوذاتيةالمقدمماضابالعنللحديثالشـاثقكتابهمنكامال

المقدسةالكلمةعرفقاالنسانذاتيةقيحةالكاتبيوكدالفصلهذا

ىموإلىيتحدثفاللهءباألسماالكتاباهمامالحقيقةهذمظاهرواحد

تذهلهالكتابودارس3371خروجباسمكعرفتكقاثالا

بالادىالءالقارىيراهافصوالكاملةالوحىلهايفردالتىءاألحماكرة

قيصةلنابنهرءاألشاهذهذكرأنيرىالدراسةئالمتعمقاممنمعنى

قطعةوالأرقاممجموعةفىصقرأليسفهواللهنظرفىالفردذاتية

كطبهيبمهنتهماممثدلطمدلاليقولوكاالبتنرىالجهازماكينةفىغيدر

مذهلنفسىأقولطبأناواكتفيتدهأتذكرللممريضجاعقلو
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المريضافقدفاقأمأولىفحصتهاالنىالمراريةالحوطةالتهابالة

أكثروفىبصلىاهـتمإقالتاطامنحالةوأراهكانساناعتباره
رئةأومتليفآكبدأاواريةمرصلةمـحـوأعترأقأممطبذاتيتههتماىامن

يرفعالمقدسالكتابإنداالممزةذاتيتهلهحياإنسانأمنهأكثرممزقة

والدرهمالضالاالبنأمثلةومااالنسانشخصيةيقدرواللهدالفرذاتية
منأمثلةإالالحاوالسامرىالقطيععنالشاردوالحملالمفقود

أمثالهفىالمسيحشخصلناصورهاكااللهنظرفىالفردقيمة

المرأةهذهاصمكردحتىيعرفوالموالفريسينالكتبةولكن
الحماةطنفىماخطيأغرقتهاحالةحالةكونهاعنالتزيدنظرهمفىإنها

قيمةتصغرحينماأغراضهمفىالستغاللهالةصاآلةاداةفيهاوراوا

يحالممروحعنالبعدكلنبتعدأنظارنافىاألشخاص

واحدالطوقموالمإلىباالنسانليدفعمحبتهسلطانيسضخدماللهولكن
ذاتمنيتحوللنوانهءشىمناكحربأنهاليقنإلىدفعهيتبعهاالنى

لمعادةعلىفعملانعاينانسيرأنينبغىالطريقنفسعلىءشثاإلى

االنساننعيدأنالعاثرواقامةالمعوجوإصالحالكسيروجبرالضال

نجعلهأنإليهاوصلالتىالحيوانيةحضيكامننرفعهانانسانيتهإلى

ءشىجمردوليسانسانأنهيدرك

مجتمعهوإلىنفسهإلىءالخاطىإعادةطريقفىخطوةأولهنا

إلههوإلى
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والمراحمالتـعاسةين

اإلنسانمنيسوعموقفلناتظهرالحادثةهذهفإدأذللصعالزبادة

ءالطىا

إلنسانيحقالأنهيسوعبهنادىذىالاألساسىالمبـدأنرىههـناأ

يجلسأنيريدفالذقالخطأمـةلنوخهوأسيراكانطالماسواهبنيدأن
القلبنقىيكونأنعيببالسونيأنعليهالديخونـةكرسىعلى

واحدمسخوىفىجميعآومادمناوالمشاعرالحواسطاهروالسريرة

مناأحتمامولمنالدينونةنثركأنفعلينااالاألدلماالناموسيالنسبة

افونتاينونتاااالنىبالدينونةهألنتدانواالكللتدينواالبفلك

أخيلصعنفىالذىالقذىتنظـرولمدذالكميكالتكيلونبهلمالدوبالكيل
دشألخيكتقولكيفأملهاتفطكفالعينكفىالتىالخشبةوأما

أوالأخرصبامرافاعينكفىالخشبةوهاعينكمنمذىاأخرخ

أخيكعيهامنىالقذأدأتخرجأجيدوحيثئذتبيرعيظثمنالخشبة
ها7متى

مقالجساالخرينعالنطبقأنناهىبينناشيرعآفيماءاألخطاأكـرإن

نحـاالنستطيعمسضرىمنهمنطلبأنأنفسناعالنطبقهاأننحاوالال

رؤيتهاعننغفلخطايافيهمندينأنإليهنصلأننحاوالوال
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استقاهخطأعلىابنهيعنفوالداانلمجدثأالنحنحياتنافىدينونتها

فىالمتقدمنمنالبعضبشيعاالفعلهفىبهوتمثلأبيهمناالبن

سواهلدينونةاالنسانأهليةإنفيهاواقعونهمعضومةمذالكنائس
فىتكمنقيقيةااألهليةولكنالصرفةنمتلثفجميعناالمعرفةليست

الديانبأنهاللهعنيقينناومامناواحديمتلكهالماوهذاالصالح
عجزهفىاالنسانانالملرمةالحقبقةهطهعلىاسطنادأإالالوجد

الكماملالمستوىإلىمايومايصلولنيصللموخطيتهوضعفه
سواهعلىويحكمالدينونةكرسىعلىيجلسأنفيهيستطبعالذى

أنالمجدربانادىالنىايضأاألساسيةءالمبادىوأحا2

وقبلأوالتتبتىأنياثبغىمموىالالطريتماكهضلإنسانتجاعواطفنا

والتعاطفالرحمةكلءكـمال

أنداءشىكلقبلالطبيبواجبمنإنءاألطياعنقيلواتحد

يقدموأنغالباالمرضكابوسمنيخففوأنأحيانامريضهيشفى

لهيظهرأالعليهلطبيبامرييحضرونحيماداثمالهالتزية

يتيرالمرضكانمهماالمرضمنتقززهأوهءاسقيا
ازاالشمز

رغبتهقطالمشاعرتلثويبتلعاتيةالنهمشاعرهعلىيتغلبأنعليهبل

يجابهناوحيغماءللشفاالمريضوإعادةالمرضءأعبالتخفيفالصادقة

اشعـوريكونأنينشىفالءاألخطامنخطأارتكبإنسان

ألولا

ألرفـعأفعلأنعساقفحاذاظخـطثثمنيدفعأنظالمعلىينبغىال
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أفعلانأستطيعماذااليكونأنينبغىبلالإنسانارتكبهجرمتاثج

ذاتهإلىدهأعكيفلضفسهحفرهاالتىالهوةنخطىعلىأعينهكيفله

العونلهونقدمموضعهفىأنفسنانضعأنينبغىالمجتصعاإوأعيده

الظروفتلثمثلفىنجدهأننشتاقالذى

يسوعجعلالذىالدافعنفهمأناألهميةالبـالخةاألمورومن3

اليسيرفهنخطيتهافىأمسكـتالتىالمـرأةظكمعالنحرهذاعلىيتصرف

استنتاجإلىونصلالصواببضاعنوينآىتفكعرنابناينحرفأن

الخطيئةمعيئهاودأالسيدأشافنظنالمسيحروحعنيكونماأبعدهو
وشناعهاجرمهامنيقللأو

ئخطئىوالإذهبىآلنلأدينكأناوالالالمرأةقالحيـماالمسيحإنا

وأهدرنهينواااأبطلأنهاإلطالقعلىبقصااليسوعإنلمالأيضآ

إفبعدءالمخطىيدينولنااللهىالناموبنودعلىوئحطبالعدالة

الناموسعهدانهىلقدبعاالتقلقىلمالمرأةأيتهادابقولهيعنىال

فيهالمكانمتسحرحبالنعمةوخهدالنعمةعهاوجاتالقاسيةببنوده

إلىالعدالةتنفيذءإرجاإلىتشيركلمتهكانلقدكالللقصاص

قادمةأخرعافرصة

التالىالنحوعلىنضعهافآنناكلمثهنوسـعائاالجازوإذا

اآلنأدلخـاولنماءيهاحكمااليومعيكأصدرلنالمرأةائتهاال

وأكثرأفضللحياةىأخلىصةفىأعطيكسوفلكنننىالقاطعةالدينونة

الكربمالعفولهذاأهليتكوأثبماةاذطىكرامة
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أرفعحاةللمألأظهرى
كوالىايللموتههـدامةةقوال

للحياةةءبناقوةكوتىأسثماومئاال

فاتمالتصلحىيدةجـلهفرصةأمامكلكنحقماهذاأخطأتلقدال

القصيرالحياةيومخهايةوعندأعينكسوفوأناأيضاتخطئىوالإذهبى

كادلقياإليكالمقدمةبالفرصةتفعديهأناستطعتممدحصماباتعطينسوف

حقيقةمنأكثريتضمنالحادثة5هأفىولحيسموقف

يكولعيدبالوكأفاشايةالالفرصةهيبةحمأككقبليتضمنفهثى1

فىيرتتعوأنكبكالترىقدالحياةطريتهأنفأصإنىول

كيآنكشتاتلتلىياجامنلتبدفاالنررصةأمبكولكتىالطربة

الممزق

الطربتمافىوتعثرالسبلبهالتوتخافىصلليقدميسوعإن

يبدىفانهاالنسانسانهمماميالسيدكانوإنالثايةالفرصةبرلإ

مةقمنيللالإنهيكـونهأن3شأوسيكونهبهابالتالىاهمامه

اهتمامهلالمكسوربالناموسيهتموؤالحياةفىترتكعبالتىءاألخطا

اإلنسانامامفتوحتفبلالمحيبابأشايؤمنبالتالىولكنهةالكسرلقلوببا

يدجدنهليبدأ

بناألساسىالفارقإنالعطفروحيظهرالموقفهذاب

العطفوحبرللخاطىيحقدمأنههووالفريسيينالكتبةوبيهماالمسيح

الحادثةهأهسطورخاللومنءالقضاكراسىعلىمجلعسونهمبينما

يصدرواأنويدونفهموضوحبأكرتهفياطهذهنلصىأننستطع
فىتكنثنالعظماموسعادرجمابالموتالخدطعةالمرأةعالهمحك
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المـرتدمثـاوالجسدرةتماءالدماورويتهمالمرةللصرخاتسماعم
عليهالمتساقطةواألحجار

سعددتهوجدفقديسوعأماالديخونةسلطانهممشاعرنجلبكانلقد
لقدوالغفرانالعفوسلطانهوأعظمسلطانفىنفسهءوارتوا
الحياةإلىبعثهافىسعادتههووجدتابيالمدخنهالفتيلةءباطفايمعدوناكانو

والبركةافوررسالةإلىإعادتهافىالنعمةبزبتتغذيتهافى

والحبالحنانبيدىءاظاطىيقندوليسوعأننرىوهكذا

النابمالغرويملؤهمكانفقدهمأماالرحميحةوالمشاركةوالعطثف
الذاتىالرمن

هالثحدىروحعلىينطوىالخاطئةالمرأةمنيـسوعوموقفحى

لقدالعفناآلسنفعللمستةالطاهرةالشمسنورتحدىفهولهانحديهاما

وألالتضطربىاللهايقللمإنهببرهبطهارتهبحياتهجابهها

مالحكلتنفيذيتأهبونالذفيوأولئكخطاةكلهماليشرإنعزعىقتز

هطريقكفىاستعرىالحكميستوجبونركنظخطاةأنفسهمهمفيك
داءخاطىطريتافيهتسيرينالذىالطريقإندالهاقالبل

األفهمنحيائكبرنامجىغيرهادوقوىعرتكمنانتفضى

أينصاتخطئىوالإذهبىءالياالى

يتحدىكفرانهناالبحضيعتقدكاكفراناسهالالنجدهنا

لهيخطرلممستوىإلىءالخاطىيوجهغفرانالقمةافىيريشغقران

النقةالطيبةالحياةبتحدياتالدامسةالظدمةلمجدبهيسوعإنبالعلما
الساطعة
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فحيماالبشريةاالمكانياتفئثقتهيتضمنهناالمعمميحوموقفد

وتعجبادهشةءنمتلىالمرأةلتالمثصـسوعوجههاألىاألمرفىقليالنتأمل

عارهافىتستترلمشـحاةمصلتذالساقطةيسوعيقولكيف

لمشاليقولكيثتةالفعلذاتفىاعقبفرالمنلهاصالذينتمكـةحئى

ةالمرأةهذه

فىيسوعثقةإلمطالقولهذاأاليشيرأيضاتخطئىوالهبىإث

لهايقلاالمرأةهذهأأماوقفحيخماإنهاإلنمححانقإحـافىالكامنـةاالمكانيات

فىتعشلقدأسنانهتضرسالحصرايأكلمفاالبائسةالتعسةأيتها

اإذقالضهللمأيضآتموتـنوخريكعاركوفىوخزيكعارك

تروحهلوبعوبنعـمتهطعونتهأنهيثقكانلقدالأيضآوالتخطئى

يعسوعطريقةكانتلقدقديسإلىعوليأنءالخاطىيستطيع

أمامهداوليسلهمءرجاالخطاةبأخهماليائسةالمعرفةإلىالناسفعيىأنال
نهايمالنىسامنةالمظيمهـةالباالمكافياتإليهميوحىأنبلالموتىس

اللهبنـعمةانتصاراوهريمتهمبأساكميأسهوتحولتعلهـرأناللهبقوة

أنومعءحاطىاصلإلنسانالتحـذيريتفعححنسوعوقفومء

نلححهأننستطيعأنناإالمممهموعأواضحانكتشنههالهناالتحذير

األبدممطاالختيارمعالقصةهكرذفىلوجهآوجمبشايأتىقيفالممىضحنا

حلرقهافأمامهااألمحـظمباالختيارالمرأةهذهالسيواجهلقدالمصيرى
طريقوأمامهاأرادتإذاإليياتعودأنتستطيعهواقدممةالشائنه
كلمهألنختامبالقحمةالقصةهذهإننمسهاإلىوالربمعالحياة

االلهامأملوجهوجهاحينمايقفإالتسـجلالإفسانكلحياةفىالخام

انالدثالعظيم
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النورمعرفةفىالعالمأخفقوم

آئقالـمنورهؤأتاقايألأيضأتسـوعكفقهثمثئم
نورأثحيلوةهيكونبلآلظفمةفيثىتضفالتثصغيىمن

تقادتلثلتفميحكتشهدأئتييونأغريمأتهفقاذ

أشقدكثخأوإنهئموقاذتسموعآتجابـآخقاتئ

أئنؤإذآتئمساأثنجمنأغتميئتىخققشقادتىيتفعيى

أثنإلمماوآلآيىائنجمنتغقمونقالآثخثمؤأماادق

تفلأناأماتدينونآثحسمدمبحأئتئمأدق

ألتىخقآاقذينوتيينأبأتانتؤإزأخدآينأب

أثضمأوأزسملحىآلذىوآأللأنابلوخإلىت

فؤأندقزخقثيبشتهادةإنضكئوبتافوسيكثمفى

واققاأزشتنيألذىآألبأليشقذؤتيىيتفآلشاهذ

ؤالأتاتغوفونيىممعتئمتسموعأتجادتأبوكهؤأئنأته

أيضأأبىخـثمتغرفغرفئمونيتؤأبى
82



فييعفمؤهؤآثجراتفيتممموعهقاآئكآلملذا

ت2تجاقذتكنلنمستاغتـهألنأخديخضميكهوتنمآلقثكل
تغذ

82102يوحنا

الهيكلخزانةتحـمااليهودشيوخوبينيسوعبندارتالمحاورةهذه

األولاقوالوالهيكلاروقةئاقهووةالنسواقروفىالهيكلانةخزوكانت

ءمخصصأللنسالراألخاقوالروكانءالنسااقرووالثاقاألمماروكان
وحولالكهنةرواقفىالمذبحعلىذبيحةتقديمعندإالالمرأةئتعداهال

مجوازتقومحيثأممدةذاتبواكتوجدكانتءالنسارواق

علىيطلقونوكانومبتقدماالناسفيهايلقىخزانةثرةعئالثالجدران

أسفلهافىمتسعةاألبواقتشبهكانتألنهااألبواقلفالخراناتتلك

لنوعمخصصةطكاالخزاناتتالثمنخزانةوكلأعالهافىوضيقة

ثاقلالنصفيودعكانوالثانيةاألولىانتنالخزفىتقدماتامنصظ

فىوحفظهالهيكلصيانةلنفقاتبايداعهيردىكليلزمالذى

وضعتسيدةكلعلىالذىالحمامزوجأثمانتقدمكاشـاوالرابعةالشالثة

نةلزافى218الويين1تطهيرهالمراسمتقدمهأنطفلها

انالنبراليقادالالزمالخشبتفقاتلتغطيةعاتالنبرتودعكانتاظامسة

فىيشنخدمالذىالبخورألثماننحصصةكانتالسادسةانوالخزلمذبحاعلى

أواقلحفظفكاشاالسابعةأماالمناسباتكافةفىالعبادةمراسم

صياننهدوالذهبيةالهبكل
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والهباتوالهدابالمنذورنحصصهكانتاناتالحزيه

ذلكوعيرالخطيةعنالتكنمروتقدماتالشكررثقدماتعاتوالحر

الذينبالرابدبنويموجبالحركةجيمكاناالهيكلانةخزطكاتمومن

ءاألتاقيايفمنظيرهمكانهفاكومدكانلذعطاياحرماصهبوأنيريدوان

يناقـواأوالصحيحالتعديميفبدواأناستعدادعألححمالذينالمتعبدفي
يسوغينادىءاألتقياالمتعبدينجمرعوأمامالمكانهذافىمحته

خلفيةأنجداالمحتملومنالعالمنورهوأناقائالالعظيمبالحق
لقدوتأثرآةقىقاطاهأزادتقابيسرعأحاطتالتىححورة11

ةالمظالعيافرصةهىيثلىاطبأيوحنايقرصهااكالفرصةماكا

فك773يرحشالهحابتمافصلفىعرفناولقد73يوحناؤ

هذاأناوكيفءالمااستتثاتقليديعهمراضححنكانالعيدذالثأن

الحىءالماكونهعنالعظيمبالحقلينادىالفرصةيوعأكطىقدالئقليد
ءظاممطلكلالرىيرالذى

أولءممـاشالعيدهذاطراسيميرتبطآحريدتقاهاككانولقد
رواقفىيجرىكاناالتقليداوهأيكـكالهةءإضاحفلهناككانبامه3

وفىالمتفرجيهاحعتليكثجـرذممراتبهتحيطالرولقذككدنءاالن

ستارهاالليأسدلفاذاكببرةأربماتمغارتقامكانتالرواقماطو

اقرةمنكاننورهاأنالتقليداليهودىويقولالمناراتتلكءكانـاتخحا

القوىوربالنساحتهتتوهغكانتالمقدسةالمدينهفىبيتكـلأنحخما
كانالليلةتالثلوخا3نهارإلمماالمدينةليلفجتحرلمنهاالمنجعت

وهمالمزاميرفـهايرددوناحلقاتيعقدونءوالحكماالشيوخ

كانتاظحولهممنيهتفثمعبوالالربأماممقىبكلبرقـصون
ءويضىأورشليمايازوكلالنورفـهايخـرقليلةالمظالعيداللىأول
س



نفحموكلقاشماكلتهليلوالوالسروربالفوحغامرافيهاركنمل
ياصجطهنوعمننورإلمماالمادىرحامةسامعيهأنظاريوجهيسوعولكلن

يخترفالهيكلمنائرمنالمجعثالنررأنكيفرأيتملقدلهميقولإنه
ئلالظلحةفىيمشىفالياتبعنىمنلعالمنورلهوأنافيبددهالليلظالم
بطولبللياللعدةأوواحدةاليلةنوراليسالحياةنورلهجمون
سرعانولكنهقوىساطعالهيكلنورإنالجاةطريقبطولالحياة
ويتزايدويعمتمريبقىالذىالنورفاقأناأماءينطقحتىاعلمايتف
االبدينأبدإلى
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تابعكوراةمعرفئالناحماأخفقوم
82103يوخـا

نورلهيكونبلثاظلحةافىكمادحضصالحمنىبتهمنتيمموعيقول
النورتعنىقاوناقالاألصلفىأمرينتعنئالحيـاةنوروالجحلةياةا

وفىللناسحياةجمطىالذىالنورأوالحياةينبوعمنيصدراألى

وسصامضيئاانبثقوقداللهنورهووعيسأناألمرينتعتىالجملةهذ
لنطرةالزاناوكاللعالمحياةبهبالذىالنورايضاهوويسموعالبشر

وهكذاالشمسأشعةتغمرهامالممشرقةابتسامةفىبتالتهاتتفتح
يسوعمحضربنورطشبعمالموالجمالالنعمةبأزهارصعتترلنحياتنا
إشراقهونعمهالمسيع

ماننادىكثيرآونحنخطواتهاتباععنالسحيديخحدثالفقرةهذهفى

وحينماالتباعهالغيرمانـدعواكثرالمسيحخطواتاتباعبفرورة

نـعنىماذاكذلكثنفحل

وحينمالوتنإكوناقاليواألكحلفىكهـطايتبعكلمةءشىكلوقبل

أءضوفلهحاأننستطيجفانناالكلمةهذهعيهاتنطوىالنىالمعاقندرممه

األصلفىالكلمةهذهاتباعهكليرتبوماالمسيحاتباعمحاصكلى

متهرابطةادفةمترذلكمعممنهاولالختلفةالمعدفىمـأخمسةلهاالموذاق

والجندىورئيسهلقائدهالجندىائباعإلىلريشاألولالمعنىا

ميدانفىالطويلةذالمعميرفىويرشدهدهيقواحيقائدهيتبع
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يخطوهاخطوةكلفىاألخرىالبلدانعلىالهجوميةالتاطفىلقتال

والمسيحىوالسوالمناقشةغيرفىيتبعهأنالجضدىعالالفائد

فىيتبعهأنعليهالمسيحيسوعاألعظم3قائدقيادةتحتصالعكجندى

وخوضطاعة

فاكاالسيديسيرحيثما5لحيدالعبداتباعإلىيشيرالثافىوالمعنى2
وطاعتهضدمتهفىيكونالحاجةدعتوحيثماكظلهبتبعهالعبد

وئابعهإشارتهرهنالدوامعالإنهمنهيطدجثاايتىالمهامبكلوالقيام

المسيحليمسععبـدأيضاالمسيحىوهكذاعنهاليفرقالذىاألمن

سيدهضىوراحةوروررفحنهاوررضاهوسروره

معثمرتصيحةقبولإلمطيشيريتبعلكلحةالثالثىوالى3

مفرقفىحيرةفىايبمانسانيقفوحيماحكيمعاقلانسانحكماو
ناصحلنصيحيلجأفانهيساراأمممينآيتجـهملواليعرفطريقين

رايةواللهالحكمةمنلهإنسانحكيمصصـةحأودرمشمشورةأو
حكمإصدارأورأىءإبدامنمايمكنـهالطويلةةجمرواظالنظروبعد

الحكمفللثويقبلالرأىبذلكيعملفانهعاقالالسائلفاذاكان
وعلىالخبرافاصحواالحكـيمالمشرمومسيحىلكنلبالنسبةوالمسيح

إرشادهيحسبسفينتهويوجهومشورتهنحـحهيفبلأنبهيؤمىمنكل
وتوحهه

ونواميسهاالدولةلفواننهماالطاعةيمعنىأيضأستخدمتوالكلصه4

أيةعلىالمجتمعنافعأقعضوايكونأناإلنيممانءشافاذاوثراثعها
ويقباللنواميمهيخضعأنفعليهالمجتمعذلككاناالصورمنورة
لمءالسمامملثههىلمعظىلمملكةكواطنوالمسجىفوانينه
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نجضعأنعليهاألسعىالروحىالملكوتهوشـاململكوتفىكعضو

يسيطرالذىكالناموسالمسيحناموسلىويتقبلالملكوتذلكانينلقوذائه

ياتهمجروينظم4حياتهعلى

وتفكـيرنقاشهقملمكلينتهجهالذىثاجالمتتبعايضايفيدوالفعل
الذىاالنسانهويحىفالممحديشهأوخكالبهقخطيبافكارتتبعاو

كافهموعدمجمودفىلمعلمهاليحاإنهالمممجحتعاليممغزىأدرك
وهوراسةاص11فصـلفىلمدرسهيصغىحنالنصالمغلقللتلحيذمحدث

التىالكثيرةمشاغلهلهإنسانمعثيحاكامشتتبذهناليهاليصغى

إنهاألخرىاألذنمنلتخرجأذنمنالرسالةفتدخلوقلبهعقلهتمأل

قىوتتأصالذاكرتهفىوتثبتلرسالةباوفهمهعثتلألويخشبعيصغى
والطاعةبالمحبةفتشمربةلرالئالحىالبذاربثأصلكاقلبهأمماق

وروحأجسدانفسكتعطىأنمعناهالمسيحليسوعتابعائكونأن

النورفىالمميرايعنىالتبعيههذهبركةفىخولواللىلسيدكطاعةفىونفسا
امقدرفىالشخصيةحكمتنافىالذاتيةقوتنافىسلكناإذاإنغا

الحياةمشكالتمنالكثيرألنرونتعنضعفماسرعاتافإنناوذكائنا

يمفردناسرناوإذاحاللهنجدأننستطيعوالومقدرتناذكائثافوقو

أيدينابـينالحياةخريطةيمتالثالألنناءالخاطىغالبأمانتخذالطريقفإننا

حكيمقائدلهالذىاالنسانانالحياةبرةلمسااللهيهالحكمةإلىيحاجفنحن
أمانفىرحلتهنهايةالىيصلوأدالبديديهبينالصاثبةوالخريطةآمامهلريس

صورةأثقوحدهيمتكالذىالقائدذلكهوالمسيحويعوعآسال

صدقفىواتباعهومعميانهااريهاووعتاهاصهانهاروعوفىالجـدةلسالك

المجدالعضيدإلىأسالفىدخولالولحياةاهذدفىأمدنرقالسمعناهوأمانة
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تابعالنورفةمصدىالحالمأخفىـوم
803102خايه

الكتبةثائرةتارتالعالمنوربأنهالعليمحقهعـأحوعيأتهلنحينما
لناتبدوكالديهمكرابةقىأالنغمةهذهكانتدلاالفريمعحيين

ءادعابلالسواهالمسيابأنيهصارخاءادعاعدهمهذاكانفقمداآلن

كانتالنورفكلمةفحسبااللمـىالجاللعلىوقفهىوأصحالبصفة

فىاإللىالجاللبذاتاليهوديةاكةالوقاليهودىفـكرالفىتؤمرن

وفىاىوختورىالربالماتفاتمالمريتحدثا182المزمور

أبديانورالكنسيالربالقولنقرآ5691ءإشعيانوات

سلكمتبنورهرأسىعلىسراجهءأضاهاتفاأيوبثيتحابيماال

الظلمةفىجلمممتإذاةميخااتنبوفىر923أيوباظاحةا

أسمأنأعلنوافقداألحبارأما78يخابنورلىقالرب

لنفسهأدعىقدهفأنهالعالمنوربأنهيسوعنادعطوحيمارانواهوالمسيا

انسانإليهيتطاوللمحقا

ئالثخطواتيبرزولكنهمعفايرعمالفقرؤ5هذنىالنقاثىوتتبع
ةرثيس

يسوعشهادةانعلىيصرونالحهردفيهابرىاألولىطوةانيا

شهادتهكدنتفلقدالشصهودشهادةتنقصهاألنهاحةغهيرلنفسه
أدآلمحايصردىهوالممماالنامووكانفحسبجانيكاظنوهاكا
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تقديرأقلعلىشاهديناساممايشهادةعلىيقوآانيئبغىتقويرى

يردالقولط91511يةالتسفرفىبهنافذأمعترفأيصبحأنقبل

الخطاباجحيعمنماأوخطيئةماذنبفىإنسانعلىواحدشاهديقومالال

األمريقومشهودثالثةفمعلىأوشاهدينفعلىبهاءنحطىالنى

أوشاهدينفمعلى716السفرنفسفىأيضأتقراكا
سفروفىواحدشاهدفمعلىاليقتليقتلىاللهيقتلثبودئألثه
وهكذاللموتنفسعلىيشهدالواحدشاهد5303العدد

اليوجدألنهتقبلأنيمكنالنفسهعنسوعشهادةآنالهودمنطىكالن

يقولفهوبندبنمححلكانفقيسوعردلماعداهاايوشاطأى

بسلطانهوقزمنهبمفردهاكانتولوحقشهادتهأناواللهم

هذاأخرىالهادةلبحاجةليسأنهحتىاآلبمعتهبشركواثق
مناححوثهيتكررلماصورةإنهكاذبةذاتيةئقةأوغرورأليس

اخصائىأوكبيراحجرإلىأحدنايتقدمفقدالعاديةالحياةمجرباتخ

تهويؤكدالقاطعحكمهيباللىويصدراششارتهطالباعلمى

قولهألييدسواهمشورةإلىاجةاليسفهويقولهاكلمةبكلشقإنه

أحدمدرهيحكماخرمحالخذخبرتهجوهرهوتقربرهإن
القانونلبنودتطبيقهومننفسهمنواثقإنهءالقضاجالكبار

يعرفمايعرفأنهعلىتأكيامجردإنها50غرورالتعنىوثعته

إلىكاجةكانمانهحتىاآلبمنبقربهاثقاوسياالكانوهكذا

الوثيقةالحبةالشركةهذهشهـادةعداشاهاأىشهادة

الثاقالشاهداهنهآخرشاهدالديهأنيسوعفيهيذكرالثاقواألمر

المسيحليسوعيشهداللهإنانقولأنيمكـاجفونفـهاللههو
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االبنأقوالفىتكمنلالبناالبشهادةءشىكلأولبم1

يكنمالالعلويةالحكةبكلماتبنطقأنإنسانيستطيعقالوتعاليحه

األزلىالحكمةيفبوعمنفوقمنأعطىق

علىنجرىالتىاألممالفيتكنبن3اأيضآلاآلبوشهادةب

اللهيكنمالماألممالهذهبمثلياقوأأنيستطيعأحدفاليديه
عامالفيه

المسيحإنالجماهرعلىيسوعتأثرفىاأيتكمناآلبوشهادةبم

مجهودإليهايصلأنمةأحمىهىجوهريةتغييراتالبشرحياةفىيجرى

أوقدنسإلىءالخاطىتحولأنقستطجعبتنريةقوةتوجافالإنـان

أصدقهذافىؤىوهكذايسوعيفعلها5وهذاوديممالكإلىالمحر

أممالقأ3االطاكلىهذهفليستالمسيحمحخصفىاللهمملعالدليل
عادىرىبتانسان

معهالبضرتنهاعلفأأيضآتكمنبن3الاالاللهوشهادةد

قوتهءملفىالصليبفعهـوحيماللناممهنيالمحبانجيلكرزفحيما

االتجاوديلقىالحالنمأفانهالبشرأبصارأماموجاللهوسموه

الفجاوبهذايوقظالذىماالصادقةامماجمراوالحياةفعالالالسريم

الحياةالىتدفعهمالتىالمشاعرهنيفيهميبشااألممطماآالبشرقلوبفى
ومؤثرآهداشاالقدومممااللهروحمملهوالشكوهذالمباركةاالعصلحة

فىاللهنـرىألمنيمكنناالذىهوالقلبفىاللهإنإبشراقلوبفى

يسـوع

اعترضواالذينوالفريسينكضبةالعاليوعردكانهكذاو
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مماواحدبجاصادرةألنهاقانونيةننءبأنهاشهادتهلى

نفسهعنشهادتهبانلهمأكدلفداخرينشهودبشحادةوالتتأيدثاحعحاح
لهاآلبالتدبشهادةتتأيااوألنههاليقينىبسلطانهتتأااألصوصدقحق

كايووعحححماثةأركاإتكاتاهذاموادفأالثايخةةثنالثانيا

الحالمإلىيأتلمفنهوبةاببروحاألشلشجاتقاإنهنذدينواثحقه

وئجاهتالىثـإهااألشاممتئاكلذاتصشىذلكحأضأالعاينلب

وانجمااليحالمهفىهـلمانافيواالنمعاناذلكنةديغوتكندعوته

عالالرهيبكمالحريصدتنئسهيدينانما4لمحإزجاتهفىيقبده
الديخونةمـةنوعنلمجنرالتحيثفاححالاافمعوهناجـازد

الينجمرماتهاييحواإلشررفةعلـاالتىالدينـونةفهناكا

وهأهاخلالقنحماصصافتثأوالاألعماقإلىالتـعمالالقنةينوااا

إتهاعامبوجهالناممـمادينونتهغئ3لثذبلريسيـناوا4الفينةدينوعى

ايتباهماهكلإعأاخلالفىطوممماموالوافـعا11كنالتبحـا

طحالحىفوقهإاطضالظاهررةاصوااأ

إصهـهلصالـةاحثااجمرفآاأسماكاكالأتانوإىانالينوالهوطـاكب
الجواضببإلخيطالتىالكامةارفةالمكلبلصاظالجوةاظصارالمعرفنـه

فو5وهأاثقالحنلىواضوافعااآممقأوالطروفآبعاإفىتمحل
نصكـاوهنااألموهـبواطنالعارفءبىفهوورلضلأدتدعلى

بنضويةيمستولالهيةديزونةمحىيـماشحانرنةأدذبآاليناسخـاتيمـحوعإلى

لـارذاقيتيالفىاذولأصأدلرالغاتعغتههادوااالوآلن

مخعلالالحاتيـقآهذداألموراطـابوابحخثفاتالمالويمطوفيمزخ
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القلبألفكارمختبرآبالتالىوتجعلهاخرقبأىمنأكرب

شخصأىمنأكـرحيامحنافىوكبيرةصغيرةفىلمميزاونيات

4ثإلىمكيشوفمماافالهعيوكاعلىقيفاآخر

فةنجالمعرنتأبدألنهاوكاملةعادلةوصادقةيحمموعنةديخوفانلذلك

جاللهجلاللهعالوقفاهالنىالشاملة

صراحةبكـلبتحدثيسوعىساألخيرةالخطوةوفىثالثا

عدأإناباللهمعرعةلهمليستأنهلهممعلناوالفريسينللكنبة

داللةلتله3هذكلمحيثهمنوللهدفولرسالتهلهمعرفخهم

أنفسهميلقبوطمناةمأتكنهمنابالتهمعرفةلهمليستأنهعلىواضحة
وبعلنلهمقاعدهليعلنائيلاسباالفعلاللهاخنارلقدالختاراللهبشبـا

وكانظهرانيهبنالثلقبلذاتهويظهرلألمطريقهعنمقاصده

ولكهمالغايت3هذإلىويتجهالهدفهذاإلىيرومشاسراثيلتاريخكل

أوالرأىبهذاكاآلإلىرااألفمناقشةالىالطريىعناتحرفوا

الدبانةمعنىعنالخاصلمنههومهمالمقجتالتعصبإلىصالذالاالنتصار

أناارادواأنهمقتكمنممأساإنالخالقتجاهيانأأصبحواأنهمحتى
فضهمكانهذاوفىاقديرمـاأحكمانهمواوبثباللهفكرعلىيتعالوا
االهماالحق
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المصيتالفهمد

ؤتموتـونتتطفبوتنيؤأفضيىأتاأئضةتحمموعتهثمقاذ

أنأثتئمرونآلتفأشاآمصىحثحثفاخطئشكثم

حثث4تقوحضىهتفيمشلقئهأائمهوفى4فقاتأتوا

أثتئمفثمفقالطتـآتواأدطأثتسئمالتفدروذأناضىأ

أمامأئعاالذلمنأأثتـثمفؤوفحنأناأماأسثقلىمن

تقوئونإئكئمتكئمققفتائهإتـماطتمقتققأتا

تموتونآهؤأناأنىمنواتلـئمإنألئكـئمخطاياكئمفـى

يسموعتهثمفقالأئتقيقهققـالواخطاتاكـئمفى

كثيرةءأشئتاليإنيأثـضمأأكائضنهبئاةءتذآثمنأتا

هوىماشأزذىآدلكنلنـهخوكـثمميقبهاأخكموأتكدم

ؤتـثمنغاتميهأقوالذاقهمئهمتحغتهقاؤأتاخق

تهثمققالتآأللبعيتتهئمتقوالكانأئةتفققوا

آناآلىتفهمونفحيتئذثعممالطآئيآثنزقغتممتىوعيس



كقابهـلذاآتكفمتلىتفعثئامنأفعلسستؤو

آألبيتركنيثموميهماهوأزشلمنيىؤآلذأبىعائمني

يرضيقاأفغلجينألكماهكأكلماؤخل

ونهـكثييلآقنآبهـلذاتتكائمهوؤئثغما
81303يوخأ

يوحنابشارةبهاتتمزالتىالنعاشفقواتآصعمبامنواحدةهذه
فىمتعددةاتجاهاتىنرالفتثرةهذهوفىوتحليلهافيمهايصروالتى

واحداطارويضمهاجنبإلىتيرجنبآيثلىاط

غهماإبماضأنهمقاوميهأماميعلنبأنيبدأيسوعالبدايةفى

تهوالبحدوعنهيبحثونحيماالعظىحمهمخسايثمفونسيكـتيمضىحيماوأنه

متأخرةستكـونقظتهميولكنغفالتهممنيحصتيقيظونرفلمإحهم

ثةتا3بأمـوريذكرناوهونبويتهنغمبحملاالعالنهذا

مرةأيدينابيهماتأقلنافرصاتتاحهنـاكبأنأواليأكرناإنه1

يقبلأننضهفىليقررالفرصةلىتعمناواحدفلكلتعودوالةواحا

هذهولكنالتنفيذحزإلىعزمهرجوأدطوربااخامالمسبح

بدلالئضيعوأنترفضأنيمكنىأخصفرأيةشأنشأخثاالفرصة

محدودمنوالزقصيرةالحياةأنالنقاشيههذافىأيضاويتخححب
يوجدوالالوجودهذافىيتمناهىالذالوقتكلطظلثإنسانيوجدفال

تحتوحياتناوقتنااناألباممنيومانهايخهاإلىحياتهالتصلمخلوق

أناعليناالفرصةهذهوفىالمحددالوقتهذاوفىودوحاقيود

يعرفأحدوالمثتصرةوالفرصةمحدردالوقـماإدطنامصيرنقرر
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مصيرنانقررأدنعوناتااألسبابفكللذلكحدهعطتيما

اآلخامن

تأقمسئوليةبالتالىفعليناالحياةهذهفىالنهرصةلناوألنبم

لصاحبهاونةالدينتتضمافوضةالمرصةالفرذاتإنبلدينونةالإلىبنا

مرةمنأكـرلنامقدمةمتاحةعظيمةالفرصةكانتوكلحا

أماملوجهوجهابناتأقالفقرةهذهمديونيتناوثقلتمـئوليقناادتز

فيهالنغتنهمهالناحةالمتاالنهرصةمحدوديةوأماملناالمقدصمةالفرصةحمو

لآلبحمودتهعنحدثيتكانفإنهذهابهعنيسوختحدثوحينما

هناكإلمطأعداوهبهيلحقأنممكناوماكانمجدهالىورجوعه

حكواقدقبولهورفضهمهمفاوحوقاوةوشرهمبضادهمإنهم

كلماتهقأبلوافقدمقاوموهأمامحضراللهعنبعيدآبالرففأنفعمهمعلى

هماليستطيعونايمحيـاإنهميحموعلهمقاللقدالالذعةاسخريةبا

هذافىوكاننفسهسيقتلدالعلهالساخرردهمءفجابهأدأيلحقوا

أممقتخصصاليهوديةالعقيدةكانتإقدعابرةلمخريةمنلرأكالرد

تحملهسخريةفىوهكذابأيديهمأرواحهميزهقونلمنالجعيمأمماق
نفسهسيقتللحلهمامعناهقالواالقاسىالهخديفمعانىكل

أصايستطيعمنالحالوبطبيعةالهاويةإالطريقةفياآلنفهولكولذ

نياشاكلمهعلكانمنإالاهناكبهيلحق

شموتونرفضهفىاستصرواإنمبأحديثهوضخاميممموعأجدكمو

الحزراجعءاألنياكتاباتفىتترددةالجماهذهوخطيتهمفى
ينمعنومماتضفحـكما3818181
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اوضعفىكلمةوهىهمارصيانهىألاألحفىخطيئةاكـمة

حرفاتعنىرطثاالنثريـةعلىهمالواطالقبالصيدتخقصاألصلى

اخطالدوربدلهنحلصابسوغقبودفـضمماكإنالهدتءإخطا

القصدبكملولمتكللمبحياةمحققكأيربهدفطوتإنهاصياقاهدف
عظمااللحياةالدخولفىأهليتهبعدمننسصهعلىسميحوفذللثوعلىمنها

اللهمع

اهذوفىاللهعناالنسانانفصالفىيكمنالخطيئةوجوهر2

وجهمنءاالختباهىعليهسيطوتغريزةأولكانتآدأخطأفينمالضها

خطيتهفكلوتىالياالنسانإن3821تكويناجعهـيرالقا

الذىاالنسانأمامناصلوفإآلظفىالنهمعداوةااحالةفىمموت

التىاليدمولهبالنعابةالموتكونفياللهمعيسيرالذىفهوالمسيحيقبل

عهءغربانكونأنمعناهالمسيحرفضإنأممقشركةعأماالبابتفتح

الصدافةهفيوفىالقديرحصداقةفىننأنمعناهوقبولهالله
الاألبدالمماالموتمـنالخوفينتنىالمباركة
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تابعالمميتالفهمدم
لما81303يوخا

المقارناتمنسلسلةسامعيهأمامراحماحديشهفىيسوعمريستثج
منفليمسهوأماأالعامنوهمءالسماقمنهوأماايألرضمةفأعداوة

األصلفىهىوالكلمةالعالمكلحةكثرأتتردديوخابمثارةوفأالحالم
بهالخاصةالفريدةبطريقتهيخخدمهاوالسيدكوزموسياياليوناق

أتىقديسوعإنءالساالمناقضةصورةالهوءشىكألقبلفالعالما
يوحناالعالمإلىاللهقدأرسلهوهو9ايوحناالعالمإلىءصماالمن
2يم8العالمهذافةأعداوةأمامالمالمنإشاوهو371

الكوزموشأنالقولقـصارىهافيالتىالعابرةالمئقلبةالحياةهوأوالعا
روحىإلهىماهوكلمقابلمادىبشرىهوماكلهو

ءشثاكلقبلفهواللهعنالينمصلالعدلمفهذاذلكومع2

بواسطةالعالماللهخلقاللهآلكلطريتماعناايوحنااللهخليفة

ءالسماوبنهاالعالمبيماماالفارقمنغموبالرءشىكلكـدنالكلمة
التىاسححيقةاالهوةهناكتوجدفالسماوىواالخرأركأفالواحد

االثننبـنتفصل

محبةموضوعهوكوزموسثالماأنهذامناالكثربلس

كليهلكلكيالالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهآحبهكذاألنهالله

بالرغم61سيوحنااألبديةالحياةلهتكونلببهيومنمن
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ولمعليهيغضبأاللهفانروحـىهوماكلعنالعالماختالفن

العظمىعطيتهومهدمحبتهموضوعخأصبلجره

حعذافىصنحرفءردىماهووجودنغفلالمجعلناهذاوكل4

العالمإلىابنهاللهارسلوحينالروحىالعمىيسردهفالعالمالوجود

اأيوحناتعرفهلموخماصتهءجاخأصتهإلىالعالميعرفهلم

جهالةعندهوهو471صالحغروحيقبلأناليستطيعوالعالم

يحعلهالذىهيبالرالعمىيسودهالعالمإن7152صاللهواليعرف

عداوةتسودهوالعالماللهابئيقبلوالاللهبحقيرحبوالالتداليدرك

المسيحواتباعالمسيحيبغـضهاللهوشعباطدنحومنرهيبة

لمسيحااتباعيتوقعأذالينبغىحالمالعداوةوفى518191يوحأ
والصيقاتالمحابسوى

منفصلفالعالمابطةريبمالمترالةالحقاثقمنموعةنكتشفهنا5

بينتفصلالنىالسحيقةالهوةأالتوجداوالاللههينذلكومعاللهعن

العالمءلفداابةأرسلواللهالعالمماواللهأاالخاقفاللهلناالثن
والعداوةالجهالةوتسودهالعمىيسودهفالعالمهذاكلمنبالركمو

هناكءالخاطىالنحواهذعلىالعالميتصرفلماذاترىاللهنحومن
امرهناك1الغرباحدكباركتابقالكاأومحتحلواحداستنتاج

يكونأنينبغىعماانحرفإنههكذااالنسانتصرفبصليقيتىواح

واحدنجصوصيقينىامرهناكأجلهمنوجدالذىالهدفعنعليـه

لقدعليهيكونأنماينبغىيصبحلمالعالمإنوسكوزمالعالم
إنه3طأاهذلأوالخالاهنهماهوعادىغرخطأرهيبطراخلل

أممتالنىهىالخطيةوالعالماللهبينفصلتالنىهىطيةالخىالخطية

صسزتونكى1
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الخطيةاللهيرىيعد3والجهلالغساوةبفشارةعينيهوخمـمالعالم
دتهالعداوةمراألساسفىهى

معهيسوعأقالهدفوأخطألمواتانحرفالذىالعالمهذاإلىو
سلطانعلىلينتحروالنعمةبالقوةوطةاظمنيربالتطالخطةعنبالتكفير
حقلالنسانفانذللثومععليهبكونانمدينبغىإلىويعودالخطية

يقدمالطبيبإنفضهيراوحمدفىالدانعالجولويتنا5يديمدأناراالخت
القوةوعودةءوالشفاافعمةفيهءالدوااهأبأدأونجبرللعليلءالدوا

رهدنصءالدوايتعاطلمإنبأنهالمريضتحذيرالىاألمويصلقدبلاليه
مافعلهوهذاءالدواتناولحلىالمريضغاليوولكنهاألكيدالموتالى

خطايدكمفىلحوتونهوأنأاقائؤمنولمإنلماحعيهيقولإنهيحموع
الموتسوىأمامهفليسلهالمقدمالعالجالمريضيقبللمإف

العالموعالجفيهاالجدالحقيفةهذهالهدفأخطأقدالعالمإن
وحدكالحقيقىااللهأنحئايعرفوكأنالواحدالطريقهذاهوق

الخهطيةلفربةءالشفاانهايعرفوأنداأرسلتهالذىالمسثحويسوح
فبقبولهالمسيحالوحيدقالعالجدبرتالتىااللهيةالحكمةبالطاعةإال

خطيتاللعنةمناألكيدءالشفاالمريضينالمخلصأورجمأالمسيع

ما6



تابعمأساةإلمأيؤدىالذىالفهمدم

81203يوخـا

الكلماتمثلالترجمةعلىتمتعصىفقرةياالمجالحهدفىالتوجد

ماتعنيهتمامأيوكدأنيستطيعأحدفال852يوحخافىالواردة

أكلمكمماءالبدمنأنادايسوعيقولاليوناقألصللفيالفقرةظك
االنكليريةالترجحةفىماوردمعلفانديلثالعربيةالرجحةوتنفقبهأيضا

أوليأالصورةهذهلخاتقدمحةماترأخرىترجمحاتهناكدةالمعت

لمأعلنإقموفاتوعـمادابهأكلمكمالذىهوأناومبدئيا
االطالقعلىاليكمأتحدثبىوكيفدالبدايةأناأق

المعتمدةاالنكليزيةالترجمةمنالمقصودالمعنىأنالبعضويقترح

ليسلكمأقولهماكلإنهوفانديكةجمقىفىربىالللحصالمطابثتة
أنكلهابالفقرةقصودايكونالمعنىأخذناحهذافاذاالبدايةاسوى

صورفىالمسيحلشخـصالحقيقىالمعنىشئهـوايأنيستطعودالبشر

ثالث

عالحيالمعمسجيرفعافحتالصاجفىياصركوهأنيستطيعونمفا
نرىهنايحالمهومنحقايدركواأنالناكايشطجعالعارخشبة
منهايغعلتاإلنسانتاعقالتىالمحبةالمتهىإلىالمحبة

إنالدينونةفىالمسيححقيقةيدركواأنيسخطبعودوهم2
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دالالبئالدينونةكلأعطىقداالالسووليصلهمحفوظةلدبنونة

النجارسوىفيهفاليرونالحاضرالوقتفىيرعينظرونإنهم

لىلمجلطاعظيماديانافيهيوونهالذىالوميأتىسولكنالناصرق

االستقامةوبدلعدلشعوبالويديناإللمهـيةالعدالة

إنةالمثجسطاللهإرادةفيهسيرونكذاهصيشدهدونهوحيما3

مايرضيهحـنكلفىأفعلإفاباآلبصلئهعنيقوليسوع

طاعةأمامتقطعةنوباتفىتشنجيةدتهطاعتهمتكونقدالبعض

يرىحـناليوميأقماوأنالبدكـاملةرفيعةمستصرةفهىيموع

المتجسداألزلىاللهرفهويسوعبأنرينوبعترفونالناس

84



الحقيقيةلتلمذة

ثتئثمإنإئكثمبيماآقنواألذينيئتهووغتققاذ

ؤتغرفونتآلميذىتكونـونفبآئخقيصتكآلى

يخرركثموالخقالحق
81323يوحنا

للتلمذةكاملةصورةلناتقدالجديدالعهدفىقليلةصوصهناك

الكاملةالخريطةبرىهنافهاواحاالنعىوهذاللمسيحالحقيقية

وهدفهاوطريقهاللتلمذة

فيهايقبلالتىاللحظةهىبدايـتهاإنبهبااليمانتبدأللمسبحفالتلمذة
مديقولهاالنسانيقبلفحيناألوحدكالحقثايسوعيقولهمااإلنسان

الخطيةفظاعةعنمايعلنهتصديقبكليقبلحـناللهمحبةعةدايسوع

ذللصفيالحقيقىالحياةمعنىعنبهماينادىيقبلحإنوجسامتها

للمسيححقيقياتلميذااناالنيصبععينهالوقت

كلمتهفىمسثمرةبصورةالثباتتعنىلبسوعالحقيقيةهلمىوالظ2

3بسوعكلمةفىالئباتيعنىوماذا

عنبقالمماصتهالمستمرلاالصغاءشىكلقبليتضمنكه1
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والحنالحينبنيتوقفكانحديثهوسطفىإنه1الوعاظرشـاهحد

الذىاالنسانهوالحقيقىالمسيحىإنخفىصوتإلىليصغىكأنما

اليتخذىالذاالنسانإنهالحبيبلعموتيصغىوهوممرهطيلةيقضى

لهييسوعيقولهلمااواليصغىأنقبلاألمررمنأمرفىقرارا

األصلفىتلميذفكلحةدايسوعقالمسشمرمالتعلمثانايتضمنوهوب

أكثريتعلمأنممرهطيلةالمسيحىوعلىيتعبمالذىتعتىالونانى
المغلقالعقلإنيسوععنفأكفراكثريتعلموأندايسوعمنفأكثر
التلمذةنهايةمعناه

كلمةتعلنهالذىالحقفىالتغلغلأيضايحنىيعموعكلحةفىوالثبات

ةءقراددجريسوعكلمةأمماقبمالىآنمسيحىوإليستعئعيسوع

الكخاببإنالفارقإنكلحتهأعدفحينذاكيفلنإنهلنهاسطحية

والتعمئلدراستهبحضذبنااألولأنهوالسطحىوالكتابالعميئالعظيم
فالثباتاألولىةءاالمربعدإلهالنودالرجوعالثانىبيتمامرةمنأكثرفيه

متضحناتهافىالمستمروالتأملفيهاوالشمقستهادريعتىيسوعكلححةفى

كياننانهـااليتجزأءجزالكملعةتصبححتىهابتعاوالئشمبع

ندرسإنناللكـطحةالمستمرةالكاملةالطاعةايضآيتضمنوهوبم

كلحدتفهمإلىلنصلوالفحسبرفةالمكلفىرغبتنااللنشبعيسوعكلمة
الئلحيأإننفعلهأناللهمايريدنالنعرفولكنالدراسةتستحقتاريخية

والحقيافعلهأنعليهماينبغىيعرفحتىيتعلمالذىالعلمهوطدلب
أنبهقصدحغاولكنهنظريةدآبنوليمسالحالمإلىيصوعبهأتىالذى

الدمليةالحياةفىيئجعمم

هادتجونكابراونجون11



نعرفإيسوعمننتعلمإذإنناالحقفةصرفىتتبلوروالتلمذة

هوومايحرركموالحـقالحقإلتعرنونالطاكحربفصهقالكاالحق
قلهاولكنالسوالذلكلىعكحرةأجوبةهناكنعرفألالذىالحقذلك

الصادقةالحياةقيملنايعلنالذىالحقأنههودايممحوعحقبههانرفإجابة
ضمناأوتصريحاحنهخجبأنيإبغىالذىالحياةلمالرئيسىالسؤالإنا
لعماللمهنتىحياتىاممرسهلحجاقـمااكرسفهابايألىهذاهو

اتلمألاحيااكرسهلوالممتاحكاتالمالوتثديسالئروةلجمع

الحقانوصاباهفىوالسروخدمتهاللهلطاعةاكرسهاأماتهوشهوالعالم
الحياةقالصىحيحةالقيمإلىالوصولعلمايعيخنااليخااليسوعبهيأتىالذى
بذىوماليساهتمامنايسخحققيمهرممارىأننستطيعحؤلورففى
تيمة

ديسوعخدمةفىإلمجرهـكالحقالحريةإطإبناتنحهىاالتاحذةو4

تأتلهالتلعذةإنآالتاالتحررليسوعثذةالتلفىالكاطةالحرية

ارحريةمنأنولبأربعةلنفوسئا

اختبرالذىاإلنسانإدأالخوفمنبالنحررلناتأتىفهى1

صحبةفىوبرفكلفردهالحياةفىيسلثيمدلمللمسميحالتلمذة
خوفكلينتفىالمباركةلصحبةهذهونىيسوعحبةفىمعلمه

منأكحرإنالذادتامنبالتحررلناتأنىلحسوعذةوالثلمب
المناعبسرفهىالذاتهواعدائهأعدىأنتمامايعوفمناواحد

ويرياقلبهأعماقمنيمرخواحدمنوأكثراتوالعئررالتقصو

كلمااننى4نفعصىمنذاتىمنبنقذقمنالشقىاإلنسانأنـا

اليسوععضرلولكناألرضإلىمقيدآنفسىأجداسموأنماحاولت

ا



بالكليةءشىكليصبححنىاالنسانيجدداانيستطيعانقوته
ءجديدا

فىيعيشونالحكثريئاناالخرينسلطانمنتحررناوهىبم

عنهميفتكرونماذاعليهميسيطرالناسمنالخوفألنرعب
صوتإنويلزجوتالمعرايـكماتبقاليقولونماذا

فهوالحقيقىالتلميذأمادااللهوتعلىآذاننافىيطغىيكمادجيراننا
اهتمامكلإنعخهيفتكرونهأواالخرونيقولهلماباالاللجقىالذى

عنهاللهفيمايقولهيزكؤ

اختيارهمبمحضيخطثونكثيرونالخطيةقيودعناتحطموهىد

تسيطرعليهمئغلبهمالخطيةألنخطاياهمفىيندفعوننهموأكثرم
يجدونالسقوطهممنينتفضواانمجدولونفحينماحديدبقيولحـمنتقيدهم

طبعافيهمالخطيةاصبحتولقدأخرىمرةلخطاباهمالعودةإلىاالسبل

العاداتهذهوتذلهاتمتطيهادوابإلىفحولخمنهمءالعاداتوتمكنتثانيا

الخمرمدمـماعنقبلتالنىالقديمةبالحكمةيهتفحالهلسانواحدمنوكم
بعدأطلهاأعوداستيقظألمتى

نكسوإنهاالعادةسلطانفيناتحطمفهىليسوعالحقيقيةالتلحذةأمد

أذينبغىكانصبحأنمنوتمكنناالخطيةعجلةإلىبطناقىالنىالقيود

عنهاعـرالتىاألشواقلناثتممإنهاالمجيدااللهىالقصدبحيسبنكون

قاثالأحدهم

ياليت

ببطل
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والعبوديةالحريةين

كممقظألخنمثتغمذؤلثمإئرهيئذزئةإئتاآتجائوة
الحقمموعتأجابهثمآخرارأتضيرونإئكـئمأثت4تقو

يلحطمههؤعئدآئخطفةتفقلمنكلإنتكثم4أقوآلحق

قتئقىئناقيأمااألتلإلىآلتيعبالىئقىآلتوآثغئد

اراأخرتكونـونيقةبأثحمفاألثنحـرركـمفإناألبلإلمما
83363يوحنا

ينادونكانوالقدايهودمشاعراالحريةعندايسموعحديثأثارفاول

ذلكففىالمرةللسخريةيدعوءإدعاقطألحظيستعبدوالمأحراربأنهم

ارةمرداقواالتاريخذوقبلهمأعناقعلىتدوسومانالرنعالنتكاكناط

البهودكانفقدذلكومعاشوروعشسلطانبابلربوعفىاالسنعباد

لكلموروثحقأنهايعخقدونكانواالتىربةاطعلىعظىأهميةيعلقون

إقيصللنافاالعبرإذالناموسفىاثاتةادابنواأحمنأنهحنىحهودى
52932الويانا01الفاقةبالبلغتمهماألخيهاالسثعبادحد

عبدكأجيراستعبادتسقعبدهفاللكوبيععندكأخوكافتقروإذاال

هوعندكمنيخرجثمعندكيخدمايوبيلاشةإلىعندكيكونكنزيل

لم



اسذبناعبيدىمأليرجعبائهالكإلىعشيرتيهإلممافيعودمعهبنوه
الرئيسثعةاألدصجابأحدإذبلميدالئياليباعونمصرأرضمنجتهمأضر

بنثائىالدةالقابعفرقيامديةهوالعإورفىتنشتنتكاالتىلمتكررةاللثورات

يطيعواأوذلموقجوايخـضأدعلممولاراحوبأكمالشبفىينادون

مةالحمدوملكهملسماوىوتلملبلةأرضىلملكواتحمحونليالشهمأوامره
سلطانالطذافىثماركهيوالءالحماربءالماملكهوبلاألرخمءأبنا

منازع

بعدمااثرأحلىعاىالذيوسيفوسالشهردىالهوالمؤرخومحدئنا

لروممان1ضدعارمهثورةدقاالذىالجلبـلىذايهواتباععنوالقجامةالصلب

هواللهبأنينادوحأوكانواودالحىأبإلىبالحريةيتمسكونكانواالإنهم

يستحمدوالمإكمليسوعءباكبرفىاليهودقاالفـحيماهرلمأوسياالوحيدملكهم
كيةاالبئحياحهمقانونمنقوىببندنعصكـانوافقدقـطألحد

شالميخةتافحقحقةكاناخرىلدولعبادهماستبآنلوقلناىوح
خاضعيهاكانووإنحقإحممتقولأنخنستطأنخاإألتاريخيةحقببعضقى

فهداوفارسمددممطنيرأوتحـطبابلمملكةسدطانتحتكانواألروما

بووحاقهمأفىيحتمظوناكانووقممعوةارةمراستعبادهمأوقاتأشدفىحتى
لكنوبالجسدعجيدأانوكامابمعنىطليقةةحرروحالظروفعنمستقلة
وشلربااراأحر

مفيوبيعافالصديقايوسفعنياألورشليمىلسجمبركتبنا
قيدكلمـاحرأحراكاكاضهولمبوديةالوالمذلةقيودفىعبدآ

الطاهرةالنقيةالنبيلةروحهفىريةاطبنوريشح
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السيدكانولكنالتطافسبةعبيدبأنهملهموعدايحإتهامكاناذلك
عبدللخطيةوالخطيةينهعلمنالكلفاللذكأقسىنوعمنديةعبويفصد

لممارسةءردىلطبعنشريرةلعادةللخطيةمسخعبدهومنكلإن

تحـتيرزحالذىذاكوأمرمنأقمىالعبوديةمنحالةهوقألعليتسيطر

دمهناالفلبغليظقاسياعنيفآالسيدذلككانمهماجممدىسيدسلطان

جيالبعدجعالاألغريقءحكمابهينادىكانماإلمماحدكبيريشبهحدأيسوع

قولانقرأالرواقييهـمافعن

قالريوماالرقيقالعبدفهوالغبىأماالحرهوكجماطاإلنسانال

شهواثهوتسيطرعليـهذهما53تقيدإنسانأتعقبرونكيفلتالميذهالاطشر

وميةيفىاألممرسوالنجدوتحنآحرااشااالنهذامشلوكأتعتبركيف

الحريةفيهوجدواقاالمسجحأتباعآلنعاليشكر6712

الخـطةعبوديةليرمن

كـلىإنسانانوبخأنيحدثفقدواألهمامللتأملعوياهامفكرهنا
جوابالنفيالخطأهذانتيجمن5مخذاأويرتكـبهخطأ

نوجهأننودالتىقيقةاطولكنلماءأشامابهاأفعلحاقفىحراننى

بليريدمايفعلالفانهالخطيةيوتكـبحينمااالنسانأنمىاألنظارإليها

ماناالنعلىضهاسلطاخالعادةيكوفقديامايريفعلالذىهوعليهيسيطرالذىالشر

حيائهفىالناهىاالسالسيدتصبححخماءتشاكيفمايرهوئعمعليهيطرفتس

واليملكعليهتنسلطحتىالشهواتمنثهوةلانالاالنسانيطلتىوتد

إلىثاية11فىيصلحنىثاسبكا9جمرأوكاقيودهاالتحررمنعلىالقدرة

كاـه



مايريدهاالنساناليفعلوهكذاعينهالوقتفىويحبهاآثامهيبغضن
هقوتفقدلقديسيطروهوالذىيفعلهوالذىداخلهفىالذىرالثبل

الذىللحثردشهؤاتهلعاداتهعبداوأصبحنفسهعلهسدطانهحريته

الخطيديفعلمنكلبقولهيئالممعالسيدمايعيههووهذاعليهنملك

هوعبدللخطية

يهودىكليدركهيدتهدمقنعبتهديدذلكبعدالسيديتقدمتم

الهودىالبيتفىجديدامعىضحنهايقدمعبدآاالنسمانورةصيرلحقيقة

يبتهمافىاأليمالبيتصاحبفهواالبنأماوالحرالعبدبننفارقهناككان

عةخلالاألمكانؤفالعبدأماسانإنمنهعهواليغرايةالألإلمطبيته

القوةدهويطرهخغتىيحأنيستطيعسياإنساعةأيةفىوطرده

هودوامالمحلىاإلبنوبركاتهاالنوةحقاإلبنمنتنتزعالوجودفي

ساعةأيةفىطردهنممالعبدولكناإلبنا

التدبيـتفيءأبنابأنكـمتظنونإنكـملليهوددايسحوعيقولوهكذا

حقإلىاستنادآ4تنتزعكمأنتسخطجعالوجودفىالقوةبأنهونتعتقا

انزغقابقساوتكبعنادكمبسلوكثمإنكملكمأقوللكتىوةاالبو

دآيأنفسكمصيرتمقدلالعبيددائرخإلىالبنيندائرةمنأنفسكـم
بعيدآيقاالطرقىنفسلقىيحدأنيمكنالإنلثمأقولوإقنحطاياكم

منمحذرناهإنرهيبديدتهديدهناساعةأأيةفىاليتعن

ومعامالتهالكبيروفلبهإحسانهعلىاألتكالمناللهمراحمفىتخارا

اللهيقدمهبالتاالالئحأيواوهأالهـوديفعلهماكانهذاوالسددفة

ادلناصكأفر
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الحقيقيةابنـوة

أنتطلمونالكئكثممإئرذدرئةأنكئممعاأتا
بقاأتمفثمأتااليكئمتـهالقؤجمغكالينيئتقئفوني

أبيكـثمجمثذزأتتثمقاتغحلونؤأثتثمآيـىجمثذزآثمت

وعتهثمقالهيمهوأبوناةواوقاأجابوا
إثرهتم4آغقاتغضلونتكئتئمهتمإثرىآوآلكئتئميت

قذإئستـانؤأتاتقتدوفيأنتطفمونآاألنؤدليهنكم

إبزاهيمكضثهتـئمالذااللهمنشصعهألذىبألحقكفقكئم
873يوحنا

بهيئحكوناليهودكانءادعاإلىقاضيةبضربةالسيديتقدمالنصهذافى

أعلىلليهودىالبالنسبةاهيمإبرلقدكانمحيافىالكلفىالكلأنهويظنون

ضىإمنآمطمشنافىنفسهيعتبريهودىالوكانالحىتاريخهفيمثالوأحمى

نجدفنحنإلبراهيماأنهاألوحدالحقهذاأساسعلىاللهاحممر
يعقوبابرفاثعبدهاهيمإدآلياذرثاقولباإخوتهيخاطباميرالمزكاتب
أنتأمااللهبلسانينادىءوإشعيا6ا5مورمزمختاريه

ولقد148ءإشجاالخليلىإبراهيمنسلتهاخترىالنإصرائيلبا

فىممالقةشخصيةتظهرفلمالبراهـيمتقديرهمفىحقعلمااليهودكان
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برأنبعتقدونكانوااليهودإدبلخـخيالمذهقدرإنـهايخةالاريخ

فدلبعدهمناألجيالجميعيكـقبلفصبهواليكفيهإبراهيم
والتفرغاألجيالنهاتسحبهائلةلةخزلماإبراهيمصالحأنااعتقدو

استحقاقاتهاوديةاليهوالديانةعنتريفواليهودىمعالشهيدسيماستايويومجادلةفى

هيمإبرالنسلصوهـبطسوفاألبدىعلكوثالالقايتحدثبفوالئرنجد

صابالوبرمحليعإينخومؤمنيهماغرطاةخنوالووحشالمجسلىبحس

منألنهأمانفىنفسهيعتررفىاطىبالىكانايهودقاأنأىياالله
فىنظالرلهئحدقداألححغاالعنصرىالموقفاهأسثلإبراهسالنسل

الحافرةحجاتنا

سابنامركزأواسمعلىأمجادهمجوايةأنيحاولونمنفهناك1
جليلتهنجدصةللكنيسةقاممنالعائلةتاريخفىأوهمأسرضنههيكونفقمد
الوطيةأواالبرتماعيةالحياةمجالفىةةإخاهـامخهلمىلهكانتمنأو

علىالمجتمعفىهامآمقامايطلبونأوممتازبئكزيحلمونللثلنوهم

ءخاطىطريقهأهمغيرعلماأمجادمماعقيمرإحمماحاالواألساسهذا
حولةكملحياةسآأسـاالحسـااإليبمأرالمالفةاألمجادتكونأنيمكن3فا
بهوالسسوءالبناتعلجةعللصاحبهادافعاأدأتكودأينبنهابلمملبال

أسمىاتمنجزوتحقيةأعظمدمجهولفيوأعلىالى

تاريخأوتقليدأساسعلى3حيايبنواأنمجاولونمنوححخاكب
ألكاالفعالدوخدمتهاالهامةسالتهافىلهاأكاتظنمسيحيةهيئةمنوكم
كيانهالهاانوصشهرنهاطاكانتالزمانغابرفىاألباممنيومأ

التاريخترانجـاوتنبشماضيهاأمجادعاصمةفىتحـعاتقليديةكنيسةمنكم
كانتلمحامناديةصياحاالدنياوةدألاندثرتالتىالدفينةأمجادهاعـمابحثا
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والمجهودبالعنايةأبناوهاإهايتعلمإنالماكمىأمجادعاصحةولكنليه
إللاالضهـاالنهيارالىفآلهاحملوال

امحادفىتحياأويحيـاأنديفيةةهصأرأمةأولنرداليمثن

معصرسطلماإيسوخكانماولطنهلوحاواليهودماكاناهـأشالماضحما

11اهيمإبرالاحمالليعصأبئيأبغىالحقيتمىاحصمإرهـنسلأنلهماعلنلقد
وبنفساهننتاأقلوليمااإبراكرجمالبـرلديكزشاآنحياتهيحيـاأن

علىينونةااايومأذبللشآعلئلقدقبامنااالمعحانادحاالروح

وأرادلإمثانهفىالئداألنااممإبرالءإتاآصهمكوفتيالملضإنواباألبو
8قاسايم9مخاسخعدامابرلىأوالدآالحجازذمنيقـهاأن

رسحائلهفعمنههـمنأكـرقماألسمولسثتحلالوتيرةنفسوعل
سايالاالنسانالنجعلاالمددوالكياناإبرامإمنسلعحامااواالجسطفليس

اللتصريحممهديسوعكاتاقاولواهائيسووحةالرالمؤطالتإنهاله

أفعالمنافعلاهذايـثاول3تاسيآنايرصدونمبأذلكبدبهنادىالذى
خليلىإلمطرسوالءالسماأرساخـافحيماتشىقىإليهحبرالينتداإبراهيم

رحباطه8ا81تخويناماحخروبثلشوقبثلفبلهالله

يرسلداونسلهئمإبراكلذرية3مأعونيدنءاوكحااللهدابرسولهيماإبرال
كيفقتا4لالمؤامراتبرونفيايحالىييوعالحبـاإبنهايهمإالله

نجساوكهيناقخمىوسلوكداماإبرذريةاأنيلقبواأنونيئجاس

إبرأهـيم4قـصمخيلتنافىوضعنافلولمايسوعبهحتهاعظحيايانادىنرىهنا
اللهرسولبأنهينادقأكحمنايسوعنجدفانندينالتكوممفرفىوردتكا

إنابهبركماممافاآلبعنا4أقيماةبقولقاهذاؤكاوهوث

بلذاتهمنعالـمابهذهيأتأأنهودايعموعتعاليمفىاألسامىالحق
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يفدم6اللهكابنبلالذاتيةهء3رااليقدمفهواآلبلدنمنبهاأنىنه
الوجودمافىكلعناللهفكرللبشر

أئتمحاسممولمبتقريرإليهملمأيسرعاميققدالنكههذانهايةوفى
يكونفنلهمأبأليصساهـمإبرداإنلهمقاللقدداأبيكـمأعالتعطون
أبإلشهوأبمـماأنـتموابابناترأ44عددفيإذأأبوهم

امامهيفخرونكانوالناألأولثكحمهنفالشمجطانمنأقلليحمىأباهمإن

إنسانبهواجههمامىبأقيجابهنجدهاهيمإبرءأبنابأحمممنذلحظات
وأممالنافساوكنابنويتهمعنتعلنم4أمماإنصصرعدوكلءأبناإنهم
هذاسوىوليىالشيطانءأبناأوالذءأبناكخاإعاحقاماتحالنىص
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لشبطانا2بنا

نـوتذتثمإنتاتهققاتواأبيكئمأغحاذتغقلونأئتثم

وعتتهثمققاذأللهؤهؤؤاجدأبتتانأليمنأ

يملينخزختألننىتجئوتنهتكثئئمآتاكنماللهؤكان
ازشقنيدالثتلطتفيىمنآبتئمئىيئؤآتئتلآل

تمشتمغواأنتقإلزونآلئنهثميئكآليآلتفقمونيقادا

ئريئونآبيكئمؤثتهؤاتإثييشفوآلبجمنأثئئمقؤلى
فيتأتتمنمؤاثتضمنيلناليقتاألكانذالتتغضلواالق

ئقاتتكلمقاءببآئكذتكلتمقتئخقييمالثشألبافحتأ

قإلتىآتاؤأفاافئصذابؤأبوكذال4فيتةماجم
ابتؤجمنونتثمالحق4اقو

801454لوخا

وسلوكهممجياتهماحهملليهوديقولقليلمنذليسوعإستحعنا

البراهيمءأبناليسوانمذواضهمحقيقةعنكشفواقدازاعهوتصرفاصهم
جوابوكانرهببةبنوبةالىوينتسبونهبأبمنيتسلسلونوأنهم
وقالوادتهأنفسهمنسبوالقداألولادعاعيفوقءإدعاباحهمكبر
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فهواليهودبهنادىجديدآحقاهذاوليسلهأبنات3إ3ذواه
قىنقرأإنناالقديمالعهدمنوخصعممـةأكئرقيحآتاأوتصرطيتكرر
فرفقىلشعبهالمحـطاالهراللهأشااألسئارالمقلحةفىمكاممامنأكـر

بالقولمصرصونصرمجابهأدأسىموعبدفىاللهيأمر22الخروج
ليعبدفىإإلكـاأطاكافالكفتهـلـتبكهرالإنجاإسرائيلتالربوليكلاهكأإ

الوبلطيتثواانستمعائيليإدمريشعبننرأآوسمو11موسى11وقمىويوم

تتنجآلنيومقتفيهكآباكهرأليسحكيمغـرغبياياشعباابأفئرنتالظ
السمواتنتـط4امهأهاتفاالتدفىثقتهعذدثيتب11عيهاالو236

365161إشمعياتإسمكاألبدمنذليخاناوأبوأنـافإنكوانظر

إلهأليسئاخااراحدأبآلبصاتبهحفمالخىممانروفى

351خىملخلقناواحله

لمأبالذبأنالوديغادىأنكريباوادعايكنلموهثذا

اخـماالذيواجهاوهنابكـرباتهتفواهثذادازقمننولدلممخـا
امةعلىأطلقتالنىاألوصافأحبأنباالتولنشردفاننااألولاما

مةاقانتحيمااهأألجلالربعروسـالقبهوالقدمألإصرا

يزقـمااحتانهاحهاإلتوجدالتىهحةااكانـتاآلممآلهالءاوهـتنحرف
الروحىالزذقىجرشأقلايستإللهثاليخـانتهااإنضريبآلآءورا

عذدوفىابربىارتبطتاالنالمقدسالزوجبةلرباطخيانتهاا

ول2هرشعألأزقبأبنات11تاقبافحرفةاألمصشانتالحالة

مأيقصدونفقكانوازفىءأبنايموالمبأوداليمنادىحينماوهكلـذا

يتعبدونكانوائاريخهمحليلةموأحاألوثانعبدةمنامةإلىالينتحون
ةللدهشيدعوءإدعاصامقاازتباطابهوبرتبطونالواحدالحىلالله

اليهودنظـرالذالىوالبرالغرورتماممهمأناسإالبهينادىأناليمكن
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اظاصاليسوعحياةيمعمثاشيئاالقولذااقصدوداليهوفلعلالالقما

لمالدايةمنأاألولنالمسيحينأنكيفنعرففنحنالصحـيمفى
أطلققاطافيوأمامالمعجزىالعذراوىجـحالىبميالدالمناداةفييتواتوا

خطبتهاتهدخانتءالعذراأنوكيعتلميموععنالشاثعاتأقسىالهود

منكفلةفىمعهسقطتالذىذلكأماليوسفأميغةغيرممانت

ءوجايرابانلىالأوابانثيرالياحكونهومانياياجناكانفقلهرجلها

ههذفينثبنهأننودماكناقبيحكالماآلثمةالصلةهذدـغيجيوع

المسيحيعبرونكانواردحاأنجداتملالمحفنلذلكممةالكرصىاتالصان

ئنجاسدوتوجهحقبأىلهيقولونموكأنىالمعروشتلرغبأصله

أنيتأيننمنعرفونحنالحديـثهذامثللنا

اللهبأنإدعاثهممنافشةإلىويعودوقاحتهمعنسوعويخجاوز

برحبرنهوتحبوننىلكخـتمبالحقيقةلكيمأبااللهلوكانمالهميخقولهأبو
اإلنسانلجوهريقىاالمحكإنالرابعةالبثصارةمفتاحنجدنابى

اكاوإنلمالاكلىييسرعممذيركانفانبسوعأحنموففههو

واألشكاالنسافهذابخرالبنىمنجماالعاألبعيفيهفىتبدوصورئه

لهإندتدإبنآبالحقيفةوأصبحفوقمنيدةابلطالرالدةبراخقد

وإنهالمسيحذخـصقاللهمجدتبصرالاللتينقالمفتوحتويتينالطالينين

الجهلغحثاوةتغشاهمهمازالتاعينيهفإنجماالالمحيحفىاليرىثان

ويظهرالبشرينياالذىالحضقىالمحكهوعفيعـيافهمنبعديولدلمإنه

حفبفنمممعد

سامعيهتظهرالىايطةالمتراتهاماتهحلقـاتفىدايسوعراحتحاوهكذ

ركونوتدهىصمونالتفلماذاقائالالءيتحاوهوحقبقتهمعلى
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الىاليصميرانهرهيبقاسفهوالجوابأمابهأنادىىالذق

عدمئالسببإنرهيبروحىصممالىبلمغلقطبيعىذمن

بللحقاكهمإدفمكاأوءاالصغاعلىمقارضهمعدمليسفهم
اناالنسانإمكانفىالفهبميرفضعنادإلىيدفعهقاسجحود

وأنفاليححمعأذنيهيصموأنيبصرفالقلبهعخادفىعينيهبغمض
الاطالمحتمرفاذاالصارخالضميرصوتإيهإيصلفالهأحشاتيناق

الصممإلىأخيرأبهيصلالتصاممفانطويالوقتاالمنوالهذاعلى

يدمايسصعأنفقطيستطعاالنسانأنالقولقصارىالفعلىالروحى

عودوإذاولهواتهرغاثبوتلأذنيأرهـصفاذاامهإتـمعيمأن

إلىاعهألميوجهأنمطيعاليمآلثاثافىفانهءالخاطىبهاهاالعلىسمعه

وتمحلهاإطاعخهاإلىوتصلبهاوتتأثرفتلتقثلهااإللهىالصوتوجاتم
آلبارحمحياةفى

اهسوالالشيطاألهوللهودالحقيقىاآلبنالالذعاالتهاميأتىثم

للشيطانصفتينالمحالهذافىيثبتويسوع

ءالبدمنلمناسقخاالالعملروحفهىاألولىالصفةأما1

ممةجراألولىصررتانامولمااصهـيذاتقدمحينمااليسوعمخيلةفىتكونوقد

بةالبنتـرناريخفىاألولالقاتلالبنالقايدقدكانالهابيلهأخيهضدسقاي

قديكونأوالشيطانمنبوحىالمروعةجريمتهإلىاندفعأنهفيهالشكومما

كللأالشيطانصحورةوخطورةةعوقىأكصورةيسوعفكرفى

الدهونهايةوإلىافألناحتىالخليقةءبدمنذاالنسانحياةفىبةوتجرخطية

الموتوبالخطيةالعالمإلىالخطيةدخلتالشيطانطريقفعن

روميةالكـلأخطأإذالجميعإلمطالموتاجتازوهكذا
تكنولوخطيالهناكلماكانتتجربةهناكتكنلمفلوا5
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الشيطانعنالسيدخدثفحيئوتمهناكماكانخطيةناك

فىربماكاتءجحعاالبشربةجاةفىاألوحدالمجرماقاتلاصورةفىوصوره

تسللالخطيةطريقوعنالبشرحياةفىخطيةكلأصلأنهفكره

وجودشبمباشرغيرطريقعةولوهوثفأصالجميعإلىوتالم
االنسانيةتارفىالوت

الرهيبهالثانيةالصويةأوودةالمحاألولىصورةالكاتـاءوسوا

الموتأصلهوالشيطانصالرتن11كلتافىةواحدهالحقيقةفإنشاملةال

وحافظالحياةوواهبالحياةأصلألنهالحباةرئيسالمسيحوأن

فىالالجـهووالنقاوةوالصالحوالطهارةالرقاتلهوالسميطانإنلحياةل

ساميةيدةمباركحلوةالحياةيحعلأنشأنهمامنوكلاألنسانحياة

إنهبلالقلبوسعادةالضميروراحةتحلالسالميقتلالشيعالنإنبل

االنسانحياةفىوقاتلهاالمحبةعدوهو

ياةالحواهبءبناطبيعتهفىقييوالمقتالهدامجوهرهفىالهـثيطان

الحياةصهبوالمسجحبالموتيأقماالشريحيئفيوالىيقتلرالش

فىالمسيحلقتلالمؤامراتويحيكونالخططبرونيااليهودكان
نرىسذاوهللناسوحياةنوراأالعاإلىالمسيحفيهءجاالذىالوقت

والخيرالحياةعدوانالشيحطايهمطريقيسلكونكانواأفم

وخداعكذبكللأفهوالكذبللشيطانالثافيةوالصفة2

ممذبوالالملتوىوالحديشاالباطلوالفكرالغاشةالكلمةوباطل

إنالشيطانمصدرههذاكلالناسيصورهكاداألسوأواألبيض

الرديةمقاصدهموتخاابليسىعلتعملإبليعسوليدةكذبةكل

اليهودأبغضببالىلهذايهدمهأنويحاوليبغفالحقفالكذب
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الليلءلقاكانالمجدربحلوجهوجهأهودالالتتىفحينماسوع
الليليبغضأنطبيعياوكانبالحقالكذببالنورالظلحةبالنهار

هويبدثعليهينتصرأنويحاولالحتىوالنوروالكذباظلصةوا

تكاقأمنكارممألنللشيطانالبنوةبميسمداليهودايسـوعرلسملقد
منوكلوضاللبفيماهوكلوتعضيدصالمملهدمالمماجه

كرالوعدعليعحلوتدمهقالحىوجهفىقنأنمحاول
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الالمعوابريمانةالعقاسمااإتهام

آلخق4آقومثثقإنخطئةعلىيقكتنيبهنأجمثكثم

كالممعيأدلهمنىأآدبىتـؤمنونتـثمفمالمادا

آدلمنتثمألئكثمحعودتتتئمأثتثملثاناآدل
إتكحسمنأ4نقوخاأهواقاآثتهودقأتجالـه

بىشتثطانلثممأتايسموعأتجالتشئطانؤبلثشاموى

أطلعبتتآتاتنيئهينهؤأثئئمآيىأكرمللكني

ؤتإلينتطئعكطيإجذقخإلى
8605برحناأ

آأمايجوكطوكأنهحدثمابرتصءنحاواأنمنامحآجصالتاهذ
فىتكمنالوالمسرحيةخأمامهااأحاتجرىحيةمسهمناونفاع

السكونوقفاتفىالسطوربناهانرأنشصتطيعبلفحسبالثلمات

يكلتشفأنيستطيعمنبينكمهلجباربحقابالمناداةيبدأيسوعإذ
يستحليعمنبينكمملأءسودانفكلةعلىأصبعهيضعإمنحياقفىخطأ
هذدبعامرتقدونالمممنفئرةوأنوالورأاماأدفاالمابوجهأذ

ممنباخاناكوهناوعانبعردالسيدجمالليهاالكلمات

الحححتويستمرءوالضفاالبرشمحسنورفىكينهويفتحالئحدىليقب
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أجهدتدواحدكلوأنوالبالرألمحهرخعلماواحدبحرؤأنون

يعجزوحيماجدوىدوناولكنالمقاومينبيهقوخاصةذاكرته

قائالايسوعيهمإعدثيتالصمتعليهمنويرثابالجوعنالجميح

سودأهناىكا3التقبلونفلماذافىعيبالبأنهلرفونتعكختمإن9
تفبلونلأنتمقولبالمجابيمهمإلىيسعوعفيعودأخرىمرةالصمت

يثتصدماذاتوىشيكـميسكـةالالمهوروحاللهمنلسخمألنكمكالممما
نجايهودإلىاالخامهذاوجهنحوعيم

وفكرهاإلنححادقابأمماوافىيتغلغلاختباراليوجدأنهوابالجى

اخلىاالتعداداالهناكيكنمالممعهيقجاوبماالداخلفىيوجدمالم
فنموجودأالداخلىاألسخعدادهذايكنلملمحإذااالختبارهذالقبول

فقدانسانحالةالمثالسيبلعالدنأخأاالختبارهذايتماالجدأالمحتمل

نطـرعظيملوسيقارراثعةسيمفونيةبأنغاميستمتعبهكيفالسمعحاسة
مخهنطلبكيفااللوانصءبدامصابإنسانحالةلنأخأأوثيبيهوفن

يحلحجنماوهكذاأنجلولمايكلرائعةتحفةفىاألخاذةاأللوانيمزأن

حقايكشمفأنهاألولالعملحملنيعملفإنهاألنسانقلبفىاللهروح
الحقذلكلمجيزعلاألنسانمايعنانهوالثافالهويعلنهلألنسانالله

قلبفىاللهروحيحلمالمأنهءجالبكليعنىهذابهلاواإدراكه
وموبسكاأواللهصهعرشةعلماالمقدرةلألنسانتكونفدناألنسان

قلبهاتشهوءوراويالثاللهروحوجهفىقلبهاالنسانيغاقحإنأنهأيضايعنى

يرىفينهفعيهللسيطرةاللهلروحمجدالاليتركحتىنفسهومسرات

يتصكأويدركهأويميزهأنيستطـغالجلياواضحاآمامهالحق
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حشهسلكتملقالمامحناهليهودهنالياقوليوعكانقد

تبخرونصضماالذاتمنصنعتملقدقلوبكـممورةواتبعخسمشهوات
ألنهمأمماقإلىيصلأناللهروحخيستطلـنوهكذاوتتحبدونله

الروحىاقيزنعمةفقدتمالسببلهذاأمامهوصدةمصمقلوبأبوابوجد

يتعليمىركواأواتعرفونىأنحتطيعواظفلم

اليبولكنفيمتاشبوروالعاألجيالكلفىيهودالإن
اللهبفكراقسكمنبدالتآراخهمبأفكـارهمتمسكهمفىيكن
أصبحواحنىاللهعنابتعادهمفىالسردوالعيبوهذاايحهوتعا

صاروااللهوننحدمأصهمفيهيظنونالذئالوقتنفسوفىإلهباللثجا

4بال

المتدينالشبهذاجهايوايسـوعءجاحينقاسياانهاماصثانقماول

يريفإيهامأقمىذاهفىكانإنالغرابةاللهعنءغربابأنهمبالقول

حسناايسأداالسبابإليهيوجهونراحوامجنونةقسحةفىوهكذاحافظتهم
سامرى4بكلهيقصدونماذاترىشيطانوبكسامرىأنكعنكلهناقوما

بينمستعرةالعداوةكانتفقدألسرائبلعدوأنهلثئكلقبلتعنىانها

شأنهلبنودهومحطمللناموسمبهرأنهأيضأتعنىوهىوالسدمريإنداليهو
أصبحتفقدهرطوفىأنهسامرىكلمةتعنيهماىوأقالساموينشأن

هذامثليوجهأنرثحيبشىحـهودالعرففىمترادفتنالكلمتان

إنهالظرفوافعمننستقيهامرةحقيقةمامملاألجياللملمةلمشينلاللقب
فىهوووكنائسنابيهماطوائفنابتعالهونادىثانيةالمجدربظهرلو
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إيىولوجهااليهودمننالمماأقلمنانالهلماالباطلةمفاليدالبعضجه
عةالوالخهمةنفس

ترجةهىاسامرترجمتاىاالثلصةأنالمحتعحلمنآنةعلى

انيةالالتهعمخكأبخابليموعاأننالحظونحنصليةايئللثلحةمحرفة

لمولكخهخيطاألبكايهامهمصلىردإنهاألولاالحهامعلىلمجبولم
الاالاعلـأللعجبيدفعنااولحذاسامرانكالقوطمعلىيجب

ايألحلنمااألصلعنآخطضةمترامملهـحنانصتأداهوإلهاشحرناالذى

ثيستاالقابنملفبوهىياشوميرونىكاححةالدتهـشاآلراكط
ياتاوضمنوشيطانوشحاشيلالثمداىالقابفظراألبالسة

ءبأغرااألوثانكبادةإلىاللهذعبانءااتحرفوقددشالمأننقرأالفرآدأ

دالحهـرهـ3هذعلماحـلمةالإتاصانتوهكذابالحذالئيستونيرشوم

لضوميرونأبليسابنإنكاححسلنقهالسندادفيهمامترالمعنياأليثون

لرلخالعدوابنادأاكوأنمنابعاانىاليمحوعلمجيبهماو3شيطمانوبك

منابالشيطانفناللهصهـمونالمضحرفكثـمبسلووأنماللهاكرشانا

تشهاالخريوذاممالكماألنشكوالاناألبدلسةءنجأسمايالقبنهاومن
يقولحيهمالمجوخاطاننءاألعالنقمةتأقماتجمجقعليكم

ىاننالعالمافيذءالمجاعنابحثالانىاقبللستالناسامنمجطهنا

سيأقيلكنوالصليبووالعاانوالهوففالرهوىمحميرأناعرف

يفعفيهالذئاليومحيأتىموضحثهفىكليخـهمعيوىالذيومال

الحقيقىالمجدسهبىإنهيممخـحنىمنجبيهماعلىالمجدتاجاآلب

لهثانتءاآلشيابـهايةواثقاوخيكدنلقدال5مجدهوالذق

الدهورءمماوراإلىوتصلاسااألجيفترقالتىصالةجمعيالالضـظرة



التيجانيرىكاناألبدوفىوالهوانالعارسوىلهيكنلمالزمنى
فىهاسويمجدالسحاوىاالبيطيعمنكلوتنتظرتننظرهالتى

فسادغير

العظيمإبمانهمنالنابمالعظيمالتفاؤلسـوعلكانلقد
الحىاأللهفىويتأصليتعمتماالذى

الفاؤالض
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والمجديااةلح

كآليتخقطأخدكاإنتكـثم4أيوألخقآلخق

آألنآئتهودتهققـاذآألتلإتمماآثمؤتيزىققن

2ؤأألثبتاإثرهيمهـاتقذشثـطانأيلثأنغإخنا
تذوقتأققنكآليتخقـظآخدكانإن4آتقووأ

ىآألبجميمأييتاجمنآغطمآتعالمثاألتلإلىؤتآثق

وعيأتجاللثتقتخغلمنماتواؤآألئبعاقالت

آلذىهوآيىشتثئآقخإلىقاتئنئىىنفعأمخذكثتإأل
تغرفوتهؤتستئمااللكـئمإثلىأئتئمتقوئونآلذىشفجدني

أكونآغرفهتصشتإتىقدتؤإنقـأكرفهأتاؤأفا

قؤتهقأوآآغرفهلكـنهالكاذبأمثقكـئم
هه815يوكأا

تشبهإعاإناتجنلسطورهافبنمجدإلىمجدمنتنقلناالفقرةهذه

عنحدثاااليسوعيتقدمهنااألخرىبعدةالواحطإقتتأالرقومضات

كالمهعيسفالذىيسبقهالذىمناعظمالواحدإعالنبعدبإعالنذاته

كبرىصدمةاالعالألهذاوكانالموتيرىالويطيعهبهويومن

17



أبدآهلءواألنبياهمأشاباوكالنيىشكرياقاللقدليهود
بحيون

5ازكريأ

يحفظواألمابالترتحترقدواأيضاءواألتبياإبراهيمحياةانتهتالقد

نفحطيضعحتىيسوعيكونفنالقدبروصاياجيلهموفىيومهمفى

بحرفيةيتمسكونالالدكانلقدءاحرؤالاإلممانأبطالمنأرخمركزفى

غباوتهمفىالسرهوفكرهمضيـقكانغرحهمكمانتاهأفىهـمايكل

المادىوالموتالماديةإحياةاعنثىيسوعيكنفلمفهمهـمرعدم
بالموتمايسمادوجداليقبلهىذالاإلنسانأنافيبقولهيقصدكانلقد

الحياةشحركةفىيدخلالذىإنلهبالنسبةحتميخهالموتفقاقاللهبالنسبة

تخطبقاالزمنعنالبعدكلبعيدةشركةفىدخلقالمايسوعمعيةاألبا

اليستطيعاللهمعشركةفىدخلقديسوعيقبلااليمطالزمضيةالمقابسـماعليها
اإلنسانهذامثلصورةبأيةامااوعليهايسيطراانإاألوالالزمن

المدخلإالالموتوماحاةإلىحياةمنبلموتإلمماحياةمنلثىيضتال

إلههإلىأقربصلةإلماصلهيوالذى

ذلكلىيخحفاظدملالعقيدةهذهمنحـديثهفىمحـيدالويتطوق

يكرمانالعسيرالصبمنفليمعكهواآلبمنبعهحقيقااكراكلإذ

المجدالمصطضمنبهالةنفسهعيطأنإنسانكلاستطماعةفىننعسهاالنسان

نورفىاالنسانلمجياأنخطيرالوقـمانفحمافىولكغهيسيرءشىهذا

يكرمفالعالمالبشرمديعكسباايرالعسمنوليسرضاهأحالم
ولمساألبديةتعلنهالذىهوالحقيقىالمجدشولالحاصوحيهماالناجحين
الزمنامقاييمعنتختلفاألبديةمـافمقاييالزمن
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حياتهفىأساسيتينبدعامتنيدميوخينهاإلىم

يعرفالذىوحدهإنهباللهالفريدةالمعرفةلهالذىوحذهفهوا

راألكبلبعدهإنسانيعرفهلنوكااقبلهمخلوقيرفهلمكاالله
غيرلهاخرسبيلفالبالتهحقيفيهمعرفةإلىمليأنأحداارادإنذلكمن

قدنستطيعالحقيفيةاللهمعرفهإلىالمودىالطريقوحدهإنهيحىالمطربت

الكاملةالمعرفةولكناللهعنسطحيةجزثيةمعرفةإلىبعقولنانصلأن

تتمثلوفحهلجشرملطالاللهإعالن3وحدفـهوالمسيحطريهعنتأتى
وسموهاجاللهاءملفىاللهصورة

وحدهإنهللهالكامدةالطاعهـةإلمماوصلالذى5وحاأيفاومو3

يسوعحياةاالنسمانيضأملنحوهكذانقصبالالقهوصابافظالذى

علىأكونااناللهيريدنىالتىاركةالمبالصورةهىهذهيقولأنبسئطيع
اللهخدمةكدلإلىمليبهيتحثلوإذمثالهد

معرفتةإلىنصلأناللهيريدنامانعرفسوادفىوليسيسوعنى

عليهنكونأنالذيريدناماإلىذصلسواهفأوليسيوعوفى
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الكبيوءالدعا

وفرخقرأىجمبىيىبأنتهفلئمآبوكـثم
تآأقرأتغذتةضمممونلـكلثضائتهودتهققدذ

أنقثلتكـئمأقوذآلخقألخقسموعتفئمقاذائرهتم
يترجحوةجحازةقرقعوامماينآتاججمنكل
وسثطهثمفيمختـازآألهثكلمنوخـرتقآخخفىتسوعأفا

ثلكـذاؤققى
655ة8بوحنا

مةسنةكألتباصولمايسوعحهانطقالتئالساباتةالمريحاتكلإن

يسوعتحاصثفحجنمامعاالهجالمتوالتصريحهذاءإزاالخاطفابخرقا

رصبفرابـهغبهيومأأفرتطا3طانوالاعةالعاربئهيماإبربأذ
اليهودكـانلفدهمونهايفكااباللغةهوالإلىثيححاكانبهينطقال

الصورهذهطريتىوعـناإلممانقصصمنقصةقممباكثرإبراهيمونمحيط

المورة5ثعأعمحهمحديثهفىيسوعإليهيهدفماركندأننسمتطيع

احماالتخحسةلخالقدمواالفقرةاهذهلضينهسرواأناليهودمنطلبناولو

ميرماتفطرتجمافأ

اددواغرافىيحيايخماابذلكحماركااألعلىحياتهنهايةشـذاهيمفابرا

أل5



الغنىثعمالىناروإذااألرضعلىصيهرىماكلبرىأنمماتهامفى

المنحىنجفسينحونراهالسيدبهتقدمىالذولعازر

612313لوقا

يقصدهسوعكاصاالذىالصائـاالتفسيرهوهذاليحسولكنبأ

الماخمـطبصيغةوفرحفرأىتهللاكحيمابوأبوكـميسوعقاللقد
لقدالقولهذالناتشرحبطريقةاةالئوهـنصوصبعـضيفسرونودوالر

س21بمويناهجمألبرالرببهنطقىذالاوعداثوىفىيفسوونهكانوا
داألرضقباثلجحيعتتباركتسلثألفى

يقصدكانلعبدهاوعداهذاالربأعطىحيماإنهالـهودأحبارويقول

يأتىلوفوالمثحعوباألممخجهتتباركفيهلذىالمسيالأالالماألشارة
الوعدانيأخادءضوفىحهليلوالبالفرحقاجمهفاضوهكذاأحمشاثهمن

لمجاركا

كاابراصيمراهاالتىالرؤياأنيرجحوناألحبارهضةوهناك
يهوديةالاألمةمستقبلكلفيهالهاعانقد51812تكوينفىأطشت
ءرالرجامثرقاالمسياعهاراىوأتهالبدوهكذا

يخبرناكااأل7171ئكوينفىوردماإلىهونيقجوالبعـضد

الضحثههذهتكنلموابنلهبأنصيكونسمعحيماضحكالإلراهيمأنكيف
حينماوالتهليلالبهجةضحكةكانتبلاإليمانعدماوالسخريةضحكة
نسلهمنيأكألسوفالمعحيابانرأى

وردقماإلىغادااالبعضإليهيتجهخيالمماآخرتفسيروهناك
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ساألسهذاوعلىاأليامفىونقدمهيماإبروشاخا42تكوين
إلىصلفومنالزلىربهدارتأنهتعىاأليامفىتاقدمكلمةأنيتصورون

ةالمجيا5وعهاالمسيايومأمتهفيتأهـفىورأىالقادمةاألحقاب

كـانوادالهوأنوحبوندركأننستطيعمجتععةالصورهذهمن

عناالرؤيالهكانستقدبأخرىأوبصورةحياتهفىمإبرابأنيؤمرن
الاهيمإبرإنقيالممىقالحينماذاوالمشـاعهدوعـماائيلاسرتاريخ

المنحظرالمسيامنأقلدجسأنهضمنايؤكاكانوفرحلومهرأىقد

واألجيالامصوراكلفىود11ءرجا

قدبراهيماابأنتومنوتإنثمعيهلسايقولأنهنايقصدفالمسيحع
رآفىيوممطاللهخيلرأىدلقرآهوأنهياالىيومعنالروبااللههبهو

حوفىفرأمحايوىىيرأدأةهللهيماإبرأبوكماالاالاسيخمنذآالف

إلىيتجهونفهمللغايةخيالىتفسبرفلهماألولنالمسيحيينبعضأما

الفقرتينإلى6ر48132األولممابطرسرسالةفىوردما

بحصببهماواللتنيةاالواإلماالمسيحولفئدةعقهسمثعأتمنهمااللئينمتالنالغدم

المالحظومنالميحىاألممانناقانوضمنداحيمالجىإلىلوشكلمةدخلت

فكاحالهاويةأىداهادزاألصلفىهىجمالجىالجمحتاقىالتىالكلحةأن

االخصصالعذابمكانإلىذهبقدقيالىإنالخاطئةالفكرةتعطىجحيم
دىالهوالفكرفىالهاويةإنوالفجدراألئمةيتعذبحيثوالعصاةلألشرار

أرضءسواحدكلديحتهوالرةانياألرواحأواألشباحأرضهى

كاملالاالقتناععليميشرقاأنقبلدهابوجواليهودآمهالتىاألخيلة
امحـلباسويعرفالعهدالجديدهأبوكريفاكتبأحدوضحنبالخلود
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وكيفاهيمإبرروحإلىئشيرفقرةنجدبيالكلحىأممالأويقوديمرلم
لشضنماوالموتوظاللنحالصةالأرضعلىاليسوعنوراشرقحجخماضهلل

كطالموأرخاصاإبصالمس

استيقظوااألينالموتىمناتنانيظهرحنالمسيحلبمحيومأتجاالقححة

ثحامايانيرذاتوالراقدينمنكثروناوقامقبوراتخققتنوم

ضولبالىالقصانفيياواحاألهـوادىفىهندك

نعمتكهبناثاوجمىاكلوحياةآلمباقياتالموعيالربياأي

فىالموقاوادىفىاقمتـطفالججيجةاعالوبافيبئيامتاشامرنخحتى

ءبدمنذواقدههـاأللناولئكمعجكيعامعيكنالقدالهاوية

كورنوهـأشهواهناكودتكـانتالتىالجـلانصفةظاوثالخليقة

أحدنالميرأناستطعناجحاءلخادلءأضاةالظهإلهـوقتفىسالثح
اةخرا

ءواألنبياءااآلحمإبراأبوناهتفذاكوعند
صثلهامالاعلىالمنترقالعظبمرافونأقىليالنرر

اهذااعظيمبافرح

لهموآكطيتيسرعرأواتىالموأناالقصةإهفىنرىوعكذا

ركذأدفىألنسانايكواالحنىبهويؤمنواخطايدهمعنوبواتلالؤصة

اقأاألرواحوضمينعنهصيىولمالمسـسيرلم4إينالمايومفى
وفرحوتهللفرأفالمإبرا11البهيجالمنخاراهأشاهدت

لساميعهابالنسبةكذلكتكنممـهالموللديناغريبةتبدوزداالراهذه
رأىإبراهيمبأناالممانإلىاليهوددعتإمحااوفاذكرفأأفضهادول

الكالمبحرفيةحمسكهمهـعخادهمفىاولئكاستمرذللقرمعالمسيايوم
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رأيصـماجففبعدسنةخمسونلكليسلىدابالقولمعرضنهتفوا

النىالسنهماالخصمينسنكانتلقدأانلصمهمإنعددولماذااهيمإس
أنقصدوافقماوأللك43عددالخدمةالالويونفحهايعزل

السنبكتصلولـمقوتكعنفوانفىشاببعدإنكداليسوعيقولوا

عفلهفاقدمختلمهذاكا3أإبراميمرأيتفيفتكخدماكتحالإلمما

أنقبلنفسهعنانطتاصريحةشهادةبأروعبحابههمبيوخماذا
أنقبلىالهنابقوليألاألزلىالمجدربإحميداإنأناصثـائناهيمهـإيكون
أزليتهإلمماإشارةالكدئنأناينادكابلكـتأنااهيميكون
الزمنبحساب3ـتقيدوعدموأبدينه

يوجدزمانولنفيههويكنلموقتوجـدأنهنعلماليحدهالفالزمن
كانالقدعسوعيقالانينجغىالالوجودعنهفيهوينقمطع
ممائن11هونالحنقولأنينجغى

هذابقولهيوعيعنىازامترى

األزلمنأقدوجاالناسـرتبسوخأآنبالطجيعىالإنه

لحمئتنىفهوقدولدءببدسقيابالجمدييسوعأعأنزمةفنحة

واحدإاللدالوجودحقيوجطههفامنأعقالمقصودولكن

واكالزمنمامقايجمناسكاهوواحدـىإاليوجدالبالزميطيتقيدال

عنيضولأنيستكلخالذىوحدهإنهالوقتحدودإليهثصلأنمن

أهيهالذىأهيهالثائنالكائنأنانفسه

اللههواحدالوهذاو
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اقهوجودمنأقلليسوجودىإنالهوديقولمموعيكانقد

بصورة6باألبداألزليمتزخياقكوفىاللهحياةمنأقلليستوحيالى

العبرانيننكاتجـماذلكعنعالهـأوكاالمادىالزمنمقابدعالشحو

ليسممطفىسوعفىياألبدوإلىواليومأمصدنجساطةرأيمبصررة

خيرايصنعالناسبينوجالعالمناإلىءجاالذىاإلنساناثفقط

بالزمنالمحدودغيرااللهوىفيهكنلصليببالحياتهثتواؤ

ىذوالمنالزيكوخاآنقبلكانىذالويعتهوبواسحقإبراهيمإله

فىالدوامعلىالكائنهواألبدفىالؤمنيبتيأنبعديهـون

للبخنرذاتهالسرمدىااللهاعلنسوع



عآلتاسغحاألض

المظلمةللعيوننور

وآلديمثـذآكمىانآإثرأىضختازهووفيحا

أتواهأئمالذاأخطأقنيئامغقينقاييتآلميـذةعتأتهق

واةآؤآلأخطأالذاآلوختأتجالتأغقىويذخئئ

أغماذأغمهـلأدطيثتجىيسهاللهأغضالرتـطللكن

آليمعثتطيغجينلثليـأتىقارتدامقاأزشقنىالذى

آئقاتيمنورقأتاآئقاتمالىاذقاتغضلآلأخد
5ا9يوحنا

مصاباالمريضهافكانالتىالبشاوفىالوحيدةجزةالمعهىهذه

كازاإنهياعنهحاقيليخحمالهأيضامحداألممالسفرفىوإلدتهمنذ

عنديستعطىكازالذىأمهبطنمناألمحرجوالدتهمامنذعاجزين

منالمقعدوكذلك32أممالالجميللهيقالالذىالهجكلباب

الوحيدهواالشانوهذا418أعالامحترةمدينةفىأمهبطن

شخصأكانولعلهأمهبطنمنأممىانهعنهوردالذىالبشاشفى

رأوهوحيماعنهءشىكليعرفونكانواالتالميذألنلمجميعمعروفأ

18



الفكربالتشغلكانتةشكمعاصممنحـواليستواالفرصةتهزوا

مشكلةالحاضرقتناهـنمامخاالبعضبالتشغلطأخهامازاكااليهودى

اإلنساذآالمترددباليقرنونودالحلقدكانعليباظوعالقتهاأللم

تكونوأذبدفالاأللموجدحيتماأنهأساسعلىيسطتدونكانوانجطاياه
ةاحشاهناك

فدطاياهنتيجةاإلصابنهذهالهلدواءتساهكذايأعىاالبمانساهذاال

ءحرفهذاأخطأنهكوأماأبواهارتكبهالخـطاباعقاباعليهاللهأوقعهاأم
علىممردالىمأحمباتجيـامماذاىثوالدتهمنذابدأالعمىالننطى
التسايلامذ

فهموالدةاهماقبلخعالباعنغرييةبعقيدةيتمسكونالبعـضأ

لمواوحتىخثالباهارتكابفااالنسالنيبدأاناإلمكانفىآنهيعتاتدوتا

دترهـحماالةودتاااألدبمحىونحأمابطنفهوهوبعديزلد

يسألهفيهاالبطريوفيحهوذاأدابراطوبيهاوسإنطويىداعوالمابرئماخياليةعادثة
ذأمأمالبـتفىتكويخـهظمضذطمملهالشيطانأيباوقتأىاساألول

ميهيخوأنطويحرضوالبطنقههـتصوأعايبدأمنذدىيهوالبراط5تجيبهالدتدو

لوكانؤفيتوكآيهطأثدخدهيقنعأنبالحـحجةوالاياالرأاهأعلما

ةفحـالاىاألاحبنالىنابخإنضمايقاالجنعنتوينهخآبانترال
إالخـروجهأموسؤاإلماشاذماأداورب4أمءكياأدزقورفسوراخ

اآليةإاليجدفالوسماالكضبفىفيبـحثالحبرأماالىألوانبل
أىالجابضارابضةخطيتههناك74التكوينسترفهالواردة

اإلنسانفصايخكونالتىالمحظـآضتـطرذ5الخطيةتكمنالرحمبابكناأنه

الفكعراهذمشلولعلبوالدتهمعهمولودةالحملةفرطيلةإياهمالزمة

28



المعروفبالقولنطقصحينماالمرنممخيلةيراودان

عتفكرةالاإيهودنقدكانتلماأبىضاجةااو
تكزيخيهإخااإلناححاةايةإلى

صورتبالالثام

منذالخطتهايتبا

ياتنظواتأثرآاليوكانيةبايحقاقةاليهوثقأثرالمحيحرعفىو2

أرواحبآنآموااذ5ورواإلذساناروحالسابقدالوجوعنناطونأف

العالمخلققبلطدطعدجنةقالبدفيمنذةوجوثسافخـاماآلجيالجحيع

بأنهاساكـافىكرهماعتتهابيمابالءاالىكانئائإنهاآخروتوقدل

خللتاوجودالجحدوتكويطتنتظروعرطااالهأعدتمعروغـرمثـان

واحاألسهذهأنالهودنقلكهمثأيصاونيعتقاطهـالونانيالتةفيه
نآمدالـهواضوكـكابعاألجححاثدخولهحاعناإلالتتلوثوأتهابطحيهشهاةخر

أحدهزواحالمحطاسفرغميفصالتيخروأخرقاطسيجذاصآأروهخاكأن
منوكاالبطيعغطيحأالطضكتالقولنقرأاألنجوكريفيةاألسنهار

8091حـالحمصقىالطيبذداالخثمصرعنصيى

تحلالنىائبالمبآنالبعخيؤمنونكانالمسبحعثر

ةلمعنلىهتافكطشفردرفةخطابالمجحبهنماتهوالثهمخأ

الرالماخعتثناخانولكنالعقليقمبلهاأنكنالشلنىوعريحال
اطحريرافىوفيلاألكما

إنيناالوالخطابااآلكرانبامنيكـونقدخقيهدحممويحعب

صمحاتفىشرانجدهوالدحممخطاباثودأنتصجبراألطفالبأنالفكر

ءاألبنافىاآلباذنوبافتقدكيورإلهإلمحاكلربأناليمه11العهد

4181عدد7صم02054وجخراخرالرتاشااالجيلفى

الاآللحريوطىإحمهوذاعكبعدفـماطبقحثنبوةوهعالخنريراإلنسانومحن

38



لحوالالوبلدىآبائهإثمليذكريقولالمرنجنجدسيدهأيعلملذى
خطاباعناللهبلسانإشعياعدادايتحدث90141مورمزداامهخطية

اجازىبلأسكتوالأماىاكتبـطهكذاقاثالءاآلباوخطاياشععبال

عقيدةمفاتحأحدكانلقد67ة6ءإشعيامعأآبائكموآثام7ثامكم

شرأنننكرولسناوالديهمخطابايرثوناألطفالأنالقديمالعهد
بلفحمصببهالتحيتىفعالههنتائجوأنذاتهعلىوقفآاليكوناالنسان

يموتأحلىواليذاتهمجياأحدفالأبضاثهاألخصوعلىأيضأباآلخرين

مدىاليعلمالتىالنتاثجمـهسلسلةينشرفإنهناالنساءيخطىوحيمالذاته
اللهإالهانأئير

ها9يوحناتابمالمظلمةالعيوننور

ةيانماأسامبدآنأمامنايتضحالفقرةلهذهدراستنافىمنتقاوإذ

بـنالعاإلقةغوامضجلىيسمأنيحاولاليسوعوىفنحقا

حلتقداالالمإنلتابعيهيقولبلمدلولهايفسرأوواأللمالخطية
اللهيضمحبدحخافيهظهـرلضاللهلقدرةفرصةيعطىلكلاالنسانبهذا

صحورتـنقالرابعةالبشارةمنطقيتمحثىحقوهذابواسطته

الخالنثالبشاثرومجدهاللهقوةعالمةهىيوحناعرففىفالمعجزة1

فيضفيهاىشفهىللمعجزةتفسيرهافىأخرىاصبراهدتجهثئاألخرى
اشباعطعجزةدايسوعقـامفحنوالمحاجالمتألمنحومنوعيسحنان

كغـنمكانواألنهمعليهاوتحننةالجائعالجمرعرأىألنهفذلكالجمـاهير
بالبرالمصابالمريضألىوحينما641مرقسلهاالراعى
دايسوعنجدالتطهيرمنهطاالاألعظماألنسانيةطبيبإلمـاالرهيبةبحالقه
14امرقسويبرئهيدهويمدعليهيتحنن
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طقاكيغايرللمعجزةتفسميرهافالرابعةالبشارةمنطقىفىهحا

فىترىاألخرىالبشائراآليخرونبروناجتاكليهثـزحأالحأهـالتثعم
واأللمالحاجةودافعالسيدجانبمنانوالحىالعطفعنصرجزةالم

أظهارالمعجزةفىترىىفرابعةالالبشارةأماألمواكالمجـدججاتمن

فظرتينمجردفهمأوذاكالمنطاهذابينوالتناقـضومجدهاللهقوة

إنماألعظالحقيكمنوتلكهذهءووراواحدةلحتهيقهممثاملتن

يظهرالاللهمجدوإنوحنأنهعواطفهفيـضفىويظهريخجلؤراللهمجد

يدهومماالفاثضأحساسيسهعنبكشفحينماإال5وسحوجاللهءملفى

رالمحتاخألمواكالمضب

زنفاطومجده4االمقدرةاأللميهيظهرآخرمعىوححناكب

مايستطيعمدىتظهركلهاالخسائرةنكساراالهـوالضيقاضلمراو

اليعرفإنسانكيانويصدمعبالمتاسيليأقفحينمالالنسانيقدمهأنالله

تحلحينماولكنهابنيانهوينهارقوتهتتداعماأناجاالمحتملفحنالله

ارصوواحتماالءهايدهفئفهـثامعهويسرايلهياحبانسان

التجـاربوتنقيهالمتاعبتصفيهوهكذاءنقاشيزدادمعدنهوتصهر

علىيتقلبكانحينحااألخيرةساعتهئإنهالقديسإنأحدعنيقال

لتنظرواإواتعاقاثالتهاسأفراديطلبأرسلوالمرضاأللمفراش
عواصفعليناخهبفحينماوتهوآالمهعلىينتصرالمسيحىكيف

حياتنافىقوتهءملفىاللهلخمجيدالفرصةلناونهاتكونءملفيالحياة

يمكنوكيفآالمهفىالمسيحىيحاأنيمكنكيفأجمعللعالموتظهر
ةفرهواأللمأنواعمننوعأىإنيموتأناألمراقتعىلوبالتالى

واالمناجاتنافىمجدليظيرالله
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لآلالمحويدلهملداوهكأاخميراإالاالحسالمعكحنايحصاأللماأهـا

وباحملاعكولض4دنقومىاالالرحمممحكفى4ا11لىسفنظهر3حاجا

أتوإشلـماكدنفقداللكحإدححذافىعظيمرجىالمسياألمـيهتخوائدش
مـةاءجزنحننصبحتياللى3وحـدوخوشياتناالصرئييححاينححاح

اذلنالمعونةياطدحينعحاأنناشيخاالتالىااللهكأيقوممرطاللهطريق

آااصحزوانحمغموامرمضيقاواالمهمفىالآلخرقدمنفوساظ
شعبهبقاإلماوتعزياتهعوؤبهصلشإشيارطريقا4االيسشخدمنا

تالدشمقاللهلمجاإخلهارهوالمعوذةإلىيخئاجنسانلالمعونتوتقديم
بوالسطتـحا

أنأتباعهعلينبنهابممـاعليهينبغىإنهقائالسوعيستمرتم

اإلنـانأخثلىقداللهإنمابذلكختسصةالنرصـاداهـماالل4أمماليعملوا

9جهكاؤئة4الثثلبئحهـهمروجربشسحـهوالوماصةرالوللحمألانهار

كاناألرضيهكلىجاتهيهاراالألنليعمرعبالذممبتهاصحبالحـقهذالقدكان

حتاأيوحهوتاألففىيزحـفكاألماجبالولحلءاالنتهاوشيك

محدودرقصالمجاةارأفـشندواحدمملبالنسبة

ةشطسساعةزولةمححخاكةءسربأوفويماحطهلنعملهأنلمبىوما

أنقبلزمنالفىفكرالكلماتهافيعلنتثشتجالسكومدينةفى

أليأقافقافد11إلىالومواجبهـانؤسجلأنخشقطالانخاالزمنيهرب
اعثالهالحظةكليستغلأنالمسيحىواجبومهاإلطالقعلىالغد

األخةصرللمهتعرأسصرخوداخوتهوخدمةالمهاةخدمفىالرب

صادالحوانتبىفالصيعدامحىالفرصةفواتبعدبهتف

بـاايأتىوهنهالعالمزورفاناالعالمفىمادشمايقوالالسيدأنعلى

ثم6



حياةأنإلمماتضيرالالكلمةذهفالمرصةإستغاللقىمعكماجديدلى

األمـاكفىتحنصتنافرأنإلىبالتالىتشربلقضبووقستهدةمحدويوع
فىالنورقىالحياةفىفرصتنامحدودةضيقةبالحياة

قيالىلراانتررالعمرنرصةعيـناتأفثدنحيةالخاصمةال

تعودوالقدتذهبنختنحهالمفاذاحياتنافىوسبداوربامخلصا

قابليةأكثراإلزسانفيهايبدوالتىالسنعن1الثقاتاأدثنا

الثامنهأوالسابعـةفىأيبدأنيمكـاالتجديدإنفيقولاقـجديدعلىحـصول

أوةالعاشحتىمخلصاالمسيحوللاالنسانقابايةرتزدادالعبمرمن

عشرةالسادسةسنائهامنإلماتصلحتىرهمنعضرةالحادية

حىعحيحالقبولهفرصةتتناقصبدأتالعشرينسةإلىوصلىاثففي

تجديدهكانالمسيحيقبلأندوذالفالثيهماالىرالبهتتهدتإذا

يوماآلنذاهوقبولموقتاالنذاهونايقول1114إلننادرا

تتناقصالوعيسقوةإنبكمقلوعواتقحفالصوتهايوااسمخإطخالص
بعيوماالفرصةتغتنملمإنولكننالءيتضاالونورهوقتالممرور
وقابليةمقدرةإقلبئنـصحياتنافىاسماطالقراراتخاذظناأوإنيوم

اللهعملتعحلأنينبغىالسنونبناتتقدأحينماذكبعد

اليستطجعحينليليأقألنهنهارأداماحيأتنافىاللهقرانمخذأداينبغى
عمالفيهيعيلأواراقىفيهيتخذانأحد

ربكتدا1
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معجزةاتطو

طينأآلئفلجمنؤضتغاألزجمفئوتقللمذاقاذ
جماآغتسيلىآدقحبتهؤقالطآألغكماغثتيبآلطييبؤطلى
لىأغتوفحكرممليردتفمآلذىلوامسبركة

تصميرآأتىؤ

أغكاكانأدألقثترؤتالءكانوايناتأؤألمحآئجيران

قفطىوتيخلشكانىآالثنوالذاألححمواقا

هؤؤأمايشيهثهإئةرلؤآخرهؤااذواقااخرول
عثناكآئفتخمثكئانتهواققاهوآنتاإنيىققاذ

طينةصعنحيسوعهيقالإثمعمانماوقـاذذالثالأ

ؤآغخسيلقـواتميبركاتإتمماقعثآثثليؤقاذغئتئئؤفئ
دالثأئنتةوااقققـأثضرلتؤآغشـمتاثتقضضمئقأ

مأغليهقاذ
9621بوحنا

صاقالطريقماعنمويضهشفىأنهأليسوععنفيهاردهـمعجزتانهناك

مرقسشارةليفىواردةالاألبكماألصمءشفاةمعجزوأيضاةالمعجزهذه
م73
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عادىمنفرآوغيرشيئأغريبانظرنافىيبدوقدهناالبصاقاسـعمال

كانلقدالقدمفىالسحيقةورالعصتلكفىعاديآشيثاكانولكنه

الشافيةاصهخولهفيإنسانبصافوبخاصةالبصاقبأنالقدامممايعتقدون

حيهطإنهفاسباسياناطوياالمبرعنيتوشتاسومافاالرخالمؤتثخامحاو

واحد1المرضىمنإثنـانإليهءجااالسكخدريةلمدبنةزيارةفىان

هاتفنإليهيتضرعانوهماةلىجامشالتبيدواالخرتبـصرانالقبجش

فقداألعمىأمايديهعلىءالشفاليجدااليهيسرعاأنهنهماطلبتاآللهةبأنا

يدهيطأأنفماالثااليهتوسلبيماماقهدالغائمتينمتثلتيهيبللأنرجاه
الذينعليهألحولمااألمرءبادىددترفالصباسيانوإممـنإقدمهاماجزدا

اليدبأنالرومانىالمورخويؤكدالعملبهذااالقياامةيحدلمولهح
انالمظلصينانالكلواستعادتاللافىقوتهاإليهاعادتقاالعاجزة

1مماإبصار

الناحيةمنومناقشتهاظاهمرةكلبتحإقراشالذىالروماقالبلينىاأم

ترياقفهووجدواهالبصاقعنللحديثكامالفصالأفردفقدالعلمية

لعائمالبصاقكانوإذاتالصرعءدامنقايةلووهوالثعابنلعممملوكى
فهولىالوماماءالبيضاالبرصوخيشفىفهوالطعامئناولعنمدةانقطع

طانسءداحتىيومكلالعيغانبهاتطلىالبصاهذامنلدهنةيستجيب

كذلثشفاوةيمكنالعنق

منقيفهوالسحرميدانالبصاقدخلأنإلىاألمرلوصم

نقيةكانتاذاتهجـلىأوالطفلخالةأننقرأالفرسوعنالحثريرةالعين

تاستـوستاريخابكانظر1
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ذراعيهاعلىمنهدهمنتوفعهبأنالحسدشرالطفلتقىآنتستطجحلهةاالخاف

الوسطىبأصبعهاالالمعبالبصاق4جبيتوتدهن

جمممأباصبعهاإلنسانيلمـسحينماالئتهاليدهذهلمثلأثرآنجدولعلنا

بريثتهايألصابةنامويبللفمهفىأصبعهبوضعفإبمرعيساخنا

الصائمنجبصاقشفاوهاتجكـةالتآليلأعاونيعخقاالبعضهناكبل

يزيدأنأراد4فلعاروفةالىالواسطةهناستخدمقاالمسيحكورأما

المعجزيةقوتهقىتتوهكذاالوسيلةههنهباستخداماألئىالرجلانفى

جزةالىفتتمالمريضإممانح

ذلمقلنىبأنيوجـحتفسيرإنهعنهنقولوالآخرتأويلوهناك

ءبدفىالخالقالكلمةقاموكاأصالموجودتنتكونالمأممىالمولود
واسطةنالطمنالمتجسدالكلحةخصمممذاهىالطإنميفآدمبحاقماالخليقة

الخالثئانهةالمعجزبـهذهقيىالمفأتجتوخلقفماالضاقـصتـينحينالةلتعويض

األرضابترمنآدمبأصابعهأبدعالذىاألزلى

مريضهيصاعلمكيمالحىاألعظمكانطبيبالمسجحأنالفوكقصارى
اباسخدإيمانهفىوزادثقتهكسببلالطبيعةفوفوسيلةبالمتخدام

يدليزبلتلكأوالواسطةبهنهآمنألنهليماسعصرهفىمحروفةواسطة

ولعلهلهيغسـوففيماوالتوفعالرغبةروحفيهويريدفيهمررجمهثقةمن

يناايابنالقالوساثطفىثقتنامننقللأالرسايلقنناأنأراد

قيمةنحرفوكلناءالثمفاطريقفىوساثلمهـفإلينايقدآمالمبذواال



عدحةعلماقمايزيدةميغهـعوطافىتعادلرطاالتىوإطانهالمريضقة

4المقدمءواالىا

فىلإنجىطيأبأنأمرهتثنإطباالمريضنأتهيكمايسوعطلىآنوبعد
لمهأل13االماحدغ15ءاحلىقيءاساةص
ارصصهـ5دمواومسى4برلووار

التمديمالعالمفىاإلرعةدسيةشالماألممالايهأثمرةكانـاكا

المقسهـمةالمدينةقبفىلمماوجودألالمياهرإبيهعآنفكنعرفومخـا

ينجوعهناكوآصلميتفإاأبناحماحيرمثريمسونإأينآاعلىححارحدتفاذا

جـيحونينبرعأواحأراتالمبوصاهوشخةثالمااخارواحدرئابمى

تبلغدرجاتالصخرفىكتتنرعالاحرإلىصولولوقدرونوادىفىويقع

كانتكخوحصالمياهضوإلىاإلنساضابهاديخزدرجةثينوالثثةشا3ال

هذاقطعممكنحـصارحدتفاذاءاالشقالمأورشليمسسوةتتوافا
الكبرىاطامةانفتالححياهالرئيحمىالمصد

عاباطسدالماتاالمدينظأشورملكلماسخحاريبمددآحبوهكسذا

ميادلنثتلوسيلةباكتشافالمايثباحزقجايعجلأكاكأبديكـنلموالهالك
باسمهالمعروفةالتثناةبحفرفأمرالمدينةداخـلإلىسريةبعلريتهةاليذوع

22911ءساأشعوكالصاستلم232ثافاااأليامأكأارراجع
0202اثالىالموكوم

إصحشاخابـهتقعاألبهاعسراللمـغايةانفإالقناةدفيحفرأعا
الىالح

باردةوستنوسنةازثاعنالمسافةزادتلمامستقيماالحفرولوكان

الصخورفيالحفوبةلححعوإمااتبعواخعطامتعرجاالغداىسالمهظألنلكنو

منايقربماإكالقناةطوللوفقاةالمقدسىاؤحالموبعضاولتجنب

يكـحادفالتاضعالموبععـرفىيخـحقمافهوالقناةأهثالخفاتساخأمايارثةسماثة
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للوقتوتوفيراأقدامستةإلىيصلوارتفاعهاالتـاخفىقاصـخإلىصل
ومنهنامنينةالماجـانبمنمتقابإشلنإتجاهفرفباطالمهظسونقدم

عرهاالماهففوتاالمتقابالنخفقانالفىتا3ىعنـاكمنينبوعالناجـة

ذكرىقـخليـىنفقالارجدفىنتثتتأيهاريةلوحةاكتمثعنهتواقد

الجدرانفىبمعاولهميضربوكايالااكانبيمافيهاوردالفرياءاللقاهذا

هناككدألفقلاآلخرينادىهمماأحاصوتاالفريقانعحعالصصخرية

القناةعبرالمياهتدفقتالومحملىنثوفىءكداالأومححلالصخرنىشق

قلبفىالمياهفيهفقماتتاىذالجححنالكالـافقدامملوأمابركة

لقبوقدماالثالثينإلىالعشرينبينماالركةهنيإتساخوكانأورضليم
ءراالعأوعيحمنامرسلةحماتحوالتىالمياهأنإلىإشارةالاؤمرسلمعاهامسلو

ااحزقيقنـاةسعحنةالمدخارص

حناكواغإمملفمضىاالحمىذلكفابسوع11أرسلةالشهرآلالبرمدهإ
بصراوعاد

يينيمفروااكـهضةاعمعامإلممااألمروصلفاقايهمتابدأتخنىحإنو
طبفةيقحعأناألكطالرجلإثذلعلىالصحرمنوكاناالعتعبوشيوخ

جزةالمهذهمعهاأجرىهواألدايسـوعبأننالمصاجالهـشدىاليهوالثهنوت

أناالممانعديمعلماالصعبمنبأممالياقوبمالدوامعالالسيدإنالفريدة
اإليماالمعاإنتواهحمكلمنإعجازاوأممزحا3ساأكرألنهايصدقها
جزيةالموقوتهيسوخجاماماماليديـنحامآلموالفكرعاجزيغف

فىافىشياحزقناةاربينالخاحماثاكالاداحيمادةلالشزا
العربالالـمح

29
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الكاملواالقتناعالمتحاملأمحألر

أغقىقئألكانآلذىبآثفريسئينإلىافأش

غئتئلؤقتغالظينوعيصمتغحمينلمسثؤممان
ؤصعتهئمققاذإقحرآكثفتأثضأييؤناثقويأتهق

مننمقققالأثضرقأتافصتوأغتعثتىتئطينة
تخقأالتهدفيألتهمنلئئئمتئانآثيالذايتينيائق

أنأاخاطىممانإثإفيركئمتواقاآخرونالمممئت
اثمثمقاؤلمبثنهمكانشآألياتالذهمثليغمل

93161يوحنا

كانفقاأعمىقبالكاناأليماإلنسانذلكمتاعببدأتوهكذا

كانوثاعرفوفىحجزةاداهـوعبايفيهصنعالذىذالطسبتيوم
فىالسبتحـيةوقدكسريسوعكاناألمرواخونألوصيةكصراهذاممله

المعجزةهذهءبإجرامثلثةصورة

يومفىمملبأىالقيامإنالطينبيديهصنعحن5كسرفقدا
بهاأاقياامطلقابوزالالنىاألموربعضهناهوكسرللوصيةالسبت

بالزيتقااألنسانيماذأدماالينبغىيهودىالالفكربحسبحبتالايومفى
إلدشعالهالطبقفىفتيالاويضع

اليحوزلتوفيرالزيـتتاليومفىتمتعالممصباحآءيطفىأنلاليجوز

39



الحاريفماألطبهويخرجغليـاؤسىامربهءإحـاالسبتيومفىينتعلذ

تقالتعاالمسامـراألنا

إلسبـتفأممخوصااألثفالرححل

أسسأولحت3كمشـردـصنتفا

3آظافرايشذدباأذحمانال

تجرطةكاألنالتهليكهزيا11يحز11عحنطهلمااألعالهذىقاكأكنافاذا

إلتختنرلمحايرع

األممىءبثعفافاحأقولصامايرمأصخصاايسوعروص2

العلبيةنكالمعوزاكآمدحخاجصااجمذالالمعزلةتهحقااىاليالتآرإخـاواقعـل

حياةديهامحـاإذااحهاألعاظحدنـعأواةاحإنغهاذلخـمادرففاصانافقد
نسانلل

ؤجعسبالحطردفـعحاعـدالمعونةتترففاألتابعدههمثلفىوحلى

األمآيعاقإشثهانحالمحلإلرذيصفثالشماقاالعالجماألتقاولكنها

عالحهذااخاألشحخالأدتمموسضرمممام

يعجلدالبارلماادآرارهـاعدياصبتآنقدمهىلخوااخاإنساكالهـمحظوو

بمثصاته

رؤية

ونابالصاآلاسااحماحياتهقفىاممـالودالموجاننااشااانيءإاومن

أورآإشبلزجـاتدهدثخسطرهناكوليساأللمىا

يخمايوم

العمـلهذاإنبلى3

تفسححال
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فىالعينينعلىبصاقضعيوأنمحظورالتقاليدفىوصيهالقدوردت

الشعبعلىونيتعالونالفريسىكانالنافلةائضالفرهتبمشلالـبتيوم

ولذلكاللهرضىيكسبونبهذامأويعتقدونعسصةأحماالومحملونه

لقلقعوتلهظاهرةأعالهوفىخطهرامعلمادايسوعدافىبرواأنالكرادة

السبتيكسرناموسبساطةبكلشامدونهحـين

وعصرجيلىكلفىطاثفةكلرمزالحادثةهذهقوالفريشـون

الرأىنحاالنهامنكلتدين

وذاكاللهةلخدمواحداطريقآهناكأنيظنونالذينالبتنرفصيلةإحمم

سواهوليسهمطريقهم

هذاينطبقإنإالاالتجاهاهأفىنحالفوحهممنهمالبعضنجدأنخاومع

عامةورةبعليهم

كضتالذممطأنتلعلكبونهيستجووراحواالرجلأحضرواوهكذا

وحيماالمعجزةمعكصنعاالذهذامناآلنتبصركيفأممى

نبىأنهااليقءطلجوابهكاناليسوعفىرأيهعنسألوه

والعالماتالئلبالدنبوتهحقيقةرؤكدالنبىكانالقديمالعهدفق
لمساذليدتؤشاا

أماميـاأجرالنىاتلمحجزبااللهمنإرساليتهيويدهوسىبرىومخن

81ا4وخرعونفر

يثبخـالماوإيليا

81حمااألول

ملوكالبعلءأنبحاعألالمعبزةفىبتفوقهاللهنبىأنه

5



ذلكنحيلةفىءتتراكانتالصورهذهمشلأنفيهالشكا

كشبىبيسوعبايمانهينادىوهواالنسان

معهأجربتالذىذاكعنقبلومهما

شجاعاتإنإنهيقجماث

واحدأمرففخاكالمعجزة

يبغفونهأحمميعوكانداجموخعنالفريسيينارأفيرفكانلفدو

معلمأويكتبهرفيعمنأنأيضايعلمكانبلتبهيوقعواأشايدونو
4وقفافىتبتلكنهوابخمعمنوالكلكألاطيكلمنالطرد5مصيرسيكون

حشعهماكلألجبهأتمسكوسوفزجماأنهأرىبرأبكو
ىضال4إمالـالاكااوففوولبهأنمسلثلميمفمىم

قرىكظـيمليماممانمثالوىمنا

69



الفريسيينيتحدىسوع

فتخإنهخئثمنغنهأئت4تقوقاداألغثاأثضأواقا
أئهعئهفودآثتضذقيفلثمنيىانةفقالعئتئك
أثمصرألذىأبويدعؤاحئئقأبصمرأغمىكالن

ؤيذإئهتقوآلدطآلذىأئنكضاألمذاقايإلييرأئوفقاق
أنؤقاالتغقـمآبؤاةاجابفئماألنيثضرقكئالتأغقى

أألنيئصمركئفأقاوأغمىويدوأئهآئنتاالذا

ألسئنكاملهونغقمفآلعئنثهقتحعميثآوقمقآلن
حعاالذاألئأبواةقاكحهنفععقيتكفمفهواسثأفوة

شعاقدواقذكانواآئيسقودطألأئتهودجمنيخافالناناك

اثقخقعمنيخرخييحاثضيأنهآخدتآغتواكآثه
آسثألوةنألكاملإنهأبتؤاةقاذنالخـآ

هواولمحاأغمىكانىاليممانآألئثـانصةقذعـؤا

تخاطىانآألثالذاأننغلمتخنالهمخدآآغط
اغلمإنماأغقملسثثهؤاأخاطى4وقاالثفىفأتجالت
واققامراث2ؤأألنآغحىكثمتأئىؤاجدآتثئأ
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أتجاتهئمغثنئلثقتحكثفتبكضتغقأداأثضماة
أئضأقعواتأذونترييماذاقعواتؤتثمتكـثمففثقذ

قمثتتمووتآلميذتةتصئرواأذئريدونآثتئمألعفكئم
مونتثاتآلجميذقإتتاتخنؤآمادالىيثايذأئتواوقا

مننخلمقصااوآفاالهأكقـمهموسىأنغقمننـخن
غخبأإئكئمالذافيإنتهئمقاذآلرخلطأجآلتهؤائق

أنوتـخقمغئتىقتجهؤؤقذآثنمنتغقمونتمثئئم
ؤيفغلاللةتتمىآخدكاذإنؤلمكقعالةصحآلتسثقغآدلة

آخدآقتخأنأئسئقغلمآلذفرفئذقغتقيهذاضشميحتة
تفإلزألنتـثمآلمهمفةهذايكنألثمتأغمىوبقوعحتى
أثتؤيذتآثخطاتـاىتةواؤقاواآتجابشتئئأيفقل

خارجآ5فآخرجوتعفمنااثحتآوبخفلملث
43األ9يوحنا

هذهأمامنافىالتىالصورةتضارعمبدعكاتهاريشةرحمةصررالتوجد
الرابعةالبشدرةرهاصكاتجاصوالتىوةالفقر

حيةممخصيةكلتبدوبحيتأخاذةالوانفىيشتهريخمسحنايونجاطا

اجاةلبحثتوكأنهاناأنظاأمامتتـحرك

فقدوقدأمامنايبدووهزأممىقبالكانالذىالرجلفهناكا
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لقصةتثرارهرنحم4لتصديقهمموعلىييهأالفرياحاحأمامعصابه
لواتتاقوأنتجاشفتمواتقولكميهئفإليهضمعفنكااألحرتلوالمرةافث

واحداشيئأأعلمولكنىةكنهشيئاأعرفالفأالاالنسانهذاعن
البحرنعمةيدبهعلىرنلتأكىكنتإذ

إنهجالمسشخحيمامنالنعمةنالالذىيطالباإلنساناختبارححوهذا

هوتةلىمعايرأومنمتهةاكلحاستااختبارديضـعأناليستطيعقد
غمريكفيهبساطتهافىارائعةاالبسيطةالثلماتحمذهرضطؤأنيكنهيهلكنو

ورحمهالرببهصنعبثدايشهدأدامعرقتهعدم

فهوالمسجعمننعثهةالينالحنىالهوتيايصبحانباإلنسانحاجةال

باحسامىشىشكليدركأنيـمتعليعأنهإالبعاقلهشىءاليفهعاكلكـاناوإن
قلبد

نحبمماراكنحبهوقلوبنافىوننبلهبفنؤمن4لميسوعنحبأنالجح
الحدهذاعندنقفشبعقولناونعرفهخضاإلهوتيةاالنظريات

ءثىردافعألىايسإليهنةالمعويديمداخاالاإنهحوالداهوهناك2

وفاحوالجـندافعسوى

الحقعنمارقكلبهددحىالذسالاليهردىعللمجتلقدصالن

السماحأعلالمؤمنيهاومـأمجىالعزلواألمالكمصادرةوالسالحهذاكان

الهبكلأوالمجامحبدخول

السلطاتاليطيعمناننعرفوالنبىالكاتبراعزعهدوهند
المجمعمقويزلممتلكاتهتصادرمعأدينبةمدنيةهناوالسلطة

518عزرامبادةاأماكندخولعلومجرم
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لوقاشركفاعلىعليهىسيفزاسمهمأنمنتالميذهحذرإيسوعلقد

يوحناالمجاخمنسبخرجونهداأنهمصراحةبكلهمأخبربل622
قدبالمسيحيؤمنمنكليتهدكانالخطرالذىهذاإنبل612

لئالعلنابهاتاالعترعدمإلىبهإيمانهمرغمءالروشامنالكثيريندفع

2124يوحناالمجمعخارجوايصر

محدودةلمدةاالبقافالاألوالنوعالعؤلمنعاننوهناككاناولقد

الحرمومناكملطشهرإلىالحاالتااقفىتصلقدأسائعلبضعةربما

الخالفلمجرماخالةهذهوفىرالطيلةالمجمعمنالزلأو10شريم
الناصياعنويعزلالجميعامامسهاوبلعنالمألووسعالعياناجهارا
اللهوكه

لهذااللهمامحرمافىفيكمنالحالةتلثمناليهودخوفأما

5بواسخجوالسنهوكاملدايسيـينالللفرقاهكذاووالدينالخوفكانالسبب

السلطانيسئخدمواأذاستحدادعلىليسوععداوتهمفىالفريسيونكانلقد

الحاقدةاضهمأغرإلىيصاوالمظاهرهأبشعفىالدينى

ذلكأناألمرءبادىفىيصدقواأإنهمالفريمحيوشاوهناك3
مسبفااتفاقأهناكوأنخدعةاألمرفىأشاظفوالقدأممىقبالكاناالتسان

الناسببناسمهوينشرلهداعيةليكوناحـسوعوبيناإلنسانذللبين

سقولواأنإمكانهمففىعليهاالغبارصحيحةالمعجزةكانتوإنوحتى
يقومواأنالكذبةءاألنبياكانإصفىبأتوسانامافىماوردعلىاستنددأ

يرد5اة31التثفيهسفروفىالجحوعلتضليلمضلةبمعجؤات

االمضلةبالعجائبالجماهرنجداعيقومونالذينالكذبةءاألنبياضدالتحذير
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الساعةةعالماتعنانجأهمعغدمانالحيذهالبسوعبهحدثماايضأهذا

ولويضلواحتىوآياكممبمعجزاالعالميضلونالذينالكذبةءالمسحااموقي
4242متىإنجيلأيضأالمختارينأهكن

وفدفهمجدآأعطجلالراباستجوئالفريسبونيبدأوهكذا

تحدثدابالفعلتعنىالمخهمفحصايبدأالتىالتقليديةالجملةتلككانـما

يشوعأمأمالعخانوقفوحيمااسعهوفىاللهمحضرفىكادقبا

الربشعبطةهزنتيجتهامنوكانارتكبهاالتىممةالجرعنمحاكتهوبدأت

إلهللربمجدااالنأعطابنىبابالقولبشوعبادردـءاألعداأمام
عنىالتخفمملتماذااالنوأخرنىلهواعترفرائيلا

791بشوع

علىالمبنىاليسيطبمنطقهالالهوتةدكاهـالرجلوأفحم

وهذهعظىمعجزةيسوعصنعلقدهكذادفاعهوكانلثفل

اللهأنواليمكنلطلبتهواستجابلهاستمعاللهأنمعناهاالحقيقة

إنساناهذايسوعيكونوأنالبدوهعكـذاشريرإنسانطلبةويحيبيسحع

لطلبقهواليستجيبشريرانإنسةصاليححعاللهكوناماصالحا

قولإلىنمشمعونحنالقديمالعهدثناياقىتترددالهوقيةحقيصةفهى

ضيقعليهءجاذاصراخماللهأفيسحعاألثيمالفاجراالنسـانعنايوبال
إنفيقولالمرنمأما729ايوبأحينكلفىاللهيدعوهل

لسانوعل6681مزمورالربلىاليستمعقلبىفائماراعت

فىالهودكاناوقدأيديكبمتبسطوقحنداضالةألمةاللهيهتفءاشعيا
معنكلسزعيتىمبسوطةبأكفأعلىإلىأيديهميرفعونصدواتهم

القياسنفسوعلىاهاءاشعيايآشمعالالصالةكثرتموإن
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أممعهمالعالبصوتأذنىفىاخوصروإناداقيالداحزلسانكلاللها

مقبولةمسموعةالدوامعلىفهىالبارالةأما881حزقياله

4351مورمزالصراخهمإلمطوأذناهالصديقلننحوالربعيناهـ

54191مزمورالفيخلصعهمفرعهمدسمعهخائفرضىيعمل

لمد92اأمئالالصديقينصالةويسمعاألشرارعىبجدالربأ

أمامهايقفواأذالفريسيونيحشطعلمالهوتيةيحجةالبسيدالرجلمتقا
حضوهايدأو

اليمالثالذىالحاجزتصوفاتصرفوابالحجةعقارعثهعنعجزواولما

أنأىاالنمفىولدبأنهموهاتمشتموهنمفهددوهءقاالحاقوةاإال

بنالذىالسالحإلمطلجأواواخبرآمولدهقبلمهحلتقدرديثةروحا

المجمعخارجاجهخرطبحرمهارأقىدروافاعابديهدا

الخقاشهوقديحتدمحولنامناحتختلفالنىءاالرالناتكونأحيانا

طورناعننخرجأنتحفظنامنالنىالهادئتاألعصابلنالحكنلكنبدنهمولينغا

ليستالجارحةاأللفاظواستخدامءالحمقاوالثورةالمرتفعفالصوت
علىيدلفانماءشىعلىهذادلولناألقناعسبيلوالهىاالقتناخدليل

طقبالموالمنطئبالحجةالحجةنقابلأنالنستطيعاننا
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والدينونةالعالن

قاولقوجدةخارجأأخرجوةآنهموعيمعف

تاستثدقؤقنقاذذاذأتجابآأللهآثيطيعآتؤمنته

قتكقمؤالذىزأثتهقذوغتتةققاذبيلومنل
تهوسمحدياسمتداوجمنققاذفوهومعك

أئغاتمالذاإلىأتااأتئيدثنوتـلوصتققالن
يثصمرونأتذينؤتضقىيحصرونآلألذينيثصمرخنى

هواؤقأمييناثفريجمنقغهكـانواآثذينالذاقسمغ
كئتثمتوعتلهثمقاذعضتانأيضأتخناتغلنا
إئتاونتقوأألنؤاليهلقخطتةاصكـئمكـانتتماعفحـانأ
التةتاقخطمتكئمنثصمر

531برخاه

عظيمنحقننباعتبدأالفقرةهذه

عنلمجثقديوع9انفهوالمباركاألولالحـقأماأ

الـهودأخرجهلقداالفمذهبىحقوالوكاليجدهالرجل

ديوعإنووجدهعنهبحثالهيكلربولكنالهيكلخارج

شهأدةكانتإنبمفردهحيةشهددةعنهيشهدهأنقبلهإنسانااليترك
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يسوعانفللمتاعبنعرضهأوإخوتهعنتفصلهمسيحرنسان

علىالمترتبةمقاعبغاإنوبسندهايمانهليعضدمنهبالقربليهوتايسرع

لكلوصادقلنأعربسوعمض4هـفأكأكرتقربناتصحيحاإادتغاش
نحوهمنوصادقأمنهون

شحصهعناألنسانلكلنهأعلنقديسوخأنالثاقوالحقأ

إنالعظيمالحقلحنااقهابئأنهلهأعلنلقدالعجيب
عيوننااماميكشفلنفوسناالمباركةالرؤبائحلبلسيدناإخالصنا
خدستهفىاخالصااألكثرولألنساناألسحىومركزهنحلصناحقيقة

قدوطبيعتهذاتهعنأوضحبصورةفيالمىيكشفلهوالشيادة

والحرماألضطهادهىالبشرجانبمنللمسيحاألخالصعذربةتكون

حأعمقركةهىسيالجانبمناألخالصمكافأةنولوالهوان
االلهيةطيجتهعنأسثارإعالننحلصل

اليسوعبهانادىىالاالعالناتأعظممنبواحطهالقصةتخخمثم

العالمدينونةكانتمجيئهذاتوفىالعالمالمسيهإلىءجافثتاا
وجهااألنسانيلتقىفحيمابالفعلحلتدينونةعناليتحدثهناانه

لهالحكمفيكونيقبلهأنافاماعلأولهالحكميكونبيـوعاوجه

األجيالطمشخهىاليسوعفىالمجدكانإنعليهالحكمفيكونفضهيرأو
وانبنفسهنفسهعلىفقدحكممحبتهإلىيدعومافيهاليركأكانإن

ئمالبحثإلىوالدهشةالعجبفيدفعهالعجبإلىيدعوهمافيهبرلىكان

قويمالالطريقفىانتسيرقدميهفاناقبولوااألسثجابةإدالبحثعهيدف
ءيمتلىالذىاسمىرؤيةإلىيشتاقالذى500بعمايمثعرذىالاألنسانإن

وأنعيناهتتفتحأنلهناتوفعالذىوهمتهأممعرفةفىبالركبة
الحقجبلمدارجقدماهنصعد
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األنسانءشىكليعلمبأنهنفسهفىيظنالذىاألنسانما
العمرطيلةوسيظلأعمىيالطبيعةولدالذىفهوعماهحاتيفةتءيغفلالذى

ينالاالذهو5عجزيعرفالذقءبالشفالهءفالرجاالحقىال

ويشعرنجطيثتهيعلمىالذعجناهتنانتحالذىهوحاهيدركالذىةالقو

والنسةالغانرانينالئالهواستحفاقهبعدم

أيفأزادتاألنسانمعرفةزادتكلماانهلمنيهبالتالىوسوع2

طريقفىفساربالعنادقلبهوامتألالبركئريقأكشرعرفكلحادينونته
ءالجهالضمنالفريسيـونكانلووأمرفأقمحدبـونتهكانتأهوائه

دينرنههممنولالعذرلهميلتمسلكانالمكتوبعنشيثايرفونال

يعتقدونإضهمباألكثريطالبونلكفلذأكئريعرفونكوفهبمقتكـن
حقيقةفيعرفراهمعيوتنفضحلمفلماذااألفضلالرؤيةلهمأنأنفسهمفى
التانجا

االشيازاتيادةبزدادنزالمسئوليةإن

ةادثااالحياةنجـودعلىيسرىأدبىاموس

هـذااألنـسانبهاحيتالنى
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فاعظمعظم

ألبححلمهالحاصمعااألال

بصورةبدراستهلوقحناحسنانععلاألمحاحهذانيركأنقبل

غايةدروسإلىفنصلالنأملوحهـلنقرأهالخهايةإلىالبدابةمنلةكا

بيسوعىاألالرجلإيمانأمامنااشيتأهذهوضحنالحمالوعةالروفي
مجيدةبصورة

وكلاألنسانهذاطانهطربقفىتصاعديةثالثخطواتىهناش

المباركةالعةمدارجفىسانجقتهاعنبهترتفعخطوة

يقالإنسانكإنسانيسوععنيضحدثاألمرءبادىفهوئا

مظاهراروعفىانيةاالنكالفيهيتجلىإنسانإنهااعدددايسوعله
عطفهاونبلها

المظلمالبصرإلىالنوريعيدأنعاديةبوسيلةستعليعممجزىانسان

منيلتقلمولكنههذاياليسوعهومنيعرفالإنهالمظلمةوالبصيرة
ابسالابنبهايبدأمباركةبدايةهفهتكونوقدنظرهبانسانقبل

نتأملأنبناجميلالكامللإلنسانصورةأسحىايسوعافىيرىان
متاحفكـلفىمكانالهنفححانبضاجميلاإلنساندايسوعوسموعظمة

اسميتقدمأدهجـحيلكلهااألجيالوخاللالعالمفيوالبطولةالفا

االنسانيةفىءالعظماحياةتاريخيعنمـمكتابكلفىعداهاسمكليسوع
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اتقولومهماالمسيحشيصضصيةإلىالنقدمهاممنالمشككونهحاوجه

كانيعوعأنهىالشكالهاقىأدلحالكنالالتىالواحدةقيقةاطفإنعليه
معانسنالكلمةفىمابكلاالنساناالنسان

ليهودلسألهححيانبيادأوعيفىفيرىالتاليةخطوتهعليهخطوثم2

جوابهكاذ4الالبمرإعادةيمعجزةقامأنهحشامنيسوعفىرأيهعن

إلىانتهمالةهـيأتىالذكطفهوالنئأماطأل7عدرنبىأنهأرى5
البشر

37عاموءاالنبيالعيدهسريعلنالربالسيدإنإ

هذهقهفىفهومعهوثيقةيهةشفىاللهمـابالقرببخيوالنبى

وحينمااللهمشورةأحمافإلىالروحيةتهببصيريصلونورهاالشركة

دصوتمالخاانستعحينمايادايسوعشفتىمذالنابعةالحكمةنفرأكلمات

النبئهوهذامجقنقولفإنناالساميةونعاليمهالمباركةبأقؤالهيتحدث

إنناتبقىةاالخالقيقةاطفإندابسوعنجعنءشىأىفىالبشرشككمهما

مشاكلنانفحياتنافىوتمثلناهاوأطعناهاتعالبمهإلىحقالواستمعنا

وأنالبدوالدولمماالمحلىاصعداعلىوالسياسيةاالجتماعيةوالعائلية

ينادىمنوالعصورتاألجيالخجهفىاكنطإنلهاحالوتجدئختفى

نافإدللبحثراللهبلسانايتحدثالذىاللهنبىيكونأنفىقاطلهبأن

اإلنسادذلكيكونبأناألولىهودايسوع

األعالذنورإلىأخيرايصلاممىكانالذىالرجلرىثم3

كلإدالخالدةالجقيقةإلىوصللقداللهابندايسوعفىىفيرالكامل

بوعصنعفلقدأيسوعحقيقةعنللتعبيرتكفىلنوأمجادهمالبشرألقاب
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عيناجثرالبطاقةفوقهىءشيا

ءأجمعينالبسر

معرفةفوقهىبأمورونادى

ضحممجلسهأنهيالنهسانتشهيدالخالدفرنساعاهلعناررفما
فاكتفىيبسوععنالحديثوداروالمتشكثينحدينالممنجحاعهيوما

نابليونقاكداكوعندوكفىعظيمإذممانأنهإلىباإلشارةالحاضرون

بسوعإنلكمأقوللكنوالبشرمنربالكثعرفةلىاناألخوانأيهاإ
ياأجحعينالبشرفوقهوالمسيح

ءامرشالأحدقالهماأروعوما

االنساناذساناوابنالمسيميسوعكانإنال

اقولفأقإ

البشردونبهسأتعلقإنتىإ

الدوامعلىبهصقوسألتلم

هالواحدوااللهإلهاالمسيحيحرعكانوانال

أذكرفأنى9

للجحيمأوءللممامهأتبعهأنتىإ
ءوالفضاوأجهـوازالبعحرإلىأوإ

وتعمقابهفةمعرددناازكلماانناهودايصوععن5نخترحقأعظمإن
معامالتنافىدةالبمثراتنااختباإنامجادأوعظمةومواأمدمناداديزفيه

روابطوتأحهملتبصديتىمعرفةدناازفىكلححاأننالنائؤكداآلخرينمع
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فىاتجاهاتهوفىاخطائهفىفبهالضعفنقطنكتشفننافداقتنابه

وأمجادهصفائهأعبنناتبهبرببسوعمعرفةإزددناكلماولكنناتمرفاته

أماموصغارهبضعفهالطفليحسكاوالصغاربالضعفانفسنافىنحمه

واندهاشاعجبادادلزسمنعأمماقهفىيطوبهاالنىبالكنوزالعظيمالمحيط
أيضااألبديةوفىالزمناهذفىمعرفتهوفىفبهتعمقناكلما
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رائغالقألضخاح

ورعيتهااممالر

أئحالبمنآليذخلىاتخهإأللكثمآقولالحقالحقة
قاشحاليقذاذآخوقؤجممعمنتطلغبلرافيالحئخطيرةالى
افطآثحرراعىفهوأئسالبمنآيذخلطائذىآضاولفو

يخـراقهروقتذعوضؤتهتسضقغافثؤآئخوابااثتتفتحيالذا
ائخاضةيخوافةجاخاوقتئؤئـضرخقاءبأسثضااثخاضة
ضؤتتهتغرفطئقديئتتثتعهتؤالجرااأقامتذقمث

ضؤتآلتغرفطقاالنمثههرباتتلئحعهفآالتالغريبأآفاو
ققئمفئمؤأفاتسئوغتفنمقاتةالضتلالدا3اثغرتـا
يـثمكتحيكدنذىآهؤقاتفقفوا

01216يوحنا

إلمطوأقربوجماالإلفراقأأكتراليموعتظرصورةالنوجد

يتخللالصالعوالوامماالصالحمالراعىصورةمنمـيحىكلقلب

المقدسةاألسفارأدبفىموضعمنأكثروعتلالكتابصفحات

يمتدطوليامسطحاللمجتالودبةمساحةفعظمطبيعىأمروالشكوهذا

أل01



فىميالوثالئينحمسةمنتقربطوليةمسافةترونحإلىإيلبيتغ

قاسيةريةفهىاألرضطبيعةأماميالعشرسبعةاليتجاوزعرض

للمرعىالتصلحانهاالزراعةفيهاتنجحأنجداصرالفمنولذلك

أماميومكلتتكررالتىالصورةفإنوهكذااراضيهاأفضلفىوذلك
طينىالفلساعىالرامارعيتهيقودالراعىصورةهىاالنسانأنظار

اجمالرعيتهاليفارفدائمةيقظةفىالدوامعلىإنهحياةاشقهىهفحيا

أندرهاوماالمعشبةءالخضراالبقعةعنيبحثمالدوامعلىوهونهاراوال

فاألرضقطيعهادأفرمندفرلكلالعيننمافتوحيكونوانالبدهووهناك

أسوارتحمىوالتوجدمحيقةوهادإلىاألحيانمنكثرفىتنحدرصخرية

كاالجالوسطوالشرودالضاللأوالموتهوةللىدالرمنالقطخ
ذللثعلىزدبعيداالرعيةوتجتذبئغرىالنادرةضرةالخمناطقأن

مملكانفقدلذللوالمغايرالكهوففىتختفىالتىالضاريةالوحوش

الليلءآناواحدةساظةاليتوقفمستصرابالخاطرفامحفومرهقااعىالر

الـهارافوأطر

فلسطينربوعفىحالتهبراقاىالنسميثآدمدجورجيقولوكا

ومنرعيهتهبهيطمعشبةهضبةعلىالميلظالمفىبهلتلتقىوإنك

علصقندامكانهنىثابتايقفوموثابإذاعواحيعهادىحوده

حولهيرمحىىالذقطيعهفىوكبيردمغيرةلكـلساهمرتانعيناهعصاد

المشهدطذايرىالذكماإنالمتاعبوسودتالالشصمسلوحتهفقدوجههأما

ختاريفىارةالحطاممـامركزالراحتللماذايدركأدأيستطيعالعنمراى

شرفالألقابلناكىالرلقبأصبحلهذاالدينىأدجمهافىواألمة5هذ
والبذلجيةللتفكمثاالالخلص5انحذأيضااولهأالبالدعاهلعلىتطلقالنى
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النهابشجاعةدائمةيقظةالراعصورةهىذه

قطيعهأفرادمنفردلكلباذلةومحبة

الموت

القطيعفهوالشعبأماشعبهاعىيصوركراللهىنرالقديمههدالوفى

فاليعوزقراعىالوبةالمعروفمزمورهفىيقوألإليهنستمعفالمرنم

321مزموريوردقالراحةمياهإلىيربضنىخضررلفىءثى

7702رمومزهارونوسىبيدمولغخكاشعبكهديتآخرمورمزوقى

وغنمشمعبكشكناألننااألولنذنوبيذكرأالاللهمنيكللبوآساد
ابضأآساثويستهالأس97ورمزمالدهرإلىنحمدكءرعاينك

كالضأنياقائدبوسفصغاإسرائيلياراعىدابالقولافاننمورالمز

إلىنستمعوالتسعينالخامسالمزمورإلىجئنافاذاا08مزمو

شعبونحنالهناهوألنهالربأمامنجحوهلمهاتفاالمرنم

مورالمزفىددترالنغمةونفممى597ورمزميدهومخنممرعاه

5013ورمزممرعاهوغـنملثعبهنحـاولهصنعناهوالمائة

كراعفطوسطالراعـماصورةفىأيضاصورفقداللهمـيـحأما

المرضعاتلمجملهاويقودحضنهقنالحصيححعبذراعهقطبعهبرعى

يتحدثاألبوكريفيةايألمعفارأحدسلياناميرمزوفى0411ءإشعيا

يدعولنوبربأمانةالربقطيعرعسوفبالقولياالمعن

سلماناميرمزقوجالالطريقفىيتكودهاسوفالمرعىفىنتعرواحدة

واألمةالشعبرعاةالرعاةأيضأعليهمأطلقفقدالشعبقادةأمد

رعيتىغنمويبددونيهلكونالذينللرعاةويلةالقولنقرأءمياأنبواتفى
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غنمىبددتمأنتمإسرائيلالربقالاهكألذلثباسامول
وائاالرببقوكأممانكمشرعلىأعاقبكمهأنذاتتعهدوكعاولموهادوطر

مـربضهاإلىوأردهايياإلطردتهاالنىاألراضخجغنممامنةبأجمع
بعدبرتعدوالبعدتخاففاليرعونهارعاةعليهاوأقيموشكـترجر

علىباللعنةيتقدمحزقيالوالنبى4ا32آرمياداإربايقولوالتفقد

الرعيـةخيروليسإنيةالصممصلحيبغونينالذبة31االمـضالمإنالرعاة

الغـنمالرعاةبرممماأالأنفسمهميرخونإيناائحلإسلرعدةويلإ
بأكلهاخاأليم4صحزقيال

الصالحالراعىهوفيسوعالجديدكاالإلىتنتقلالصورة5ودا

اكطيعاعنشردواحداحماللينقذخرافعننئمسهيبذلالذىالرامما

تحكانواألخهمشعلمايتححنوهو514وقاول8121م

قطيعلهفهمميذهتاأما643ومرقسـما963مىاالراعى

أ2123لوقاباألمجادءوالرجاباألمانالوعديهإيوجهالذىبرصال

4172مرقسخرافالتبددتاعىالروضربالساعةحالـافاذا

بطرسـمارسالةالعظيمواسقانهاانفوساراعىوكحو721013فص

اعظـيماخرافابراعىفيالقبهنبرايخالثكاأما252األولى

قادةنجدهكذاالقديمالعهدفىنرىوكا3152عرانين

واجبمانوالقطيعوكوالشبالرعاةهمالجديدالعهدفىخيسةال

وأنحراستهاويتواواعليماويسهرواالرعيةيطعمواأنعاةالر
سلطانواالمركزوالحبافىالمدلقىرغبةليسرةغبكلذلكيفعاوا

5بطرس01دماواالخالبذلطوالشضجةالفىلمرجمةشااللبكـونواأنبل

وايسهرأنأفسعميماصةكنيشيوخمنيكللبفهواألممولرسأما203
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5262أممالرشدينومرعاةعليهالربأقاممالذىالقطيعل
خرافىإرعكنمىارعدابطرسلتلميذهالوبباتقدموصيةوآخر
اا4أفسمسفىالواردةالكلعةذاتإنبلا9ا25ايوحناأ

الخرافلرعاةالالتبنىاألصلممارعاةوالمترجمة

ومعتىطرافةمنالتخلواليهودىالتقلدفىمتواترةقصةهناك
حينماإنهالقصةتقولللشعبقائدأيوسىماللهاختارلماذالخاتثشف

فسرعةصشردتصغيرةكزةبإذاريةافىهحمييرممانخمياهولمىكان
ظمأهااكروىبرإلىتندفعرآهاحمأخلفهاموسىوأيمرعالهروب

كطشىألنكهربتأنلثأعلمأكندالمنانقالإلهاحيماوصلى
وعادشبيهعألبرفقلهاحثمهذاقاللمجهدةاآلنهولعلك

ألنكةءماالىمنااللهىالصوتجاعهذاكوعندأقاحيثمن

أجعلثسوفاكسويملكهقطيعأفـرادمنبفردالزفقاهأمثلأظهرت
إسرائيلكالمباهـلقطيعىراعا

رعنايتهاللهمحبةصـورةنجلتنافىفلترتسمالرامحىباسمنلتتىحيما
األخصوعلىالبشريةقىإخوتناتجاهواجبنااأيولنذكوبمنعبه

وشعبهالمسيحكنيسظمةخافىنحتلهاالتىمـكانتنالناكاشاإذا

تابعورعيتهالرامما
6ا01يـوحنا

فىالراعىوطباعكاداتدراسةفىقليالتوسعناإذاعليناوالضير

مركزيوضحافهثهويرعاهاعليهايسهرالتىبالرعيةوصلتهفلسطن

قليلفهوالراممـماعتاداأمالصالحاعىكالروتضحيتهوجهادهالمسيح

وهوطعامهفيهلمجملالجددمنمزوداظهرهكللمجمالضثيل

الخشنالجنقطعمنءوثىالمجففالتينأوواقرالخمزعنالبزيد
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فلسطنفىولراعىبمقالعهالراعىيحتفظالمذودوفىالزيتونحبات

والمحيدهدفأدقيصيبأنتطيعيحفهوالمقالعاستخدامفىمهارئه
دفاعوسيلذالراعىلدىوالمقالعا02قضاةشعرةقدعنه

ولذلكجودهاةيندرالحراسةفكالبأخرىآيفآمنفعةلهإنبل

إليهامايوجهسرعانالراعىإنالقطيععنشاةأرجدتاذا

منبالعودةلماإنذارممثابةهذاويكونقدسيابنيرتكزحجراقالعهب
سميكفغليظالعكازأماوعصاهعكصازهأيضااويراعأتـاحيـا

تحيطالتىالمنطتكةفىالراعىيعلقهةكلسامير4طرفىهىينرمق

علىاثـاوالوحووصااضدالراعىمسالحهوالعكازاهذبحقوية

رعيتهوعننفسهعنبهيدافعءواالى

خيزراناادأعومناألحيانغالبفىرفيعةطويلةفهىالعصاأما

صاحبهايستاليعالملتوىالطرفبهذاملتوىبطرفأعالهانىوتنثا

شملياتمحيمااليومايةوفىالهروبتحاولشاةأيةبحتذبأن
منفردأىمرورمعطالاألرضمنقريباعصاهالواعىيضعالقطيع

انشاةكالوعلىإصابةبهكانتإنلرىجيدايفحصهحىالقطغ

الفح72231الوين0273حزقيالراجعالعصاتحتمـماتمر
هامسمنوالتأكد

بلدانمعظمفىرثيقةقويةفلسطينفىهورعيالراعىبنوالصلة

نفلمفىأمالحومهاكالشهالخرافتسمنمصرفىكاالفرب

فهىولذلكبصوفهااالنتفاعورعايتهاتربيتهامناألسامىالهدففان

تدليلإلىالراعىتدفيالطويلةالعشرةوهذهطويلةسخـنتعاشرراعـها
وهذهباسمهحمادمفىكاليرفبحيهثعلجهاءاألسماوإطالقرعيته

الرعيةمميزدقحهـفاتإلىتشبراألحيانكاالبقءاألصما
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وهكذاءالسودااألذنذاتوالثالثةءالحمراوالثانيةءالبلقاهذه

عيةالرخلفيسبروهواعىالرتظهرالغربفىعاةالرصوماكاوان

يسرإنهذلكمنالنقيضعلىالفلسطينىالراعىفإنتتقدمهوالرعية

طريقوكلهايخطوخطوةكليختبرفهوتتبعهوالخرافقطيعهأمام

يدافعللىخطركلبنفسهويواجهالمتاعبرعيتهيجنبلفيهبسمر

أحدهامنكبيهعلىلمجملاتباعهعلىالقطيعادأفريمشجعحتىوأحياعنها

عبربالسيرقطيعهيغرقأندولالرعاةأحدشاهدإنهالسائحينأحدوليق
وحملهصغـربخملأمسكذللثعنعجزولماالمياهمنضحلةمخاضة

اندفعتحتىنهاصينزعوليدهاالحملأمشاهدتإنأفذراعيهبيغ

فأراضىالغرببالدمنورةهذهالقطيعبقيةخلفهاومنخلفه

مخاضاتبهاوالتوجدالمياهبهاتندرجافةفلسطين

ءبدافرصوتالتعرفألنهاراحماتقبعالخرافإنيسوعقالوقد

فيقدمفلسكلينفىيومكلالثارعيلمسهارجلحقيقةيصوروهو

للطريقةراثعةصورةالمسيحالسيدخطواتفىداكتابهفىمورتون

فيقوالقطيعهمعالراسبهايتفاهملنىل

اللحنإلىأقربهىبلغةقطيعهإلىالراعىيتحدثاألحيانبعضقىل

علىيوماكنتالاختبارهمنيضيفثمالكالمإلىخهاماألغغيةأو

هبطفلقدالراعىءندامرةألولسمعمتاحينماأرلمجاخلفالتالل
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بيماالمقابلةالتالليصعدرعواالوادىإلمراعيهمعءالجدلطيع
الماشيةءبثغاأشبهءاندلالراعاترأطلحبةمعبقعةوعىجعاعةنخلفت

األولمبجلفـوقباناإللهخليهسدهاحلوةنغحةفىالمخقطع

الصوتتجاهرأسهاوأدارتعىالرعناثنتانأوواحدةتوقفتهةبربعدو

يطلتىالراعىوعادأخرىموةالرعىإلىعادتمهادئةلمحأمأةوأجابت

فأمسكالقطيعجثإلىنازلةعتوأسعنزاستدارتوفحجأةنداحه

بالربوإذاقريبةهضبةخلفواخقمعهاواستدارالواعىاب

ديخماراعيهخلفويسرعالرعىعنتوقفكلهالقطيعيتملث

القطيعإلممامنضمآلالشاردةالجحاعةتندخ

سالمقهوالثتاباألرضامثهيراكتابهفىطومسونموأعا

بينرعيقهعلىالراعىءرإفيقولبالسابغةأشبهصورةلنافيقدم

وتتبعهصوتهفتعرفبوجودهليذكرهاحادبـصوتوآخـرحين

تميزأنتحاولوكأنماقلقفىرووسهافعقىغريبشخكماءداالهأطلقفاذا
هاربةعتوأسرطخوفاتماممهاءللنداالغريبعافإذاالجديدالصوت

أعدتهبةالتجرههذالغريبصوتالتعرففهىاعىالرحوللتتكدس

كلماتقصامنأتأكدكنتمرةكلوفىأخرىبعدمرةبتفمى

ةلبشارا

بالقربكهففىرآه7مشهديصورلنالمورتونفدويعو

الليلفقرةخاللقطيعهماالرعاةمناثنانآوىفقدلحمبيتمن
قطيعهأفراديعزلأنمنهماأرادكلالصباحاسفرلماوواحدصهففى

أطلقثجاآلخرعنأحدهماابتعد13هأيتمأنيمكنكيفاالخرعفا

711



اآلخرالقطيععنفانعزلتلغخصهيطلقهالذىالخاصءالندالواحد
والسواهصوتهتعرفطألتجاههمسرعة

فلـطـىفىالرامماجاةعنالعـأئحونهايقدلتىلالتفاصيلكلإن

تهرعيتسمعالذىالصالحالراعىصورةعالعظيمةءأضواتلقى
ساهرآمحبأمحخمالباذالغنمهعـماىاوافتتبعصوت
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الحياةإلىالمؤدىلباب

إئىتكئم4أفوألخقآلخقأثضأإسموغتئهثمققاذ
واقسهئمقبلىأتؤاالذينخصيعآثجرافيتـالأتا

هوآئتابأأتالهئمقعتتثمتآثجرألكنؤلؤئصوض
مرممأوبجدويخرفيويذخلقمخفـضأحدبىدخلإن
أتاؤأفاويفيكؤتذتغرنلتإالآلتأيىقاليآل
أفضلتتكونؤيخيلؤةتهثمكونلـتأتثتققذ

01701يوخا

منبدأظيمالالمعلمبدلماتوهالصالحالراعىمثلالهودهملم
أنابالقولحديثهيبدأفنراهوعالنيةصراحةتفسهعلىالمثليطبئأن

لرافارةحـظإلىوالباب

ألولالؤعالحظاثرمنننوىإلىأمشرلـامعحيتقدماهنرالمثلوفى
ىتأوجماعيةحظائرهفاكوفدكانمفالقرىفىكاالمدنفىموجوداكان

الحظائرهذهءاالمسعندحلولعودصهافىالقربةاوالمدينةقطعانكلياإل

مفاتيحوحدهيدهبحارسمخهاكلعلىيتنرفالتىينةاروأبوإكالهاكانت

الثافطامددينافىالسيدميريلجياعيةاالحظائرمنالنوعهذلللمةلحظيرل

األصحاحهذامنوالثالث

11



فالالميلمرعنىالقطيعيرعىحتىبالليليسهرواأنعاةللريقدركاناحيانا

الخرافتبيتالحالةهذهفىقريتهأومدينتهإلىبقطيعهالراعىيعوث

الحظائوهذهالصاحيسفرحنىفيماتجمعالتاللسفوحفىحظمائرأقيمتفى
رافالخىمنهاتدخلفتحةيهابأسوارسورةمكنحسوفةمجـردمساحاتكانت

ينامااليلساعاتءوأثنااالطالقعالأبوابلهاليصولكنوتخرج
إلىرعيتهمنواحدةفالتخرجشوفةالمكالحفطائىهذهمدخلفىالراعى

أيضأجحدهعلىإديماةالحظيرداخألإلىوحمثىواليمرجسدهعلىإالالخاهـ

للخرافبابآالةاطهذهفىالراعىيصبـحآخرممعنىأو

وفيهنفيهالخرافبابأنابقولهذلكبعدالمسيحماقصدهاوهنه

سولهـيقولكمااللهإلىيصلواأنالبشربنويستطيعالسواهوحدء5

أفمحسائيلإصريةرتهونأجنبيينكنتميسأفأقلإلىلتهسارفىةاألمم

لناطريقأكرسهالعبرانيانماإلىالرسالةكاتبيقولوكما281

يشـقيايسوعإأل012عبرانيينجمعإهأىجابباحيآصديما

بعيامنيتطلعوندايممموعمجىقبلالناسكانالق44االعرشإكطريقال

لهمعدواالحاالتآسحوأفىأوعنهمغريبافيهونفيءامسثااإلهإلى

االباللهعنايدةجاورةالبشريهإلممالينقلالعالمإلىيأقـمابيحوعفاذا

لمعرفةالمحباإللهحقيقةلىماإللوصولالناسأذهادأمامالطريقليفتح

الفصلللعالمحايامقدهدايسوعءتجاوكأنماالحبيباإلبنأعلـأقكماايرالكبيقلبه
إنهاآلبإلىمرللببحياطريقاءجااكأاللهمعرفةكتابفىالرئيسى

اهالحاللالىوايصاأنابوالترالطينءأبنااستطاعاسطتهبوالنىالباب

كانتجملةيستخدماهنراللهإلىصولالومعنىدايسوعيصرروحتى

علىالقدرةانلألنيكونأنويخرجيدخلانييهنايعبرمنلسامعيهفةمألو

ء21



حيمااحةوالرالحريةيعنىمنهوالخروجاممكانإلىللدض

نظاموالالعدالةفواميسأنمعناهخوفونويخرجاألنساذيدخل

يوذيهمابهاليقعالحياةفىأماننىهوفعميطرةقويةسليمةمعهمجشفى

وكاوردحازمةئدبمقاليدهاكوبمصساهرةبعينخرسهاالبلدثيحسور

لكلويدخلهمجهموتحرأمامهمويدخلأمامهميخرجايالعددسفرفى

7271عددلهاالراعطاالتىمكالالربجصاعةالتكون
وفاوجهخرفمامباركبأتهالقوليرد4ااالخـااباراالرجلوعن

والدخولالخروجعلىلهمقدرةفالالطفلأما826تخنيهلهدخو

بحفظاللهبأنائقتالالمرنمكيواهـوالمزسفروف7األولملوك
218ورمزم4ودخولوجهخـر

يكتمشمتأنيمكنهمباركأروحبآإتحادآبالمسيحجلىيالذىاإلنسانإنأ
كانتإنإلههفىالحيفىايألماكهفىالكاملةبالضضةويمتالاللههومن

يوخالممميفىالضأعـنىذال4اإللاهأرنظإلهدىجماتحياتنا
المخاوفأوللقلقمحلفا

قبلهانؤاالدينجحجعسبقوهمـماوبنبينهمقارنتهاليوعيعقدم

الحالبطبيعةاليقصدفانهمذاالسيدياتولوحيخماولصوصمراقهم

ينالمضلالمتطرفينمنالرعلذلكإلمافبريإنةءاألنبيامنسبقوهمن

أقوالهمعنالبعدكلةبعياوحياضهمالملتهبةبأقوالهمالشعباويشيرالذين
المستعمرضاالكفاحطريتعـماالعظيمالمجدقةباشرالشعبممنونكانواءهؤال
فىوماالر

المورخدثناالتاريخرحمحعلىالحوغيظهرفيهاالتىءاألثناتلكفى
ظمهاريةثهضةنتانااآالفععثمرةمنأكثرحدثتأنهحاالدايرشفودىالجهو

131



الغيوريئطائصلقدكانتأيضآالمؤرخيقولكاءالدمابسفلصشهى

المرتالجحاعاتتسموقأنهاتعرفكانتالثوراتهذهمعظمءورا
مطامعهاتحقيقمنإليهحهدتماسبيلفىشىءيهمهاكانمالكنهاالمحقق

إلىيرىيسوعكانلقدعومالمزاالنتصارأوالسلطةإلىلوصولفى

بأحمملكمينادونأواثاصاوكانقبالأتواكثجرينفونتعرإنكمداالقول
ءالدماوسفلاالغتيالولحرببايومنونكانواولقداللهمنسلونمر

شهأناطريأماالهعنبعيدآبالناستنأممطأولثكوطريقوالموت

يقتربلهسبياليتخذهاوالذىوالحياةوالمحبةالسالمطريق
إلىللوصولياسوعبهيتقدممبدأمناعظمهومااللهمنفاكئراكثر

ءالدمابسفكوالبالقوةوالبالعنفالاألنتصارمبدأإنهالنصرة

والتضحيةلوالبذالمحبةطريقعناالنتصارانهواألحقادالمرارةاو

يعجلالذىهوإلههإلمااألنساأليقربالذىهووعيسوطريق

الوجودهذافىالذهجماالعصربمضدم

حياةلهمتكونلكلإالالناسإلىءجامابأنهيسوعنادىولقد

النىالعربيةوالترجمةوفيضاغتىواألكشراألفضلالحياةلهملتكون

لهمليكونلألصلمطابقةاألكشرهىفانديكجمةقىأيدينابين
باتباعهبيسوعبمعرفتناانناغنىوبأكئريادةفياىأفضل

الحياةننالالطريقانفسفىوالسهيرإليهفيهلىالذىالهدفنجفصىباقسك

نيةالالفاثضةالحياةأىاألفضل

بطلـاقيصريوليوسإلىأقرومأقجندىعنوىقىقصةهناك

االنتحارممةجروارتكاببيديهروحهبازهاقالهيسمحانفيهجوه

قيصرأنطارهثبتذكوعندفيهنفعالتعسيائسفهو

221



هلفاشلتعسإنكتقولاإلنـانأيهاةةتوفىيقولوهوليه
قةاطالحياذتخياكيفتعلحـت

ءجوفاتعسةفاشلةالحياةتصبحافاتيةحياتنانحياحينماإننا

فىونسريددـفىأيديناونخسعبيسوعنلتقىحينماشوللهاهدفال

جديدةحيوبةفيناينفخحياننافىمحفرهوبركةقوةونخترطريقه

يخاهاأنالحياةصتستذاكعنداألفضلالحياةفيناوتفيض

معانآلمقالكلهفيمابكلءاحيابالتالىنصبحوهكذا

321



الزائفوالراممماالصالحلراممما

عيقمصهنفتثآلىآلضعالىحوآلراجمىحآلصباآلراعىأتاهو

آلذىراجميةؤلحشأجيرقؤىابأؤآفاتآثجرا
آثحرافويئرلثمقبألآلذئقمرىهتحراآحتئ

وآألجيرويحذدقاافحرآئآلذشبطفحخطفويفرب

قإتتئأتاآمدبآئجرافيؤآليتاليآجيرألئهربأ
آنكماثرفنيتؤخاصتىخاصتىؤآغردتآلضايحآلراجمى
غيقتفميمىآضعغؤأتاأألبـآتأفيؤأتاتغرفنيتآأل
فاآئجر

اهاا01يوحناإ

المفلوالراممماالصالحالراعىبنمقارنةسوعيعقدالفقرةهذدفى

الشخصةمصلحتهيرعىالذىاعىوالراألمنالراعىبينالطالح

مسئوالعنهااعىالريصبحاعماالرإلىاكنامهإنممسانيسلمحينمانملسطإنفأ

تقصربسببيكـاأذلكأنيحإتأنعليهالحداهاءاشثحطهفاذابالكلية

يتحدثعدموسالنبىنجدونحنذلكعلىالدليليقدمأنعليهجانبهمن

أوفخذممزقةأدنبقايادارالوحشنابابيخامننحتوهوالراممهكما
الضحيةأنتيحبأنهومـاذيثلهدفاوأل321عاموسءلدماباثةملو

421



سفروفىارادتهعـنجاخاكانموتهاوأنفعالماتتد

كيفشاولللماليحكىداداودإلمنستمع714363ألولاثيلصمو

معدموفصرلفىيدخلأنإلىاضطرأبيهألغنامحراستهءأثناأنه

ومقاومةبواجبهمالقيامإلىعاةالرداءاشعياياويدعوالقطيعهاجمابوثأسد

الراكىيداخأنالطبيعيةاألمورمنكانقد134ءاشعيااألسد
الموتلخطرحياتهتعرضتولورجمتهعن

لمجرأالمقدسوالكتاباألرضداكتابهفىطوسونأالدكتورداعن

الوحوشمععراعهوأخبارالرعاةقصصإلىاسممعكنتمااكثبرإ

إننىبللحياحمهمحسابايحسبونالاكهمعرفىاحمموكيفاللصوص

بلغنىماواخررعيتهعننفسهالراعىيهافبذلحالةمنأكثرأعرف

حينماطبريةمنبالقربرعيخهيرعىكانفقرراععنءأنبامن

الرجمةبركوالهروبمندالوةجرخنباشلحاداجمدوامنثالثةهاجيه

رعيتهوسطدامياممزقااجسوسقطشجاعةبكلواجهيملمصوص

أمافقهبـككعنمادافعالتى

االئنينالهنفارقوالشاألمغعرالغاشاممماالرهناكاآلخرنـاالجدومن

منأحياتهبدأأنهبمعناالرعيةمعولدانإنسالكحادقاألصيلاعىالرأن
اصدقاثهأوخالنهبعضكأنماهىعيةالراصبـحثحتهماراعا5أظفارنعومة

راحتهفىتفكيرهمناكخرراحتهاعلىويسهرنالنهيحبهاحبهفهو
اليطيقألنهاوماالليكسبمماالرمهنةإلىاتجهاجرفهوالثانىاماالشخصية

شعوروبا3دعوةبالفهوالجبالسفوحكلالحياةفىلذتهوبحدالمدنحياة

تهددالدوامعلىوالذثابقطيعهيهددبمايهتموالراجمجردإنهبالمسئولجة
ارسلكماناهالالمبذهألوعسقالهالذىالقـولنقرأونحنالقطيعحياة

521



منافسسىشيوخيحذرلىوبو0161متىذئابوسطقمغخبم

تهاجمايذئاب5هأ0292دلأعيالرضلىثششكللذصابسخأقأنال

ربوعةالرفجركتهبانقاذصإاليهمالوايألجيـدعالق

يبذلهاأنهاذبإااممماالرماتعاهمنأنهازتحرداالهـكـرواتفيفى

إدمحمضاواتروىحةتماك116كرياططيعإالحمللجحعفىمجهودا
نمصخطأنهكنيستهفىسامتقاعضواكانالذىليلكاشازاإلنجالكاخب

وعقدتالماديةالفاتاظبعخمابسببوراعيهاالكفيـةبينالمتاعببعض

أعطوادهاختافىوقالديلكاهـوالدهفوقفلبزالدفضجدسة

الكأودعوههأجىساألجير

ألجليعصلالذئأدأولاليفصانهفااألجيظنيادايوعيتحدثاح
اخرثهاأىمنخرأحرايألجرالمالايافكرالألجرجلىاالمال

المحبةرباطميربطـهئأالاولئكفىيفكرفهوادحبةرداقعيعحلىالذائا

طإللمأنهفاالقدرابهأرعيتهاحبااألالـصالحاعاالرهوييسوعإن
حيايهالءفأالننه

ايفيسوعفترةاهذهفىالثأملختأمقـالآخرينأمرينحظنا

كاصعناتجرانكلعحتإقنجداليوتافأاألصلوفىالعالحبالراعىففسه
هناكواألخالقىالجافبـطعنتعرثاأجاثوسداآلكلصشهناكصالح

صالحاإلنسانساذلأوءإمكمااذللتأنتعىالاقااساههـداةك
ملباطولوجاذرجمةرقةحهصافىأنبلاألدبـجةةاحاككهفحسب

الصالحاعىكالرنفسلىعندايسوعيتحدثفحينماحلوةجذابةورةمنه

صـالحهوفأواالخالحمافايةالمنأكخرفيهإنالوسضافداكلدآل

عنمديةأوتريةفىاساكيحدلتقاالثاملوالجالوالفيضالمحبة
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ناحيةمكفايتهقصدوناليفاضهمهكذايتحدثونوحينماصالحلبب
التىومحبتهوحنانهعطفهايضايقصدونبلفحسبومهنتهفة

درةلماوقوةالاعىلركايسوعةصحورفىإنللجميعصديقامنهجثلت

والجمالالمحبةمنحهالةتحيطهاكا5وهذوالصالص

هذافىبالقطيعالمقـصودهوأن4نالحظأنايهمناىالذشاخأالواألمر
للهجوأمعرضفهوخطراندهيتهايئالىوقطيعيحالممىكنيسةهوائمال

الداخلمنهمعرضوهوالصوواوالوحوشئاتذالمنالخارهن

الكاذبينءاالجراعاةالررألخطادلالنقسامات

وكمدوجالمزالخطرهوهذاالداخلارجاظمنيتهددهفالخطر
اعمقءوالرؤسماالقادةمـاالمسيحكفيعسةلهاتتعرضالتىالمخاطـرانتص

ثعلقرلامانةاعدبـببالمسيحقطيعتمزقكضرراأثراوأقحى

فهوالثاتالخطرأمابالقطيعتعلقهمنراكأجرمجردالنهبالمالقلبه
مسحورالداخلىاكصاالخارجىعلاظإلىنتنبهفقداوةوضرعحقاأكثر

النحسبلكنناممـاباطكللهنعصللهنتنالالذىوالخطرمقنع

الداخلمنيتهددنامماألحـاباللخطر

المصيحءاالعاةالفرتكزنذاكصنديغةأمرغالقيادةونتوحينما

وتهالثوتذبحفتهاجممملهالتعأشأمنـاخدرجطىالتىئابواألللوحرشـا
يمالميسوعاألعـغاعىالرنمـطعلىدغاةالمبجعكجسةتحتاجهماأعظمإن
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اقمحوفاحدةلو

آيىأنتئمجىآثحطيرهذمنئممتثاخريخرادتؤلي

ؤزاعؤاجسذةزجمحةؤتكونضؤيـامعفتأئضأبيفك
واحد

0161يوخـا

ذاتيتهمنيتخلصكيفيتعلمأدأاالنساننفسلاألمزرأقحىمن
ومامجتمعهأوإخوتهفىيهانهويثوبينبذعنصريتهكيفالمميزة

الفكرةفيهتتملكالدىوقتالففىالمجخمعاتعلىينطبقاداألفرالحمايخطبق

دونبهاخيتهمميزةبصفاتاختصىقدبأنهالمحتمعاتمنمجتعلى

باتفرداىااتبزالممظكأنيدركأنعلطالعسيرنميصبحلصواه

كيانفىالعلمدالفرهوليسوأنهاالخرينأمداوحمإليهااوصولاباب
أنفسهمفىقدوااعناقابهودىالشعبالغلطةحىإدـوحسبرالكبالبشرية

فماسواهمآخرشحببآىونالإللهصلةالوأنهالختارتاللهشعبانهم
هيـغفالراحتهملرإالجهـيعهااألجناسهذوككلهاالشعزب5هذخلعقت

هخاليالبرنامجفىمههـاخهاثوبالاثالةكانإذاهدالهمجميدالـكونوا
ادمفالوالزوالاإلبادةحوالهافحمارمصحالعوأألعلماوإكنها

تسندىالشبيةاظبالدعدئمتكونمااشبهالثعوبدـنياناللهفكرفىلها
فيمةقماواكتحلشأنه3وعاوارتفعءالبنامومشتكوينالعندءالبهنا
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جدواهاوماالدعائمذ

للنيران

وقودآتصبحأنالخـرمنيكونقد

خلكتهمالذينبأولئكجميتفالمجدربإلىمنانستمعواكنضا
3صمحظرمنليستالنىخرافهلهإنفائالالكادبةءوالكبرياصريةالروح

اليكواألولىخرافهإلىليضمهاالخرافبهذهيأقوأنالبدوانه

هومماالجديدالعهدراسهووقفيكاركاشخصهسعحدااوالجصغ
يماقدامهدالراممما

المشـحرايةمحتواألجناساألمميهتتحدالذكاالعغاليواذلكأما
ههدالثنايافىتسطعءعتالمشرقةاللمحاتمنكصرانبدفانناالواحد

قىالليقدمأشعياعدااالنجيلىالنبىةايـطالموأولسطورهوبإنالقدب
لفهعناككانفانالثحيداليومذلكعنـاالمشرقحلمهنبواته

لقبائلوبركةلألمءكالنإنـورعوقدألنهفهويقولحهكـذاالسرائيل

عدوالالعهابركاتفىينأجمعاألممتراكااإإشارةاألرض
بلهأمهأوصعبماعلىوقفاليستفهى8د6و946و246ءأشعيا

ملثالبمسون113إلهأنتنادىوححناكهنامتانرفصيحاتبداإ

ءاألنجياكأمةائيلالعرالختياراألسايمىدفالموأنفحسبالسراثيل

المهإلىباألممابواالقرلألمماللهإعالنهواعيدوالمو

ددالهذافىيتحدثالجديدالعهدأنوهدةألوليبدووقد

حرةفىامنقفتيسوعلربومواعفكلماتفهناكمتناقضيئبرأيين

كاللخدممأرساحينمالتالمدهالسيدمثالحديثخذتجاحهندحيما

للـامرينينةماوإلىالتذهبواأعمطريقإلىأمتىابشاذلكأورد
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الضالةاليلاسبيتافخإلىبالحرىاذهبوابلتدخلواا

حينماصرختوريةاالفيفيقيةأةالمومنموقفهأوتأمل0106متى

ويطرحالبنينخبزيوخذأنحسناليسبأنهفأجاحمهامعونتهطالبةإيهإ

يرسللموأنهاألممعلىيلقونهاليهودكانالذىاللقبنفعسللكالب
ولكن5143متىالضالةاثيلىاسبشـاخرافإكإأل

ومباركاومشجعامحباصافيبدوليسموعمواقفتوجد5هذمقابل

ومنذرامبشرأيومإنمناكويبهتهماامرةاإلىيذهبفهواألمم
أنالسامريةللمرأةيعلنإنهبلث4يوحنالمعجزاتهوصانعا

893يوحنااللهملكوتإلىلالخولضمانآليسهيماابرمنلاتسا
ائيلاسرفىوالأجدلمقائلدايسثوعيتحدثوماقالراألممىالمئةقائدوعن

يديهعلىءالشفانالالذىاألبرصرىوالساأ8متىهذامئلإيمانا
جحعودهذابضصرفهموبخادتهالمحدمقدمةجعيرالذىالوحيدهونراه

سامريايختاراهنرالصالحامرىالثيموفى7191وقااليهودزمالئه
يأتونكضرينأنهتعاومـا0173لوقابرالوالفلبلرحمةكعثدل

اهيمابرحضنفىويغكئونوالجنوبالتنمالومنوالمغاربالمشارقمن

يكونهناكخارجافيطرحوناهيمإبرنسهـلهإلىاشارةتالملبنوأما

اوصىصيةووآخر3182اوقا8111متىاألسناصوعريرءالبكا

كلهاالخليفةباألنجيلزواويكرأجمعالعمالمإلىاهبوينهأنتاليأهبهاالسيد

رالعالمنوإنهفقطداوانورلعسويسوع2051مى615مرقس

المواقفههنهلماذاالظاهرىالتضارباهأاذافله831يوحنا4ك

علىوتجعلهاوقفادايحسوعآللوسالداحدسوتضعوكأنهـاويباالقاكلمحاتالأو

األممدوندهرال
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العالمربعهولمادالشاملاليوعفهدفيسرسهلورييهاعلىابلجو

إلىيصلأنيريدكانإنأنهيعرفعظبمقاجمكلولكنلتهكله
لهذادةمحاداثرةالبدايةفـماأمامهيضعأنعليههالمتسعةأغراضهقىجاحا

جبهةفىيضرباحرإذااالقتالانإمفىاالنتصارإلىيصلفلنالهدف

وإمثاالتهقواهموجهاوجنوده5جهودمبعغرأباوجنوخماالمشعة

يريدكانإنإنتصارأيكسبلنحهذاإنهومعركةموقعةنميحمرأيم11

محولاطريقفأالايحححوفعلهماارهأمحددافاهايحددأنعليهاتجاحا
دةوروجددائراألمرءبادكفىاختدرقاللمةالشامالمتسعةيحةالعـظأمدافهإلم

ايطاليأإلىوالثاتاكالادباإلمماالواحدعحثراألثكا5جةمتالحلأرلللو

ساليتههـلالفجاحأننتظركناملآسياإلىاخوالرجعيدالائرالجـزإلىالااو
لكلاليهوديةداثرةعلىالبدايةفرركزلقدنجالعريضةالدموائرهذهفى

لسلطانكإامالماإخضاعوهوأالالعظيمالشاملهدفإلىالبدايةفـمالي
مـحجته

الفقرةمدهفاامررثبنتتإمعإثثءئحقااثهـخا

اهسووليسوحدهيسوعفىيسوعقأنهاألولىالحقيقةا

واحدايصبحأدطاالعايستطيع

الهنودالتـانلرسلمأولكانإنهدايونجإجرتونالمبشرعنيقال

كانالمـعفىخاثرتكالحماوىااآلبمحبهمأعلنوحينحارالحه

3عصاأحدصفهقاقبهلمن5يرفولماللهعنيدجاإعالنبمثابةهذا

داأناناعنهتاقولسحعتكهلاألعظمالروحعنثتتحاكنتحينعحا
مذااضاكيمالزوقاطعهالمحباوىالمصناأبوإنهنعمسلالمروأجأب

أنيومانظنكخاماإننالىجديدإعالنإنهيكفىانيحلوميلج

المدوىالرعدرفىصوتهثعنسكخاقدلأبوناهواألعظمتالرو
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فىجبروتهثدر2ىفىكنالفدالخدطفالبرقفىضبهءصواعقنرى
إليناتأقولكنكالصخرشقوققىخوففىفنلبدءالهوجاالعاصفة

بكفيناهذاالقلبالكبيرماوىالاالبالمحبااللهأنهقـخبدنااليوم
بهتفوعادقليالالعجوزالزعبمصمتنم

تجالمرسل4وأجاةداأبوكاللهبأنقلتهلالمرسلأيها5
نعمنحنأبونابأنهقلتوها

الوجودفيةقوتوجدالالأخواتفنحنوابوكأبىاللهإذامادام
للجميعواحدالاللهأبوةفىالمشتركااليمانقوةإألوتوحدهاالقلوببطتر

علىتنقسمقـلهاألمة5وهذوشعوبأممتوجدالعالمفىلهالجميعوبنوة
وهنوعصبياتوقبانلطبقاتتوجدالواحدةاألمةقلبوىاألخرى

يوجدوالتواحدةعالميةأمهتوجدفالعليهاوتتعالىتالثعلىقنقسم
تتخطىأنتستطيعالتىالوحيدةالقوةوالعصبياتالطبقاتفيهؤنتفىمجتمع

أوطبقبةجنسيةأوعنصريةاتنعرمنوالسدودوالحدودالحواجز

فىإخوةجميعاالبشرتجعلالنىفهىالمسيحمحبةإنجيلقوةهىطاثفيةأو
مسماوىاللآلبياركةمةبتو

وراعواحدةرعيةلتكونالكلحةإطارفىنجدهاالفانيةالحقيقة2

تسربتولكنهابيةالعرترجمتنافىاألصلىللنصمطابقةالجملةهذهواحد

جيمسجمةبئالمعروفةالمعتمدةاالنجلزيةالترجمةفىمغلوطةبصورة

الخطأهذاويرجعواحدورلواحدةحظيرةلتكونوودتحيث

بالفولجدتاخةالمعروالشائعةالالتينيةجمةوالزايرونيموسياعهدإلى
إالالحظرةبأنهتعليمهاالكاثوليكيةالكنيسـةبنتاألساسهذاوعلى

حدودهاخارجخالصوالحظيرتها

واحدوراعرعيقراحدةلتكو5هىأسلفناكاالحقيقيةجمةالرولكن
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واحدةلحظيرةدفعاتدفعالخرافكلأنمنتنبعالالحصقيةالوحدةن

انبلواحدإطارفىتبقىأنكلىعاليةأسواراخلالبقاعلىعلىترغماو
تنساقوالواختيارآطواعية14الواحدوتستجبالراعىصوتقسمع
ليوعءوالوحدةحىبلكنسيةوحدةليستالوحدةإنكداهلصوت

وطائفةكنيةليمإطاروالمسيح

العربىشرقنافىمقبولغرخأأكهووسياسيا3مثاوألخذ

متعددةدواليفمخولثالكوهذاانإبريطانىااكومنولثبايعوفمماثا

داخليةالعالقانهاتدظمالنىهادساتروالخاصةوأنظمتغاتهاحكودرلةلكل
المناداةإناالبريحالنىللتاخءوالوالبالطاعةتددنجيكأكنياالرجيةاو

وتاتليدواحاأوبطاخواحدةبكنيمحةالمناداةالتعنىواحدةععتهـهـ

يضمهاجميعهاالرعاباأنيعنىولكنالعبادةقواحاونظـامواحا
الوحدةءبشاإنلهوالتخبدالممبليسوعءاوالاإطارمهـوواحدإطار

نظامالهذاءاالنتماأومعنلنظاملفوعاأساسعلىاليقومالمسبحية

المسيحيسوعواحدلشخصءوالالآساسكليقومإنهذاكأوايآلخحى

المسيحسوعبهنادىالذىاالعالنهذاأنالثالثةالحقيقة3

شخصىءنداحوأخرىبعبارةأوإنسانكليخـصأنيمكننداتهو

أنمغاكـليستطهخلمايسوعمخيلةقىءتراالذىالحلمهذاأنإنسانلكل
لتحقيقهليسعىفاكلعاتقعلىموضوعةالمسئوليةإنبلتحقيقهفىيعاوخا

كارزباليسمعونكيثتوأاإلضارةلهمتقدملمإنالناسيزمنفكيف
ومجدهمإليهميسعىمنيوجدلمإناجاأفواللهدينفىيدخلونركيف
الجديداالطانةحظيرإلىويدفعهم

كلكاهلعلىبلالكنبسةعاتئعلىالملقىالمرسلىالواجـاىفيهنا
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كلمالآنينتصوأنواليطبغىوالحياةيبالارتباطبهارتبطوميحلىباآمنن
ىةأوأفريقيامجاهلخلمنائيةقةمإلىهابذاخاهاملىمهالمربالوا

نحياالتىةاذهـالقلبفاحلالتعتىبلاليااسترقارةفىبرةبراكالقباثل
المهوالمسيحمحبةدائرةخمارجناأإنماناقردرفنكنافابءفيها

فالراعىالصالعاعىالررةحظالىندعوهأنعليناملقاةالمسئوليةفان

دهونرالضمالذلكلخكنشفنسرأنوعليناالشاردالضالبالممالح

االحىذلكلتحثعيقالطريهخاوكهحـأادحلمداثرةحدودهغاخقطالإلى

براعيااإلممانبرباطارتبطناقدكناوإذانحـماعلينايخوقفتحتهيقهإن

أجمعالعالمنماليكومعهلنسعىعجةالمسثوباظبربالتالىارتبطناقدفاننااألعظم
واحداعلرةواحارعية
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المحبةختبـار

أيضأإلخذهاتفعيىأضمغثـمافيأألبويجتتييهذا
سمفطانلىايىمنأتاعهاأضتلجمتىتأخذقاأخدشتث

قبفئقااثؤصميةالذأئضآآخذقاأنمفطانؤلياضمققاأن
آيـىين

017181يوحنا

قليلةكلمالتافىلناتتثدمالعهدالجديدفىكثيرةفقراتتوجدال

الفقوةهذهنظهرمحوعثعنشاملةصورة

الكاملةللطاعةكصورةحياتهراىقدسوعدايبأنناتخبرفهىا

حباتهاألبنكرسالهدفولهذامحدداهاسفااالباعطاهلقدلآلب

فريدةعالقةفىاليمحوعكانلقدالموتإلىاألمربهانتهـاولوحتى

األزلىاألبنكونهأساسعلىتتثومأنهامعالفريدةقةاما3اوهذهاالباللهح

اليسوعتصرفكانبلذاقلتصرفمجاالتئركاكاماأيهاإالالمبارك

اليسوعكونإنورضاهاللهإرادةخطدهومثثابتخططموفق

لذالبنوةانمسئوليةأعظميحملكاامتياقىاسىيتضمناللهابئ

ناركونحنأاحترابكـلنقولهالنابالنسبةللهالبنوةانكالهبةبالنس

التبنىاساسعلىالمبنيةنحنبنوشاوبناألزليةبنوتةئنالعظيمالفارق
الكاملةالطاعةاساسعلىإالتتومأشأنيمالالبغوةهذه
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مقرنةامجادهيرىكانالدوامعلىيسوعأأنلناتظهروهى

اذفابالنالىوأيساورهينتظرهالموتأنافىلحظةيشكفلموهوانهبحسليبه
أماوالهاويةالقبرمحطماآمنتصرآظافىاسيقوالموتبعدأنهفضك

وىالساالأتواثقاكانلقمداآلبفىالحسوعيثقةفهـوالثقةهذدسر
والموانااللمتجبوانالدةالطاعةأنيعرفالقدكان4عضيتخلىلن

همناألكىبلاألتجاديهاتيالطاعةأناأبضآآمنكسنهولوالألكسطبهاد

االبادألبدىفاألمجادامالساعةالهوانبأنيؤمنكانانههذات

افقهتراابلااألهدافمنطدفالوصولأنرفيكلنااألمرواقعفىو
ثمنهناكالحياةافاهاكلعليهتبتىوسندمهذاوالمتاعبالتضمحية

مرانباسحىإليهالوصولأوعللصولانبغـااممقابليديخمأخاألبد

النجاحالليالىوسهررمماااحسابقىولالصنيصاتإلالوعمولممخـشنالعلم

هناكواالجمادوالحكةبالمثابردتاتهاطنعتطـغرفامزحرفالفى

الماايحهـاانواعيستطولمالحياقفىالنجاحقحطارفاكمكثررن

يصلأنيستـيحأحدالححيةوالتخالثلفةعنواتراجعم3ألاهدافهم
لريهتالهورالعظعحةالمجافـطريتمااواسعاالطريقفىيربايالمحدإلى

الخربالضجتئ

بلاربااضطرممنثنمأيسواموتأألءجيبكلنهرنااويم

وفأاألخرىبعد3المراليـوعيؤكدهاحئيقةحذهتطوعياياااختكان

انارادفاوكحدالإلمالسيفيودانتلميذهيأمرتجدهأاآلالبستان

المالئكةمـأجيوشايطلبأناستطاعتهفىكانأماالكاسعنهتزاح

احةبصراليـوع11تحدثئالطسرأمام6235متىعت4ادفاخا

اخضارهبمحخىبالثاسيمسكالذىهورأنهالمتةعليهألسلطانافـه

فىيكنلالظروفضحيةبثنلمفيـوعوهـ919بوخد
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منتتخلصأنمخاولوهىالذبحإلىأففهارغمنسلقشاةمرنظوته

ألنهالمذبحعلىحياتهيسوعوضعلفدبهاهسكالذىهنالالظيدكأ
ذاإثاختار

فىأصيبأنهاألولىالعالميةالحربفىفرنسىجندىعنيقال

الجراحلهيجرئأنمنبدمنهناكيكنلمحتىقاسيةإصابةنراعه

أنكليهعزالجراحأنلدرجـقالطلعةوسحمكانولقدللفولبترمملية
جوارهإلىانتظروهكذاداثمةبعاهةممرهبقيةسيتهضالشابذلكمثل

الشابفقحولماةالقاسالصدمةعليهليخفففيواسيهالمخمرتأثريزولحى
اعكذشفتهدتأنالفأخركأنيؤسفنىالجرالهقالااخيرصيز

سبيلفىوهبهمالقدأفقدتهاالشابعليهردونجسركة

فرنـا

الطارئةالظروفبكمفىغرةعلىاقدامهتؤخألـميمـوع9إن

النىااللهةالقوةعنالنظربصرفالمعجريةقوتهعنالنظروبصرف

بلقىأأللحظةآخرحتىوسعهفيكدنإنهنقوليديهتحتكانـت

المرتتجللقدقئاليقتللإنهنفسهويخلصيديهمنالمرةبالكاس

فىواختيارهكاهرءجملاحتضنهبلالصليبالىدفعايدفعلمطوعا
خالصناسبيل
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االلهاينأملعقلختل

الذأبستتحبآثتفودتثنآنئحثيقاؤلمآثضةجتذت

ىيفذوهوشمئطابهمئهثميـرونكيدنقالآثكآلم
قنكآلمالذالثشواقاآخرونتهتةتمغونمادا

أثعفتالأغمنتفتغأنتقإلرشئطانأألعلدنشمثطب
019112يوخـا

ةالحيرةالحروتملـكتهماليسوعكلماتإلىكودالواصغى

يكودأأنفإمايقلغزأمامفمهيغلقحينماإنسانكلتمتلكالنى

بكلماتيهذىفراحالعقلانافئافقدهشيطانبهانساناهذايسوع

بواحدالتسليممنمفروالاللهابنحقايكونأنوإمايدركهاال

يتحدثالتىالئعبيراتبذاتنفسهعنإنسانيخكلمحينمااضيناالفترمن
هواإلنسانذلثإنفإماللهمساويانفسهفيجعلاللهعنيسوعبها

أوالنجرلسببالسوىالتعبيرعلىسيطرتهفقدانهواماللهمعادلبالحقيقة

كذبودعاواهعينهاالمسجحكلماتمننثبتأنايمكنكيف

اليهودءادعا

االطالقعلىليستالمسيحكلماتإننفولطءشىكلقبلا

شاهدبعدشاهدانققبساننستطيعالفكرىاتزانهفقدانسانكلمات

وموخراالكناملالصحوكلماتهىيسوعبهاانطقآلكلهكلأنالئبات
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إنيخهيقولكورنسليونيلبقمكنابالموضوعننسنمأدر

حدتعبرعلىاجىالعالملجعلمعىالصونيأنينبخىالبشريةهدف

القولحمـذاتعىماذاسئلتقائالحينمايفيتمللهكومنولث

منوكاممياانيإطارفىاألنسايةإلقاتالتنظمالقالنواميسنجدواين

فىحالمسببهانادىالتىالىألدبيةالنواميحسفىالجوابىكانالشاملااللهى

صيغةذاتتكونأطتصدحالفواميسهنيمحلإنبلابعلماالموعظة

الإنسافىمححعصفىالقاتالتنظماجتماعيةسياسية

يوعااتعاليمعنمهاداوالمفكرينأقوالمـةعيمجردوهذه
يخـاالذىالعالمنظيرمجنونعالممحتاجهمااسمماانوسحوهماالمسيح

يعودلالحياةامهافىواستخابهاوالتمثلقيالىيمرجاالتشبعهوفيه

ينادىالذىداوجوافىالصارحاألوحدإححوتاهوموعفيعصوابهإلى

بمـرىالامكراتخبطاتأمامالمهابكـكمة

3يفعلانوماذاالكاملاناالتزأحمالهاندايسوعوأممال2

مجولكانإنهكاليمنالللشهدعنهمماوضعهمفىيفعلهلمءيماوأى

كاعلمحسءالشفابلمسةممسيرةالاببماجساديلمحسخيرآخيصالناسبين

وطعامهصحتهووجهدهوراحتهبوقتهىيءاالعزبلمسةةالكسيرقاوبال
ظهرواالذينالمجانناولئكمنهوأيهالبخريةخدمةسبيلفىونومه

رلممهدفهمكلوكانالبطولةبهأالتالمجتحعواحاطالتارفيفى

نايصنعوكانوالقدوعهمودماآلخرينءبدماألشخاصهمضخمةصورة
يـوعأمااالخريناالمعلىويرتفعونلهمتماثيلالضحاياءالشالمن

عيىيفتحشيطانابهانساناأنشيمكيفألفصهمالهودعنهقالفكما

الكسيرةالقلوبريجلالنسـانيةاخيريقدأممىالمولود
آلطالى
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لىالعقاتزانهفقدانسانتأئرلبساآلخرينعلىاليسوعوتأثير
الدياناثعلىاألولىالمسيحيةحجةولعلهاتدحضالالتىالحقسقةإن

األجناسوامصورواألجيالاكافةفىالبشرمنالمالييندنماليأنءجحعا

بقوةمباركاوهدفاجديداطريقاواتخذتوتبدلتجاصهمتتغالهـقا

الذينءالبسطاالئالميذجاعةفىكانفماذاوإالنعمتهوفاعليةفيأالىاليسوع

بنجاحطريقهميشقواحتىالئقافةأوالعممنحظأدفىغالبيتهمينللم
بطرسفىماذاالرومانوقوةالونانوحكيةايحهوداءدحاوجهساحمماق

جيلكلوفىونذيرومبشرشاهدإلىحوليقحتىالجليلىالحجاد

أماموالمهزومءشىبكليضحىواألنافـاقوةيلبسالضعيفنجد
بروالسكالسالمبروحءطتلىالقلقوالمضطربنتصارا1ينالشهواته

مجنونفهلنعمتهوفاعليةثيحوعبقوةهذاوكلجاتهمنالثأسيمتزع

افهالمجدوالغنىهذاكلالبتنريةيعطىأناستطاعالذىمذاشيطانبه

العقلىوكاملسيةاكاملشكبال

فىوتعاليحهانعظمىالمسيحارساليةيدرسسعلبممفكركلان

وأنارالالوفيربالخيراالنمايةعلىعادلتالنىالمباركةالنتانجفور

األعظمالعقلبوراالنسانيةعلىأشهرققدلمجحالميـوعبأنيقر
اللهئور
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والوعدلدعوى

اشيتوكان4اورشييئفيالئخإليلعيدوكان
شقئقانرواقالىألقئكلفيثىتتموغيوكان

تتاأئفمئغاققتئإلىتةؤقائواودآئهبهقآختاط

وعمتأتجاتهثمتجهراتتافقلطسيغأئضأئتكثتان

أغقلقاأتاألتياألغضاذشؤجمنـونتثمؤلتكئمففثإتى

ئمثكيئوومنونثتثممودلكحكعئمليتشهدهىآبىبآيغم
أتاؤصؤيىقعتالىيخـراتكثمقفثكمايخرامىمنتئم
لهللصودنئةأبحيلوةأعطيهاوآنافتئمعيىأغرفها

تإلىجمنآخدتخطفقاؤآلأألبتلإلى
012383يوحنا

حدثتالذىلمكانوااتاريخاباثباتيوحناالبشيرإيبدأهاةالفقر5هذ

التجديدوعيدالتجديدعيدكانفالوقتفيهادارتالتىالمناقشةفيه

التقليدعلىموخراأدخلتالتىلعظحىاألعيادآخركانالهودعندهقا

عيدفهوالعبرىاسمهأمداألنواربعيديلقبكانوأحياناالهودى

أىالعاممناألخرالشهرمنعشرالتاسعفىيأقىوتاريخهالهدنوكاه
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الميالدأعيادبدادةمناجايقرت4ذ

الحاضرجرمأحئدبااهذايقدسو

اليهودزالوماالغربعتد

بطواآلاقتراتأعظمنحادمةرسإلىفحرجعخحيدالمحداأساحماأمد

ميالدقبل461إلى571عافانةمارةاافآلالهودثاألمةتاريخذ

هذافانوسإةزوحماوفط111مماياييالثريهدسوفيكلرشالالخاصاالمى
نفسهنممافقررإغريقىهومالعاشقالاليونالةبالشقافةمحجباكاذ

الجونانيةالثقافةمحلهاوبحليأرالوالثقافةدىاليهويئاالشأفةححتأححلأن

ينفذأنحاولاألمرءباثكماونىنطفالربوعفىاألغريقاآطةويدخل

يهودالمنالبعضرحبفقدماحدإلىونجحالسلميةنجالوسـائلخطته

ينالمهباصحمثنمراحدرجلوقفةوقفمعظمهمواممنلتطوربهذا
األجميلى

داحبوارأسعاثابئاحدحعنهاانفجوتحتىدابل071عامهلاأنماو

هلكطويالالحصاروقتاواستمرارجربحيحثىورىالسىالملكهاحاصرفقد

فقدالهيكلاأملهملءكاعددوسبىيهـودىفألنثمانمنيقربمايخه

حلةباجنيها041دلاقوالوزنةوزنة0081إعاويقالفودانجه

كايةقوانبنأنطيوخوسالفرضوالييثلانةخزمنبتقداإلنجليزية
يمةيعدجرةااقورمنبفسخةداالحتفاظمجركانديهوالعالامةوالصراقمحوةافى

وهىعليهايقبضأموكلتاناشلىممارسةلكوفياإلعدامتستحفظمى

عنقهافىيعلقونوأطافالهاصلباالموتهامصيريكونأبندنهاختاضاتحاول

وأخيرأللضسادهواخيرإلىحولتوأروقتهدنستفقدالهكلساحةأما
إلىحاافـحالكلقاتالمحربحذملحوثكالخمصاثيةالخطوةالوكماالمالمثاتخذ

يمالذلكتكرالخنازيرمنذبائحعليهليقدالعدةوأعدزيوسلاللهمذبح
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واشقاؤالمكابهوذاالاوسابيوسميهوذاظهرداةالفترههذفىالله

سلطةمنبالدهمويحررواالغايشـمالملكوجهقالبطوليةوقئصتهمليقفوا

طهرالهيكللمعينهاالسنةثتالوفىمق461اعافىذللثلهموتمضرالى
الخدمةأواقوأعيدتوطهرتأخرىمرةالمذبحموأرجاساتهمن

لتذكارالتجديدعيدأقيملهذااتدفيسمنثالثاثسنوبعدسةالمقالى

كابىايابوذادرهأالذىالبيانفىءجاوقدالهيثلتطهيرحادثة

ينبغىابامثمانيةسنةكلتدكرأنيخبنىالمقدممهالمذبحتجديدأيامأن
مكابينقلبوبهـجةبفرحعامكلمنالشهراألخرفىالشعباديعيأن

المذبحتجدبعيدبلقبالعيدهذاكانالسببهذااألجل495األول

يكـلى11رتطهذممارأخرىااحيانوفى

األنوارعدممماياميدالاذهـانذكرزاعوكا

يهودىبيتكلوكانالهيثلجوانبكلفىاراألنوءنضاوقدكـانت

العيدذلكأيامفىوداحابينساريةالعادةهنهزالتوماافورمنهيـطع
توضعكانتالهوديةوتاتابينوافذكلفىالحاضريومناحـى

العيدأبامأولفيثماىدىناححىمصادقيثمانيةمابيحلماأوسجالى
هناكيكوناألخيراليومحلإذاحكمابعديوأواحدأيومااتتغاقثواحا

يبدابأنيقضىكانلمهفألهاليكبهفادىالذىالتقليدأماواحاءصجاح
اليومحلإذاحمماومثبعايوماادثدواباحطحاألولماجمما

متمسكيهودىبيتكلوفىكاماةاخمكثمانيةتتألقالثامن

اضراطيوشاحتىادةال5هذخثمظبتقاليده

رمزأكاشااأاألولمطالداللةلهادالالنكانتفقداألنوارهذهأما
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تكااسانيةاوالداللةاسرائيلارضعلىيشرفدعاالذىالحريةنور

طهرحينماأنهفيقولالضقليدذلكأماجداقديمتقليدإلمانىبالعبرقعود

تنلهلمالذىالمقدسالزيتمنتبقىعاالكهنةبحثرجاساتهمنيكـطأال
زيتإالقنينةجمدوافلمالعمرجمالهيعيدواحتىوالدنمرتالعبثأيدى
يكفىالالقنينةهدهفىالزيتوكانالكهنةرئيسنحاتمنحتومةواحدة

يوماينقصالالزيتاستمرسريةممعجزةولكنواحدابوماإالبالكاد

جديدزيتلالفرصةوأتيحتالحمانيةالعيدأيامانعهتحىبومبعد

فىأيامثمانيةاألنوارإيقادتقليدءجاهنامنالمقدسةالتاتاليـدتقمىحسبئ
اليهودىالشعبيوتكل

اسنعارةمنيحديتوارالمتألتكلةألنواهذهإلىيسوع9يتطلعأنيببغرليسو

بقولبهوكأدطالمبدركثمخصهفىءالعالمنالمشرقالنورإلىبهامشيراحلوة

هذهونذهـهلالهيكلفىالمتألقةاراألنو5هأتشاهدونهللسامعيه

الذىالحريةعهدحمهاتذكرونأورشلـيملىبيتكلمنتئحالتىاالنواهـ
الهيكلاكتنفتالىاتالظلصبددالذىرالتطهونورعليكمأشرق
الخطيئةأظاللبددءجاالذىريةالحىنورأناأنىتذكرواالمقدس
المعرفةأذانوربلخطاباهامنقلوبكميطهرالذىالضطهيرونور
الحىاقهمحضرإلىبكميأقماالذىالحية

سليمانرواقفىتمإنهفيقولالحديثهذامكاذلنايقدمالالبشيرواليوحنا
رواقهوالهيكلساحةإلىالداخليواجهالذىاألولالرواقكانولقد
سلمانروافيدعىمنهمااحدالوانآخراقانروكاألجانبيهوإلمط3األ

قدمابينأرمنهااحدالوإرتفاعكانطذمةأعمدبهمالملكىاواقالرواالنى
الهادئللنأملاألروقةهذهإلىيلجأونالعايدونوكانأعلمنمشغولة
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اندراسةاحلقاتفىيسخخدموتهأالىألجارأوسونالروكانالصالة

دانالوأصولالتوراةشروحالهموذبىويةتالميذهملهمحـوحون
هذهوفئءشتاوالوقتابارثالجووكاشايغحشىوعيكاناكه

يمتقاإلىواحدككتدعوالتئوطفيةالباتكرالذفيساجتامرإىاصحةارفر

المعلحنواتافهاوارتفعتةالغيوهـالدينيةالروحمعدتهاخسكرا

افقاشاذلكصانإتالمجذانم4احولمدتفةاقةخدوسباصيخادىكالالـهوث

يهودواليسوعانبيـاواطول

والوعدالدعوى

013382يوضا

إلىقأئلنهوثالبهطظأليمانلرواقفىيتمختىيسوعأكاناوبينما

إنخالصآماالنستطيعحـرةفىصاتركنابالامنفوسناتعـطقم

البعفياأنمهالشكوكادصراحةلنافقلالمختظـرالممسيحأدـاكخت

األخالصبروحالمالحمذاتقدموا

يسصرعذطنإيافىالىثـالعنيختلمتكاننحيلتهمفىالمسيامثالأنيح

إسرائيالةتعزبينتظرونكاكوامنقولآنيمنعالاذحكلولكنالمسيح

األجبالمشهـىءومجىالمباركءالرجالظغور

لهدحاالهذاقىجحمالىدرينتظرآخريئفىهناككانولحن

بالاشمكأنيمكـاتجديفتهصةإلىإماالجوابهذايؤولل

تصلهالرومانضدخيانةيمةجرإلىأووإدانتهكتهلمحاالكهنوتيةالـلطات

ومانماالرالوالىإالبه
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وقاتهذالكمقلتلقداحازمأصريحةلميسوعجوابءجا

صراحةبكللكم

رآكثالحقهذايرددلمإنهح

معهاالشخصيةمقابلتهفىالسامريةالمرأةأمامالمسيابأنهنادىقدفهو

اللهابنأنهأمماولدالذىلرجلأعلنأنهكا462يوحنا

أمامهبطرسـماصيهانادممطالتىصةالفرهناكذلكعدا973يوحنا

بهوطوإثذلفىاليسوعوأيدهالحىاللهابنالمسيحبأنه

لجمهورربهاحاطالذىالجمهورذلكنظيرمتعلمورلجمةولكن
يسوعينادىألنيدعوماهناكيكنلمءاألشيااثلدلعليهصقفىالمتعبد

بأنهليسـوعيشهدانشاهدانفهناكهذهنظربدحمهيةبحقيقةكالنية

المسيحهو

ءأشعيابهانادفالتىبوةالنولديهميةالمدفيالهأاألولالشاهدا

المساعصرالماركالمجيدالععرذلكعنينالسنمئاتنذاإلنجيلىالنبى

األعرجيقفزحينثذتنفتعالصموآذانالعمىعيونتنفتححيفئذ
وانهارمياهالبريةفىانفجوتقدألنهاألخرسلساننمويتركااليل

يسوعيفعلهكانمابالذاتوهذاهو5356ءأشعياالقفرفى

بيانوأجلىبأعألصوتينادىمدويآحقآيجريهاةحجزكلكانتلقد

الجديدالعهدأنءجماقدالمسيايومأنارهأشرققداللهعصرأن

باألمجادساطعامنـيرآمتألقاأسفرقد

باتأخرفىبأنههودإليإموسىفلقدوالهألمحوالئاقوالثاهد2

تثنيةلتعالمجهيستمعواأنمعلوأن5فظرنبياالربلهمسيقيماأليام
اه81
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القديممنفيهاوقفوالتىوعيتعليمقبدتالنىالسلطاننغمة

أمامفحهاهمتفوالتىاقكميلاإلىيحتأخالمـوسالمكملوقغهـة

مابأبعدتثبتكافأقولأناأماءدماللقيـلانهحمعتمقداألجيال
المتجسدالتدكلحةوأنهبلسانهيتجدثكاناللهأنالشكعنيكون

األرضألهل

النابعةالنعحةيمتعاإلىويصغىيسموعمعجزاتبرىإنسانأىإن
األوحداألمجداللهفيمههوبأنهيقرمنه

وكاعاسيهثاروابلءاألدعاانيبقبلوالمابهودامعظمولكن
وتطيعهوتعرفهالراعىصوتمعتافخوهناكآنفادرسنا

فهىرعيتهمنليستغرئةخرافوهناكخرافهبالحقياتةألنها

خرافمنيكونوالمثود11وأولئكتطيعهوالصوتهالتعرف
عخهءكانواغربالقدديسوع

األحداثمجوباتإنالسابقباالخنياريسىمايكنهذاكل4وورا

بالبشيروكأقممسبقالهىبرتيبتجرىلكهاالوجودمحرحعلىالىتتو
منليسوايسموعأرعيةمنليسوارافاظاولئكإنيقولهنا

تشيراالختيأرعقيدةالعقيدةهذهصرتهلسماعويسوعالتباعالختار

نرىأننستطيعالجدبدالعهدوفىالناساذهانفيمشكلمنأكثر
ءشىفكلخبإلىجنباتتممئيانرةاطواالرادةالمسبقاالخنيار

الوقتنفمفىلكنهتيبهوقىاللهمقاصدةدافىودحـلىفىيتمالوجودفى
اللهأمامومديونيتهحدوثهفىاالنسانلمسئوليةالمجاليفسحبحيثيحدث

اليهودءهؤالالحرةاالنسانإرادةينةكاالولكشهبحاللهتيـافقر

يؤكدكاثنللثومعيسوعيقبلوالنمأورتبءالبدمنذالله3

741



المسئولةلتخفيفذريعةأولهمعذرذلكفىيكونلنلبشير
عليهمالواقعةنوبيةوالم

يسوعأقبولالصدرلفتحأولثكغرفريقوهناك

ثالثةمواعيدالسيدلهميقدمءوهؤال

ننالهااآلبديةالحياةثماروباكورةبديةابالحيايعدممفهوا
قبلناهإدأبأننايعدنايسوعإننافاللهكحياةمعناتبدأاألهنامن

ضنفصلفاتدرعيتهضمنأصبحناإنحياتناعلىوسيداربا

ونخنبراألرضيةاألموروتوافهاألرضوتفاهاتاألرضحياةعن

الاألرهذهكلماوغماوأمجادهاوسثوهاجاللهاءملفىاللهحياة

والتتوقفالحياةفهىافهايةاللعوفبحياةيقبلهمنيعدوهو2

سلطانهلهيكونلنللبعيدفيبالنسبةالرهيببمعناهفالموتالموتتعرف

يخهااألولطالفصلبلالجـاةلقصةختامايكونلـاءالحياةءأبناعلى

تضمحلوالتفنىالالتىالمحبيدةالحياةسيختيروشاإئهم

منأحطاؤلن01وسالمامانكلهابحياةبهالمؤمنينيعدوهو3

المدبرةالحافظةقيالخمالانقديرداليدإناةوعدمنوبالهيدى

عد11هذامعتىليسضأأيبناتمسكامجرافىبالكواكبتمسكالى

الظروفمىأفىاننامعناهولكنوالمودتالضيقاتواأللميجنبناأنه
بأدأاأنفسننمأنوقنالرفيعةاليدفىبأنناويقيناسالماءنمتلىوأمرها

ؤفحنااألبدبةاألذرع
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الممححهكإلهكالربأناءأشعياعاللساناإللهىعدالوصدقتمامآتأكد

معلفأناالمياهفىاجزتإذاأأعينكأناتخفاللكالقاثلبيمينك

اليحرفكواللهيبتلذعفالالغارفىمشيـاإذاتغمركفالاألخهاروفى

االلهيةاليدتحافظهمينالذأونتكعلماتفيضالتىالبركةهىهذه

والهالكالموتأمويجفيهتتالطمعالفىوجودهمفىحتىإحهم
والعوناالثقةإلهرحابفىالثاملباالطمفنانيشعررن
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االعفالدوالحقكـاملةاللخق

ؤآلآلكالعنأغطمهواقاإبأغطانىىآلأبى
ؤاجذؤأألبآتاآيىتلمنتخطفتآنحدأتفيز

01203يوخـا

بالحىقكاتنادىاآلبفىالالصاملةيعوعثققيلناتظهرالفتهرةهذه

هناكانتدادايسوعثقةإنباآلبصلئهفىاألزلىاالنطبيعةعقاألعظم

االننسمعهفنحناللهإلممااألموركلترجعكانتأنهاحتىقالعه

عنحديفهمنالتوعلىانتهىقدوهارعيتهوعنخرافهعنيتحدث

ضتءياكوفىلهاالنىاألمتيازاتوعنرعيتهبهختتالذىاألمان

األبدإلىالموتهاعلينضصرولنبدهمنأحديخطفهافلنرعاسته

أوالذاتيةحكتـهفىثقخهيـضعدايسوعأنوهلةألولللناظريبدووقد
اللهقوةالمطءشكليرجعنراهولذلثالشخصيةمقدرتهفى

الذىهووأبىالرعيةهذأعطاقالذعطهوأبوحكمته
ألنهإالذللثفحاالذاتيةمقدرتهقثفتهيضعكانإذالمايسوعإنيحفظها

موقفليسالحياةمندايسوعموقفإنومقدرتهاالبفىئقتهيضع

4ألقليساألكيدةوالنصرةباألمانالثقةموقفبلالمثمخصيةالصقة

الذاتيةقواهفىثقتهيضعكانألنهبلوحدهاالذاتيةقواهفىثقتهيضعكان
اللهبقوةالموئدة

عبهمورهسامعدهشةإلىدئيوبمايسوعدىفيناألعظماالحقذلكيتلوثم
001



يهذااألجيالسيديعنىماذاترىواحدواآلبإنهواحدآشافىمثور

األبئبقالكائنةالعالقةعنيكشفإعالئأإنبهنادىالذىالجبارالحئ
مداهاالندرىأمماقإلىبنايغوصوأنالبدواآلب

تعالنانخلعانوعليناالخلصأقداسقدسمننقزبهأ
نـتئهلترىمقدسةأرضمناكثرعليهانقفالتىاألرضألن

األيدىمكتوفىالسرهذاامامنقفوهلوكفىيقسربأنهبالقول
بعضإلىونصلالمعلنالحهتهذاغموضنمتجلىأنمحكاولهلأم

الميتافيزيقيةالتفسيراتأسالدعلىالقولهذانفسرهلمتضمناته
بنالجدلمثارظلتالنىاربةاكالالهوتيةشروحاثافىنغوصأم

يكونانيلزموهلومتاعبازتحزومشارالختلفةيحيةالمسالطوائف
الحقهذامضمونإلىيصلحنىالهوتاالباحث

تلثإنقالفالبعضعديدونمفسرونبهثقدمتأويلمنأكرهناك

غبقواالختيارالرداعندايسوعحدثيئهناحديثمنسبقهابمامرتبطةالكلمة

انالهميقولبهوكأقاالمنوالقطيعيةجزلىاقمرةوالعايةوالر
وحدةهناالوحدةأنأىاألصالهذهبكلالقيامفىواحدواآلب

هذهكلفىاالباللهمعيشتركأنهآخروبمعنىوقدرةواتجاهممل

المفديبنوتكميلالخالممهإئمامفىالجوهريةالمهام

يسوعبهنادىماعلىفيهيستندونالمفمرينلبعضآخراتجاهوهناك
صلبهقبيلثفاعيةالصالتهفى

واحدأليكونوااعطبتنىالذيئاطثقاحفظهمالقدوسااللبأيها

151



وحدئهيقرنالسيدوىيقولونكاهنااا71يوحنانحنا

أيفايستشهدونثمبأيخهنالمويربطىالذالوحدةبرباطاآلبمع

أجلمنأسألالست7122يوحناذللثبعدوردبما

واحداالجصيعمكونلبكالمهملـايؤمنونالذينأجلمنبلفقطءهوال

ليزمنفيهااواحاأيضاهمليكونوافيلوأنافىاآلبأحهاأفتأنككا
يكونأنءجالبكـلطالباالمسيحيصلىوهناالحاأرسكآنكالعالم

واحدوالآلبهوأنهاأخيههعاحدالوواحدألمححيحجون

الرباطهرمااإلستغتاجإلىيصلونهناومأ

نجيماخرامعأحدحمالمسيحجين

المسيحىمعالمـحيحىيوحدالذىالرباطهوما

قلوبيوحطـىإىاا

جدبدةوصيةتلتالميذهوصيتهفيالسيدخالكاالمحبةربدطإنأل

وحدةإشا3143يوحنابعضابعخحمتحبواأنأعطيكمأنا
محفظأحدأحبتىإنالطاعةفىوكذلكالمحبةرباطفىتكنئالمسيحي

4132يوحاالمىلى

أبيهمعاليحوعهانادىالتىالوحدةبأنقولالإلىيصلونهناومن

وصاياىحفظشاإنداقالكااآلبمعيربطهالذىفيالمحهرباطهى
يوحنامحـتهمافىوأأالوصاباحفظتقاإناآنماكامحجتهمافىتثبترن

كمايربطالمجةرباطبهبربطهاالبمعواحدفيسوع1هـ51

ليستومحبةوإآلهوآلرحةوحلةالوحولهنعأنأىالطاعةرباطبه

وجوهروذاتطبيعةوةوح
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وهواهنرىمنىبهتقدممااآليةلهذهتفسيرأصدقأنلى

منأكثرقشاهدمنأكئرويؤيدهاألقدسإمماننابنودمعيتانقتفسير
المقدسةالبشابرمنموضع

بروهواعتثوداليفهمهمابالفعليقمصدكانالسيدأصأحالوخال

فىاألبواحدحإنهبسببهثائرحامتوثاوتجدينثآخروجا
إعالنشقتالتىاآليةفىفهوآيضاوالجوهروالممشذةةالقدهـ

منكمأعظمأنهأى92عددكلالمنأعظمأبىيقولالحتااهلى

ملفأشأىاألفهامامنالسيديلشولكىماتومؤاموقوتكمومن
أندمنهاآلبوقفوماالبمنهوبموقفهينادىاهشءخاطى
ليرجموهحجارةوتناولوااليهودعليهثاوحيخواحدراالب

فهوبايهإلأرمىماهذااليلممايقلواناإلعافىهذاعناجعيترلم
االحواحاوهوالذ4ةكاالبهانالجوهرفىاآلبفئواحد

اآلبيدمنالرعيةنحطفأنأحدإيستطيعأنيهفكماصرةالطفى
االرادةفىاالبفىواحدوهولمايدىمنأحايخطفهالنأاللثكذ

مفحمركليحاولوبسببهعليههودااثارقاطحذاإعالنبسبب

ثائرةمنءيهدىتفسرارياقدمالقويماالممانطريقيتنكبأنعصرف

فياثائر

السيدامتدحاألىالحقوهوبهنومنالذىالحقهوهذاولكن

ودماالحإنيونابنباسمعانللقطوبىدالهقاثالبسببهسمحانأ

السمواتفىالذىأبىقبلمنلكأعلنقالكنلكالمشيعلم

ربالىبقلمصضافةاالفقردهذ1
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الحاسماإلختبارإلىلدعوة

أجابهئممرجحوةححارةأيثفبأائمهودفتناول

لسمصآبىعثسدمنتكئمآريئممنةحكميرةأغماألوغي

تقايلينائتهودةأتجماتتزجقوتنيجمئقاغقلأى

فإئكتخديمتقيخلتـلنيماخغتييئخلنرجفك
ئسآدسموعيأجاصهئمإللهأنفسمكتخعلإثسمانأثتو

قاذإنهيقةإئكـثمقفتأتايكثمتاموماقكتوبأ

ئفكناولىاللهكلمةئهثمضارتالذينوللئلثالآلهة

ؤأزمتتةاألبقذشهقآلذىآثقكئوليئققىأن

آشنإتىقفتقينـقتحذفإتلثتهونأتقوآلقاتمإلما

بىضواءتؤقآلأبىأغقاذأغقلتتكثتإنآالله

فآمشوابأألغقاليبىقؤجمنواتمقإنأغضلكثتإنليهنول
قطقمواميلؤأتاالـأآأللأنؤتؤجمنواتغرفوايكى

أثإليهثمجميثخفخركوةشطحأنضآأ
011393يوحنا
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لقدقاسيأتجديفااليهودنظرفىلمايسوعبهنادىالدىالحقكانلقد
تخصدابرةالبشرطوقعنتكونمأبعدهىداثرةعلىتعديأن

وحدهالله

لهكاضتطومهـاللهتخصةدائىإلىيملفلناإلنسانسماومهما

واآلببأنهيسوعإعالنكانالقداللهمجدعلىتتطاولفلنأمجاده

التجديفعلىالعقابوكاندتهاوبأنهتصريحمـنأقلليسواحد

باألحجاررجماالموتهوالمولوىالناموسبذلكيقضىكا

رجمااعةالجكليرجحهيقتلفإنهالربالمعلىجدفمنإ

42611الويندايقتلالربالمعلمامابحدفعندكالوطنىالغريـا

افالكلماتماتعفءوهـذاييسوعلرجمواالعدةاليهودأعدوهكذا

مناألحجارواحضرتمنهمجماجمةأسرععـالقدااليونافماألصل

وهبرجوالهيكلخارجليخرجوهإستعدادعلىوكانواالوادى

ثالثةبنودذاتممناقشةحممثوهـواجهفقدسوعأما

يشفىبهخبرايصنعيينهمحياتهقضىإنهلهمقدقالفهـوا
القلوبمنكسرئيثمفىالحزافىيعرىالجياعيشبعالمرضى

أنهلهتشهدكلهاأعالالمقبولةالرببسنيكرزالمساكينيبمثر
يريدونهذهمنعلأىفعلىنلعالمينخيراوهدىءجااللهعندمن

أىألجلوهيمبأناليريدونإخهمجوابهموكانابالرجميعاقبوهأن
بهنادىالدىرالخطءاالدعاألجلشولبهقامححسنممل

إبنآنفسهمنجعلقدإنسانوهوإنهءاالدعاهذاوماهو2

األذهانعلىالعسرةالحضقةهذهالسيديوكدوابالتهنفسهمساويألله
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يقتبسهاالمائةفىمائةريةاألولمماالحجةلنجتصـتخدماهـ
فهمهافىعليناعسيرةتبدوولذلك86مزالمزامهرسفرمن

اكزمرتلونالذينلئلصألواستحذيرابنغمةاتهثيتحدمزمورالهذافت

افإنعـلىيعملواأنءوالقضاالدينونةسلطانحمهمأيوفىالسلطة
قلتأندالقولباليرتحأالهذايختغمالمعيهماإذوالمسكيهأالفقهر

تآلهةانكم

بينالىعدالةيخامواهـليقيماللهقبلسنمعنكماطاأوالقاضىإد

فهوفههدلبلوغالفقرويعيهأالظالمشرمنإإئحمىالينعثفالشر

بيناآللهةهماقضاةاورالمزمكاتجـطتعبيربيحآواللهمرسكأفىالبشرينب
حاحاألصفقالخروجسغرفىأكلبصورةحيتالقولهذاالتـر

الهودىاالنتـرعنجدالسادسللعدداألولالحدمنوالعشرينالحادى

تولالنقرأالعددالسادسفىاليوبيلسنةالسابعةالسةفىالعبدتحرثمجتم

اوهبماىالعبراألصلوفىالحاكيمىالقاإلىأىاالذإلىهسيدمهيق9
الخروجسفرفىأيضادديربيراكنافسالهةاقضاةسااآللهةأى

مملإليهميوكلالذنأولئكيلقباممتاباكانااقا22982

يقولاومنيآلهةبأنهمفيهمويفحكمةالبشراربميصلجوهرى
البشرعنتقولالمقدسةالكتبكانـاإنيودامنعيهلساماحـوعال

هكذايتحدثالوحيااللهقإوسالمباركاالفيممطبالحرشكملهة3إحمهم
نفسهعن

بهنيتصاسبحقالصددهذافىالألسوعنادىولقد

اظاصالعمللهذاالهمنوالمكرمالمعينالهقدوسانهألولاالحق1

وفهااهاجيازينأوآجيازهىيكرصللفعلادفةالمرنانيةاليووالكلمة
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القدالثااعاتقوضمنددتنرالنىاقدوسومعناهاآجيوسالصفةفععفت

التقليديةالكنائسفى

ماكائنأوءشىقرازبالفكرةيعطىالدواعلىالفعلاهـذ

ءالشىهداعنفيقالخاصةمهحةأومعينلعملوتقديسهوتخصيصه

يختلفالذىالعمللهذانحصماأنهأىمكرسإنهالشخصهذاأو
العاديةالحاةأممالممأعن

لغركاصصأصأناا02خروجمثتدسمثالمبتالسفيوم

العاديةالحياةاضأغراألختالسـاعنكليختلفالغرضهذاواللهعبادةهوسام

يختلفاالمذبعألنذلك6191الوينمقدسالهيكلفىوالمذبح
والكانةالمظهرفىيشههأوحمجرءبناأىبئلهخصصعاالذىالغرضفى

منمكورغمالكهنةألن6281الثاقاأليامأخبارمقدسون

خاصأوغرضمعينةلخدمةوأفرزواوتكرسوااحصصوقدالبعثربنى

دفهودخدمقىنحتلفجمماالضألن5أأرمياقدسوالنبى
الناسبقيةعنبهكلفالذىوالعمل

اآلبأنهذاهوفعنىكرسهاوقدسهاالبإنليهوديسوعفاإلحينا
البشربقيهعنبيهتختلفوغايةوهدفلعملوأفرزهلهوعزقدخصصه

التدعومورةبلنايثبتالقولهذامجردإنعنهمبهوتسمو

النىظحىالعوالمهمةالمقدساجببالوشاعراكانيوعأأنالشك

وخالصهاالبضريةءفداوهىأالاآلباقهحهاكلفه

أنكنووهظواالعالمإلىارسلهفداللهأدأموالثافىوالحقبأ

جبشأوأمتهليمثلسفيراوخاصةلمهحةولرارمالفىتسخخدم
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كانفإنهأرسلالغمعلحهذانفسهلاليسـوعقرنفحيفدمابعحليقوا
ميماإمماكاناعالمهإلىالمسيحءمجىإنالعالمإلىاللهرسولأنهإلىشيري

ممثالوجدتاآلباللهقبلمندةمحامةلمءجاقالالهىبتكليفوكان

اآلبلهأعطاهالذىالععحلدمحلىبعمللياقومءوجااالبلته

ضابالنحدثالىالخواأليامفىماخالضهيوعيسلهمقاقهكذاو
موازينيقيحوابأنالتمناوكالفوخمـصواألحمهمةآبأصماالقضاةعن

خصصنىقداللهأنلكمأذكوأناهاوإلهيةمهمةوهىالبشربنالعدالة
بكمفكيفملااهذاالتمامالعالمإلىأرسلنىقدوأنهمحددلعحلوكرستى

دااللهابنأناإنىلكمأقولتكـدقتثورون

التىالمحاجاتظلثعقودنهاعلماالفهمةالعسرالمحاجاتنواحدةبئ

وخاصةحمةمقنعةمحاجةكانتكـهاولالهودسوبسوخبيندارت

الىالحوعيحجطكانتقدلاقوراةدارسالغريحمىاواليهودىلمحبر
حمودىكلاويكرممحـقرمهاالتىسمةالمقالكلطةعلمبفيهةهناآوردهد

خخيارالسامحيهويقداالحاسمةالخطوةإلىيوعيبهميخطوث3

واتؤأنكممضأطالبلكنىلحمىقاللبرلأدعوكـمالانىقائاللحاسمل

ألماأفـضوالرإلقولدالرولالخذضعرلمكظبهااقومالقالباال
مقاومةأىتقبلالفامغةالماجةاانهافيهاللمقاومنفالمجال4األممال

قدلحلإلنـانالحقهذاحبهوتالحقرقكماكفيةاممألاايىاداةإدظ

فيهاالمناقضأةاألنـأنأعحالولكنوانمناقضةاضواالعترالشكتئر

أساسكلىحقهواليقيمحجتاليبنىلالإألنهالصادقاالمعلمهوويسوع
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8الصادقةأعمالهسأطوعلىطبيعتهأساسىعلىبلبهاينادىلمات

المبنىالحاسماألختبارلهويقدمإنسانلكلالحاسماألختباريقدموهو
أعحالهاسدسوعلىذاتهأساسعلتقوملليهوددكوتهانااألعمالعلى
انخيسةالكومددنالمؤمنمعددأيظهرالنىاألختجارمحكهووهذا

هذاأماتثبـاأنالتستطغ3اآهىرالحابومنافىاممنيسةامأساة

الحدسماألخبار

951



العاصفةقبيلءدو

كاآلالذقآئضكالطندز2ألآغحرإتمماآصضةؤفقى

كحيرون4آثإصافـأدهتالثومكثألأفيهغففةئوحئا

هماقاكلواليهـنواحدةألآعلطيثمثاوتيإنإواوقا
هنالثدهكحيوونفـآمنحقاكاطالذاعنوحئاي

01042يوخـا

ساعتييعرفكانولثنهلمجوعبالنسبةتأزبموراألمبدأتلقد
الوشايحتجكايدنولذلثموضعهفىءشىكليخئعكانلقد

خأبراافيالنعترونحنوقوعيهقبلطصالخيإنجفسهيلقىيكنولم

أنأراديداكنولاةاطعلىحفاظأأوالخـطرمنمـروباؤيألوالدرى

ثاكمعأشايعتزلأرادمتلةاألخيراحعىكةاستعدادالالوقتمنةفتريعزل

البثرءقالالعدةبحدالدوابمعلىايحوعكانهكذاوالعونالقوةلينال

الروحجخطوتفىاألردنعبرإفيلجأواهوهخداأوالاللهبمالقاة

يحمللقدصثاناتفقحماحثااليكنلمإليـهلجأالذئممانالكنو

يخيعمدانلمايوحنالمإعتاديمط11صاطالموفيسوعلبالتسبةداللةاكثرمن

يوحعايدىعلىمعموديتهفيهنالالذىالكانإلىلجأالقدنعم5تالميذ

جسصيةهيئةفىعليهالقـدسالروحهبطالموضعهذافىانالمعم
لالىاسذاالحبببابقكوهذاألاآلبعخدمـماالصوتودوىحمامةمثل

أصملدهمنيسوعتأكدالموضعهذافىاسمعوالهسررت

061



أنمعنىأوداللةلغروللسليئهارطأمدمهتتحدهدفه ول

نحةهـاحاهبوبريلانحيدةوالذكرباتالقومكاضاالىالإيسوعيعود

تكوياايلبيثإلىديعوكاناألسباطأبادادايعقوببرفالقدبمالعهدوأ

عاوجدفيهاذالمكاناإلىدرجوفاكاإنهلهحووفالظرتكلتأزإحـماأل53511

ديعوضاألرنهايحدمتصكلىابعنداقترسوعيوىهكذاواالالعون
ءمافيهنالالذىقوةالمكانوإلىخدمشهبدامنهئاذارصحةالمكانإك

اللهفيهرجدناالذىالمكانإلىوالحنلنالحبيننعودأنلأماالقوة

لنفوسنانافعهذاألناللهنمفيهوجدناأو

يوحناكرواتذوهناكايضآداليهوتوافدالقمىالمكانهذاوإلمما

إلمسقدمأنهتذكروامناكالملتهبةوارساليتهةالقصيرهوخدمتدانالمع

راحدةمعجزةيعمللمولكنهفبىبكاعاتالبحئرية

يحالمفىتهورساثالمدمدالطفىاللهرسالةبيهاافأرقايكنهنا

ضخصلقديةالمعجزالذ3بقرالمعمدانرسالةتأيدتدايسرعقييحوع

بمعمهويواجهالفعالالعالجايقلجاتالدالسوعلكنءالداالمعمدانيوخـا
ميةالقاالممتعميةالحاقهاالل

علىليسوعآمنواوهناعظـيمكنبىانبالمعحايؤمنودنالهودكاشاالو
اشأأالمعمإبوحناعنهبهماننبأأسأس

يبسمالمستقبلوكأنماخالتهوسطنحلهردالوصفىإنسانمنم
الجميعآماليخيببهفاذافيهآمالهتحقـيئيرىقريـايكلوكألىله

نادىمماأكرهويشحققانالمعداءرتجايفوقاليسوعبرىاواممنن

وحموهعظمتهنكـنهناالجميععلويتفوقنبراتمنيه

هءجاهـوضعمنجىاريخيبلمىاللىالوجودفىالوحميدهويسوعإن

كوهعيفيهرفعمنرأدثءيطأطىولمفيه
161



غشرآثخادىألضخاح

جـداإلىالطريقفى

ينغثتاتئمئجمنيغاررؤهؤيضأقيإئستانؤكالط

كـانآيغاررتيآقرتـمثؤكاتخيقا21ؤقرتاصتمقرآلقفئ
خمتومبطيمبآلرلثدهنمبآلتىهىقريفعآأخوكا

تتدالسقائلتثنإتئهآألختانامبفـأزلمحايشغرهارخقث

مريفتجبهآلـذىهؤدا

يفمؤبلثشآئقرضىالذا4قايستوعجغمقلضا

وغيوكانبهآدلهآثنحتـمخذآدلهمخدألخلبل

ؤيغاززؤاختقاقؤثائجعث
ا11يرخا

إليهيلجأأضايستطبعالذىالبيتبيتهلإلنـانناصيأنجعما
بنفيجدالظروفمنظرفألمححفىياالألوقاحنوقتأكاق

عظمىنعمةءالهادىفالبهيتافىحبةوامالماايتفاهمهـاحةشاانهجدش

بالمعنىويـالاليثنتمالاليسوعاأوحياتأاإلنعلىيرالقاانعمش

261



آوكافىءاممااولطيورجرةأللثعالبأامدلإقاافيوصهنكلذى

وجدقاأنالإال5لمة9لوقادارأسهبـندأنلهماحلبـحاطاإلتانوأما

خنهقاتلهقماتخئتالثةقلوباوجدهححنهاكعنياتبيأسرذبيتاهفح

العواححعتمنالراخةسـجالوآخروفتبمشايالـجأكاناكحروإلىالحب

محتليهبصانتالتى

أنأمـالماجبتهاهىيقهصديهـالأناالـصديقيختطيرهبةواكظم

منرحمـخرنسهإليالـحأأناحتيياحدوالحياذ3ءرداعاالمإنـهازممتيكو

ءتىعذافيهثقتهنحيبوالطاهـ4ماحماتمجكيـضرالأحالمي

إشنطيمرتالصه5بهذدوتنايـعـلأصةايطبعكاتشجعـحب

لناإواثـثئاليقللصاملجأكأنالتقلزبناتناشرلفتحأنا

القلبإلىقطكاجإنألفاخرةدءموابإطنرلناركخايالكلامحا

ارهفةاالعواطفالفائصرش

قاحمالاطجانأطريخافى

دمياللراحةيخسزخ11مجدخا

يموإخوذ4زالقابإانبم

المحعبةاذقدااالراحةتعادلهالعطية

حجثكنياكحوبيتحبيببيتفىلم

رشإحدأخـهاحثارو

اثيحوولمقرحـاسالاألصلنىشمعخاهفلعاف11اسـمأما

يصامرناهـ1لعا11صتحلزااأليااذلمحوشدارتداارآليعاهـالممماكمازكس
صاخطاتعتغىاممتهاقليلهتصثالىحمركزةسمالةاششاشخباثاوأرسات

المجـوعحرجءظأوطلصأدتىكأشنتلىااةالرسا5اطويل

المجردةفالحاتيقةألاللثلزومال4أزتثرئاناآلختاالتامدحسا

ثبخحابأماكنهيلاايسزعأزجاليونكعمحتحبنماالمتأرئماظرفاأ

4الغؤخحمطأهـيصلإقاا11يقولكاءرجاأرشلمسانآفصغالإ
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إنساناأنايمكنفكيفوحاجتناحالتنايسوعيعرفأنكفى

نتهمحفيعنهويتخل3خرإنسانامجب

كتببةفىمعايخدمانكدناالجندمناثنينعن1قديكاتبيتحدث

وتركالواحدجرحالقتالءأثناوفىاألولىالعالميةالحربفىواحده

نةالمعهيلهدعانإنساعايستطيعالوحيداآالمهفىيزفمكانهفى

أزيرووسـطةالظالمجنحتحثقامالحقيقةعرفإذزميلهامااليه
ختلـتطمنوزحافالموتخطرتحتالمفرقعاتودوىصاصالر

أعرفنخالقدالبابتسامةوفاذالجريحإليـهونظرإليهوصلحنى

تدفعوأنبدالالملحـةالحاجةحقيقةإنتأقوأنبدالأنك
البصرلمحماأقلفىجوارناإلىالوقوفإلىيسوعأ

أنبدواللهيعرفانبدفالعنيابيتإلىالسيديأقطوحيما

تللصىليسالمرضهذالتالميذهيقولإليهنستمعولكنناقوتهيظهر

وجهتنمةيحاالقولهذاوكاناللهمجدألجلبل

ءملفىاللهمجدتظهرأنبداألاألمواتمميتقدمةف1
ومملهقونه

البخـارةسطورفبنهذهمنأبعدنظرجهةهناكصنول2

فىبصليبأمجادهقارنداألخرىبعاالمرةالسوعالييتحدثابعةالو

يتحدثةالبشاكاقبىفىوالثالثالكنالتاسعدوالعاالسابماألصحاح

ىحطهحةا



بعدمجدقديكنلماليسوعألنبعدأعطىقديكـةلهـالروحاناثال
بعدالصليبعلىماتقديكنلمدايسوعأنالقولبهذاوالمقصود

الساعةأتـاقدياتولنسمعهدايسوعإلىالبوذانينسفارةأتتوحيما

الكالم5فيفحـرتمجياالذاهأما2135يوحنااإلنسانااثلجتحـجد

ئمرلتأقنطةاطحبةموتعنيتحدثيسوع11نجدحيثاهأيتبعالذى

الحالميذانيقولثدارةالبكدنجـانجد2161يرحناوفكثر

كحمماواتأ يعرفوااندونطامهباهمقامواوماسوعثعنلر

األمواتبينمنوقامماتأزبعاأئيـوعتمجدأنبعدوذلك

يعتبركانبحموعأنالوضوحكليتضحالرالع4البشارةفى

ءشفاإنقالاحهكذاوأمجاددأعـغبلأمجادهإلىالطريقاصاجـماا
لىذهابهأنتمامايقصطكانافقدهسيعجاانموتمناقامتهأوالعازر

إلىبئقضسريعةخطوةمعنادالمعجزةهحهذوفيامهعبابيت

بالفعلىحدثماعينهووهذاالصليبإلىالموت

إلىالخطوةالمرةالخطوةتلثايتقدأنىربكلىيسوعوقبا

الباهظنالثيعرفكانلقدلعازرحبيبإنقاذسيلقىالموت

اوالتجارببعخىبناتخيطحينمايراجعرلميترددلمولثنه
الضيقاتأرالتجاربتلثكانـتإذاوخاصةتالضيقاتبعضتكتخفنا

ءماشلكلنظرتفاتتغرثلهوخدمتنايسوخربتالشخصوالئنانتيج

اعظمأمجادإلىالطريقفيهبرىبلمجدنانحملهالذىالصليبفىىوفى

دابسوعأسبيلىفىاإلنمانيتألمأمجدأنفمابعدفيمالناتعلنوف

العظيمالشرفهذايداقشرفوال

561



صليبهيحملالذىبأنانثقأنعلينادهالتقالهلحانؤمنكفاإذا

جداإكليلينالأناالنصديةفىبااألتسليمىضبثليـوعالويتبع
فسادشءفىمحونهحنذالالرببهدوصلىايذ

إالألمجادهإسبيكمنعخاكنيكملالمحلربلمححـبةبال

إسبيلاهذاغإراألمجادإلىلمسبيلالأيضآأتجاعهالصملب

661
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كثيراليسولكنهكافقت

آلذىآئمؤصمعفـاحينثذمثىمريعقأئةعسققضا

نذهمثيتآلميذهقالثالكبغدثـئمدؤمخنيلمحيهكدن

كاذآألنخفمتاكللمآلجميدتاللهقالضأالمةآئيهـودإلى
هناكالىأيثضاقعبوتأثيرجموذأدونيـطلآئيتهود

إنةكعشثوةأثتتىألئقاليشاغاتتأتييسموصآأتجالت

هذانوزتثظرنهيئيغثرفيآلئقاليهىتعميئأخدكاق

يغثرآلفئلقايغعثىأحدكانإدطوليهنآئعالم

هفلثسورآلفألشا
ا116يوحنا

كاملقيومنهوحيثيسوعيمكثانمناألفهاكريبأيبدوق

اهذيفحرواأنحاولواكثيرونلعازرحبيبهمرضنبأتلتىانبعا

التأخبر

موكهحادتةبالفعكئقعحىهوحـئامكثيسوعباإذالبعضقال

لعازر

761



فلمسةوقعاوأقوىأمجـدجزةالمكلتصبحذلكعند
تعادللناشأمهماسمامستعصياقاسيامرضهكالتامهلمريضءانشفا

أبامأربحةبتهـماقكاناذاوشامححةجماةالحيإلىقبرهمنميتعودد
وانتنجسدهفتحللاالقرفى

الحقيقةهذهبرتقرمنالبمشميرإليهيهدفالذىاألساسىوالعحإب

بحسابوليسهووبحسابههوبميعادهبعملوعدايسأنلغاليححور

قماناعرسفىخصرإلىءالماتحويلمعجزةفىآخرانسانأىءإكراأو

المطوبةءالعذراالىيتحدثاليمسوعنجدةااا2يوحناالجيل

طنفرضأناولىصالاىبعدساعةتأتلمامرأةياوللمـثمالىقائال
أناساعتىوحمسبموعدىحسبأمملدعجنىكلمعيفةساعة

رشليمأوإلىللذهابيدفعوهانيسوعإخوةلةلمحايوحنايرضوصق
إلحاحتللعيديذهبأنبرفضنجدهاا7يوحنا
البشرهدفكانلقدالمعينميتهاتهأخيرأفىهـبيأضهولاخوته

المحددومعاتساعتهمنبوحىيعحلوهويصموعلنايظهرأنالدوامعلى

ءإغراأوآخرينمنالحاختحتبهقدمآويلىالانيدحأاألنهليس
يصورإنهلألحداثسردهفىالطريتهةنفسرالبشيتبعوعلناسواهمن

هس3يعادمارصوموسوعكا

ددفعهأنمملهطريقفىيحنامسنتعجلأنخننحاولالمراتتميوكم

يختارهااىالساعتهنالملوقهكأكالزأمماينبغىسريحدرليعمل

ارالقرهذاكاناليهوديةإلىذاهبأنهاأخههـيسوعا11أعلمنوحيما
الزيارةفىأنهيذكرونكانوافقدالتالميذأصابتقويةمةصببمثابة

إلمماالذهابإنيقتلوهأناليهودحاولهناكنيهاكاناالتىاألخـرة
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البشريةالنظرةهبحةانتحاريةليةكانونةاتلكفىلبهودية

النهارساعاتايشاااظالدالمثلبهذالتالميذهيسوعهتفوعندها

القوألذاالسيديعنىماذانرىساكةعشرةائنتى

أيوكلففئساعاتهتنتىأنقبلالينتهىاليومأنيعكـماإنها

الشمسشرقسنهوالهارهنابالوموالمقصودساعةتحنرةاثفتاتوجد

أحداثكاثحلىمهماوتنمامامجرتأخذوأند4الاصاعاتاهذهبهاصغرإلى
اختارفإدأءشـايطيلهاواليقصرهاالةثابةدةمحاالنهارساعاتإن

انقبليذحهىلناالنسانلذلكبالنسبةالحياةافيوالهنحدمأناالنحان

الوجودفئءشثالكلاللهتدبيرفىحدوداهناكإنالمحددةساعاتهىؤنن

قصرأمإيوماهذاطالالمحدديومهلهإنمانكل

راقصباليسالحياةأنايرمأيضايعنهاالمثلهذاانعلى2

4اليأسداعىاليعحلمدكلويتحماالنسانليعملكافوقت

بكلعشرةاالثنتىساعاتهاالنساناستخدمفلوجلةاأيضأداعى

ليدساعةععثعرةفقاإنوزيادةواجباتهكليتدمأنيستطيعدقة

فىداللهمقافيهانتمحمأننستطيحكانحيةفرصةإنهاالقصيربالوقت
حياتنا

منبالرغمأنهاإالكافيةالححاعاتهذكانتوإنحتىولكن3

تطولأنواليمكنوكفىساعهعشرةاثنتافهىمحددةهفاكل

واحدةدقبقة
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لحظةكلنسشخدمأنيخبغىمنهادقيقةألضاعةمجالفاللذلك

نستطيعماقدرعلى

اةحتهددالتىالرهيبهالحقائقأقوئمنحقيقةأماهناتبدوهنا

افرةوارالفساعاتعودتهوعدمومحدوديتهمنالزحقيقةاالنسان

ظالداعىساعةعشرةائنتىعنالتزيدممنهـالساعةعشرةاثنتىالىتصي

لمهامكافوقتهشاكوحدةدقيقةالضاعةمكانالأنهكاللتعجل

آليفيافيمانضيعهدزائذةواحدةلحظةالتوجدلكنالحياة

والليلالثهار

11601يوخا

الرملىعنحديصهفئعاولمموالدهوراألجيالمعليستمرتم
فانهالنورصةالنهارفرصةاالنساذأعغإذاإنهتفيقولانمواالن

فهخاكالليلفىرساإخاولكنواليتخرالطريقفىيسلثأديمخطيع
3ـوتعترلسقوطهاحتمالمنأكثر

فيالمدونةفيالممىكلماتفىنجدأنالدوامعلىاعندناححبما

والمعنىسطحىظاهرىاألولالمعتىمعنينهنانجدالرابحـةالبشارة

اآلخرعنحقيقئهفىشصماالواحداليقلوالمعنيانخفىيقالثاق

وهوونتعاحهناسركهأتينبكماالذىالظاهرئىالمفهناكا

كانكاالـردىاليومكانفقدوساعاتهالماريقةحقكلحوليدور

شروفمنببدآساعةعشحرةاثنثىإلىدمقسهـالرومانعتاليومأيضا

فىالزمنيةفالساعةالمتتابعةالسنةلفصولتبعابمغيبهاوينتالشمحس

بيفظةيبدأاليومكاناقدءقصيرةءالشتافىوالساعةطويلةالصيـف
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بنومهاوينهىبآستحرارهاويستمرلشحس

رةكشاإلثخممااعاتهلمإلىبالقـاوطا

يقمكانالومرهذا

نورينطراألنهاليعرثاهـالفىيسيرمنأكأايسوعنادىحينماوهكذا
طالمااليسقطوىالؤابريمىحنأنبألفعليعتىكانفقدالعالاهأ

فإنه6الشمصسوتختفىالليليأقىحينماولكنطربقهلهينيرالؤركان

مححناعـةائوارهناتكنإذلمالطريىمالجدأيتبيمانأنيستطيعلن

الحاضرةمخاأيالىدراهماهـنظالمبلاتنير

فحهايثىالتىذلنثوغعركاألعيادالمنهاسباتبعكهناككانتوربما

معظموفىوالضياعالفرقفىأنهالحقيقةقولالهيكلمنالنورا

لمجـلكانلنحآلشذاوالطرقاتسودياالظاأكاالسطأبام
داإلىأودارهإكاإلنسانويلجأةالرحيلوقتيخيىكانءاالى

التالىاليومصاحيسفرحتىللمجيثصديقه

ىوحنالنالارصةدزيستغلأناإلنسازاعلىإنيقولدايسوعىهنا

ةرغبنهالمإلنسانكانتإنالعملفرصةتنحهىحميـمايأتاالليلآلنمملهمن

تلىوإتمامالهدفهذاخهايةإلىليصل4يتحأنيريدالذىفهماأو
والعجلةواخيرفالقلقمظاهرإناار11ساعاتخالكالرغبة

علينااكتنرقدءاأعبمننتخلصأنتريدأنناسببهافيهنقعالذىواالرتباك

أنعيناينبغىمههاوالتخلصإنهائهاعنالماضيةاأليامفيتكاسلنابسبص

ذخيرةواممخايدينابينمباركةرةذخأنهكـارفـنللوقتحسابانحسب

يمضىحالينفاليومءنشاكاباونلهونبعزهأأاللمجللنفادةمعر

علينامكدمةالواجباتونبالترجعتنتهىحنوالعمساعةيعودلن
مماممما
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وأىممقاأكرمعتىيوجداهرىالالمعنىهذاءوراولكن

ويرىالعالمنورهذاينظرألنهكلحةأمامتأملوقفةاليقفمناأنسان

المانوركلمةيحسسعمن9ةالعالمنوروهأندلبالقولتذكرايخها
الظلصةبينالمقارنةتتكيررهناالعالمنورداسوعالحالنىبذكروال

تحتالمسيحبغرلحياةمقارناةورةلنالتقدمالنهارالليلبينالنور

نجدونحنوافعمةبركةالءملفىالمسيحمعوللحياةالشيطاناسلطاذ

بشارةالنافسمنعشرالثالثاألصحاحمنلنالثالئالعددفياللمـةنفس

يدالسيدمنالخبزلقمةأخذأنبعديهوذاالعننديريراليتحدثحيث

الذىهوالمرالشقىالتعسالليلانللوكانللوقتقخرج5

لمموعاليصدائرةعنبعيدايخرجحينماالخائىاألنساننييتخبط

المحبةهذهولكقاللهمحبةهوكلهاألنجيلفىالزاويةحجرإن

مئسعةعريضةصةلفرلناإنانذارأوتحذيربغيرالتزكناااللهية

هذهنغتنمامفدذاالمسيحفىاللهحونتصالحأمورناتبفىلكى6كافية
يسوعلنايقولوهكذاهيبةالرنةوالدينوواللعنةالظلحةفلناصةالفر

اللهتصالحواحاألعظمحإتكمهدفأنجزوافرصتكموااغتنا
ويبسطالشمستغربفيهالذىالوقثيأقنهارالوقتكانطالما

اوالمتاعباوالضيقاتليلعليكميأكطنعماألصود3ـستاراللجل
قدئأوعندالموتأوالمرضأوالشيخوخةأواألحزان

تعودوالأيديكممنالفرصةبش

هذاالعالميحباللهبأنتنادىاألرخالبشائربينبشارةتوجدال
تنادىبشارةبالتالىنوجدوالالرابعةالبشارةقدرالعميقالعظجمالقو
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ويزدريهابرفضهاألنهصاحبهاعلىدينونةتنقلبانيمكنالمحبةتلكأن

أساسينيننغمنينإنأبضأالرابعةالبشارةقدرفرصثهايغتنموال
الفرصةومأساةنغتنمهاالنىالفرصةامجـاديوحناإنجيلعلىتسودان

ونضيعمنانقلتالنى
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يسوعيئوكنءايثالمالذىلرجل

ءناتمقداححيححغارربهئمقاذلثذوبغذالذاقاذ

كانإنتئدتاتآلجميذةققاذولمحظهاذقعثلليهتى

فئمقؤيهغن4تفوتمصوغؤصقانكرسثثقىقهوتامفذ

ئذينيسموعهنمفقالألخؤمرقادعقنجقوالأنـهواظن

آكدخلـثمإنـاكمألجشأفرتآناومالتآغاززعآليمة

تـوقدفقاذتئدخنقحثودليهنيتؤجمنواهنالث

لـصتذهمثرفئقايةلئآلميذآلئؤأمته4يتقماآلذى
قعهتموتـآأثفمحأيكى

اب1111يرخخا

وسامعيهداوعيمبيندارنفاشيمتقافىالمعروفةطريقئهالبعثصيريتبصما

بينالنقاشفيهايدورمـالمبةمنأصترفىالطريقتنفسوىونحن

عادىأنه3ظاهرفىيبدوبقولسوعفجتقدحولهنوبينالمعلم

شارحأيخقلمممكذاوافطهذاعوفهمالهودألمىيالئولهذاو

إبىىمالهومفصرآ
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338خـاهـالجديدةةالوالنءنبقوديموسأمعالسيدحدث

سوخاربثرعلىاصسامريةاالمرأةوبنبينهيثالحددارأيضاافطهذاوعلى

فىيدوبإسالط5تالميأحديثهيبدأوهنااه401يوخـا

فىطايبوفعالخبرلمذاوكاننامظهحبيبنالعازهـعادىانهظامره

مة3عااالهادالنوأأنحماءالهاثالـوميعدلءدوافالالميذالنفوس

الزوالإلىطريغهافاهاأوخفتقدالمرضحدةأنعلىقاطعة

بسوعمنطقافىلهاكانظامرهافئ4عادرتبدوالتىالوملممةيمولكن

رىيرسياالابنةإفامةعرصةفىفنهناكخطورةوأكثرأممقمعى

وفى942متىدانائمةلكخهاتلمالحمبيةانالسامعيهيقولالسيد
المسيحيةلثهيداسطفانومياالشهاداسطعنالمعنىنفسدديتراألعالطسفر

706أعالقدأهـهذاالوإدأالقرلصوتهعندفيراألول

431تسالونيأهلإلىاألولىرسالتهفىيثتباهفنراألممولرلمأما
كندشإلىاألولىرسالتهوفىالربفىيرقدونالذأولئكعن

شهـدواالذقداألخوأولخلثعاالقعبيربنفحسيتحدثاهيررتوسكو

قدعواإلمبحفهمكيخـقولاألمواتكهإسوعالربقامة
516اكـورتثوس

عاليةايعلناأمنبداالسيدبحدلمالمخلقهأذهاحممأماموهكذا

ألنهلهبمأففـلاهأبأنقائااستمرولكنهلعازرقدماثان
فأكثرأكترإممانهمعحقويكظمآمعجزةواليشاهدهالفرصةلهمستحون

يسوعفىاالةيستطغماهوءجمعاياناتاالعلىالمسبحينحجةإن

وقديضعقاالقناعضنالثلماتتعجزقدالشرجـاةفىيفعلالأنداالمسيح

والمنطقالعملفىاذمـأأقوىالصجةولكنجةاتقديهعنالمنطق
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المعجزاثأجرىقدالمسيحفىاللهإناإلنـانفىمعجزاتهصوخاسقعلى

فقوتههرافىاكايةإلىيجربهاوسيظلال1ومارالبئبنىمننالماليحياةلى

األولالتلميذإكةيةجارأمامشدهانكرإىااعديدالربطرصهـمااللتحوالتىهى

موجهااليهودجموعوسطلمسينايومفيالمسيحخقنادىالذىالمقدام

ةهنعاستطاعتلشكباءالمضالتوماوالشبءثمحاوهـودااشيوخإلىاإلحمام

ءالمعشلـماالفريصىيسومىالطرشاولواليقناالبتمألهأناالمقايحالى

أوغسكينوسولاألعيحيةارلمسولإلىتحولاديدووتعصباسما

جالاصايوحنابنيانولاألشومحاميهاالمسيحيةقديسأصتىالمستهترالمثماب

التجديـاحةقاببلعصاناللهحراستطلاألىنصفالمجدف

فاتدرسأصبحتكتاباتهأنحنىأصابعهبينالنارىالقلمويضع
كلعاقتعلىتضعبالتالىوهىالتدحرائقحقهذهالغربماتجا

يثونأنوحصتجديدنافىاللههدفإنىعظيرةخطسئوليةمناواحد

المسبحومماةاإللهالنعمتفاعليةأبرعلناطقاحيادليامخاواحدكل

لمورححالرببخصبكبممعاالنابينحيآداشايكونأناالقلبلى

إلختباربذللتمحةفركانتلعازرناوتحددثهإنفنقولنعود

مرةأحدهمقالوكاأقوىوإيمانآحمق

األزماكتتتيحهاالتىإلفرصأصاممغنىولاألزمـاتحبالإننى

مةوألشقيقتيهوأزمةلشخححهبالنسبةأزمةلعازرموتكانلقد

اخطروديةيوالإلىديعوأذوفالظراحإطمحتآمضطرممانفقدليسوع

بالتالماكاألبسيدهميحيتفاكانالمتالميذبالنـتةوأزمةهددهي
مايرتببببأكانثقأناألزماتبناتحطحيثماينبغىولكنيتهددهم

حياتنافاأكثراقهنمجدلكىالفرصتفيهاىنروأنالله
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6يسوعمعهابالذفىبرددهموابدوالماثلاالخطرأمامالتالميذاجعتر
أأفيرحدثطالذىبعداورشليمدائرةإلىالذهاتكانشلقداليهودبةالى

إلىبأنفسهمبدقواأنإستعدادعياكانواوماانفحارآنظرهمفىيعد
صوتهذاكانواليسعوعجافـبماإلىهواحداصوتأولكنالتهلكة

أيضأنحنبخذل4بثجماعةغائالهتفلقدالتوأملهيقالالذىتوما
يمعهلحوتل

يكانهالهودبينشائعادوجالمزاالسمكانفقدتومدلقـبعنوأما
الذاليوناقودسمهداثرتهفيبهيعرفالذممطالعبرىاسمهلهالواحد

أوطوسأديدأمدالعبرىاإلسمهوتوماوأومعداثرةفىبهيعرف
فىإبطرسلقباألولللتلحيذكاناهكذاليوناقاإلسمفهوالتوام

صخرةومعناهالعبريةفىصفاوإسماليونافية
فىطابيثااسمهاإكانالموتمندابطرسأقامهاالىالفتاةوأيضأ

نيةتايوالفىالةداغزأوركاحمادوويهالعبر
الفرصةتلفيأظهرقدتوماالإتاونقولىالعرالفالكرهذالنترك

رجاتاسمىالمفسرينأحدطقالكالحلهاأوجاعةاآباتأسى

نقولأننجهنصفهماأسىإنهذاليكنالبأسرهالمندفعاألخالص
يميحوعيتركأنيثأأالذىالرجلبأنهعنه

أاليعتريهالخوفسثماعرعناالنحانخلىتأنبطولةالمعنىوليس

السطامنيكونبالخوفالنشعركنافابئاالطالقعلىاظوف

الظروفالتامةمعرفتنافىتكنالحقيقيةالشجاعةإذعملبأىالقياعلينا

قلوبناكانتولوحتىالظروفتلكمواجهةفىوبالتالىبناالمحيطة

شعورنامنؤجلآنينبغىالاتومكانوهكذاصدورنانمأترتجف

ويدفعناحركتنايشلالخوفكاناذانخجالأناينبغىبلبالخوف

بالواجبآالقياحناجعوالترالجنإلى
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النويت

ءأيامأزبعةهصارقذانهوجذيسصوغأتىفقما

تخواورشتلتمجميققرتبةعثتاتئعسأؤكانتعتأثقبثرفي
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الموتالروحىالموتهذالهبقويقصديسوعكانأأوال

قبرفىالموتحدإلىإنسانلوولويقولإنهوالخطايانوببالذ
الموتكرضفأصبحتديثةالرعاداتهفيهتغلغلتولووآثامهخطاباه

الروحىبالمعنىءاألحياعالمعنانقطعولوفيهالحياةأنؤاسيخنق
النقيةالجاةماقوماتممهفقدوولاألحياكمابجدا5وعارخطيثتهفعرلته

فأفاوالغمسادالموترائحةمنهفاحتوحياةبألحقفدكىالتىالطاهرة

الصادقيسوععدوهواحنيدااألفضلالحياةوالحياةإليهاعيدأناستطع

هذابلءجاالهذألنهوالخطاياالذنوبمرلىويدعويناككأوهكذا

واالختبارالتاريخمنطقلهيشهدحق

ايشىتوكيمثىبابانمايدعىمجرمعقحديثممثلالكتاباحدمحدثند
ءالنسماوالرجدلمنالضحايامـماالحديداغتالفقدهذاايشىأعاإ

اىعقلاليتصورهابوحشيةضحاياهبأجسـادومثلاألطفالوحى

طربقهمنبزيحهانعليهاألبسركانطريقهيعرضكانإنجسان

صدروأديـاومحاكتهوتمتعليهالقبضألقىأخراوخشجربطعنة

السجنفىكانوبيماالحكمتنفيذسرىيبقولمباالعدامالحكمعليه
كانماالحالبطبيحـةواليسوععنإيىلتتحدثاكنديضادسيدتانايارتهبزقامـا

تتحدثاألفكاتااناألنهذامرنظخطرمجرمإلىيدخألانالنسالطيسمح
الحديدبةالقضبانخاللمنإليه

اللهيلعنوهوالحديدىففصهفىيؤمجوكانمفترسفكنمرهواما

فقدمتاإليهالحديثمكاولةمنجدوىالسيدتأننجدلموأخيراوالناس
تناولهأنهيبدوانهغهربقدميماوداسهاألرضعلىبهفألقىاالنجيلإليه

فانغسساهسهواثمصفحاتهيفلب2وربمفردهصارحيتماقلكبعد

81



كلحاتأذنيهفىورنتالصليبقصةفىوصلحتىتهءقراى

اليعلمونألنهملهماغفرأبتابايهلصالبالغفرانيطلبوهوالمسيح

الينابتحدثءماافىاسفاكالمجرمإيشى9لندعواالنيفعلونماذا
افاتهاعترفى

يمزقحادأخنجراوحمسأنوشعرتالكلماتهنكدتوففت

صدرىفىتدقوقدميهالمسيحيدىفىدقتالتىبالمسامروكأققلبى

تنازلهأمأفوادىمزقتلنىهىالفاثقةالمسيحمحبةهىهل3أقولماذا

واحداتشيثاأعلمإثماأدرىلستأحميهماذاأموصفحهالعجيب

أملمكالشميمذابقدالقاسىفلبىوأنالمجرأنايسملنىأصبحغفرانهأن
هفيهالجديدالقلبعرفتوانىمحبتهنار

وفتحالحاحمتهالساعةوأنميادماإيشىحياةفىيومآخروافىوجنما

لممصيرهإلىبالموتعليهالمحكوملالحديدىالبابالسجان
ودبطإنساناوجدبلولمجدفيلعنمدوالمجرامجرمزوحشاأمامهبجد

والسالمالرضىمامةابديبتسـمكالحمل

نوناكاكانانبعدءاألحيامجمعالىالحىالمسيحأعادهلقد
وآثامووحمثميتهجرائمهقبورفىنفسهيعذب

ثـرامامئطقلهبكونأنباالنسانحاجةفالالتنحقيقةهذه

جماالعليهاليضنىمبدعفنانريشةأوليصورها

جامدافلبهفيهيحصبحىالالحدالىذباألشمطاألنافيةتصلقدنعم

واليتألمالمحتاجينلحاجةيرقفالمنهاءجزالصخرويصبحكالصخر
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معاعرأمامالموجمودالمااألذايةبزتصلقانصحفيناأالم
آلخرينا

أمممافهقفتمـوتروالالمهانةحمحيضىإلىاإللـاسايصلفد

الحبوانئحعلماالميةلاألعهـمنويأذثياآلدالثراممااسيمآ

فتظلمويأسهالنفـىضيزدفىاإلنـانايندفعوقابهالغبامحن

خيصوتدالموىعداتلمنمويصبحالظثحعرةوتحتفىعيف4فىالشكر

فىالعمرةزهرويحرقمساتصباحامدسهيبخرصنماومقتنياتهمالهمن

ءهؤالولثكقأوداثرفىهذهالموثدائرةدافىأليسوعأقفاذالهععبد

ويبعثونالموقفيقوماليابسةالعظاموادىفىالحياةيبعثنهف

تشهدانهاأنتطيحئالختلفةالتاريخحقبخاللالماليينقمالياذ

تناقصتومايوما6المسيحيسوعلمسةضعفتمايديهعلىالحياةفالت

قوته

فىأدخلقدلالقادمةلياةاإلىايضايشيركانيسوعلمولكن

الموتيعافلمالموتكلىاالنتصارحىجديدةكلمةالبضريةاموس

يعدولمعدوفؤخوفاالقلوبامامهترتعدالذىالرهيبصبحالذلكيعد
ادواردفالاالنسانحياةاألخيرفأوالفصلاألخيرهالكلمهصاحب

موتفالدموعكمألكفكفواحولهينللذاألخيرةلحظاتهفئالمعترف
6يوعالمسيحافىعلىصمتثمرقالموتأرضاشادرحينمااننىبلهناك

ءايألحياأرضفىالحياةمسف



عالمعالمنانسثاانناالموتبأرضالعالمعنالتعبيرأروعا
ذلىصنهأروعولكنالموتظاللبرادىنلقبهبأنانااحرماوكنءااآل

الخهجرفانناالدارنغادرمذهحيمابأنناقلوبنادألالذممطاألحمىيناي

المسيحفىيعوعالمسيحفىءاألحياأرضإلمطنهاجربلءاألحيارأرف

األخيرالبشريةعدوعلىاالنتصارفىالثفةكللناسواهوليوحده

أرضمركبلاالظالوادىإلىالنورأرضالنتركأنناالثقةكللنا

المشرقةالمشمسأرضإلىبإفرا

تفضىبوابةصوىالموتفىالترىإنشااوبمارىفالتوكا

لسناأنناحخاأنففينوفنمعانمنالكلمةماتحملهوبكلالحياةإلى

حمىاالحادالحياةإلىطريقناإننافىبلالموتالىطريقنافى

اليقاسجماواألمجد

وأفثارناحياتنافىالجذرىالئغييرهذاعدثأنيمكنكيف

وماذااالممانكلبهنؤمنحيمابسوعلاحيعافىثقتناكلنضعحينما

كالحقلماالبمحوعقالهماكلنقبلمعنادأنوعبيمنؤمنأننوئـهكلحـةتعنى

ثقةفاالحياةبنودعلونبنىحياتنافىنعتنقهالذحااألمجدوحدابئ

جانبانلهاشركةفىنللذلكنحملحيماكدملة

نومنحينماالهمعشركتنايتنههمـناألوالالجانبا

نتأكدفيهلناأعلنوكاالباراجالمسيسوعلناأعلنههوكااللهبأن

ءالفداإددشئكالوفوقشئكلقبلهوإلهندبآتالتأكيدتمام

حبيواجهأدطشطيعيلـاالموتألنالموتخوفيتهىرعندها

األعظمالشرية

191



نصهاالحياةمعجديدذشركةفيتفسنالثاقالجانبأما

نمعؤدعةيديهبينبافامنفوسناظسلحينماللحياةلماسوعلفطرنتبـلحيما

فىيعيننامعنابأنهنوقنحينماالوسأناموصاراهونتخذيهلدهااتذو

أجديانوراهذايضفىذاكعضدنحياهاأنهويريدناالتىاباةالحياة

أوبمعنـىالجديدةوالقوةالجدالجحالنحيالةبهايطفتححيدتناعلى

نافعةجحيلةتصبحنحياهدانتستحقالحياةنصبحآخر

بتورةويتركـهاناقصةوينههاحماجمهاالموتأنتصورالنخيـانقيه

وعااللهعنبهينادىاونقبلبيـوعنـومنحيماأنناصةاظ

إلهالئالذيينيماأولخوفمنألننانتحررالقبامةكدتبربالفعلنختبرالجاة

عفممنونتحررالخطيةسلطانتختالرازحةالحياةفمخلمنونتحررلهم
اكرعوقطيةاموتمناجـددناوتقامشفبالالتىالحياة

احمىحياةإلىانتقاالالموتفىتحدسوففهايألئموتلنأنهاحىغنى
اتجدو
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يسموعواطف

يرلأختقامرتـتمغمتؤفىتااألتقأؤلفا

اكأفايدغوكوفوحفعرقذآثمعثمقائلة

يممئوغيكنوتثمإفئثط2صحريعأؤجاقامعتستمغمت

يآلقئهآلذىألقغالطىكأنتلآثقوتلتى2تجـاقذ

بآثحئفىاهعكانـواييقآألبوذثحمإنثئممرتا

قاتيعمونجرجـىعاحالقامتقبريمازآتضاايغرون

تمااثوقطتالثيتئيهىائقثرإتمطهبهتذإنتقاقايرلين

خقثليجمنثلـتضرثؤزأتهسعفإعتكأخمثاإلمماأشط

ثتفاؤآقاآيخىبسحتـأاصثمهنئاتتؤكمثماتاتةقايقة

آنومخجىثكولنتمخيقااوواججمآذآيإلألأجؤأتميهىيسموخ

واضقولطآلووحب
11082301خابو

جميتإلىءجأداقديسميمألنهاشصقيقمرلتخالمإلثإلىمرثاوأضرعتأل

احولممالذيؤيعامالحتىوحدهاالخراذلهاأسرتولثنهاءالعنا

341



إليهاويتحدثسرابهايسوعبلتتىإأنيدقىألنهاكانتسيدالحضور
وتشكدسإليهوتصرعددبوصالجموعتعرفأنقبككلمتنأوبكلمة

ةالوارجلطاالىمسرعةتهبوهىالمعزونهاأبصرآحهولكـهلدحو

تقومأنمادةالجرتشقدهناكلتبكىالقبرإلىذاهبةانهاأنفهمفى
هناكءللبكاهجسلمنادفـااألولاألسبرعخاللالميتقعربارةبزالنسعوة

كانماسدياشقيتتهاحهاهشنهتالتىالكلماتمبنفالمريموتخدثتإ
ههناضتربالحـضورأسرعتأنكلوحدثمامحدثأنممكنا

العزيزشقيقىحياةأخاتشهىكنادكانماهنالوكنت

موعااايسكبونالهودمنحـولهاالذينورأىتبكىبممريسوعرراى

بالصراخزجةكانتبلرزينةهددثةالدموعظكتثولم

العاداتتلكحملمزالتوماالخحودلطموالصدوروقرعوالعويل

تعدبدووعوبلناكنادموبكرةأننانظناألتاالعربىشرقنافىسارية

أعظماكراما4النقلـىإلراحلآئار

تحركتيةاالتجلزتحدةالمعالترجمةتقوكوكاهذاييسوعيوراكا

هىدةحتيونانيةصلمةلترجمةفهىحةطالهأهأمافيهروحه

الحهدفىأخرىمراتثالثامماحةانفسدتوهـوقدماستاىاإمبرإ

ناالالمذيئيناألعححادثةنقرأ93منىإنجيلففىالجديد
ديثنواللألأألالبافأنتهوهماسوعييدىعلىءفاالش

شنىالذىاألبرصعـةنمرأ3أمرقسإنجيلوفى

ألأحدآيخبرأال3وأمـرقتللووأرسلدفدنحهرهالبسوعبلحمحذ
حيماد41مرقـىالجحوععنةالثلنفصـاتردالبشارةمانفؤ

491



طيبؤارررةهاامرأذءجاواألرصـانهعانيتفىاليسوعان

نواألكامأاهايؤنجووكانوا11ةرألطعلىكجتدالثمنرثثدينذاهـ
4هـمرااناالفالعححلححأمشلأذشنلنون

تشيريهأحالاالمواففحأهمنواحالكلطفىانهحظلاةخاو

أوإتـاالنرخماداالتأنيبآرببالؤخىالمصحربهارأاالإلىالاكاا

فىكاالحروايفأناالمنسرينكجعىءايالاوهـثـا3بخسوىاحا

ننسىعلماعبابيتجنازةجاجمكالودبالالمسيحلقـاتفرصة

ولماذاالمقدصبالخخبروحهانزعجتقدهالسيدانيقولوناألساس

كانفثدايألوكالعحجبأمااألقللماءاصببنابهـكاضباانزعج

المسرحيةوعليهمتبدوإىاالحزناهرومتإوعاالمـعوبهاحـساقاوعالدم

المظاهرههذكلاسايعرفسحوع11كامماتمدلاخهابأرنايموالـفايةالباع

دموعفىمرايحاةواأحلمىقاصـافىحخاككاحزهفالمءرياسوقأبـحـال

طهلابإثمنإالمخرقالالناخاداهـاالمثلاسايقروكاهـانا

هذداأهحاوحـلاصلزنابناالمالشتويتانهارمرناريمسانت

رالرياضب3ارإصاآخيعرفكاتشفدالجوفاالمظاكرت

ألنازيزالمدموعبسببغاخمصباانزثقديحـوعكاناعاولكن

عادمهرعهكانتهلالشتريقتيهماوعدفىنقرلرمماذاالماصيحدموع

كانواالمواصذلأنطقرالمشنحىلولخرالالجانبت3وأحقيقيةكر

ذلكإلى6لهصاكاتلالاخخيهمالمأساذقلبهارمنفيهميوجدآلمرائيهما

كنحـثفياأافاالثمرحافالكاطاقتبرثالحكاجهأطبقالذىالشقيق

ياسربادالروحعجافئالللتحولآخرتفسير
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وحاليافىأيرالالسوعأنثهيرةالترجمتهفىموفاتدالقول
دوأضطربوح1سباانزعجداالعربيةترجحتناأمنبقريبةكلمةوهى

الترجعةومناكحدثماحثتيقةلناتحلنأنمنأضعفأثيركلمةولكن
اضطربأسلفناهاممابيرتعفااكثيرخلفاحىو1المتاتحةاألمريكيه

لد5لف4ماإلكثمثأحهألولالروحلىعيقااضطرابايسوعإ

التالىجوالعكالتعبيراهأتوردحرىأ2حديثةترجمةهناكأنعأل

عةتربنقحنادايختلججسدهجكلتلدرجألعبئلحؤنيسوعسلمل

فىللفعمعاتإلىاستنادآبلاعخبـاطاهذانقولوالقصوداىالى

ماستاىأمرشالفعلالقديمالسيكـا13األدبفئاليونداألصل
البشارةبكاتجـاوكأفىجوانحهافتهرحهلتحينماالخيلعلىيطلق

مميقالالحزتمنكامرةااولكللميحوعاسطسلملقديقولأنيقصد
تهحزتأدؤاقهـأمشتصاعدتحتى

9صموععنبهيلاللفيتجدطاالتىافمساتأروعمنلمسةؤىهنا
انهاواحزاألمهاآيشاركهاالبحثعريةالنفسأمماقإلىبتغدغلهيسوعنرىهثد

رةالمنكالحؤينةالفلوبجمعحزناقلبهريذوبودموعهاوأئاخهات

لحزفناأمىقلبهيذوبحرننافى

صضاجازىذااألحمزانرجلوهواالويمف

لتناقشاابعةالرالبثمارةكضبتنعرخافكماهذامنكثراهناكلكن

اأثبقناالىصورةالهذهكانتولقدلسيحالهدولتتهـدماليونانيةالعقلية

لو7ألأحول9ممحعاأل3اعممعةا

لهامحنترجمةهى3
3ألفاهفىسكلولولكحكىا
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حـزنهفىجسدهويختلججمقزىاذاالحؤينلماكتالمسعننفا

دمةصلمشاركةادحدودابالىالمهاآبعثريةاليعشاركىاذاووأشجانه

قديسوعكانهفاناجونانيةاواالفلساقةالثقافةلباذارضعويلذلرىك

للهحيةحورةحياذ4لىلناليظهرالذفكرلنايقدملالعالمإلىءجا

هىبلهمتصوشتءتكونماأبعدهىالبحثصيريثبتماخااورةفا

صفاتأولكانتلقدمالالذعنوأفكارثرالمثلهمكبرفصدمة

ليستئا5اممـلمةاوأبائيالمادالقبعليهأطلقوامانظرهمفىايأللوهة
ومعناهدألطأأبافااإلنكلزيةفئروفةالمةنلنصرادفةم

بلأحزاضهمومشاركتهمرفالآلألماالكفراتمعدأودالجمو
التعاطفعلقدرةالعدكاتعتىكافتلقدادذمكأبعدإلىتصلكانتانها

احؤلنهمشاركهموالبثرمشاعرماهىبعرفأناللهإمكانجةعااةرترالبح

وأناللهعنالصورةهذهيقبلواأنلليونانيمكنكيفراحمهمأاو

صفاتمنصفةالتعاطفإنالبشرحالتعاطفصفةباللهيلصقوا

3اختبارامنواختبارليشرل

إلتلمجزخهمأوالغيرلمجوحندحصركناإنمنطقهمكانهكذا

فمعنىالباكيةعيونهمعيونناحمعتدوبالتالىلسرورهمنبتهجكنا
لهفاستسلمناعليناثلطفآالتأثرادذآماموضعفنامهمتأثرندأنناهذا

فىايضاالطورعنوخرجناأفراحهمفىطورناعنخرجناوهكذا

أقلمركزفىفححنمهمأضعفجناأسصهضالتالىأنناأىانمأحز

لحزننايتألمأولفرحنافيفرحاتنالهززحمأنمنإحمىفإنهاللهأما
يقاالغولقدكانالبشراحاسيسمستوىإلىلهبصهبطأنيسضطيعاحدفال

البشرمحيطعلىيسحواألىالعظيممحيطهافىتعيمثلهة3أولهبيومنون
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لهةكايؤمنواكانوفرارالجريامستوىفوقنثثعالذىستواعا
لمحأااعرمثال

لماالمحسيحصآبفىإخاتاقاقدذالحـوثناالفلكأبعدثمالكن

هناموأحزاالبشرآالمفىاللهئخاحـبمامراكاشئاجوعاآالمفىىهـهخا

يال9إولقبالحتجالمحويالةأنذايـوع11سوعثفىنركا

معاألكأاسحـطعبا3أثثتحيراررححلشتضايققخا

اعالشمقالهالراشعةانالالوزجمورييضهاثبكحيخمابايزحناأاإن

والقلبيئالمحـمإلدهعزالجدةنلءياصـجصورقيلدةطاختهشاوخاحصزحا

مالههحماإلهحوشحرللثيسوع11قدعالوأعظماحب3ا
عهمودمزحمماأحزو
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الموتىيوقـظاثذىءلندا

وأثظرتعالياشتحدهواقاروضغتموأئـآوقـال

ححهكالكئمتآئطرواآئمهودفقالوتسبكى

آألغثآعثنىفتخغآتدىهذاريفآلـئممئهمنجغفىوقـاال

آليموتوآثـفحأهذايخعلآن

آلقئـرإنمتى2وتجايلنفعىأثضأيممسوعقـآئـرعج

آرفعوامتوغي4قاحشعلئهخوضوقذمغارغوكاله

ألدآأئتقذمتديامثمتآثاختمرثاةمتقاآئحـجر

إلنتاصطأقلآتـئموعصستقاقاآلأئـامآزتقةتة
آثحئتكانحثحثآثخحرفـرفعواآللهمخدترئنآفئت

آألبكلأيقاوقاذقؤقتعيتئهوغيورفغمؤضوعأ

كلنيآنكغيفتوآتاليستحغتثلثيئصرئئأشث

قفتائؤاقفاجفعاالذاألخلؤليهناثمعتحين

تيقمحضرالذاقاذوتفاأزدحفئيىآئلثيحؤمنوا
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ؤرجئآلةالقثؤتذاهخرججثاخاليهلغارزيطيم
تهنمقاآلقسإليلىبمنماصفوفؤؤخههبـأقيهطمرئرطالث

ننمثيذ3ذعور3حتوصموتع
أ1143يرحـاأ

اعتعارآاأللبم5يثتصردادايعـوعبرىهناالمنظرختامإلىنأقىهثذاو
آالمهمفىآلمـناكمشاركاتالثانيةللحوة

التىالقصرذالجحثلةكانتالسابقةاسطرنىضالنآسوكما

بشارةانتيمإذاااليونافذللعقليةقويةصدمةدايمموعبـكليالبشيرأوردها

اللالووةالحىالهافيحوفهاالمسيحفىاللهمححورةلصاتقدايرحفا

فوقصورةكالخححيفمتألمايبمتوجوهرهادامحمدا

ثنقدمأن5اليضيرهكلالمنظرءالقارفيتصوررحىايونازيةالعقليةكامـمتو

المتهاوفئصورةعنكثيراتختلفالوهىطفنسطـنفئالمقابرصوارةلال
داخلطبيعيةكهوففىمتخذةآوالصخرفىمنحوتةهاأسوىالثعرف

عرضىفىامأفدستتهعنطولاأليزيدعادةالكهفوكانءهـلععض

امأقاثحرقالعماددفىفهوارتفاعهأماأقدامتسعة

رالأيضأكمنحوتةرفوفثمانيةهناككانتبرةالمهذهصثلفى

رفوفثالثةلىاحالوالجانبكلجثثلئاسكايدححكانالقبرأناأى
يوللحدخلاجهـموالداخلأقحىوفىمثلهااآلخرالجانبكأيؤابلها

الموتىجثثتوضعكانتالرفوفهذهعاكمااثنان

اليدانأماانقىانكتمنواحدثوبفىتلفالميتجئةوكانت
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أماطياتفىعلبهاتلفالكتانمنبشرائحبطشفكانتالقدمان
أومنديلبفوطةيلعتفكانوالوجهأسالر

مجرىيخحتكاشاالمدخأماملكقابأبولهاممـنفلمةالمقبمأمد

تاماافقبربابيغلتىدائرىحجرفيهحرخيلى

وظنتالقبرعنالحجريدحرجواأنلهحـوالذيئمنأاوعألطلب

قبلترةاألخللمرةحبيبهؤبةهـيتحلىأنالقبرفتحمنبريدالمجدأنرئا
ميثجثةرؤيةفىفاذاالتصرفهذاأثارهاوجسدهيتحللأن

أالقبرفىأبامأربحةلهمتعفن

القبرفىاباماربعةلهألنأنتنقدباسيا11ليعسوعقدلتوهكذا

أبامأربعةمدرةالجثةحولتحومالموتىأرواحازونيعققاليهوثولقدكان

األربعهاألبام5كطذبعددكنةفيهوتدخـلالجسدإلىتصالأنمحاودةكامدة

اتالتخييربسببتقطنةكاشـاالذممطالجسدعلىتتعرفأنالررحالتستطيع
فيهكدثالتى

قبرهفىالمسجونللميتالحياةربيقولوأخهرا

خارجاهلملعازرويناديهبأكفانه

اا

الحياةفاستعاددهنحاعليهفهبتإليهواصغى

المقيد

منيقومأنوحاولموضعهفىوجلسمرقدهمنالميتوتحرك

بدىعلىاالمأنممكنايكنامعجزةأكفانهفىمتعبرآمكانه
حولهمنالسيدأمروعندئذوالخـلودياةاطربالمجدرب
لممابذودعوهءحلوقاثال
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هنانثبتهاأنانحباللمحاتبعضهناك

الةفااآلبإلىبـصالتهتقدمتهممعجزالقيامقبلاليسوعإن1

المعروفالالهوتىداجوديهموهـبروييقولوكاجزاتالمئصنع
مستجابةصلواتاإجزاتالمماأل

بهايقمفلماآلباللههومجدةالمعجزمناليسوعكادهدفقدول2
قائاليحلماالبعلءأنبياعردالشهمعركتهفىايهديابرحأونحنهولمجده

لوكااااللهالربأنتأنكالشعبهذاليحلماستجبتىياربتجبتىإسال
يسوعآبهاقاىااتالمعجزفإنالقياسمذاعلماس817األول

االبالهلمجدطريقهعنتتمكـانت

هذهكلثلللقياموعحيدفعكانالذىالدافعبنالفارقأعظوما

نعملفنحنوالجهادللعحليدفعناالذىالدافعوبنالحظيعةاألعال
اللهباقوةاستعانفقدلماوعأماتاللهنحدأنثسحناوايسىولمحدقوتناعفى

اللهلمحدوعل

لهلهأرجعناأننالوبواسطتناعجاثب4اإلممطلمجرانممكناكانوكم

المجدوةاالتدرلسواهوليسوحده

الموتمنازرإقامة

4ا11يوحمنا

كاعليهاالتعليقلعازردامعقصةدنسرأنبقةالساصفحاتالفىخاحاول
اتالمعجزمنسـواهاعندتضفرةالمعجزهذهولكنابعةالرالبشارةفىوردت

والتفكيرالتأملإلمماأتحنابأمور
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منىةبشاشلىهـالبشاغيرمامنفىدكرتطموذإقامةمعجراتفهناك

ولقدالموتمننابايرسابنةإمامةمعجزةناقرأيمة98163
52مرقىولوقامرقسقىبشافىجزةالمنفصىأيضاوردت

البنداسوعإقامةةمعبمهـبذكرلوقايشارةوتنفردهء04ثقالو34

يقفتيهااألخيرنيهاالمعجزهاتناأماوااا7إوقانايبيتقريةأرملة

يقولونفهم3الىمملقيحةمـماقلواأنمحـاولنمتشككينصاالناقد

ءاغمامجردناينأرملةابئوحالةيايرسابنةحالةونتأنيمكنأال

جدالمعهمنسلمقدفاشالفرعالاقيحتيايرسابنةحقيقياموتاوديس
الذىكانناينأرملةابنفىالوأىماولكنياشصاءإغماحالةفىكانتأخهارمما

الميتألحليدالحارالحثرقجوآنلمجيبونالمقبرةإلىزئشهفىمحعحوال

سرعمنخوفااألخـرمقـرهإلىوحمدهللدفنبتجهيزهاالسرلإلى

أخعاالدفهصهاةحدثءأءإتاحاالانموكالجـحدغلل

الحالبطييماةفإكمظكاوةهـالمعجههنهفىيتشكونكانواواذا

علىمضىالذىلعازراقامةفىجـزىالمالعحلةحقيقاينكروأنيستطيعوالن

جلدهلونامررتغوتورمسدهفىعادالنثودبإآلكامأيامأربعةموثه
جزةالم5هأفىيقولوذماذاجسدهحـاتفتمنيسيلالعفنائلالعصوابتدأ

األخرىالثالثالبثحائرأنبدليلمطلقاتحدلقلمإكهايقولون3

عنالثالثةبمرونالبمثهيصمتأنطكنفكيثتإليهااالشارةعنصمتت
ألحدوحهااألشارةبردأولهاموجزملخـصولوكنابة

منهاستوىالذنابطرسهوأنالسببيأنالمفسرييعخالمججـب

المعجزةحدوثءاثناحاضرآيكنلمالبشائرأقدوهىبشارتهيامرقس

الخامساألصحاحاتفىذكرلهبردالهبطرسحمعانأنمناضحووهذا

عسرالثانىإلىوالسانم
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هذهطحدةمحندالحضورأحاادابعلربكزلموانححأشل

يمكنتيفرجذالتإلمـمارهكمننجـرهاجـجـعألالمريدفىالمعـجزة
هذهنظـرحمذهلةمعخرةدكرلخفلأن

يؤكدمماأخهاهىالمعجزةهذهفىتكنبةصعوآعظمأدعلى3
واالسرأعتهممؤالحبكالكهغةءروالدفعالذممطالمباثرالصيبكأتتيحنابرل

اأممهـ744ت11يوحاطريقيممنإلزاكأميـوعكلبالتهم
اليشائرفىالمسيحلصلبالماشرالسببكانـاالموتنصيرلعافىاقامةأن

يكلالليرتطهحادثةالمـحعلىاللتهبضاأللسماسىالـحببأدأنجداآلرلىثالثلى

اشتحالفىالسببوكانـطبالفعلثتقدحاالمحجزه3ـمذكانتفلر

أنالخالثةدالبحثمرينيابقانرطيبةجممورةالمـغضدالعداوةنار
ذلكإلىيشررا

الناحمةمنجرةالمسهذهكراذزجملـاللمجدأناالبعضحاولرلقد4

العقلية

القصةبأنالقولحدالـماألرينانمحسىالفبالثاتباوةالغحسلتثوأ

لعازردافتظاهراللعازرالومعاألختيهامعثهيسوعدبرحامؤاعوةألاكله

أنيصحاطجبار3واخرجهاليوعأقحنىلرةالمقإلىحمعلشدالموت
ذلكبعدالرأىهذامثلتفاقثى

أنلتاجازإذاولثنغيبوبةفىكاندالعازرإنعضالبرقللب

معقولكيرهذاآنابرىالقصةتفاصيلفىوردحمرفورلخض
االدعاتحذاتفناواضحهالقصةفتفاصيل

افااليسوعدقويدورحولرمزى2رامثلالقصةإنونآخرقالوبم

ولكىالقولهذاضحلتوالقصةمذهألفتهثذاوداوالجاةالقبامةهو
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الالزممناكرمسرحىالتعليلهداولكنلهاباجذإطاوأتصبح

بهالدسليمواليمكن

6191لوقااولعاؤرالغنىبمئلملحثةصألاإنهمكيروقالدأ

واحدقامإنوالءواالتبيابموصىيومنوالمإنالمثلذلكفهاية3ا
قلعازريأنلطهوالقصةهذهنسجتوهكذايصدقوناألمواتمن

ولكتالقاسىالمصيرمنإخوتهيحذرحتىبالفعلاألموالمنتام

حتىقلبهمعنادفىاستيروابلقالبمايؤمنوالمالهورأىاخونه
الذىللمثلتطورىونسيجرمزئثحريجالعازرفاقامةالحاضريومنا

ذلكقبلىالمسيحبةئاس

النظروبغفىالمائةفىمائةصميةالمعجؤبأنبالمملنؤمنإننال5

هناكأناالاألخرىنظائرهاولهاالمسيحومعجراتتتفقأنهاعن

تهاتوكدالتىالمالبساتمنالكثير

آورشليمسكانفيهالتتىىالذاالنتصاوىالمسجميوممبفهناكأ
ءالقااهذانفسرانيمكنوكيفمنتصرلملكهتافهملهوهتفوابالسيد
ذكرهاانتعثرالنىالمعجرةهفهحدوثأساسعلىإالالخالد

لسانكلحديثوأصبحث

موضعهاقتقوعنيابيتقريةقمازالتالتاريخمنطقوهناكب

لعازرإلىاشارةلعازريةتدعىقريةاالنإلى

يقولةالثالثةونالبشبرصمتلماذالنااليفصرهذاانعلىص

أحداثذكرعلىتقريبأاقتصرثقداألولىالثالئةالبشاشإنالبعف

واجهتالتىاألحداثتسجيلإلىالرابعةالبثارةاتجهتبيمالحالجليل

الرأىهذايناقضماوهناكهنانجدأنناوحايهوديةافىالمسيح

عامةالبشيرينمنواحديحـاوللمبأنهبالقولنكتنىإنناإال
معجزاقامقيعوعحاصنعهكلعنوافياكاماللنابيقدمأن
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سـاالتقراوجهعلمافونحاتسنوإتثبلقـاالتىالقثيرذخدمتهاللط

كرذإتماوذإلثكما6إمصتارنحامخاتبيالكأدأ3آحـاكرصيمـاتلمو
لمهازأو4ااروفغ7نركانث3زهحفىبـماىامحـاااثايألخامكلكل

بةالمطرءانوالمـاأشذحيمانيرافأمـاشهـفاها

كتابهنىفاراتيـاصادرفر11بهنادىىذاورأكفماأقزأناعلىد

وقتدعناضاححةآسبابهناككالـطإنهقكولجـتنااإالمحيحجاة

حمنةالؤساتهـأثارخاالتىدالمعجشتالمثكرذلخجـبايألولىالثالثائرابى

الجاةلمهتكلىرلعاشكاكافقاهـلعازنكياللاترالمؤالوندبرجعلتهم

رادعخيهماألخضيهااتاكواحبالحىةجىالمعىزلمدذكرواتخلثمد
عناتهلهصحتوااوححكـأمحققلححريحالمس4آكأانساناخـاةويرفوا

المعجرةذئر

جدأحلالمحومـاطوبابوقتإثدلبعدكخبتفقدصوحنابخارةاأ

الرارالبشيرلمهكذاآنذاكأطبيعيموتاماتعانزرداليكونأفا
اللدةاالملجرةنالمثتفاصيلدكرحرجآفى

ةااالخاالحققةفإدأبمغونالمتشنادىوالمـقولونلتقردعما6

ذاكأدطوحوةلمهالحالفـعمةال5هأءوراليـتترروجـامجـىهناكإنتبلى

وشرللنأكاآيابحةآرهـمالقىمدثأئابعدتاجحيوماأحاالذكا

شارفاحاروحماتوادأاذاآوفكحيخاكلفىامحيعأناسحعدادسكالهو

كركأاءهلإلمايبدهمأناداستحدعلىإنههمرآثاخطاياهمنتانة
ةوالقووالحياة

العرببقممضحافةماالفقرةا
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ثيهالجيفىكواعظالرفنمنفترةخدموفدمكفىروبرتقول

كانتجندئوخسماثةالفاتعدادهايبلغلكتيبةافقاموكانأنهاألمريمى

حلقاتيعتثدأننهممحماعةعليهاقترحتحيماريحللتاليابانمنعائدة

احاألهذاإلىصلواوقداوكانوالرحلةنهايةوقربحنايوانجيللدراسة

ئشيروهىيحةالقصةهذهفىكلمةكلإنلهوضفبحارإليهعاس

قدفهوالجحيماننيرفىاألخرةالستةشهورهقفأنهكبفروىثجإلى
بهووصلابمـحارافالعاملنثفيوانخرطراساتهفىعنانقظع

كابالحياةعأذروضاقماألذنيهالمثرفىوانغمصساليابانبالدإلىالمطاف

بهايالقىأنيخشىكانمشينةورطةفىالشيطاناوأوقعهبهالحياةضاقث

كلخسربأنهوأحسواللههوإالمشاهذاعنيعلمأحدكانوماأسرته
يقولحبعدلهالحياةميتميتاالنوأنهأمرهوانتىشىء

هذاإلىدراسشفيلتوحتىالمقدسكتابإلمماأعودابتدأتأل

صوثحمتحيمابكيتوالموتكمالعازراقامةقصةوفرأتاألصحاح

عدتاوهكأخارجآيهلمقاثالأيضالممابلفقطألهلصيهتفالسيد

فىمائةصحيحةالمعجرةكذهانأعرفاناواالنيضيفئمللحياة

الىخطاباىقبرمنأعادقلغدمعىهنااهاأجرقداليسوعألنالمائة

المباركةالحياةءمل

تحدثلميدالعازرمعجزةإنالبعضيقولفقدكلهاألمرخالصةوهذا

عشرفيمضذيومكللخألخااللبالثتحدأنهانومنولكننا

ينذابعثرالمننثالمينماليجاةفىتتكورمازالتالزمانمنقرنأ

الحياةإلماالاليوعوأعادهموآثامهمخطاباهمقبورفىموتىكانرا
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إيمانناحلريقتعترضهناكالصحعوبةأنهيقيتعننؤمنلثنا

قالنحيسوعأبهنادىالذىالخالدالحق

منومملفسبحياماتولوبى7منمنوالحياذالقيامةهوأنا

ناألبدإخالحوتفلنبوآمنجاكان

بهذاأتؤمن

2هـ8



الساخرةلمفارقة

وتنهروامريـمإلمواتجاالذيناثيهودمنقكميرون

إلىقمصضمؤاجمثهئممقوأمابلآقنواتمسوعقعلما

رؤشاقخمغوعيقغآلغماتهثمواؤقاجئينآاثقري

الذاقإننسضتغقاداواؤقاقخقعآمئونؤائقريماثكقت

يؤجميالكذاتركتأةإذكثيرةآئائتغقلئستانأفي

ؤأفتتاضعتاقؤتأخذوننألروقايئقتأيىبهائخميع

يفكقتلزيجسآكانقتاقاؤهؤجمئهئمؤاحدتهثمققدذ

تقكرونوالشتخئآتحرفونتثمأئتثمالحئتتتيفلثفي

والتهلكآلمثمغبعيقواحدإثسمانيموتأننـاخئرأنه

زييسةكانإدتليتفمجميقالذاتقلوتئمكلهافةاألمع

لموتأنمرمغيسفوغأنتتئآممتـلألاصلثآفييطكهتة

أللهاأثناصمخمغبلطفقأألمعفةعنولئشفةاألعيق
ؤاجلإتمماينائفتقر
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يمفتلوةثتاورواتآثيؤمفالكمن
435أل11يوحنا

أثارتفلقداليهوديةللسلطاتحيةصورةفاتقدمالفقرةهذه

يستمرأنفظرهمفىالمستحيلمنفأصبحثودالثائرةعنيابيتأحداث
معجؤاتهصانعاهكذااستصرفإنالصورةهذهعلىمملهفىاليسوع
الجحوعممماوهاتبدوالغذرهىوهاحـولهتلتفكلهااألمةأنفالبد

حاصمعلبدمنفاولذلكعليهتتكدس

الكهنةعنممثلونكانالمجمعذلكوفىالسنهدريممجمعالتأموهكذا

سياسياعلىبآحزمايومآيكونوافلمالفريسيوناماالفريسيينعنوممشلون
فىالشعبوحفظالناموسعلىالحفاظهدفهمكـلكانلقداإلطالق

أمريهمهمماكانفهمفيهواحدحرفعلىالتعدىوعدمدائوته

يعيشونكانوواطالماسياسيةاتهزمنالبالدفىيحدثماأوالرومان
سياسيابأحزكانوافقاالصدوقيونأماربةالءملفىالناموسب

األرستقراطىالحزبوتالكطبقةيمشلونكافواوعنيفا

مقتنياحهمفىالهمأمفىهماكزمرفىكانههمكلإنالثرىوالحزب
رومـاكانتطالماومالرالتأييديدوايملىأنااستعدافىائمآعلىفىاكانوولذلك

نومالصدوقينطبقةمنالكهنةكلكانولقدإهوتوتسندكحم

هءأعضااستدعواوالسنهدريمإجئماعدبرواالذفيهمالصدوقيينأناضحالو

فيهالكلمةأصحابهمالصدوقيينأنأىعإليسيطرونالذينهموأخهم
منوموقفهمأولئكطبيعةبوحنالنابصورخاطفةسريعةوبلمسات

دايوسيفوسيقوللهوبغضاعليهاحقائونممفهميسوع

اآلخرمعأحدهتـصرففىحتاوقاحةفهنصدوقحالسلوكإنعخهم

12



شيئاالتعرفونأنتمءالغربامعكأنماءجصازمالخهممعتعاملهمق

تعالىمنلمسةنشاهدهناعقولهمفقدوابلهانكمأىقيافايقولكذاه

وحنانهوعطفهيسوعمحبةإلىبالقياسوكرورهمبائهموكـراصوقبيخااحا

ومركرهمأموالهمنحااألساسىلنالصدوقيهدفأنالثاثاألمر
حولهالجماهيرالتفافإلىشعبيتهتودىأندايسوعمنخوفهمنوط

نتيجةاوتكـونالمستعمرعلىالثـورةإلىىيوفىالشعبفىشغبليحدث

هماكزمرمنالكهنةعزكإلىاألمرهىانوربماالقوةإلىالرومانيلجأأن
األحيانابثفىمضطرةإالوتسامحهاصدرهاسعةعلىروماكنولم
براطوريةإمفىثبالاثارةيحاولمنكلعلىحديدمنديهتضربأن

قعسردايسوعكانإن05وماتيةالراطوريةكاالمبرافاألمحلراميةمترعظبمة

تسخطيعاأوتظنالجحاهيرحولهاصتفالشعبفىويةالمحالرو
دانيةاليهودمايةفوالنمارالحديدوجهفىتخأنحجزيةالمعبقوته

والهيكلأيضاالكهنوتونهايةاأليدىمكتوفىالرومانقفيولن

علىأوحقعلىيسوعكانإنالحهماالتدركفعلىتكـونسوف

مراكزهمالمهمذلكيدعىأواللهمسيحهوكانإألاليهمباطل
ثذهايتزالنىالجديدةركةاطهذهأثرالمهممممتلكاجيوبهم

األمورإلىينظرونكانوالقدأموالهمسلطاخهمعلىالجليلىالشاب
ماكانواهذاوعلىمقياسهمكانهكذاومنفعتهممذاواحابمنظار

اللهخدمةأواللهبارادةيهتمون

منهاضاحكاالتاريخوقفالتىالساخرةالدراميةالجملةئأقش
األجيالمعهوضحكت

مسرحيةحداثأالمسرحعلىورتأذيحدثأحيانأ
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ثاولكمعناهااليدركعارضةجمفةةبحملةممئلينطقأنمحدثقد
ناظرينالفجيهوريتصورمماوأكثريظنلحاأكثرالمعاقمنتحوى

يقيافاخباقامماحدثوهذاهوبدركهامماأكثرمعناهابدرلى

نبوةأنهايعرفسنيلممعناهاعقيدرىيكنلمبجملةنطئلقد

بأنهدىإقدقاالكاحمحاعليهتنطوئالذىالبعيدالعمهتيدركيكنلم
بأسرهااالمةتهكأنمنالشعبعندادايسوعبموتأنخبر

وماكانواواللحىالعحاثمواهـزتقودهعلماالصدوقيونووافق

ماكانوايتحقئحتىعاماأربعونالنبوةهذهعلىيمضىلنأنهيدرون

يخشونه

اوهكأأمةوتاريخحياةفيالطويلةةبالفترليستعامآأربعيئومدة

قامالفصحأعيادفرصةفىالمقدسةالمدينذداتيطسجرارحاصربجيش

البمثحريةاألنفسمنمليوننمنمايقربفيهاتحمعحيمابمحاصرتها

والباقونالرومانصلبهمنمنهاوصلبهلثمنالحـصارفىيامفهلث

ايهوديتامجداحرقوالهيكـلوخربروماإلىاشارىاحملوالشبابمن

ان3ضاكانالذىالفارقأعظمماااثأبالمحرالمقدسةينةالىوحرثت
بالمسايحبمتخحجغرآخرثلريقاانخذوالوشعبالذلكحياةفىم

بوهخر5إنقادمحاولحهموفىالمقدسالموضعينقذواأنالكهنةأرادلقد
تبعألمحإسيحاالدبعدالماثةالعامحوالىيوحنابشارةكتبتولقد

يقرأونكانوارينكحأنفيهالشكومماأورشليمخرابمنعامائالثهن

للحعربلئلـيماورسقوطاالقصةإلىيرجعأنهالقارىيصمتطيعلالستزادةا
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وصورةساخرفييضحكونوكانواداقيافاعنالبثميرأثبتهالذىاقول

مخيلتهمفىالخربةالمدلنة

ولكنهلمجحافاألحدالمسرحكلواقفأوهوقيافانطقلقدنعم
أنهايدرىوماكانالنبوةههعقيدرىإنوماعنجوةأنهايدرىكانما

موتفىتحققثقداآومعواألجيالالتاريخمنهاهزأساخرةنبوة

أنهاإالأجحعالعالمفىالمتنرقـناللهءأنجاليجمعهابأساألمةعنحالى
اليهوديةءوابناأورشلـيمعلىمفلوبةبصورةتمت

ولقدكانالمقدساليهودىالمجمعأمامللكهنةكرئيسبنبوتهقيافاتنبأ

مستقبلنجموصاللهمشورةالكهخةرثيسيسألحـنأنهاليهوداعتقاد
صبحيأنهأىطريقهعنرسالئهويقدمبواسطتهيتحدثاللهكانأمته

مـوسىخليفةيشوعنقرأعنالددسفرفىنبىمركزفىةالفر5هذفى

اللهمخورةأراهأنهإسرائيللبنىقائداأصبحالذى

خذلموسىالربفقالطالكهنةرئيممـماالعازارإلىداموسىفاصطحبه

ازاراأمامفيقفالكاهنالعازارقدامواوقفهنونبنيشوع
قولهوححمبيخرجونقولهحسبالربأماملهفيسألالكاهن
رئيسنرىهنا2ا7281عددالجماعةكـليمـخلون

الشعبإلىوأوامرهاللهآلكلصتوصلوقناةوالناساللهبنوسيطمأالكهنة

يدركلمولكغهبنبوةنطقطهلاليومثذلفىقيافاكانوهكذا
بفرديضحىأناأليسرمنأنهيقصدكانلقدمداهايفهداولعمقها
بمحورةولكنعظيماحقآهذاوكامابأكلهاأمةإنقاذسبجلفىواحد

يتحدثأنوعالجلطمقدورهفىاللهإنأمجدآخروبطريقأخرى

االنسانذلكيعرفأندونواسطةوبأيةإنسانأىطريقعنبرسالته
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اللعنةأبوافحتىيستخدأنمقدورهفىاواسطةاتالمثوئدرك

القديمفىانهبنجىامامتتقدمصحـثناحدثكايآلخرينلحقهصلىنيو

جنسوالعنةواحدآلأماخأذاليكوتأنليسوعقدرآمكانوإقد

واألجيالالعصورلخا3أجمعالعالمفىالمتفرقـناللهءأبناعنبلواحد
عشراألثنىتعاليمأوبالديداكىداالصروفكنيسةالنظامكتابفى

دلميافىلاألولالقرنإلىكئابتهتاريغجعيرأثرىكتابوهوموالرل

جصعبنلىاهذاأنعاايخبزسرءترددالنىاألقواكامنكانشا
كنيستلمنلتجحعهكذاالواحدالرخاهأفىلالجبكلعلةالحمن

التىالحنطةإن94يداكىملكوتكأحككمدلتإلىنةالمسكوقصى3

فجهالذىاموماسيـأقوهكذابفعتمنأكثرمنحتالخبزرغيفقكون

الواحدالفادىجالمسفىوتتوحدالكنيسةعندصرتحجصع
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ونالقأعلىالخارجسوع

غآليتةائتهوتينأئضأتفميىصوعييكنققئم

إلىأثترئلمنأثقريتةأئكوزإلىفناكجمنقضىتل

تآلمييهقغفتاذؤقكثآفرايـئمتقا4يقاقييت

جمنكييوونقضجدقريبـأأئتهولمحضحوكان

أثفستهثميحطقرواائمضعقئـذاورلمتلجتمإلىورا

ؤاهفونؤهثمتثنفثملمحيماوتفوفونوغيإعلفبونفكائوا

وكانأئجيلإلىيأيـاهؤآلقلتظنونماداألهئكـلفى

أتهأفرأاضذرواقذونهؤاثقريمأئكهترؤستاأيضا

ايـكوةفكىغقئيما4ففتذفؤآئنأحدتعرإأل
114575حيوحنا

كانلقدبغيردلالخاطرإلممايسعىمجازفآحياتهفأمعوعييكنلم
بالجدوىاليضحىكانمانهولبقسـهيضحىأناستعدادعلى
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لكلإنالموتفىحباإليهليممماكدنإممنهالموتيخافيكنلـمأنهما
بقريةتعرفقريةإلىلجأوهكذاضهورالفىفضيلةفا3لديهميقاتهءشى

إيلبيتنمبالقربأورلشيمشمالىالجبليةعلقةاكفىولغأصرايم
الثافمااألبامأخبارفمعاأفرايميةوإيلبيتذكرتولقد
اأ31

حينذاكالكاثنالعالمبقاعكافةمنهيرالجهاكاءاألئخاتلثث
يهودىكلعلىوكانالفصحلعيداستعدادأالمقدسمـهالمدينةعلىتتوافد

عهنفععنالذبيحهليقدمالعيدفرصةفىلالهيإلىسيحـضأنبالىذكو

طاهرايكونأنعليهالعيدفىيشتركمنبأنتقضىالمراسيمكافتو
ءأشيالمسطريقعنتأفادىاياالفكربحسبالطتهسيةنـجاسةالوكانـط

وغسالتوتقدماتعقوسفىلمجتازأنمىالكلوعلىاصوأش

وسالناموصيهكانتدالكلفىشتراكالطاهرآمؤيهبمحتى

نفسهيطهرأنعليهالعيدممارساتفىيشتركأنبريدمن

حلقاتفىمعاوداليجتمعوحيثيكلالمفىئحرىاقطهيروكان
حولتدورثماتالمناقتلثماكاالحالوبطبيعةالمندقشاتمبيغوتدور
الساعةأحداث

رجالوجهفىووقوفهيسوعحوليدورالنفاشأكثركانو

اجعترأنهطنوانهموتسـهويههمالخجاعةالمواقفكانتفقدالدين
الجليلىافـجارلهذاحولفالأورشيمإلىيحضرلنوأنرالعاصفةأمام

الثائربنسياسةاوعتاولةاليهودىالكهنوتجبابرةبهيواجهالمتواضع

أأماأجراهاالتىالمحجزاتمنبالرغمدايسوعقدرمنيقالمونكانوالقد
ءوطوبنهمعيو
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ماعةالوافتلماالعيدإلىصعايسوعحددهاإفاالساعةوافتا

تدبررهذاكانإنالصعودمنتمثعهأنالوجودفىقوةشعتطعلم
وارسبالمزتيواجهآنإستعدادعلىيسرعفابطايحموعحممبةبالذالله

كانأنهاوزبروسعناقاريخبحدثنااللهةاإهـطاملسابيلفىءشىكلو
إتريثواةكباطجوذ4ينكانوانالذيرينذاباألصدقاتدىيف

األموربعواقبوالتبصر

الكرادلةرغمحقأنهاعتقداأليمطالطريقفىاسحتمروهثذا
صعمالجىجمماتوقومشياطنالوكلةاألباطراوللملواواتاالبوو

وجههاالتىاإلهاناتالعـماتاستجوابهمايئاورمزإلمطئدعىماوحيفا

قدىالالثديخاخمنءاألصدقأانجرهوحصاكآنأىالكنمعالمجتمفالصثدإلى
زوركانتواوحمناكإلىأذهبدمموفثجواليقنانالهبش

داازلاسطوحعلىالتىنيةءالمعااأللواكدبعـىياطيخبالمزدحمة

سوفأجابخاياليقبضسوفرججووقااإنلهقلوحينما

وسهـلوزأنالبحنىثعذاورجنليردوقاتحماتالمأمطرترلوأذهب

وفىائهأعدحلقاثهفىأنهذلكبعدألننانعلمبالخوفلمجسيكنلم
ةطوبصوشهوتتصطكان3بتاربمكاشتاأماعهمبدفاعهإدالئيءأثنا

سفمثىأاليفبغىمخاوفالعلىبهاتغلبةالمتمجاعةمنيمللصكانواممنه
عواقبهونخشاهماأخضىوليكنبالواجبالفـامصكواقبالمعيـح

الواجبةميامالدمء

ذلكبعدأصبحقددايسوعأننفهـمالنكصللممذاالختاميةإتاالومز
لمنمكافأةعينتقاوتيةممالالسلطاتلووديةالالعدالةطريد

صهوذادالدىهواهمذولعلعليهالقيضعاىتساعدبمعاوماتيدلى
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يسوعاقالمرةههلىفىندلهاالتىالدآمكافأةفىطمعاالمعروفةخيانتهلى

الناسصونعنالمتخفياأقعليهيخيمالمبرتوظلاورشليمإلى

صخابصيونا1عالفةاقبلومعارفهأصدقاثهببوتفىمختبئاوال

رووسهميحنواأنفينبغىيحوععنءاألعدافالامههالكلأنظاربامجتذ

هبالرالموتواجهةمفىالنادرةالشجاعةهذهأمامكباراوإجالال
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المئلفةلمححة

غمثترماآلثايآألضخـاا

إنمأصئموعيأتىآئاممئةبمألفخثعقثلىثئم

آألفؤالمحتمنأقاة4آلذآئحضمآعارزكانحئثعثتا

عارزوأفاتخذممرتاوكاتمسأعشاهتالهتهفتضتفوا

طيمبجمنقنآقرتمذلمحطقأققهمئيهئينآخذالفكانا

وضممدخمتموغقذقأتمتؤقألئتقيبخالصكحيريننالي

قاذقآلطيهبيحةرامنائبتتفتألفابمحغرهاقذمث

ائمرمعيوطىسئضرأثيفعانسوذايوهوتآلميهمفأواحد

يتاليبمئلبتآلثيألطيمالذايتغتثميحاداهيسأن

2اثفقرايمابيبكآننهفيشتثااذقاذءاقرإثورولالط
تخجلؤكاذذةجمخآلضمثدوولمؤكانستارقأكانألثهتل

يمؤمإئهاإئـركوهاوحميشقالطفيهيفقىما
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جرينكلفيمعنهثم2أثفـقـراألنحمعطئهقذكيحنى

جينكلفيقغكئمثصقأتاأقاش
8ا21يرخاإ

األرضعالحياتهختامإلمتونيماأقربموعيكانيىالحذلكحما

كانالفصحعيدممارساتفىاكلاللضفىأورشليمإلىحخحورهحقيعـةإأل
علىالخارخالطريدمركزفىبالفعلأصجاء05الشجاعةفىتهالغاية

ولقد1175يوحغانهملحقضطلىبههـدالةالتطابالدفىاالتانون

يعدلمحنىالبقاعمختلفمنالقادمينجدفيبالمزدححةمأورشيمانت
آلالكأباحالنىعنيابيتقريةفىأحبائهبيتإلىدايسوعيلجأأعامنبدهناك

جماجالـزيادةوذلكالمقدسةالمدينةدائرةخارخكالأرغماحمهاإءاللجو
سـفةالتالمثفىاجيدينا

وقامتلعازربيتإلىالتوعلىذهبعنيابيثىإلأليسوعءجاوحيما

قدسوعاليإنصراحةالبشارةكاتبلنديتهلولملهولمحةبعملاألختال

بالفعلحدثهذاأنالحديتفرائنمنيبدوولكنهناكإلىفـعب

بالحبدامريمقلبفاخسهناكبيـتهافىإالمرثاتخدمكانتإنفأالو

الحياةإلىواعادهالموتمنأخاهاأنقذفىالومعلمهالسيدهاالغامر

والكلمةخالصردينبناالبثميريلقبهافنكثرنادرطيبقنيفةتملثوكانت

فىبستكوسبلفظمرقسباثمارةفىوردتناردينبرجمحتالتى

يومناحنىأحدالأنهالغريبومن413مرقساليوناقااألصل

الناردينأوكوسالبستيهوماالتحديدوجهعلىيعرفالحاضر
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فيهالغشالذىاألمعلىعاهامعكامةسشبسلاألالبعفإنعهنال

وهذا6مثعروبإلىيشراليونانيةفىفعلمنيأقإنهآخرونوقال

مملحةالإنرهمغوقالاجعلوليسساثالكانالطيبذلكأنيعنى

جمتترأناليجبأثهاحنىالوقتذلكفىلـمعثهورةنئكاتجاربةعألمةإلىتشير
آلكلمنمشتقةبأيهاقالمنوهناكوردتكاناردبستكداإلىإال

أيةعلىمنهمسضخرجاكالنالطيبوأنفحشقالةطاروهىبسناكو

قدىمريمدادهغتالنادرالطيبحهذانادراثميناالطيبهذاكانحال

لهبررالمإتالفاالعملهذافىرأىفقداألسخريوطىايهوذاأمايحالممم
علىلنهويوزعغالبثمنالطيبهذايباعأناالمكانفىكانفقد

فىممكنءالفقراحالرحمـةعملانقاثالأفحمهييسوعولكنءالفقرا

روحإظهارولكنوقتكلفىظهرانيهمبينءالفقراألنحنكل
مقصراالنفذوقتهألناآلنبعدلهمبتاحلنيحالمسنحومنألكرم

لهاتعرضالتىشحخصياتللرائعةلمسـاتىنرالفقرةهذهفى

األطباقاتعدالمائدةأمامدائماإنهاالمرئالئسخايةفهناكا

المطبغخصادمةامالدةعلىهىوالفاكهةزاظوتجهزعابالوتملومما

الجدسةالتنههمفهىمابعملطليسوعمحبتماتظهرأنتويدديةغسإنا
إنأخخثاخياهاكـمااليهاحاالحياةمعنىالتدركوممماالمدادثةوحيةال

هماتستطيعكللجبيبهاتعطىأنامعتعدادعلىفهىيدجمهامملهومحبتثادليل
قدمهأن

ويقف3ـلخمأوبرتفحأننهمقدراماكانالمجتمعفىعظيممنكم
أختاأوطكانىإمابيـتالفىمانةاوعخايةهـحبةلوالقدمب4على

حتهاوبحهابمجهوتوجماونجوفاحتهادرتضحىنةإتسازوجةأو
كراميءوإراضهشبل
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خدمننافيلهنقدمأننسخطيعإننانقوليسوعخدمةجهةكي

مثلمايقدءالخفافىالعامطتنواليدقواألوعيةالمطبخخدصرتهال

كااالقوروالمنواقأملالفمطـسمةاالخرونله

كلوقبلشئ9ضاكلفمريمومريمةفميصبححناكثم2
الصادقةحمبةلهمثإثةصورةنرىليسوعمامحبوقييسوخأحجتشئ

المجالمحبةإتالفأقولتكالالمحبتهفالهراأوالزى1

تمتلكهطأئمنمريملقدآخذتلشئباحساالتحسبفةمضامحبةدقةالصا

إذاحقيقيةمحبةتكونلنةابإنيسوعإكرامدلممكيباوسكبته

يسلألنهوتأسفمالديهاكلتعطىإنهاإلخففةحساباتححبكانث

صلالامئنمنأكهتلديها

بافىافإسرعنصمغارونحننقرؤحماكنامعروفةقصةهناك

وهىواقبالوالتقدرالنفتةحسابالتحسبالتىالمتالفةالمحبةأز

أحداثأماوفالمعرةرقالقححةالكاتبىكحزأواألمريكانكاتب

درجةايآلخرلأخدمامحبانكاناوجيمديالياعروسينحولفتدورالقصة
ديالأماالدنياحطاممنكئيرالاليملكانفتيريهأوكاناالعبادة

خصرهاإلىيصلالذىالجميلثصعرمابصحويحباتهاعلىهتتاكافقد

واقتربتأبيهعنورثهاالنىهبيةاألبساعتهيفخوكانفاتبمأما

العروسينمنكلوراحواحديومسوىيبقاولمالميالدعيدصةفر

فقاالديالأماحياتهشريكبهايفاجىالتىديةالهفي5طفرديفكر

خصالتمائملكاثمناكلتبماخالصناعيةالشعورجالإلىذهبت

ذهببةسساةواشترثذهبتقبهـخمفالذىدنوباثبلالطومبىالذشعرها

جيهالـاخة
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وهوكاففىواجماووقفيدالكلءمسافىعادفقدالعريسما

االنأحبكألنىليسداالرقبةفوقماإلىقصوقدعروسهشحرليتأم

وهوبأسىقالذاولكنجمالكعلىأثرقدهذاألنوالأقل

المصنوعةالنادرةاألمشاطمنمجموعةعنعبارةوكانتالعيدهديةيسلمها

عتوأسنفسهاوتمالكتاايكريمةباألحجمارمحالةالسلحقاةدرقةمن

عينيهئمألوالدموعبهاوأمسكالذهبيةالسلسلةهديتهلهاشـحضر

األمشاطمجموعةلهاليشترىالنادرةساعتهباعفقد

تقدرلمهداياااولومايملثكل5أخاهمامكلاعطىلقد

ثعطىحينماالنتائجفىالتفكرالصادقةالمحبةإنالعواقب

إكراعالماتمماكانلقدالمحبةإتضاعئانيـاونرىب

االمتنانبروحيهتفالمرنمنجدونحنالطبببمسحةرأسهبمسحأنإنسانا

يممراكنو325ورمزمرأسىلدهنبامسـحتمقاثالاقهنال

وهكذاالخلصرأسبكفيهاستلأنالعظيمالشرفمذامثلفىمعتطلم
لمولكنهايسوعكرمأنهدفهاكللقدكانقدميهبالطيبمسحت

االكراماهذابيدلهتفدمأنكتأهلةنفسهامتحمسب

لقدلذلكحمساباتعملأإنهابكرافهاالمحبةشعورعدمنرىومخنص

فىالعادةجرتلقدميعاأنظارأمامرأسهابشعريسفعقدكمريمسحت

أمدمشعرهاعنالوقورةالمرأةتكشفأالالمسهيحزمنفىفلسطين

فأليشاهدبطهوترهاشعرطياتعروساتلفالفقاةتصبحفحالماخالجكل

علىيا3دلاسائبوتوكهالشرحللقدكانمطمكانفىهامحلوالشمعرإنسان

نسيتقللهذاكلفىتفكرلممريمولكنوزانيةةمستهترامرأةصاحبتهأن
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يموعتحبكانتلقدعنهاناساوحديثباوكرامضشاعرها

مشماعرأىأوآخرشئأىعنذهولفىمعهعاشتالحبجووف

خماأخر

القدلمميةالمحبةلماصانالكمامحاالأهلمحبةمنخدتأنفانجوزوكعل

4ذرواحدالتأبطوقداآلخرمعأحدهمالريسحبيبـنشألمأالصوفحة
والحركاتاآلخرأحدهايلنهموالعيونويـطوليحاوواطحديئاأخجه

بلءلتنىحسابااليحسبانوهااألظرينأمامواضحةتبدوىالسحـر

إلخاسيقوالنماوكأنهيناآلخرأمامالمحبةهذهإظهارئناناأليتعمدأنأالمجدث

داطهذاإلىمخنوصلفاكحل3أنغعالوخرالىأحدنانحبمخن

الرباطبهذابيـوعارتبطناهلءبحثىالتشعرالنىالذاهلهبةاحدإلى

ثايناالخراأ4محبتفانلنأنعلىصناوحرباطهذاوأحببناهقوىال

مريمأحبتلقأوانتقاداتصموأقوالهمالناسيثءانخحثثـاأنناام

ويمتلكالكيانويغوقالمشاعريغمرىالنالفيفالعححبقابهمنهيسوع
باطاذهـماوسكلءىثلحعنولاذهـفىاالنسعانويةبركاألحاسميس

اليتفامتلذداآليةتفولههـناالمحبةعنآخرشيئاهناك3سودأ

لنايسجلحيماالبثمريوحناأزاؤحمرفونحنءالطيبرائخآلمن

آخرومعنىا3النهالهوالمحنىةمعنيينإلىاوفانهاألحداثمنحدبم
ءعلماومنالكنيسةءآبامنالكثيرونوهناكوداللةمماقأأكترخفى

معنيعنولالححذافىرأواقداييهاب

بمحضرامألىذالبيتالوماكلهاالمحنهيمسةأنفهههـالخنىالمعتىاأم
األجيالأجيالإلىتامشوقداممإسارمزإالحـضورهبركاتوبسوع
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العملإنالطيبكرائحةأفاحتالىوتضحيتهاالعطرثمريمةمحبذكر
يضحىإنهتكلهملكاللعالمبلفحسبملكالصاحبهبحالعلبا

لباقصصوما5ممـحوأوعليهينتصرأنالزمنشيئاثميناخالدآاليستطيع
الكونهذافىاقصاأخلدإالالخالدة

المحبةتطرف

8ا21حتايه

شخصيةولويااإلنحريوطىيهوذاشخصيةأيضأهناكأنعلى3

ثالثةأمورانالحظحهـوذا

قبليوكدالبهثمارةكاتبأنمنرغمبايهفعثقتهيفيسموعأ

11سوعثهـلول7ا607حنايوكسافهعرأؤبهيلىطوؤتبوذلك

زانةاجامليخهحنلعنهسهيسإتجقخولمجعلهالحنانبلمسةقلبهصيلحأشاأراد

هذاييوذالهيفوليهكأقالعمكبهدافهواعةالجدشفونومدبر
لمفجلثقغعتخيبفالبكوأثقتياثإاجواحتأحبالثأننىعلد

أسلمإنالفشليقطراختارذاجـوألنيحهـوذامعدايمعموعفشللقدو

والحفدالريبتنعاملهألتالابهصواإحمحاناأقبهجعهـأألاولنطريق
سلوكامنهنننظركأنمالنعاملهفيهثقتنانفعمازكاأدلهنثبهرألتبل

األردأإسلوكاوايحساألفضل

يضعفامبةالتجراميسنرآحدنرىوهناتواودهالتجوبةولكنب

تؤحيلـكلالتىتالمؤهابعخمىفيديرىكانألشهللهيئةخازناجمهوذاناصذهيسرع
دتانسيرفىداتوستكيقولبرىالتلهالعحللهذا
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كنالطبيعيةواستعداداتناكؤهالتناطريقخ3اليناتأقبـةالتجوإنا
لىاعطيتانسانهناككانفإنفيهتأهالأكرصوننالىذاالطريق

ىذالايألكعرالعنمالمالفىيرىبأنصبربفإنهالمدلجـحفىةالحموهبة
يإنساظانبوالزعدمةالموكؤهالتموألنسماننـتصوإنهـيعبا

هوجيورهءوإفناالسبيلهذافى5جيدبكلطللسعىتدفعهالتجـربة

الغرورتجربةفإذخاصةموهبةانساناألممطكانتإنمكالمعهإلىصواطلىهـ

لممتازةهبهاالمو5بهذإحصاسهيتاطعنإليهلتتاألندفاعواءرياحاو

بهـلالمدلبـمعيهوذاوشغفالمالبيرتلموهجةفهوذاكانتلتتهد

هحيللوخائكلوعمارقالصاماية11فىأضىحىحتىوالوساثلالطرق

يحملالكانإنهالقوليهوذاعنيردالمعخمدةاإلنكليزيتهـالترجمفى

يازيينوهىاألصلىفىلعوكلمتمالخزافةأوالصندوف
ارجالماالعوببالمعنىدنشلوالفعلوينشلويحملىمايرفعنىهىهـ

وناشالحامالللصندوقاليهوذاكانهكأوالنثحالشبحرفةيختص
موامبهازدهرتحيثمزالتجربةإليهلتتسلقدأحنهحاله

ينقلمطأنيمكنكينالفرصةاتاكاالففبهوتصرففىكأئو

مجرىمجيداممالاذايهههـ11تماهدلقدإليدطلينظرمنفىءالثمىدلول
والالي4فييرلمولالخهأوالجاللالجحالقغايةمماصمامهأ

لرربداتالفافيهرأىذكمنالفضعلىبلجالالوالاجما
طبيعتهمنالداخلطمنأعاقهمنتنبعمالثئصساذابا3نظرإخا

أنظارناحأومجيدحاوبهيقوماقفالناإنساناخبكناإقالدداخلية

وصفاتهوأممالضماتهخالهأمجداشاقاإلنمماذذنبغفركناإنراكهـن

قليهإنسانايعض11يهوذاكاعالقفوةودناوضضعيةةأنانيةناكأظوبحق
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العينلخاكانتإنعينيهفىمرآالحلوفأصبـحوالمرارةالحقد

يفهملتوىالمانعفلإدماكئيباظالحآالنورنىممىفابناالناقدةالمظلمة

الىألياممـةلومفىاانسنفوقدأنفسناوحدنافإذاقتامآوخملالمآءكل يى

وإذااآلخريننقاتيارفىءشىكلطئرالمعتمةوالعينعكسيةبعحورة

لدوافعأممالهمكلوجـعووكيوبهمممالبهمعننبحثأنظاكتشفنا

أنفسنافحبمإلىباألولمونتجهنقدهمعننكفأنعلينانبيلةغ
واالختباربالفححوالنئدأولىحينذاكنكونفإيخنا

عنعظيماحقأيمريمبهقامتىذالالعفيوأخيرانكئشفد

وعلياغيرالواحدةمرةأمامناتأقمافالخطمةفرصةإنالحياة

أنعلينابأنوالرغبةاألحساسىيراودتاماكثيرانضيعهاوالنغننمهاآن

االخريئخدمقهفىكبيراكرمماعالنعحل

الخدمةغديأقلقاولخاالإلىونرجثهالخرحـينمنفنوخل4

الدافعيموتأورجحةغرإلىوتنتهىالفرصةفتضيراألطالقعلى

نداوهاويخماء6أمماقانطاله

متقلبةبلثابضةمخـريفماوممثماعرناأأكيدةغـيرثأبتةيرالحياةإن
مامحبتناإلنسانعقرنعأوشكوكلمةنقولاوواجباناأفمانعصلأحيانانود

وإماأعماقنافىالكريمةالركبةتخمدأنفإمايومبعديوماذكفنؤجل
يقبخراوهكنينحونامنخصةقلبهوفىاإلنسانذلكحياةتنتهىأن

مجاللهايبقىوالالطيبةالخدمةوتضيع4الواجب

يروممطاكارليلماسىوفالصروالمفكوىاالنكئـزالكاتجـاعن

عصبياانضالصولكصادقةمحةجانادازوبختأليحبكالأفههالتاربخ
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وعلىهنيئةساعةمعالالحياةفىوجدتانهاحتىالتقلبرخ

فرود01الجالناقديقولهماالىامتمعالمنيةفاجأنهاغرةحن

مذكراكامعالساعاتيقفكانأحياناآنذاكمشاعرهعن

وعادتبسها6ومحاجياتهافىرأسهيدفهكانوأحياناوأوراقها

مضجعهنقكمايمحتهـاأللالفاسيةأحزانهإطارفىالقديمةالذكرباتإليه

طويلةالالمؤرقةلياليهوفىءالهادىالنوممنبليلةينعمذإعهوال

وتنهامفىوربماوآالمهاماتاعهاقالسببكانأنهأخرااكئشف

يخهوتلءالقضاىكرعلىتجلسرهيبةمهولة5أخطاؤتوبالمبكر

واحدةمرةأراهالوآهالمعألبضميرهأعماقمنرخيفكـان
اأحافاتـوقنلجعلهاإذآدقائقخمحسلمدةفقطواحدةمرة

عرفتماذلكومعوثورنىكصىساعاتفىحمماأحهاجماحبا
الحقيقةهذهيوماعرفتمما

مةخيفىالطيبهذااستثمارممكناصدانأنهحهوذاشكوىكانتفال

األمرهذابسببألنهاعطداالتثئيةسفريقولكاءالفقرا

لىياءافتحهقاثااوصيكأنالذلكأعالككلفىإلهكالربيباركك
5311تئنيهالمسكنألخيك

وسعفىءالفقراومساعدةاألرضمنينقطعونالءالفقراولكـن

وشكعلمالمسيحاإلكوامتقديمأماساعةأيةفىكاتهيامالاإلنسان

ينبغىاألوانمافواتلفيرئماذافينبغىالقاسىصايباليحخضنهأن
االطالقعالالئأتىالفرصةفلعلاالنبالواججابالقيامنسرعأدط

مرةوالحاألإبناالنعكلالعمرلممحابتهذلكبعدمانتكولعلنا

الجسرةتجدىوالايندميننهعالحيعثا
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الناصعالدليللتحطيمحاولة

نلئمقجاعواهقالثأئهأثتهوبجمنكييرتجفغفعيم

آقافالذىيغارزأئضآيتثنهرواتلققطوتتيئخل

عازريتفتلوااثكهنل2رؤشافتمثتاؤراألفؤاتمن

مونيبسعحبهكانوااثمهودمنكييرينألنأيثضا

بحسموعويؤجمنون
21911يوخا

علىنقولعليهوناليحساموقففىاآلناليهودقادةأجمحلقد

أصبحفقدالصدوقينمنكانواالكهنةوكلالصدوقيإنطبقةالتحديدوجه

جانبينمنمتأزماالكهنوقاالحزبلذلكبالنسبةالموقف

حزبأنأسلضافلفدحرجاللغايةالموقفكانالسياسبةالنظروجهةفن

إذاالنظرةءنخطىالولذلكالثرىاالرستقراطىزباطكادالكهنوت

الشعبوبينبينهالتوفيقيحاولوناصستراممـالئإنكانواإنهمقلنا

كاناألكبرفهدفهمالتوفيقومحاولةالمماألةحزبهوبهمحزكانلقد

السلطةبكرامةمحتفظينكدنواوطالماوبرواتهممراكزهمعلىالحفاظ

استعدادعلىكانوافقدالشبعلماسدطاخهملهمكانطالماالكهنوتية
للمستعمرالصداقةيدبمحواان

922



بمجعلهاماالتثرسعةوارالصحماحذفماولرفاطد

الذافئوالحكعمتالحريأةمناقدررائي4اسلطاتحتالنىارتمشعحرال
نجتهاضرتضصربكانتالمووةرأتزامدناةباشـرآدنىرغونعتااج

ناالمزرؤسىعلىيقعالضرأفحمىكانثوالهوادةبالرحمةالنناحح

رأىاقاايألبراقخثاامحاكتهبمآوعزلهمفيهـتممالحىكراعلى
تبمحاعلىأوحعـبالمبينالىإننهجارةرشيثورةبأرةيعوعفاةكا

وكانالممثحتعلالزيتفىالمخحوسالكتانانمعيجانشعبصانأحدهم
ويلتهبحشتعكالشررمأصيجيأخذالبماأناواألبدلخـجـاارالغتوبموع

خولهبأسرهااألمةاتنهتواعبالخقلوبلميسوعقسبلقد
تبورالثهنوتصناعتهوبدأت

والحيةالعحامةلصاحبءاوالخوءإستعالفىينظرالشارعرجلوأصببح

ويقخهىالشعبهاسـةدخحاسممملمنبدهفدكيكنولمالجوفتكهربط
دفدإذننصابهاإلىاأللورويعيدمهدهافىالفتنةعلما
رجعةكيرإلىوعاليس

مملاصضاعةعلىاليبارىخطراأيعوعكاناندينيةرالنوجهةومق

وقيوناحااليننـتههبنالاأللهمادىاتعاسبمافىاألقلماعالالهيثلوتعاليم

يؤمنونةالكيكنطألمالفريمهميتاالنقيفعلىرواجأممالهويرؤجون
سمدليوحيماالوجوداهذفىحياتنابأنيومنونكانوااألمواتبقيامة

هووهااإلنسانقصةفىاألخيرهوالفصليكوذاإلنسانعلىستارهالموت

ويؤكدتعليصهالموتىبقيامةبمناداثهتعايمالهذاكيانيزلزليسوع
هعانكارهدأوحضهاالالسبيلمحسوسةملموسةبواقعةافظرممط

بيتإلىلمجـجونونقفيروهاهمياةاإلىوإعادتدهالقبرتمنلعازراقامة
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حسيزحآصحيآالممتفيروذقبابهملحازربإتثويصجحاعاتغيا

الزمتالزمانهكتاهوظمقيبشفتييهعوينيديهويحركدميهعلى

أصبحتحويلواءالبكاصوتمنهينطلضكانالذىوالبيتاطل

ويسجدونيؤموناوهخذلمشتالشاتوحـذالفرحانيمترمنهقنطلق

الناموساليفهمإىاااألالثعبانظاهـفىالجليلىالمعلمسهماوتتعالى

المأساةاهذهفىالصدولحيوذآولئالصيفعلماذا

وعطاالدليلىفشخفىالقبرإلىثانيةمرةرليعيدوهلعاشاايقتلواوإهراقد

فاخجوزتينتسيدقنمصدرتمالحـظة1الكتابأحديذكر

هابمافاااءاتامحيتفةالمعرريتالبنصاروألل11اناثىالتىالفئرة

مـاتتهىواهـوناثحآتصأعدقدتالإلفهاكعلىوفةسالمنظريتهوفهمت

العيدتاناهاتاعاقالتليةالحما4دصورإلىوصلحتئةتبةالرفىأدقاناتحيو

دنحـعالدجمناجايمصكانوإناصصيحآهيكوشاأالنأسلخرىإحداهحا

اكطبمصتحرأىححةكعلـماليلافىايقيمآتحانإنيقررحينماقوانابكل
بىقالمافيائـلرقادالماللصتضاداسمتطعلأناحيأفعغتفاهضىالاألدا4

جماطلاللىقأيى

صلحخهممشيلىفمالحقخمدواأصطافطحاعالالمصدوقيوخأكانلقدهـ

أقوىفئهاخهاختباكلونوهىايبمانساذمـصاجةكثرينعنا
سبياعاتاإجخماعيةااذالحتأميافىآخردايعكلهادولءيتضاالدوافع
سعر9خنهخكمإلىانؤدىأبفحنيمانلىانعةإاابهالاالخترمنكأسالمعال

حفنداألنأإصبمالحـرذاصواحـزإلمىالتفلهرالسلـعمنسلعة

ثمكاألهيا
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األخترلهذامثلبسببمصالحهمتضارالذينالمنتفعالنثاليـنلرأ

ذللثسبيلفىالطائلةالمبالىويدفعونالمسئولنمناألخـترلةاتبرونورشر

والعملءالدهاتقتضىالذاتيةجفالمـصااألحياشاغالبفىيحدثماهذا

حالسر

اداستعدعاىكانوااونفوكزهممراكاىةالكمحاشظولألث

طريقهممنالساطعرهاناليزيخواأن

ويضعثالحقفيهايخنتعءالتىالحافإلىاالنساأليحهـملأنمؤسفهووكم
اعتبايـآخركلفوقومنفعتهمـالحهعينيهنصب
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ملكىسقبال

آئعيدإلىخاتآلذىأثكييرأئخضعممغآثغلىؤ

التخلوشتشعقأخذواتلجتماورإالآفتوغتأن
افيتىفتازكاوضعقاتضرخونوكانواييقائؤخرجوا

قـحلعشتجخشآوعيوؤجاالمثرائيلمللثالرلبألئم

عفمونأئتـةياتخافىآلمكتوبهوكماعلئه

وركلأألؤلمذهأتالنجـخممألسآجايأتىملكلثهوذا

حينئذيممموعتعمخدادقودلقآؤألتآلميذةيفهفهاثم

الذضتعواؤأتهئمغثهةكتوتةكاتمتالذهأنتذكروا

جمنقمارزيغاتآنهتشهدققةألذىائحفعؤكانله

أثخفغالقاةأثضةلذايأألفؤابمنؤأقامهاثقثر

ققاذألأفيالذدصتغقذكانأئهستمعواألنهئم
شتئئأالتتقعونإئتكثماتـظروالتغضبغضمهثميتونيماثق

ؤزافدقتقذاثقاتـمهؤدا
212191يوضا
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األصاهىالمظالوعيدالخمسـينوعيدحمرالفصعياكانتمد

منيفدونالمجودكانالفصحعيدفىديصلكلالمازهـةالثالثة

أورشليمإلىامالعابقاع

هودىكلمطمحكاناففداإلمكايخاتوقإتالشقةبعدتفهما

العحرفىاحدةوةمرلووالنعصحممارساتفيللحخارصثةأورشليمإلىيحجأن

الفصحجمدمعهمعيدابأخيهيلتقىحينمامأغريببالفىالرثودىإنبل

تلكمثلقىيأورشليمفىالقادمةوالسنةهناهذمالسنةتحب4باليبادره
كلمنإليهاالقادمينوافدينالبجموعتكتظالمقدسةالمدينةاكاصةالفر

األرضبقاع

فىافالخرقدممنالتىبشالذباثحعحدايوسيفوستقريرحوعلما

فاذاذبيحةمليونربمعلىمايزيدإلىفوصلتالسنواتمماسنةفىالعيد

إلىيصللمذرقمإلىنحلفأنناغنمرأسلكلاليهودمـاعتنرةحسبنا
الصغيرةالمدينةفىاتكدسواألفانسمنيونمونصفمليوننعلىيزيدما

إلىمبالغافيهالتعدادهذاكانإدأفوالفصحعيدفىالعظيمالملكمدينة

استعدادأأورشليمفىتكدستالنىالجموعأنتبقىقالحقيقةماحد
التصدقطبكثرةكانتالفصحاتلممار

انالجموعوسطءاألنإسرتالفصحعيدفىالفرصةتلكمثلفى

داودمدينةالىتالميذهمعطرياقهفىعنيابيتميتأقاالذىيسوع

بتاقترأألوماكبرىةمظاهفئبيسوعتحيطعنيابيتقريتوسارث

مةقافىوأعظمأكبرمظاهرةحمهاالقتحتىالخالدةالمدينةأسوارمن

أورشيمقلبمن
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اتموبخسءببئأصرثافأرتـاثالمشايرتءاا

ااببنائهبرةتلىيمإصنرطاإكأمرصشاتاكهةتيمصوعأمااخبالع

تاطهاوكإبـاذتابخآلرشإاتراربششثكلفىانخكا4يـبإإابتوار
اان3آ11األ

تو5طصشيروممءربمووبوجنلمألكهنةال
اإورابدلتهـنجتفآوباااللاىرجمكلتتافىآلساصضفىةللمكانشا

محمكصىااصاتاتحـامكاثالصشأافى3ءيهاالححـاوبالهياطبصاالقلىاألمإليهـ

تأازخااخبصةيملبم4انآلؤافأمصرلنوناكممىمصبههثماااصا

9ابئاشأةدءانمااوحواكوته

القمافينشافىثطاحمذحادشنةدذ

4إتأحاطقاإالوعاندرسس

ااالج3ونميبمواندرسيمأنبحارلمى

تتواالفوتكازةالقفرجاموففاتيذمقوعابئبيهتناكؤا

بذاتاأالبدءاءطنطاألمواركإمنيتآاقامانهاتءأاشااعنه

دجمعصوتثاكنراعخاحالىطالاحبلمجردإإسامنقىكنخددآبرلىاذولممل
ونيورايمنصورةحولتنهافلالثيريناشعاسخصطالعاألحب

األملدافمنئددنطعلىءاألضوابسليطناإعلااحاأيمحتغلهاالظاحـر

ثعأممىاالولإقفتاالالجوعإنطويومالشىظااهرتالطذدلممنو

فهآمحرأتدونالكير3األشعلالوحبولىالفضبداخالفرصةتالثفى
نرعأدبالدقتإمخمااهاثبفاآلالمحىلتأؤجمهلوتتأصتبارصال3حرؤآلم

األمهاحياايهءةاإوا

اإلقئوابدوهذاالمنئصرهظيمكالبلعموعمرحبهآعئفطمنوهخاك

قائإلقمليهـااهتاأمامدهمتفوالقدداهـياأصتظهرهوالذىورةالىديس

صاداترجديتجرىةكاوأوسناايربباسيمقمااالباركمأوصنااال
2ما5



الحاضروقتنافىيرادفمهتافإنهااآلنخلصناا

التىالدولفىيترددالذىالهتافالمالثاللهحفظأوانداالمالعاش

الملكىاالنظايسودها

مورمزاميرالمزمنمقتبسةفهىيسهوعالشعببهاحيىالتىطماتالأما
االقمباركأنقذباربآهخلصباربآه8115262

طريقةأكثرمنفلهرالمزمواهأأماداالرببيثمنباركناكربالباسبم
3خرفهومفاسبةنماكلباكـزالشعبأذهانفىتبطوهوخدامهألس

المزمورمنتبدأوالنىهللباسـمتعرفالتىامصرالمزوعةمجفىمزمور
كلمةأماعشروالثامنآلالمالمزمورابهبوتنتهىعشروالثالثالمثة

قلبظهرعنغيبآتحفظمزاميهرفهىالربممبحفيفملل

فىهوديةالمارساتباوثجاتاارتباطامرتبطةجمراكلالمزهذهكاشـاوق
فرصفىتتلىكانتالدينيةالمناسباتمنمناسبةمنأكترفىالهيكل

هذاإنبلالفصحعيدتقاليدااليتجزأمنءجزوكانتوالحمدانشكر

المظالعيافرصةفىالعبلدة3رابممرتبطأكانالتحديدوجهعلىالمزمور
النخيلسعفمنمضوعةمظالتيحملونالعابدونكانالمظاالعيدوفى

صكفرونوكانواوالبلباسمتعرفنحانوالرالصفصافاعوادو

كانواالعيداباممأيومكلوفىيدالأباممنيومكلكلللزيارةبها

ةسالاألياممنيوممملفىرةمدركباىالنحـالقاتالمحرمذتحوليإورون

دوراتحبعالمذتحولدارواالساخوماءجاإذاحتىاألوفى

األخيالوعلىرالمزموهذامنآياتيفشدوناكانومرةكلوفي

اهنهإنويقالألورشيماالنتصارىالمسيحدخولحمندهارددوالتىاآلية
نحمياأأبافىمظالعيدفرصةاولفىماكضبأولكتبالمزمور

ربةلىاالمدينةورممهدمةااأللوارءبناأعاداصينالجكادرسول
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841نحمياالربيعبدواأنبابلسبىمنالعاثدوناليهوديتمكـن
الشعبوكانالعظيمةالفرصةبتلثورالمزمهذاارثبطوقد81

ثذليعرت

االنتصارورمزهوصثروالثامنةالممورالمزكاناهذامنأكرنجل

منتصراظافرأداالمكحابىسعاندارجوعبمناسبةهاتفنالحثمبرددهفلقد

أنبعديينالسوقبضةمنحاانرعبعدأنسوريةفىحربهمن

اعتباطأيكنوهكذالمالزمانمنقرنقرابةعلجياسلطاخهموافر

بكلماتيسوعأمامالشعبتهفأنمسبقةتاريحيةدالالتوبرال

الخلصميسوالفىيرونكانوافقداالنتصارىورالمزمهذا

أصحابجضونلمجنأنبالتالمغريباوليسالمنتظروالمسيحالمنقذ

والحقدالغيظأظافرويقضحوابكفكفاويضربواوالحـماالعمائم

الهوديةاألمةابطالمعجنبإلجنبامموعييححعالشعببئهألقد

لوقدنيكلمالشعبوعىانناقديقولقدالمنقذالمنثظرفيهويرى
لقدبسموعءجاأجلهمنالذىوالهدفالروحىىالمإلىبعد

عظمابطالفيهيرىكانحألاىعلىخاطخآولكنهفهمارسالتهفهم

فيهببالبوفيضربفيهاالوقتطمنفحمحةعنالتزيدوالمسألة

النعالتحتروماساحقاأعدائهعلىالنصرةالسيفحامثاثرأالشحب

أورشليمإلىالمسيحدخولاخظطلقدأجمعالعالمعلىاليهوديةرايةرافعآ
ولواألبطالمـزموركلماتأذنيهفىودوتواالنتصارالظفرحمهتاف

حقيقةبعدالشعبيانهمفموآلمهيسوعنفسأتفلقدالهتافهذاان
رسالته
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ملكىستقبال

91ا21يونحـا

كلالمستحيلمنأنهالواضحمنكانالموقدفهذامثلوفى

الجمهورانادهأفرفيهوفعخطأأويصححللشعبرسالةيقالمأنيسوع

فىفقلنالهادركالموجإنهلنصحيستمعأنلهالطاقةالثافى
ءثهماوجهه

أناستطاعولمااغيةآذانالقىلمايتكلأنيدالسحاولول
اليسوعقاموهكذاالجماعةهذهفىمسمعكلإلىفيصلصوتهيرفع

التصرفاولهأأتانابنجحشعلىالمدينةدخللقدإنسانسللرآ5بعملى
لتانالد

النبىبهانطئقديمةلنبوةإتماماكانالتمرفهذاأنفهىاألولىالداللةأما
األختالفبعضهناكولوأنلبشيريوحنالبهاواستشهدقديمأياالؤصل

الذاكرةمنيسجلكانيوحضاألنالمعنىوليسالمبنىفىالبسبط

يأقىملككهوذاأورشليمبنتبااهتفىصهيونابنةاياجابتهجى
ابئجحشوعلماححـاريهلىوراكبودخومنصورعادلووإليك
هذايربطكانيسوعأنجداالواضحمق99زكرياأتانا

للمثبمثبتابمثصخصهالممماياعنوردتالنىديمةالقالنبوةبتالثالتصرف
امقظراالمسياهوأنه

ؤاكهاالهادىالودتمالحيوانوكوببعملمةؤكلبطكانتفقدنيةالثاالداللةأما
مفهومنافىالعحلهذاإلممالوننطرناالمسيحمملمدلولفهمءنخطىافنا

هانعافىىفىإنناارالحصفهماسأناقلقدواألتانارالحعنءالخاطى
2س8



يكشلمالمفثومهذالكنءوالغباوالمهانةالمذلةرمـزءالهاىلحيوان
بأجيالالمسيحعصروقلالمسيحزمنئالهودىالمجتمعفىسائدا
القضاةسفرفىلوالجارمزاللنبلالحمارصورةاكالقدوأجيال

انتزفافهاليلةفىأنهاكالبابنتهعكلـطعننقرأ

عننقرأآيضاالقضاةسفروفى41اقضاةحمارعلىبركب

مركزالحاكمفىكانوالقاضىالجلعادىيازبريدعىالسرائيلقاض
وكانسنةوعشرينإثنتيزءالقضاىكرعلىجلسالقاضىهذا

فىمدينةثالثونولهمجحشأثالثيهأعلىيركبونولداثونثافىله
014قضاةجالعادأرض

علىراكباداودإلىءفقدجاشاولبنيوتائانفيمفيبوشثأما

علىبركبكانأنهالقولوردابشالوممسيرأختوفلداوعنحماره
7132صعحوئيل2حمار

ءاغـالجيشهرأسعلىيخرجحينماالجواديركبالملككدنلقد

يماحولذلكححارهيمثطىفهوسالمفىمديخةإلىأقفإذاأعداثه

جحشعلىراكباالسالمحروفىدخلهاالسالممديضةيسـوعدخل

اتانافي

القائدالمنتقمثوبفىيأتولمالفاتحالقائدصورةفىيأتلفهو
أحديدركلمصةالفرتلكفىالسالمكرئيساودفىمديغةإلمطأقىولكنه
الكلأقربكانوالذينمدالتوالحتىالمسيحقصدهالذىالخالدالمعنى

هسثيردوامةفيأفكارهمدارتلقدوفكرهالخلصقلبإلى

الصاخبةالجصاهير
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الكاذبةالوطنيةأحالمهماساسعلىةالشاثووعالجحىححاسةأخذتهم

تكنولميسوعفيالمسفىكانالذىالفكرنفسفيهميكنلموهكدا
الجموعوكانتوادفىيسوعكانلقدواتجاههرسالتهدنفلهم

بعيدآخروادفىأيضاالتالميذومعهم

لضثمبعزاأحسولقدايهودبةالسلطاتموقفايخامفىمىوالنن4

دهمجهوشملىوفآمالهموخيبة

فىاألسنغمةإلىتستمعونحنمنهمالجولةيسوعكسبلقد

لألسلوبواضحةصورةنرىهناهءوراقدذمبكلهالعالمقولهم
حقايقدمأنقالئلكلماتفىيستطيعفهوالرابمالبشميربهيتميزالذى

شفاهبهيشطـقحقايقدمأنبلسواهاليستطيعهابطريقةعظيحا

للعالمخياةالعالمإلىاللهمسيحأقلقدتممدودوندرايةدونءاألعدا
تحقققدالهدفأنيوكدونهنةالكءروشاوهاهمبثريةالخالصألجل

هءوراذهبقدكلهفالعالماتحقيقاإلىطريقهفىهوأو

فىلألممممثلةليسوعقادمةالونانيينسفارةسرىالتاليةةقوالفوفى

وفىدالهوةدافىحناالعندايويتحدثهنايزالعزلشخصهاماألكرتقديمها

الهوديةالسلطاتءروشاتحدثقدحقأاألممدائرةعنالقادمةالفقرة

ماشهدتوالحقهءوراذهبقدكلهالمالبأنقالواحيمابالصدق
ءالىءاأليه

شيئانالحظانلحونالفقرة5هذفىالتأملنتركأنالنستطعونحن

األكرامهذامثلقدمأنوالمالثاألممتاريخفىمحدثظسيطات

موقفهفىوقفأحدآأنيحدثولموموقفهيسوعمركزفىلمثصخص

042



دأااالصططكلنالذلكومعنظيرالحاكةالسلطاتتحدى

عنهيرشالمنصودةمرالمكافأةكانتديةههـااالعدالةطريديسرعكان
حولهمخالاتوالمؤامرضدهتدبرالمكائدإنعليهالسلطاتيدلأو

حادايحبلمذلكومعمعهالعسيرالحسابلتصفيةطريقهمفيوأعداؤه
دأنأوأقلاليسوعفىتأنتقتضىالحىكةكانتلقدءلشى

أنوسعهفىكانلقدالجليلءأبنامنوأحبائهمواطنبهبـيئلهمالذأ

ايبريةفىفرصةيقضىاوالجليلإلممايعود

وليسمتخفيايأقاأنممكهـناكانفقدأورشليمإلىيأقأنأرادفإذا
األشهادرووسوعلىعلنا

فىهذاعمدهفىكاندقدءاألضواكلعالنفسهمسلطااألكنه

تهسانأحـضاتحاهـهذامملهفىكانألنهآلوالمحهوالحمموالشجـاعةقمة

ليعيدواالنهائيةةالفرإياهممعطيأوأمتهشعبهءألبنارةاألخللصرة
وتمردهمضادهطريقفىالتدير
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ويسوعليونانيون

حدواليضجدواآلتذينمنيونايئوناتاشؤكان

ضثداتئمتميثالذىمميئشإتمماالؤآل2قتقذتمآثجيلالى

يمممموغرىتأننئريذتاستئذقاييينوسمأئوةآلخليل

وفحلمشآثدراول4قاثمألثدراوش4اوفملتشقأتى

سموغيات
210222يوخا

الحادئةهذهاألولىالثالثالباثمائرفىيرفيالبشمنواحديذكربر
كانتلقدوهدفهاالرابعةالجشارةمنطقتمامأنالئبراهاذلكومع

خالمعتقدحلليونانيينيعالمستقديمابعةالرالبشارةمناألساسيةالغاية

فىالطبيعىمقكانولذلكمعناهاإلىويصلونايدركوبصورةلهم

مكاناالقصةذهتخصصأنالهدفهذامثللهابشارة

حتىالفصحفوصةفىيونانيوألماكيكونأنالغريبمنوليعمر

الهجرةيحبطمونافاالالشعبكانلتهدءالدخالالهودمنيكونوالولو
كلويعرفجديدكليكطشفأنفىالركبةلهوكانثامرةرالم

جديدمبمب

أماكنكمفىالتهدأوناألثينيونأبهاإنكمالقداىأحديقول
ءبالهدوينعموناالخريئوالتدعون
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فىالدوامعالارصكاألطفاديقاالضاأفيإنكمآخريقول
ودوتداهميرقامعاخحسماثةعلماويدبماالمسيععصروقبلأرواحكم

كلشليكتشمحينذاكالكائنالعالمفىلرةالشهبرحلتهاليوناكأالمؤزخ
قديممصرىئمشاليقوماينيلوادىوبجىأقفىوهناكءشى

لمجردكعيرودقجمعلكاقاعدتهعلمااحمهاألغريقالرحالةأحدنقحثى

بضاثعهموترزتمللتجـارةالبحاربونيحواليونانيونكانالقذىصذال

الهجرةحمبلمجردبعيدبلدمـنأكثرإلىحهاجرونكانواواكنهم
فىالفصحعيدفرصةفييونانيننجدأنالغرابةلذلكرالغ

شليمرأو

يدفعوالهجرةيالتجارةغيراخرداقعهناككانأنهعلى
لإلمصارالهجرةواألخطارلركوباليونانى

نجدآنالغريبمنيكنولالحمقةعنالبحثحلبعهفىكانفقد

علىذويغتلاخرىمدرسةامعفةالفلفىمدرسةمنينتقلاليونانى

إراثهويومنأفكارهيعتنقآخرلمفكرإلىجرهيههتمالمفكرهذايدى

إلىبهجرهمماسرعانثماآللهةمنالرعيلثلذابالطاعةويدش
كلىفىثانيةطبيعةوالحفيقةالحقعنالبحثكانلقدأخرىآلهة

يونانى

وكيفيسعويممعرفةإلىاليونايخونأولثكوصلكيفترئ

المفيدمنلبرنارهـداجيتقدمنجإليهميسوعأخباروصلت

بتطهيريسوعقااألرضعلىبئخدممناألخيراألسبوعففىاثباته
الباعةأولئكأماساحعهمنالححاموباعةالصيارفةوطردالهيكل

الهيكلأروقةمناروأولوهواألممساحةفىمكاكهمكانفقدوالتجار
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للموتنفسهصإالعرضواقالرهذايتخطىبأنمنهمألىمسموحاكانما

وشاهدوااألممرواففىكانوانانييناليوأولئكأنجدآالمحتملفنلذلك

الشابذلكعنأكثريعرفواأنفأرادوايكلالهتطهيرحادثةبأعينهم

أمرمنيكنومهمادارهمعقرفىالكهرةيتحدئأناستطاعالذى
تشعالتىالمسيححياةاالملهمةظيمةالاللحظاتمنواحدةفهذه

علىاألثحيلنورألشراقخطوةأولنرممماففيهارباثبنورأمامنا

يستطيعأحمدالفيلبسلماذاواوالداإلماالفيلإلسنافيوناليووأقاألمم

التلميذذلكإلىاتجهوالماذابالذاتيحددأذ

يحملإنسانآأناظنووهكـذانانيايوكانفياشإسمأنيكونممارولكن
كانفيلبسأولكنهمأفكاروحمعهمتعاطفاأكـريكونيونافيااسما
بجماعةفأتيااندراوسبزميلهاستعانوهكـذايفعلماذارةحق

يسعوعالإلىناليوناني

أنمعلمهفىجديداشيشااألقلعلىاكتشففقداندراوسالأما

ساثلءرجايحنيبلنوأنهعنهيبهحثإنسانمنالضيقاليعتريهيسوع
بابأنعرفلقديضصدهمنوجهفىالبابيغلقولنيسـأله

المفئوبابالهوواملىالعلماالبسوع
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المذهلللغز

آلسثاغةأتحبقذقايألقاقآتجاتوعيوأفا

تئمإنتكثم4أثوألحقآلخقئسمالأفيائنهيتتضضذ

ؤخذهاتئقىقهىمتأألزصهـاؤتفياثجنئطخعةتقغ
نفسمهيحممنكثيرربتتأيىماتمتإنودليهيق

طيـخفظهامآثقاالذافـىهنفئيثعفنومنيفلكها

ؤخئمثقفتتتغنيتخإلمنيأخدكانإنأتإلئخيلوة

أخدكانؤإنيخاتكونأئضةهتالثآنتاأكون

آألبيكرمهتخدقني
213262يوحنا

قدرمرةألوليهاسامعصدمتفقوةالجديدالعهدفىتوجدوال

حقيقةبتقريرتبداإنهاإرهوأفالونانيينأسماعالفقرة5هأصدمتما

بتصويحاتتخئمثمإنسانكليتوقعهامنطفيةعاديةظاهرهافىتبحو
إنسانأىيتوقعهاأنمنأبعد

حديثهيسوعبدأهكذااالنسانافيليتمجدالساعةاتقد

تأزماافىتزفىاألموركانتلقايسوعلدىاقجيماهذامفهوممووما
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عنديسوعاألزمةهذهمفهوملكقاألفقفيعتتجالغيوملهالنسبة

االخريئعندمذثومهاعنيختلفكان

أيضأفكرنافىنضعأنينبغىاإلنسانابنعنيتحدثتسمعهيماوح

يناطذلكفىفىعندالومهمفعنيخثلفالذالخاصمفهومهلهكانأنه

دانيالنبواتسفرإلىلرجعاليهوديهنداإلشسانابنىمنانهمول

فىالمعتملهاالنكليزيةجمةالترآخفقتالفقرةهذهق73141

الترجمةممنولاالنسانابنشبهدأآلالكلفنفلـتالمعنىإلىوصولال

فىاأرممكنتأيديناشهنالتىالعربيةفدنديكترجمةتوافقتالصحيحة

أاألداقديماإلىءوجاأتىإنسانابنلءالحمماسحبمعوإذاالليلرؤى
اشعوباكـللهلتضعبدوطكوتآومجدأسلطـانافأعطىقدامهبوهفقر

ماالينقرضوملكوتهوليزمالنألجمىسلطانسلطانهنةواأللىواألمم

إنسانابقوشبهتاالنسانابنبينلركبخالفوهناك

زجواتفىاكاالصورةإشأملالفارقجرصتأناردناولو

الئىيةالوحشالممالكؤياهفىفرالنكاتبف8ا7دانيال

مادىومملكةابابليينوااألشوريينالقديمالعالمعلىسددت
فارسو

واحدةكلعلىينطبئأنهحتىوحشميةامنالممالكهذهكانتولقد

إليهامزقىالتىالوحوشصورثام

بأجنحتهوافرضلوعالثالثةفهوفىوالدبنسربأجنحةاألسد

منالنىنهبأسناهيبالرابمالرانالحيوتماألربعةورؤوسثاألربعة
وتوالجبرشوالبطايقوةرمزالممالكهذهالعشرةوقرونهحديد
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فىليسانإشانشبهقىممتلةجديدةمملكةالعالمعلىستأتىاكن
قةالممااإلنسانيةروحوفىاالنسانشبهفىبلكاسرةاالوحوش3صور
الدموىوالبطثالوحشيةعهدأنإلىنشيرالنبىرآهاىالالرؤباإن

وأناالزوالإلىطريقهفىهوبهادماوامتـصاصالثحعوبلواستظ

ءجمعانيةاإلنساعلىسإسرقمباركاجديدآعهدأ

تحلوسعيدتيذهبعصريحلحونكانوالقدكلودالحلمكانوهذا

ءزبحونتهوتحتكرمئهتحتواحدكلفيجلسلهمبالنسبةالحياةفيه

مضايقمنوما

والقوةلهلالصقليلنفروهممذاثربأنيمكنكيفولكن
وزدقياألرضعلىأقلنصيىامحاهرولالصاذاإندانيالرؤياتقول

التديرسلفسءحماإمامنإلهىبئدخلسيابلودهاخمهمالبعثر

فيالىذلكيلقـاأنأنشاوماصيىالممالحىذلكيحقفلالعالمإلممسيحه
إلمشخيالرمزتحولممذاوهأاالنسانقاليبلفبءالسماالرسولمهذلك

اللهولرعيطلقاالنسانابناللوأصبحإنمممانفىالرؤباوؤكزت

الحلمذلكليحقئئالعالمإكالسمالإلهسلثهسيرالذىاللهفيىمأو

إباناناالنسابنثوتههـراياقةالحهتتأجمدانحجدوإننال

هىودينالعمابنفؤدئباألمةتحيطالتىكانتاألزماتوقتفىوالسبى

ءالمحمافيهاوصمضتعنيفةبهؤاتطيزتعامخحسماثةمنتقربفترة

القانونيةغيرالكتاباتمنمجموعةوىءاألنبيابلسمانحدثالتعن
سفرويدعىاألسفارههذأحدفىالفترةتلكفىتظهراألبوكريفا

فيصورهاالنسانابنعنمايتحدثأكثريتحدثالكاتبنرىأخنوخ

تلكدقتومتىثابتةمعينةلساعةاللهلمجتجزهاقويةشخصيةصورةفى
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ىمعجزوسلطانديةعاغيربقوةلمالعاإلىفيأقمااإلنسانبنااللهسيطلةمحةلـا
يدحلىمنبقضيباألممعىفيروجـثفئتقفأنبشريةقوةوالتستطيع

منإسرائيلملكأركانويشبتخزفمءإناصصريكامموهموي
اهاأقصإلمطااألرماأق

صورةهىالهودىالفكرفياالنسانابنصورةنتفقدكـاذلكوعلى

قدسمامعيههشةليسوعقالوهكذاالذمنالمرسلالمنتصرالعظيمالفاتح
لنفسهاللقبمـتخذآذلكدااإنـانااضلثليتمجدالساعةاتت

مأنفاسقدأمسكواحولهالذيقإننقولنكاداقولابهذانطقيخو

الجليلىالنبىذلكعلىبعسيرفليسخطيرةألحداثوتوقحاجبأوتشالفى

النبىذلكعلىبعسيرليسقبرهمنالميتجفيخرينادىطالذجزىا

وتصلعليدرىمنبلشعبهلنصرةاوجيوشءالسماجحافليدعوأن

ولعلالحانكرينستفاجىالمنتظرةالعالماتولعلاآلنوىسيالبوؤ

يدرونماكانواولكهمبدرونلىولوهمحولهبمفرهتتراألنتصاررايات
تمجيدهعناالختالفكليختلفلمحالتداسوعفكرفىاالنسانابنتمجيدأن

كلخـصاعهوفكرهمفىاإلنسانابنجيدتمكانلقدهمتصورهمفى
يسوعنظرفىاالنسانابنتمجيدوكاذقدميهعندوسعجودهملهايالمم
والصيبمارالوتمالموتأنولألقممىخـضوعههو

مركباتهافىالمالئكةكتائبالجحوعتصورتاإلنسانابنذكرحيما

ثيرانعمورةمخيلتهفىاكااإلنسانابنيعمموعذكروحينمااالرية
وقدميهيديهوتثقبعليهخهجموهىباشان

ثبعخهاتمسامعيهقاوبيسوعيهانحلقجملةأولأثارتاوهثذ

قمحوركلتقضتفقددهشهمفىنيترنحسالسامععنجعلتأخرىجمل
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ووهفىيرعأعلنواظىاألركـىمرجائةبذانعتوزعزحالمهم
وتحنوعازهوموتهتخححيتهأسااسيـاعلىنول5انحصارودواألقوال

كيفتثهمحىمنهاليوفىطموندركولناليسوعاموندركلن

براهمأنعجبوالالصليبروياإلاإلنتصارحلمأعينهمأمامحول
يانهمزهأنفضوافأنهمفىمنتممأساإناليفهمون

المذهلاالكز

212362يزحنا

هومانانبناليوأمامبهانادىالئىبالكلماتالاليسوعيتهعثمدوماذاصثاأل

اللغزجمذاهاعاينطوىالتىالتعاليمهىوماأبهنطقالذفالمذهلاللغزاهذ

جوهرىواحدحقحولورزلآلرئيايورثالتةهناكانأعتقد

نجدهأوكلهاالمسيحيهةوالحيهافىالمسيحىإليمانلأمماقإلىوتتغلغل
الفقرةهذهثنـابافى

الموثوأنموتبغيرالحياأأنهأقوالهفىيؤكديسوعكانلقدا

ظلتطالماازدهارولىثمراللهايرالقأطةاتفةالحيدةطريقهو

األفدامهاوئدوسالتربةفىثلقىحيماولكنوذاتيتهابكيانهامحتفظآل

بالموتواألزدهارالنموعالمإلىتخرجلموتفحللالطنفىوتدفن

التولفىوردكاوتزدحراكشيسةاشوالدءاشهداابموتالحياةاتول

الكنيسةنبتةبهاروواالىهمدماؤفلوالكنيمسقهالاربئءالشهدادمالمأثور

نولأكصحاصياتوامخاساقهاوعالالنبتةتالثازدميرتماالطنلة

الموتيماثالوسنملوالبذلالخضحيةطريةاالعنعظيحةراأموتـوقع
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اناإلظميصحلبفمالماألشخاصحياةعلىاأيينطبقالحقهذاإنل
السمواتملكوتفىنفعذايصبحلنشإنيهرغائبهعنويموتذاته

كورموويدعىبرىكانترأساقفةءرؤساأحدصوىهـقصةهناك

اشارلديهايرأثصديقآولكنالعظيحةالعالمجةمطـامع4لهكانتأنهالفي
الدنيويةمهأحاونبذاإنكـطتركنيسةبدخولعليه

إذاهوت6اليدرسطالباوقتعاوكانةالكنيفىيصلىاكاخاوبأل

واوكانداالمطلوبالثمخاهوأنتداإنسانأذنتخطهالءندايسسمعبه

وخـمظالكنسىركزهإلىيصلىأناسنطاعلمااألرضيةبمطامعهتمسكقد
لمجالفىكافلهبئأصأحالملىيدفنلىكيعرفحيمالكنهالمباركة

ىاذاإحدأباإلخالكمالالحياةإلىزعملبالموتالهةخدمه

البشريةبهاتفخريالتىخلالاإلنجازاتتولدالموتقماحنضنقه

ءوإنانافعةأداةاالنسانيصبحالشخصيةلمطامعوااتيةذاالرغاثـادوت
4المةسفلىسامكـص

ودوةابابافوسابمختفظالحياهبانفاقأنناأيضا2

األولالدافعالحياةحبءورااذيستتردافحانرهناكهاعالحفاظ
همااألمانوالشخصيةلمصلحةاإناألمانفىهواركبةوالثاقاألنانيةهو

أعادمرةمنوكـمالحياةارالستمرالعاملتانالقوتانوهماالحياةلحبالدافعان
الحفاظفىيجتهدوحياتهنتفئالذىانبهنادىالذىالحـقتأكيدعحالمس

ولكنالمطافيهادةفىيخسرالنمهومنيعةيأسوارويحـطهاعيها
النهايةفىبكسحهـاالذىهوحياتهينفهتالذئ

كرساسداعىياشهيرإنجيلىمبشرظهراتابثيرىاولالتارفيفى

فيبواجبهآالفياقجهدايألوالمبشرهذاشيلمالدواموعلإيفانز

053



كةااالمللنفرساةالحبشارةوتقديمالمسيهجبئد

سذلهىذالالجيدمنقلياليخففبأنأصدقاؤه
نصصهماوكثيرا

يتركأنمنهغويتوبالناهـيلتهمأنللحديداألفضلمنداابهجوفكان

هافلينحياتهيكـسسبأنأرادمنعفليممبدأوهذاالصدأليأكله

دارذإننسيةالفرالبطلةيدةللصمبالذسبةاألمورتأزمـطوعندما

الماكرةالحبائلوأنونفوذاقوةيزدادونهاءأعداأنوعرفت

إالالحياةهذهفىلىقيلالدوامعلىصالئهاكانتحولهاتضيق

يوبهدسوعجاواننالضءتشاكابارباستخدخماعامببمانهاآوعام

61متى853مرقصاألخرىتاوموةويكررهالحقهذا

7133قالوس9متى942قااو52

كانتوكموتقدماانتفاعاوأقلقة51أكريكونالعالمكانوكم
أناستعدادعلماأشخـاصهناكيكندمدوالكحرتخسراالنسانية

اآلخرينمةخسبيلفىومنفعتهمثيخمالوأماحممممصالحمينمموا

غيرنوحيامهمقوشهمواأنففيذاألولنكرممثبامدينمالمالوكم
ةوخداللهخدمةانميافىءلشىحساباوماحسبواتحفظ

إخوضهـ

والقلقوالتوترالعنينمةاتالهزمنالخاليةالهادئةياةاطانمحححيح

يمن11إنأوأطولممراتالجسديةالنظرةبحسبفاتضمنقد
علىدااابالزوجإنآءوهدوةنعومةأكثرحياةكفللاألصر

احآالروساثلحمك4ىثموفجةةزوجانجهوإلىالمدفأةمجواردوامال

بلامصابكلصححهعلماالحفاظإاللهالهمالذىالربرلأووالمحعادة

152



دناالطالقعلمايحيالندثنهأطولعرالنفسيضمند

قةاطالحياةمعنىبعوف

إتاالحقيقيةالعظمةطويقماهىدمةاانأيضـاوعيويوكد3

خدمواالذيئهموإكبارلإجابكلىالمايذكرهمالذفيأرلئك

سواكحممنأكراالنسانية

أنهنعرفبوليفمديخهفىالخالصجيأعممالدولحن

هناكجليلةخدماتأدتبوويكمعمنرمباتعرفسيدةهناككانت
العالميةربالحىفيهنشبتالذىاوقتافىالسنبهاتقدمتاوأخير
وكانأشدهاعاحاالجودةوالغاراتلندنامدينةفىآنذاكوكانت

لتءوتضاجهدهاقلوقدتفدعلةعساهاماذاءلوكايتسابلدتهاأهل

تهافيااسكا

لالسعافاتشدوقاحاشترتذاومانجدمةتقومأنأرادتولكنها

لإلسعافحاجةفىكنتإندابيتهابابمحلىالفتةووضعتاألولية

منانهصحيحإخوتهمنالمسيحىموقـفهوهذااالبإطرف

والنفيسبالنفسالمضحيآاإليئاريةالخدمةدرسنتعلمأنعليناالعسير

بدافعالعامةالخدمةعجلةفىيدورونونوكثرإقتناقأناذلمجتمحفى
خدماتهممنيستعفونفيهالذىالجومإلىويشتاقونغيرالفةالوظي

المالتكديسإالمهمالوغيرهمراحةواءالهدوبسنواتلينعموا

مبتغاهمإلىءوهوالأولئكيصلوقدالمقتنياتوجمعمريمالىءواألرا
قدوبتوجدالأنهجوهرياواحداأمرأاألقلعألسيكتشفونودممنهم

النىالثمنالكثيرةالغاليةاللواؤةهووالحبلهمبالحبتخفقكثر
ءشىكلفقدقديكوناالتسانفقدهاإذا

252



كافةفىالمجاةإالونيخظصكانواالذينبهودالإلىيسوعءجاقد

واألنانيةوالنفعةالسيطرةجمنظارمجاالنهاوشتىصورها

المجدعناصريقيمونكانوالقدللحياةجديدغبنظرةهمءجاوالعنصرية

اآلخرفيعالوالميطرةالتمالىإلمماوالوصولالزمىاالفتصارعلى

الزاخرةيماةاطالحياةإلىالطريقأنهالناسليحلميوعءفجما
حينماواتاالموتإالنحياهاأنصتستالتىالحياةالفياضة

ومنالحقيقيةظمةالطريقهىالخدولوأنندخرهااحياننفق

عامألفىالمنذسوعبهنادىالذىالمذهلاللغزذلكأنايعجابالعجب

الحقمنأكثرليسسامعيهعلىعسيرآقتاهـاذلكفىبداوالذى

المعقولالمنطقى
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اليقينإلىاالضطرابن

آألبآئقا4أقوؤقاداتتأضتئقدتفميىآألن

تأتثالذاألخلودلكماعةئآدهدمنخمنخ

رصؤت2قخاأدسقذخلةآألبروأئقااغآللمذ

كانالئذىقآثخضعأئضةؤأةخدقخذت3ضاألجمن

قذواقاؤآخرونزغدخذتقدقاذؤشمعفآؤا

ضازآخليكثهلئضؤقاذتعمئوعأتجابآقالككفقه

آثعاتـمالذاديثنوتةآأللطايكعثمأءكأتألؤتآلضالذا

آزشقغتإلطآتـاوجةخالياثغاتملذازأجممخيطآألن

أدآلإذثمثييرآالمأتقاذآئخميإقأبألمىآصاألزنيعيخ
دمممخانخنأجفآهفأحامولأنمرمعآكالميتة

صا

تقوذشثفتقآألتلإلىتثاتىآئقممييغأنالئافولشمن

لمذاهوقثممتاألآفيآثنماتوتمغأنتثتييتإتدأثت
آيبماثمممانآثن

3ة73ة2نابر
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ينهثمواضطرابهوألماليسوخحـرةالبشيرأليصورالفقرةهذهى

االغطرابحولثالتىاألسبابأيخحآلنايخهروهو5رانتصار

هيقينإلمما

وكنهااجثسفئالمسيحدعرليعرضدايوحناالنجدقحنا

هناالرهبالطيبكمبحأماماالأللمامعرممةيخوضوهوسوخينيظهر
االطالقعلىمفبوالليسأمربالمـوتالاإلنمىيلخفىأنصةالنرهذهق

أمرالصلبعلىيموتوأنبغيضأمرشبابهعنفوانفاوتوأن

واوايناءااشهلىامنواحطمنشجاعةأقليكـةموعيسلكنقاس
اخرشيثايكماالصليبلقدكانالظفرسامةابتشفاههموعلىالموت

األجيالنألايةوإلمماالخليقةءبدفذوعارهاوذنوبهاالبشريةأححال

كانلقدفرضتقليىالعاركسرالنبوةبروحعخهالمركقالوكا
واصلزىارالنىاقدكانمرةسيةتاةممجردمنأممترلبال

األسكلطومحتقرالشعوبكلعاهـسجانهوحاآلباللهوجهاحئجابو

خوفإنالماتيونجـورجاالسكقلندىهوقى3االبهدىنارأىهخاكو
قةوهوالثحلييصبحأدخشخهمننابعأكانالصليبميغةأماميسوع

االنسانعناللهوجهلمججبوحجاباحاجزااللهبناحقفىاإلشريةجريمة
هذاكانءوسواعنهوالعداللهغضبداثرةفىلألبداالنساناويوقع

عندعاديأسهالالموتطريقشانلوتالمؤلفيقولفكماذاكأواألمر

والموتهفىفضيلةهناككانحالمااضطرابوالمشقـةبيسوع

تقتكابلالخوفعدمالتستلزمفيخحةاطالهـضجاعةإدتذبيحتهفىكفارة

األبرماورناروحنىايةالحقاوالموتالتضحيةطريقفىرتححأن
تأضصرهناأحلطميقولكااليصحوعشجاعةتكصنوهناوالخوف

52



المعركةبرىهناالمحاويةالوأهموالموتخوفعلىب3الانطاكةةير

كاذلفدلآلبيمصاملةاالطاخةسبيلفىالمجدربخاضنهاالتىالرمميبة

حقمعركتهيحاربأنالحبيباالثعلىوكالـماتاألايقهوطالصليحب

اآلبإرادةإتمامطريقفىهـايذال

دثتدوالقينبالظفربلباالضحلرابالتطخبىالقصةولكن2

الشميطانطنغصيزراأليطحمافالبدوأنيقهطفىسارلوأنهيقينأيسوعاشلال

الموتحتىوأطاعاآلبأطاعفإذااألبدىابهوخرسلطـانهوزوالى

راممـاعلىاستيقظاليمالسيفنفثابتةنجطواتالصليبإلمماوسار

فريستهيبغـماالذىالزائرلألسدقاصمةبةضرورديمهأنبدالالرعية

هواألخيررلالهوالصديببأنوثفمادفدخيركلعدوشميطانال

ذراعىافااألرضعنتفعيرحينماوأنهالشيطاألحخيرةاألالصركة

قلوبوموتهبمحبتهليجتذبفإنهالبشرخلجهارالخشبةعلىالمحبة

ويفسدالخيرعدوعلىيانتصرأناألولىيسموعرغبةكانتلقدالج
افاسحـولهيلتفأناألولىرغبفاكالقدالوجودفىمخططه

يرتفعأنالبمفرقاوبعألالصيطرةاأوالشيطانلغدبةاألوحدلربقالوكان
باالنتصاروانتهىالمعركةبرهبةطريقهبدأوهكذاالصديبعلما

انتصارإلىواالضطرابالرهبةتحولتحـاحدثالذىوما3

تحدثلقداالثنهـنبينتوسطءالعصمامنصوتإنأمامناالنىالفقرةتقول

ظاتهفىالمقدسماريخالفئمرةمنفكمبغررئـاابئهـوليمسيهإلاآلب
إلىيتحدثجاللهجلفاللهمسحموعبصوتءالسماتحدثتالحاسمة

طريقيعثرضوالله41ا3األولصموثيلصموئيلالكصبى

لموكمبالىصديقالثحدتولمجادثهابلوالوجهرمـنهطوموءأثناإبليد

أصدقائهمنواحدإلىتمعنسأيوبمأساوفى81ا91األول
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461أيوبطالتدصوتإلىيصغىأنهيؤكدالتيمافىأليفازداثةاظ

الالكحوتبونباقـباالنىاثحترةافىقرونبعدةوقبلهفيرالمعفىوإكصن

ونرىالبعثرإلىالحديثكنتتءالعمماىهـمهدينالماابينبزةالف

بطلأوعلمأووسيطفيبمإلءالمماتتحدثبأنيقنحوناحهودا
البتنرعناللهوثباعاالقديمة4ظيالاآلباممضتلقدالتاريخفييظهـر

قدممحموعةواضحكلداتفىءاألنبياإلىيوماثتحاالذىوالصول

اللهوتاليهودمنقنعالمسيحعصرفىوهكذاالحديثعنا

ابنةأوالقؤلبنتخامامجمريةكلحةوهىقولاباثاأسموهبما
لهيكسللثحطمب07عامحصارماإبانأورشايمابخرقبيلاإللهىاقولا

كاشاالتىكورنثيةالبوابةالكرةحـيئمحلىانفتحئافقديدفىحادث

منعوسمأعاقابهاعلىتدصوريخيماضعثرفيمنآكترإلىمختاج

وكأخهايبدوأقداموقعصوتيتلوهالعاصفةممزئيرزئيركلاداخلى

سمحعاألقداسسقاداخلومنلالهيدرجيزلعظيملجمهور
أما1اكعانهذافلغغادر4رالخبرباالكةوحبوبتهفلليوت

قولالباثدارعبطفىجمهتفونموموجوهعلىاتكفأوافقدنةاش
بثلمةينطقأناستطاعالذىالوحبصانالحضوروبإنيقولالباث

لقدتادترفىوهتفالمفتوحةابةالبوإلىفاشارزكابنيوحنابالجاكحو
هملتلخاطبالبناابوابكافةخداالتائلبالنبئقيلمافثذاالميكلنهايدنسا

ارزكالضيرانأ

اللهيثحاطريقةعنعرالمسييحفىالجهولفكرتقربورةهذه

منتقتبحيعاماكانتغالباثقولاثالالأنيعئقدونقدكانواولإليهم
جازإنلكنـاإبشرثالمباشراللهوتليستفهىالكتابماتكا

للمعربياورشليمشتوطقحـةراجعا

752



كالهحسيأقالسحيقالبعدمنصوتالبعيداللهصوتصدىهىلتعبير

هكذاتتعاملماكانتءالممماولكنالمبالثرالحديثعنبدبالالعميق

إلىخيستيكنولمأحاقهفىاللهحديثإلىيستمعيكننموعثخ
إليهيتحدثاللهكانبلقولالباثاوالبعيداللهصوتصدى

للندالندحديثمسموعواضحبصوت

العظيمةالساعاتفىايمحوعيأقكانالتصوتأنأيضانالحظ
فىاألردنميدهمنصعودعندالصوتهءجافقدحياتهفىالفاصلة

الموتءوجاااامرقسالعالمإرساليتهفىمسقىادهفرصة
إلىللصعودأورشليمإلىللصعودوجههبتئحينماالتجلىجبلعلىإليه
عنلهاالصوتوهاهو97مرقسوالموتالجلجخةجبل

منجرعة14ليقدمالسرمديةالعلياءاألجوامناالبعندمناألعالى
والموترطالصليبأمامالثبات

منلكليقدمهأناستعدادعلى4الحبيبلإلبئاوىعالاالبومايقدمه

الخدمةرنتفهعلىومجحلى4ثيومن

ومعوتتهبقوتهيويدناأندوناداننرعلىكرمهقللعملاليرسلنالتهفا

نقوماليركنافايهبهاللقيامويوفدناخاصهمهمةإلينايكلحيماإنه
إنءحماالىمنبصوتيوئدناإنهالواهيةقواناؤامرتخيةبأيدالمههةبهذه

والتشجيعالعـونبهمساتلقلوبفاحهمسفهومسموعةبصورةبكنلم
6العالءوضااوفوقالمباالةعدمصمتاليصمتإلهاإنوالتأييد

يعاوصوتالمتاعبواجاموهمهمةالحقءأعداوضجيجالشيطانوزئهر

فىيرنوعوتهالواجبطريقئفنمواضحاجليأمشجعاالرب
ألننابلىإلينااليتكلماللهألنليسالحقيقيةهشكلتناإنتملؤناوقوتهاذاننا

الكفايةفيهبماصوتهإلمطالنستمع
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اليقيناإلىاالنححطرابن

3173يوحا

ببناألرضعنيرتفعنماإنهقاطبهذايسوعنادىوهكذا

انهبمعنىصعودهإلىيشيرأنهعلىاقولاهذاالبعففهـمخابىطإ

الحيمإلهلمجتذبفانهوصعودهياتهققوةفىيسموعجديتحينما

صليهإلىيشدريسوعالكانلقدالحقيقةعنمايكونأبعدهذاولكن

قينمصارغإليهحوااستموأصذلكعرفواحولهينإذاأألجوواض

ابناليسالعاربصليبالمصجدةبصورتهاإلنسانابئبـطيرىالنفما

حماوىالاواترأسعلىبمثريةالإلىالمرسلاللهولرلىاإلنسان

ملكوتهيبملىأقوتهءملفىاإلنسانابنأمجادمعالعارلصليباتفاقأى

يزولمالنأبدىسلحالنسلعطانيأماالينقطعوسلعالنهيزولماال
رئيسعنالقولوردأما741دايخالباينقرضماالوملكوول

352حؤقيالاألبدإلىمعرئجسداودوعبدىالدهبىالعصر
النهايةوللسالرباستهفوالجديدالعهدملكضندأءإشعياداقالأما

ممطاألبالملكوتذلكبأمجادمزمورهفىنمالمرنمأبشأ97ءإشعيا

القديربلسانقاثال

984مزموردافدورمملكئكرصإلمطوادكانسلكاثبتالدهرإلىال

األبدىالملكوتأمجادبينواالنسانابنمابإنيربطونهودالكاأللقد
الصليبنجزىاإلنسانابنبـطيريسعوعوهاهواالقادالسعيدوالعصر

ملكوتوأىهذااالنممالطابنيكونصنففأىوقسوتهوعاره
ينتهىحنىيبدأبدايقهإنماالذىهذاكوني

952



قدلحقعلىكأنايسوعبأذيغادىواالجتماعالتاريخمنطقلكن

أنبالفعلثبتولقدصليبهجاذبيةعلىورجاثهآمالهكليسوععلق
آلجاذجبارةقوةلألبدوسيظليزالوماكانءوالفداالمحمةصلبب

خالداويبقىالجلجئهمييمإلىادواألفروالمماكالشعوبتجذب

وسماطانهثمهوبطالعالمقوةزوالبعدحتىمجيدارفيعا

تتوارىوالنارالسميصاعاقامتالنىاطورياتاالمبرأنتبفىالحمقةإن
موكـبفىنسانيتالىءصوخواالذينالجبابرةوأنايألخرىيعدالواحدة

لملكوتاولكنبعداآلخرالواحدابالتريطويحموأحقادهممطامعهم
حعوتتايدويريمتدبالصليبيسوعأسسهالذىالشاملالعظـيم

جيلبعـدسجالقعتهك

الساخرالمعمرحىامماقبالصورهاكاداركجانمسرحيةفى

ءأبناخانهاوقدنهايـهامنتقثربالرونشهيدةنرىبرناردشو

أولئكإلىسأمضىنعمأمخماسوفوثقولإليهمتنظروهىماأم
الحببريقليعوضتىإليمسأفمبنعمالفائـفعدهالقلوبابأءالبسطا

سوفولعلكمأحقادكمفىأجدهاولماذستهاالتىالتعزياتمحنعيونهمفى
إننىلكـمأقولولكنىجسهإىفىثمتعلتانالنيرتشاهدونحيماتسنرلمجون

رمراحأاالبادأبدإلماالرحبةقلوبهمإلىسأجقازالطالنيروسطق
هوالصليبعلىموتهلقدكانمصغرةوصورةيسوخلحإثلما

اليهودمسيايكونقدالدهورأبدإلماالبشرإلىفيهاجتارالذىالطري

ميقكاتبأكثرحياةفىالعحرساعاتأجصلفاسعنزقدلحالمنتحكرالظافر

ءوالعناالجهدالمورخالنمنواقتضىأفكـارهبماتعخهليسطووأديبـا

عرشهميماتأسقدملكالعارصليمبمحلىامعحالمواالمحبةرثيسولكن

الوطيدالثابحتمااألساسإنأجمعـينالبمثرقلوبتمأالسرمدىالخالد

المخححيةالباذلةالمحبةموخالدعظيموتماألى



التورءينا

خدقليألقاتأمغكـمآلنوريوعهثمشقالة

وألذىآلطآلمككعلياثإبتألآلتويلكمقاداموايبشقح

كمدامماعثبذنآيالميظمههمآلظاافيسمصر

وعيستكاصمرالئ2أثشاتصصبروايآلنـورآمنواآلنور

عثهئمؤآختقىمضىثتميالذا
315363يوخـا

والوعيدالشاديدمعجنبإلىجنبااألكيدالوعدنجدالثنقرة5هأفى

المهصيحىاإليمانجوهرنمكـانلهوالوعيدالوعدكاوكل

دايععموعففةبريسـرىذالإنمعكـمرالنوبالنورالالوعدفهناكأ

هناكوالظالمالغلاللمكتخلصيسوعمعيسيرىاذاالنورفىيسير

البعثـريةاستارهفىتتخبطظلمنأكثو

منابعدهاهوإلمطنتطلعأنخشيناأكنالنايحدثألمالخوفظلهناك

فرصةفىتحدثأنعتيدةئخيراتتوقعناأننايحدثألمأقدامناءمـوطى

فىالرهبةتعرناألمنخائفمنأكثرغاتوقفىوكنامنااأمالحياة

فىبالخوفنشعرالممجئحعإلىمجتحعومنبلدإلممابلدمنإنتقالنا

162



أوعنطىالجاةمهنةاختيارعلىإقدامناكندحياتشامنالحاسمةظات

االحياةبحشريلثاالرتباط

أقافعرفوالالـطرقرقمةفىفنحينىاوالترلحدالشكظلوخاك

فىفنتخبهطءشىكليلفعيوشاائامفالضبابنسللثئالطريقي
الظههرةسامحةالشمحمىتختفىحيناألحؤانظلوهنالىتوالفدرىطريقنا

أوالثحديقبيباطمنخلتياالدنكأنونحسليلنافىالنجومءوتضطفى

منمحأوفمنيتحررالعلريقايأرفيقحعوعييختارالذىكنول

قلبهمنتزعهاأنقوةأيةطيعالتمتكامائابثقةويمتلماتشكوكه

نورافورقفطريقهتطفئهأوعهتزتنأنأالعاانأحزالتقوىعحطيمنجفرح
يحوليسوعمحضرألنالدهرهذاظالم4المالفىوليسالعالم

نورإلىالظالم

لرالسعلىيسموعانباععلىعزمناإنهديدالتهناكواكسن2

وابديتناناومصيروكيانناوحياتنانفوسناإيدلعلىمعه

كهنااالطالقعاليحدثفدنوإالالاطفىتمثأنيانبغىيديهبين
غنحناوإذاقوةاللناكأنتإذاولكنتمنأننسضطيعواجميا

فىإالبهالقيامالنستطيعولكنناواجبوالتحـصيلالدرسنفالفرصة

ولكنأحسنهماواجبوفتهافىالكلمةالذهنءوصفااكرةأت11قوة

األمراومكأضعهاموغيرفىوأصبحتاثرهااعالفرصةضاعتاذا

نفسفىالطريتماورفبقالحياةرفيقاختيارهفىيسوعمعالسيرق

بالفرصةربمااليهوديتقدمكانهنابكلماتهلمايسوعفيهاالنادىللتىاللحظة

النورعليهم4تثرفيبرفقتهليسيرواعياةالفينالوابهلحومفوااألخيرة

كالجرالصليبويقفكبرىالحماقنهميرتكبواأدطقبلصةالفريغننموا
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البابويفتحأيديهممنالملكـوتينتزعاآلبتجعلاىاماظ

دادايئجديدشفرصأنالمؤشفةاألمورمنثمارهتعطىأخرىألمة

منهاهاإلىتصلتنازلياحتىتقلتمعثرةالسابعةسنحتىتصاعديا

يخبرأناإلنسانعلىجداالمبمنيكونالئالثينوجمدالئالثهنفى
صةالفريرففىالذىإنايسوعمعجديدةبدايةويبدأحياتهطربق
حتىطريقهفى3توغاويزدادقلبهيتقعحىأخرىبعدمرةإليهالمقدمة

اللهيقدمالمصيحفىاعأإنتزنفسهيختزعأنعليهالقاسيةوراألممنيصبح
لنااللهيقولالواحدالجانبامنوالنعمةالبركةمرائباسمىلألفسان

تفلتقد3ثاأمنذرنااالخرالجانجاومنأمامنامازالتالفوصةإن

واللحظةالتوفىتغتنمهاأنعليناوأنمنا

362



األعمماااليماندم

غذذقأالذاآتالفآقاقهئمضثغقذكـانأئةتغؤ

تازبقاتهالذىيتئآإشتغتاتلقهشيتيئمبيؤمنهواتثم

يالذاالرلثدزاعئئغيتتآؤليقنيخترتاضدنقن

آغكاقذأيثضةقاذ2إدتمتاألألمحوايآلطيفـإلروام

ويشعروابعمويهئميمثصمروايئألقلوبهئمطؤأغلغئوتفئم

جينالذاإشغتاقاذلمجتقاثويـرحعواقفوبهئمب

ضهوتكئممخدقرأى
314ال21يوحنا

فيهاالبسيريوردإنلكثيرينواالرثباكمرةاطسإبـهالفئترةهممذ

الثالثالصحاحلاألوليندفيلىالكلنءالواحدءإمععياتبواتمنإقتباسيها

حيمارباقوةعرفمنهناككانإذامماالنبىلءيتساوفيهوللخحسين

أصعبفهوالثاقاألقتبدسأمابهنادىحينمانجبرهآمنأواستعلنت

االقتباسهذاحيرةفىالبشرىالعقلأمامهيقفالدىوهواالثنين
الربىأفقال6201ءاشعيافيقرينالهنجدالثاق

اإبماوابصرواوالتفهمواسمعااسمعواالشعبلهذاوقلإذمب

462



عيفيهواطمحسأذنيهوثقلالشبمحذاقلبغلـطتعرفواال

نضفيثمفىوبرجعبقلبهويفهبمبأذفيويسمعبعينيهيبمرفال

4151اسفتىفىباسافىأوصريحاكرددهالىفيافقرة
ورنثوسع118روميةإيرسا01لوقا421مرقس

طراظوالمبدأعليهتخـطوىالذىالمحيراللغزأنعلى341الثانيته

إلىاألنسانباقعياالذىهوالذآنالتعبيرلناجازإن4تعلضالذى

إلىاألمربهفحنتهىاألذنينوانسدادتالبصيرةوعمىالقلبقساوة

فيجشحبأنسانالسمبيلتلقوىحيماأنهتأضرىأوبكلماتارميبجمرالمـص
أغالقىالذححوانتهفإنااليماكابابطأمامهطويـغلشرواطأانلطريقإلى

الحياةفيجاخلاليدحتىوضحبرهتهبصيروقلبهأوأغلقأمامهباا

فناآليةهيذهلمثلأوييالتااأوتبريراتالمننبدأنااولمهما

قلباللهيقسىأنيمكنفكيفمرضتنثسيرماتصلأنجدآالعسير
البشرمسثوليةتنتفىوأن1الحالةهذهفىءخطايافىهلكحتىانسان

هيذهنضعوكيفاللهنظرفىومذنوبيتهمممديونيبالتالمطوتنتهى

انجهبأيئحتىكلهالعالمأحبىالالمحبةإإحقيقةمجواجقيقةا

صهخا3سبيلفىالحبب

النقرةهيـذهصهمانواجهأنكلكنأمرانهناك

6ءاشجاحديثلياقفىالمنطالئسلسلننئبعانيجغىأننااالولاالمرأ

برسالةاسرائيلشعبإلىالنبىتفدملقدءألشعيااللهيثحدأو

اللهآتاهمابكلاللهوسالةإلجهمتقدملقااللهحقلهبموأعلنالله
وكأقمقلوفيويقسونآذاخهميصمونبمفاذاروتأوةمن

يتقدملمكاوالمحبةالحصالوسالةاليهبمتقدمشالقديقـولءباشعيا

562



بدالالمطلوببافرالرسالةنأقأنمنوبداألآخرإنسانبهاليهم
إحمهمأردأحالإلىيغدفعونصهمإذاأفضلمستوىإلىترفعهمأنمن

برممةالواسطةحولواقدبهمكأقفلوبهموتمردموقساوبعنادهم
قسأذهبلىيقولبالتهكأقوقساوةنةلواسطةإلىوالنعمة

ويسمعوايمبقلويحمسوالئالأذاحسمصمعىاهمردقلوبهم
بءأشعياقولهذاوأشفيهمفبرجعواهمبيوويبصروابآذاصهـم

ننثسمنمنكسروقلبمتمرمرةنفحممنناخقولومو4نفس
موتواسطةإلىسامعيهاقساوةفىقدتحولتالحياةرسالةاأاكقشفت

لعنةواسطةإلىإليهمقدمتمنعنادفىتحولتقدالبركةورسمالة
فانضعأنةالجامدحرفيحيافىالسطور5هذمرأأنقبلعليناإن

كلماتإبهاودسامعيهبسببوانكسارهبهانطقمنقلبمرارةمخيلتظ

الصخرعلىولكنمحراثهوقادشوكبالمتلثةبةقىعلىارإذاألمبشر

والقتادالحسكلهتنبتبهافاذاودموعهبعرقهبةالتروروىالصلد

كانتفلقداألعضبارفىنضعهأنينبغىآخرأمراهناكولكن2

ءلشىمملءورااللهأناليهودىااليمانفىالرثيسيةالعقائدإحدى

اللهدمقادائرةخارجيحدثءشىؤالالوجودفىيحدثأمركل

داخلهوهذااإلممانعدمحتىإيمانهوعدماالنسمانجحودحتى

الذىوهوالناسقلوبعلىيسيطرالذىفهومااألزاللههدفدائرة

حودهموصالخهمإعدمعلماحممايتسلط

النقـولىفإشاالعيرلغةإلىالعقيدةةهنترجمأنلناجازوإذا

حكمتهفىاللهإنبل5وقصداللههدفهوالبتنرإيمانعدمإن

3وجحـوداألنسانإيمانعدمحنىيستغلأنتطيعيسالسرمديةوقدرتة
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افضأغرإئماعنعايعوفلنهامقاوإئماممجدهالظهارتمرده

هىهذهومقاصداللهأغراضيتمموأنالبدالشريرشحرحتىبل

اليهودإيمانفعدمالمشكلالهأتعرضحينماطاألممرسولطريقة

وفتحارألمملخالصرواسطةاللهاشخدمهقدوعخادهموقساوحمهم
مدمقعاإتماملمطثلمحهودالإممانمحدمإنإيخابالأمامالباب
الدابرةوإغالتأالمقاصدتالثأألنماالطريقكانإحرىبابلالله

اتساعاوأكثرأعظمازةالالبابجقدالضيقة

مجربغيراللهأنندكوأنعليخاهذهنظيرفقرةلناتعرضحينما

عايفابلءحخاطىالناإذافالياوإالأخـدااليجربوهوبالشرور
أكايستطيالسرمديةوقوتهحكمتهفىاللههوأنالمقصودبأننعرفأن

اليهودإلىاللهمسيحءجالقداغراضهالئماماألنسانخطيةحتىيسقخدم

لكنبمجـهلهممطناقلبهلهمكاشفااللهلةرسالهمماقلم

هذهالرسولعلى3مرواوالمحجةعلىوتمردواالرسالةرفضوا

ولكنالمرةالنتائجيتحملونوبسبـهايدانونعليهاالتىهمخطيتهم

األزلىاللهبرنامجفىاللهمقاصددائرةفيمكانثالهاالخطيةهذهحنى

منوأسأعظماللهإنشامللخالصطةواساللهالستخدمهاوهكذا

صمبسخخـدفهوبعصبيانخامقاصدهإتمامونعطلنجطايانانغيظهأن

هفصاواتماماحمهلتمجيدوعصيافنااخطته
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ءالججنايمان

آئفمةءتاألرؤحيرودأجمنك4بآقنفايلثؤللاليهي

روالصتألبهيغترفوالـثمقمئيمآثفربمبحليمأئهثمغئر
منأكثرأالناسدمأحئواألئهثمآئمخمحخارج
أدلهقخد

243ابدوتا

الجعضمناككاندقدءاصآذانإلىالدوامكلمايغحدعفلميصوعإن

ولكنبهويؤمنونهتعايقبلوناليهوديةالسلطاترجالطمنحتى

ألمهماألشهادرؤوسعاإيمافهميعلنواأنيخأفونكانوانقاهبمقلوفى
يتبعونكانواءهوالالهئالصلمنوالفوزالسلطاتعقابنحتمونكانوا

فىخفيةرلكلحسوعتالميذيكونواأنأرادوالقدمحعتحيلةسياسة

بالنلمذةمايسكىيوجدفالالتعبيرفىمناقضةالكاتبولوكاالسر
اوخنهية

السريةعلىتنتمرالحفيفيةةةالتاأنأوةالتلمذروحنقتلالسريةأنإما

الحالثـنبيهاتوفيقماأدقالمسيحىااليمانفىيوجدفالوجودهاوتهى

يصإلجواأنيخافونالقدكانوالمستحيليصنعواأنأرادواأولنكركن

وكـمراممثايخسرواأنمضاهمسيحينيصبحوقنهمكوألنمسيحين

منوكـمواضحةودالحاووالتباالناسنظرفىالقيمتخشلطإتالمرمن
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معينعارضالمبدأاهانهألنعظبممبدأمساندةعنالناسيتخلىلمرات
التافهةممصاط

أصبحتوأنالاباعتخلىقدالكلأنداركجانعرفمفحينما

كنتالعمروطيلةمعزولةوحيدةأصبحتلقدنعمهتفتوحيدة

إنابـحرا3يافىيغرقوقأنإخوقطمنأبىطلباقدإثاكذ

ولكندماتزفسافرنلقدكانتاغنامهلحراسةطممأبقماأنضتر
سليمةتبقىأغنامهمادامتالجحيمإلمطفرنسالتذهبأبىجمهمحاذا

علىاألكأاممنحفنةيفضلةالفرنسىالفالحاهفهنظرواحدمنوكم
هابأسرآلوأمشعب

ليسـوعأننفوسهمارةقرفىفونيرانوكالقدءوشاالرئالأوكانهكذا

ايسوعكلكواحفيثأليسعوفسعيازمالعممأنيعرفونكانواحواعلى

ايتحملوأنااراثوماابهنهمومطقهابووفيهاولالمملأمكنإناويهلكو
افواالعرجانبهإلىالتضحيةواحمالجوارهإلىالوقوفمسئولية

افاالعترلقدكانالمتاعبمنالكثيبمعلرمماالجـهخأمامعلنابه

ءشىوكلومقتنياتهصمومطامعهمهماكزمرخألايةلهعمبالنسبةيعنىبيسوع
الدينيةالمجتمعاتمنوالعزلاالجماعيةالحياةمنالعزليعنىاذكان

باهظاافنكرركانيهودئ4تماأنمنأفمىاوهذالمجاحأو

يالقودأالتىالكفالهمبأنيحسوالمالنهمركأكذوبةفىواعااذوه

ركابهفىيرونسوالحقبها

معبقفواأذفضلوالؤوقفهمميوحنايشخواحدةجحلةوفى

يكونواأنعلىانناسالطيبةالالقةلهمتكونأنفضلوالةبىالله

الحكمةهذاعيهأأنيفنونهذاكانواموقفهموفياللهمعطيبةعالقةفى
همولثبحاالرالجوادعلىيلعبونأضميظنونكانواالصائبوالتيرف



يامقإلىوصدالتـهاللهديـونةوأنلساعةالبشرضىهـأنيعوفوناكانوا

بهذهاكسهمالبشرمعصالمفىقليلةأعوامآييوشرنقاإحممالمماخه
أنالسليمعوفاراالحالصيةنثومكافأشيمهمأبدبليرتاألعوام
الطويلةبديةلحسابانحسبأنالنالعضثـماعلمااللهرضىثمضل

القليلةالحياةمنواتعلما
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الحتميةلدينونة

يؤجمنلثعححبىيؤمنآلذى4ؤقايسوعفنادى

أزسقنيألذىيـرىانييروالذممطأزسلنيبآلذىتلبى

بيىيؤمنمنكلحئئاثقاتمإلىنورآحئتقذآنتا

يؤمنولثمكآليأحذتمعوإنآلنهفمةفيآليفكث
خفمفيبلمأئعاينألبآتئمنىيئأدينهآلفأنا

تإلينهقيطقلهكآليتقتلؤتثمنيزدميقأثغاتـتم

آأليخيرائتؤمىتإلينههؤبهتكلفتالذىاثكآلم

هؤآزشقنيألذىأأللتلليهنىتفعميقاتكلثمتمتىقي
آغقمؤأتاأتكفمقادأؤب4آقوقاذاؤضمةأغطاني

قكقاقاذبلأتاأتكقمققاأتدئةخيلوهىؤصمئتهأن

أتكفمذاأألبألي
214405يوحا

آخهىالرابعةالبشارةفىحداثلالالمنطتىالترتيببحمدب5هذ

معلماتالميذهينفردمع5نجاهذابعدللجماهرالمسيحبهانطقكلمات
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إلمهمتحدثاطسدابيا3أماماقفاواهنرإشاذلوبعدجمقلوآاثومحثبامم

الجموعإلما4حديئختامنرىالفقرةههذفىلكنو

هرجوحصوالذىاألساسىقمابالحىيخادىإيسرعىشالغلماتخذفى

فىالبشروأنلبشرلاللهإعالهوناسوعأنالحتياهنيكلهاحياته

منهموقفهمويحددوننهويواجهوالتدنمجدحمههسـوعلممجاحمهتغ

وىىوالنهاللهصوتإلىيصغىيسوعالصوتإلىيصغىفالذى

علىيسوعدتفرهوهذااللهيقبليسوعيتهبلوالذممطكلـهثراللهيبيسوع

هذهواالبشريةوتواجهبالبشرالذيلتهقىدايسوعفىءجمعالاألجيا

الدينونتهمعنىددالنتيجخيئهاتينمنوكلماناتيجتاتالهاالمواجهة
سيحللبالنسبةوجوهرها

وآخـرحنبينشكررممىالذالفكرنفصاألجيالمعلميعيدطنا1

هدىءجابلالبشرليدينالعالمإلىجمدالمهيأتفلمالرابعئالبشارةفى

يرسللمفاللهالبشريةليخلحمأفلقداللعالمنوخالصأورحمة
ومعالمحبةبروحبلوالغضبقمةالنبرونالعالمإلمىالحبيبنال

دينوقةيخضمنالعالمإلىيسوعءمجـماإنمرالمنالتىيقتهاطتبقىذلك

أورفضمنإيدسوعمنموقغمفىاإلنسانألنلكهذاوحجفأالعا

نشمهاعاالدينونةحكبميصاصـىلهايحثمآونفسهعلىيحكمقبوال
وارتبطبالقلبهفتعاقىظالالجاذنههـييسوعفىاكذثففاذابنفسه

يسوعشيئافيكتشفلمإدولكنالاألماندائرةدخلقايخموارتباطآ
يعنىاأفخالصثواحتقررهظلهوأدارإليهقلبهيىجذبولم

بحيثالحـصودمنقلبهوأناليوعمغناطيسيةدائرةنأبحدهداثرةفىأنه
الدوامعلىوالدينونةالحكـمدائرةفىفهووقوتجاذبيتهيخهتؤثرلم

272



بأتضحارمتفأقضآمرظفىيبدوالذىقاطاكنيالرابعةالبشارةفىأكتثمف

قلنانعودومماالدينونةيتضالشئهمجيوأنالمحبةروحفىأقيسوعأن

اختباراالمحبآلروحفىنقدمقدإنناأخرىبكلماتقبلهقمافلنادـفنكرر

فيهانتنارناونحيباإلختبارمداأماميفشلشنجدهماالفسانأساسيآ

إنبهإليهنتقدملمنوشفهأوننتوقعهنكنمالمجمانهفىويظهر
فىثفكحبهآواجهناهصولكنهالمحبتهـروحفىبدتقدمناخشبارا1ذلك

روحفىقدمالذىاالختبارنسأنمحافممورآوأظهرعيباكيانه

بهيتقدمالذىالمحكحجرهويسوعالإندينونةطإلصقدالمحبة

عناالنسانايكشفيصوعمناإلنسانوبموقفالبشريممحشلالله

ننهسهعلىممماطرويصلىذاتهععدن

نفستصبحاالخبرالبومفىإنهالنهقرةهذهفاآيضايمسوعيقولو2

الحيافاامظإةاالحقاثقإحدهىهذوهعلهمشاميدالبشوعهاسالىلماتا

عليسحعاللمحتهماألجـلالحكمعديهيمحدرودنالموماإليهيوجهدناإلنسانإنا
واؤخاررعرفاإوإممنهحاعهلصةالفرلهنكنولماإلطالق
أشدوننفدينوتقالذلكمغايرامطوكاسلكولكنهبصحته

صيذقدمتوكلتعليمكلاحةعكـلنكوناألساسهذااءوأقممى
النهايةفىموربهونععلالحقلنقبلالضـاصصةفركلوكذلكالينا

عاشمعروفالهوقكهنااألخيراليومفىتدينناالىمهودالضعق

وجوابسؤالصورةفىااليماناءأصووقدمعشرالثاماالقرنفى

برففصالنسانثدىماذاإسؤالالهذاعرضضابهختاموفىءللبسطا

وهوالدينونةبهحلتقديجيـبثمالمسيحورسالةالمسيحىالحق

الكتابهذامثلألناألخـصوعلىيفولثماألعظمنةالدينوانتظارفي
كلماتهفىالحقلهوأعلنيديهفماوقعقد
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فناهوماعر5عناماكلإنواحدمضالكليوعيهبتقدممتحذيوف

ازوصفرصأوفىموعةأوالمسبةالمكتوآلالكلفىءاسوإليناقدموما
يديننافىعاليناشاهدآينقلبوأنالبدمعنااللهمعامالتفىأو

األخيراليوم

472



خدمةالممماراعلىشاخل

غمثترألثايثأألضخاح

شاغتهأذغايموهؤائمضحجميلقئلتعسوصأفا

قذكانآإذأألدبأئغالمامنلتئضملدتءتجاقذ

هىالضتإقاآحمهئماثقاقمىذيناخاضقهأخمث

يهودابقفاطانآلمثمئأثقىاثؤألاثقشتاكانآقجين

ألةكايمؤهؤيثسوعممتئقهأذيموطىسئخرآثيسيمفغان

خرخأاللدجمئلجمنؤأنهاتذثهإلمم2لتئىكلدقغقذأألب

وأخذيتماتهوخقغ2اثقمثتاغنقاتفجىآللهماؤ

يلهؤأنتذأيغمجمحمتلفيءماضثثئمبقاوائرزجمثشقة

بقامئزرآكانتيأثتقيمابأئمئحقأؤتخالتآلميذأزجل

يلطتغمآئمتاستئددالثتهققاذيطرشالمماسيفقانقخاة

أألنأئتتغقمتلتهؤقاليسموعاتجابآخقالي

بطرمتهقاذتغداليقاستتفثقمولليهلكآضتعأتاقا
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يلذأغمآلكثتإنوعتمأتجافيأتدآخقألييلتغمن
تاستتدعلرمسيحثغانتهقاذتصيمبقيهماتلثققثش

تممموعتهقاذوزآليىىاتيأثضةتلققـطخقأليلثض

هوبلرخلئهغسثلإلىإألحاجةهلئشاغتسملقدألذى

ألئتهكئمكدثمشدليـلقؤلطاهرودطؤآثتئم4كدطاهو

طاهريـنكفكثمتغتقاذينالذممقمهمتغر

ؤأئكآوأخذثتابئروأزجقهثمغعمتلقذكانققفا

آثتئمبكئمضخغتقذماونأتفهتهثمقالأثضة

كذيلثأتاتىيئونتقوؤخستنأومتئدآمعفمةتذعوتني

أزجقكئمغسقفتقذتممؤأثمآلسئتدؤأناكئتقإن
آزجآلتـغصتغعبمكثميلتغعأنغقثكئمبتجقأفتئم

تضتغونبكئمآناغتطضتكقامثاألخئئأغالثتكئمىيئ

أغطتمغثدلغشإئه4لكئمآقولالخقأآلخقأثضأآئتئم

لمذاغيفئثمإنيلمرجمنآغطتمرممولماوالشمئإلجمنأ
غمائمتفوةإنبدكثمقالم

71ا31يوحنا
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عليناولكـنبخانجـامنأكثرفيرةالفة5قـىنتللوف

عامةبعمورةأوالفحهـانتأملأنءكا

كلقبلى

عنبحقتحسثمفالحادثةمحذهمحتكاإلنجيلقثحةفىكثـرةاحداثهنالـة

عليهكانوماايـسوعماالشفىوبتأملنامحبتتظهردرداأليسوعلشـخصية

ةالفاشعبتهأمامامحجابطاانعجبيتملكناإليهالمحتدفعتهوما

إلدفعقلىءشىكلاحاأعالموهوإجوعيرححاليقولا

كلأنيعامانبمالاليسوعإلطأمامناالنىالححورةفىاألولتالحانبهوهذا

والموتوالعارمولاآلأنفيهيعلمكاذالذىالوقتفىإلهدقعقدسلطان
امجادهساضةقريبةأيضاوساعتههوانهساعةبب4قرفساعخهتنتظره

الفكرهذامثلينتظرهأيضأالمجدوعرشهينتظهـالصليبعرشإن

عنهأخلىولكنهءواالستعالءناربالثهفيءأدأممكنكاناالحمحهاسيماوهذا

ميذهتا3أرجلوضلالعبدودمالخاركؤاتخذاتضاعوفىءشىكل

وصلاستعالثهدرجالتأسثماإلىههيرتأنممكنافانالذىالوقتوفى
رةأفىمحدثحيـماالصادقةالمحبةهىهذهاتضاعثعدرجاتأقمىالى

ويباالمحباألخراالشريكفإنمريضايمخهافرداأقمحبةمتماسكة

5سروردوهواناطاشروأاألممالرأوفعيقوأذاستعدادأتمكال

يقومأنمنأرفعأنهاإلنسانايظناألحيانبعنهسفىذلكفىاكامل

وضيعلممإلىيديهيمدبأنلهتسججالمهكاشهإناألممالمنلبعحم

لميسوعولكن3ـومركزكعقامهمنيحـطأنتفكيرهبحسبشأنهمن

ذلكوحالكلعلىربأفالعلماتمايتلمالمجالربكانلقكألككن

فاءماوصبجمهازرواماضلطذآلمنثواتخذتالنرقعثيابعنهخلع

تالميذهأرجليغسلوراحامبيلهاشمأنشأفهمغسل
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اآلبوإلىأقعنداالمنأظأسعلفناكايعليصرعكانلقدو

الترابءأبناعلىءباالستعالاشعوراهذاربهأنممكناوكانيمضى

وئمككلىوالرسولأكلتقداذارشاافيهوماالعالمعداباالحتقار
تقتربخطوانهإمماوالبمثعالموالبشرمنبعدحصهفاذارسلهإلىالعودة

اللهإلىابااقرازدادامماإنهاكاويباكـهولبالعالمكمفلماذااللهمة
وخمثميعةالمةلىاظدرجـاتاقحماإلىوالوفئلبشرمحبتهفىإغراقازاد

الجـدواجبهوآوليمةفىوفالفبأرجلغسلكانلقد

منهميفتظرمعلمهميكنلممعلمألىالتابعإنالتالميقهحنىووظيفتهم

رغميسوعأنالعجبمنولكنخدمضهفىممـصوىالمهذاإلىيصلواأن
وأمجادهاآلبمنواقترابهف4خدفىالنهانةالخـطواتإلىولهو

ونزلتالمينهقلوبإلىأكـراقربقدرسالتهاتمامعتبةعلىووقوف

الىقربداكثريكونالذىإناالتنصاعيةخدمتهضوىفىأعظمدرجه
البثرالىاباافترأكـتريكونالذىهوالله

فىكانإنهيقولاأللمهيسىفرانسزالقديسعنبروىققليدهناك

ارستقراطيةأسرةجمنارسخقراطياكانكبيرحدالىثرياشبايه

وأالبالمستريحنيأودكنهاحيشنعومةعلمامعتاداوكان

راكباكدناألياممنيوموفى4اقاأفىالمالسعلىحالكا3يكز

ممتائاانسانافجأةيوىبهفإذاالمدينةخارضممنفردطريتىفى5جواد

الىالقدمباطنالىالرألسهامةمنجسدهتحولوقدالكريهلرصبال

كانولقدالمقابلالطريقمافىقادماصاألبركانكئيبواحدقرح

أوالمدينةالىعاثداويسرعجوادهعنانيلوىالمنعمالثعابأنطبيجا

فترجلفرانسزأمماففىتحركشيفاولكـنمنههاربالجوالهالعنانيطلق
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الىضمهتملهذراعيهفانحاعالمعذبالتعحمذلكإلىمعمرعاتقدم
المشوهاألبرصبذاكوإذاأخىياأخمماياهاتفاوقبلهصدره

المسجعشخصإلىذراعيهبينبتحول

أخوتنامنابنااقتروفىأخوتنامناكثرنقترباللهمنابنااقترفىإدا

اللهمنبالتالىفترب

سجـخوتهواحداأنيعلملقدكانيعمعوعيعلص4كاناخرشئ3
أىمشاعرتحولبأنكفيلةكانتالمعرفةهـذهءاألعداإلىويسلمه

ولكـنلنالحزءاالنطواإلىاألقلعلىأووالمرارةقداطإلىعادىانسان

جعاتـاقلبهلقدقبلفىمنشأعللبشرمحتهزادتقدفةالمعرهذهوكأنيبدو

زادكلهاأنههىدايسوععنالعجيبةالحققةإنالحببروحاكثريفيض

مالهممـحبهوزاددهالموامراتوتدبيرلهبغضهمفىالناس

الحقدراننماافساننحومنردئالالتصرفيؤججأناليسيرالسهل

وأعظمالئاريخفىةءاساأعقابلدايسوعولكنارةوالمروالغضب

الفائقةوالمحبةاالتضاعبروحالنسانعرضتخيانة

صخـدمةالرأممطمالمحالتاخ
71ا31يوحنا

فىوردتلكنهايوحناهاكريذلمادتياطلهذهسابقةهغاكولكن

لوقابمثحارةفىوردتكااألخيرءالعثماقصةدرسناواولوقابشارة
يكونأنهيظنمنهممنمشاجرةبخهمداوكانتالقصةمستهلفىلوجدنا

التالميذجانبمنيليقالتصرفمنوباله222لوقااكبر

الصليبوشبححتىالحميدامعاألخيراالجتماعإلىطريقهمفىحنى
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اآلخرحأحدهمتالميذاليتشاجرمعلمهبمعاىمخيمايبدووالهوانالموت

طىأمركـزآيحخلومناألعطميكونفيمن

لتصرفالطذابمشلللسيدأوحخـاهذككلمثلمشاجرةأنلنايبدو

محبدةغيركانـافلسطنفطوقاتاثبذأوحتالضرورةأنيبدو

زداألوحالفىتغوصاألقدامكانتفافانمافصلةاتلتكاذورباممتا

مكوناءحذاتنتعلكانتالتالكلنظيرةالعاديالطبقاتأنذلكعلى

لألوساخضةعرأكثرمحاريةالقدميحعلذاومتشابإآلسيورمن

تءبالماممتلئةأومدخلهالبيحتبابعندانأجرتوجكانتمذاوبسبب

كتفهمحلماويحمكمغسدةومه4تجزرةاتزمالخافىيقفجوارهاوإلى

جماعةولكنالمنزلإلىدخولهمقبلالضيوفأرجلبغسلويقوممنشفة

دمهممنلهحتيلميسوع

الدورصهذاالتالميذمنواحديقومأنيحتمالواجبطكانولقد
وانخاصةءاستعا3فىأخيهالىنظرواحدكلولعلالمتواضع

هناكنتكاقدلاألعظميكونمنحولذلكقببيهغوقعتقانتكامشادة
أعدقدالعليةصابولعلاذغتسالاءوالماشـلواالمنشفة

مخادومعهموجماعقهاليسوعيأقأنأملعلمااألغتسالأثوات
كانأنهالقولقصارىخادملهيكنلمأنهالعذرلهنلتمسوربما

دايسعوعرأىفلحـاالواجـمابهذاالتالميذمنواحديقومأنالمشتظرمن

التالميذأرجلبغسلبنفسهفقامالدرسهذايعلحهمأنأرادموقفهم

بهيقومأناستعدادعلىمنهمواحدأىيكقلممماالموعيمقاموهكذا
تدعوننىانتمبكمصنعتهقدمااتفهمونلهمقالأرجلهمغسلأنوبعد
082



لكذاناعألؤمخاتقولونوحناداوشهلحا

عليكمخبفأنـتمةأرجأجصمكأكالتقا
عبهـديسلماأذايمأقولةكااالحقاجمـإلمحسا

3مخاالكمأعطتألفئ4مرلـادأكـظ دم

أيشأأنم

والمعلمالسيدوأناكضتفإن
جأر3مبعضكبـغحأت
اطرلميواأل54إنبذآعـنم

تصنعونبياأنامححعـتايم

مقثكيالتأمليدفعناأتيخابخفدرصانةحذفىصيىالتثعرفإخا

كموزالمراحكاىتنافصاألجليتهاروحىاولمجتمعاتنااثسناكهثعسثادة
لهيجدالالمنالمبالرامماألنشااكأصاجطبشىصاكتتصتاتجرةمن

يمحوىيرجاالإنهوالمثالسالديسوعاناءيقدحنابالمخالسكراك

فىكأفونيقبأناسءمكحالماإاحالدتئةعظهوءلىاااتمدوانوع

رابرأطنجعكاثنىافتوافىوقةإلمطرؤوسهكميدىافي

ةواألالذاتوحباألنايئ2اانإخوخهمحاجمالطإمأهركبهنمعلىفيه
اتجحعرنلىروأرناالبخكاكثيرابرباوالاتيتهنى41وانمز

مكوقطفىاألممراىيقتـنيرلمحاالوضيعبالمركزيرضىمنفاأليوجد
التالتصراحلفففيامباراةفىاكهـلألشالالردالعمـطعىاياثهاوقاتافية

ممركززويفوثاثوخلناالرقيةيخطىتةأحيانااشا4فريحنالتخلىإلى

اواصالمرفلفثحذابهملىأفـاافقبجةونفتحصأكصلبةمنهأقلهزشأفخحلط
كره

أحدنخوااحاوتبماحباالراعىيظجرأنلححةاآلاأجمفافيبالتيحداثوقا

ئال3ازكيرةكممذالمحيهثيرمضبريةأوندبيريةلمـحآظونحتارهءنجماءالىول

خنالجوقهرثايسيغنملقدانئرنيمفريقوفىكالععنمحمرناتاف
مجتحعأىفىقاالفربعخسوحمةمنفيستقميلبارزولعضميمدوراسناد
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علىءاألعضاأحدءانطواإلىمقصودغيرخطأيدىقددائرةأيةفى

عدولمجربناحينمابأخـوتهوتشهيرهوغضبهثورتهإلىأونفسه

صورةالحالفىلنتأملحقنااولممركزناأولكرامتنابالثورةالحير

أرجلهميغلوهوتالميذهأمامكعاراطانشفةمتزرااللهافي

رأسعلىالملالتاجيصعكيفيعرفالذىهوحقاالعظيمإن
اتباعهقلوبعرنتىعلىفعهىالنىاألتضاعاهذالهفيكونالخدمة

للكاتبالمحبوبتحائدالآلروافىمديرهموبحبتهممبتيجانجهشوث
لقدداشاقةمسيرةبعد3ـبجندالقاثدلعنايةوصفانقرأىهانالدونالد

مملعنايخئلفالدىكيانهلهألانسارئيسناأنهجحيعانعرفكنا

هذاإلىواضعايكوناناستطاعكيفعرفنالذللثفاالختا

وديعاكانقدلعرامتهمنجانباباتضاعهيفقدوالالكجيرلمىالحي

تكنلملناترضضاثقةأقلإنعنهيقالماأقلوههـذامتضعا

عهاأوكاثذاوكانامسجرتناطالتفحبنمااهمامهتسترسانمنأتقه
وكأنهااهمامهمنلنابدااقدامناثبتوالوتورمتبالمشالنا

مسيرةكلبعالجضداقدامعلىشفكهناككانالحالبطبيعةهوأقدامه

إلىيأفاكاناصاكذايكلملهبالنسبةلكنهروتياياممالهذاكان

عنايةوفحصهابكلاألرضعلىركعملهبةقدمااكتشففإذامجموعتنا
ملهوالذىيدهمتنأوكفىالذىالعالجوصفثمطبيبكأنثو

تفريئإلىتحتاجثألولةضاككانـافإذاخاصةحقيبةفىالجندأحد

بملبذلكيقومكانولتهدالقدماوثتالحىدقتهبكلبذللثقام

كثيراوأنناقيحتهالهاأقدامناأنبعرفكانألنهواهمامبساطة
الرقيقةالمتواضعةاتهولمسمهاهبفىلنابداوطكذانابأففسايعضايتهـنهملما

لهواحرامناحبناوهكذازادتالميذهمعلهفيماللمسيحرمزا

282



ارجلكسألالسيدحيهأكافعلجيدآيفحنىكحطيعرفطالذن

قلوبهمعلىاملئموبتوجونهالنهايةفىاتباعيهيرفعهالدىهوذهتال

امـخيلتهفىالننتطحادةخاناكاقة5اذكووظل

االلزمسللل
71اة31يوحضا

اتافقرالبهضيكونأننتوفعأنيانجغأأنهنعرفالسابقةتأمالتنهامن

الظامرىىنافثناكمعنيانالحغايالبشراليوردهاالتىاآلياتأو

الفقرفى5هذوفىاخالمصتحتاألممالمعتىوهضاكالحمطالواضح

روحالفائرة5هأتمجداألمرظاحرفئخفيامعنىنكتشفأمامناىال

مطدرفضمنهذامنأكـرهوماهناكولكنوالوداعتهاألتضاع

بطرساالمقدااألولتلحيذهوبينالموعدايمبينمحاجةبردالفصة

غدمضاماكالظميذهيقولفيعسوعاألرجلغسلوموضوعها

لسيدهبئولوبطرسنصببمعىلكليأغساكاكنتإن

األجيالمعلمدهفيقولورألمىيدىأيضآبللماربمفقطديسمسياباال
طاهركلهفهووإالرجليـهعلغمإلىإالبهحاجةالاغشلقاىاذاال

معناهافلهامعنينتححلاىلهىافامضةاألخيرةاآليةهأه
يقالافئأيضامعناهاولهاالعمطحى

المسيحيةفىالمعموديةالريضةإلىإشارةهناتجدأنخاهشاثالا

فىتجتزلمإنبمعنىنصيبمعىلكأغسلذفليحسالكنتإن

كنيستهحيحالمرعيةمعنصيبثايثونفلنالمعودية5ميا

الواضخالظاهرىالمعنىهوهذاوشعبه
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جرىفلقدنفلسهـايهودبنيةشستهادةاألرجلمخـحككانلئتد

إليهايدمحىواجمةإلىأومـاحفلإإشانذعابقبلأظالرفا
جيدايغتحصلىكاد

ثانيةمرةإلاألغتمىإلىحابرةفييثوزلىالمايمانجبتالىأقفـإذا

كذلفيلاكتتدألنيص

قبلوهكذاالطريقابشمنجليههـكملإلىمجاجآيثونماولكنه

بهيقومكالتالعملاوهأاألرجللتغكانثالمأدبةإلىالدخول

الدخرلإكتسالهواألغتسالهذاكان3خربمعنىأواخدماأوالعبهيد

إليهتحتاجماأهمإنلبطرلمععيداليقرلاسياألاكسذعلىالجإتإلى

إليهبحاجةلستوأنتزمانهإخهىافصاملالاألغتسهالليساآلذ

يفتحىبئالاألغعحالفهـواآلنإيىحاجةفىبخقاأممطذالاألختمحالأما
انالألـرةإالخولأاابابأمامك

التأدبروحالبدايةفىالبطرغإنآخرلمحتىالىجالينثتحاوهذ

يخقولبالسيدوإذاجليههـبخححلىانسيدايقوأنافئيعارضاواألحتشا

فىنصميبليعصونيبأنلهيسمثحفلقاألغتسالرفإنإتله

أنإمكانلثأنيابطرستسظنهليقولبيسوعوكأفالمعيح

تقومانإمكانكفأأنتظنهلآخرمعونتهبدوذةباألغئسالتقوم

بهذاأناأقوأأنفففزءالكرياروحتتملككهلنيميكؤلىنجغسلآنت
الءشىكلمرفسوفإذاللثالعمل

فىقيالمسكلكنيسةإلىالدخوالبابهىالمعحوديةفريضةكانتلقد

الدخولغسلهودفالطالحاضرةأبامنافىهىكماالوسولىالعمـر

الذةأسوإلىالهابيمـةإلى
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فكشرونصالخا3يناكلناألنسانبعتمالمإنأقعاهذمخمايس
اللصننهليربالمسيحبااليمانخلصواصهمولالمحـوديةفرصةلهمحلم

ليقبلالظروفاألتتيسرقدصلبهءأثنايئىالميمنعنممانالذى
ومنضهالمهيأةالظروفلهكانتاولكنوديةالىفريضةاناأل

هذامنخوكوالدهةالمباركاعلقسالهذاالخـضوعمنءالكبرياروح

فالانهايةاإلىوجههفىالبابتغلقهءكـبرياأنفيهالشكفماالباب

المسيحفىنصيبلهني

كانتاألولىالكيسةفقالحاضرةأيامنافىالحالتغيرتولقد

ءوالنساالرجالألولئكبالنسبةبمكانالصحوبةمنيةالمعموفى

الجديااديئايتنقواأنيريدونفياذااممرافىنتقدماأوسغين
4راوهووديةالممياهفىبالدخـولاألتسانشهادةأنذلكعلىزد

المسحيةاطوائفاومكظمصغيروهوالمعموديةفىدخولهرنظليست

تبيحالمعمدايةاعلواثفالثحأنهاالقليلعداالحاضرةأبامنافى

فالصغرحلفكبعدوهوموديةااطناومعظحناالصغارمموديةم

الممارسةهذهفىلناصعوبة

حديثهوفىهذاتصرفهفىالمسيحلنامهايقدهالتىالصورةولكن

أركافمنثابتكنكرالمعموديتهحمخصةؤكدبيأهتلممعالرمزى

حيةةوعصصهاثاأليمانكختملهاالخضوعوحتميةالمسيحيةالفرائكما
يتجدداالذىالجديدلبسخاويىالاالنسانلمفـاقدبأننااالخرينأمام

مهخالعورةحسب

اذىااألولفانشـلشآبرأىيناثونالالهوتيينوبعفد

إندالتجديدكسلإلىثيريداتاغتسلقدءالذكماداقولبالالسيدإليهأشار
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االممانعنداللهروحبهايقوماإلنسانأعاقفىتتممعجزيةريةملجة

الثدنيةليالأماالمؤمنحياةفىثانيةتتكررالصليةال3ـوحنيبالمسيح

يأقحيماالمؤمنحياةفىالمستصرالغسلإلىإشارةفهمااقاحيناغسل

غيالمنبهعلقماتطهيرافينالوآخرطحينبينالمثلهرالينبوعالى
اقابمإلىلحياتهوتاقديسااطريئا
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االخالصومجدالخيانةحار

أختزتهثمآلذينأغقمأتاتجميعكثمغن4أقوتل

علىرتآئخثزمعىيـأكلألذىآئكتابأممئملليهن

كانقتىخئئتكونآنقحلأألنتكم4أقـوغممه

يقصلألذىكم4أقوآلحقألحقهوأناأئىتـؤمنون

أزلعتقنيألذىتفتلتفتلنيؤألذىتفملنيازسيلهقن
318102يوحنا

واضحةثالثلمساتنرىالفقرةهذهفى

مالمحوضوحبأكرلنايرسمالبعثيرنرىاألولىاللمسةفىا

المزمورفىوردتالمزامرسفرمننبوةيقتبعصفدسوعبهوذاخيانة

آكلبهوثقتالذىسالمتىرجلالتاسحالعددفىواألربعينالحادى

اقتسامأنالشرقيةناياتقالمننعرفومخنعقبهعلىرفعخبزى
يخونبأالوالعهدوالمحبةوالصداقةاألخالصدلبلوالملحالخـز

القوليكررالثاسعاألصحاحالشاقصموئيلسفرقىصاحبهالواحد

ءلىزايأكلبأنالحـقيوناثانابنيمفييوشتأعطىالداودالأنكيف

الحذركلمنهلمجذرأنافيهينبغىكانالذىالوقتفىماثدئه
وفىالملكجدهلرشـهطبيعىووريثعدوهساللالةمنكواحد

782



يأكلوناكدتوإلبعلأنإانكيفأنقو8191ااألوتطالوكامنهر

خبزاياكلالذىذاكانآخاباالزوجطاالكةاابكإيزةبىماعلىخزا

األنسانلذللثيتنكربأالنفسهكلعهداقـعقدإنساذ3حائعلى

حدثفإذاطريقأىفىيخونهأوأعدائهأيدىفىءيديمعأو

نبرروصحكـنعقليتصورهأنمنأقصىهدايالصونشائنتصرفأكطمنه

انئلبيتىصدهضدعرهمشلنايصورسيهاةواضلىسالخامالمزمورفىالمرنم

علىتعظممبغضىليسملفأحتيعيرقعدوليصألنهعليه

تحلكاانتمعهالذىىوصدإلفىعديلىإنسانأنتبلمنهءفأختبى

اهمزمورالجمهورفىنأجمبكناالليهبيتإلىالعشرةلنا

عليهإنقابإنساننفسيةفىممزتترواألحزاناآلالملإر41

قلبتـكسرإخصاالخيانةمرارةمرارتهفىيعدلءفالثىصديقه

المحب

صورةمناستعارةإنهاعقبهعلىرفععبيرالأيضآالحظ

عنفبكلليركبهفاذاالثلعاملهليفدمصاحبهمنهأتفاحيوان

الخياطفىوةااوفبيالبهائممستوممطإكولالنزداودضانيةاطجوقفيها

القوليردالعبرىاألثحلقفتميتهاإلنسانفىمقتالالركلةتصيبففد

والعنفالخيانذوهرارةالقسوةدليهلوخخخهعقبهركاحر

بلإليهءألىالذىغضبإلىاشارفىالنجدالكلكلةهذهفىالرهيب

يقالخزنهوذاليكلنهناايسوعانهوازيمسسصاهـوألمهفهحزإلمما

نرالكسىقلبهعة3أخاذمحهيورةقلهويكشف
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لهااخرهاإلىاأرلممنالمأساةهذهبأنالتأحهنالكن

بكلقبلهايسموعوانونرتإحامنهبسماحفكمااأللميىالمحططفىكانام
انوالبداهأكتابالقالطدلؤاإللهىتحصاالضمنألنهااحار

ذاكوأأاااخالصهواتهفهاأذفيلهملثافمماضوبايم
يعلمدايحوعكانفولالكسروقلبهالخلصثادحسابعلىصالا
لقدالظروفضحيةيكـةولغرةعلىيؤخذلمفهويمأنالبدما

ادطنيدفعأللاستعدادعلىكالتواكبمافةيعرفكانوقفهمميدكاذ
فىليسفهوالحقيقةهذهلتالميذهيعلنأنعلىبالضالمتحرصولقد

بلوقسراعنفابقتلهتنتبهىالتىالمؤامراتأواألكيالاإلىطرية

يكخمفلمالوفتقاثفىخاطرطيبوعنحلواعيةاوتااختارإنه

هفهركوالحاخهمأفعنيكشفتولمذلكيبعرواالتالميذلأعينعن
إىااألحداثإلىرسلهفيهينظرالذىالجوميأقمابانتابأولكخهالحتكيتة

ءشىمملىفيثرفوالهمفالهماكرواوثاممرت

اهالتلجانبمنيانةاظصورةعلىعالوةثالثةلمسةنالو3

لناتصورلمسةهنالىيسوعجانبمماوالتسليمالرضىولمسةالخاثن

العالمإلىاقهرءتالىاقاعليحعلاألياممنفيومااالخالكامحا

أقلمسقوىفيليمفىايكونالاقذلكينكعلونغاوحصأجمـع
سفيرثيبحيخمااصدكامثىاالنماعاعامطألاللهيدفىيدهينصعممن

بصفتهيهدولالتالثإلىيرسلالفانهأخر4شواإفىاثواآلم
حوطابيأإنهصفاتهأوتهلموماهنهأكيذهبوالشمخعثميال

ألمجادهأحاماللياحهابمسئومحماأمةبكرامة

عنهيعرفونممنهملصىالشضاممهالناسيرفالقدساالغربالمالوؤ

والشغطونفىرمسنيرالملنأخذأرسلمهالتىالدولةلتلكبرسىأذ
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يتكامفحـيئأيضامحمثولياتويتحملالمصرىبالشكرامةبحملنه
مصرصوتإلىصوتهفىامريكاتصغئ

الذىالشـعبرأىناداتهمفىماترالحقوقمنبحقنادىحيات
فىأرسلهالذالبلديكرمتكريمحفلإلىيدعىوحينماأرسله
لمنألمتهإهدنتهذدكفىيكونإهاذقيادقإليهتوجهوحيماشخصه

المسثولياتأعظموعليهاألمجادأعظملهإنأرسله

يفرفكاكرامهبأعظميحيطنامسيحينأصبحناقدكونناإن

المسيحيوعأنمعناهمسيحينأصبحناقدكونناحخوليةمأعظمعلينا
نتحدثفغحنجاللهوعنشخصهعنممثلينالعالمإلىأرسلناقد

لمجقهوننادىصليبهونرفعلرفعتهوفسعىلمجدهونعمـلبلسمانه

صثانتفإنوهكذاعنثهنعملالذفيرسلهإتنامامموتهليأقالجهـدوتبذل

اعنافنافىفالمسثوليةمرسلناأمجادبناتحيط
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خيرالءاالحبةااسلى

ميكدولحبـآلروآضطربآايسموعقـالفا

لمىآةميصثممخمدآواإنكئمأفؤلطالخالخقوقاذ

ىخشازونبسخموهئمإلمالمحغفمهئمحمظرونآلميذاثآفكـان

واحدويوجضفىمئكئآؤكانعثهقالعقفـى

نخميئهفـأؤمأحئهيتممموغكانجميذهتمن

تحثألقاذالذىتكودطأنغمفمحماقنأذتآنأشبـطهـ

هؤقيتاستحدتهوقاذتسوخضذليفئداذقـأئكا

ؤأغطيـيمالفقةآأضامآغمآلئمذىاذفؤوغتأتجال

أألسفخريوطىانفلممفؤذادوأكطاآئففمةفخقش

أئماةتسموعقهقمتالألشفئطاندخاصهآللفقةفتغذ

دهآحفهعأيفقئمالذاؤآفاشرعةبـأكتوقآغمفألتـغمله

كانإدقؤمانيئبيلكثضةحاداآلمئدحصخينمن
192



مانختاجاشئترتهقالوغتأنكلئوايفوداغوقضثل
ءشتثئآيفققوايغطىأنأؤيفييدإتئه

تئألوكانقمبيفخرفيآللقمةأخذتفاقذالذ
311203يوحنا

خيانةفهناكورةمنأكترلناتتضحالفقرةهذهفىتأملنافى

ءالريامسرحعلىممثاليهوذاثانلقدصوركحاأشنهيمفىتبدووذايال

وهذهكبرآومنافقامرائيآكاناألتقانحدودأبعدإلىدورهأتفن

كانماالتالميذبعضعرففلورينلكثالتتوفراألجرامفىمؤهالت

خلدهفىيدوركانىالذالخيانةمخططاثركوالوينمعلهاشامزمعآ

والحقدرلىالبثلةمحوطأإلحبمسيأقساعةبعضأوساكهبعدأنهعلموالو

هءاجزسيلقىكانبلحياالعليهيغادرأنممكناكانماأنهاألكيفنءوالدما

قديعسمظهرليهوذاكانلقدالدمويةمهحتهللنهايالوتتوقفالعاجل

بكلمةيتحدثأولمجةبعمليتظاهرلحظةكلفىكانشيطانوقلب

عداطظهرهالجميعانخدعحنىالـقوىروحيظهرأوصاخال

كانبلفحسبءالحيابرقععنثيخلعمجرماحهوذايمنلميسولحإ
إخوتناندعقدبمظهرناإننالناتحذيرهناكبواومنافقأمراثيا

القديرعينىعنيخفىءالشىولكن

فىاألحداثمنطقفىنتأملحينماهذامنأكثرهوماهناكولكن

والرجوعالتروممتالخائأيدعوءندامنأكثرصياثفنرىفانناالليلةتلك

وضمبرهالماعقله
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ئلكفىالعادةفلقدجرتالماثاحولاألرائكوضعفهناك

نجلسكامعتدلينإلبالمجلسواأنالالمائدةعلىعمونالطءيتالىأناألبام
والرفاميةاحزاداألئلمنءاالكاكأنلقدالحاضرةأيامفافىنحن

ثاالحمنمحوعةمسئواهافىمنخفضتهـالموائاكانتفقدلذلك

الجافاماالثالثالجوانبمنحولماتصفاألرائكوكانتاالصلد

يشبهمنخلرلحاكـانبحيثالمائدةداخلىإلىيصلمفرغاانفقدالراخ

المحخاللضيفالمعدارةأواألعزازمركـزوكانالالتينيةالحرف

مسندجنوبهمعالونيتصوف11وكانالمفوغالجانبقدبفىهو

ءلصورل5ذالطعامبيافيتناولوننىاأمااليسرىباأليدئرووسههم
واقاخلفهءالمتكلزميصددعلىبالفعلالواحارأديكون

وعنالماثدةمنالمفرغالمكانقلبفىيجلميحوعكاأل

اتبأرادحكايحب4ييحوعكانالذىالتلميذءيتكانيمينه

يسندكانءاوراالىلمبرأسهيرجعكانفحـنياسحيخفىأنالبشارة

كانالذىالتلحيذأنالمرجحأنومعيسوعصدرعلىبالفعلرأسه

ألنهلعازرأنهظنمنهناكأنإالكاتجالبشارةيوحناحعويحبهالسوع
ومناكيم116يوحنابهيخكاناليسوعأنلعـازرالكهقل
إنمرقسىبعثارةفى4التولوردألتهالغنىالشابإنهقالمن

ظححيذانهقالمنوهناك0112مرقموأحبهإلهنظرأليسوع

ومناكاألبنمعزةعايهوعزيزاالوععخدأترآكانمجهولآخر
حوبلودألحممنصادىشخيإلىاليشرالقوذهذاأنظنمن

ةتؤكداولدايصوعبقارتباطهافىةالتلمذمثاليتإلىإشارة

هذافىسربناكغالبيةويشاركناءاالباأقوالعلىإستناداأخرى

4وأزيوحنايوىديكنلميحيهاللمجميوعكاناالذئالتلحيذإنالرأى
ححراحلىاسحهذكرمنيخجلكانالبشارةكاثبابصفته
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منالواضحمناليهوذامكانهوالصورةهذهفىيهمناالذىلتهن

يهمسأنيمكنبحيثجداقريبطضعوفىكانيهوذاأنالقصةتفاححيل
حديثالنايثبثيوحناوالتالميذبقيةيسمعهوالهوإليمالسيدلمجدلـايسعـه

كفالثاألمراكالطولئناالوداقبوادايسوعبـندارسرىشبهأوسريا

البدالخاقنالتلميذذلكاحتلهقديكونوأنالبدواحاضعموفهناك

هكفااليسوعحضنيوحنافىكأنوكمايسوعيسارعلىمتكئاكانوأنه

يستدومماذاآليهوصدريسنددعلىءالوراإلىرأسهأسندإذااليسوعكان

الـصرفاتجارأسمىكانالمضيفاربجواليسارضعالوأكاأيضاتأملال

يقـولءالعشاحفلبدايةؤالمسيعنتصوروأتاءاألصدقأأقرب4يحتوكان

جانبىإلىءواتكىتعالليلةالمعكحديفألىإنذايهههـياالخاثنلتلميذه
قلبهإلىوجههالمحبةاتءانامناتذكوذالالسيددعوةكانتلقد

يغصماليسوعنرىفنحنهذامقأكثرهوماجناككنول2

وغمسهالخبزبكحمعوبنفسهالمـصفاناقيامتلميذهفمفيويضحهااللقمة

واأللفةالصداقةاتبمرأسمىإلىأشارةضيفهإلىطلهوتقدالصحافةفى

داراعوثأكرمأنددابوعزعننقرأراعوثسافرفىالقديمدالصفى
راعوثمعهالخلصحفةفىلققـهالتغعسىدعاهاحينمازاثدااماإكر

فىوغمسهالخزرصببنفسهيقوممنءإزاهذاماشول2

لمضيفهوإعطاثه5بيدالصحفة

لورنسىيحدثناالتفلسطينفىالحياةلمساتمنطريفةلمسةفى

بمرمهالرىمضيفهوكانخيامهمنمأاألعراباجلحانه
لورنسيدفىويضعهابأكطهالمعوىالخروفمنةكبيرقطعةفيقطع

كلهايأكلهاأنعلىاألصرارذلكيتبعثماثداكربىاللألكرامصورة
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اللقمةوكمسالخبزيسوعأداكسردينماوهثذاالمكتنزجمهاث

نالحظلديهومعزتهوحبهقلبهعواورفلهبنكانتلميذهوأع

واحلغرياتصرمماهذافىادايهومجالمباللقمةدايسرعتقدمحـنأنه

المسيـحعناأثيرابايهوذاكانلقدالتدليلبهذايعاملهأتااكادالسيد

بأكثرحجرالمهالقبلهذاايسوعلقدتقدمالمأساةجوهريكمنهنا

واكنباالعزازينطقتعصرفوبأكثرشالحبةااتءندامنءندامن

ثنتهاالنىرةاإالحالةههلمجنبفاالربوصدأمتجمدآكانذايهههـقلب

الفاحماالمظلمالمصيرإلىبصاحبها

تـأبعاألخيوالمحبةءندا
311203يوحناأ

يكرريسوعفنرىالنهايةإلىالحزينةالدراماادوارتستمروهكذا

لكىلتلميذهالفرضهبعدالفرصةمقدماطاألخرتلوالمرةالمحبةءندا

ليخلصهاعياوغفرانهوحنالهمحبتهأحضانفاتحالهصوابهإلىبرجع

ينتظرهالذىالقاسىالمصيرمن

انكصمارأعظميبدوهناالكئيبةالمسرجةفىالحاسمةاللحظةتأقثم

وخيانهوقساوةعناداماميسوعمحبةانكسرتحينمااالنسانتاريخفي

تصلهانتماحزينةتغمةفىلتلميذهيهمسالجنودبربفاذااليهوذا

وكأقاألبدإلىمنهيدنفضقدلمجسوعوكأقسرعةبأوفرفافعله

يرالىاوافعالخهايةفىفاستسلمالحالةتالثإصالحفىفشلقدبه

ءابطادونواتممهبهفقمفاعلهأنثما
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ظحيذهيأمرالربآنظنوالقحدثايذتالااركلمإثا

فلقدجرتءللفقواشيئايعوأناأوانقاداصحملاستعداصاتبعمك

فرصةفالعيدلهليحسمنأكايشارلتينبغىلهمنأتييالفىاا

لىاألصادفىاهـةاتجصالحماضريومناإلماءللفتهراءوالعطاحاضااألح

المقدسةاألصوامتعقبالتىاألعيادئوخماصةللمعوزيخماتاباالىتقديم
يمتقلعجكعلىوقصنالحامكأرلمملاليسوعأنتالميأالطاكذاو

فىينالمعياواحيخترححىالفصحعيدمنالمعببمافىءللفقراواجبةالالصرونة

حهماوأفوطعامهم

كياف3يمايطانبالشاذاوباخهاالسيامناللقحةبوذاالأخأياوحالما

الرقيقااوندطالمحبةبروحقدمـاالتئالواسحلةأنحقامحنجألصرإد4

قوةإالذلكتفعلآنتستطيـعقوةولى9وقساوةلعنةواسعطةإلىتتحـول

حتىيتخدفهويبمارشدداتيهءوطاعتدالعمالهاإلنسانم3افمتاقميطان11
المحبةيأخذإنهوكللالكلعضةوسائطإلىليحوياةواالنخمودممائـط

شهوةإلىويحولهامجيدالمثمابقصدلدخليقةوكحبتالتىالبمالهيةالزنبقةتاك

اآلخرينعلماوتعالغرورإلمماولمجولهاانسانحياقفىاالقداسةيأخذوهو

علينكونأنينبغىواضطهادمشادةإلىوخولهالنظاروحيأخأوححو

ويستخدمهاححادافكاتويعبثحياتناجنةالشيطانيدخـلالحتىحذر

يرةسالث4اضأليخر

عليةالقدتلهيوحخاالسثرإنليالوكانةالدائرمقذاحمورجاحعكـأو

ألناجالصكانحباالمخاوضعهافىتالمناسبةالمعرةالقويذ3ووآلااااسشخا

مرارةوأشدأقصىنوعمنىيالوكانكربتثمحسوالمفورقدكانناراك
فوردابرةعناالنسانفيثاعديآالذىالوقتفىالخاثنالقلميذبافـسبة
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جمةاضلادائرةإلىيخرجتاؤجوشهوهءأهوالجتعالمسيحدائرةشماا
إلما4حـمنهماثمحااذاالوشتفىااألسنااوصريـرءالبكاحيثافلمارجية

يساثأللنانخاثكاألعحىيصبحالبـاطلتهرغباتهويدخظررالاتءاغرا

ثيعالذفالوقتفىعينيهآعمتقدالخللمةألنىيمأيهطيعموال
اإلنتتهامحبروعادكلءشىككفيفعلاإلنسانبـصرةاتلالالححد

نيسوعظيرهاإلنحثانفيهيدبرالذقالوقتفىظالماأمامهالنوربصبح
األبدىالليلةدانرفىخليربىحءالم

النورفىنحمالثحالصمىاتناذوخععناأخىإكا

الليلطررقطريقانأمامناظاصتهالإلممانخرج
االختحأهـفنـحسنالحىعةنايعـطىالسرمااالله

سىالقالمظلمالمصيرلكلغدرواالخيانة

4رناظهههـأدرإنكنل

ليتحمهارالريقوط

مصيرإلىنصلليماقح
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األربعةالىجدركان

وتقخذسآدناإثآاثنتقخدآألنتسوعقاذصخقلفما

مقخدةماللةقإنيهتمخذقالاللهكاآلإنفيلأدته
يعآسىهـلمحهووواتهالى

23و3113وحنا

للمجدأربعةأركانانكدثحفالفقرةهذهفى

مجدالصلبمجدهوهذااإلنممانابـنطجداآلندايموعيقولا

غايتهإلىذايهوماومالشكوكوزالتالصرلتوقفلقدالعارميتة

تضحيتهفىصاجبهفىيسوعمجدولقدكاألواقعيتهللصليثوآصبـحت

حياتهفهدهذابلمجيئهمنالغرضوهذاكفارتهفىالعظمى

نعرفونحنالتضحيةعلىالمبنىالمجدعوالحياةفىمحدأعظمإنا

المجدهاالتنضعفنحنالحروبأوقاتفىاألخصوعلىجيداذلك
الذييأولئكءالشهداصورولحبلءاألحجاهاماثحوللبس

سبيلماغيرههـمفيابحياتهضحوا

سواكالذينأولثكذكرىنخلدالوالتمريضالطبميدانرئ

سراكئشافسبيلفىضحوالذينبلىالممتلكاتواقتنوااألسوال

أنينادىاقارفيمنطقإنمنهالعالجوطريةاضاألمـرمنمرض

تنسىفقداألمجادإلىدخاواقدوالدأموالدالعرقمابذلواالذينأولئك

المضحىالرجلشسىأنبمكناللكنهاالناجحالرجلالبضرية
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اللهتمجداالنسانابنفىالمباركاالبنيسوعأوفى

االفسانفيهيثبتواحدربقهناكاآلبمجدتاالبنفطامحةاآلب

إليالهتالوحتىأوامرهباطاعةوذلك5بقـاثدوثقئهوإعجابههمحبئ

ءهمياالبالطاعةموهقاجمالجندىبهيكرمالذىالوحيدالماررثثقاسيهةادةح

هوأباهاإلبنبهيكرمالذىالوحيدالطربنئتساؤلأاضاعأدفأون

فىدتهاألعظمامواألكراألعظمالمجاعيأعطىولقدلألطاعته
مودقالعارةميضإلمحتىاوصلتهالتىالطاعتهلآلتالكاملةطاعته

الصليب

اخأملاتدعوالنىاألمورالعجبةمنللةذاتهلمجداللهيسوعفىو3

مجدالمحب2يعدلمجدفالبصاالوفىتجسالفىيكمناألعظماللهلمجدأن

موحاجاومتاعبهمالشراآالمعندابعالسرصدىمحيطهفىاللهبتهالو

البشريخشونالانلثالجثرمشكالتإلهتصلالرفيعاممجدامعما

إخاالقبمحبةنهيحبهمماكانواثملكلوفاعبادةويعبدونه
دوافىأيضاعلىيسودبلفحسباألرضعلىينطبقالاقضحيةناموس

اللهأمجادأعظمأعلنتيبكالوفىالخجسدفىالعاياءالسما

يسوعدسيمجداللهأنلنابهدتهالفقرةوهذه4

يمجدذاتهحدفىالصليبأنصحيحللمسألةاآلخرالوجههوهذا

بعدالصليبولكنءوالفداداكضحيةاتـامرأسمىألنهالمصلوبيسوع

الصعودوهناكالقيامةفهناكوأمجمادأمجادستأقلروالقوالوت

طجيدوالموقىإلقامةالثانىمجبئهفىهاقالفيالمعانتصاروهناك
الموثنن
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أيضاواليومأقمايومالولكنمجدهالصليبفىيسوعرأىقد

أنيغبغىيحالمتمجيدإنأجمعللعالمالمحدهذانعلنيسحيخماسيأقى

يتلوأنينبغىالعرشعلىوجاولمههالممحميحوتتويجاتضاعهيتبع
تبجانإلىيتـحولأنينبغىشوكااإكألليلىانانهوهو4لميهص

إلىيدخكأنينبخىالملثولكنالصايبحملةهىالحملةإنالمجد

كلهالعالميراهانتصارىموكبـطفىالوجود
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الوداعوصية

تتطلعونؤبغدقليألآمانآمغحمأناأؤآليديا

أشغدرونتقآلآنااأدقحئثوثيفتقـاشتؤصقخا

آنتاجإليذوضئةآألفآآئتمالـثمأقولاتأتوأن

أناأحمثتكمكحابغـضأبعضكمتححواآنآغط

آثخمبـغيغرفبهـلذاتغضةبغفمكئمأئضآآثتئمتحئوذ

بغضآلبعصحآكشئمكالطإدطتآلمينىأتكثم
313353يرخا

أصبحلقدميذهشا3لةءالوداوصحهاألجيالمعلمميضدهالفقرةهذهفى

فليستحعواالحبيبوتيسمعواأنلمكانوإناآلنمضذرامتهالوقت
شهمأحافيهـاافغهيرلنالنىدةالمنفرللرحلةالعدةيعدإنهوإالفالاآلنإليه
انسانفجهاليشاركهالذىالمنفردالعاريقفىالسريبدأأنوشكعلىانه

أإلحهـفليتقدمجابافاالذىاوجوداإلمتيهمسيريبدأأنقبلهذاو

أحايهميرتبطأنأعطيكمأنايدةجايةوصالههقولالوداعية4بوصض
لآلخرأحدكمبظهروأنمكمبهارتبطتىالياتجطابوباطباآلخو
اآلخرسايلتأحدكميضـثوأننكو3منأظهرتهناىالبالحىروح
سوفوالنىتجخأمـماحيتهاالتىالثضحيـقبخفساألمراقتخإن
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أناةلمىتلجآلوصضحى

ةابـعخسابميمبعفتحبوناز
ءجمنششالم

أحببتكمكابعضابعضكماتحبىأنكمأعط
أحبنيثفنياخابالتسبةاححأيـحمااذامترى

ران3ؤبكللوتفضإيثاركلبذهتالناسوعناتبأقددأواللأ

اتالذنزيوجدشىوأنإلبداالنسانيةالمحبةدرجاتأسحىفىإذاتا

ادحبةحمذءوراهنأشأننميدهممكنفيمامحبتناتفكلونحـبففحن
سحصـةالاألدقصجـافالالمادىاتكمسبهناكنيلمإنتتهدبرأقلعلى

مخباحصبهانشعراىاأوالسعادةلنااآلخرينومحبةالناسبىينالطيبة

داثرةفئعنهمدنااعتزإذاالموححثىالنرلوتجنبونخدمهماآلخرينا
نحـباألساساأوعلمانديرتفكيدفعناوهكـذانفكرهكذااألنانية

كسبالواللصعادتهوالاحتهـفأقطرمتهتلممحبتهبافىنـأيسوعولب

والويبذلثويضيحـبأتعلبيعتكاشـمالتكدالمادتطأواليماد
األلسمىةالمحبحىهذهشميئايخنتظر

هناكتكنفلمجيةالتـضدرجاتبأسثماءميذتافىأحبلقدهـآ
عندونتوقفودةمحدـىداثرةنمأنحبإننابهاتقدمىالللمحبةحدود

أخرااألمربهرصلحتىوضحىأحبعسوعنانودةائراااتللثحدود

الجودغايتأسمىبالنفسالجودقيلاومهبنفالتفحيةإلى

اقنضتفلو4الكلةعخلمأمامتتراجعولتضحيةأيةتمتعظـملممحبتهإن
الححليبووالجاجثوالعارءوالهزباالألمفرحباالصيباالمححبة

ادةالساحبهالتضمنأنينبخىآخهافنظنالمحـىفيمءمانخطىإنناكثيرا

الموتطاورضحيةوالتاألطواكبأممثلئأيكونطريقيافاشول

الصليبالمحبةطلحبقدنم
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كويدفيعرفهمكاتلقدوإدراكبوعىتالميدهأحبويسوع

لطالوصوخهوعجزوقصورهمضعافهميعرفكانعنهمدكمال
انأححهمهذاكلومممحتمحةلتهماثىفىوتخلفهمالكمالالى ماء

الخاإمذثباتوعدمتوماباولشكبطىوجبنحهوذادانةخيابعرف

حبنافىويتفانونيحبونناينابئاإنأحبهمهذاوحالعماصفةأمام

ظهرتفإذاالمثاليتهـفيشايتصورونوربماحقيقتنااليعرفونأناسهم
ونناثعاهلياذوهاليعاشرونناألنهمفوننأاليعرحممامحبتهمعيوبنابردت

مفتالعشرةلهموكانـامعناهواعاإذاءبمولنهازينتاأبهفى
أويوماالحقيقةصتشفوايأناالبدنتهصاتناعنهمنخفىأنحاولنامهما

أكلتتالميذهعاشرياعيسهشولاعنبارهممننسقطوهكفاآخر

اختبرهمويةالترفئفهمعرحااوضقتحتممأناووقعبلوشرمعهم
حرهم5برواخت4الموحتيرةصالىفىمعموسارالبحرفيالسفينةفى

أحبذلكومععنهمءشىكلعرفلقدءالشتاوبرفىالصيف

معأماألمرىاجمأعىالحبإتاالبعفبالقوليممثلقـد
المحبةأماالعينانتنفتححينماينتهىالغفلةعلىالمبتىباطألنالفادى

المحبوبالمشخـصفىماتتخيلهالتحباخهاالعيننمضوحةدائمةفهىالحقيفية

جانبأخبالانهاوحسناتهوميزاتهحعفاثهوبعيوبههوكاتحبهولكنها
ولكنهالألحسنتحبالابهابأكلهالمحبوبشولالمجوبمنفقطواحدا

حىالحداهأإلىكبيراليسوعقلبإناألسوأفرضعلىبمحتثاتفيض
ناكانحن

فيهممنفأوكفراذالبرويم3ذإلميدااأخدواق4
سيهجرهالحاسمةالساعةفىوكلهمهصسيننايوبنسعانلمزداماشلمصذال
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أوانأثعكلاقدكأنوبهمواحديافنهضرامعلهاددجونماآحعبتب3ت
بالورقامواثايةاكوفأبطيحةتمفاأتمـشاكسةجمبمقاحباتاالأصرب

فىيحشجزلمالغنهرانربنولكاحسفمةالأماميثبتزاثلمصالهعاهـااالجبا

تعرفالالتىالمحجةيغفرهاأنمنأكبرخثليحالتوجدؤامةاساتأيةقاجمه
بيةطبيهوهناكءعنكابشرفخحنالموتونولإااإلممامآلنابمزخشيف

عإنجهمبـبالحملهذاخربالإليناتقدملمنساعةا1نزصأنإفماتعاصثياننافى

كفاثئكنلمفإنسافوحةافرةبنمحـةنصصطأةينـبفحاختثيتميةابةفابئ
نتهااألماماهـفحص

43



نعحترا2فألو

أتجافيوتذقعبآثنقتئذبطرلثأتاطئغانسته4قا

وليهثكتئتقنيأنآألنزالتفابأذهحبحثثأتسئوع

أقإلراليضاداياشمئذبطرلمةقاذأيخيرآشتئبعني
يوعأجابهعخلثىنفحآضعحإنىآألدنأتسعلثأن

يصممحاللك4أقوآلحقألحقعنىنفمحكأتضغ
قرالثطثآلريىتحئئألذيأ

316383دوخا

بطزالملقبحمعانويوطىاالسخرذايوبيناالفارقماهوبرى

بحلفالمتأزمةالحاجةساعةفىسىدابطروإنمرهسيدهذاحموداأسلملقد
الواحتقاربكلايهوفيهتذكرالذىالوقثقيذلكومعولعن

مببمالأنقدأعنألماذاحلوةرقيفةبهالةدابطرسنحيطاروالبالخزى

صهافامالمائةفىمائةاختياريةكانتذايهوفجانةالساقطتينطبيعةفىيكمن

ورويةبخودةسابتىبتدبيرلهاوخططواليقنالصحوءملفىصاحجها
ثنـهلأكثهالباردالدمفماجريمتهارتكبلقااالنجليزيقولىكاأو

الوقتفىعليهاوأصرلجريمتهدبىولقددع3أدداهأاصال51ده

ءالنداتلوالمحبةءبنداإليهسيدهفيهتقدمالذى

553



ءاانتزاالمفاجئةالعاصفةانزعتهلقدلسقطتهيدبرفلمبطرسما

سليماكانالقلبولكنمفاجثاضعفاارادتهضعفتلقدفسقـطثباد4من
كاكامعافىسليماحهاوعادطزالتانلبثتمامرضيةحالةوكانت

كمانتاألولىأنبطرسوخطيةيهوذاخطيةبينالفارقإن

أماطويالوقناوتنفيذهاهاوتدبيرإعدادهافىاستغرقتإختيارية

العمرأسىبعدماوخلفتوقعتلحظتهانجثاريةاضطرفكانتالثانية

بدوافعهابقيمخهاوبوجودهمابمكانهاالشاعرةالخطيةبينفارقهناك

فىأوضعفهفىاإلنسانتباكتالتىالنكاكحرةطيةاظوبنوبنتائحها

بحصناالربفاعلهوماواليدرىوخيهيثعقدحتىالخاصةظروفه

رديثاضميصاباخوتخاأوبأنفسنانفعلآنمن

يعرففلمبطرسمعيسوععالقةفىجذابجميلطيفوهناك
5تلميذيسوععرفماقدرماإنساناإنسان

أنهيعرفكانضعنكهفىطرممماناالبيعرفيسوعكانلقدا

يعرفكانالمتأرجحةكالموجةعزعمتزمتقاتحفهومندفعإنسان

فكرهفىالدورميحترأنقبلعواطفهبدافعيتثلمأناعتادقددادابطرسأن
كانلقدعزيمتهوضحفلبطرساخالصقوةيرفكان

المعرفةتمامتلمحذهيعرفالسيد

مهماانهيرفلقدكالـأمحبتهقوةفىبطرسيعرفوكان2

منةءنفابالباساكثيراماجاالمدتهبالمحبزالمافهوتحرأوضعف
نعرفلوآهمحبمنيجرحناءبشىأوصديقمنبصرةأوأخ

وأنالحقيقىاإلنسانمننابعأليسالجرحأوالعثرةأرةاألساتطذهأن
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جوزكقمرةالبعضإدخاالبياضنامحمحعلبيوجدفابالمظهرلف

فاإلنعمانوصافيةءبيضالاتاالوفيهمامظهرفحخمنةجافيةتبدوالتىالندا

الكلمةأوالطارثةالقضإةلجسالجوثربحرحناىذااهؤليصالحتيقى

يعرفابطرسيعرفاليسوعكانلفدالكامنةالمحبةإنهعةالمنر
يعرفمماناعالكبيروفلبالإخالصهوبطرسأصدقوناسطرمحبة

منالكثرنفوةاعلىنوفروكمواندفاعهنحهوضرصوتهورهـ

السفطةوآغفلناالطيبالجوهرإلىببماثرنانافذنااواآلألموالمتاعب
ئآرالطا

فصخهلنهيكووهابثلرليكافهمايعرفالسيدالقاقده

عترةاطروقفى5قدماثزستتلحيذهأنعرفبىلكليكوزسوفهاأيضآ

إلىمينالقماكسفيهسيرتالذىاليوماسيأأنـهوقناكاناللثطارثة
إنهوجاللهيسوععظمذمنمشرقةلمحةانرهنااداألستشثصليـما

بلعليهمخنماالفجايرىالجبانيدالرمحدهفىالمغوارالبطلبرى

يسوعإننعمتهوبعملوبروحهبقوتهبنايصنأنهويحتحطيحما

سنكونهمافيرىعليهنحنأبعدمماإلمطينفذالذىالكبيرالقلبصاحبهو
فيناائخظاراتهةإلىنصلتجعلفاالتىوايرةالعظعىخعطحـدالبالتالىوله
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غشرالرأألضخا

المجدموعد

بىاقـآمنوبـآدالهتؤمنونآئتثمقلوبكئمآلتضطرلمجأ

تفهـفقذتكثقإئتىإألالكييومنازلطأبىبئتى

ؤأغلذتقضئتؤإنقكـانأتكثمحعذالافنهىآتاتكثم

أتاأكونخخثحمآإتأوآخذممئممأأذآيىتكثمروقكانأ
آثضأأثئثمتكونـون

3ا41وخخا

الممثرقصهمشموهاالحاسمةالساعةمنتقتربالزمنعقاربنرىهنا

ويأسأاباخرلهمضسجةباللمالعايصبحبعدهومنةالظهيرساعةفىسيغربالساطع
يتمسكواأنةواحدهسبيللسوىأمامهمليعسالةاطتالصامثلفىوظالما

حقدالفىالمرنماجتازلقدواليقنالثقةبربالتهيمسكواأنبالمهمبايما

مغأكثرفىتترددالشتهةةنشإلىحتمعنوهكذامذهنظيرظرومتفى
فىالربجودأرىبأنضتأهأننىلوالعلىيغشىكادلقدترنيمة

بكعيناىياربياسيدإليهلألنهدا7331مورمزءاألحياارض

المعتمدهاإلشكليزيهالترجمهحصمب1
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الربتفىروحمماأجمتحيما8امزمورأححيت

عاجزةالقوىفيهائقفأوقاتهناكألىخقدامهصالقتءفيبـا

الدليليقصرحيثاألوقاتنالمثمثكفىخاثرةوالنفسىاحاثروالمنطق

عليناهناالكيانددويثالركـبويقومباأليدىسكاالطانقدآب

أحاكنأعليناىالتشالعقلة4لمرأننممتيعماالافقةصيمدبنتبلأنا
وضيقاتناحياتناءورامسذرآأقصاهناكأننؤمنأنالساعات

اليدهىمصيرنامخططتكفاىااليدأنشركأنعلينامناوآ

وقتفىأنهويحدث11محتملةالتجربةتصبحاوهكأالمجةااللهية
نوريكونءساالم

باللهإيمانكمعلىزيادةافيهتمولجديداشيئايضيفيسوعولكن

فانهلىأيفاتمسكوابالذتمشالسكـملماصعالوةفىنقتكـمضعوا
مهودالتاكفى4خللحةفىالمرنجأمامءالرجارأشرقتقدءالسماكانت

محتهابئنىالنابفقلبهاللهيعلنأنقبلالناموسعيودالسحيقة

صوعيوجالفىءالرجاإشراقةعوفناالذفينحنلنامرقتبالحرىفكم
اللهأنعألاألعظمهانالبرإإركسرسمااعطيةالمسبخنيسوعيحا

األهبمرلصولذلكعنعرأوكمافيهءشىكباكلأناستحدادعلى

معهأيضاالبهبناكيفأجحعينألجلنابذلهبلابنهعلىيشثفقلمالذىنا
بسوعلناأعلغهكاهواللهبأنانؤمنكناان823روميةءىكل

نورقيوجوهرفىاللهمحعورةنرىيسوعفىأننانؤمنكناإنالمـسيح

انلناالمحتملمنويالقهمحبةفىللشكظالمكليتفىااليمانذلك

ءاألشياحقيقةلناتئكشدـموولحتىوتسلـيمبرضمماءىنتقبالكل
الثابتهءالرجادرساةنتمسالثالمائيالهاثجاشجاربابحروسطفىاوهكأ
الهيالكمنمخمينااتمأ

903



فهواآلبئتواهـاكئيرةمتازلأببيتفىالمجدربئولم
لمناهـءالعمافىإتبالقوليعنىسأذاولكشءلمسحـامزهـوألشك

وكعنهاكداناىموااألحهملتىعىمازلمةمشخالماالسلححةإت3كثر

المنازلءهشلماتعغيهمحتعطةتنسيراتثالت

كماوعقيدحممحهـودالإيماإلىبنايرجعاألولاإلحمالطا

مراشبأومختلفةدرجاتكحنااكأدقيعتندرنفلقدكانزااإلخرالكال

فىصالحغةاصراحمبعآاآلخرمالعالئبتهالمطوللنفوشوالنعمةبركةالفى
خيراألسفارأحدوهوأخنوخألمرارسفرةفىضيمااعلى3حيا

محالحالةالمبصرمعدةكثرمنازلكعناالاآلىامأحاالى9نقرأالقانونيمة

نشبهأننستطيعيتهتحمههىالةحقياالأسماشوعاللمءددإهـلالورديثةللصالحيهأ
اإلنسماطاببنيهمنزلوصلـلزالأومخرفةمنآممثربهفسبحنخألظءالسما

وأعالالاألرضعلطاستحقاقبحسب

باوزانياسةأحدهمنجااإلكريقماالكتابإلىرجعنافإدا2
وعلىللبحثرهراتبأوالحلريقعلىكدرجاتالمنازلطعنيفحدث

إلىالحمائحفيهاإخدرجهيةتدرجماتإلىتشيرالمعنىهذاأساس

هنالصأدطأىارتفاعإلىارتثماعومنتقداإطإتقدمصنءحماال
اعتنقهالرأىهذامثلاالخرالخالمفىحياتضافىزطاإلرتعكاالتطورثمبـهماي

فقاذأورمجانولددابهنادىفلقداالتدامماالمسيحيةىمنهورمنكثوون

األرضيامافىمشالصانإلىتنتثقلروحفإنإشححانحياةتغتآحبإنه

يصبححنىوالتهذيبريبوالتاامعاحمامحتلقىوهناكبالفرروسيعرف
اسا4لمفىءارتقافىالووحطروهكذاأعلىإلمماترتقماروحهألدأأها

المسيحيونويدعوهادوائراألغريااليدعوكحاالنىيالموناىالمنازلمن
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تتبعوحالرفانحقااكرذكدنإنيةمصماوالالمملكةآإلمطأخيرتصلىحتىاتمو
فىزأفيدابأفيناصرارسالةكاتبعنهعبرالذىءاالرتقاهذافىمموعي

إرنيوسدابهيتقدمرتفسوهناك441انينعبراتالسمو

سوستثالثينباثمارتأقماالتىالحنطةحبةمثلفىالسيدأقوالإلممسمتندا

وبالتالىمتباينحصادإلييشيرهداإنالقول318متىوممائة

اآلخرابعفوادوسالفرفيأشديتهميفضونفالبعضتحبايضال5مكاقاتإلى

الذينالبعضحشاكولكندويةاالمدينةفىيهطمواطهلمجرديمبحون

أكلمندعنادىوأيفااالبادارأإلىبهتهاشـموااللهوجهبرويةشعونيت

ساقآتوالمالدرجاتهذهوأنالمجدفىدرجاتهناكبأناالسكندرى

األرضمحكهناالقدالممةحياةفىوتقدمهاإلنسانسميوألماسعلىتحتلم

ءرثقاوانجفدلتكلورالجذابجانبهالهاههذنظريةأنفيههشكالومما

لوجذابأجميالشيئاويكوناألرضيالحياةنزاميمسعنغريبآليحس

المادىالجممهدىنافكصروبحثشاالسصاويةياةالحنواميسعلىبدلتالىانطبق
نفساالنتصوراتنانقولالمادىحمودمنخرجتنفعجماتصورالنإننانقول

فجأةتصلوقصورهاوضعفهاوقيودهما3المادحدودمنخرجت

قضىنومنااالنسحاعاإن4اليدقأمحطااالنورحيثالمجيدةءاألبهاإلى

أطولوتدرصبتطويلرقتإلىتاجفإنهمظلحةغرفةفىفترة

نحتاجرىبالحىفكيمالساطعالعثمحسنورفىعيغيهيفتحكيفيعرفحتى
حتىذيبووصقلوتنظيفواغتسالوتوجيهتدريبإلى

بوجهمجدهوننظرالملونثمالمطحضرةفىنقفأننمستأهلنصبح

يحةاألفكارهذهكانتإننجزمأننمحعتطيعالإننانجمكشوف

اصـحةاعنعاريةكانتإدنأيـضأنجزمأننستكليعاللكننا
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كلإلىبسيطاالمحتاجسهالالعبارةهذهمعنىيكرنقدولكن

تكتظفقدخللجمتسعأاآلخرالعالمفىأنيعتىقدالتأويلحذا

فالالعالمءأنحاكافةمنإليهابالقادمنالفصحعيدفىكأورشليممدبنة

بالحجاجأورشابمضواحىفىمنزلكلدحميزوقدلقدمموضعيوجد

األمركليختلفءمماالئولكنلمزيديوجدمكانفالللعيدطالقادمن

عمدرحباآلبماوكذكمتسعاآلببيتفىاألختالف

يغلقونقدالبشرإنالتخافواءلتالميذيقوليسوعإنقلبهنظير

أبئتفىثقوابلالمفزلفىلكموضعالمألنهوجوهكمفىاألبواب
يرةعلنافم

تابعالمجـدوعد

3ا41يوحنا

الفقرةهذهتعلنهعظيمحقمنرأككحناك

قلقدضتفاقداوإاليسوعأمانةعنإليناتتحدثفثىا

المسيحيةبأنمجتجأنيستطيعواحداليوجدالانامالألعدلكمماضأنالكم
هذاالوداعىنجطابهيسوعتقدملقد5لهاأساسالعريضةبوعودخدجمته

إليهمتقدموهكذاإخظارهمافىوالخاعبقح11طريقأنألتباعهليعلن
والعقوباتباألضطهاداتصراحةكحمأخبرلفدالتعزيهبكلمات

عيهمبأنهمأخرإنهبل0106122متىهمتفتظهرالتىوالمتاعب
وكنه2142منىذاتوإنكارصبرفىالصليبيحملواأن

يخدعلميسوعإننعمالطريقبايةفىهمينتظرالذىبالمجدأيضآهماخر
أماوالنهابةالهدفوعنالطريهقعنطمأخبرلئتدهاقةبربوعودأتباعه
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المجلىفهىاكايةواالغأيةأماوالموتأواألحمضحيةالثولطريق

بطريفئيعلممبأنأتباعاحولهحيحأنيحاولالذىالقاسرنـظيكنلمإنة

صعودكلىاتباعهيدربالذىالحظيمكالقاثدكـانداقبالوردمفروث

اعسيرقاسياجمباصىالمرتقىكاناوولالمجدجملمدارج

ألعدلكممافلىأناووظينهتهصوععلعرناتخبرالفقرةوهذه2
مدمتنادبقوإنهيايسوعالجدحدعنالعهـدرالرظيمةاألفكـطأحدإتمكانا

وأحطخـطوافأثرونذخخانحهسنممحئىإطريتئايفتحدممشبع

انييناذبرإلىالرسالةفىالواردذطعحةالهىدأوعيتصفىاالكـرىءاألسدا

ةبخـضنافالنرجحتالتي602رودروموشاألصحكفى

صؤرتيهمافىتستخدمإمملمةا5وكمأ53ع3الولولء01الالطريقءممهاأواتسمابق
الق3عتطاساؤرقفىاهفراآلولااداتضاالأمامعناهالناتوضحان

هرقأولمارودروموئلقدكانتافىالروالجينهسكتائبتتقدأ

أيةولعمتطاالجناحثحاسوامماكلبريقالطحهدلالجيوشمتتقااالستطالع

ابجموالجينهتلىتتقدا1وحىيمرالمفيتـثمنقاأخطارأومـغاعب

السفن3سثىاكانتالذىريةااللحسكضامينافىالحانركأأخرصورةمخاكو

يسراسئهالءالمينااأإخوللىانيوألاكا3باللتزودالرومانية

حمماتأجحاحلخنوالمهاتتقا6حطاااسقواربطترسلالسفنانتف

لنبكاليعللقكاتإتمواكأبااهذفىاقاشاورالارأضهاتحنببا

لقاصمعوعنعإمااودنجمشنالطريقتؤمنتاكانودرومهوىبراال

اضاراطمتخنهنتخلنهرزحمماءحماالىإلىالطر10 يرئمي

حخيتـاإنأاصئولإضهانهائىالنايسوعبانتصارناتخبروحثما3

يمءالمعسءمجأإلىنأصثىإبنهلمشإلىتةالعباهـ3رإآيضاآقىدتوأعا
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ركبيرـجمهههتفكيرمنسقطتقدعقيدةثانيةيسوعداءمجىانلئانى

يعتذرونولعلهمبهاالمناداةأخفلواوهكذايهاوالحوتيالمسيحيةأتباعمن

مقابلهعلىأتباعهميدرإواأنعإيهمبأنيعتذرونولعلهمبصعوبتها

القامةالثاتالمسيحءمجىهوالموتعلىانقصارآعظمأنمعوكفىالمودف

طريقفىلناتعرضالتىالصعوباتبعضهناكأنحالمومنينالموتى
سيحدثمنىأوالحسابيةالصعوبةالمثالسبيلعالفهنالفالعقدةمذه

قدواألوقاتاألزمنةححابفىمنضاربرأىمناكئرإنالمسيحءمجى

ءالمجىمذاافقترالنىاثاألحصحابوفىالمسيحيةأجيالخاللظهر

شجأهناكولكنالعقيدةهذهعنكليةالتخلىإلىصيريـنالفعتقد
ناوبدوماهافإلمالألمامإلىتسرالتاريخةعجإنأكيدواحمد

بالمعنىاألحدصاثمنطقويصبحمبتوراندقصاالتاريخجيصالهدفهذا

وكحـالكماللحامححدفلهونيأتاينبخىاماريخاإنوالغاية

ألحباثيوتمجيدلهانتصاريوأالمسيحانتصارفىهووكايتهالتاريخ

عقاثدالمسيحيةضمنمكانهلهمجيدآخرلمجقالفقرة5هذوتنادى4

يقوليسوعيكونحيثثىللمسيحىدالنسبةءالسماإنالعظمى

ءعناكثيرإلىنحتاجالإنناأيضآأنتمنونتكوأناأكونحيثداالسيد
األبدإلىحبيبنامعنأنناسنكنعرفأنيكفيغاءالسمالنتصور

الحيددفإنقاوبندكلمنماإنسمانانحبجنمابثمريامثا3لخأخذ

بأنناحقانشعراالنسانذالقصحبةفىمماناالنذلكحنندأيهت

المسيحمعوهكذاءأحيا

لمابميطمثلهىالصلةهذهسحتطهمهماالعالمهذافىصلتنابهإن
سوىليستلنااالممانصورهامهماقلوبنافىرصورتهعليهسنكون
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لنزآفاتعمرآةفىننظرالرسوليقولألنناكماباهتةغائمةورة

علىنستطيعابشرألننامحتثلبةحياةاألرضسيدناعلىمعحياتناإنمحيرا
حالذفىسنكولطأنخاناأمجاثأعظمقولبهالابقـبمفىنكـيهاأنالدوام

يفصالنومعهسكوداموالدعلىدامموعيالحبيبمعسنكونأسثما
سنكونالنشريةالجنلةضعفأواألحداثتقلباتأونالزمروره

سنثرنبالعيأقلوجهوجهااهلنربلاأليماممابعإنبعداهنرالمبئ

اآلددينأباإلىيخةلىسرالءاألبههأتاكونسيرمعة



والحياةلحقوللطريق

4قاآلطريقخونوتغمبأدأناخثـتوتغلفون

أنقيرتقكيمتتذغمأئنتغقماتتيـأسثاثضوثآته

أخقوأآلطريقفأتاتسموعتـهقالةطلريقآنآتغر
ابإألأألبـإلىيأتيهآحلئضأحيإوؤا

146يوحنا

سيذهبأينلهـممعلضاتالميذهإلىالسيدثتحافرحةمنأكثرفا

معكمأناحديثهيدركوافامغليظةكانـتأفهامئهمأشاويباولكـأ
يوحناأرسلنىالذىإلىماأمثمناثممقالاهكنيالبعـدقايالزمانا

ممماذ1االبإلمماطريقفىإنهقبلمنصراحةقالهادقدميم7

الذىالطريتبدلحرىيفهموالمبللفهموهرنهيمولمعهواحدهو

الساعةهأهفىالصليبكانالطريقفلكألبافىاذهابهنماإممهل

ولكتهمجمحرالقلبفىيضطجعونوكأنهمةوارتباكحيرةدالتالميذكان
بليصمتأالالشجاعةدفعتهفقعلواحابينهمكانأفواههميفحواأ

داتوماكانلقدتوماهووهذاشتهمهيستطعحالميفهملمإنهاصسيدايقول

حتىضميرهحجديةواكرنفسهحأمانةأكثركانالةيمالوحيدالتاصيأو
وهكذاالضبأبيغطيهاحفياقةذهنهليوالباهتةررةصهـ6

وأنهيفهملمأنهوأعلنعهلثكفأعلنءلتىكـلمنيوقنأناراد
اسب



وليستشاكانساذئساؤلأنالغريبمنءىكلادواكعنجز

التىالحقائقبأعظمالمناداةإلىدايسوعدفعالذىهومحبتلميذدأمالت

الوصيةعليهاتندقفهىشكوكنامننخجلأالينبغىحهانادى
فىتثمفيكوأنبدالالشكروحفىصيطلبالذىانواتجاطلبوإ
الحقكلىنهايةال

قولهذاياوالحياةةقواطالطريقهوأنالتومايسموعالوقال

الذىودىالغرابةأكثرقوالكانولقدالمجيدةالمسيحأقوالمنعظيم
بتكونالتىالرئيسيةالثالئةبايخـوطلمايسوعأمسكففيهاألولمللمرةبسصعه

فىوليسوحدهفيهبأنالجباربالحقونادىاليهوديةالعقيدةفينصيمنها

فلقدنهاوإعا3ةتحقيقهاكالوتجدالخيوطهذهكلتتجمعسواه

اللهطريقاالنسانيسلكهأنينبغىالذىالطريقعنالهودكثراثحدث

الهكمالرباأمرعكالتعملوااحرزواالتثتيةسفرفىالقولفنجد
إلهكمالرباأوصامالتىالطريقجميعفىيساراوالمميناالتزيغوا
وفى52333تثنيهخيرلكمويكونتحيواىئتسلكون

تفسدونموقبعدانكمعارفاقةللشبمولمىيقولأيضأوالسنص
انجهضافاذا1392تئانيةبهأوصيتكـمىاألالطريقعنوتزيغون

هذهقاثلةخلفككلمةتسمعانأذناكيةنسعالقولءإشجانبواتإلمط

يمارالإلىتميلونوحيخمايناإلىتميالونحجنمافهاوااسلالطريقمى

سلطانيةطريقفيهنتكهسوفالجديدالعهدعالمانا03ءإشعيا

يـنهسلالالجاهكحىالطريقهذهفىسالمثومنالفداسةطريقاسمها

واهدفىطريقكببارعلمنىاسمالفـحـاالمربمأ8دامحيا

عقثيرالفوكمايراليهوثكانلقدأا72ورمزمسممسييلفى
االنسانفيهايسالثأدتينبغىالنىاقدالععةاطربقاللهطريقالطريق
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تاردخالجبلقعصةكلىواقفاالزمانءمفىاداوحماهوةباطادأكأذا

الطررقهوأنانافيفرلتالعظيمالحقهذاءعاجبسانيةوالدكلوللليعلن
القولكذايعنىذاأر

طريقفىايةوالهااإلرشاداوسألنايببلدضإىناجرلطأتادلنثمر

االممامإلىرااللنافتاكعادناإلرتطوعاواحدأنولنفرضنعرفهاا
دكفاذاالعطفةتلكفىسيمينابلثتتجهالطريثئفىةبعطثتلتقىحعما

وحدثغايتكإلىفتصكالـريقهذااتخذامإشارإلىهـخقاطعاطريتمانالقى

بعديميننامنصماالتعرفوالنضلفربمابمفردناسالممموضلالخاهذا

قليلآلخطوات

غايةمممإلىأوصامموأداوراقاهاحويالناقالآخرأنمالضفوفزصنلو
هناكيكونولنلناطريقاالمرشاءاالنسانذلكيصبحالحالةهذحهفي

هوأنابقولىجمنيهماهذادايصوعيفأظهماذاوكللفصالكلافيأدق

إنهفخحـوخعلوةمعنابرويويقودنابأيدينايأخـذأنهعلريهقال

بروحهمعنايسير4إربكذلكبعقيصثنابوكفىينصحناويرشمدناال

العلربقلفايصبحإنهبلالعلرلثمامحـانايخبرالإنهبقوتهويويدنا

تهصا3فىنمالمرإلىنصمغىونحنالالحنتهوأناأيضايسـوعويقول
مزمورحقكفىاسلكطريقكباربعلمنىقاثالإلههإلىبخضرع

مزموريحقكسلكـتوقدعينىامأمرحمتكاآلنال6811
الحقطريقاخرتعشرحوالتالمآلالماالمرموروفىيع62

الحقعنالحديثمعرضوفى9113قدامماأحكاعكجعلت

المحجمدالحقهومنهمراحديكنلمؤلكنقبالحىنادواكفرينإننقول
بذكانسانينادىماكثيرإنهاألدبىالحقنجصوصجوهركأأمرهناك
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يمحالىالالودحـاىاتباكهإلىيناآلخريدعوو5دبنزويفصللحيق
بهينالىمابتصرفهيهدمبذلكوإنهحياتهيغوالقلبهالحقفيه

تقويم3اوالرباضىةفمعلمآخرمعلمأممطمحننحتلمفاألدبىالحقمعلمإن
تعليمهيتأيدأدأدلمنهناكيكونلقدالالتينيةاللغةأوانلىا

شولبعيدأويبقىمنحياتهيمسالبهينادىفماالخاصةرفاته

السرةمدوثزانيانتـصوروكيفختالفاالكأليختلفاألدبىالحقطمم
المتهـربـخيلاليدعوكيفأواألدبيةالـهارةتسىبناكماينافىوالسريرة

الحكمةبفضاثلينادىمندفعامتهورانرممطوكيف3والتضحيةأل11إلى

واألخابالمحبةباألحقادوينادىقلبهيغلىشخصاأونجالنفسوضبطوالتعقل

ينبغىاألدبمافالحقفائدةبافقصبحقعاليمهمحياتهمتنقنكءهوالثلمإن

بيـةفعالةقوةويصبحيخلدأنلهيقدركانإنحىثالفىيتجسمأن

كحظحةالمقياسهنابلمعلمأىحياةفىقيقيةاطالعظمةمقجاسهناالناس

المسيحيموعواحدسوىاالنسمانيةتاريخفىمعلمأىإليهيصللمالذى
لمعواوكثيريئمثرعونوكثرينفالسفةوكثيربـنءأنبياكثرينإن

ءبمليهقواأنطجونيستوأولثكءوهوالالطويلالبثريةتدريخحأ

يستطيعواحدسوممطيوجدالولكنالحقالناسعلمضالقدالفم

ليسالمسيحيسوععنالعظىالحقيقهإنالحقهوأنايقولأن

إنهبلصحيحهذاانولوتعليمهفيسموهقمةإلمماوصلقاطأن

تحقيقهسموإلىوصلقداألدبىالحقانممعنىالمجسدالحقذاتهفىهو
المباركشخصهفي

الوصيةقديمحثيميقولالحياةهوأناةيسوعويقوإل

633أمفالالحياةطريقاألدلببيخاتوتونوريعةوالشرمصباح

المربمويقول0171أمثالالحباةطـربهقفىالتعليموحافظ
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ئىاكالمهـدفهـاالمجاةإناا61زمورالحياةسجلفنىتعر
دففىكلءيختبىدفالهادأوخلفاإدالالسعىداسـاوفنفـه3ال

سعىكلويستتر

معنى9تنعرفلنالحةالحياةعىاليدحوعمعالحياةألنالحياةكىويسوع
مدرمألزالحياةهويسوعإنبلبايسوعمححلتنافىاإالمباركةحاةاط

نقصدخناولصكانبهءىلكلألنحقححذاتجالزمنحياةنضولهل

لمجهواألرفعاأللممثماالحياةنجدالماألبدحياةالروححياةبارورى
ةاألرضالحياةمناوأسأفضلحياةحياةلهعملخثونجئتؤاللأللمه

فهوونوجدونتحركتحيابهألنناالحياةحافـظيألصهالحياةشحيويسعوع
وكاماةاطباعثألنهالحياةهوويسوعتهقاسالمةبءاأللثجاكلحاشظ

أكملبعحورةينكعكسوفالقبوراسكساناالحياةولحبحماحهقديمافعل

كليأتىحيماءصيااألوتصهراقدينالرأجساداقدمةنموأعخلموأسمل
ايسلالمدفووالغايةيالجـاةووالحقالطريقأناهومجـددسحاب

الحقوهولآلبيوصمفاالذىثموالطريقفيسوعبىإالاآلبإلىيأتىأحا

فينأوتنكيضتملؤناالتىالحياةوهواآلبإلىفنصلبهنتمسكالنمى

اللهإلىالبشريثتودأنيسمئليعالذىالوحيدنهلماآلبمعللشركهفنتأكك
محضىهـالمخجلأوخوفلمحزن5ويقوداإلنسانوييممسكاألئالوحيد

الله
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جوقطالماؤي

ومنأيسضآآبىعرفخثمعرفئمونىتسالةكختئمؤ
أرتـاياشثـدفئلفشهقالزآثتضوةؤألصاثتغرفونهآألن

فذتهالذهاشآزمعكمأنايمحموحةقالوكفاناأألبآ

تقكئأأللترأىققذزآنيآلذيلئصيايرفنىتولئم

تبآىأتاأتىنأتؤهـسـمحمآألآأللتأرتاتآأ4صفو

4سفبأتشتهبالثمأكفضثىالبألفطشآألث
الآألغكلوبهماوالماآذاةبطأليهنمحىفنمن

ممعحمبشالمدقونـثوإآلوآألبآقعأآألفاأفاحاصدضو

فصببئهاسشافأأل
41711يوخا

ورولهـابعالمإصفىأصوحىغر91تتبمحسـالإمحاايىاا5ثثا

هـلمنثفأداإكجريرشيصصئىعاغرااخإراكفاساإاإاةت06مي01صضعيف

رءدحثهغا1أئحىتلمـشااءاتاآ3لملماآلدلمحأورالءااإنجلأحمحاوممان

لعرحكأايهرضمدءقدنخلداليعححونادئ
11ومى

أطفيضإلخجإايعفاحطبفيالجصماإإودافىمزتيارلمستجزدلحرفرإبئامن



لشاليومذلفىمومىصورةردـففكاخت4لعشتااوكنمانااآلباارناا

330232خروجلهذاتهيعاناأنإطعهمنطاححجنىاالرميب

واستركالصخرةمننترةفىآضعكدالطلب4موسإلقهبجحتلمسـاوذ

يرىفالوبهاأمارافمافتنظرثئياارفعضماجتاكأحتىبدكا

واستعالعهالقهرفعلمانسميهوذدوادهخةفىالفاسشاناأليسوعأحامق

اللهوارتنهاعاألرضعنءالسحاصمتيخايقهمحاخثرأيعمايقهمشات

مئاتألنأنبيائهفىالمتحدثالقهثوتيغحسوتاشددوالعداضراخن

عادوامداوهكىإاللهبأقوالللبشرنبئآخرتكـطممنمضتقدانتالسنإلت
بساطةفىعمبقولوعببمعفاذامحموتهححوايمأوثاالفيرواأنينتظرون

هللسامـحيهيقولبهوكـأنىاآلبارأىفقدهـآقلىاذاشوتقى

صفاتهىمانربمكيفانتهورةكىماتعرفواأطوتريأ

كلخرزواأنأردتجإنأالبشرنحوممتاعرههىماوتعاليحهالمباهـكت

بشاارةعلىلهتعليقفىالكخاباحدبقولاللهتشامدونفىتأملوااهذ

الجيتصفاتعليهمضفياعائليةثمةبرياللهرسمقدالبشمارةكاتحباإنلملوقا

مشاركااليسوعفىاللهأعلنقاوقااللأنالقولبهذاوهويجىواأليرة

أننستطيعيوعإلىنتطلعحينماإنناةالعائلحياتناصورأيطفىلنا

مخشبراحووبنامحاربااتجارفىلناشريثااللههوهذانتول

نستثليعفانندلكفيبالفعلومحوالىحهاألمرصكانإنحياتثاوكاتثا

فىتأملناعندوصفاتاوجوهرهاللهذاتعنثيرالفسخأف
يحموعلم

عافلةفىرفيبسافىيايسوع5فىاللهنرىفنحنأ

متواضعة
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الخربفىاألطفالرددهاأبجاتتتهولما

فارسلحميبتفى

عالدثروتهال

إ4حمال5جنود

يسوعاهاسبحو

منيسوعوإلدةفىالطفولةقـلحرالطفليسوعفىاللهإن

قدسةفيرفعائلةوسيسوعحياةفيوومةاألسؤبىوأةام

الجاللمناآلحهايةالحااألسرقاوأحاطإقةواكالبسـاطة

الىالمحهدخللقداألممالبأدفمامقيإالعنفعيزلميسوعفىوالله2
أننستطيعلناننارةالنافىنجارافقدصثانفقيرعاملثبابفىخاعال

عنكماءكليعرفالقهأنكحلةالمذالعظحىالحقيقةتالثراكافىإطإحفانصل

صعوبةيعرففثويومكلفيهاالعرقنبذلالتىالعاديةالناأتاناصيل

أرضاؤهميصعبالذينالعصبينسالاطاوهويعرففيهأالطرارضا

ديوذمنعليهمماخابغسوالذينالمتسعةاالممأصحابءدالوالع

داريريكثادأندهمعالمجثمةومتاعبالبيثأيضاالسياعرفولقد

زوجةمنليوسفءابناالربإخوةبالتبإليهميشارلناألاولئلكان
الظةممثلبمفييمكانقالليسوعمموسةأوخئولةأبناظأوسانجقة

دعنةالعملطريعقكاقفقداتجالةالعهدأمايةاليوحياتنافىالضتعرضيما

بسباآدمالعتةعننجماتكوييتاقصةاساسيهلىاوولفاباالنساألحلت
فاذا391تكوينلخبزأتآكلوجيكبعرقاوتمردهخطيته

االةفالمضمنبهالةمجطهالعملكرامةليعلنايشرقالجديدبالعيد

العاما9الخدمةلنـيىظهرهوأحنئاللهابنطمحينما

يع32



مافىأعجبإنالخجربةقسوةاخترقديشوعفىاللهإنبل
إتاعهصررىباطبلفحبوتهوجبراللهثباتلناتعلنالأنهاالسيدحياة

الدائرةفىوالسالمءالهدوداثرةفىساكناللهانينخيلفكرأى

ذاروالبالصراعصفاوالعواباألضطرأمواجمنهاتدنو

جطـيدنوعمنإلهةللبمثريةأعلنداسوعواكنالهائجةالعالم
اللهإنتقاومناالنىالتياراتوتقاومهنجتازهاالنىالمياهبحتازإلها

بلليثامؤخرةيقوداألكاالفائدنظيىليسيسوعفألناأعلنالذى

فىويشعرويواجههااألخطارويحتملالمقدمةيقودالذىالملهمالفاثدهو
وقسموتهاالتجربةبقوةذاته

امحبةوخالقبفائفعطوفامحبااللهنرىيسوعوفى4

عنأننثسنافصلناإنإنناللححبةشقيقالالتوأمهوفاأللمااللميأقى
آالممننتحررفإنناصهمالتعلقعنالبمثرمحبةعنثرالب

لنااهمامالانهعلىحياتنارتبناانوهمومهاواحزانهاالبشرية

تعبمنأنفسنانرفيفافناالحياةبأمورلنااهماموالءباألحا

أحمالناحامالبنامهتمادايعصوعفىالهنرىولكنناوالفكرالفلب
حمشعامحرنافىلنامشاركاخلفناساعياباحثاسبيلنافىمضحياباذال

مالصققمممشرقةمعاقمنالكلحةنيمابكللناباىاألمناآفىمتألما

المحبةتلكجروصقلبهفى

قوأممأبإدوهذاالصليبحمكلماجياهمإاانرىإيسوعوفى

فىنإبىاساالركنهذاأماذهوإفىيقفالعالمإنااااقيـصدأنمن

صراخلسإلهايتـحورأناالنسانعلالسهلفنيحياةالمالعقيدة

حـصـرهـأاناتعليهاليسيرالمهلمنالخالحئتهالبشريةعلىوديطوختهكفبه

بويضرالثاصفةيركبكانالذىالمثماللهحءثورضورةفىالله
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صوردئيتخيا4القاصفةالرعودفتدوىالجبالأعالىمطرقته
األطفالمنضحاباهمتطلباالدموىااللهمولوك

يقاومهمنيميحقجباراإلهاينصورأناالنسانعلىاسهلامننعم
متألمافاللهيتصورالوجودثمنكنولوجههفىيقفمنويبيد

ذبحالإلىتساقكشاةالجلجتةإلىمقودأفيهمهانايسوع

العارصليبعلىمرفوعآوقدميهيديهيثقبونالذينلجالديهمسشلما

البتنريةخالصسبيلفىبالصليبيرضىإلهايتـصورمنأوالهوا

ابسوخإنالمجدربيقولهكذااالرأىفقدرآقمن

المـؤمننيلنعالجبارالعظـيماالمحالنوهذاللبثواللهإعالنهوالمسيح
05تمجيدوفىحبوفىذهولفىأمامهالوقوفإلىالحقبذلك

القديررؤيا

17111يوحنا

بندكبيرمناكجديدأحقألناليقدماخرىخطوةيتقدميسوعولكن

ويحوصالتحسككلبهيتممحكدىالهوكانالموسويةقيدةالبنودمن

كانلقدووحدانيتهوجاللهاللهتفردهوالبندهذاالحرصكـلظيه

كللهرضمايتآخرإنطمةالهذهإليهضيرتمماأبعدإلمطينموحادالهو

إلهاايسوعوااكيرقدوضيسيالموربخأنهاخرىدبانةمنصرمف

بهمايقومبأنيقولفهوشريداللبحثرإعالنآيقدميسوعنرىهناثانويا

عدوامأو4ذامنتانبعلمالأفويمتامنبهدمتوماأممالتم

حللناسأعطيتاللهإموتعااسمهبالبشربةيلىقمـمـااننهالأصبلالداخلية

كسانالالمقدماللهحمقوهوللبئهـرجمةممماللهمجدلكهوطريتهعن
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عن1الثقاتأحديقولهشضعيفأنكوولبشريامشانأشذضاعو

يتهافتونكانواالناسإنبروشلطأالعظـيموالمسرأممبيراالالححوتىا
قعمعلموكلجيلمعلماقدكاناللةلمجدناإلففىواقلعاجمه

دانفإذايعلمهملمكبهينادالذضوعالموأمجاثلقإعايةمستوعلب4

خالمثاعأصإنيسحطيعشهوالمـبعيسوءتسوليالمؤضوعصك
ءوكبوصورتيهبحالىمحخحرلنقلأنسةالمقاختهيةاياةاطثافية

لنالميذه

قدسلمامهزةضجـنهةسورةالجأهأاروبأ4اااوحت

وأعلنالإلشرإلىنتكللفانعاليمهوأصصالهفىاالخنجالمسيسوع

البتنريةنكوتفومايلهـالبم
ماملتونليملسيرشألستاذهايفىكيرجونوكتب

اواحالشيئاأعرفولكتىالسابقماكياقاعنشميئاأعردفالا

حياقمافىطابعلطاألجيالاأماأحملسوفدذسايةإننى

بهخفيتسميتروولمجـهيحدهأستاذعلمابدىثعوتلالطالبذيتتدأحيانا

حتىالكببرألمشاذهلمجممةحيةورةميذالتلفىىشحةاالتشبعكل

المبشرأوالراسهذافنقولطمعاصهصوتليشبهيتطورربماححوته

متيعفإننامحيوننالوأككناالفييرونويقولدافالنيدىعلىتتلمأ

يـسوعمماوللمامورةأيضآوهذايعظاألىهوبعينهنافا3شصورأنأن

الختريةإلىاليسوعأقىلقداخرالزالمحيطأمامةصثاتطرضئيلةمورةاكهماو
أنينبغىالقولطقصاراللهوقلبالقهوفالكرالذورسالتهاففبتعلي

اللهنبئعليمللإلنريةقدتقدكانإنااليسـوعأنأالدوايهلىنافكرفىنضع

1
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إلىاقاثهدلاألزلىشصدهواللهفبترتببهفارةأواللهفبقوةبمعجزةو

اللهنرىكيانهوقيسوخففخلالعالمأحبالقهألنالعالم

ذاتإنهفحسبللبتنرهصوفاللهقلبإعالنليردايمحعوعإنبل

معلنابينناالرمانءملفىظاهرابشريتناجممدمفىمتجحعدااللهجوهر

ظهراللهالتتوىسرهوعظيمالالريولأوكاكتبلنااللهات
الجسمدق

يمخحنواأنطالبامنهملسامعيهيمقدموموالنقرةهذهفىإليهأيضآنسـتمعص

ليسوعيضعالدواموعلماانالميزفى3ـيضعوبهيضادىالذىالحق

لهوأفعا4اأقواإلمتحانلذلكأساسن

لهمياتولبيسوعوكأنىيتعاليمهامتحانصمفيهءإدعافليمتحنواا

بهأتقدأأنلمبأقستتحققواألطتطيعونتسأالإلىتستمعونحينماال

شخصيتهمحنينمإنسانأىحديثإنياللهحقسوىليستعاليممن
كلماتإنذاتيتهعنويكشفحقيقتهعنجمويتركيانهعنويفصح

فنقولالراخالشعرمنلمسطورآنقرأقدكليهاألدلةأعظمهىعظـيمأى
قديسنعحىسطورأالهذهءوراشيكسبرسوىيكونأناليمكنالحالفى

نغححتاولكنمعانحماممثماأطاالوصولاواألبياتتالثتحليلعلينا

اوراعتقفالتىالعبقريتتلكصودفتبمنالفكرةيعطيانناالعامومضمونها

أنفحرإمناإنمالكفإنناهاإلنصغىانناحيظيسوعكلحاتفىاألمووهكذا

عرفاوآهإنسانالصورتاللهوتاهأأنالبدخهتفأن

كنالهآهالتعاليمكعذهويطيعءالمبادممطهذهنورفىيسلثكيفالعالم
نائجلمآخرأناسآنصبحكنابمةطوججهاونسلثنطيحها
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دافيالستلمعنصهإلدايسوعيقولالهأنورفىادعامهليمتحنواو

هذاسهااألممالبلفماوإالفصدقوفىواآلبطاالبفىإقفاصدقو

إللىيوحناأرسلفلقدسعجنهفىللمعمدانلماعيىأرسلهايدىالجوابكوعين
التجوفكاناهمعلماسوينتظرأوالمسياهوداسوعكانانثتلميذيصتساثا3

يبصرونالعىانوتنظرتسمحعانبمايوحناالوأخىبرإذهباداللتلميذيطالسيد

يقومونوالموتىيسمعونوالصمبطهرونوادبرصيمشونوالعرج

115منىيبشرونوالمساكإن

الجسدءشفاعالبقدرتهلممواهوديسىهودايسوعأنعلىهانبرأعظمإن
سواهالتاريخفىيظهرفلمجزيةالمبالكلمةالخفعمءوشفازىح14محابال
جديدمناناألنسويخلقوالنفوسالقلوبيغيرأناستطلمن

إلىأنظراللهلصوتذصغإاستمعلفيلبدادايسموعقاللقد

الطريقهووهذااللهفىثقتكتغمعوأنتباثقاللهصورةفى
المسيحىيماناالإلىبقالطرإنالمسيحةالعقيدةأساسهوبلالمسيحىخانالإلى

ةالنظوأتمماسىعلىيقومبليمسوععنالعقيمـةالمجادالتأساسحلىوميةال
المثلثاألساسهووهذابهواإليمانتعاليحهإلىءواالصخاإلـهالسليمة

صدقأنتحققفإننابهذاقمخاإنإننأالمسيحيةعاجهيقومالذىاألركاشا

اآلبدأىفةبىفـمارآفماذالمحوعتكاحات

573لم



ثمـينةعوفى

آلتيطتاألشآثألغبىيؤجماتقنتكئم4أقوالخقآليخق

ألتىمئتهاأغنهقتمؤتغقلىآثضآهؤفهاتأغضئهاأتا

أفغلهفذلذيأسئمىشأئتئمؤقفقاأييإلماقاضلى

قإئىفابـآشهتثئآحأئتغإنبآإلثيبأألبألمعضخذ
أفقله

41211يوحضا

يخاذالاوعديناهذرخامنأقوىوعودالمقدساممقابافتوجدالار

ومنخماصلىنوعمندحاالوعدنهذينواممنإصكـئرةاههذتتضحنهما

مئضفـاتهمانـدركحتىودراسثبهمافهحهماإلىفصلأنبنبخىخاصةطبية

اخـباراشافإنالوعدانهذاناعليينكاوىالتىاالمإفىنصللمفحا

الضثمللناتجبأنكأحدةتكونياةاطفى

أتاإلى5محأبظاالحالسعحلاألباممناومإنهجمدلايقولا

عنهاماذاوىماموبأعظمالسيدايقومالتىاألممـالبنفسيقوموا
أقولاحهذايسوع

لهاكانتاألولىأبامهايةعوالرلالكنيسةأناألكيدمـن1

موامبضمنديعاالرلسولوبولسءشفااتطعجزالفيهامعلىةاالتدهـ
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2198203رنثوساكوءالشفاهبةموالبعضزإلغاالتىلروح

وخيدعوشأنعليهاعمؤمنمرضحالةفىأنهيناثىآيعقوبسزلوالر
طاناالوصالةأجلهمنالذمنويطلبوابالزيتهجحىعيدحشواالكنيسة

هذاانواضـحامنكشولا5يعتكوبيضأتشنمى

بأنسلصناإدطحتىألنهإلب4يرمىماكانآووعحمخـصدفىماكلإيس

عكأنهاإالسؤسسهابهاقدمالتىالمعجزاتبننهسظاىاألوفنـحسةاا

المعجزاتتلثهنبأعظمتثتمااألقل

علىاألنتصارصفىازدادتالعلمبتقدمأنهاألكجدأيضاوحنبأ
مايستحليعاإلمكانياتوبرةاظمنلهااليومطبيبإنالختلفةاضاألمر
لمماالوساثكمنلدإنعليهرحوينتالقليلعدامرضأىبيهيجابهأن

فىالبومءأطباأحدظهرولوالقدممةالعحصورفىالطبطلرجليضوافر

معجزةمنأكثربهيقومفيعاوراواحولهأللتفواالفةالحمالعصوقظك

العالجعالمفىمذهلةبسرعةقثـاطرقتمثألتإقدالحويةالمضاداتان

ينكوقهاأوالمعجزاتبمايشبالوتقوا

أنهفاستىفليسبالوعدالتحسكعنضعثدتقدكنيمالكانتافإكا

اثومننئتبعاآلباتوهذهالسيدقولويكنهابطلقدالوعد

6171صسمرفيبرأونضىالمرعلماأيديهممونيض

األلمقافىعمنقلعةبضىةقافإناألولىخطوخهاصنهطصممازالتهاأومع

يةالمعجزالعقاقيرأمامتتهاوىوالمرفىوالعذال

الذىلماأالبشرفىالعاملالمسيحروحنتائجمنهذاإبئنقعول8ولماذا

الخطرالحياةيضوتروالدموالعرقجيةتضواالبذلإلىاإلنسهانايدخ

األمواضهذهاكئخـافوفىالتضحيةمذبحعلىالحياةتقديمبالفعلبل

س03



بحياتهضحىانعنقصةمنأممثعلحااالفتصاهـوطرقمسبباخها
وإزالةالمريضانقاذفىنفسهاالنانيبذاللماذاإخوتهنفعسبيل

العليلغرؤغعنذلكأهمكنماالموكاشرجوالعادالمتألمعناأللممابأ
والنفكلسابمرضىءلشذانفسهإنممانيرهقذال

نمإضوواةةجزالمتىيرهىاالبادةاتحايمالفاسىالنازىالنظامتحعت

ءالمضفافىلهمءالرجافيالذوالمرضى

أمحرمويحطلتالمسمبللصبتسمباهوموشابانجدوآخربـنآنولكننا

ويغادرتالباسمالمستقبكظهرهيديررنتمويتزلالبرنظيرةعلمةاجا
ويضشآالماالتومجتثمفالبمثريءأدواليعالجءالسوداأفريإقالبإلىبالده

لحريقسملوكإلى5وغهرالشابمذاتيكليدقالذىماالفاغرةجروحها

وصلببهوبذلههوتضحيومثالهالمحرخسوعوابابوالبذلالممحية

ءهؤالحظيمأالروحهفىوأولطأءللولالبقولبيسوعوكأفماوتهوم

المرضيطإتملةءالضراأكفيرفعوننوالمغألموالمتعبونىالمر

أيضأوكبمة4الممئولتئععليكمالشعالنارتذيبكاأجسادهمبذيب
ءميألتايوماالسيديتلألـموسعكمفىماكللهمتقدموابأناألمتياز

آليأكلواأننمأعطومالمرهقةالخابرةالجائعةاجحوعإلىريشوهو

العطفأوبالشفقةفيسميهالتضحيةلعملآخرلقبايعطىالجضأنيح

حىااألالدافعنلالحديثةاتالتعبرمنذكروغاالنسانيتالروحأو
المسيحوروحالمسبحمثالهنأقلإلشصالحممللكلاألول

خدمةالحظوااألعدادههذدائرةتضمهآخرمعنىهنـاكأنعلىبم

فلسطالنتتعدحدودلماأوكيفهبالجاألرضعلىجودهوأيامالفىوعاليع
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يرتفحلم5قدماتطأهالمالضيقةالرقعةنلثفىبقاعوجدتطأرك
بعفرأيناأنناوحافتقدكاالنىوالضياعوىالعنبعيداالعحيدصوت

األمخريغبالدإلىيصللموتهصىأنإالإليهيأتوناليونانين

هذاكانبالحقبقةعنهيقولطالرومانعسكرتواحدامرىساناومع

بهجاقدلإلهاصوتهيححلولمتعاليمهتسحعلم51روأنإالاللهأبن

يواجهلمولكنهاالجتماعيةوربمااووحيةاقإسطينتلحمشسعيس

ربوعفىصوتهيدوولمروماسثمكالتحلفىحسهمولمأثينامتاعب
حينمايسوعإنالراحةإلىاألحمالوالثقيلىالمتعبنداعاااليلوادى

حعبدا5والطريقمهيأالجووجطبالدهفىإدينيةااظدمةمسرحعلىظهر

دائرةحدودفىعليهوالحفاظدينامجاوهبواوالفريسيونفالكتبه

ىكبرخدمةمدواأمخهمتزبرغماخهمدجمالالشكومماهموتقاليحمتفكير

ونقاوةووصاياهاإلينتعالـيمعالحعحافظةولبالدهمفىينيةا11وخال

رجالأومنحدهأسواأمامهلمجدلمببشارق4يسوعتقدمافحينالحياة
ياعلهعوننمأبوناوشرعيتهغيرزوجةارهجهإصاوإإينتهوف

باسمالمعابدفىترتكبأوقباخكدلبكاباواألصباغبالمطاحيئوجوههم
وأكثرنظافةأكترفلسطنفىالدييمةاخلطمسرحكانلقدلآللهةال

الوثنيةوفظـاخونجاساتهماألممقذارةلكنوالمسيحرسمالةلقبوليزا
االجتماعيةبالحياةأحاطاموكلوقمععدوتهاألفعبادارةومرممارساتها

يواجهوكحاأنءخالقدرالنىهىتعيسملوثهاهرمخلمناألممش

ارالفوفىةجمحيالىعلمويرفعواهناكيمالمسحالةهـوينشروااإرهـوحار

وتكسبحربهالتحاربطنهاآلالالمسبحيةخرجتخاكرالنارديدرا
سيدهافيهحاربالذىاانالميإمنيقاسالمماثاأينمياثئركخها
رانتصر
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األممالهتهـبكلونسضقوممإنبقولهالسيديعنىماذانعرفهكذا
األرضعلىخدمتهأبامفىأنهيعتىإنهأبىإلمطماضألقمنهاوأعظم

الصليبعلىاألرضعنيرتفعحيماولكنهفلسطنيحدودمحددآممان

لتسملالحدودتاكنتهثسوفاآلبويصعدإلىاألمواتمنويقوم
فىبارابروحهويعملالجصدحدودمنيتحررسوفكلهالعالم

محةاستطكةباآلاربإلىمضئحـنيسـوعإناتساعاأكرميادين

أالليغطىالحضمالمحيـطكالبحرروحهبرسلأتاشـحديداوجه
أجمع

سوفباسمهتطلبةأنةإتالودايسيثتولالثاتالوعدوفى2

ندرسهأكاينبغىابابةالصلواتأساسهوهذاالقبولتنال

إناتؤافيةخابأطلباتكلإنيقكمإنهطلبائخاءبناعليهلنقيمجدا
كاذاتالحقيقىالمحكإنوتجابتئجكسوفاسمهفىتفدمالتىالطلبات

كأالبةال9بـبذعىيحماأقرنأنخاسضهلهوصلواتناطبيعةيهر
أواكجصيةإخالممثاطابنأنالمشالسضليعلىنستطـغلنأطلبها

إسممعالتتفقمسيحيةغربطلبةنتقدمأواآلخريئعلىاتفوقانطلب
منبهمأتقدماهلةمنانفمىكليسألأنعدينانثصلماةفحينماامضالوكرالمسيح

ختكيهتخأطلبأننىأمنيالمـسيحروحفىبهأتقدمأناستطيعأوطبةصالة
تثبثأنتستطيعحهاألةأيةإناألنانيةوأغراخحاالشخصيةمصاطى

النىوالطلبهقيقيةاةاصااممأطاالمتحانهذاأمامالمحكهذاأمام

علىكذلكءالسمافىكامشيئتكلتكنبالقولنقرخهاأننستطيع
الذاتعلىصهانبالتىصاألةالولكنالمستجابةالطلبةهىداألرض

جالمسيسوعمفىوليستاتذالإدممفىصالةهىومطامعها
ثماإستجابةننئظرأناليخبغىصالةبالتالىوهى

3سس



القديمعدالىلمعين

ؤأتاؤضاتاىقآخقطواتحئوتنيكثئثمإذ

مخكئمميتةعآخرمغريآقحغطيكثماألبجمنأطلمث

أنأثقالـمآلتممثتطيغذممالآلخقروحأفألتدإلى

آلثهروونلفتغرآثتـثمأفاورفةيخوا9يـرافى15ئةاتميقتقـه
ؤمكئمويكونقتكئمقايهث

415171يوحنا

المحبةامتحانتعلنواحدةنخمةددتترابعةالرالقـارةولفخالل

اوصايااحفظهوالصادقةيداطحمتيالمحبةليلفدهالطاعةمىالنغحةوهذه

قدلآلبفطاعتهالقاعدةذهمنتتقيلمنشعهالمحدربحتى

الصادقةمحبتنابركحانسعوعاصابلونطاعتناوبالتالطلهجبته4أعلنت

دائرةتدورفىالالوابعةالبشارفىالمحبةإنباريتألكجقولله

يترجمتحبـيرهاأنبلاممواكباوتعانتماشجومابنفيشىحالمةخيالية

نعرفإنناالطاعقالكاملةفىيتجسموإعالنهااألدلبوسالنابغودفى

المنمقةبالكلماتمحبتهمعنيفونكثيريئاليوميةالحياةفىاخخباراتنامن

فىفهملكالهاومغتعبيرالخداعةالخارجيةالمظاهرمنويتخذونءالجوفا
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ارفاتهوبونهمأخهمبدعونمنعلىالمضاعببخلبونالوقتفس

عندالصباحفىوالديميقباونءأبناهفماكقلوبهميكسروناوأفعالهم
بعدمكنهموفراشاإلىاحيملءالمماوفىللدراسةخروجهم
وبونلىبأنيمونايأزواجللوالدفيمضاعفاتيسببونطاكهم

عنباللسانجمبرنأندونتمرفرصةاليدعنوزوجاتلزوجاتهمحبا
عقاربأنيعرفالقلبداخليفحصبىىذاكنلألزواجهنحبهن

القلوبفىترعىوالنفعيةوالحسدغهرةا

برهانهاإنهيناعادياشيئاسمتيسوعناموسفىالحقيقيةالمحبةإن

علىكذلليسحبابأنهالبعضيدعىفالذلكهوالطاعةاألكيدالوحيد

ءشىأندرهوالعلملالمضحىاإليثارىالحقيتىالحبألنقاالطا3
اوجودافى

جسميخالذىالحقيقىالحبنادرءلثىالحبأنإذاالواضحمن
الميدانهذافىبمفردنانصارعاليتركنايمسوعولكناالطاعةروحفى

يقدمالمعنهذاهومنويرفعنازرناويؤايسندنامعينادنايرسلإنه

الوناقاألصلفىاالسمهذاتحيلثصأوترجمتهتصعببالممالسيد
3تمدالىالترجمتهأماالباراكليتأواكليقوسبابىدابكلمةعنهبعبر

كامةنفاخافقدالعربيةيكفاناترجمةركابهافىوتسيراالنجليزية

تقوبناالزجيةهذهأنمنوبالرغمالمعزىأنهاكلباراكليضوس
ليستاإإالواالستعمالالزمنطرورمتتقدأنهاكاالمعنىمنقليال

كلمةتردموفاتترجمةفىقوتهفىاألصلىىالىلغالتقدأكافية

غناهءملفىاألصللناالتقدمهذهوحنىالمعين

استدعىفياالشخصاحرتعنىفإنناضدهاليتوساباردالنهظةوفحصغاإننال
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الذىهوالعثعخهذااستدعىبمقتضاهالدىبباولكشلى

متخداولقدالمميزةممبغتماباراكليقوسكلحـةعلىويضفىصنكتـهدث

أمامالشهادةعلىللداللةإشخدموهايقطمنتأاكاصالاليونايخونا

بشهادتهءلالدالالمحكةإلىيدعىالنمىالشماكعدحهـواكايتوسفالبارءالنكضا

يستدعونالذيـنشهودالكبعنسمخرفآاهداهذايكونأنيشرطوال

اأمحامنظيرومركزههكرالهإنسانآونيفقدبشـغادتهمءالإلدال
وقدالنتاشجأخـطـرتترتبعنهدفاعهلحماوبنامههـكلهعنليداص
منمـخمكلةأوالقضايامنقضيةفىبرأيهلالسغعانةعىالىاخبيرايكون

ت3ا3الم

والمواهبوالمقدرةالحدكةمنلهوسيطاالباراكليتوسيكونقدبل

تواليأمءاألعياأصابهاندامنفصيلةفاالهمةيغفخأنبهمايستطيع
الفصيلةهذهإلىيدعىوهكذاأعقمابهالمابالنكوصالنثكروراودها
النشاطةالتهوةإلىليعيدها

هاتقتضعاجلةةمهإلىيدعاشخـصدوامااعلىهوثبيتوسالباراحإن

قاتالصأوآممماالأوماتاألهـننةالمعو

منترجمةمنأكترإلممادخولهايربمفربماالمعزىكلمأما

منأولفهوويكلمفداعهدإلىلغةمنأكضرفىالكتابثرجمات

االنتعخيهمماأكثرتعنىالكالمةكانـتقلولطـيزيةاالناللغةفياماسعتخط
ولذلكاكجاعةيعتىالالتينت4رقدا3لعأ3فورتسقالحعهاأحدكان

فىينغعخالذىالشخصالسالفةالعصورتالمثفىتخماالمعزئصكاحةكانت

آلكلصفاناألنأماالفـثوةوأسبابجاعةالمثهعافىءئهمتهثبطـاإنسان

مصابأوحزنفىآخرإنسانايواشثاإشـحانعنمعخاهافىتزيدالالمعزى
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الروحلحصنولقلىاالروحوظائفىإحطهىهذهـأنفيهشالثالا
صعـلهمننقالفقـطمزبامجعلناهإنإنناشحسبهذاكلياقتصرال

داإلةوتعطىالـبةخأثحرتكونقدكلمةهناكوظيفتهمنوننتقص

وكمالقـدسالروحإنمبضأولمناأومكافكلمحةوهىأش

قوةإلىومزالناوفشلناكلتناهزيحولالذىفيخاافحالملالمناض

انتصارو

إننىداالنحوكحذاعلىهولنايقولهأنيسوعيقصدمافإلتوهكذا

مسئوليةومحمإلمثقيانيرا3عليوواضمعقاسميدانفىمرسلكم

الباراكليتوسمعكسأرسلبمفردكمأرسلكملنممىوظمى

ومواانتستطيعواحنىويؤازرمويشجعكميقويكمالذى

سوفالحقروحالقدسالروحإنمأحمالوتحملوابواجبكم

أنتستطيعواحتىالمرتخيةافاترةعزائمكموينهضالحقإلىيرشايهم

الحقسبيلفىامكمأالموضوعالجـهادفاوتناضاواتكافحوا

الحقروحيعرفالاالعاأنليعتأخرىخطوةيسوعيتقدمثم

أولئاثإلهبالياىذالبعثرالمنحامطاإصاذلبفيعنىلماااأما
انيفىالداثرةمركزاأمحياصهمبرفامجمنالجاللةاسمحذفواذينال

لرؤيتهالداخلفىنتهيأمانبصرأنعتطنعإنناهذافهواإللهىالقولى

نحنفعونىالفاكءاعلهمنعالممعبجنبابأسيرأنحكإثقلى
صفحةفىيرىأنيمسخطيعالفلثعالملكنءالسحاإلىأبصارنااألثنين
ءاعلمنعالمجوارإلمايقةارولىفىأسيروقدأناأراهالماءالسحما

مخيرفماقدماتتطوهدوالتئثالعثببابضةالراقافهةهرةالزكنافبات

سس7



اقفأنلىيقاحوقدوالمعاقبالصورراخرةهمخيلفىتبدومتمام

فىالطبيبيواهمالكنإنسانعلىصثمفاليحرفكلبهببجوارإلى

بعرضوقدأناأراهأنأستطيعالالمريضاإلنسانذلككيانامماق

متاحفمنمتحفإلىالنثونكليةىخرأحدخولأدأنلى

منخطكلكحنلاصورامنصورةأمامويادىونقفالفن

ظتتوزعأوتكثفأوسوادهافىتخـفالتىالمتقاطعةالخطوط

أنأستطيعالمعاناعـةصديعيهماأماصحصفتالموحةعلىومناك

أتمانستطيعئماداربـهالماغرالحطحيةبنظرقإدراكهاإلىأناأصل

أساسعلىنحيلتنائتكونتالتى4السابالححعوردعلىيتوقفوثقبل4ى

اعتادالذىاالنسانفإناألدصاسهذاوعلىسالفةالمهومعرفتنااختباراتنا

لنفبوبرنامجوتفكـيرههتصودائرةعنالتثإبعادعلى

انهصوتهإلىويصغىتاللهلينتظراألياممنيومفىوقتأدفىلديهيحون

نتعلمومالمجدوىبالمضيعارقتااللهمعيقعضيـهالذىالوقتيعتر

ذواتنانفاحاللهمحفرفىوتسليموثتمةصمتفىنضتظركيف

علماالمقدرةدناتكسونودناللهروحنقبللنفانناأنفسناسنكرين

االختباردقيالمثرفةمعرفقه

العالمألنيننهبلىأذواليحتطيعاللهوحياليعرفالعالمإن

منمشعوليةأكثروألنالإلهىماهولكلواالكتبارالتئديرنظرةالبملك

الروحويعطىالفاحـصنورهفىنفسهريفحـصاللهمعيختلماأن
الحياةعلماواليطرةالقدبددخولاالفرصةالقدس

ونملكهبناقلوإلىالقدسالروحبدخولنتحتعأننريدكناإن
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لنفوسناهانهاوتعزيتهبقوتهنتمتعأننريدكناإناتنماحلى

القدسالروحثمرالمباركوافرالقوةءملفىنحياأننويدكناإن

فىمنتظرينقتايونفرزواهتماماتهالعالمنأنفسنانكلىأننها

االببموعدإليناالربيتنازلحئىطيموتموايمانا
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اإعالنواممةشراإلىلطريف

قتزؤتغلىأثتئموأفاأثضةائقاتمآليترايـآقييلتغذ

أفاتغلفونآثيؤمفالكفيلممتخمؤنفأئتثمحمأأتاإنخ

ؤضاتـائجمثذةىاالبلمحيكثمؤأتافآآبـاؤأششالىآتا

ؤآتاأبىيـجئهيجحنيؤألذىيجبنيىالنىفؤقؤتخفظقا

ذايىؤأطهزتةأجمة

حذلثاذالمىيالممتيـوطىسثـخرأنيفحتىليهوذاتهالق

يفعاتممىولئتنااتكفىشطهرأذفرصىإئكتهأ

كأليدخقأأخدأخئنهإنتهؤقاذتعموآتجايئ
الذىةشزألنضنعوعثدروتآتىثهوابىمريحمة

شثل4رشقعو3حاألذأؤائكآلكآلييحخفـأبجـبفآل

تقنيأزألذىبيألتللي
42اايوحنا

حديثإلىيصغونوهمالتالميـذعالسادقدبالوحشةشوراانتال
ابأكثرءالمحتلىالوداعىاطئالبذلكأماماخسواماالبدههبمالى
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يسوعولكناألفقفىتلوحمأساةهناكأدطووعاشجيعوتعزبة
يتاةمورومخنيآمىأترككمالبالقولفيطمئخهميعود

علىالقديمفىتطلقكاشـاوكالوالدينصدأحامنإلىألشارةل
الحبيبمعلمهمفقدواتالميذ

سيقضونمأ5تالميذظنالاطسقرتحيماهـأنهأفالطونيتحـدث
ماذايعرفـونوالعائالـمفقدواالذيناليتامىوحشةفىالعمرسمحابة
يصبحوالنإحممميذهلتا3يقوليسوعولكن5بعدمنيفعلون

كانالقولوبهذاإلجمسيرجعبلاليتموحشةفىيتركهمولنكذلك

انبعدبأعيهمسيوونهإنملهموظهورهالموتمنقيامتهإلمبرث
يسودنلتالومنتصرآلألدطحيالرونهسالقبرجدرانءورايغيب

الحياةبذلكيعىوهوفيهءأحياأصبحواألخهمأيضاوسيرونهعليه

تبدوالتىالعاصفةأماموحوفذهولطفىالساعةهذهفىإخهمالروحية

الروحية3سبصفيهئحشىاذاالومسيأذممنواألفقفىرهابئ
تماماحدثماوكمذاحقاويعرفونهلرونهفالمغلقةعقولهموئنفتح

إلميأسمحولتقدالسيدياسةقإناتاألمومنيسوعقامحيها
بالحقيقةهوالمسميسوعأنيقينافتحققواقوةإلىوضفمبأس
اللهابن

ءالرجافوفيةسيمثلأمامناتبدوالتىالقطعةهذهفئ

مزةالمتاألنغامبعضد

إلمطنستمع

أساساالرابعةالبشعارةفيوالمحبةالمحبةةنخعايهاتسودفهىا
واألبنبنامحبفاالبالمحبةبشارةهىبعةاالرالبخحارألنفقطليحسشئكل

والبشرالعالميحيسوعوكـذلكالعالميحبواللهاآلبيحب

3اا



إنافيبرباطأخيهمعاواحداويرتبطوناللهمجبونيسوعى
4بواالشانباألرضءالسمابربطالذكااألحمىالرباطححىالمحبة

ءماادوانريودالذىاألعظمالناموسههـانيبأخيهواالنساضا
العليا

الفقرة5هذفىدتترتالطاعةنغمةنستحعإلىأخرىوموة2

قاميخايعبايراحبالذينألولئلواألوحدالمحبةهمانبرفارطاعة
ممايةالابطاعهيلهمحبتهمأظهرواالذيئئكأولاألمواتمن

توصلناشهىنتيجتنإلىبناتصلالمطيعةالواثقةالمحبة3وهذ3

قلهمحبتهموأظهروالمايسوعياأحمبوالذفيأولئكفإدطالكاملاألمانإلى
تتهاوىحيماالمسيحانتصاريوفىأمانفىيكونونسوفةليطاعة

بالذىألنالكاملاإلعالنإلىدفاتقوأيضأهىوالممالكوتبيدالعالمأمم
صفاولوذاتهعنفأكـرأكـرلهيمشففسادغرفىيسوع
وهناكالوجودفىماأثمنهمالإلنسانالذوإعالناللهمعوفةإن

المسيحفىاللهبرىأنيريدفالذىاألمحألناواكمشفالذلكادبىأساس
أنلحكنالاإللهيةالوصايافظىالذههـوذاتهالمسيحلهيعلنأن

لمجدهالشريراإلنسانميستخاقدالتدإنالقديربرؤيةبعيدإنسـانخجم

إلىيسعىالذىمعهالشركتهـلهنكوذولىذاته4ليعلنلنولكنه

دللصعويسعىالذىواتهثلهبعلنالذىوحدههوالطيعةالصادقدبالمحبةالله

ويتنازلإليهاللهيترلىالذهوضعفةرغمالقهجبلإلى

والطاعةالمحبةعلىيتوقفانلإلنساناللهوإعالناللهمعالشركةإن

ذاتهلناكشمففأكثرآكثراللهاطعنافكلمااألوحدالمحبةهانبرهى

وقتمتعمعهنسير5وصايافىرناوكلما
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المسهرك

الروحائمقرىؤآفاجمئذكثمؤأتاكففتتهثمبهـلذا

كليققفكثمقهؤبآسئماأأللثأللمتيرلميلآلذىآئفذش

لكئمقاففتهبكلؤيذكركئم2شثى

غطىكضايليئشأغطيكلعتآليتكـئمآئرلثستآلمأ

ترهمثوالقلوبكئمتضمطربأالأناأغطيكثممائعا

ؤكثتثمإتئكثمآيـماثئماذقمبآتاتكئمقفتآئىشمغتثم

نيئأأللبإقأآفنهىقفتتـايختفرحولنتكئتئمتجموتني

حثئيعكـونآنقئلأألنلكمؤقفمتمنىأغظمآبى

ألنكحيرآضغكثمأئضةأتسكفمآلتـؤضونكانمتى

يتقهتمؤلليهن2شثىىتهتأياؤلثشآئقاتمالذازييش

أفقلاهكأأألبأؤضانيؤكمااألدتعثاأئىأئغالم

ههمامنتئطيتئقوموا
415213يوخـا
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خمسةعقدايحعموعيتحدثوفحهاباسلحااخرةرةاذه

رأمو

يدكموهوالحقماصروقدوسالمااراعأوألوتحدثفغأ

الروخأعنأساسميشأمرف

يتخذأنينإلخىالمسيحىإنءشىكليعلحنااالتدسفالووج1
القدسوالروحالشعلـيميسعىومنبتعلمأنيريدمنوضعحياتهطيلة
اليوجداقهحقفىأعتماوأممقكتلمجاإلىيوأبعديومايقوده

الحقمحلعرفقدبأنهينافىادخيشهرفةالمشفىقماتعهمهـىمسي
المكئفيهالمغلضةالعقولابألالمسيحىااليمانائرةإفىاعذارتوجدوال

لمءاالكتفادرجةإلىالمعرفةفىوصلىقدبأنهيشعرالذىالمسيحىإذ

يديهعلمايتتدمذولمجائهفىلعالقاالروحعلىقطبتعوف

يعتىوهذالناالسيداقالهمابكليذكرناالقدسوالروحب

إنهيسوعلناقالهمابكلاللهروحيذكرنااألقدسإمماثناداثرةثأنه

ايفكرنخضعأنينهبغىلكننانناثجإلىتفكيرهافىوتصلتفبهوعقولنا
فثرإلىنصلفلنتفكيرنافىسوناومهماالكاملالمسبحتعليملمقجاس

الحقاكتمشافمهحةإننايسوعلناأعلنهالذىاللهحقنقباأنعليناالله

أننرفهأنالحمخسوتاكندأنفقطعليناماكلناعلبعدتعدلم
نايدكوفالروحلنادايسموعقالهماكلنرفأنأمماقهإلىلن

ةجواألستافكرافىالشططميطأيضآويحفظنالناالسيدماقالهبكل

هذايتكررمرةمنوكموسلوعناحياتنايقومالقدسوالروح

الحـالفيأتيناثءنخطىبأننجربمرةمنبمنحياتناكؤمننطاالختبار
منآيةأوالصليبعالآالمهصورةأوالمسجحأقوالطمنقول
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خرضعناهتعليمأوونحزمهنجلهصديقحالانطقأونميحةةلمزامعر
أأمامناورااهذهيرسم5هذابكليذكرناالذئمااتناألبان

القعدسالروحمملهواححأالحاسمةاللحظةفىةبالتذكرإليغايخقدمالذىش

اعيـهلناقالهمابكليذكرناالذىوؤجربةالضلمىاكةفى

فاوالسالمالسالهحمبةتمباركةعظىبهبةإليناويتحدث2

منمايعنىفولالمتاعبغياباليعنىشالومداالمقدسالكتاب

الذىالسالمإنوالسعادةءولىالهمنحالةأحمماإلمولخاووصرفعتناشأنه

عداهساثىالمضايقاترتجنبالمتاعبمنروبالممساهوأامااببه

يسوعملنايقدىذالالسالملكنامءواالختباةالعاصفةمواجهة

الذىمسا3المتابأوهمومأيةعهالتنتزىاكاألنتصاراسالمهو

الظروفكلعنالمسنقكالعميقالسالمواأللميقوالالحزنيوهنهال
آلثجىرنلماا

إلىسحبعودكلوغايتهعنييسوعإليناثيتحاالفقرة5هذوفى3

تنهيفأنفينبغىحقايحبونهكانراإنهمميذهلتيقوالوهواألب

دىالالوجودمحدوديةمنسبتحررفهوهذاألجلبالفرحقاوحهم
الحقاهذاتآملخاسواالحقةأمجادهاسشالنشبدأودالحاامهأهستتحم
المجدإلىيغطاكأالمومننهاأحباثنامنواحدافىحينمافرحآبناقلواألمتألت

أنغامعخاه3واالفراقلرلوعةتالحزنلموعةلينحساثهأاهذىء5ليس

ألنواالبحمايماألرثياحبشعورءلحتلىأذينبغاشتناوحقيمحزننافى
اووصلرهااصوعواليادااجوأبئممااحوالمعترقدنخيياذاشافأول

صأتاىاةالراآيناشاأحشاعةلعالهنقللأالينبهـخىمبسا3ءيناإلمما
صباينعمونكأالواألمحاداؤداتأا
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النىوالمعركطينتظرهالذىالصرلعنأيضآيسوعبويتحدث

يسوعاخامعركةآخرهوالصليبكانولقاألبوابعلمااصبحت

أنيعلمكانألتهالصليبيختنـمالميسوعولكنالشيطانقواتضد
الشقةبهروحصليبهإلىسارلقدللحقبلللثريستلاككالثيةالنصرة

االنكسارواليأساتنجطوليشوواالنتعار

يكقلمالساعةهذهحنىانتصارهعؤيتحدثالفقرةهذهوفى5

حايذىاليومسيأقولكنوالمذلةالعاروىسهالصليبقبرونالناس

أسىمفاتيحإنللبشرومحبتهب3أللطاعتهرمؤيسوعصليـبفيه

الصليبلىتحقيقهاوجدتقدومعانأهدافمنيسوعحياةتمأما

آلولآلباالبنطاعةواألدراكالعقلتفوقبطريقةأعلحاهنا

أجمعللعالمواألبناآلب
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كمثترأثخاجمشألضمخاح

واألغصانووالكره

فىغضنكلأئكرامأبىوأثحقإصقمةرةورآثأنا

بئقرلتـأيىيتقيلبققمتآيىالؤكلنيثزعهبممرآلتأيى

كلفتكآلذىأثكلالممممتعبآئمماأنآلأثقماكثر
آناليفدرالفضنآنكحايكئمأناوفىئؤاائثبه

اثتثمكانايلثآلكرمةالىيئمحثلـئمإنذاتهمنبثمميـأتى
آألغضانؤأثيهمأئكرقةأتاثئتئبتواتثمإنضآآ
ألنكئمكميمبثمريأيىالذافيهوأنافـىيثمئاىانا

أخدآليئحتكانإألشمثثاواتفعألنرولطتقبدوني

ؤتطرحونهلمؤيخقغوتهفمجفثكـآلغضزخارجةيطرخفثما
فيكئممملآلىوثتقآىثمئمإدنقمافصخضآلئارفـى
آدنآبـمايتقخهـذبالذالكئمئمودأألاتريدونبـونتف

أألبأختفاكضاذىتآلميفحكعونونكييربقممتأتوا
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حمطتئمإنمختتىىاثئتواآقاأختئقكغلثنا

وضاياتحمقذأفاأئىكضامحستيفىتتنتونؤضاياى

مخحيفيؤأثعتأبى
01اةضاداإو

ليرمزمتواضعةصورةالنباتمملكةمـهالسيدحستعيرايفقرةمذهق

التراثفىجوهرباركناتزالوماكانتصورةعظىلحقاثقيها
قاسراثيلالوحىيصورالقديمالعهدئمرةمنفأكثراليهودكأالدينى
اسراثيلبيتالجنودربكراانءعياايقولالقديركرمةصورة

اسراثيلهعنقائالارميالسانعكالربطمويت7ا5ءإشحيا
نبيلةكرمةأى212ارمياسورقكرمةغرستلثقدوأنا

كريمة

منترأكفىاتمثبيانفسيكررنسععهاكحزنبواتإلىأتينافإذا

019101قيالحرضعمو

ا01رهوشيهتدةجفنةانيلاسفبقولعموشائا

فىخـعبهالرباحيساناتيذكرفإنهالمونماأمصربفارغةكرمةالمحا

مزمورالنقلتعمرهنكرمةفياتواحرقأرةمنإخراجه

088

النىالنقودنجدأنناحتىائيكاسألححةرمزامةاممىاأصبحترهكذا

أمجادالهيكلأحدوأماالكرمةصورةتحملالمكابيينععرفىصثت

المقدصعالموخلمىمحلىالنهمخمةالذهيةالثرحمةكاقفقدرواثعـه

وتضافلتسبلرزهبيةتهطاياتقديميتفاشسوناقءاوالعظحءاألئرياكانهلقد

3تاح



لقدواحدةحبهحنىأوعخبعنقوثصورةفىالذهبيةالكرمةلى

انحطيمبليودالىوالفنىالروحىاثالئرمناليتجزأاءجزدةممصالكان

بأكلهالألمةرمزا

يعنىماذاالحقيقيهمةالالصهوبأنهلينادىالزمانءملفىااليسوعويأآل

4الكرصورةفىالوحىتأملناثلوإنناالواغفأواألصليةالحققيةبالكلمة

واالنحاللبالتدهورالطماألحهكالبيفىتقترننجدهافانناالقديمالعهدفى

صقلةبذلكلمرارغمعنجايثصرتالفكرمعنيتحدثءفاشعيا
ءإشارمغحلةبريةكرمةحولتدورحكـواهفمأرمياأماورعايةعناية

علىاالنحاللفيهافدبعنهغريبةوأصبحـتإلههاعنابتعدتامةإلى

منفتبدوالخاويةخراعيبهاتمدكرمةعنهوشمعيتحدثالوتيرةقس

تصضحصنعتوإذاطالقاالعلىثمراالتحملوهىكبيرابعيدشيئا

تظنونانكمدالتاألميذهيقولنسوعوكـأقنفسهاثمرآمرالحساب
انكمالحقيفيةالكومهفىأغصانأنتمائيلاسإلىبانمائكمانكم

انكمتظنونإنكمالختاراللهشعبأنتمبهودالكونكمانكمنظنون
أقولولكنىاإللهيةالكرمةفىفروعآنتميتكموبجنسبمولدكـم

انالقدجفنةيعقـوبوالجنحمىاللهكرمإسرائـلايسإنهلكم
كاالمرافرتتهدممنحرفةبريةةكرأصبحفدكشعباسراثيل

ولكنتخلصكملنودآمممونكحقيقةإنكـمأنبياوإثبذلنحدث
أنمعىالحيةايثركتملكمتكونأنهيوخلرصوحيداالطريق
اللهكومةأنااألنىالكومةقالغصنيتأصلثاوتتأصدوافىتتطعيوا

أنالمبدأعيمضعتحدلفىأكصانابحواتعأنينبغىوأنمالحقيقية
هواأللصاسلهاالكان31وإاللهصصلأساسادثودىءداا ءاصاط

المسيححمليحهشاانجاالإررصادباطشالولكنىاتجالبرآللىارافالموطالت

صللخاالوحيدلطريههول
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تالكلواألكمالنلكرمة
حـا

01ا4بوخا

واألكصانرمةالصورةتالميذدرأنظأمـايحـوعارممحيظ
المنظرهىالكرمةانتءفتلدمألوفةشعجيةصورةالبيئةمنبستوحىكان

إلىيحتاخنباوالكرمةكانمغرأكضفىفنسطنفىيتكررالذى
أنينبغمافالتربةجيداثمرايعطىأنلهيقدرحتىعنايةمنأكثر

حتىالساقحنقردجمةشجيةاظوالتكعيباتوالدعابالمانظيفةتكون

لزحفبأفاساقايسمعكاناحدائفوفىةالغـضاناألغهاتتعلق

8حرفشكلعاالخشبيةبدعائمقيالمرفوعةاألرضمنقريبة

الواحدةالكرمةمروعألنأخرىهـكرمةبنالمكـانيفسحوكان

بأنلهاحيسفـلالالندشئةممرمةالأماواسعةاحدمعاحاتننتشركانت

عامكلفروعهاتقرضفكاشـاكلملةسنواثالثلمدةإيماراتئحر
وصلتفاذاونشاطيامابحيويقحتفظاإلثمالحاإلمطالتصلحتى

والشهرالعاممناألخبسالتنـرفىاألغصانتشذبنجوجاسنإلى
انأمخصاألغصانمننوعانلهاسةصدلكرهيليهالذىالعاممقاألول

التحملالتىالعقيمةاألغصاناماثمربالوأغصاناقيدبالعتتثقلمثمرة

رحيقالتمتصحتىبالشفقةققطعفهىءالخفرااألوراقسوى
برأننفعااألكترلألعـصانالفرصةتيحوححاالكرمةمنالحياة

انللكرمةيتاحلنالقاسىالتعتمذيبهذاوبدونثمارهاوتؤقماتتقوق
بالعناقيدوئتثئلرهابختأق

اليطحانهةالكرمهـخشباتمزالإحدىفانهذلكعلىزبادة

كانماقدتامحرلمذجحتىالنجارةأممالباليناهثىفهولمثى
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طاباققديممواسمهناككانتولقدلإليقادلحالكرمةشب
عةةافكرملىاخعشسبيقدمأالتلضىالتعدماتوكانتللمحرقةاألخشاب

حرارةفأخارجاتطرحأنتقطعالتىالخشبيةلألغصانوحيدةال

اتجمعهريمافتحرقالنارفىونطرحتجمعثملتجفالشمس

علىتضفىالنىالحقبقةهذهيعرفيسوعكانولقديقافىلوةا

أحمقاذمعورةال

عليهتنطبئالكرمةصورةكانتانإنهاألجيالمعلموهكـذايقول
أتباعهاألغصانهنهمنفالبعضألتباعهصورةاألغصانفان

األطالقعلىثمراالتحملنفعبالأكصانوالجفاالخرمثمرةأغصان
ثمربالالتىيقصمدباألغصانالسيدكانماذاترى

يعنىكالطانهاألولالجوابأماالسواللهذاجوابانهناك

كونهمبطبيعةالكرمةفىأغصانإخهممواطنيههأشعبه

رسمهاالنىالصورةهئ5هذأليستبالجسمدابراهبمساللتهحمهودآ
أنلهيستمعواأنرفضواولكنهماآلخربعدالواحدءاألنبيالهم

ؤبمانصرمةالقىيثبتوالموهكذابهيرتبطواأنتعاليمهيقبلوا

هممصيركانووالحفأفالذبولهممصيماركأنواالنفصالهممصر

خارجايطرحفىاليتبتأحدكانوإنبشمراليأقاغصنكلمصر

قدسفيالنارفىويثلرحونهويحمعونهفيجفمنكالل

شموالأكثرورةإلىيفجهفهـوالسرالالهأالثاقالجوابأما

باالسمالمصيحيشصورةمخيلتهفىكانتدايسوعأنفالبدآتعميموأكثر
الناسأماميظهرونالذينواألجيالالعصوركلفىلربالينالله

ثمربالالاواقعفىولثنهمالمؤدهرالمورقكالغصنكبراشيئا
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ةالحببعثمارةيوماسمعواالذينالمرتدييورةخيلته5فيكانتل

ارتدوامافممرعانذواحمموقأصللهميكنلمشولبشرحوقبلوها
والرسالةالمرسلانووظممانالواوأيمقأأتلىواورر3

أنالثعرالعديمالعقمحياةإلىبالالنسانتنحجىثةثا3قماطهـحتاك

دالشأدنشاشهحقهوقبرلالسيدصوتإلىأالصغااإلنجسأنيرفف

خدممقدمابهاويرحبالحياةبنتصارةليصغىأنآوالمسبحعصرئ

حياتهعلىسيدايسوعيقبلأنأوباألممالتتأيدأندونففطالشفاه

الجديدةالحياوجدأوتصعابجابهنهأوإضعطادأوخحيئحدثفإذا

المؤمنينغرمنخراويصبحالحدكفىتدورغائبه4سصاطحتتعارض
واماللماءينكااالثمدرعدمإنجوهرالشيثانذكرأنيانبغىودكن

الحريقإلىاطريقالفىهوثمرااليقدمىالفالغصنأساةأوبكارثة

شابعواألكصانإكرمةا
ااادايو

خطهـالمسمسزتتاالفـكرةترددماأكـرددتـرالفقرةححذدـفى

فىواات11بتهرلهاسيداتدماذا

معنىهناكواظعالعصوالحرىمفعححونهلدالفولامأأذاصصجـح

المؤمنفىألالمححاتي3طتمممالمفىالموةشثبالتخالمحترباكميقاعموفيا

دامحواارااخـتنءلمسنينؤهـاالبأنتتولنأننستـثلغاتال
اطابكرأشيئاصصحفنبخأذممإلشالذللىمماديوذأناسفدحظسيم

ازخاغمادا3دآا3اهتألالىالثـاتالحمصءآماحمامتشه5 اصوفـآفىخاهـ

إقاأانهاإرواورباثإإطفتـحلأنتهاتقـثرابحترياإةاألأأللمحـانعر
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مايخححيةاثانوااضعيإنىانأالمثالئلسصعلىلنأخذإليهمزى

اقوتوااتمامضاآنشضنفولفيهايقطحتىاقـجوبـةارضأن

اأيففوايايالروحـىهالوطرثفىاآلدطاوطوالسبل

با4حعإدااكفيوياقدشـخحيتهيهصالجتكاايإنسـاتالذلكأذولنفرض

اإلنساناذلكسننأأتأيادإآلالئتهالخمخصجةكاحبفليصاللذلكوأن

ميديمربألتجـفالإتإسايأليبصيماتااصددحاكحنائيهورهمن

إخذاضهثالحا3حمبئامإتصاؤايالحصقآسنكىإللىودووذاني

عاجهويختمرفعتهإليالوثياالتصالأواقااإللتصأسبابفتطفاذا

اقجوبةعواصفعليـهوتخوهـجحـورهامندااألفارووسوتهرز

يردبصاكوىاللتصاقاواالدافبماالقصالفىنيكلصهخا3إنفيسقط

االتصسالذالمئاانافقدءقىوهالكه

وغبرماصلماخلىكاجيحزظهرآلءتحنجدأكثرمنخرباانرافىفى

سلطاننحتوقعواتوالذليكصرينسوالالمعثرديلتءواباصبم
البريثةاقةوالالختثاوةبأسبابيـطهموهناكذراةوالرافاإلمخر

بعففىمحدثنولتميئميهةالحىأفنهسـهماطإيعيدهمالذىالطاهرتوالجر
محيـطهمنربفيالكمابداحياةإلىيحنالمنحرفأونرالسذلكأناألحياتا

وتهاجحهظادأالنحاحرصبتدبهرتىادائرةتركاالحأإنهلدالجا

النىديداطقطعةننهلبخويوضراوةقوةبأكترذيلةوالرالثربطعقا

المميفةءاأعضولكـاقوفناطيسلمالمحمخطالئأثيرمجالعنتباعدت

اإتايةمرةعيدوهيحتىونويحـايبحونباليألمماأيدحمالينفضون
المعاركةداقته11اتكروتأالنقىالجو
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حىطاهرنقىجميلماهوبكلدائماتصالعلماتكونأننبغى

قصدعنيتحولاالنسانإنبناالمحيـطوالشرأعماقنافىالكامنالشرنغلب

نيرةصورةالكانتفإذابهاويلتصقيحبهاالتىالصورةإلىقصدكأيرأو
اإلنسانفتدفعالملوثةالمظلمةالصورةأمابالنورحياتهتأثرتمشرقة

الظالمإلى

منكانأنهونايتبرمنروبرتسونعنيةالمنبرالخدمةتاريخيروى
متواضعمحلفىتاجـريعيشكاندائرتهوفىالمنبراعتلىمنأقار
كاتتفحينماروبرتسونبصورةالداخلىالخزنفئيحتفظكان

يصرعكانمناسبغيرسلوكأومشروعغيرلكسبالتجربةتراوده

علىلالنتصارواإللهامالقوةفينالالصورةاإويتطلعالداخلإلى

إلىأشارحياتهسرعنيوماكنجسلىسئلوحينماالتجربة

طبعتالجميلةالصداقةانهذاصديقىوهالقائالموريسدف

حوراهذهمناليقاسبماأسمىءبشىجميلةبصورةحياته

فيهوثباتنابالمسيحصلتناتأثيرعننتحدثاننستطيعالمهتزةالهـزيلة
فيهوثباتهلهوطاعتهباآلبصلتهفىتكمنوقوتهيسوعحياةاسرإن

ةصاالفىالليلويقضىاللهمعبعيداليختلىيعتزلنراهمرةمنفكم
فىتكونأنينبغىبيسوعصلتناتكونأنينبغىالقباسنفسوعلى

إلىنصلأننستطيعالولكخنابهدائموالتصاقمعهدائمةشركة

إليهتـوصلناالتىبالخطواتجانبنامننقممالمالمستوىهذا
ينبغىالدوامعلىواختبارناوقلبنانافكرفىيسوعسونايأنينبغى

لنأخذمثالمحضرهفىدائمانحياأنحياتنافىيسوعحضورنختبرأن

منقيامناعنداللهمحضرفىنقضىفحينالصباحساعةالصالةواحدأ

فىمختزنتطاقهبمثابةتصبحالدقائق3ـهذفإنتقلبلةدقائقولوالنوم
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ذاتألناليومكلالمحضااللهىوبركةنعمةفىتحفظنالداخل
بالدناباالتلوثيحمينامنطلكابمحضرنمتعنابأنناإحمعصاسنا

وبىبئالنفسبصوفيةمميقةسريةصلةمحوجالمسفىالثباتإن

يعنىإنهوتفكيرتعبركلعلىيسموسامروحىواخئبارسيحا

يحالممبيسوعالمستصراإللتصاقالمجدربمحضرفىالدائمةالعمشة

البمرحتىسكناتناصلواتناأقوالناأممالناحياتنانامجبرتيبتر
فيناالحىوجودوويسوعالحىمحافىوجودناننسىفيهيوعلينا

التاريخفىعرفالذىيورنسميماالقديظهرعشرالسادسالقرنفى

جمعتوقدباريسفىالكرمليتاالخوةرهبانيةمناورنعصاألخباسم
سلحتأنبعدألوفيهايقولاللهحعمورإخئبارعنوانتحثاختباراته
سواهشئكلمحبتهسبيلفىهـجرتكامالللهتسليحانفسى

وأخيرأوأناهوسوىألحدالوجودوكأنهالوجودفىأحياوبدأت

األمينالصادفمذوالظالحقيقيةللقلمنهأساسيهأالفقرة5هذفىنالحظ
ئالفوعثباتانالمثمرةالغخيةاخرةالزالحياةفهواألولاألساسأما

ثمجيدالثاقواألساسالمتكاثربالثمريأقالفرعفىالكرمةوثباتمةالكر

اإلنسانفىاثمرالدلإللهالناسيطأفكارتوجهالمثمرالفرعحياةإنالله

يقولوكابالثمرءفجاالغصنإلىالحياةعصيرمنهاسرىالتىللكرمة

أنكمبذلثمظهوينكثربثمرتأئواأناالبيتمجدبهذاالسيد
لمجدأداةنصبحانناالصادقةالمعحيحيةلياةاامجادأعظمإنتالميذى

وسوكنابحياتناالله
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المختاريسوعشعبياة

فـرحكسئمويكمليكغيئمخآقرجىكىبهذاكففخكثم

بغضأكقاتغضمكـثمتـحجـسواأنئجىؤجمهىلمذ

تضغأنالذامنأغطمجطألخللفحشآخمئتكئم

ققفتـثمإناجئايىأثتئمأجئاييخخلفتفآحد

ائقئذيخلقغبيدآالمتفيكصثمأعودآألسلثمأوما

ألنى2أحئاقدسمفثتكثمدلكئئسمئدهيغملايغدئمال

اخترتفونيأئتملئشآبـاجمنماستمغتهيكلنأغلفتكئم

ؤتدوتمبتقوؤصأتوايتـذقمواؤأقمتكغاخترتكثمأتاتعلط

بـآسئمىطتثتئمقاكلاألبئغطتكئميكىثمركئم

تغضآتغضمكئمتجحواختهأأوضيكـئمبهذا
األ5111يوحنا

ميـذهلتا3اليسوعنيهايقولالنىهىالفقرةهذهفىالدائرةمركـزإن

اللهاخترناالذيننحنلسناانناأخترتكمأنابلاخترتموفىانتمليس

اختارناقهوالذىالنعحةفائضالمراحمخغسعفلبالكبيرإلهنابل
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ودعاتالهاالرباختارناالتىءاألشياقائمةلناتقدمالفقرةوهذهجلى

بتعللت

شاقاالمسيحىطريقكانفمهماالفرحاختارناقدفهوا

مميقهفـرحعناكغايتهفىلبهجةولطريقهفىالفوحلهزرعفقدهقامر

منواجبانتجنبألطنحاولأحياناانناواجببالالقيامفـرحاسمه

المسيحىإنقلوبنايمألالفرحفإنابهايهايةفىقحنافإذااتاواجا

المكدالمسيحىأماالمبخهجفيمالمفارسيحاالمالفرحإنسانهو

المسيحمةلدبانةدعايةاسوأفهومينيناالدامعالمالمحالحزينالوجط
بهاالمسيحيةوارتباطءالسوداوالممموحالطويلةالوجوهإننقولإننانجل

المحىأنعافادماممااكرأضربهاقدالطويلتاريخهافي
يكمنوهناهمةبالهمفدىءخاطىولكنهءخاطىإنسانهوكابسمان

كاذإذاسعيدأتيصبحأنعناالنسانيعجزوكيفأفراحهس

يايسوعإصحبةفىالحياةطريقيقطع

فومحينةبرسالةالعالمإلىأرسلنالقدللححبةاختارناوهو2

وكأنناالعالمفىنحيااحيانااالخرأحدتايحبانالمحبةبتدل
االخرمعواحداليتمثمماجرحنىأواآلخرأحدناليثافسوجدنا

محبتهيهايعلنالنىبالصورةياأنالوجودفىالميحىرسالةولكن

واحدتقدمذافلهالىالحقوقمناحدبويسوعينادىهنالآلخرق

كلتضعحقبأىاآلخرأحدنابانمناتاجاحتىبأىألهليمم

فأصبحتالمجاالهذافىسبقتكملقدتجيبناومسئولياتهاالمحبةحملأكتاؤنا
قدأناألننىالمالخركمأحاالمجةضريبةكمأطلبإفألكممثاال

يضعأنهذامنأعظمحبألحدفليسحباليفوقهحباأحببتكم
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دونيطيفتأونالالمخبروجالمنكثيرونكناكالأحباثهألجلففسهحد

والمنافسةلبعضبعضهممعاملتهمرأيخاولواآلخرأحدهمبحـببأنشب
حقبأىلمملقلتواألحقادالبغضةجدإلىتدفعهمالتىالمناكهبعلى

وسددالمحبةحياةعاشقدفيسوعأماءبرامبموهىبالمحبذتنادون
نفيذاكحدودأبعدإلىالوححيةونفذتضحياكاوتحملاماتهاإلز

لمعببدايدعالمفهووخالنههأحبالنكوندعاندوهو3
فقدتقدالصفةهمذهإنءاألحبامقامإلىرفعنابلالعبيدمركزفىيضعنا

مرةألولعوهالمنبالنسبةولكنهالنابالنسجةوعقهاقـوتهاتكلرارمافى

دولوسداايونانيةافىعبلهلقبإنبالمعاذافاثضةمعبرةقويةكانت

لةمذأومهانةلقبيكنلماولوىفىوالجصع

والسفىغايةلقبفلكفهولوعبدهالربخادمعلىيطلقلقدكان

ه43تشانيةوخادمهمحصدالربأىدولوسولمىدامنجدحنانةوالكو

اننابل9802مزمورداودو4292يسوعيممموعكانوهكذا

يحصوععبحآليمونأنشرفيدانيهالرفالمحبعتبرهاألئمرسوالبولسنجد
اايقوبالرسوليعقوبوأصااأتيطسالمسيح

التدعبيدوىدوبأنهميتاثرفونالقديمفىاللهلرحـةكانلقد

ءأحبابلاعإللىيكمأأعودالقاثالألتباعهوينادىيسوعفيأق
أنالعالمأعاظمأعظملمكانماالتىااللهيةوالنعمةاالكرامقمةاهنهإن

عظيممقامإلىأمامناالدلريقيفتحيسوعأإنمجيئهقبلإليهايمل
خالنهأواللهءاحبايدعوناحينمااللهمعيبةقىحبيبهةوالفة

الماردخفىكاتلىوخالفأصدقافأواللهءأحبامقامولكن

الحكتهـسفروفى148ءأشعيااللهخليلىدعىفإبواهيمالمقدس
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ولواتجهنااللهءأصدقاالناستجعلأنهااطكةعنقولايرد3د7

القياصرةبالطفىجةملممادةإلىإشارةنجدفإتاالروماقالتاريخإلى

اللقبانياكبراعلىءضوتلقى

الملوكطبا3إلىالعادةتسومنهمرىالقيحالبالطكانفلقد

حاشيةضمنالمـخخبينمنمجموعةيضمالبالطكاناالتكلديمفىالثحرقين

ءاألصإقاءهوالدهمشيرأوحيهناصأوقيرءبأصدفاشايعرفوالقيير

األوقاتمنوقتأىفىاصانلىقيصرجناإلىالدخوللالحقلهمكان

قبلممويستشيرإليهمثيشحكانالبـاكرالصباحفىنومهغرفةفىحتى

ءاوالسفرءنبا3والءوالوزراالمجعثدوقوادالدولةرجالكباريستقبلأن

وكانتالمالثحولالدواثرأضيقمايحتلونالمكءدقاأكانقالهموغير
ديهلاألثيرةمكاتتهعلهم

باباألوربالملوكلملكءأصدقابئلنمهيسوعيرفعخاوهكذا

إلىنتطلعبعدنعدلماأنن5معنارفيعمركزاهذجاللهجلإللهأصد

نالخاطفالبرقإلىالصضروقشةمنالخائفالفأريتطلعكاالله

نتطلعلنإننـايرتعدمجعلهالرعدئيروالممطرةالعاصفةالليلةقىءمماال

فىالغاضبسيدهإلىبعيدمنالمرتعدالعبديتطعكارعبفىإلهناإلى

الملكالىنتطلعلنإننامنهيقتربأنيتجاسرالوهواصلماصجناح

الجموعيدفعوهوالمدكلالموكبالىلهفةفىالشارعرجليغظرحماظال

وفتحالمعجزةيوعخإلقدصيتعداهالمعينحدعندويقفيمنكبيه

صدبقناالىبلعليناغريبأعنابميدابعدفلماللهالىوقربناالطريق
وحبيبنا
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المختاريسوعشحعبياة

511171يوحخأ

بفحسالعظمىاالمتحازاتهذهإلىيدعنالميسوعولكـا4

لسيدهشريكأيصبحاناليمكنهبلىالإن5ءيشركابحلنعلرأكدخانالقد

هوهذاحيةآلةحيةأداةإالالعبدماتاليوناتالئانودقتعبيروبحسب
لهقنبهيفتحأنسيدهمنالعبدينتظرأدطفاليمشيانهوكومقامهوضعه
يقومواجبأواألحمالمنلعملالدافعالسيدلهيشرحأنيمكنوال
يقوليسوعولكنجدالوالبالشرحبهيأمرهمايعملأنيهعإنءبه

اليعلمالعبدألنالعبيدمقامالىأدعوكملنعبيداأحميكملنإنتىا
بكلألعلمكمءاخباءشركالتكونوادعوتكمولكنى5سيدمايعمل

أخبرقمابكلركمألخلهأولماذاامملهمابكلألخبركمءشثأ
خدمتهفىعملهفىلهءشركاجعلنابأنأيسوعشرفنالتداالببه

االمتيازأعطاناإنهبلواهدافهوآمالهنكرهوشاركنالناقبهفقحلقد

اللهحقإلىامالماهدايةعلىلاسافىالحريةمطلقلنايكونأنالعظحم
فيالىفىالمعلن

لمانهوأرسلتكماخثرتكمهءسفرالنكوندعاناوهو5
فىلهممئلينلنكوناختارنابلالحالمعنمنعزلةحياةلنحيايخئرنا

الملكقصرإلىيأقىكانالفارسأنالصبهداانكلترفىثيةوالفرتاريخفىالعالم

معوالسهوبمالتكرمآدبفىلياليهوالحفالتفىأيامليقضىآرثر

أقومعظـيملععلأرسلنىقاثالالملكإلىيأىكانولكنهسانالفررمالئه
نكونليسوعاختارنالقددعيتإليهاالنىةالدعواصةولكرلمجدكبه
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مالمال11تهالفىخرجلضدعانامالتكليفأيضةاختيارهوفىهركا
حمياتنامحـامتبشأنينبغىماسهأوعلىاليولىمجغاولمجونأنينبغىهذا

رآمباركألنثمرعانألقدثلهحيآإعالنآلنكوننادعايعحموع11و6

الطريقإنوالتجـربةالزمنآمتحدالـزذلكويسضعرثمرنايدو

الوحيهدطريقااممسيحيبنحخاأنفنحننصبعأنحيةالمسصلنشرالوحيد
اةالحىتمارنظهانةاإلممانةظاطسابوافيةبعيدالخفوساابالتجذ

حقعناالخرينلنهجادلالغالمإلىيرسلضالمنادايسوعإناحباتىفىيحيةالم
لناكـانإذالنرغحهمأوالمسيحيةعنإليهمفتحدثأوالمسيحية
المـصيحيةإلىاالخرينانـجتذبدعانالتدالمسيحيهةاعتناقعلىالسلطان
إليهاالخرونيشتدقالذىةالمباركلراحيادلغحيـا

األسرةفاوللفراللهأسرةفىءأعضالنكوندعانالقدبل7

فيقإلينابداثوعداييتقدمهنالطلبائهاستجابةفيخااليطلبأنفىورثا
اشفادآإلينايخيلأحياناقهأممإلىنصلوندوكهأنلمجغىالصالةعن
إلىألثرناولقدلنايجاباالبطمنمانطلبهكلأنوعداهذاإلى
يعاثيدلىابفالعثدفيهلالتأمنعيدهدعناولكنسابقةفرصةفيذلك

ذالعنثابتةأسسالنا

551وبيعتااليماكابروحبيانتقدمأنينبخىفصلواتنا1

محفوظةاتكابضعثافددسطقسيةروتينيةشكليةالمالةنتكسفحعـينما

غيرالصالةقكهنوحميحمالهاالستجابةننخظراناليفبغىومرتبةموضوعة

يندلأنيطلبإنسانطلبةفىنفعفأىفيهاءفالرجابالثقةترنةمق
الفعالةالصالةإنذلكحدوثإمكانبةإؤمنامبكنلمإنتجديدأطجاته

الفائتكةاللهبمحبةباالكاننةترالمقالصالةهىبالقوةالممقلئة
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فىبهانتفدمأنينبغىالمسيحاليمممـوعباسمتقترنأنينبغىاتناوصلوب

علىنضعهأناليمكنفإنناداياصوعنجمنمسلوحيماكالمبااالسمذلك
سعبيلعلىنطبلنإنناعليهدثيواليوافقطلباتأوأنانيةطلبات
هذهفىإذاكالنانانيةطلبةلناتخحقماأوممنوعاشيئانمتلكأنالمشال

هوالذىذاكاسمفىنطلبلنوخنلهوجرحانالسوضررالطبة

أننحاوذحينماأعدائناعلى4والديووالغضببصواعقماينزلأنمحبة

الذاتيهرغائبخاوإشباعاألنانيةأكراغشدالتمامكوسيالصالةنسمتخدم

اللهنماسقجابةلماتنتظرولنصالةبعداصلالةاتصبحلن

فىكامشيئتكلتكنبالقولنقئرنانينبغىوطباتنا1

أكثرنعرفالبأننانوقنأنينبغىنصلىحينمااألرضعلماكانلكءالسما

كلعليهاونصووطلباتناصلواتنامانكرراكئيروالعلمالحكةاكلىاإللهمن
أناحراناامولثنمشيشكيراللهنانقولبناوكأقاالصرار

المستجابةالحقيقيةةالصإنمشيئتكلتكنيفنقولالتسيمروحنتعلم
وتدريبغاالروحيةلمصلحتنااالبكلمةعليهااللهمحيبانيحدثقد

ونعمةالرضمماروحبعطيناالآلكلهمعلكنهااليمانفىوتعمقنا
سلوالتالقبولى

اليسوعإليناتقدماألنانيةبروحتكونأالينبغىوصلواتناد

8191متىإنجيلفىالصالةعنقوىملهمبفكرعدبرةبصيغة

لهصايكونفإنهيطلبانهءيكأأىفىاألرضعلىمنكماثناناتفقإدأهـفقال

باسمىئالثةأوائناناجتمعحيماألنهالسمواتفىالذىابقبلمن

مأخذأالقولهذايأخذونكثيرينإننقولوسطهمفىأكونفهناك
هدفألجلملواايكنعددأكبريحشدوناألمريسقدعىفحينماحرفيأ
لوأنناهذاهوالسيدمديقصدهولكنالصالةاستجابةليضعنواواحد
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غايةأوواحدفهدسليلفىاألنانيةالمتعارضةمصالحنانذيبأنستطعنا
الفرديةمصالحنامعالخايةمذهوتعارصاحتهالءواحا

مثالخذلنأبالجوابازلويوسطنايحلأناستعدادعلىاللهفإد

طلبالمجاورالحقكفىوالفالحلمأوانيهلشفرالشمحيطلبالفخارى
هذامحلىنقرلأالينبغىنطلبحينىاإخناالزرعليروىالمطراللهمن

الصالةفىتجابههناتجوبةأقوممطإنإخوقلفائدةهذاهلبلألصلحتى
األنانيةالصلواتتلكمثكسواناالوجودفىاليوجدوكأنهنصلىأنهى

جوابالهااالنفتظريفبغى

نأقىأنينبغىاللهأسرةفىافرادأممنونلوشرفنايسوعاختارنالفف

الينبغىاهنهنفعللماولكشاالرشإلىوصاواتناوتوسالتناطلبائنابكل
االستجابةبلأفكارنافىنحننجهزهاآااالستجابةاللهمننتوقعأن
أكثراللهأحببناإفناكلحاالكاملةومحبتهحكتهفىإليناهوجمهايتقدمالى

حياتنافىتهاراثنفبلأنعلينالالمنأصبح

م6



العالمراهية

أئغضمنيقلىأقآكتفواهمكسثميآئغاتماألصكـانة

خـاضتهيحمثمآثغاتكانماثغامنؤكختئمقئتكـثم

أثغاتيمجمنآخحرتكثمأتاتلآئقاتـمأمنئكثميئؤلليهن

تكثمقفتهىااائكآلمآذكرواآئغاتـئميئجخميذلـك

آضعطقدونيقلكانواإنضتئإلهمنأأغطتمغئدلئض

قختـخقالونكآلياإخمفقذاكائوؤإنقسخضحطهدوتكئم

أخلمنائهكهذابكغتفعدودنإثحاللكئفئمكآلمحثم
أزشإفيأقذىغرفونآلينئيثمقيىآهئ

518112يوخـما

بضظرةاألمورإلىيضطلعييسوعنجد01العلىالرابعةلجثأرةالق

وهناكالعالناكفيمكانهئمفواألمكانهاألسودقفيضعربحةجم

اتفالتاوالوالصلةالكنيسةهىوالكنيسةيتغرالالعالمهوالعالمممنممطال

اليرفلولاطأنصافيعوفاليسوعإنناألثطبيننحالـطةالو

نطاالنسانيكونانفإماالمحايدةموقفاليعرفادنةالمحام

وذاكهذابينوسسطموقفوالالعالمصفنتأوجـان

س46



الذىاالضطهادظلفىتحياكانتالحينذلكفىالكنيحمةأننذكرأيضة

المقدساالسمبذلكيمسكهموبسببالمسيحاسمففىاألفقفىنذرهدوتج
قانوقغرديناالمجـحيةاكالقدهادثةرباحأيتوقعواأالعلهيم

يدبنأنممكناىاالجرائجلبحثءعناكبيرإلىيحتاجالحاكمكاناوم

أجابفإنالاممسيحجاكانإنيسألهأنيكنىانلقدمسيحياحها
لمحروالؤعوالمركزه3فاآخراعتبارأىيهمفالبااليجاب

وعإنءاالهالجركلةتاكعنلهتشنحبأنصفيةاألمةوالخدماته
واقعيةحفيقيةصورةهىمابقدرتئبةممتشائمةصورةبريشتهيرسمال
وبشاعتهاقسوخهاءملفى

ميظهرلميلتظرهمالذىالوعرانطريـقاتباعهعنالسيديخفولم
كلصريكلكانلقدالكئيبالمظلمالجانبوقيءالمفالجانب

سيسلمونكمألتهموقوعهقبلبهميقعانعتيدهوبماهمفأخبرالصراحة
أجلىمنوملـوكوالةأمدموتوقفونمجـاحفىوتجلدونلمجالسإلى

األوالثويقدمولدهواألبلحوتلأخاهاألخوسيسلملهمشهادة
اسمئأجلمنخالجىمنمبغضنوتكونونمويقتاووالديهمعلىشمهادة

3931مرقسيخلـصفهذاساإلىريصمممثماذالولكن

29اولوقا292ش017122كمامعبالمقارنة

مقبلفئينتظرهممماميذهتا3وحذرالسيدسبقلقد1535
ألياما

قاالعاكانتبمشمارتهفيهالبشيرسجـلالذىوقثالوفى

الطائفةداعنيكتبالروماقالمورخداتاسيتوسوإننابالفعلانفجرت

ائمهمجربسبهبالمجتحعيبغضهمالذينبالمسيـحيقالرعاعيدعوهاالنى
خرافةإلمطينـاتحىىإذاالبشرمنالجنسإثذعنيتحدثوسوتنيوس

563



ديدة

الحدأ

مفاإلىللمسبحبنالمجتمعكراميةكافعتلماذابرىشريرة

تعتهرهمكانتألنهاالمسيحيينتبغصيالرومانيةالسنطاتكانتلفد
مناموقفهفىالروسانيةلحكومةنلتحسرونحناألمةقلبفىخانةعنصر

إقمحدودةرقعسةتغاطوريذايألمبرتكنفلمعذرمنسرآالمسبحمييذ
غربابويحالنياجزيردإلىقاثشالفوالطوادئمنءاألرجاةممتفكانت

تضكافتجنوباأفريقياشمالإلىممماالالجرمانبعالدومن

يوجدألطمت3ا11منكانلكوفيجنسمقوأكرشعبمنأكثر
كاملةوحدةفىالمتبايغةالشعوب5هذلربـطكوىواحدرباط

نذكرأنيفوتغاأنوإليفبغىقيححرعبادةفىوجدالرباطوهذا

الشعوبرغبةمننبعتلقدبمالمالكلعلىفرضأتنهرضلمقيصرعبادةأن

فمنذالشعبعرعتلقدسفيهاتفكولممةالحإننفسها

روماروحأوروماااللهةأسموهبماالمئعدبقاحالزمنجؤس

بهذهالعظيمقيصراألمبراطورصورةتقتردأأنالعححيرمنوليس
كانتلقدلمعبودتهمالمجسدةالصورةالبالدعاهلفىبرواوأنالربة
االمبراطوراليكونفلعاذااطوراالمبرفىتتمثلألمجادهابكلروثما
فىوراحتيامسكهاربةالتلثبدالولماذاالمتجسدالشعبربة

قيصرشخص

ةثدئىاكالروماالتابعةالشعوبانأبضاورنتأنالخطأوم

التىللظروفشاكرامعظمهاكانلقدحكهاعنرراضيةكعايها

الملوكطغاةمنحورتهمفلقدروماءلواتحتءالىءكضوالهااتااحت
االقتصاديةبأحوالهاوتقحـمتالةلىوالآوالسالاألمنمحهاوجلبت

س66



قلـىلالتانونعلىرالخارجينرالمجرمناللكسوعىمنايالدطهرت

العصرءشعرابهتكاالذىكأوماناباكسداأالروماقالسالمكاق

حينذاكالثاننالعالمربوععلماألويضهممد

كظهرقيصرفىيفكرونالناسبدأالصغرىآسيامقاطعةوفى

لبالجفهمفاناعرلتكرلمجوعبددتهالعدةيعدونبدأواولمتجسدااوهيةاأل

والبشرمبأمعارضينهذاعناألباطرةيرضلماألمرءبادىفى
التىالجديدهالحركةولكنااللهةمصافإلمطاالنضمامفىلهمحق

المنسعةاطوريةاالمبرءأرجامنمكانمنأكرئخصبةحقوالوجدت

السلطاترأتوأخبراتتاومنمنهوأأقوىكانتءاألرجا

كانواممطالذالواحدالرباطهوافهذمنهالهاواالفادهاسحغماتسستطيعأيها

واألجئاسوالشعوبتالدويا3يجهخالذىالرباطلمجدونهفاليفشدونه

كالهمنبوآيخهحددالذىالوقتءجاوهكذامماسكوحدةفى

كلويتقدمالبالدكافةفىوالمهرجاناتاالحتفاالتفيهتقامعام

اكرامالهقيصرتمثالآأماالمجمرةفىحمايلناالبخورمنبقبضةفرد

هووالءخالصهيعلقبسواهوليسالطريقبهذاربقيعرإقائال

هحلالبهذايقوبمأنوبعاقيعرلحكومةهءووالوإخالصهلقيصر
مواطنأنهوأئبتقيصرأوامرنفذأنهعلىشهادةالسلصاتقعطيه

الشعوبيوحدالذىالمظهررومافجهارأتالتىادةالهىهذهصالح

لهاالمواطننإخالصويضمنواحدرباطفىويجمعهاالمتنافرة

ثونشفىتتدخلروماكانتماالروتدكاالمظهرهذاعلىوزبادة

لرجالوتعطىالعباداتنلكتشجعكانتأحيانابلشعبأىعجادة

المنسعصيرتفراالتسامحروحمظهرةسلطةمنأكرنجااال

763



الحقيقىالمسيحىدنمالاطفىيظتهركانالركثيبالمحكاكرذلكن

أيضاالهودممطومكهنقولللتاريخنصافاوالمسيحىيرضعماكانفما
اللهلؤسيبخرأن

أورقالقاثاللسواهوليمملمسييهتكلتالمسيحىكانلقد

ودمناألعظمولادثاالبندينواصلحنابن4يرددايودىوكأن
هكذاواللهإالإلهفالواحدإلهالمحناالربإسرائيليااسهعالشيما
إحدىيمالمسيصيئوفىعامةبصورةوديتالفىرومااتسلطرات

ءبالوالتدينالىالالهيئاتأخطروديةاليمناخابعةاالمئؤمتدالطواثف
قيصرشصدلىهلمجال

كدنلقدالمسيحينرؤوسعلىجرتنمالعاصفةبدأتمنامق

يتقدمونولكنهملقيصرءبالواليدينونبأنهمينادونالمسيحيون

لقيصرماأععنوالهمقالقدسيدهمكانفإنسواهاللواحدبتعبدهم
لقيصرماللهيعطوابأنيأمرهملمفإنهنقيصر

تعبدوحدهوإباهتسجاإلهكوللرب

لهاثاالويالتالمسيحيونقاسىأجلهمن

قوةككفوقالمسيحاسميرفعونانواكاألضهم

واألممشعوبالبهنيسىاسم

863

الذىالسببهومذا

نرانهفىوجازوا

كلووسلطان



الـمالراهية
018112يوحنا

لقددضاتافحسبالحلكالتالسهامهدفايحيرنالمحنيلمنول

ننهمححهاالشعوبكانتلقدواإلضهادراهيةبمامجمالفىأ5أخرعفاعصر

تيارفىالمثارعرجلدىاللىالدافعهوىقىالمسبحييننبغعس

القاسىابغضةا

فالشعمشأاللرطشاأعشائتاتالألنءالغـضاروحسادتنقد

اقاألكبرضلاللممبمكاناحبهوداولعلالمسيحإلبنعنهيبةبغيضة

بطالنالعلطاموكايعااكازثأخسمنمبالرغبملمارويجوالءاألنباتلث
ماتالشاتالث

قالمـيصاوجختالنىانكاذبةالشائعاتءصبعةأهـأمخةاولنأخ

موالحرنيافهكلدخيلسمحنمبأصصةااحهمإلقوجىدلا
ءورامنالكاسافناولقدصالعرشعلىللجالسنحغيرلمحكومة

نه3بطاأوضحضاكاااليهامهذا

صالحمواطناألجيالنهابةإلىيوجاوإنالناريخفنيوجدفلم
ولالخستدينهدانرةقالمسيحىأتركالحقيجارقالوطةنحلكى

األعممولهـيوصىأنويكفئمواطنأصلحفيهقوأنتكقيدته

ألجوابههاالتصلواتتقامأناألوقاتتدلمثخلفىالمسيحيةاتباع
لتمدكاتاألمةوسطالمهـمكرظمنصبفىهمالذقبمووالوالةعالحثا

نةوأإخإلصآاكلتيخماالموأكرتمعبالىوصلتهمأممالهمةائر6فيلمـحبحيونا
قيصرورةلحخروناليبهبمأإلصهمجيت5هـافاةالوحالهالتهحة

963



اولهذالربلقيـحرسالم111غيرهمحهكايشفون
والخيانةمارابوصمقهاوحسي

سوقيماقوحشونممتبربرونمعنهمقيلوقد3

قولفةءإساإلىيرجعاالبهامهذاولعلوحخيةبربريةممارسات

هىالكـأس5هذالوأجلممنالمكسورجسدفهوهمذاايىج
اإطالالعسرمنيكنلمالكلماتكحذهأساسعلىصبدالجديدالعيد

قولكلقوايصأناستعدادعلماامةوالامةالحطبقاتبنالشاثعات

طفالكونذتدمويتهجرائميرتكبوناسريةاكارلبمقجينالمسإن
كطةأيفعلكاماااويثمربونالمحمينهتمونتمكأسئلمحمهويآخذون

واضمحزازاحتعتهارفىتنظرالجحوعكانتإنرابةالغافلكالبشرلحوم
المسـيحيةإلىينتثامنكـلالى

القبائحأقذهـباوارتاإلباحيةصةغالمسيحيينإلىوجهتبل3

خابىاألكانـاتدعىالتىاألسبوعيةالمحبةمصإرهاولةكاناتهيةاهذهولعل
تطورتالنىأالسالبقبلةبعضابعضهممحواأنعادةعلىالمسبحيونانءو
بقبلةبعضابعضكمقبلواالقداسوسحينغلمئابتةممارسةإلىابعدز

يطدقواأنالمسيحيةأعدماتعلماسيراامنيكنلمنقوللتدسة

لإلخرأحدهمارقاثنينبناقواعدمذ3عاهىالقبلةههذبأدأالثماثعات
الئجاساتأفظعالرتكابأخاهالواحديصطحبحيث

المجتمعتخريبعلىحلونيعنحربونبأضـبهيااإليهموجغكا4
بينونيتوقعالمسيحيونولخدكانوزوالهضهاشـوويتوقعوناقهواحر
وزمجرتايألزماتزادتلمـحاوعةثدنربالءجمماخرىوألحظة

الربمجئعؤدةومعالوعدالهأقجاوقىافتظارازادوااالضطهادات
073



الصورتلكبالميومسالمديمالعيدنمأالواردةالصررقرنواانية

تبضجتفحللموفالعناصبأنولالتفيبطرسالرلسوكصهلىإىا
تلثلمحفوظةثافاموكلضاألهـألنتذوب4لرعواألرضءحماموال

فىبالفعلحدثواقاأ3بطرس3باالرحريتمالعيتهااعةا

ئهادأبةالقدرماهـإلزالةالطافيةدبرهىإذاالحريقونرنعير

أن4ىحسيرامنقولم5هواعلىيدةجلىعاصمةءوبناالمـكحسة

وااموأنهبماليتهوداوجولاقرباحينادونينالذيحيثنلمباالتهحةيلصه

العتيدالعظيمملكهليةشسجهممبجئليعجلواونالمحتمملالاحمهنه
قديمالاماالاضانتعال

وهىالمنطتىأغاسهالهأوكاشاالمسيحينإلىوجهـاخاصسةتهمة5

إحهمالعاثايةوابعلاهـايحطمونةالعائالتبونيخركانواالمسيحينأن
هذاولقدكاناألسركياننويقلبماجوتافىالشداقاتدثوناكانو

بلامسايأللقىتماإصيلمهاقالاقداحاإلىمحيحأاالتهام

والكنةأمهاضاواإلبنةأبيهضداناإلنسألفرقجثتفإفاسيفا

ثتوكان53اهمتىلمانجيتهأهلاإلنسانءوأعاطاصهاضمد

أوادهأجدآللهةيتعبدزوجهاوستىالمسيحيةتعتنقزوجةأنابالفعل

األسرةتنقحمالحالةكحذهفىالدهمشويبقىمسيحيينيصبحونءاالبناأنا
يحبأنالمسيحىعألدقدكاننرةالكثالمآسىوتحدثإلفاظدويسو
4أمأوألبيهاالقحبمنكرأحوخدمتهطاعتهفىويتفافامسيحه

لزوتجهالزوجأووجهالزوجةالزحبمنوأممنرأخوتهأو

اداألفربنوالشقاتاتانلالفاتومعهاأتتقاالمسيحيةأنفىشكوال

تلموالعا

م17



ءوراهودالوكانالمسيحيةإلىالنتهديمفىوجهتالتىتسمالبعضهلت

ابغضةباالمسجىاسسمرنيقاأغرابةالللثذلويحهاوحنعها
النفوروجةا5صوا

العالمكـراثجة
518113بوخـا

وهكذاينيحيواللمسيحيةيمقاالفىالحالمدشراحباكافت3صكل

أسلفناكاالعالمأممابهتالمسيسرهيزالماالخالمولكنأسبابهاكأنت

أذعلىحياتهتوناهرتقذاضالمنالقطيعاتذاوعالتبهتد

يكونأعاعاقجماتهتبرغاألاإلنسانابننهـكبقفاهـححناك4اإبدونلمجيا

انتهكماىذااإلناننبووجمانهوجـودهكأنامجفىاألوكهوالله

وأنالباالنصارانيووكحانهرغاثبهيعرضخصرآفيهورأىجانبا

وبغخحنهوةعاطإلمطبتنقلالتىاقوجسنظرةإدماالعالميدفع

أنـحـطفىثخااححأيغايرهماكلمنخيفةيوجسفالعالما
اردوحرالمعلرملوقايذفىالمغالةاستخداممبسطةصوثأخذلضهـاألمو

كألكتكنولألخهاإتناحيمفعاديايئاأصجحـاتللةفافىالشمحس

جاراألشبا4يرجموزكانوالقدانكلترافئالهانوىيوناسناخلهاآفىحيط

بينتفششرآيامناوفىمظلتدحدما3ارعالمثسفىيسيروهوقاذوراتوا
رعلىحعثئونحنالرأسشرءوإرخاالحعرالفإطالةمودةالشباب

يحيحطونالذثمنالمانمداأيظفرشاباىيالقـهمامصرفىاألخص
أةسخالثفطنطثريظهرإنسانأكاإنالشائعاتعنالتشاعوكيهـبه

التوجسويألراظكأيةخالنهةدجمقائدينادىأوفاحىاللىمخاثبابايرتدق

العداموقفمنهقفوخطـراأواشاأوامجنوالمجتمعرهوقديعت
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قصرفاتهتوبختبمحياالذأوللثتافعكبائغصوالعالم

إتاريخافئوكحناكمحصالحآاالنسأننيأتالىاالعلىحاراظشفارحماقاته

بأكأستيدسكيالتبكأالذحاأليهأرستيدسعوللححلثحاماقمديما

وتلماذاتالمسحرلأحدسحلاوالمهفتحباتهتانالتدالباكأ

دانجالبارلهالناسدعوةمرتعبتاخاالجوابكانربميالوتنالممع

االسامإننهحلوكمماكأساطسثوإلىفعياإمالعاجعلىالذالسببوحصاني

ونيخبغغسالناسأضثسبهمإلممايحصـاهـالتاإدالماالناسصدالتدكان

حهماسـوعهرحلليتصهمهـبئحابههممأمامغانحححصااةمرسالمن
مثلنصانالونيأنرالخمنجمتلووأسرعوادـأبغضواإهآلذ

المالحوىكماأعد

اعةبثاتجزمإلليتإلممامبزهـينظرالعالمإتاةولنغشامإتهعامةورةبو3

3طهويثقالي4زتاإنساكلفاأيخبوهوتواميسهللعالمإن4نواكل
ساتهطاقاوت4إشراكنأخقانجادأكاآموإرادتهإنهثعوفةطصبح

برةدافىحتىأيـالبمالعابهقويضبلبالثمابهقفيضصيرهتثمأوهعتثائدأو
لكاندأتدجاطواوونحـحرقحلةمبدجاجأشتلبادواجن

والموتاقزرشانعجيها

فهماكرامةوالالشرفأماالمسئوليتهوعليكالشرفلكتالمـيحىأصها

غريبالتهابنايىالجالعهاوريثالالعالممايرآجتأصبألناصالك
بالطاعةتدينةكراألسطاللصموأجملىطىأنمملإلماتنتطىوجوثالعمن

كحرالىاني4إنءيممثىإلله

اشيعالقاغلبذرآلإصا1
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بـصورةتجابههعالممنتنتظرأنتيخوالأيضاالمسئوليةعليكلكن
ةالعاصغجههـفىللثاتالكافيةشحإعةاللكلتكنالضيهتهاتكلإالمغايرة

انحانبنالفارقأكظموماطفةالفعليكمسيحياتثونأنضـهإن
حراللىعذاوإنسانالله
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ليةوالمسضلحعرفة

ةخطضهئمكنتـثمكفضحفئمهـجئتقااثأكةثمتؤ

سنىيـئعىآكخطئحهئمفىعأثهثمشيتفلآألنوأما

أكماألئمبجتغمفـتقذأكنتئمأيضأألبئيفجخما

اآلتآآوآقاألخطثتهثمشكنئممخبئرىأحاينغمفهالثم

آثكلقةتيتماكألليهـلقوأجماآتاونيإخمضوآذرأوالمح

شتبضبصآلآئغضموبىإتهئميايثمناصفيآئمكتوبةو
5122521يوخا

التىرفةفالمالرابعةالبشارةعنغريباليسفثرإلىدايسوعديعوهنا

الحالبطبيةعهاتحمللهتهـتدمالنىواالمخيازاتالنسانتوهب

عظمىمسئولية

الصرفةاللهليعرفواالكاملةالفرصةالجعثرلنتلمألالممجءجاأنماإلى

ميريدالتىالحياةلهمتعلنولمجأواضماذوتيسمعراؤلمالحقة

بعدتتفعتأعقمولهـمألنالعذردبعضلهمنلتممهفقدطثالذهايحيوأنالله
طفلالمعيهانتسامحقدأمورهاكبعسدلهمصثهـثفتلالذوإعاإنات

بانإلنساننسمحلنولثفاالكافىتاخاإلىبعايصللمعحتواهألن

إلنسانكايسصحأمورهنالةهافاذاوقعمامثاوننولنيرتهااظ
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قسطالينالإظروفالىشحولملمطافىكفسـاللتدهـافيةإحاةالترص4إتخيأ

مالنىاتاكأاالمبادةونسانابخالمإرؤةإدةإنئمتدالسديدم

وألمححماكأأصولياتثمكتضيهتفععيمابها

أولىاإلحثرأعانفتهورينبأتقدميهاإلنسانإلىيسوعيآقوحينج
لهوكحثحفاطهتغضبالتىاألمورنءدانااأخرهاالخحليةحكيتهة

الجالثانياالبحنرمؤتتأكحاإخقتهاةتابقكلرتهقاتالذفوقالر

شـبةبالإلرونمراناالطريهتؤوفرزقابكمىعهامةاإوتيةاظمناألكيد

عطاباكحملىءصااإلنةعلىمتعيإىاإضوةاسإبضإووكحـبتإيئالخىلماضى

ممماهوفيرفةالمكحثالحذعضااطثمحارثئأسيرواطسئوالتهمانياوال

إايسوعئهامقدإىامتيازاخاا1

بتثحييتهومإبإبـابال61فإاطبدجماةعيادمريخحآقصدأنولنفرض

ورفـضنحسالمررةخطىالمرينىأتحعافإنالعا3جويححفالمر

إلىووصلحألتهتءساإتاهسوأحاكليقعمهـ3ثاطالدوااشـخـدام
فعلهماوحسذايممحثلمذبأئحياةنواجخشيىأنلهقاإذأرت11

ورفـضواننهوسالإبـاإلاواحكتهوحينماىس3الحمحأقتبماكأؤبمبوالقادامهوا

أبغضونماامرالمزكاتببهأنبأأنسبتماااكافظاولالمقدالهمءالدوا
91965طهـمزموهـباسبب3با

يسوعاليبفـضونإخهمالبعضفثايقعأنناممالمحجتهصاقةاطهودذ

حياخمهمورأمايرتبونامكثهرمحواطءاحـدااوضهـ14وتحمروالثعالنية
اإلطالشالحمايسوعيأتإمكأنياوتصرفاحبم

الحياةنعرفلنوبألتالىوجوثالهذفيتمةاطالحياةئختبرلننناول

كلربحياتنانامجبرمنأخرجناإناآلتىهرلمالفىالسعيدةالمباركه
المسيحيدصاوصاياوأهماناصالح
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اإلهيؤاوالضهادةلـخمهادذالجحرية

يهأثميأإقيآصامفأزلصاولآئـذىجركأآثهجاؤحمآ
5سدةيدص

فهودحححآالشبدعفزعالذىعاحـشاروحاالحـاعحد
5وغوصص3صشص

اغإألشحاتابنهمجعأصخسآلهآصحثمتبماونوتشالإمايخثحهد
16272النوا

الأبهملذنامهاللتوانودادصبمحتساهنا

وصاالربحهادذحمد11عايعماداىكرسبالتوالرضهادن

فهوايألوقآ

أصحيماذشصوشنحـدعالموهـذافىللنتآحطأضهـفـرثلنانكورسوث

التالىالخحـوعلمىة2اررنرضحأنالعحالةصذهفىكلثخخاكأرن

أننصحدقأمماشدثعاالذى5ةيسرعععافاصيلخامسامكخلـاحيئ

أماانـاتئصلحينماوداكالمباهـدحمااصوردالىاحعرأنجـماولالالحررذسلك

تالمثمثلبأكاخإسنمحعاخاىادذام3اارووأفالداضعىخ11تعاليم
رىوحيمااللجثرلمخةاائميةالفىاروولجمزقصافارالوخانراالعاليمال

االعارخـبعالهمرفوعآهانالماجثةابتـاطرآفىسافىصليجهاحاصليموع
الفكرممىجاوبالعذاتالوحيدللخالصالتدحلرينأيخـهىقيمحعلنااألقما

الطغايإطاناهذامحتهأتغاممحقلوبابداوتتحااألالصدمىافى

سدلقدهوحاشاإطحباتناتأتحدساالروحمماعإلىهو01عاحمحايسيطرىإذا

المسحيحعيخـهبعالتجاوبإليخدفعناىاذاهو
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ونثهوتيـوععنالبنتريطهاأنالبدىاالخهادةفهوثاتىالما

ةاالفىثةثاعناصروهناكلتالميذهيـوجيقولهكذالىأنم
المسبحية

همتاليذالإنفيالىمععلوياآلالمحثرةالصنتأىالميـقهحهادةفاا
قولىذاهوالشاهدالبدايةمنوهوأختبرعاشروهألحمماليسوعشرث
خصحااختباردونشهادةفالأعرفهألزىحعمااهذامءدتىخن

ناهبرواخحقاعرفناهقدكناإذاايسموععننشطأننستطيعاشنا

اإلنسانابدأفإذاإدالخأااالقخاعنمتأقماالمسججةخادةوا2

تكونولنبهيؤمـماالأيقولبماحقاكاتايؤهنإننميزأنانشطعحديثه
العثسرةمنيذخىذالاخألالياالقتناعبدوطمثتخعة4دقـويحيةالىادشهاشة

المسيحمعخصب4ا

مسموعةملمرسةجةةعوهـبحلآلخرينمتتقدالمسيحيةالشهادةة3

هوبلحقيتىماشيثاأنبعرضاالذىاإلنسدصافقطهوليساحاهداإن

ءالتنىهذابأناداأللشهرووسعلىيشهدأنااستعداثعلعايكركاالذئاالنـانأ

لهواختبارهلمجصوعرفتهميقردطالذىهوشالمسيحىحقيتهمابالفعلهو

عضيهالظاهرغالحيةبشهادته
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ععشترادسألألضخاح

التحدئمعالشحذير

متعضرجوتكئمالتغغروالكىبهذاكففتكثمقذ

أثهروصئميئتأصصنأكليظنفيهامماعةتأتىبلأئححامعمن

يخغوفواثمألنهئمبكثمالذأوسحمفقلون4أمظخطملى

دت2إداتجاخئئيـالذاكاختكـئمقاثدليهتئوالغرفونيآأللت

منلكثمآقلوتـثمئمكقفحةآنـاألئئتذكروناعةأل

ققكـئمكثتألثـىآثبمذاي
4ا61شوخا

اإلضطهـادفعاصفةكانتتهيمحايوحناشبهسجلالذىالوقتفى

البعضيرتدأنطبجعىالمنكانالمسيحينرووسعلىبالفعلجرتانة

صوفالدينونةأنحفدالرؤياسفرفىلإلممانخرونابتنكروأن

لمؤاجانعهدفىثم13رؤياالالمؤمنـنوغجرالخمائفننلطءتحل
بفـحححالبعخسقامإنهيقولإيىينيةكمحابلينىكتبراطهكراإلم

المسيجديندخلإنهقالمهمالعضواالأممامحـيحبكانواإنيرىل
هجروالكنههـماعامعمشريإلىغامحالةفىوصلتطويلدسنواتمنذ
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الوصفتنوقالتىوالتضجةبطولةالمظاهروسطححـأداالدينالث

احمميتزعزعلمحممالعفىنرىكـثعرينانحهاداسالفىبدتوالتى

الطرريئفىناوعهرثةاندتااألضطهاداتاءأمانرنج

موفتجامنبشاألنباعهمتقدالنبوةروحوهذاكليسوعلمأولفاف

عيحيةالمحالمثاالضطهاداتحاقتحيمابهإمماكامطويـقنمأيالقونه

وسعىاإلنجيزيالغةإلىالمقهـدسإممتاباجححهربسببلاطتحاويمإ
ناهدامنأقلأتوقعكحتماءهلموفأقالتإتهحبإلكاإهـداؤدءآ

وانوالهصاصالمعهلهمقدمضهلتبدعليماالمحاوعنونخد

صورتإنفئتالاإلضعلهـهادعـمايتنبأنراهاواضحاوعيخسحدعثوفى

بالنسبةللغايةمؤلمآعقاباكاناهأالمجـأمنيخـححلوعوفلتباىي

سودىالحياةفأاصاظصانهماللهبيتحإكانأللححبملدىاحهو

تقدمالمحمسامالفاثدةاتاعحاابأنقولالإلىافالحباهـتبعةوصلج

حيماو

المعاأأوحرالحىمحتاخالافىهذانأكحرمحوماحمناك3شاكانول
ودراساته5صارأفآمعوحيدمحياأنستحلحعمماهـهـواهرشهإلىتىللالهو

إلمتاجونكانواءبسطانعاديآناساكانواميذ3التاانولقهكووض

علىشر11الهننمنإشفاناككباالخرينتاعإلبماواةوعبادتهالمجمع

موصدةكالهااألبوابكدأشامرةألولخرآبلداإماتحاثاالغريبوئالقر

الستقبالهاألبوابمفتوحاأمامهلمجدأكاغىياألقـلعلىإنهأمامه

واالطمحخانباألماناإلنساناتشعوالعبادةانبلحتاكرناآلخرعلىاخعرفا

وحيدااإلنسانصوذيأنءاألشياأجثحلالداركجاعاالتاقولمىاو

اللهمع
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حدمةقدمهـأنيمكثتامنفيةنينهالذىالوقتسيأتإشهيسوخيقولم

كحوءالكأياالاألحلفىتفنهيوعمياخدحمتامحاايهخدمالحةأمالله

التعبرإيهاانتهلحهـفىالمذامانىامماابهاميقخأااحمةءالذات

ينبقىالوحالرنئامسأخموأامايهومةالمطتهادمةخليخياالآلمإخىلاألشل

الرأقتاالفاءإكسطهادإافاخدمآلايئاأنهايبمانـاناتيظأن

شهغرفافهوالمحعولكمذافىإيخااللمخالأقوفهووسماالثارسشىاوذلوا

عوغاسمجومهـحىلتهاملميقفامأعظمأظيعتقداشاالمقبةيفيةلمال

شمطاانحعلهاإتاا9ت2ااصااأالمـسبجـيةدثأاةاوإهـ

الخفعوسـهفىحهةيمفشيمودأغـينححمةتخاقاأسباضبافىوفظاثعهاالتفيشى

إكراهخدمةبإزاضحمقاساللتهخدصةوعيؤأ3أنيظتسكانوابمكسول

منواضثدإذهمالحغءإلخاشةعلردماإلماوالتعذيـاهاباإلتتختاطقآلالهر

ءحهوقالميـحتهاصاحت5روالنامانامتكاإنالجحيمتوي

الأيضأنقولانننابانهاثتجـاتاهـدالجرائممنكـمراطبأتنا

ثابالسك5جتارراتمالجيمنآلكمباااااأثبا

ولمحعرفونلمألحمماوعلاتولقحااهأئاصححاشيهضم4 ومهـ

الجهدحصارحطمدلوتاضرابىآنفىنكالكخيدمأسإناااالتفوايعو

وناتعاعمدكلىقواكلونأأآقؤسمقىويخظخونبافغااانءلعمأفـثانشنرفى

العقدفىاجزحرتقنـطةاضرابآضاماحىلسواهولىحداألواإللهفىالحغأنه

الكائنجنالزحدتابصمنالمرتقبةالحبإجةةاوحالاونحائالالث

والتعمحبالرأىللتحمحلثمآإلزنوامأضآبموالباعللالثروحفتظكوسوف
نجيتمحنالزلقلافعلىصاالىاوسفلتالتتلفكنلىاإنلكثيدتئله
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ايواحدةاإلطـةلمائدةهـسثاتاألخب4األخاجمةرخريمللت
ىذ1اهسورال5وحدهوأتهانإنلحلكلوحضطألماىثاذاتا

ناالحىجةبنا

ءوالعشا

كىيم

بحثرالمعيتعاملجمفوعرفاإلنساننفسيةنااليحموشـاعرقدو

فىمهمةبأقسحـماإليكـماأتقدإنىنتالميذهأيقواهـانسـحـعالمخنوحى

أجسادحيقطزوبكـمفلووتححطجميخثامصيركمتجهححةسمإليهأإنتىدالرج
أالصلبححذاتحـقأكتافالئجتحنونومل9الميحةكأهنتقباح

فىاوهـارخحسبحدجخودهفىادقايغاهـصيثروتاروالماك5

الىمجهوداتناإالكلالجنودأيههـالهمىهتحينماالماضىالتهردطمنتحـثت

إننىلكمأقولوإئءهباذهبتقددوعاداكدتثموقناقوىاكبذلناطا

لأدسوكنىوالموتوالظحأالجوعسوئلكمأعطهماأهملثال
النصرفحازاتاكمثاتحولهوالتثتإلىينممأترطنهيخبجدى

فيهمهتانالجنورأمريكاأقاليمونىياألسـاتكانحينماف

أنأوقاعبهاومأخطارهاويرةاتزشصاتخأنتسشطيعونهمقاحبى
هذانطاالرأبهارجافىكحاصاثمبنامافىفاقتواانايألمحاتباتو

والموتوحثيةالوصفواالكلثرىوالالجوعونتعبباإليماأعايهماللميلحانا

كنماهاوطرأراضثاثمممأماماآلخـرالجـانبكلاحةوالراألفاإصأإبالمقارته

جهىمنأماونمختاهـمااقآلناختاروابانقرهابناماأأيكمارأم
وأثنىعحجـوزابحاراشلددهـوصححخاركـانالجموبإلىمحأوجمفإن

مالحافنة5وبهأالقائدبزاروجانبإلىفقمواوجندياتقدمواكـر
وبرتافواعغزوبدأالقالثلجالالر
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المتاعجـماطريقبلراحاطريقاثالفاقرةدهأفىلناايثتاوعدصن

دقاوتافدىاربقالممقولءاماوالموالإواتماوالعرالمواآلخااضـيمااو

مفتواتابابهرتقلالآابرانسعوعألازاالومواأللمجادإلىنجا

اسمهجدألجلهـخاطرتهويخافىلوائهتحتءاالنضواإلمماالعينين

383



التد1
لرعوكىث

الىحآلتأكخاا3

خيماءادحإجمغال

فآنا

أثم

بثـماقانآئضمأل

آماصاعافف3

شاالتيفمحاش
ظس3ءا

قاقحأ
ص

آخدحمحشزذأزشحينهآلذكا

لاحأتلكهاصتلىآلكـمالم

ئمآخئرإشةحضآآآحد

أثـطـيـقآإتاألت4آنـطإحقآنمأ

ودحمـأجمـكئمإبددارطثتدإئ

ءدكلمصظص

11عالأل
سمحزىاحمصـب

حمتلجـحـخخ

يمنول

تمآئغا

قالتـفنمجمإيغلىأددثنونةوخلىبربرغاتخطيـذمحلى

وأبكااذااجمحطكمافـألطمايررآدلصانونشؤآل

آثغاتـيمطلذارئـينئىقاقإلولذئحوثالضاكـماأدؤأخخثمآترؤتـتي
يخآقدب

1أ615حابب

سكانالحالولطسعاللىشماك1الداإلسهتالهمحاااتأحـالقد هـهـهـصاهـ

ةاحهاباأنححمهـأاليمسوعلكـنوامـحاانهقدهـأقوشكعكبمأحزنهما

وشافاعزىالهمبرسلدىقهميفاثفسيلهايأيمماقحـااافى4لىهملخشر

يكنسدباصحعهمقاضايماخااألزسافىالمحصجعاكلبشالقدح

483



الظروفكلفىطـحفرهيباركهمووضعمكلإلىافقهمكروأنحنا

ويتخلغلوقلوبهمممعقرلإلىيصلأنممكناكانمابالجسدمـعثمكانحيئ
ارينتقارحممحطءأرحرفالمواقفبعففى5رأيناأنخاولوهمضحائرإلمما

وحةاسديقيوليمامحانالومانالىاتاوالمسالالجدوهاكأنال

مامإالروحلولإنتقيدهاأتحضطـبماايةموالزمنيةقيودوال

8292مىرهم111ءانقـضاإلىااألبالسعأناهااللموع

الدفىابئينقصالىذاالحركةباطهـفىضعننأالبضرسيوحدفالروح

وتحـتوقحـاتصانىأفىالكاماوالتأثاالقودالثلمةامخدوسيعطى

مكيـطظروفتاأث

المحماذدسيماقاالقارواعهلعصندقيقبملالربتتثداوهنا

وقدالثسإلجاألصلفىهىاوحامملعـاهناخخدمةالمـسوالكلمة

ياتنعنجالهماموفىيدينأويبكتدحمماالمالترجمةفىوردت

الثلحهةواحدهاحبالعخهالتعبراليمكناألصلأنثئعذافىوالسمبب

أوامسمالسصتجوابأوشاهدلمناقشةمتخخاكانـتاألصلفى

ومجاورتهاإلتساطاةمداوةصفتحملإنهاقصبةفىصمضلمحاورة

طدحةالمونظهيسحنانااليوسكانمحاورهقليسمسلمأونجطئهفـايعترحـتى
النتيحفلهااورةأماهذمابعاتلهولقلبهمحانايضميرمناولثعةعنهـأيضاللتعب

بفحعثدتإنساناتاتنعأنتستطيعأوماجبارؤ3إنساناتدينأناختسخإنها

نحتاجذالنهقهذفىفىخاوابالذالخصمقوةاآمااددعووبطالالحجتله

السطرفىقاوتهـاالتناعإلىاأينحتاجوالديرونةإلىنحتاجلمعنهيإناإلى
وتهلىثسوكلىخطيةعلىأالعاكتاقمولباالسيديعىماذاالتالية

نةينوث
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المبيسوعاليهودأسمحينماخطيتهعلىءالخاطىيدينالقدسفالروح
رنقدمأيظنونلقدكانواخطيئيرتالممبونثمأيعتقحوشايكونواأ

مجرتجتهمرجابهمصسنناظيرآفىيابطرسوقئتخيظلكمتودتهخدمة

مءأماماتضحتونجطيتهماجمههـاقضاشد372أتهاكناأامقاوافخنهسيا

ببدالااأسلموتدالوجوفىفعلةأقسىصبزاتارأحممالمحعرثمجر

يدفعهالذىمانجطيتهاالقتخاعإلىاإلنمحانخطإاماترمحالمبلص

تىالمحصسليبأمامممذنوبيتهالشعورإلما

يعقدالمبنترفيأحدوكانالهنددبا3فىءالقرإحدىزتإندقيل

علىمصتنعجالمسحياةكنةملهوئيةبصويؤيخىبةثاجضاخات

خالعحليبإلىصاادةقصداهصلواالأومالاتاكاااجدكأظأ

وهتفة1الصزتظهركانـاحيثإلىرآسرع4اممزثالهخهبىأا
مكاذكالمكاقاهذإنالصلبعقأنتلزلايدباسقاشا

لمقىبالخطيتهالشعوربدإننحلصإلىمحدحتنهانوقنأننتطيحنإننال

فاسطبنفقعتثةاثأمامكحليبالأمامالىإنسانقلبيبينهالذئما

يخالتاهـفىيظهراآأيسوعصاحـاأمامسلبهيثمـرثاألماعامألفىمنذ

حطبفىفاذانجوأقساهاالميتاتأشنعصابلتهمومصلحودقادةءأنبيا

الروخأثيربإنهالروحمملهذاأماصاهـنارإلممااالشيدصاالمسيح
ظيةظايبكـتألتنسآنالىقبفىالقدس

نستعيعإننائمولالهذايعىماذارعلىالعالمتيبالقدسحالر2

برهوإليهيخميرالذىالـبرأننرفحصخمايحخيةماحوضببثـلكشندهآشا

هعلرفصلمذناووجىحوكماخمالكجرميـوخمحملبآلحآاا
حرطوقياشريراالـبودنظرفىبراتاذوهصلباةالموتفيهونفأالحك

عقابقيابـفنراطلكممابأقمىفعوقبآخطيزأتانرواقفىراكأش
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بدكالذكاماركاللهوكعدوشثاخطرحمترداطصثمعليهصدرقا

يسوعلاصاإيتطلعودافاسجعلالذىمارصورذإصاإرطةالجىصورة
أ745عماليبالعالروماناكأليآلقائداكرآههمافيهناورؤلمصاوبا

حذافىنتأملحيما9ا9أممالقدسقطرليدابولمـماالفىاممدوماث

كليهآعدرتممطيهرجمذفبالبخنرآنايتعلقهالمفجججاءشيئابرادـمرال

فىثقتهمفعواأدالوضعيدالقواكننداكتكشهالمطاتالى
المثحلوبذلكشأنالفاصتهعالذىماىسصلباالموتقاسىمجرم

طالجرمحورةيحولالذىماالقهابمنأقلليسواعرانالعارمزهـ

اسشناداالمسيحببرالعالميقنالذىالقدسالررحإنهالرمثالإلى
اآلبالىوصعوده4قياهإلى

ايـماالثمحلىلميسؤعوىهنا5دينونةكلىانعالميبهتالقدسوحوالى3

ةخطبالتالمانرىوفيهالخطيةتإيئالتىتميةاطاللهذةدينونرىوفيه

شوثنيجعلناالذىمدالحكمعليهاوصدروقهرتدينتوقدالبشر

4التحطرقلؤميجعاناالذممطماالثانبقولحاعلىأواللهبعدالة

األكيوالعقابتنتظرهالنىنةلمينىالبحتميةالخاطىاإلنسانيواجهىاألما

لماذامايتدناهبعمليقوأأناإلنسانيستطبعاللماذاسينالهىذال

العقابمنمناصفالالسوممطالسبيلئنكبإنبأنهنفسهةقراهـفىيوفن

الداخلىاالقتناعيهبناىالذححلىالقدسالروحإنالقدسوحالرمملهوهذا

رادعةحتميةحقيقةاقهوعاللهدينونةبأنكيداأل

االنسانيقعحبنمالمجالتصريحبعدالوقتلمجنلمأمرآخريقى4

أماوتتمثلالكافىالمسيحببريقتنعويخابالمأنوبيةالشعورتحت

وفمححهخا3المسيحصابفىبأناليقينهبهالذىماالقاثمةنةالدينو

783



ايضااهفهنجالدينونةتويا3مننجاتهالمسيحكفارةوفىكفاتهلمسي

قدنيلمالصلألنهتالميخرلملمايسوعولكنالقدسالروحلشا
نءإؤمنصللوممجدرهالخالمىرئيسهوالمصلوبيسوعإندتم

يدينفـهوإليهيدفعناالذىوحالقدسوحوالرلنابألنسبةعاالقديمفى

طريقانجدفالنونةالديلضاويوكدبوجودويقنعخطيةعلى

يمـوعصليبفىإالللخالص
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إحهشااوص

يميقةإكـئم4ألقوةأثكيحرةاقورآطإن
داكءبئقتئؤآماآألناتختماأنتسطيعوذآلت

كحفئمآلتألئهقأتجميعإلىيرميذكئمقهوآلحقآروح
بأكورثخبـركئم5بهفنميتعمغيصاكلبلنـفميهمن
كألويخجركثممامضاأتتـأخألئهيمخذنيذاكآيحة
بركئمماؤدجتـأخأومفاإئهتأافاصأههلألباقا

إ21ة61عوخـا

الحظيماولمجالألنءاروحهوأايسوتتعليمقتهدشالالروحإت
وحياأوإكالناامتنسمىونخـنتنرنايعله4االمجقيأتماأنكحو

فقرذتوجدوالللبعتعرييهوتقراللهحقتقديوحصالوحىاونفاإلعافى

الفقرةهأدتعلغهماشدالوحىمبدألناتحلنالكتابفي

تقدماتدرجيابدأيـغللبنتراعالنيفىفالوحىأ

ماكاننالحذلكفىهولكسأهاحماليعلنهالكثيرمحولقدكانأل

ومنهيقبللىأنرونقداليبمألءمثـماكللهميعإنأنخطت

منفليسياتبلهءيحزكهأشاستطيحإجمااقاطلإلنساناأفقاأطبييعىاا

التعليممناألولىاتهسنوفىلطنهل4إنسبافىلماتناينثتإيةنظرتقدمأنالمنطقى
ووصلطوىعنشبفاداالحسابعلمءبادىلهنقدمأنالمعقولمن
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ئاثملهنقدممعهذمدرجأننستظتالجامعةبعدماأوالجامعةسنواتلى

مننطلبوالغضلعقةالمعقدبالنظرياتنتقدماإنناالنسبيةنظرية

جلفىمنآسطوشالجمأشابهـتينيةالمااللغةفىرايثلهليتإنسالق
وحإنهثااذعالهذابريىللبشرالنهووحـىناشيثـرورألمنماخطاوأأو

هذديقبلأناإلنسانهذاخيستطماربيتهااإلنـانيعمشاللهمىتخدتدرجى

اإللهىاوحىاكخاباتوتنههمدراسـهعلىتجنناالىحـااالمةانتائحهاهدالحتهيقة

عـصولفىلإلنسانالوحىمهيقاماالمثاكعبيلعلىيعهصدمناوإتا

طذاكاناإلنسالنتارلمجخمنرةالغيتاكفعاعـلهيماالقتالعهدست

ولنأخذتقبلهأشاتستكليعأىواالبممريةتحتاجهالذىالحـةنكلهو
اوئماومالم

عكههـانتصدعنشعبهاللهفيهاوصمماليفقراتكأدالقديماكهطـهاف

وحتىواألطنالءالنسامعوالماشيةوالبترالغغيحرمواأنءاألعدا

وهناكبالنارخرقأنتحـتمالوصيةصكانحاوالمقتنياصـاالماديةاالخنا
إندمويةةوحثباكحظاكرفىتبدوالتىححيةالههـهمذهءوراخالدةحكة

الفجةوالعباداتالوشنيةمظاهرمنمظهرباىيتلوثأالينبغىاللهضعب

قدكاللمسـة3ساصكانـتالنى

عبادةكلتمحىبأناألمرالزمشعبهنقاوةعلماالذيحافظفحنى

قديمأأدركوااودالأنبمعنىومظاهرهاوأكحنامهاثاأمحاأخرى
حتىوسيلةأيةوالتسحبعدتضحيةكلتقتىقاطينا11نقاوةأن

كمابزوجةاواحداارتبطفالوءالدماثسفولاألبادةباركانولو
شكالفعماالقباثلتاكمعبوداتمنذطبماتماالاقتنىأوءاألعدا

093



كاناقدالعباداتظكإلىبأكلهالضبانحرافصكـونالنتيجةأنجه

الموسويةالديانةفقاوةعلىالحفاظهوذاكهمنالهدف

تطيعإنناجديداحقاأعلنلجديااالمحروحيـوعأقفلما
أفضلنعتنقهاالىاخعاليماونقاوةنقاوتناعلمانحافـظأكاآخرطريق

كاء3ضاهـ411نحهأننستكلماآلخرقرؤوسونطيحدالسحفيمساثأنمن

وعقيدتنانفوسناسشـاونثبمنكمكسبينفنكعسبوعخيدتناينناث

دورةتدوهـأتودقمنهجانباكشولةالحقالقديمدالءأبناتفنهمالقد

الذئالدرساإلنسانيةتستوعبأنتستطخاحتىتطويلة11دوريهاالزمن
المسيحقدمه

فهىنهايةبالهىللتراللهناتإطأنأيضانعرفوسوفبإ

ببنأننعتغدإنناورالعمنعصرعنـدمىوالتنحدعندالتقف
إحاءنخطىسنناواحقهذاللبثرالثـاملاللهإعالنالجديدمهاالدفتى

إلىبعدتعدفحدثلموأيهاأبوابهاأغلقتقدءصححاالأنننظكنا
ءيوكلواللهةجديااعألناتلنايعانالماتاللهروجإكاكمااألف

كالأنمحيحتنقطعوالتتوقفمستمردل1بصورلةذاتهلنايعلن

للبعثراألحمىاللهاعالنفهويحالميمحوخحطخلهرقاااللهىالوحى

يستمروفيهتخىكيانإنهبكضفئمجحدةةصوليساةحروعدايشلو

ةصفيثطشفأشمنأعهـةحسوعإنللبحثريةاللهنإكالامالعلى

آحاليعلنيومكلوالتدهلنالتعلنهفتالإيةاألاإناالزمنمن

علىيختملبمالذإدأ4وتعادذاتالعنوحقهحيالمطبيةتفأكثرص
عخاذاتهإحالناعنينوقفولا22روياةالنجهـىأقوال

آأتهظاكتشاثالىيةصالبخشودحمىمازالإنهديها3لل021عامتاريحز
لإلنسـانيةفيهمالمقواووثالمسجعيسهوععن4وأعظـم
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المبدافىنتأملخاصوحوبأكثرالحقيغةدذحيبرىسث

والرسلءاالنبياعلوقنمآاسىالتدرحىأذوحواإللحولتألوحىالثدفا

فقطلسواهمونوقيقالالولالالهوقباقىبمالسعيهخحددآوليسفحسب

وحىالمتهميستخلايذيناألشخاص

رائعةقصيدةسطورتتضمابتنحراإلىرسالةعظيمشاعرميتقده
لما1قاكرإذلافالدةقصيدتهنأتنيسونأثآنه

واتيهفئالوسلماتمشـاردصصدهـإلىنهوراعتهحاصاتدعحيما
حنهاالحبيبفىلمساترآإلهىيائنىضياإوةاطاترنحهااتط

وبقـولهالموياالقرارالمسياأوبرافىحهـاندلالموشاريصحو

فوقحظيمالوااللهانظارىاأمامؤوحةءالسححارأيـتأسطردكنحيغماإ
كاتبمأالذىوحـماالشأنوإطاماوحياهعذافىنرىأالماالعرل

القديمكحماطقالبفاكمائوالذىالراممماحزموركلماتاحرالمز
نجاالنشادخيبنن

أفادتاقأواللبيةالعلميةاعاتاإلختروااإلكآصثماداتميدانوفى

تواقاحيمانجالتدوحىلمكفىأالالوفيرنجالخرعاسياوعادتتإنةاالف

مزرعةفىالبنسليوأبفعارتحيطاسثمفافةاالدائرةفيرئيؤاصضتالصدفه

آلالمؤلاأللوفحياةوإنقاذالبنسيناكذشافإلىكعذاويؤدالبدصريا
اللهمنوإعالناوحيااكرذفىنرىأالكترالمتالهذاعالرالقياس

عالخأالمثتشصفأوالعالأناألحياتغابىفأثيحاىذاإن

فىنفعسهويحبسىاايالىالءاركأالليادلىويسهرالتجربةتلوكجربةداليقوم

حمولحهثونت1
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اثحـعليحتعمىكقدذاطإانهايةأقبصلتمالمجححعبعدآعنكره

ثكماصونيتووصئمأظةطوفىكامبابااهمابهوكأفى

أعاضادرممنريهالاممـدشمناإللممامعليهيخنرقتجلىلحـظة

اليمانـاتهيختهىحيخماأخرىاخاطصباللهنموذكاثهرتهومقاذيهرهمن

اللهقدمرةتبداجقالحمدعند

اإلهامنيلماناححأنحـحىطاذا

فىإعاسبثهوقىفش11ابانجـاصورعلىمغيرنهإع9اللهوحمماإن

القدالرهكأتهلححنهومجالىكلئالحقوإعالنااللهحقهوقاخى

نااخالنكلطإصاحمماالءبادممطمنآخرمبدأإلىنأئهصأوهنا3

تشاعىاألفأصامليقااطإنحةطبامملواثقاكللطالكمصهواللهمنهو

الحقإناللهحقهوإلنهابمهشايغنالسمهامإنافدعطعةإنهاالشان

موجودصشىإنهناطأفمصنعفىشهنأوأدمغتناياخافىالتخلقه

كليخلفنخلتههالأولتناحوهـفىءشثازممتشنثهأنختاخبالفعل

ننثسهالقهموىطعناكليس4اللههبتهوكىالذىحتى

لناباننسبةدلولهاوإعالنإليخايسوعأفكارتوصلهوحىرال4

احدهـنوجنـىلم05بستقصل3الذوغضاهعتهظتندأتموعاليمعظححقهإن

ءكلجـحأئاتصميشطعولملناليعلنهسوعءماجاحمقإلىوصل
جياالالىمعلمالهؤجما4الحكةواحـحهحاواممححوالوجيالالباجو

إفراوللحقيدةحياةاس4تعماتعنبهماآلجرةامإإنسانصليولم

يخفطعالداثممستمرتإعاهوالوحىإطولألهةللفجتصعالمواكل
الحـجتمع4وعأدالكحالميحوعداهفمعن
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كفابطريهقإليناعنقديصلفالوحىشلهاألمرسريكننا

ياحد4يالذىحوالحىااللهولكنموانرةعقيدةأومطبوعةكلمةأو

أكزقناهعرمسيحنامعلنحياأكربغااقروكلحاالتهدسالروحبواسطة

فنلناأكئرذاتهيعلنحياتنافىبهتشهاازددناوكلحافأكئر

سلطانهنقبككيفنتعلمأناعليناووحيهنهبإعا3ءنتأتأردنااذا
لىرخالخىمعلجنبجنباتتمتنىالممميمعرفةإتوسيطرته

اإلمتياشوةالطريههناسنالمكراضعناظألبنائهإالذاتهاللهيعلهلنو

المسئولةآيضآوهنا

49



فرصالىيشـحولحزن

آثضأقلعيلبـخذثئمآلئئمممروننىقليلكد
آأللبماذاهمبألكماترؤننى

اكلمؤلتغمقاتغضهئمتآلجميذكأمقققاذ

آئضألحلبـخدئـثمآلتئصحروتقلعلبغدناةويآلذى

لمذاحؤقاققائواأأللبماداهمبتىؤيخترؤتني

يتكذمبقاذانغقمناتعخهيقولآلذىآلقييل

تئهئماذقألوهتأنأيريدونكانوانهئمآئوعتقشيتم

قليلتغدقائمتأألئـىيمالودأ2تتمفتاالذاآعيق

الحقآلحقأترؤنافأئضاقليلتغدثـئمجصروتنىالته

أئتئميفرخئموآثعاوتنوحونسمتثكـونإئكـئمكـئم4أقو

آلقرأةفرحإلماأليتحخرنكـئمولكنستخزنـودت

وتدبقمىنولللت2جاقذشاغتهاألنتخزنتلدؤهى

ويدقذئهفيأثفرحيمممتمبةألشثذتذكرتعودآلألطفل
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حرناألنآعثذكمكفاياثقأثتئمأثقاتمىئسقان

أحطيثزعوآلقدوبكغقتفـرآثـفحآسحأزاكـثمليهـنأول

ئئآشموتنزآلتممثأأثيؤمفالذوفئكغمضكثمفر

يئبآفيةلمجآنةوثمطقثقاكلتكـثم4اقوأجقأونآ

طائوا01بآسئحىشمئثـآتطفئوائمآألنإلىئخطيكـئم

ةاكافرحكثميكونشأخفوا
616142يوضا

الذىالمريراضراطبأبصارهالمحدربيخترقافصترها5هذفئ

سيثصرقجديدعفدإلىيانتظرهقالذالمؤلمانقرببوالمستقبليحيا
حهودىالاالفكرعةرهتففىينأىالاذحسوهوقمحيداصافيامتألقا

الاللىاالدهرينإكينخممالؤمنأنيعتتهدونداليبـوكانلقدالسائد
أمانةاالعتآللي3راءردىؤهوالىاطدهرالاأماألشارواإلحص

المشرقماالعهدفجرارإلجوقبلهبىاذااللهعصرفهواآلقماالدهر

يومأماالسعيدالعهدصاذاشراقةإلديمحالذىالربيوميأكاالذححبى

محترقةرالعناننحافيهالقديربغضبممثمتعلرهيبمريوفيومالرب

دالوبمأساساتوثنقلبالكوالموشالرلزلوتر

افترةاعنيعـعرونيهودالكانولثتدالذهبىاحهدابعدهيمشرفثم

وكانتالمسيااياملقربالعالمىمخـاألمهدينابينماميبةالر
دهدالنىاالألمتالمثارضعساعةالحاملاألمآلمنمستعارةةكسرإال
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أدبوباألخصالفدبموالعهدودالواعاإلىجديدةجـاةدخول

الرهبةايوالربايوعنالرهيبةورالهذهيمثليزخرالدثذئابنم

قادأقريبالربايوأللطولولواقائالينادىإشعياعفنجد6عبوالر

ويذوباألبادىكلتخىقىلذلكءشىكلعلىالقاصرمنعـخراب

كاكوالدةيتلوونومخاضأوجاعهمئأخذشاتاعوفيرانإتقلبكل
فىتهأليرالنبىليوئشفتىمنالتحذبريدوىبينما3168ءإلشا

ءوتتام31ظايوافرحبألنهقادمالربيومألناألرضسكـانجميع
يكونوالاألزكامشذرهنظيكنلموقوىكثيرشعبوضبابغيميوم
3ا2ثليحوقلهيبوخلفهتأكلنارقدامهبعدهأيضا

وكلورالمحكدكالتأايئاأخمأذاهو9يهتفنسحعهإلخىإلىأشأا

يبفالقىاالاليومويحرقهبمقشانونشيالشرفاعلىوكلاتحبرش
عنتحدثنبواتهيهايةإلىأقفإذاا4الحمام01اءقوالأصال

اجكمإسأششأنذاقاثالللبثراألخيرةالفرصةءإعطافىاللهمراحم
وفىةهءعاوالخوفأالعظيمومالالربيومءمجىقبلالنبىإيليا

ائماقوخباهـسئرفئنترأاألبوكريفاكتابات

ضقاراإلىوالقوذوعارخزىإلمالمجدحوليتا

72اضافاااباروصاؤإلىيتهعولوالجمال

فىيقولالخقانرسولالبطرس9ضبهدالجديدتالعهدسلهـإلىاتخهنافإذا

طافالربيواالليفىكلصسيأفولكنا3الثانيةرسالته

األرخثهوتحرقمحترقاعناصراتنحلنجضسجسمواتالتزولفيه
الفيهاالتىوالمصنوعات

وخمبهغأامأباتحلللتىالخاضرآالماآلالمصورةهىمذه

أنجديدالعهدوبدايةالعخيدملكهالعالنثانيةيحالممءمجى
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عنهغريبهةالصوفللثشتوالثثريعرفايسوعلثتدكـان

عالإننىدادتالميإهياترلهناهوخبالدوفىذاكرذ4اقشالقد

فيهأصباممطاألاليومأقثافةسأعودولثنىعندمأفترقأنوشك
فىتجتازواأناألبهذاقبلولكنةسلكوراأمجادوتحنرقتصلحطائ

المحرقةالبلرخا

ووقفتمهـبصاحشححلتمفإذاالمحماضاأيالفىجوذواوأنالىال
ئالعظحالبركاتلكـمعاشكهشسوفالقادمةاصفالروجهفهثانجتنن

بححرئحتحالالذىبحىالىجاةإلىيـاالحىقيتطهـم

والجىوكأالويجااتماالهـأكرقاتعأفرحإلىليتوجكلدحزنهأ

عداوسروراحةهـأططهدالرجوبدواشكألىأساألنفىإمياخاناأل
بالديخأأتمـمـعثنهااداشرذ

يخهلتتيدواناأحزإلىلالاخأفرهتتحـولالذقماليهنـافىولكن

ليثفالتكاباهخلطانهالمـيحىشـايرنماحبوأمجاداحأفرإلىجىالممىاعطأحز
صـابالتهايتالعهرةوأنلمثاكلمايةلصالوحمجوداىأعاألكر

خير4يهاتماخرراشيالصبعقول

المسيحىبافرحيخصاللجوهريانأمرانوهناك2

واالضطراباتالظروفعنتقلمساليزعزعتدبتافهو1

ثـاحلهمأمامثزوالأءااألعالىآجوعزعفىالإفاصاوالوجوأمواج
كلحياةفىاخخباريةفعايةحقيقةوكنهاالورقعلىلماتليـتهذه

وادىفىالحزنرادىفئايأللوادىفىبرازواكيرينكهفـكممومن
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مومجمزيةوالثةبالبرفائفنخإلتنهكـولوحممفإذاوالدموعبةلتجر
اختباراتةسجلمن

داخفىهموىثهرةعضاأاالمرنمولفىبهصدقتتحدثاراتهواختـج

مافجهامالماقلمسشأايعحوخصههىاكالثرحإنداىلفحذتذرمرياتاث

المسيحضرعلىدمبئفيولطنعهأوأاحمااهـايعـطبءكلىاليتوقيفإف
افىطاطىاإلفىجذورهوزخعمتا

العالماآفراأسافتءكافكاملإنالفقطشاثاستوهوب

عنأفرافىيبحثاإلنسانعناليبحثـماخنـصرهتاكناقـهركنهناك

افابالمالناءترإفالوالحزناألليمـاوراتبحبهفاذاءاإلكتفا
وتملؤفىذاكرتافقتتلبدقإفعانكـفحجـصهاكنأطألتزيااربغيمة

فيكتشفالواحةعنجحـماإكالتكنههرىاليدالفىزنواطبالندامة

المجاربل51شاكاولالركـامماءرجث14إآ61إامبأثهخافىاحةهـاأنلى

31ةيوخاااأيضايعطتنالماتهذانينتحربمـةأكلللـامرية

افىالالنبعوهناتهـحضردسروهـبحاوعأيمىبايخترىاطالثـماو
ءاكتالةالراحذنيهلمرليه4بقدمالذئ

إسىثاحـميهماافرصاامصفـتمنإذسدحماليمولتم3

فكلمماتولتهنرحاآالمهافىتجتازتلدوهؤاأألسبقتهالنىااآلال

ينحأعيدوالثالوليداطفلافرحةفىحئاعجاكلصىتيالطانلتول
فىبراوؤفيحبيممامدأاألمجادفورإشراقفىنمثهاداالسعذابات

يحترقاناشهيدبللهفصيدة

فىانهراذاوسطفى

هيبالريوممما
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بنىتجذدبدتا

اللهيصجوتمنة

خدتنفصىوحندهاال

مصمالمسيح

يضمنىحضةالئ

حـآفأسز

شياثفئوهذهيا

ضيقىكليسيتأ

الغالىافنننمىانالبدؤإفناالكثريكلفتايسوعلاخالصخاكاناإن

بأننايقينخاحرحةوفىيناإللىأبدإلىحبيبغامعقممونبأنرجائنافوحةفى
ماعليناأثممناكل

ذكفى9المعرفةعالالىيصلالمحتملالصابروالمسيحى4

جوابالهابهطالالحياةفىةشكضأسئلةهناكشيئااليوآالتسألوننى

امحيرةالحياةمشاكلام10للثباتوسبيلناحاللهاالنجدمشاكلمهخاك

أنمدالنستطيعوتسليمخضوعفىنقبلأنبالعياعظالباالمماطنسلكأن
لمحاتحيهانحصحلاننستطخالحقمنكسرر3الإفهمهالىنصل
لناسيكوناآلقاالدهيرفىولكناهاثانيمنستطاللهنورمنخدطفة

المعرفةءملإلىونصلاالدراككل

اللهحجديمةقةعفىنكونسوف5

ونسألهةإليهنذمبأننستطغالصادقةالمعرفةاللهنعرففحيما

ونثقماحقامصراعيهعلىمفتوحماالبابحصبحذاككدثفةبكلطلباتنا



ةشكأدقطيساورنالنحينذاكبالمجةفياضقلبهوأنالمحبأبوناأت

مضوحبقلبإليهفتحدلثأنونستطيعبطلباتناجاويربنايصاالبأنفى

لناونيفشئءأىألنسالجديدةإلقةالهذهظلفىإنحاهيدالاويقول

طفلمحبحيخماالقاصرةالبشريةمفاهيماحدودفىاهذفىنتأملدعونا

األعظبموالمحبةاألسعىفةالصرألبيهأنجيدايعرففإنهبهويثهتأباه
إتالاألحيانبعضفىلهيقولانإلىتدفعهالتىاألرفعوالحدكة

طلباتنابكصلونتقدمةإليهممثماكلغابكلنأقطأنلناتتيحبإلهناالجديدةصلشنا

مشيئتكلتكـنبالقولالطلباتهذهنخـتمأنعليناكش

فيهاأإننااسوفىورةئمجتطممهلةالجديدةالعالقةوهله

ثاتناوفىاللهقبولنجدغفرانهوفىاللهرضىنجدمحبتهفىمقبولين

منبببسفيناسرورهاالبيجدفيهسرورهاالبوجحدالذىذاك

ووتسمعرفتنادادوفئويثبتفرحنايكمكوعبصلهومايسموعهو

إليهووصلنانلناهقدمالناكلإناالبقلبإلىأمامناالطريقويفتح

قبوالنجداسمهوفىنطلبالمباركاسمهففىالمسيحيمسوعق

حيباوقىرضمنهفنجداآلبمننقتربالعظيماسمهوفي

ا



المجاشرةعلريق

حينشاعةتأتىؤاليهـلقيـأةضاليبهذاكذختكـئماثأل

كآلنيألآأللبنعأخجركـئمبلبأةصاليضحآأيئصئمأكاصئيال

إتىتكسئم4أقوؤلستبـآشيهاتـطالئوذأصؤمآفالذى

جئكثمتفستهتأألنيخأخيالصثممقآأللص4أسعأأتا

خرخمتآاللعثلميقأتىأؤآشئتأخمئتفويىقذألئكئم

ؤأثضأاثغاتـمقأتثتأؤقذآأللبجمثلمنأخرخت

آأللبإتطأدكعتتؤأئغاألأثرك
615282يوحنا

يتحدلفكانتاللساعةحتىإنهالفضكرةححذهفىلتالميذهيوعيعيقول

ئالاألمعلىلةإداللموهماتستخدالوإميابارممماألصلافىالكلمةوبأمثالإليهم

تمعالمسمداركعلىيخفىمعثماقوالالفنهمعلىاعسرالأقهأساتعنىوهى
أنويمكنمضمونهإلىاالفسانيصلحتىوالتتهليدالجهدإلىنحتاجقوال

اليستطيعالنىالمضغوطةةالقصيرءالحكاأقوالإلىلإلشارةالكلمةدـهنهتستخدم

اللغزإلىتشيرأنأيضاويمكنوقوتهاكتنازهاالاستيعانهادىالطالعقك
حلهإلىوللو5فكراإلنسانلىيحالذى
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رمورا3أعطيكنتاللحظةههذحتىالورالدمعلميقولاهني
والمثكالرمزمقنعآبقناعالحقلمأقدمكنترإشاراترصورا
سأخدثاآلنلثنىمبأنفستحلوهاانإلمأدفعمأمورآلأقولكنت

ورهأجالطفىبالحهشامصإ

قليلبعدمافكوأنهاالبعندمنإليهمأفاأنهعالنيةلهمقالكحنا

ليسإنهنفسهعنأعلنهالذىالمجيداألعظبمبالحقتقدممنااأحيثإلى
زدريابهايةليسصاجبالأنلهمأعلنهناالمحيداللهناليسوى

اآلبوأمجاداآلبختإلىالطريقهوبلاآلالمأوميتاروال

يقولفهوأذهاننافىالدوامعلىيثبتأنينبغىمجيداحقايعلنوححنا

نتقدمأننستطيعايحبألتهالسماوىاآلبمننقتربأننستطيعإنناللغا

خاطثةصورةمخيلتنافيمترتعماقغيرأونحنرأسأاللهإلىبطلباننا

محاوالجوارهإكيبدوالحيبواالبنغاضبأثائراإلهافيهاشـخيلاصمورة

رةالصوهذدـأمامنامنيمحوياأليسوعلكنوعليناتهثائىمنحمدئويسشعطنكهأق

وخانأعطفأالكبيرقلبهيذوبعطوفمحبإلهصورةعنهابدياسبملير
إليهتقدمواالمحبةإلهمنرعباتمتلئوااللنافيقولكونامن

الحظوامحبةاللهألنيحبكمأنهتكتشفونوسوفلهطلباتكموامقا
يقرلىبهوكأىالصليبمرارةفىاجتيازهقبلهذالنايقولسوعأن

آآالسأقاسىىولجهتكممناطفهوعواللهقلبغرألأموتلنإنتى
لعالماإلىجثـالقدمباللهأنلكمألثإتوعارهومرارتهالصليب

بهذايحبهألفهبلالعالميبغضاللهألنليصالعالمإلىاآلبأرسلتىلقد
يسموعإرساليةفخالفاخالصهسبيلفىالوحباابنهيبذلحىالقدر

الصليبعلىالمراقةيسوعءودمايسوعواتضاعسوعوخاصات
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عةماطهذهندركانممكناكانومانحونامنالفائضةاللهمحبةوجد

إبشرلاللهلمجةيسوعداأعلنلقدبنفسهبهذاالسيديخبرنالولم

ءجماالتىوالمهمطأكملقدمملهأنالمجدربلنايعلنالفقرةهذفى
كانةالمثوبفىالبشرإلىاآلبمنأقلقدتمامهاإلىوصلتقدأجاهامن

المهانةطريتطفىاالبإلىيعوفىوسوفبشريتناجسمفىواالتضاع
اآلباللهعندالقبولطريقلنافخحوهكذاليبالصطريقاراوا

ليسوعلمجتناطريتماعنألننابلالمهباآلباستعطفطيسوعألقليس
اللهقلبعلماءأعزالصيحنا
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شهميوهبالمم

ممثتوعآلئمةسفمتتاألناضهومذةقلالهقاآل

2خمابكلغالـئمأتذتغقئمناةآؤاجدآألتوذشفى

منأئلثئؤمناللىأخدمئأتلثتأنتختاجؤقشت

هؤداتؤمنولطاألنإممتوغأتجاتهئمخرختآنل

إكواحدكلفيهاتتقرقوناألنأتتوقذسماعةتأتى

ةلتانفيؤخإلىصتأتاؤؤخإلىؤتثركوتيمتخافئ

ىستآلمىتكثميتكولقاكذختكئمقـذتعى

غقثتقذأتايقواؤاليهنصيقلكئمكوقشآثغاتم

آثتاتم
616233يوجنا

أوصلالذىالطرقيعيونناأماميكشفغريبنورلنايبدوهنا

االيمانثةإلىقفزواقداهمفىهناليسوعالكاملالذسليمإلىأخيراالتالميد
عنإتسانسوالإلىيحاجةليسيسوعبأنتحققوايقولودطكامألخالكامل

إلممارجعنالوالقولبهذامونيقممماذاتراألمورمنأمرأى

يتناقشموننراهماالصحاحنفسمنعشروالثامنعشرساجاالعدديئ

04



اسيدابرىبخفإذاأمرهممنيرةحرتوهميسوعماقالهمعنىعنحمابيهع

نيتحاجونوافيمكايسألهمأنإلىجةماحادونثمأسثلعنبحيبعشرالقاسمعالعددفى
مفتوحكتابمنكاكارهمأيقرأأنيسوعاستطاعأخرىطماتيأو

يعرفمنأمامأنفسهمرأوالقدبهآمواأجلهمنالذىالسببهواهذ

يعرفيسوعإنيسألوهأنقبلمشاكلهمكلنءهمويجيبقلرحمهمدخيلة

كلمعيتعاملأنيستطيعوهوالداخليةومتاعبناوهمومناافكـارنا

أمجادهوإعالنباللهصرفتهإناصةاظمشاكلـهمجمسبواحد
الخفيةارهأسوكخمفالبثرىالقلببطبيعةومعرفشهالتالميذأما

اللهعرفمنيوجدفلماللهافيقيقةباطبأنههميذتاأقنعاقد

يندفعفلمواقعياكانالعظيمالمعلمولكنوعيسنطيرالبحثرعرف

منبالرغمبأنهأنبأهملقدإنعشوةاوتأخذهالطارئالحماسموجةفى

نرىهناوحهجرونهعنهيتخلونفيهاالتىالساعةفستأفامإيما
5اشنحنفهايسوععنءاألشياأعجبذقولنكسادبلعجيباشيئأ

رفويعضعفهمفيعرفتاليذهحياةفىاألسرارأدقإلىيصل

إلىيكونماأحوصفيهسيكـونىذالالوقتفىأوقاتهأحرخئأنه

محبتهفىراسذلكومعهاربينعنهيتخلونسوف5ببهواروجودهم
أردأفىيعرفناإنهبهمثقتهفىاستصرأنهذلكمـناألعجببللهم
األحيانمنرممثفىوبضعفنابناويثقمابحبناذلكومعضعفناقاط

عناتخلىأوإليناءأساإنسانعنفعفوأنعليناالسهلمننقديالش

الماشفىكناكااالنسانلقذلمحبةإلىنعودأنالصعبمـأنجدهوفد

إثذلفهازفناكاعالاألولىةثالإلىنعودأناألمورأقسىمنولكن

ييسوعولكنالماضىفىشأنناكاكاناالعتمادكلعليهوفعتمداالنسان
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كاوذترصشجروننىفكمفىأنكبمأعرفإقلتالميذهالقو
ستننثضونوكلكمقىسينكرواالخرنىيخوأحدكمأنأعرفاناوحيدا
يأنكموأثقبكمأثقمازلتذلكومعطةالحاالساعةفىهاربينعنى

يندربالغفراتنةالمقترالثقةهذهإنوستنتصرونضعنكـمعنشوضون
يريدالذىالدرسماهورىءجمحعااالنسانيةتاريخفىلهانظيرانبدأن

نتسامحكيفيعلمناإنهالتصرفهذاخاللمنلنايلقنـهأنالسيدا

تصرفاتمضاتصرفوافيمنثفتنانخعوكيحقنافىيخطثونالذين
تةخاط

معوعيعنالفقرةهذهتعلهاواضحةأمورأربعةهنـاك

لكنهوحيدأوسيزكونهالبشرإنوحشةمنيسومماسيعانيهلناتعلنفهىأ

إنلقابحانبوقفناإنونحنمعهمازالاللهألنوحيدايكونلن

التضجةإلىحتىتضحيتناوصلتإنالحقسبيلفىوضحينابذفا

وسندأشجعاومموازرامعناسيكونامالدوعلىاللهبأنفلنثتىبالذات

الحـرجةالساعاتفىبمفردهممعهالعامينالصاروينرجالهيتركلناللهإن
الصداقةألنجوارناإلىاللهوجودنحـحقالساعاتهذهمثلفىاتنابل

ايألزماتفيبوضوتظهـرالحقة

هذاسموفىالنوكلتأملناولقديسوعلناكفراننطنوهى2

سيهجرونهمأيعرفوكانتالميذهضفيعردفكانقدلاذكفرا

فىالخطيةتالمثالميذكرولم3وفكرقلبهدائرةمنينزعهملمولكنه

ضعفهمفىأحجهملقدضدهموئيقةبضعفهميتحسكولماألباممقبل

نواليكوواختارهماألبدإلىفأحبهمبشربنهمجسضعففىرآهم
النظرةعلىيبنىأنينبغىويخلدلبتهماأنلهيتاسرالذىالحبإنخاصته
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ناقصةكادامعرفةيبنىالذىالحبأماالكامدةفةالمعرعلماةسدب

عنماثكهـونابعدمماليةعلىاإلنسانحقيقهيغطىزائفقنلعأل

القخاخيمعمقطحيماكالرواالحتالكراكحيةورالنفـوإلىفعحيرهالوافع
اإلنسانفيظهرإميانيناعنالغشاوةتحقطوحيـماتاإلنسانحتهبقتوتظهر

الالمثاكالنحبأنيخنبغىالصادفباطهوخامدكانإذاهوكا

انابنامهـقلوفىجينمفحمىالفعلىالوافئبلياتناؤسمهاافاالمثاليةعسورةال

غيرالكإنساناالنسانلنحموتـصورضعنقبرماألك

لناألوليبدوةالشترمذهفى14هناكيسوععواطفتاتصوركوهى3

كلمخكمالسيدفيهايقولالتىوهىمعهاموكغيرفيوضعتأنهالةو

هذهممهوماناتقدم115ةالرثيموالفكرةسالمفىمليـثونبهذال

ثيحاسوفعاتنبألالميذهقديسموعيكنلمولالتاتىالنحوعلىهىاآليةا
لوكانتمحنتهساعةفىبعيدآوهروحهماجـعهمقىفىضعفمنلهم

يقوالهمجأسالكانلهمسيحدثبمايعلحواأندوناالخوبةفاجأصهمقد
الجبانبدورايموقامالنعمةمنسضطواوقدأنفسهميرونحيمايهوذالمانظر

سيتزعزعونوأحممعليهمسخهبالعاصفةبأنحذرهمشهوللسيدهالمتنكر
البيتربةثغربلكايخربلهمعوفلالشيطالطننأخالبرهمنعمثباحمممن

القصححباتشأنالصدمةعنفمنونويهرنحودأيترفسوفأماهالحنطة

لكمصرحتلقدةلهبمالسيديقولوهكذابالالغرعلىنحوتترتنأرجحوهى
يحدثماسوفاعرفإنىسالمفىلكمليكوندثسوفبما

لىمفاجأةسيكونوسقوطكمؤاجعكـمانتغواالشئبكلوأخبرتكم
أحدثكموانىلكـممحبىمنهذايقللولنكدتمالوفأعرفإنى

ونتتفحينماالمتقلبةنفوسكمفىالفىاألعظمسالمكـمتجدواحتىبهذا

يأسكلنفوسكمعناطردوااألياممقبلفىهذاكلفى
84



نفكيركللقدكاعتالمجدبالغفرانمقترناااللمىالعطفنرىنا
بلالبعثرخطيةبسببوأذىضررمنبهشحقعلمامايىمنصباوعيس
ننظرأناستطعنالوإنناطوأذضررمنبأصحابهدالخطيةتلحقهماعلى

فإنناطبهابسوعينظرالتىالنطرةبنفحسنحونامناالخرينءأخطاإلى
ةالنداعةثـمسببتألننهابلالمحاعبلخاسببتهمءأخطاألنليسذوصوسنتألم
الضميرابوعذواأللم

لنايقسدمهولنايقـدمهاإيصوعلهباتحيصورةلنانرسمإنهدبل4
وشملئأنعلىاسأةمفهناثعلحاالنتصارالكاملاوصفذالعاواجهةفـمامعةالشجا

السيبذأاالأنبأعينهمميذما3اليرىوفوالضاريخمسرحعلماأدوارحام
ولنيـغبهلنذلكوحيسوعلإديهماأسوأمامقاانجيكدقصارمحا

بالعارليسوعيتقدموناآلرضءأبنااقالميذيرىوسوفعليهصري
اصقهرالىالنأيضاسلطانهسيشاهدونثمولكوالموتيبوالصواأللم

لمحميقولاألساسهذاوهوعاداراظافرااألمواتمنيقومحيما
يكونلننوعهمناوفريكونلنأحققهوفالذىاالنضصارإن

قصارىسيبذلالعالمإننجايؤمنمنلكلعظيمفةجإنهأناصكلىقاصرا
صاحبهمنويننهىالوجودبريةفىالصارخالصوتذلكايخـحد5جغا

الإنهويتهىيهوتأن14يقدرلنيقـهرلنالحققولاألباإلى
لىمحدثماسوفوححذامنتصراعزيزآفراظاثايةاكفىئحرجوأنبد

وففىاألعظمايألنتصارستحئبرونأيضاانتمإنكملآلكاقولوإق
والموتذابيسلمكمسـوفقوةمنأوقاميبكـلالعالمميقاوم

حيماتدفنلنطةانظيرولكنميسحقلمهلامهظهبأيدوسكموسوف
شجاعةامتلئواواالنتصاراالزدهاهـءملفىتخرجونلسوفقلاطفى

الصليبفىانتصارىفيمنتصرينوكونوافى
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عمثمرآلعسابغألضحاح

مجـدالطيب

وقاذءماالتـخهعثنيهورفربتهذاوعتتكفـم

آثئلثصقخدكادناصالمخداعةالأتحبقذآفيجمآأيقا

حيلوةيمغيىتئدعالكلماجممفطاصآآغطثخةإدأثضا

أتأةروآألتلاثحئوةتهزالذعهآصمهلكلأتإلثة
ييغآثموتسوغؤخذلثاثخعيعىلـةآئيأئتتغرفوذ

ألذىآثعماالآألزضغلىمخذتكأتافتهأزسكأآلذ

أئقاتأنمخذنيؤآألنأكحتفتةقذغقلأغطحتي

كؤنيماقـلجمصذلثليكاآلىأذبيـآثقخلاخاآقـاآألبـأجمئذ

آئتاتم
ها71يرخا

لقدكانالصليـبالقمةكحذهوكافتقمحبايسولحياةكانتلقد

الماقبلةياةاطأمحادإلىوالطربئضرةالحطالحياةمحدهووعليالصلي

يقولكحثذا2132يوحنأاالنـانانجليخمجدالساعةأتتقد
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خنحديئهفىيـوعيعنىوماذاالطحبأمجادكنعنصراىفىلسيد
جوابمنأكصرخاكوتمجيدهمجدهفيهبأنالصليب

محممجاءالعظصاموتنمأأنهةاالرفنماالواضـحققاالحىفنا

طافالمألمجدبهالةصاحبهآحاطالخـاصةظروفهللموتكـاشوكلما
تظهـالتىحثماموتهرافقتالتىوالظروفاالبمانساناحياةانفيهالذى

وقدالحياةفىاالنـانفهمالناسءىقدثممونوماذاتهومنمجق

وصلوربمأعليهالحكماإاألمربهميصلوقدمقامهمنينتقصون

ررهيالذىهوايبمانسانموتممنولمأكجرمالموتإلمطكماط
ءاألشيااتىبحسبفيالصصوضعهفىويفعه

فىأعداؤهاأمريكفىالعبيدتحريرراثدانكولناللراححامكانلقد

وناصبوهالنقدسهامإليهوجهواينالذأولئكحتىممنرلجاته
فساسجىالنىالغرفةفمنماتحيماتمجيدهفىاثمتركواءالعدا

قاليـحهوهرأحدهمخرجالرصاكاعليهأطلقأنبعدجسده

فيهيرىكانالذىوزيرحربيتهأماءجمعالألجيالاملابراهاماصبح

يبدىأندرنتمرفرصةيدعوماكانالطباعمهذبغيرمخاوقآفظيعا

يرقدهناعينيهتماذودلدموعالداميةجئتهإلىرأمشقاللهاحتقاره

اإلنسانيةتاريخفىحاكمأعظم

عرفهاالتىالروانشهيدةتءالعظمايختاهـفىآخرمثلوهناك

قأكساحرةحربالموثنكلزاالعليهاحكـمىواباداركجانباسماألجيال
عزمقدكانواحدتقدمإعدامهاشهدتاكالحموعدشوهرطوقية

سنةباليتيقولوهوأمامهاواجماووقفعاالاشناراليزيدان
انكالرالمكمرىوأحدسكرتأةالمهذهنفمتكونحيـااحةالرتجد
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كفايخبطوهوعادداركجانقتاحوأنلىبعاالعدامموكبمناد
أحرقناقديسةألنناجميعااللعنةعليناحلتلقديقولبكف

لماميارتة

إلمااسكتلضداءشهداأحدوهوتروزمنيسوقونءاألعداكانوحينما

ضدهللهتافالطريقطولعلىكثريندلسواقدكانواأإالعداساحة

مالبسهأفخويرتدىكانواحدوتيرتنكعلمنلبرهوتحق

شهودأحديقولكاتتويجهحفلإلىيسمرملثوكأنهتحـوطهوالجموع

كاللأاالوحامولوجاللفئالطريقفىيسيركانلقدداالعيان

اقبينالمرأحدوكتبهذهنظيرلشجاعةيشهدوالمبأنهمافىفاعترأعدائه

كانمنههأكثربموتهكسبأنهاألكيدمندايقوللرئيسـهاالنكلزصمكرينأسعا

شجاعةال5هذثلحياقفىمارأيتألننىعاشلويكسبهمأنممكنا
رةاألخاللحظاتفىامةوالكروالجاللالسمودالئلظهرتمرةمنوكع

المثةقائدأنحنىالفارقمعدالسوعكانوهكذاءالشهداحياةفى
مجدالصليبفىكانلقدلمااللهابنهداكانيقةبالحقذهولفىمخف

فئكانلقدموتهفىماكانجالالقدرأكثريكنلميسموعألنسوع
مماأكزالجموعإليهاجتذتـاقدالصليبجاذبيةألنمجديسوعالصليب
وإلىالحاضريوسناإلىالثخليبومدرالاتهومعجزوتعاليمهحياتهاجتذبنهم

النوسولمجمعقاوبامجتذبمغناطيسأقوىطيظلاألجيالتهاية
يسوعحول
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جدالصليب

ها71خـاهـ

وكمالهعمدهوبجتفيالنايسوعمجدكانالصديبانهذاعالزد2

دونصتالوقىإنيقولهكذاأكلتهقاألحملأعيتىىذالاثـملا

ألنههذاولماذابكلعتالذىالعملأإتماعنالتوقفمعناهالصلب

يظيروأناللهمحبةعنالناليحبرأنمحددةرسالةالعالمإلىءجماقد
فيفودليلدتهلمحبةبرهافاإالالملبوماكاناإللهيةالمجةتلكحياتهفى

بامخوآلابالحىخطوتهادايسوعيخطلمفلوالبشرنحرمنااللهىالفلب
يقولباللهوكأفماتتعداهاأشاالقستطيعحدودءتقثفاللهسحبةلرأينا
االلهيةبةالمحأناسوخلناأعلنالصيبفالكنيوكنىهناإلىالممحبة

ابثواجبهمسبيلفىأمرعلجياواليعسرءشىكلوتغطىوتطغىتفيض

االلهيالالمحبةآحضانإلىوعودصهمخالصهمسبيلفىلهاحدودوال

قىبنالمياثأحدهفىيعحلكاكامراسلةصبىعناحدهميروصهاهقهناك
دراجةالمبىوركبرسالةيلبتوإليهعهدآحهاألولىالعالميةالحرب

قذيفةمنبشخيةأصايتهأرعلىمميتاحأجرجرحايطريقوفئبمهمتهللقيام
يلفظوكاناالنهايةفىخشفاوحبنماالمسرعنيتوقفلمدلكومع

لمتاللقرسالتىأرصلتقاالقائالهمحساألخرةأنفاسه

بواجيهآالقياعناجعيالهـلمذلكوححياتهالرسالةتلك

وأوصلرسالتهأعلاقدهناجموخبهقاملماضثيلةةصوهـهنمه
راجعيلملكنههعطحبالحهواللهحبةإعالنوكانأللبشراللهمحبة

إياهاللهأعطاهالدفمحلالكالألنهياصوعمجداالصليبفىكانوهكـذا
للبثراللهمحبةإعالنفيهكانكما
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اللهمجديسوعصليبفىكدنكيفآخرسؤالإلىبنايأقاعذ

حيئوالديهيكرمئاألبنوصاياهإطاعةوححواللهلمجدواحدطريقكت

مموجبهاويحياقوانيهايطيعحيماأمتهيكرموالمواطنبطيعهما

ىلىهـدورادتهوفقلويسيرتعايطيعحيماأستاذهيكرموالتلميأ

لناتظهرالبشائرقصةان5وصاياأطاعحيماأكرمهالسماوفاآلبيسوع

اإلنساقاالفكرممكنابحسبكانالصليبيتجنـبماأننهصاإمفىكدنأنهضوخبو

بأحبائهحوطأمالجليلةداشفييبقىبلأورشليمإكاألطالقعلىااليذهب
أننممحتطيعأنناحـنىالموتميدانإلىسارثابتةنجطىلكنهواطضيهوم

طاعتهأوصلتهنتهطةأىالىأنظروانجاللهأحـااكيفأنظروناقول

المحبةءمافىكاملةالبطاعتهاآلبتمجيدالصايبنكانلقدفيآلبل

حنححيةوالن

مـنطالبااليسرعملماحدقدهذامنأكرهوماهناكانبل4

لقدالشوطصهايةانيلمفالصلجبذاتهيمجدوأنيمجدهأناآلب

دادايسوعلمجدهإعالنكانتوالقيامةالقيامةتتبعهوأنبدالكان
نهوسلطا5األنتصاروتأكيداالرسالجتهكأجيدا

يتقدمواأنيستطجونالبحئرأنعلىشاهدأقوىالصليـبكانلقد

باالبوكأىلمعليهمينتصرأنيستعليعوعيسوألطلدحبممدبأردأ
يفعلوهأنالبشراسخطاعماهذاويقولالصلبإلىلريشىدوالى

أنأستطيعماوهذاويقولالفارغالقبرإلىيشيرثمالحبيبباالث
تفدمهأنالبحثريةاستطاعتماأردأالصليبقدكانلهميعلىبهأرد
ينتصرولنهيسوعيزعزعلنالبتنرمفدورمافىأردأشولصوعداتإلى
وبددتالصليبعارالتعيامةامحادلحقتلقديحطمهولنكليه

لزيةاالجحعةيومظلماتاألحدفجرأنوار
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نسشعومخنالمافىأمجادعودقإلىليسوخبالنسبةالصببكاولقد
قائا3يصلىإليه

شأنهسوعكانلقدالعالمكونقبللمكانالذىبالمجدمجدقأل
ثائربعيدبلدفىةخطرةعسيرمهمةيإلأوكلتالذىالعظيمالملكابنشأن

فلمالراممماأتمعلىأصنهزهاحتىبمهمتهليقوموأمجـادهرالقفترك
تاظفرهبثمارليتمنعالمالالقصرإلىمنتصرأعادمهمقهمنىان

معركهكانتالرحلتينوبيئيمضىاآلبوإلىيسوعأقاالبعند
طكااآلبوإلىأقاالعندمنالصليبمعركةهىقاسية

طريتاالصليبفقدكانولذللثالصليبيقفىهوالرجوعطويقيهان

البابمنويدخلطريقاليسلثأنرفضأنهفلوبـوابقهبلالمجد
أاألمجادإلىصلكانفكحف

األبديةالحياة
هااتيوخاال

أعظمنناتقبتيألنهااألهميةفىغايةآخرفكرالفقرة5هذفىهنا
المسبحيسوعومعرفةاللهمعرفةمىاالبديةفالحباةاألبديةللحياةتعريف

أيونيوسالوناقاألصلفىإخهاالكلمةمصنمونفىنتأملدعنا

الحياةحاولفايسالحياةطولأىالطولبمعنىمفتاالالكلمةوهذ

األساسعاىالىإنفيهشيئأمرغوباأوالدوامعلىنعمةبالضرورة

علىتطبقأنيمكناألبديةياةواطالحياةنوعيةحوليدورلمحةاللهذه
نفسهاللهحياةمنأقلليستاألبديةفالحياةاللههوالواحدهذاواحد

الحياةوامتالكاللهحياةإلىدخولاألبديةالحياةفىالدخولفإنرهكذا

منءلجزالحياة3هأفىاختبارأخهابمعنىاالقدبرلحياةامتالكاألبدية
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ةيامجاث

وحموها

هأوقدالوصهائهاوسالمهاتوأفراحهاملئهاقالله

الذىاألساسىاالنكرأننالوجلىللقديمالعهدؤلىرجعنالوإننافثتول

حياةشجرةفاطكةاللهمعرفةهوالقديمالعهدأسفارحولهتدور

كقالحىكتابوعنألم39أمفالطدامغبوعذبهاصحكواكلممميكلجها
ألالخلودأساسقوتلرفمعرفتإنداالقولطنقتبسبوكريفاالىاشفاأحد

الصديقونينجوبالمعرفةدااألمئالوفى3صةاطسفر

أنفهوالذهبىالعصرعنالنبىداحبقوقحلمأما119أمثال
حبقوقالبحرالمياهتغطىكاالربمجدمعرفةمنءتخلىاألرض9

متحدثدالتالصوتإلىنسفإتاهوشعنبواتإلىأتينافإذا241

4هوشعرفةالمععدممنشعبىهلكقدولىبالشبـهعن

الخاموساباوحمتالتوراةفىفقرةأصغرعناليهودأحباروفدتباحث
فهاعرطرقككلفىاالاألمثالسفرفىالواردقولاإلمالواووصىبأكله

36أمثاليطاثيقوموهو

األحبارحوأيماعامونبواتفىوردآخرقولأيضاوهناك

كلمتقالحنالخاموساباوكلالنبىجمعقدفيهأنعكالنتريعةوائمة
اقهطلبألن54عاموسالفتـحيواوكاأطلياللهبلسان

أنعلىوألطوزمننذاتفقواقادايسامعلهىإناللهفةمعوطدـامعناه

رفةالمهذهتخـاماذارىإدقةالصللحياةءشىألزمعاللهمعرفة

هاالذهيةالمعرفةإلىإشارةتحوىالمعرفةهذهأنفيهالشككاا

كنهمعرفةمحاولتناوفأاللهيكـوشاكيفرفةيرلمتأقلعلىتثما

لنأخذمثإلنلخأخذبرالتغيمظاهربأقوىحياتناتطبعااللهعاطالجال
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المناطقفىوخاصةالمجتمعات5هأمثلإنالوثنيةالمحتمعاتءبدذىءادى

الطبيعةمظاهرمعظمتتخذقداآللهةوهذهاآللهةبالعديدشقؤهمنآلالبداق
أوغبرلجمأوصرآأورةشيكونقدفااللهوالجامدةالناطقة

الارروحصأرواحااقكونقدأوآلهةقكونقدهذدكلهضبة
األرولحأوآلاآلفىهذهمثلذلكهـوغواألنهاراألشجاروروح

فالجموعولذلكمعهمءوعداالبشرطمعصراخقالدوامعلىمى
دـفيمنواحداتغضبأنمنوتخخنىدائحهبةىفىتعيشطهـناك

ضرراافيتوةلطالخلهةاالأواخاألرو

حيخماءإشطااالئكأهـمـاخرعنالقصـصمنالثشرالمرسلونناويخبر

جـدالوأنهطاوجودالاآللهةمنالكبيرةاألعدادححذهأنيكتشثعون

المجسمةالمحبةهواإلليهـاهأوأألواحلىإلهإيأل

ةنظآلاللكمغالثالاةافىتطمالحديدةالمعرفةهذهان
ولعههـيرخخماء

امةنقيالكلىالمحبةإلهإنوتقاليدهوعاداتهنلوجوداالنساأل

ءوالهدوالنضممأل4إلءالـماوسفكااالنتثتاوعبالرلهةآحشيةااآللهةهه

ماولثنـفاالمجيدذئيقةا3ـهذنرفونخنسالمفىالقلبكنويس

المـجعفىاللهمحبةلنالعلنللوالمعرفةمذهإلىنصلأنلناامقدهـكان

فىخفيةبصورداللهمعنشتركجديدةحياةفىندخلإتايسوع

يخـوعطريقنءاالختباريةاللهمعرفةإلىنصلحيماوحماتهطيعتال

األبدجـاةلناانجـةباتعىاللهصرفةإنلىااللىوصالمححيع

اقهحياة

هناالمتخدمةةيرفاكلمةإنآخرشيثآمالولكـه2



الصلةإلىاإلشارةالقديمالعهدفىضعمومنمرأكفىالوحىـتخدمها

قايينوولدتفحبلتامراتهآدمفراشهوامررجلبينالجسدية

وأقوىقأصافهىوجتهشالرجلمعرؤةأماا4كوين

هناهـكزوالواحدابلبعداثننااإلثناتيصرئئحهدالمعرفةأنواع
باألمرليسفهذاخدرستهأومقهومهأوظهرهفالجنسعلى

القلبوحدةنسابصالةفىماأقوئإنانقوللكنخاالجوهرف

احدوإلىاإلثنينايوحدالذىالحبورباطوالنفسالمشأعرووالعقله

ومصنوعاتهكاتهمدفىقلبالتفهحهاألتعنىاللهمعرفةفإقاألساسأتعلى

وبربطنااللهمعالشخصيةالححلةلناتكونأنبللموذاته34يمفىحتىآو
الحبرباطلهنجـا3

المستوىانيإلىنرتفعأنناممكانمايسوعبدوذإذ4فنعولدنعو
الحبيبةالقريبةالصلةوهذهالساىاالرتباطذامإلىنصلأنسناممكانما

خالصهفىعملهفىتعاديخهفىدايسوعفىإننابالتهالشخصية

برباطيهوارتبطنااختباريةمعرفةاللهمعرفةإلىوصلناقدذاته

محبةاسمهالذىذاكفىواحداوأصحبحناالـاممطالحب

محبةصلةفىوضانأناللهكنهإدراكإلىنملأنهىاللهمعرفةإن

المسيحيسوعلقيلمايحالىاليسوعهوالوصولالوحيدإلىوالطريقمعه

اللهمعاألسمىاالرتباطإلىنصلوفيهاللههومننعرف
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يسوغمك

مـةأغطثتنىآلذينلئالشآسثقاصاآطهرتأنا

كآلقكحمظواوقذماتهثمأغـطثوآيئكائوامعاأ

نيئعئدذمنئخوأغطثتخقاكلأنعايمواوآيألشآ

وعيمواراقبغكةأغطثتفئمقذأغطثتنيآلذقأئكآلتم

ازشئفتـنيتأثأثاصوآشواعثدذنق5خرخطأنتىقيـنأ
7168يرحنا

إليهنستمحفنحنمملهماخاألصةعنتريفآمركزايوعهـايميليخا
عغطيمتاتفثرتانهناكدااحمكأعلنتأنااآلبليولالفقرةهذهنأ

مصروخاانيحولراتد

فريدةرةبصواإلسمكلمةتـشخدميمإتماااحهداحئحاتفنماا

زمنىإنهابهيخادىساناالنعلأطلقالذىاالسمباطةتعنىالفهىةممز

المرنمعولسواكنتميزوالنىبهايعرفالقوصفاتهكلهاإلنأنطببعة

مزموهـببافبيكطالتركلىاألنكإلسحكالعارفوناعاليكصليتأ

يعرفونثذالأولئكأنطالقا1علىيعنىاألالرباسمهماا9
الذوطبيعتهصفاتيعرفوتالذيئبالحرىبلعاجهصلونيتالذيالتبطاذا

أيضأالمرنمويقولفيهححمءرجايضعونوثقهتادبخيهيتكلوطالمحبة
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إلهناالرتفاسـممخنأمابانيمءوهؤالبالمرصكباتءهوع

قثيضعهناالمرنمأنأيضأوواضح527مزمورنذكر
مزمورفىواالطحونميعرفألنهبالتديثقإنهصغعاتهواللهطببعةفى

2222مزمورإخوقىمكباأخرمولإليهنستمعآخر

المسياعنفبوةأنهيودالاكتقدنبوىمزموراألخهرالمزموروهذا

أسيىأنيرىفانهءااشعأماللبنتراللهطبيعهإعالنمهبهحيقوماو

256ءإشعياإسمىشعبىيرخاأالجديدالعهدخصائحس

يكـونومناللهطبيعةاسالضسيرفالذهبىامهاافىأنهكلعنى

أعنتأنايقولفإنهالاحملثأعلنتأنديسوعيفولحنوهكذا

هىأوداصفاتهوعناللهطبيعةعنالحقيقيةالصرفةإلىليصلواالبشر

419يوخااآلبرأىفقدراقالذىناتجلمنأعلنهلماأخرىصورة

اللهوقلباللهوطبجعةاللهفكصالبثرىوعيفنما

كانحينماالمتأخرةاألوقاتفلىآخرفكراهناكولكنن3

االسميقصدوشاكانالجاللةاسمأواللهاسمعغيتحدثوناليهود
مقدسآعظيماكاناالسمهذايهوهالاألربعةالحروفذاالمقدصـا
يأيهرهأنيستطيعكانومابلـانهبدينطقانيهودىبحرؤماكانبحيث

العظيمالكفارةيومفىاساألقاقدسإلىيدخلحيماةالرئيساسو
الملالحخومناالسمهذاشفتاهتنطقأعاالبشربنآخرنحلوقفليس
ففىالعرئاألصلمعاألربعةحروفهافىتتفقالعربيهفىالكلمةأن

المتحركةالحروفتحتأوفوقااإلشماراتفضعالعربيةفىكأالعبرية

الكلمةمنطوقاختلففقدولذلكاإلنكلزيةاللغةفىهكذااألمروليـن

3لالءوليـىلغمط7طةيةاإلتكليزجحةالزفى
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وحأدوناىاللحروفجمةقيهـداجيهوفاه11كلمةكاشـارمما

إذاحىوهحاستحتحركاتهيوضعوكانالعريهفىالجاللةماأيضآ

أدوناىبكلمهينطقمياالمقحاالسمإلمىالمرتبةاتءاالقرفىاسثاهناءجا
حموهمنبدال

الرجلأنحتىالعصراليسوعفىكظيمامقلحآااللهاسمكأكااتوه
لقدبهيخنطهأنوضامفرماصشانخهشيثآيعرفماصإناالعاد

اوهـكسأباصحهيالقأوالمازعرجلفهيرأنمنوأعظمأرفعاللهكان

أللمالذالمقدسطااللحذاالذاسملكمأعلنتلقداليسوعيقول

والمنهمةلتهأالذكأالعثكفألكماأعلخاقابهينطتىأنإنسانيسـتطبهع
أماحىالبعيدالـامىالعظـيمالتدإليهمتسرلفاجحأجلهامنالتى

ريعرفهبدقينطأنيسخطيإنسانأبحصط

ناطبيعةلأعلتكناآلعظمعـماحقهثتحاالفاترة5هأفىسوغااإن
يـتطيكالنإشطأقالاكاحىالتدجاللـاإليناقربنبمصةرصفاق4انته

كأهبةآوخوفدون4شففعلماسالمشالىاالسميأخذآن

التلمدةمعخى

8حى716لوحا

ذغاامعىنايطخنوراف9تجثىناالفدرةهنحيشا

عوإنساناأاخلسااللهآسآسإالىقديسوعبأنالقيناسماسفالتلمذةا

اللهذاتاكلالناعوأزبلاللهرلسولاليسوع11بأنءشىكلقبلمخقى

التدكللىسيسوخمملرزطاللهصوتتتصيسوعفاصوتوأننا

اللهذاتىثبسوخخـصوفى
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مإوجىليالبأنهويوقكاليسإعفىالتداالذكاهوإذااتلميأ

يقولأتيحتثاخمقيوجدواليوعاسوللبخثرأدتهبعلتاعتي
سوالمواحلىواآلبأنا

الواياوإحالخةفىسـخلفيهماتتالطاعةهمظهرماليوعوالتلمدذ2

شثبتيسو11ثقدمتكاالتدوصاياخنمظالذفحالحئيتانتدإن

أتاطذيكونأنيدهـكاالتالإنهاآعالعقالفتتمثللممادذتلصهضاكصحون

أعلآليسوتاحيذصونيأنبريداءوالذ4معاسصاناسنطيئبكآدتعليه

تااتبالينتعسماثإلمانهـاحياتهناموسصابادـهـوخعلوسدطاثبلش

ىتختفاتلدباديسوعمتاككونلنجموحطبخهـحاكنسأنيلىهـو

العالعدسأسكلىتقؤبمشاخخرع

تالحـببن3الالتدأمححلحإتمالقلثنبلربءنثىثىوالتلمذد3

محلدمكحىخاحميأدتالىلهشءالتدمخعاطاوحالآلمـداولئك
حمراشـعتالتدإنشغيزلآطالنقححالثنناصتئااإخخبارادبعتهيا

تاييمااحرنإتيدتايكونراأالاآلخرالبعشكحذضا3اووص

يبماثمكقيدعطاممنةاقاحذذلرشخسارآاختفذذاقاله

زلماإلتاذكولوحادننـانالممموتحفتال

حملىخا35اص
حآاتفأطنافىروهاأ

أخحالم
اتااصلىأبتلم

قيزفنهىأندإختياطحـؤجخطيهإإلبرتاصنول

ثيختاصالدىإطروامـهلذويخضورأحا

هـلمصر

ابئاااإالأتالميتزذاساحذدلمماث

اشطىولطتامهخافالعنهليماالجاخىنرالمرالزاعراحتانبلأاددؤحمـته

لح2



إلىوينتبىثاداالجعنصاسليتالمرسومالطريقفضبرقدالتلميذاعن
شـلىفال

اإلنساكاذلكعنالعريضةااألحالنحلمفإنناإنسانانحبكناإت
وعناكارركقدطواأاألحالهذدولكنلمستقبلهونخطط

يحريأيضاآمنواحهمولبالقدرشونيؤمكانواإحممنقولالفريسيين
يااللهمخافةعندإلهىبترتيبمعنءشىلبمالأقوالهمومناالرادة

فىعليناوالمسزليةبشريةفنكلسلكلترتيبـهبرنامجهخطتهللهإن

أيدىفىلسناحقاإنناقبولهعدمآوالترتيبوذلكالخطةهذهقبول

طويقمعغاهالقدهـانأحدكعميقولوكااللهأيدىقولكنالقدر
قبضةمننفلتأنالنستطيعإنناالباختيارنانسلكهأنعليناالذىالله

أماالمرسومالطريتىنقبلأونرفضأننستطيعولكننااألقدار

إلىنستثمجحعتهحاألصعـحسطوربينبلالفقرةهذهخالل

ختالميذهخإنهوعيحديثفاالمستقبلعنالكاملةالثقةفغمة

لهاالبأعطاهميناذاوفك

سيححلوعاأتمفىشكيساورهوالأجلهممناللهيشكروههو
حدباالجخدمتهتنتبىأنبعدشعلاسيحماونليقدمهاءجاالتىالرسالة

أحـدعشرمنثرأكنوايكوكبرمفسريقولكاءحرؤالكانمنكرتذ

فايةالهذهنئصانـاولكنسننثثمعهممملءالبسطامنجليليا

كلالستمرادسامنةالقوةالحوعيرأىالقليلةالبسيطةالحفنةهذهفي
الاألرضفىالله

بذرهاالتىالبذوإانالظاهرمنيكنلمالعالماهذيسعوعتركوحيـما
ثمارهاوتؤقأوجوداتظهرانلهاسيتدرقلبهبدمورواهابةالرفى
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قليالنجاحاحقققديسوعوكأممابداافد
ينيةدالاألرستقراطيةادوائروسصيقهطهـيخةت

وكبارركهنتهلالهياحباهـإنبلءالرؤسا

عليهثارواقدريمالسنهخ

لمفهوأكثروفمشال
منواخدبهنيؤصرلم

مجمعءأعضامنالنثريسيد

ححغيرةبدايبدأتحدلاللهمـهالنابعةالكاملةبالثثتةطتلناصإنواممة

كلهالعجنتخمرذلكومعةهـمححغالخميرةآليستلقالماولثخه

شجيرةتثصبحبةالترفىدفقـاإذاذلكوذححغرالخردلةوأليست

آأكصانهافىوتتآوىتأقاءآالعطيوهـاشاحتىالثبرةاألشجاهـإلىتخعالول

الحدودأنجعدإلمامتنهائالكدنلقدبرةالصاياتبداليححثىلمسوعاإن

فينىيالةيقولوكأنلهالمستقبلويرىجابالحىيؤبرقاكاكاألنه

أكعرآالتطيعأسبدلتااإلطانتلض11دداربهذارجاخنرأحـلى

أاكاالعالم

واالممانبافطاإليماناليسوع11عليهمايعتماألماسانخاككانإكحد
وىأؤلمن4إذوانسالأيخحايشقصكانبالتهخقثكانباإلنان

أناسفىثقتدرضحعقديححوعبآدأأنهانعرفالحتاةفىناتساىاعائمال

أوالبداياتالبنثحرقالحعثفآمامطااعزتخوهـأاليتيهماذلثوعنانظر

يسوعنفـسطألكانالذىاإليماننغسـاائدناريثونأخاينمبغىههـالص

اإلنسانيةفىبإخوننااالجمانهـبالتداإليمان

بينالحياةياتإمكانفدنالبخروفىالذفىثقتنافضعكنافابئ

ودحابالشصبحأبديخا
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فىتالميأالجليسوعالة

بلآئغالـمأخلجمثأألآمتلأسئألأتأهماأمأ

لماغوةوكلآصكألئهثمأغطثتنىينآلنىأخلمن

تمفةشعهئمذمموأتالىفهؤآلمشافوومالثفهؤ

آيـأتاهصـآثعالـميىقفثم3لموآل4وأاثعالـمفيبغدأنا

آلذيـنآسثمكفىآخففههاآثفدوشآألبـأأيهاثلثإ

معهئمكثمتجيننخنكماؤاحدآحكونواأغطئتني
أغطححنيآلئذيآسثملثىآخفظهمعصتآئعاتميى

يمحـئمأثقآللثآئنأإألأخامئهئميهليثوآ3اضخلفثمخص
يـىاىأتكفموإلثكآيـىفإئىآألنأفاآئيهتال

هئمقذأغطثئأنايهثمكامألقرحىلهئمتكولنمآئغا
أئىكماآئعالممنتيمنتواألئهئمألمحغقحهثممؤآثعاكآلملث

منةتأخلقئمأشأ4أسثأتتآئغاتـممنتلأتا

آثعالـممنآثعمموائريرالمثمنتخقظهثمآلطبلآثعالـم
524



حفلثفيقذسثهئمآثعاتممنتأناأتىما

أتاتفتهئمأزإذآثغالمأزستفتنيكضاخقئوكآلفد

أثضأهثمتكوئواداتىأنااقذشوألخلهئمااثغاإلى
آلخقفيفاقذيبن

71991ياحا

تقديممنأكترنفعلاكأأنناحتىبالحقمكننزةغنيةفكرة51مذ

تلميذعنءشىكلقبلتخبرندفهىسطورهابنقةخاتأمالت

صسوع

روحانمعناههذايعنىماذالالبناالبعطيةهويذاللتلأ

نجسوعءالىكلتستجيبالقلوبمجركالله

ثمرهوفهذامحبتهلجاذرمضونسواخلنهافىفىقلوبناتاخهبفحيما
قلوبنافىالروحممل

يالالذىفالمريضموعيعيتمجدالتلمبذمذاطريقوعن2

باضماوالرأستاذهيمجدالنابغةوالطابىالماهرطبيبيمجدالالعاجلءالشفا

وافخداهمفأناقذهميسوعافتقدهمالذينجالالرلئكأوإنمدربهيمجد
جمماالفاسدإنونهجممالذينطمعاملةيةنقحياةنىومجدهم
يوموالسكروقوةشجاعةءيمتلىحينماوالخائرقديسإلمطيفحوك

النعصةربةطجدأمثلةإالهىإدأاظمردقيلىعنهيحطم

إلىأليسوعاللهأرسلوكاومضصلكلفإنسانهووالتلميذ3

أتفسيرشهناوتالميذهيسوعسليرهكذاالخالصإآلسابرالعالم
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أحلمناليطلبإنهيقولفيعوعالفقرةهذهفىلنايبدوءشفكر

نجدهاترىالعالىاأحباللهألذالعالمإلىأفماأنهنعرفذلكوحالعالم

اإمااكلمفىءنجدالمشكلهذاحلمفتاحأنأعضتهدالفكرينبنتناقضا

دفالعالمإرابعةاالبشارةقاموسفئالكلمةمعنىعرفناقدولعلنا

أساسكيانهاعلىرتبتالتىالمجتمعاتمجمحوكأوةالمجتمعهوحنايوعرف

لهضرعاظعداوبالتالىبالخالقافاالعرعدم

إالرجاعهالعالممذامشلاإيذهتالمبرسليسوعفانذلكوعلما

نىينجحـوالكىالتالميذأوالرسلءمؤالأجلمنيصلىفهوالله

فمإلىالماواويصمهمتهم

ومملهيسوعتلميذعنأمامخاالتىالفقرةهتخاماعلىوةوعا

3يذلتالمالسيديقدمهمماتخبرنافإيهاأجلهمنالطلبفىالسيدبهواهتمام

مايقدكـاإنالمجيدالكاملفرحهالفوحلتالميذهيقدملهوا

نفوسنالالفرحمجلببأنكنثيلإلينايسوع

كالمامنايسواإحمملهميقمولإنهبالنحذيرإليهميتقدمولكنه2

االضطهادوإكضةوانفورالسوىمنهيجدوالنللعالم3نممغايربسببوإصهم

الحقإلهفىممثافىالبطلهامكماييلالعالمومكهصاييلقىلحامعاييرهىهممعايرإن
وبضاعةاألبديةالحياةبضاعهمإنالدمرانيرثإشفىيكمنالعالمومشال
مفاهيعثمإنةالمحيحثونعظممونالوخهوةالجشهوةالعالم

بالوروثمفروشاطـريتثاينتظروالنلذلكالعالممفاهيمعنبالكليةتختلف
الصراخقرحإنهقلوبهمالنوحسيمألالعالممعمصراقحتىولكنهم
بوقوفخاإننااالنشصارفرحوبالتالىالتياروجهفىالوفوففرح
الغامراإللهىالفرحنخترالعالمعداوةوجهفى

734



فهولىحقأعظمعنالفقرةحذهفىالسيديعلنذلكعلىزيادة

األولءالجزأممالىفهوومالكلكفهومالىالكللآلب3قدثايصل

وهوالقهنمءثىكلألنومنططبيعىفهوالغرورهااليةءهذمن

ولكنمرةمنأكثريسعوخلسانعلىررشوقددهملثبالتدلى

شذااللوفىيقولوكدعجيببحقينادىئإنهاهواآليةنكلاالثاءاجز

يتجاسرنحلوقأىلىهوماللكلااللهىلمجالليتولأنصستطير

الحـقذلكعنالـخربحاهأإنهااللههونيلمإمحةأالحقهذاوينادى

يسوعوحدةإلىالمناقضةأوالجدليقبلالبمنطقيثراألمجداألسمى

أنحممااللهمعواحدحموعثإنبإلملىالمحاولمحاجوكررهإلىاللهمع
اللهوحقوقاللهوأمجاداللهسلطانله

تالميذهجلالعيسوعصالة
71691يرخاإ

صورةلناتقدمأنهافىصكنوأهميتهااألهميةفىغايةالفتمرةوهآه

الصالةتلثومطالبتالميذهأجلمنيسوعلصالة

يسرعإندالوجوهذامنتالميذهبنتتزعأناالبمنبطلبطلمفيسوعا
أتباعهكابهأنرىبالحىيطدبإنهالميدانامناتباعهلهربأبدايصلماال

اويتوجوالروحبأسلحةايقاوموأنمدوسعهماوياقاوموالمعركةمـدعب

ليستالمدانبعيدآعنتنعزلالتىلمسيحيةاإناألكيدرباكالنهايةفه

فىأنفسهماتباعهفنليدطلبيدمحوعاليإنليسوعبهاينادىالتىيحيةلىل

كانالتدينمنالنوعقهذاامعوالصوواألديرةوالرارىالمغاير

ججةبالمىاليسوعيلقبهأنهنأبعد

824



فىوكفى4والدرايىوالتأمكالتعيدةدائىفىتدورالتىالمسيحيةن

منالنىالحقةيحيةمهالملرسالةخاطشافهالسيدفحهايرىالعالمشتزلدوائر

فىالتهرأنينشىمسمـحيتناإنتحملهاسبيلوفىأمجادهأجلهاطأطأ

طالعملمكانفىالـارعفىاليتفىبلوايتوحدالعزلة

نختلفتراتإلىاجةإننايحومتاسهاوضجيجهاالحياةبوسط

نغلقفزاتإلهناومعأنقسنامعفيهاخلوتدرلفاللهمعيخها
بابلشاوأغاقمخدعكأدخلالسيدقولمطيعنالعالموبينبينناالبابفها

المسيحيةالحياةهدفليتانهاالغايةوسيلةتكونأنينبغى3هذولكن

إظهارفهودفاذلكأماالهدفذلكإلىيوصلناالذئالطريقإنها

بطرسكاناصوتصرفاتناالعمليةحياتنافىالصادقةالمسيحيةالحياة

العـيدأمجادمنلىأواوفالتجلىجبلعلىالمتفمعويوخاويعقوب
اختلىماسرعانرلكنتههنانكونأنبياهـجيدبطرسقال

معذبابئآالمليخانفواالخدمةوادقإلىحمميزلبالربالمشهدوإذا

متأأبواحؤان

ناتجهيزهوهدفهاإنالمجتصععنعزلنابلىتهدفالالحقةفالمسيحية

سبيلهدناتمهدالالميحيةإنالمجتمعلمجابهذبالسالحوإمدادناوإعدادنا

جمحيةالىإنكالتالملحلالمفتاحالتقإمإنهاالمئعكالتمنروباله

معركألخاتتهدمانهاءوااإواالهروبعلىمبنيازائفالمعالمألناتقدمال
لناتقدأإضياالمتاعبكهفراشاخاليألناتمهدالالمسيحيةالنصرنهايتها

أنالصحيحةاألموهـمـاأنهومعهاعفنانتصرمتاعبنافيهانجابهحياة
لينتعرهتويالنىالقوةتلثالعالممنليسأنهإالالعالممنليسالمسيحى

البديخهيعيشالذىالوسطفىتظهروأنالبدسيجتهالعالمعلى
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لنعحلبلأالعانهجرأنالكليهاإنبعيدأعنهوليسالمجتمعفىيعيشعهاأن
العالمهذالنكسب

نواسيأنطلبتهكانتلقدتالميفوحدةالجلىوخيطلبولقد2

بلحداتالكويعيشواأعططلبلئاواحداآلباهـهوأنهكااواحد

تحودحيثباتمخزتوجاحيثامـاتانتهعهناؤجيثحدهص

يـحيةالىدعوةفإنتم3سااوعدتشويشيكونجـاردثةمنافسات

الوحدةأجلمنطلبتهدافيمسوعءرجايتحئقوالرسالخاوتتطلتضار

رسالةتقديميمكنالالواحدةالكنيسةفىالواحدالمجتصعفىحتى

العالميرقصكلالاآلخرأحدهميحاربنقسمينمءألعضايحىالمع
اآلخرفىأحدمديعامنبالصنائـىقيللكلسابهوا

كااحدأوايكونواميذهتا3وحدةأجلمنطالبايسوعصلىذاهو

تيسرعحهامتقدمحمالةتوجداالإنهاألسـفحوناقرلواحدواآلبأنه

تعطلتمماقدروالذاتوالحزبيدتالمطاحبسبـاتتمأنتءونعطلت
اآلنحتىتتـحققولمعليثامرتعامألفاالصالةهذ

إنالخرعدومهاجماتمنتالميذهحمايةألجلوعيسطلبلقد3

مثحاكلدراسةإلىاليتجهإنهفلسفةكتابليىالمقدحسالكئاب

فىبأناليخثـرضهولذلكوعروأصلهالشرنشأةمشلفلسانية

ءوالبناللصالحاللهقوةتناقكماهدامةشريرةقوةدالوص

وتدفعهمالصوابطريقفىالسلوكعنلتبعدهمالناسءإكراتحدولقوة
يوقنحمنمابهحمروياالنسمانيرخجهـحيلألمروإنهاالتمطريقإلى
الشرقوكطضدومدافعاوحافظاحددساثعليهيسهراللهألن

نجابةأنخاولأنناهواألحانبعةفىمرسقوطناإنالشيطدنوهجمات
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والثقةالله4ذرعلىاألتكألكابإالالذاتيةانابقواضاثقاوبمتاعجهالحياة
عناويداخويرفعنايعضدناجوارنااإلمالقديربأن

واألصلاطغفىتالمبذهيكدسانأيضاطلبصالتهوضمن4

لفظةمنمشمكةىوهاجيازينأوزفيهاجياهويتقدسكلمةفى
المخمدةاإلنجلزيةالترجمةفىاجبوسالكلمةترجمتولقداجيوس

مفررهوالرئيسىالمعنىولكنقدوسالعربيةديلثفانترجمةفىكا

عننحتلفمعناهفهواحيوسبثلمةنصفهثىءكحناككلثإدالفمخأو

العاديةءاألشيامـنغيرهوعانظائره

معنيينلناتفدمأجيازيئداكلمةفإنوهكـذا

ارميااللهدعافحينماءمعينلعملوعزلهءالشىفرزاألولإحنىا1

قلستكالرحممنخـرجتوقبلماعرفتكالبطنفىصورنكقبلمالهقال
تجلطياأرميعكرنأنقبلحتى105ياأرماالالشعوبنإلياجعلتك

وحينمامعينلعملمخصعاوكاذاللهبرنامجلىمكانهلهكانيولدأن

هارونءأبنايفرزبأنسىموأمراثيلإسرفيالكهغوتاساسيضعاللهكان
نرىهنا824خروجالكهنوتوظيفةفىللحخدمةويقدسهم

معينةوخدمةمعينلقصديفوزودأهارونءأبناأيضا

ومملةخاخدمةألجلالفرزنقطتعنىالاجيازينلولكنب
المواهبوبالمفاتاوقلعقلياوإعداداالنسانهئةأيضاتعنىانهامحن

لىتكونأنيقتضىمعينلعملإتسدنفرزإنالعملاسغللقبامالالزمآلله
أنيقنضىهالللحملالنسانلسوتكرثلءااذهرلهتوالتىالموهالت

القدوساإللهيخدممنإناللهوحكمةاللهبصالاإلنسانهذاوديتز

وكلسميدطابمبحملأنينبغىوالخمادماللهقداسةلهتكونأنيفبغى

13



كافيأإعدادابعدهكشهلوكفىلخدمتهاالنساناليختاراللهفإناألساصيهنا

الخدمةهذهالتمامتعينهالنىتوالموهلمبالصفات

وأعدناسناوكراختارناقداللهأناكرتناذافىاالدواعاحانضعأنينبغى

لحكونوااالخرينونجتذبونطيعهنحبهأنالحدمةوهذمجيدةظدمه

بهذهللقيامممفردناقيكناالاللهأنأيضاتذكرأنوعلينادانرتهضمن
الكبراسملالهذايعدنانعمتهفىولكنهالواهيهالذاتيةقوتنافىاظدمة

يديهبينخضوعبكلحياتناسلمناإنوبنعمتهبروحهويؤيدنا
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المسققبلمنمحة

أئضأجمماتلققـطءلمؤالأجئلمن4أشأثو

اثخميغيتكونبكآلجمهئمبىيؤجمنونآلذينأخل
يتكونرايذؤأتاىآأللأيقاالمحتاثككقاواجدأ

أزسمفتنيأئكأئقاتميحؤجمنيخيتاؤاجدآأثضأهئم
710212خاب

البدايهفىاألرضأقاصىتشصللصالتهةدائىيوسـعوعإيسنرىوهنا
منيطبواهثمأمامهماثاليبدوالصليبشبحذاتهألجليصلىواه

هذهفىإليهنستمعولكنناورعايتهبقوتهاللهيؤيدهملكلتالميذهأجل
يطلبإنهالقادمةواألجيالالبعيدالمستقبلليغنهأحضيفتحالفقرة
حقهيقجلوعاآتبةوأجيالبعبدةأماكنفىالذيئكأولألجل

أفواجااللهديئفىويدخلوننعمتهلعملويستسلمون

امنافأثأليسوععنتتضحانيزتينمتمصمتنىفىالفقرةهذهوفى
ةبوهوالبقزعرعالذىالكاملوإيمانهالعظمىقنهءلثىكلقبل

فىئمينةاتكوأنينبخىالفقرةوهذهباسمهيؤمنمنكلألجلاآلب

ألجلناييسوعصالةألنهاقلوبناعلىعزيزةأنظارنا

مأيعلمكانلفد4أنبافىالكاملةثقتهايسوعفىىفىالفاقاألمر

نعـاإلىولكئالحاجةساعاتأقعىفىسيهجوونهقصيرةفترةبعد
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اإلسمبنخرصيقومونمأمنالثتهةكلواثقااتجهالرجالولحـك
المعحورهءأرجدكافةفىالمقدس

رالبفىوثقتهاللهفىالكاملةثقتههويسوعحياةيمزماأسمىإت

تكوشاأناآلبميتطبلقديخسةالألجلطلبتهكانتوماذا

مةالتىالوحدةنوعهووماواحدواالبهوأضهكاعفيهواحدة

اكنصىنظاوحدةوليستتنطـيموحدةليستإنهايسوعيطلبأجلها

االببنويسوعبينإالكائنهفالوحدةذاتيةوعالقةصلةإخهاوحدةمعين
والطاعةالمجةةمظهرينفىتبدو

افيهربطناوحدةهىالعتيدةلكنيستهيريدهاالتىالوحدةفإنوهثذا

والتضامنالمحبةرباطجحيعآ

ءاالنضوااالطالقعلىتعنىالالوحدةهذهبالقلبالقلبتباط11إنها

يزةالممصفتهلهمنعبأوخاحسةطأئفةأومعينةهئةءلواتحت

حتىاآلخرأحدنايحبفيهاةوحالمحبة3تحـقاالفضواتعنىوكنها
معينةواحإةبطقوساللهعبادةتعىالإنجماالخاصبطابعنانحتفظكـاان

ثابئةواحدةوبعقيدةمرتبواحدوبفكر

انمفىنجتحعأوواحدنمطعلىعإداتناأماكننقيمأناتعنىوال
وتسموطياتالشمهذدكلتتخطىالمقصودةالوحدةلكلنواحد

ءرجاإنالتضامنورباروالمتبادلةالمحبةروحفىالفروقمدهعلى

كلألنكبرىبصدمةوأصيبتعثرقدالحاضرعصرنافىلملـيحيةوحدة

لكلمةالخاصفهومهيحبتقاليدهيحبعقيدتهمحبواحد

يهألمحتهمنأكرالله
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نغلقفإننايدنانحبكااآلخرأحدشاحفانحباكـتن

ءائدإلمماعاالجلوسنانمهولنأخرىائفةطىمنأصوجهفاالباب

الحراجزئخطمىاحىسوامايسشالمحبهفقـطااللهيةالمحبهأنجيه
ممخـاهـنأهـواكللدينلنالمحرفهئاتلحدمةالطائفيةأقامهاالتى

الممزقالمسيحجسدءأشالحسابكلىماوإهـبطوحممءوامتال

كهصالمإمااصالتىهئحموع9رآهاكاحدةالوهذهفإنذكطمادز
التنافرإلىتحـحهالبثرروحإعاحالكـنيفىيئالىروبمريمالمـيحية

األإتنحدمفاإلناقسامطبيعىوهذاالتآلفمنأكثرواإلقـام
أهجرأنالبثريهالطبيعةحيتفقءاثالقلبءكـرباخثويروروال

ألتلهايقدهـالتىلقيقيةايخةجمالىشألوحدةذاإشاوعلىمقوأنفرأخى

علىهويمنالوآإلىتحتاخاناإلتحةهفوقةوحاهىوتثبتتاصوم

ماأقصثانيبذاةتالطائفيةءؤساهـأنذةالمؤساألمورنوكلصاليرهتف

فكرةالعالمتعطىةمنقسحةمتنافرواجهةالعالمأمامامماقيمولجهدناونيبأ
ةويقدمالمحبةأهماسعلىيقومءبنابداليحيةالىوعغالمسيحعنديئةهـ

ءالعبكليقعءالرؤساعلىإنيناالبأمامواخححةالمسيحرسالة

منايقوأنالواحدبالمسجحالمومنالمتفتحالناضجالشبابأحرىوما

ءاإلخايدويمداودعاالطائفيةءرؤسابهيقومأكايستطيعالبمافبهجا
تهازصكروضنةطاثةكلفيمكانكلهفيألخوتهوالمحبهوالتضامن

الدينيةالجمعياتمنيمجرفىللوجودتظهربدأتقد5هذمشلحركاتألجل

صيحيةالمالمجتمعاتكافةعلىالجديدهالتيارهذايطنهطآنجووش

34



المجدوموكدلعطيـة

ححـونواأغطئختيآلـذىآئصخدآغطئخهمقذأناو

يمكونوافـآوأصـآيهئمأتاواحدنخـاأتناكحاؤاحدآ

هموآخحعآزشتفتنىأتكمآثعاغلموواحدإلىمكملين

أغطئتنىآلذيـنءالوآلأنأريدآأللأتهاأختئقـنىكما

آلذممأمخإلىيتئـأواأتاأكوئاحثعـأقجىتكوشون

آألبوآثقاآئغاتـمإئمثتابقثلآخبحتماتكيخأغطثتني

آلبؤالةقغرفئلثآتاأفايغرفلثتثممائعالإنائتار

ؤستأغرففئمآسئضلثؤغرفئهمآزستفتـنيأثتآئذغرفوا

هثمفأناوأكونبهنىئآخالذىآلحمبهنمفمكون
712262يوحخا

مدآههذمالفقرةعلىتعليقـهصرضفىالقداىالمفسرينأحديقمول

تتحدث3الفقرفهذهحقوهذادابالمسيحللمومـاالمذخرةاألمجاداعظم

أجدهامـايطلبوالتىلتالميذهيحوعالأعطاهاالنىاألمجددعن

أخطاهالذىالمحدتالميذهأعطىإنهقاثالسوعدايتحدثءفعاكلوقبل

63



هوماىالحقيفةهذهغححوضنستجلىأننحاولدعونا5إياآلب

صوخثمجد

آمجادهتعلنكأنمايسـوع11عنهصاثتحاطرقث3ثاهغاك

أوكهراظالصليبضنيخحدثلمالاليصوخإنالصليباألولالطريق1
تحثاقاسيصبأنهءميذتا3خبرلمإنهجادكأعنهثتحدهبلعار
والخجاربلآلالمنظرتناهذهنصتأشاينبغىلذلكسيتعحجدبأفإليم
الثحلجبلمحاكأشانىلنعرفصليبناتنححلكخاإنقدتصادفناالتىقةالحا

مونماثيصجـورجقالعاجدنا

الصايـاأيها

العالاكنفعىرافعاث

عناثحزولالأمحالبلنإفا

لءالزاالحياةلمجدحرابافىسآدفنبلط

لىنتفتحدسوفالقرأمماقومن

األبدبةالحياةودهـو

ينبغىنناعقابكاملناعلىيوضعالذىالصليبأننظنأالفينبغى
أوبهنكلفواجبأالصليبذدإصاكانءوسوانامجدفيهشفنأن

كـانوكمالرفعتناذلكأنلنعرفلهانتعرضتجربةأوتجتازهاائقة

لنءالعبذلكإننقولماكثراإنناانجدأعظمكانأثقلالصليب

نأخأوأنسيدنانظيرنعاملأنرافضيكفينالسواهالححوإال4يقوم
وعرايبدوالعريقكاكاإنولذلكالجاحجشةتلةعلىحنىارهجوإلىمكاننا

وفاديناناسياسلكيالذىالطريقنفسأنهلنثقعليناشاقاألقدامنا
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لقدالطاعةطرقيهويسوعيراهكماللمجفالثالىالطريقب
إنندأمجادمـاداطاعتهوفىالمإلبكساملةالانطاىاطمثاحباشهكانت

قولهواناعلىاشيرافىطوشاثإمفكرإدتأبإلمـمانحالن

النهايةفىنجدحموىوحأتنااثباتطريقنانشقحيماانئهداثإعافى

اللهإرادنختاهـآحبولثنحرلناولمنسنااألتفتواررهـواأللالضيةت

إإطاعتثاطريقنءتصـلةحيأتنافىححثلهان5تضاعلنقبلهانجش

فعوآفأبكامجدناكاكاوأعظمأممقطاعتناكانتصكمانامجفقة

عنليموااداسوعافآهالمحاإلىللوصولالثالثالعلريق

كيوعجاةلىاللهمعالعميقةدثركشدفىركاففاصحق

أنخانجهاسمطاعءاذججزفى4اشتعفىأقوالهفاأممالهفا

محياأننبمالأنهواأقرااوفىااحمماوىااآلبمعكتحلضكاامرفوث

إنمعهيةشركةفعاللةقريبامنيخنلمسامحياححاالتئالحباةإنحان
نتمجدإتـاحياتنافىاللهنؤرنعكنسفيأسىبنوقيتألمجدند

بهانقواالتىمةلىاحلقالناممهيرىحينمااقآلخرفيأنظارفىونحمو

اللهمحبالإنعكاسنتهدمهاالتىوالتضحياتماهـنظإىاالمجةكأوحق

أيضآانكونوركذاالمسيحاألمرحشانوكماوتضحيتهةوخدمة
فيناللهجاةاآلخرونسأبحىإذاإلمجدناةإلىتصلاق

اليوحأناهوناتأماالتىالفقرةسطوهـبننكتشنمهالذىالثافىاألمر
مماويةالىاأللمجادلرواتءمااااهونسيحيثتالميذهيكوناتيد

جالمحىنشاركوأنبدألأنناجىالممباإليمانبنودىأقومولعلهلهالتى
تركنشأنفالبدوهوانهصليبهفىمعهنشترككافإناختباراتهكل

كناإنالكلمةماهصادقةدااألممرسوليقولوكأامجادهفىمعهأبضا
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2أيضأمعهفسنحللصهـنصكناإنأيصامعهفخحيامتخامعهد

رىحكتناأسثافىالمالعممذاناإشا201121رتاوستي
كلسنبصرولثتنا4جردلحىمرآةفىكاأفظارناأماممنعالشأتتىدل

3121كورشوس01رتجهاوجغهخدكءشى

إالاللهحشركخازشاالروحيةحياتنافىرهنخكاذاالفرحوما

كناإنأفنالناالاليسوعوعدكووححامناكلناالمذخرانحرحاانهارمنثلرة
جهحصلفىتجاربهفىعارهفىموانهفىآالميفهمهكلركثن

رحدتناتنتهىحينماوانتصارهأمجادهفىنشركأنوبدالفإنخاعضاألشعلما

3الوعاهذامنأعظوعدوأىخساألرعلى

والمحاكةوالخيانةبالغدرليلتقىالوألعلىوعيقامةصا3ال5هأومن
الموتوبةالتجوساعاتوستأتماالحديثسويعاتانتهتقالاصايباو

لتالميذهسوعيحديثكانارتهبمرالموتظليطبقأنبلأنهولنذكر

العتيدةاألمجادمعاندءوالرجاباالشراقفائضابالفرحنمتائا
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عمترآلئامنألضخاخ

البـسخانفىاأليدىإلقالم

فىؤابغئرإيئقآلميأبخؤخرفيالذاتمحوعياذ

ؤكانآؤتآلجميذةهؤاتهدبممئتاشاكانخئثذرون

هناكأختمعيمححوعألنآثمؤضيغدتصفرمحمتمهتهوذا

مناطوخئدآذيهوذاقأخذتآلميلبمغكصـيرآ

بقثتاجملهتالىإقماءؤتجايتينؤآئقريمآثكقتءزؤلمتماجمثاب

بكلغايئمؤفؤتمعحوعقخرفئحؤلولضاتخؤ

غههـيأتجابوةصطفمونمنهثمؤقاآلعلئيمامايـأتى

مستأجهتهوذاوكانآهزأتاوغصعصتهئمقالةآلئاضرلمحآ

زتجغوافؤأتاإثىتهئمقاذشقمافأكغهئمأئـضأؤا

تطائمونقنأئضةقستـأتهثمصزآلضأغؤشقالواأئؤزاب

لكـثمقفتقذوعتتأتجاثئالثاضرتمئموغواققا

قبونيذ2الؤآلقذعواتطلسوتنيكئتثمقإبئهؤأناإثى
044



افيكتئمأغطثتنيالذينإنقاتةآلذى4آثقؤتيئم
آخدأبنفم

قأسثتلهشثفمقهكانسيفقاآلبطرسإنثم

مآوكانآثحضنىاذنهفقطعآثكهنةشرئيعئدوضرل

نيسمئقذأخقليئـطوعتققاذمفخضألقثل
بقاآشثرأآلآأللأغطايىكأآلآئكـأسآلجفد

11ا81روخـار

أضهىوبعدأنةتالميأهراألخثهـاتهلنجالمفرغأنبعد
العليةليغادرالتالميذمعتامأجلهممـةوصالتهمعهمحديئهمن

لهاخنمهـالمدينةبوابئإلمواتجهواجحسماقبستان3وجهكافشا
رونقالهرالصخيرالمجرىواوعبرىالواإلىهبطوا

كانفتتلأنظارهمأمامتجرىرمزيةصحورةشاهدوامأالبدهناك
المذبئعلىرشالفحسعحمالعادماظوكانـاالعيدنحذداوذلك

فرحةفىأنهالخاربخروىوآجديراكثالنالحعددكاندتهتاقا

لتىلبائحذاعارحـلجالىححعودعامأمنثالثيهاءبعاالحقة
أناودالغممنرأسديونخعلمايزيدماإلىالفصحعيافىقدت
ائـعاامناالهائلالعدداهأءدمافىالغارقةلمياساحةنتـصور

عنكاتبرثـةرصمهاللتىالعورأصدقمـماصـورةقباقأصلادةشااللىرلمنا

المـغفيصلبالنىاليوميهـابليقرأالهدتاكأاواألحداتاآلالمجمعة
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قدروتومجرىإلىتوصلالحمخرفىقناةهناككأنتالمذبحمـن

ايسوعكاناشوالنهرتجياهلتختلطءالدماتجرىكالـاخاةالغىهحذهوخالل

طافتأنهوالبداللونءحمراسانتالميادـأنبدألتالميذهمعاغرىيعبر
جتالجلتدثعلىاالئلةدمائهصوكأةهنحاطهـ

جبلإلىصعدتقدروناوادىالصغرةالجماعةعهرتأندوبع

جثسسماقبستانأوافاجثضيحةهناككدنتالجبلسفحوفىونلزت

نمالزيتونثماريحضرونكانواحيـاطالزيتمعيرةفمعناه3االذلكاما
يهاعطإزيتاهامويـتخرجلتعصرةاجماوفائقالحافىوتنالتىأشجاره

آلنبقعةالتلكفىالخاصبحتانهتأورشليمءأويامنواحدماألكـش
الصخريآلأرضصالحتكانتومالذلكلتتحمجكلصانتماالخمميفةالمدترقعة

مواحهناكأنذلكعلىدجبلعلىنقومأورخليمألنكرضااذله
مسصوحأانصحمماالمقدلمـةينةالفىالحداثققيامخعكانتشرعية

وتنجيسهاضاألفحماويثلالنجمىداادالمهجلب

أورشليمددافىخارجالواقعةاألراضماءاألؤيااختاربباللهدا
المسيحىاخاليسظخاضراطيومناوحتىالزيتونجبلسجسبهاوأقر

الفرنسكاناألخوةيتعهدهاالجبلسانحعلىحديقةبنفسهيشاهدأن

فعخهاالكليقولالزيخونأشجارمنعتيقةاتشجـرثماقتقوأويخيا

فهىالحيةباألشجارمنهابالصخورشبهاأكثرأصبحتإنهامورتوق

لفلسطيناالسالفالفتحقبلماإلىتاريخهايرجعطاورجدأعتيقة

المسسحبهااستظلالنىاألشجارنفحساأخيصدقماأنءللصركناليمولكن

لكشفاألشجاركالبقطعقامأورشديمحصارفاالالرومافىالتيطسألن
النىالصلبانصنعفىالستخدامهاعاةالحربللعملياتالينةمشارف
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المماشىإناولنتأنامايكنعليهااليهودمناألصركطبصايقومان

المحاصأقدامتطؤهاانتحالنىمىالجبلسهححاعددالحالمخئاطعة

اثاقهمحطكصمصشانتمةبيـولحواآيةءاألرباأحدللنقول

مطـحبيكآسودماصاقغالباشإشاالبححضمافتاحأيسـوعأأعطىءقاحةالخا

عةوالطجأسالواحينهالحجثطكرخاكالمادكاتللالسويعاتىليقعتالميذه

دـنجديسياأتاخوفعوكائاثالبسخانمرتذايهزكاثاقدويةاط

اراوتالمفضمل2رطمالبـتاذكانرشايمافى11يسوث11كانالمافطهناك

صاللتمبخحمطقخطذايألهـرداألساسهداعلماكغيابييافىقاشهأسا

اليسرع11

ألآيرععلماللتصبخسأرسدتالىإقوةازللتآملتدعوذصورهاكش

أمايننرالفررييغمةاءيسارامخاحالجندكماثالةإيهاريرحااعـهاياتول

المـبطبذثعه4إكانتلالهيوحرسالهيكحرسهمفخاالخدام

اثتمحااصتكلىيخكاالقءاقعاإوبمإلكالهيهلنحرات4دمـوطآساكاو

اضامهـوسا

تحتحلآلكطهاهذدابـراآلحلاوفىالجندكللةيناالبقيت

والثخيبةالرومانجندمنكتيبةعلىتثالمىبونانيةكلمعةفهىثة3ثامعان

ارسبعدثححلوإخحاهنجةكتإسبةالكانتإذايئاآشةلصعنتقلال

ءورودشاالنرلحمانحمماىشةوآقماثوالجندتامفألعلىيااشمإلى

مالفاإحع3نىكمفثعـيةإلىذإإلشارآنادرتستخدماصثةالىصكانتثالثة

تجندى

أن3تيزالثااالصوراألصخردلىالإلىناافيزاهـ
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جليلىنجارعلىللقبخأرسلالذىحيعالمالثىسيواالجمخنفكرةشطس

أعزل

أوالمندسالمدينةإلىالجتلىمنثالعاكىذاجلبالعيرمحكنو

آنطونياقلعةكانـافاتدقيصريةمدينةنطرةبعياأماكنمناستدكاوكيم

محالفأعيادفاوخاحمةءإوميانانبالجندتعجكلاطعيعالساهـتثاىا

أيةلكنواضحـاابنللتمردظاهرةادلىوإخمادالنظامعالللصحافظة

إلىبانضالمماوقوتيهإلىمرتشصوردأيةيالمسيحسوعيلتعخايميخة
إنساتءبضامخل3كاماجإشاامدااتااحتـهارسلقدتمنهوحاأسا

حدىزهبمكأيرخهكلئقهتالالواحدفىفىأمرفبصشانتصفاواحد

والندهـيدرالحبض11

البسخاندفاأليدىءإلقا

11ا81يوخا

جاللمحاءمليافئأيسوعتصلناتظهراممتابافأقليلةمراقثفهناك
أحدهاوقىاومدا

لمحةلناتظهرأماناالتىالصوردفىأليحوعجاعةللثلنمايظهرفهوا

فىيآقكاناالفصحعيدولكنالمشاعلمجدلونكانواصالجيماخفية
فلماذاالنهارمنيقربماإلىالليليتحولحخماتماماالباشفيهيكوكاودـة

المـاعل

فالكهههـفىالمغايرنحتبثافىيسوعبجدواأنقعونيتواكانولقد

يكونلعلهعنهيبحثواأنعلىأمرهمرتجواوهكذاالعضراشقوقق
بلحمهأمامهمبغرفايسوعاشاهإوالدهثحهمنكنهمواألنظارعـمانحنفيا

4لح



الناصرىيعوعاليحيبونوتلعـئمدهثةوفىأتطلبونأمنطمويتهول4دم
ذاكالمغايرفأمختبئاظنوهالذىذاكإنهوأنايسوعلهمفيقول

األشجارتالفيفدكأالمسثاعلرفئعنهشبحثرنأنهموااعتقاالذى

منحنياتفىهكالبحثفىأننحشاألسنتببخهمفـمااواقاالذىذاك

شجاعةنرئهناصارخوتحدناثرةشجاعةفىأماهمهميقفورال

ءاألعدااقاأسبايافىاألهليهالحربخاللاألزماتامواجهةلمافأليسوع

مقاومةمنجدوىالأنهالبعضرأئمنوكانالمدنإحدىبمحاصرة
ااالستهـا3ممناوأالوعددآعدةتفوقهمءأعدا

لنااألفـضلكطفـهمفوجسندهوسطفىقاملثجاعأدأقالكن

اخآرتحلهلركبناعلىراكعيننجاأنمنةأقدامناعلىواففننموتأن

البطلونهايةالمطلوقفةيسوع

باليالححيدامدمنافهاهوةاليوع9سلطانلنايظهروهو2

المسيحيسوعأنهلمميعلنحإنولكنهمسلحكاملجيشمجابهتهفىوها
النىوالسلطانالقوةكانتنظراتهقأمامهوبسقطونلرينمتعاجعونلرل

مسلحينمجتمعنجميامنهماأقووحدتهفىجعلته

فىلهممكناكانفقابنفسهالموتأختاريوع9انيناوهو3

يسمطعأندونوسطهمفىويجتازصةالفريفنهزأناحهمواضعلرارثباكهم

علبهالقبضءإلقاأحدهم

كفرفىبهيلقواأنمااليهودأرادحينمالحسافةةفرفىذكحدثولتهد

ومضىوسطهمفىاجتازولكنهمدينتهمعلالمقامةالجبلقةمنناحوا

ءاألعداأعانالفرصةهذهفىولكنهبعدتءجاقدتكـةلمسماعتهألن
الموتاختارقدلعايهالقبضعلى
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ألحرجةالفرصةهذفىفويسوخفىمحةعنيخـفوكحو

لىآفىموحرهمثتكانالأنثهفىرثلمقيالحابةالئرصهذد
افجناقالاذكحنهحعىءححوالاعويىوزتإيىخإتاافأ

حمصعوثرذمبهسذمألصوكراطافالكانتاغلخا4شغححم3مـينتلرولناقدساكا

منبهمطاف14عهاحخاحشةنهتامحالالخثاشنسى4أحى

اخطار

لعلإنيآاللميةالبالحصفىاجحلواآلاأعاكعلىكأوكاعأجصأقااكحص

حنمااناشةجزشثسلافىناساالتريابطولةاقحسةضياآر

منآخرفيتكشريعلىهـخليداالقبخرألقواالجزيرةصكلىبايخونابافاسض

الجـزيرةحاميهونلثوناسااخداتموجنود

أنالمرسلنكلطاصواواألرضمسهخالدفرشواالصكادبعدهـايابانيرنااوأق

ربرتادحلوالنايةوفمردتآكـرمتحاهاهالمرسللثمتوعتدميهعليهيصجر
شحعالمرسلكانامالألكاصابءاألكدااقتادوحننلقـلهومولدله خما

تطاثرحأكـةبآولطلجلشأمامهموتثتدمرةوالتصهـالقوةبكلمـاتالجند

نثسههـنأكخرثال3زمافىيئثركاتلقدنتحـافىا1ورحأفيشتوهو

5ميأإتد3ايوعمحبةكأنتاتره

يبنوهو5

نجأثـربهاأال

طاعتهمدىك

الذإرادةهذه

الكالملة

هذاوفى

التئممأسثاال

تإ23إل

اآلبانىأعط

نوديةشخحالفصةفى

صححاناشخمـةا

فالسيمات
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فىولكنهالجباننجدوريقومالحاقةصفرفىاسمعاننرىصرف

فإناسيدهسبيلفىميتةماثةيقاسىأكااثاستعاعلىكاناالساعةشلك

بطرساوجـنبطرس11ونراجعبطرسأإنثارعننخحدثكنا

مةالحداللحظةتلكفىبطرسشجاعةأيضاشذكرأنعينا
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حناناأماخسوع

قىقتفمواآثتهودؤخذاتموآثقائذآثححذإنشم

حمماكاشاألنهأوألحثـانإلىبـهخعمؤاوموأونقوويسزع

وكالتحئحةآلتفالثنييثكقتئيسأهـكالتالذىفيـاقـا

إصتالتتـمواتأنخحرأتهآثتهودغلىصاأآلذئؤقتاقا

آلحثتغبغيقواحد

ؤعـأهتنآلميذعنموعتنـةآثكرتيـشسحألق

أنابعآليبنمآثغاكاسحخحطأتاتسوعأتجابئتغليـمل

ضختمعخئصثلآلقحوفيآئنئخقـعفىحينأكلغقضعت

ماذا2بشئىألالصلثمئمآثخاناصوفىاشمآآئمهوفى

داهكتضخفثمقاذاستمعوأقذآلذينإشألأتانىمئأت

وغيلطمالذاقاذؤتضاأتاقفتماداتخرفولنءؤآل
زييعحيآئحاولألمكذاقائألوالمحفآكانآذخدامجمنؤاجد

يآزبتكقمستقذكحثإنتححئوغأجابهآئكقت
844



صنهـرئقلقاذاخحتنأؤإنممتآلرغلىآشقذ

اثكقتةزييعصقتاقأإلىقوثقآأزشلهقذحئان
31اي

صانو

برا

اللضنالنهتوؤبنفىإلمجاهـثلنخآميفصاالقصةتلـلنحفـظلدت

شثصعأينهـانغموسوفخـاناأماييموعكةمحاعانفحدثان
11طريمالألسأدمعنشـحدثاناللتـزنالفاترافـط

ولمحدالحناذامألماايخـوةآمحاعنثحددانذىالوحياهواويوخ

االحغمهخدسريهةرعيبةشخصيةتلمإدرشيمبشهادةلماحنانكاصاأ

أورشليمفىالحكمكرحمواىالكامنةإقوةاكدنحقدوقفممنأكر

لميالثالسادسةسحنةامنثكاملةسنواتتمىكهنةرئيمبنفسهصواسض

أبأفمنأربةجمصسىموكرلىوعلىعحثرةالخامـةالسنةحىالمسيع

مرتفقدالتآملتستحقةحقيةهذهانجتدروجكانفقدالقـافااأ

علىفيكلساكهـغةارئيىكااضاالهوديةةاآلتاربخفىةطويحقبة

غتواسـواأحرارا6الجهوكانحيماوذلكالعهـركايةحىالرئانمةكرسى

أجنبىنل

مهبفالكهنةرشاسةمنصببـحأالرومانالوالذممبمصتيئرلأل
يدفأنامشعدادقىهومنإليهيثحلمترطاشم4وشبئأىالرت
وسناتللرنيـثؤلفـبزوقدأنااستـالنليقهومنوادسىنا7أكتر

وفساثومكايدشوةانتزتاكهنهرئاسةبحـتأحلقاصااللو
ضفإفيالبرلبفى4مكـازيحتلأنصامنوعالومثالمع

فاصحلثهطريـقسءأكتواليسذعاعييهويخغصميرممحوسيأنا
44



بالهداباالوالماسـرضامحاولةهـالثعبأعوالازابزهـءرااحبيل

أممعساقيادفىيسلطانهتحتنؤاصإجمالمواوربهمانوالتآذيروالرئا

ىاللهالفاحشاتالرعنرالكاشههالالخاريخوقأشاآإثابةكرال

كرصعلاألسردءعأتوأدغرادوالإقيافاآسرةإلي4وصدت

العجوزحناديسشحرخلجناالرضـايمربتةبالدسيلةحلولماتالثهنوترشاسذ

الثترذهفيكللىالخـفافىافيالحاحمدوادطالماالتوة

كانماأتهحماالمالكللحـصوليةالمكطرقهطضانشانـهونقد

ديهيتشاكااألممساحةؤفىالهيكـلسدحةفىإتجارامثابهةعـاهـعست

الذينوحمالعبادةاسمرتتطلبهاالتىالذباخفىيتاجرونالذتمنالباعة
كانوابللىاممااتجحعـاتجارآيكونوالمءهوالدهمبطيسوخقدم

خـأاصحإبداافىخدصةمهـواصفاتيطلبوسالنامساتنعتااسرة

عيـبوبالمعينةصـنفاتكوصاأانهىهـتقدم

قبلبدقةوفحصهاحالذباثعلىبالختتيشيقومودثـرفوصطهناكصدنو

تمصراةذبيحةصعهوأحفـىينالعاباأحاتجاسذافوبعددذبحا

انمكينوعلىالعيوبكلفيهاتكـتشفأنفالباالخارجىوفالى
التاجرمنحةالذثشراتإلىويعوداألثمانبأنجسالماشيةلتجاهـبهايلقاأن

اثميكلساحةفىالمعتحد

اصفاتالمومطابقتهاغلىحالولحولتالهشمسمشبائغاكنتهناك
حنانحتصلفياناديقاحمحأرحخـآرحصهآنهاكلى4ةلمطلوا

يتصورهاالدرجةإلىاألتمانفىوخالونرطالتهناألسدسافيعاحا

خمسةيعادالعاثمنهوكأيدالالمحكلخارجندصامصهـكاطسإذاالعقل



قرثآوسبعيهخمسآلإلىيصلكانالهيثلساحةداخلفىفإنهوشـماى
واإلغتصابواإلحتيالالنصبكلقاثمةكلهاالهيكل3تجاركالـانقد

ألصرةملكاكلهاكانتحنانإسوفمباتعرفولالسوقكانـط
يماحتيالاباوالعابدينالأموباغتصمابالطريقةهبهفوالكهغةرئايس

رئيميهاسمأنحتىىممجرتروةممدسثأنحنانالشـطاعالدينمبا
أنشهمايهوثاإلىبغجضاكانكهنةا

قدئالوأسرتهحناناعلىبالويالتجدثيضنفسهالتلمودنبالىناإرل

وساللتهمكهنةساترهـاحهماألفاعىيئلفصويلحنانيتويلا

الشبصضربونوخدامهمالهيكلنةسدوأنسباؤهانةالخزحفظه

دهـالعهمتحدثارهكأيتهوحخانكانهكذاصبالكل

تيبهصاقىكاسـايديهعلىلمااليـوعمحاكةأننحتنتجأننـتطيعوإشنا

الهيكلمالباعةدطهـاالذفهومصالحهأدقفىهدجمهقافيـوعهو

يدكىالصالةبيتبيى9الخالدةبالكلحةونالخيارلةالصموائاوقلب

جاتهصحيمفىلحنانداليوغنقدسااماصولسغارةجعلتحوهأنـتم
وعلعردلذالفرحناناينهزأنجـماطالمنوكانومالهجيبهث

صايهأالصاع

الناموساصثاذالعدالةمـرحعلىالمثرحنالماالأماماللرحـوعكةمحانتوكأ

نتيجئهصكونيهـتيماسحتجراألؤالأعيوجهبأاليخقضىودكااا

المفثرإلىفستحعوإنـاعلبذب11وإتباتحهايطقبححلهمالمـمكإص

الونتاةعقوثقعيوالسانأموإن11لياتيالمشوبنأداموالعروفادىاليهو

العدالةناموكماالالحانكحراوهثـأالهوافهسءااساحماعلىاإنـانعلى

طأاظبهذايذكرهألديـوعيخدنحنوالبوعإلىأأساضوجهجنماديةاليهوا
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إسألأضاتسألتىلماذا11لهصيقولطالصحجالتوجيهيوجهتآشامحاول

إتجحمنةاللرثيسلبالنسيقولحيا11لمحانالقدمعاسمعواننالد

إمحتملتويأطريقاالنخالعصائبانولىالاطريقاإلىلىمحاغثفى

الفحصلكءكثاماوافحصهموثالمثحإسألسسعوقأنفيليلايدهعن

منيسفهذالأندىحاعندقفقولجالصصالطريقشوفهذا

مناحدبوإذاالكهنهيرآمغيـححرممذادالـؤخلتتحدهحيماأحاقك

الكهةئبحىهـتعامأنتحأولايماثةليفاوحمهبالتهكيفملىاف

إن9ةاذضاعفىاليخوعجـيهقمهمجدحمهتيقوملمحيفالعظـيم

إنممنوبذلكفاشهدقانودااروحعننبتعدماولتقلمتقدفت

الفاصاذأتضربىبدخقتكلمتقدكنت

أصاتقدلهـاكتقامنلالعدالةموازقأنمـاواثقاتطيسوعإن

محمدرمـماقبالقاوأشهالبدمصالحثذلوعلىتهأدهـلمألحخمانمصادخالضرر
ءخاطىحلريقفىمماهىمندفعااالتـانيكونحيماالمحاكةشبدأأن

ميحاشالجهدأقحىسيبذلإنهطريقهجمرضأنمحاوللمقاللموت

فبالطرقضيةالقانووسائلبالبالحـقشيلمإنضهيعزسنكلهأما
الحنقروحهايمـوثشقاضياولىالفيهااسخلالىوالقصةالملترنة

ليتبالحكمقالظقبلحبملىتكالالضرباتفيهاىوهـوالتعصب
اإلطالقاعلىقصية
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جـاشتاوالبـطل

وختيتتخالطآألخرميذاخفؤآكرئطانفيصاؤ

قدخلآلكهنةزييحشعنهنـذألروفآآلئفميذفالـكؤكاد

شكانبطرروسأماوكمنهتةآنهاييمابرئبداراوعيمي

ىآالبخرآالآلثنمجذخشخرجةخاوآثمالبعثداقنآة

شأذخلاتةآثجؤكائـتمعقحاليبجىرثدجمووهضآقكان

خأثتألطرشياتةآئتوروينآشخاليقالبئئيـط
اأتتقسذاكقاذئعسالطآئيأهداميآصآلمنأيثفعآ

جفرأأضرموااقذفؤايمينأآثخداؤآثعبيدؤكان

اثفأةبطرسوبهانوتآيضطلوكانوأبردكاتآئلهيئ

تضطليقغكبئ

تهواققاضطليفأتؤاكاشآيـطرميضقانؤل

حستلؤقاذداذقأئكرتالميإلأثضآمنـأآأئتأ

تسييبويبماؤفؤآئالكقتيمازئيمشغبيلميقؤاجذقاذأتا



تالطآثمهىققةأتاتلىأمازأباذتهبطرلضقطغىاصف

آلذياصاضاخؤيفؤقتآثضأرششرث عرن01

815272ا81خايو

ورمنظريفعلأنبحلرسيقبللموهربوامعلمغمالخالعيذهجراحي
ندايسوخجاذآلشايدىالعاباتجنألقأنبعدحـما11يـوعتـغقـلل

هضةاارئيبيصـاإقاآلخرالتاصيأحجدوهكذاصقيدهساست

ءاآلراتضاربتثثتااآلخرالتاصيتأماهاكفاروالتلصثذوكانا

اقالميذةداشخارذسلإنهممعضىالقاالبدإلسميذكرلمالفهضه
اليوسفأووسياالزنقودلامايثونأذالبدإتهاخرونوقالالمعروفن

فاومعروكدنريمسهلمهال3حفىعضواانفزاإلق3وكـلصااالر

يكونقدالتلميذذلثأنالظنخاإلىالبعضووصل3كـةارئيـمالدى

الرئيسدارعددههـمصرةكايهوذانئىتنفاالسخريوطىيهـوفا

طرياقهوجدوهثذااالبيـوأهلالخدموافىبيهـماثوفاصرداناقهرال

األضراضاإلفـرنصدقآنيمثـةاللثـاوسهواصةبكلالداحلإلى

أذيمكنوالجليامحآاخوكانيسوعلطالقبضبعدالاليهوذاهـثوألدط

4متعاملأدلهيحونآوثافاقذلكيافىيدهيضعدسا

يوحنالحوقيكنلماآلخرالتلصيذذلكأنفهونخيديذاا

ناآلناأمامهـيبرماوالؤاداأللذبحهوففحهأ
اقةمايحعروفاومعروفايمونا01

هذاإلىحليصكماوبأىالـهـودمحا



رئيسنجيتبنااليوحنابيهاامالقةاهذهانسريرفىرأرانناك

بكتابةياقاماتسصبوليعياكاتجـاظغرسولماالرصرالععيد1

وركالتـبالكطهذابالحالتاجأكاتبهاوعلمايوحنابشارةعلىتعليق

لضيئآبضيفثملصواهسوليوحناححوالرابعةالبشارةكاتبأسافىلحظة

نوتالساللةمنهبرالمكانإلهفيقوليوحاعنابةالغرفىغاية
ةيماتال5نيعليهنتهشتألهبمنشريطوهوثالكهنوقىالشعارمباوكان

اليوحخااسويأنتغربأمحيسدذدكوعلماجـهقهفوقداللربقدلثما

الكلهغةرثيصـادافىمروفآم

صراحـةتخبرناالبشائرألناالخبرهذايقئصاعليناالصحبمكولكن

المجالاذحفىالغاجعةتجارته14وكانتاجاجمصياداكدنرحناتأن

وخناثبناآلالأنايرجحاشاقاالرأكأب
التجارةطريقعنتءجاالكهنة

رئيبيتوبن

وتمليحهااألسماكجدناجحصاتجارةيديريوحخاالكانأنأسلفنافالتد

مرقصذلكوغيرلاإواالصيدقواربمنمجموعةلهوكانتلحنثظها

النقلقوسائلفلسطينفىشاخفاغيرترفقدكانالطازجالسملصأما2ا

فىوخماصةلإلنسانتقيحتكنلمالشديدةالجووحرارةالسريعةيخر

كبحرنائيةمنطقةمنالواردالطازخالسحكلحمتناولالجنوبفىاليهودية

منعليهيخشىأندونوتداولهحفظهفيكنالمحلحسماثالأماالجليل

يوحناوالدأنالجاثزومنااالطفىأساسصأركناكانوهكذاالتلف

آلحرنحمنابنهمعالكهنةيسرئبيتاحتياجاتارساليواألكان
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هفديوئدماالتقليدفىيوجدأنيهويدوتهناكآايوحناالصروهثا

منأكرإلهناشأىأالكخابهفىميورتونشتحو1ايقولالنظرية

كققىتستخدملةقدبنايةأورشليمفىزوجالهالحاكـرتخاوحىإنمرذ
ايعتكلشأثريةكنيسهمنجارأإقامضلىفئخخسـمتاالعرنبديذ

نفسسارالدهدهحموفنقوكامحتاد4الطحماثركادازإخ

بيضهعلبهايقيمبمانااممخلالالثنايوحناالمهواأدأالزبدكمانايطنتذالاسئا

هامركزصدنالتىالراثحةالتجارةصروعمـمافرعآيمجيتاحذاكاشاقا
إلجليلفىححخاكثيحىأس

لىمكانالهوحددابطرشأنفالخالصةاصـلالتأعإلء5 رسهلهمهىهـ

كاشـاالميلةاألنملىاطوسطءفىيحتدوقفوهناكحمنةانثيحهـدار
اتمرثالثلحعيدصارهإفأمرمنكانماانودذباهـ

مةىا3الشدجحلهىإذاالديكمححمياحبشأنةابيماشارةيستحىقآمرمحنا

تربيةيببحكاناماالناموسدانالبعضاكترضافتبطرساإلنثارا
أنانيخةاكبرالبتهافضللىتنجسأننحخوفأشعلجماوهـفواجن111
نيالددبئذلكأقى

كانواالوقتألصرفىطريقبملهمكانتالوومدنإتقيلولكن

الساعةإكدالظيسبعداسادسةاالساعةمنأربماساتحراعلالليقسمون

منالثالثةإلىايـحالنصثفومنالليلنصفإلىالتاسعةنتمأدتاسعة

كلهكحـذاضمحمىاممافىأوالسادسةاإالثالثةنصالىالاليرامححباح
احيإخريستبدلالحارسكانوالضارالليلتتهـيمفىالحالمظامناأشبه

البوقفىينفخكانالشالشةالساعالفىالنوباتنغييروساعةنوبتهىت

اليونانيةوفىجالسنيومهبكاالالتيفيةفىتعرفصانتفالبهوقنانخةأمد
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احاقااذعشالدصاثاصيااحاشتنظحأثاوشونياوصالل

ثثالثدتصحنسيكاالبحيـحإوقاؤينفحأنقبلجذهلملداإيـوع

ومردكالاةيصصبعرثلشـيمافئواحدشلكانقييمرات

المظأتحيتفالحصزتالطلقااجمهـالليلسنتصفبعدإةالثافىمأنالا
تيالىالمحلعـلىبطو11كرفذاالصاللم

والجباتعللالي

3ممأ3ءة5181ة81خايخههـ

أؤكراأول

قدهـوالمناوالوعاظ

سطىسقوطعن

عهءاابحـاتمك

منلقىواصحديوجالىلى9انهنقواط3سىلرسب

يتالحاقحيمنهلالوكاظيخاداطأاصطرسالتئما

بعضىنتذكرأنالناوحمناولولصبحارسوجبهت

لوجميعهمعدايايوحنايهربواكهمالالميذأننذكرانناعليا

البطرسعداتاناافىعليهاأليدعىءانقااعةلسيدهمعقالدفاخأيديهمدراب

سيفهواستليدهلقدطالالبطرسفعلالحجاتأمـل

ققافىالموتلمثنجفيأنتمامايعرفوهوسيفهاسستل

الموكبيتبعاثذلبعداهذهـمهمساحاكاجشوجهفىسيفهاستل

لـيدهيتملسوفماليرىاكائر

نحنكظهاألرماتقاليتراجعشجاعإنسانحمإلرإلىألارةوااإذ

إلىشجاعتهوتدفعهاأليدىكلنهماترحيمادهسكنمدافعاخجاعته

أمرهاكتشمفوهتينالذىكيبالرالمصربعلموهوسيدءوراالسير
غردخلاألسدعرينوإلىنةالكرئيسمدارإلمماحتى5يادفئلط
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كناوإتشجأةعليهوهـتةإصفةالنرىكنافإنوجكوالباب
التجربةنرىكناوإطةالغفلحظاتمنلحظةفأثباتهمنطيسقنراه

جبانألنهالسقطأنهننممىأالفجنبغىشسقطتجاحهغدأنتمأقوحما

لقدظآخرطإلىالميداناندوحشجاعاألنهبلاطصاةعلىحريص
الشجاتسقطةبلالجبانستهحلةالفساقطىكانت

محبتهاالمتحانأثبتلغدشيسوخبطرساخبكمنذكرأنعليناه2

األئالوقتوفىجوارههوإلىوقفقالجفيههربالذكأالوقتففى

ائحبكانابـطرسلقدوإصراربعزاحعوتبعهمحدعغمعنامملافب4تخال

فىحدثتسقطتهودكنسقطأنهمحيحعنهيخلمانأنلـآودمدصب
لسيدهالشديدةمحبتهصاإلدفعتهومالبساتظروف

لىلكلنحلصهإلىورجحابهصوإلبطرسعادأيضآكيفنذكرأنرعلينا3

وينتصثىفيسقطويهـتزيتأرجحأنممكناكانالبطرسيهلثأنممكناكاعظ

السطورتكونأنيمكنكانلسيدهإنكارهقصةإنعظيمادحقوعلهويكون

رضويبيديهحياتهينهىأنيمكنكانيايهوذانظيرجـاتهقصةفىةاأليخـر

والناسإنكارهقصةشكوالانتشرتلقددمهبسفكفعلتهعن

ديثاطفئصأاكاثمإديحدولطناسااتكروااالكألهوحهمت

التتهليديصورهمانتصورأنالملذلنامنولعلهاآلخريناسقطاتعن

دتالطرفىسائرابطرسيشاهدونحنيكالصاحيقلدونالناسرنتصو

ننسحهإلىوعادطتهعؤاستلهمدإبطرسولكنمنهجريةالفىإمعانا

ءشىكليبدأأناألمراقتضىولوحتىاألوللستعيدصركزهأسأعزملقد
الخائرالمغشبطوسداخلفىآخربطرسهناككاناقدجدبامن

حححة1لاضيةالجااما
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لسيدهوالأعلنالذىالحقيقىبطرسأنإكلهاألمرخالصةن

الذمرنورفىسيدمدافعاعنيفهسواستل5يامدالذىهوالعليةفى

أيشفلمبالحىبرباطفيارتبطقدقاجهألعاسيدهخالذىهوبطرس
المهربطرسأماالحقيقىبطرسأهوهذامحنتهفىأوحيلىيتركهأن

االطالقعلىدابطرلىيكنفلمسيدهأنكـصرالذىالجبانالخائر
دابطرسإلىبأبصارهننثذدابطرسإلىنظرلقداليسوعرآهماوهذا

فيهوانةيسوعفىماأروعإننومتهمنليوقظهالداخلفىالذىالحقيقى

الحقيقىاناالنعذيرىينظرأنيستطيعجزناعضعفنافشلناوسط

رغيحبخاصيورنافىإليهنصلممابالرغميفهمنادايسموخإناعماقنافى
بعضفىوتصبحعليناوتسيطرتخلفنااوبتصرفنانخلقهاالنىالظروف
كياننامناءجزاألحيان

نكونماسوفترئالتىالثاقبةبنظرتهبلعليهنحنمابسببالبحبناإنه

بلأمانتناوعدموحمجزناضصنامنأكبرالعظمىيسعوعمحبةإنعليه

إخطالصناةفئبلأمانتناعدمفىلبسناالحقيقىاالنسانترىمحبته

الحثيثوسعيناستهطتنامنقيامنافىبلالتجربةأماممزيمتنافئليس

ساعاتناأحاكفاحتىويحتحثخابناحبوينايناثءصاالدالصالحءورا
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محشرغآلئالفحابئ

بيالطمسأأمايسوع

آثواليدارماقمافدعثدمنبمسحوختجاخواثـتم

لكىاثوألتةداإتممالذخلواوآجيحثحؤكانة ليثحمصاصم

إتئهئمبيألطمعفخرجضمخآثنقحأكاآلصحفخحتوا
أتجابواأألثسمالنهلذاعلىتقدخونايةشيأئةذؤقا

إلثكمتففتاهقذكخاشرتقاقاجمشكهثتثمتـوتةاسواؤقا

تخمغقئيماؤأخكمواأئتثمخذوةبيآلطشتهئمققالن

أحدآناثتلأننايحوزآلآثحهوذتهقتهالتاموميكـئم

كادميتةأئةماثميرآ3هقاآلذىيعحمزع4قؤيححتم
وتدأنأمرجمعآ

يممموعودعاآثوآليةدارتىنحهـحأأيئبيآلطممدخلثبئ

ذاتلآمنةصوعيأجابهاثمهودلماظ3متأنتةؤقاك

بيآلطشأتجاتهغتىتلثواقاآخرولطأئمالذا4تفو
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إتمآأسئاشفوكاذسقتلؤزؤيساضافتلثفيتههأتالغلى

اهأتكأتتحعمفقكتياوتآتجالتققفتمادا

خذايكانأثعاتمااألتميمضقكتىكانمتماثعا

تتئآالنيبولآفهودإلممااسئتمالكىيحاهئونآ

قيلثاإفىتـآآتأثبيآلطشةنقالهنامنمفلكتى

أتانذتقذذايإئـاةلجذشقوذآئـتيحمئموغأجال

هؤمنكليذحهنألشقدائعاتـمإلماأتحتقذالذاو

آئحقفواطسبيآ3ةقاذضؤيىمعيآئخهنمن

ثتأتائمتاذوقأئتيوبإلىأئضأخربخالذاقاذفاو

تكصئمآطإلقآنأغادوتكثمواجذةصجماصةيلأجد
مللىلكـئمنأطآلنيدونأقثآئبضحفيواحدآ

تلهذالئشايلينتجميغفئمآثفآخواششقبهودائه
لختماباراباسصائآواراباب

ؤضفروجآوخيبيآلطلآخأتشحيخئذ

ثؤهمتوةؤآثتهرآيعلىووضعوؤلثشفيإكليـألكرأثع

وكائواآئتفوبيخامللثئتآلئمآلاصونيفواوكائمالهأرخو
ة16



أتاقاتفئمزقاذخارجأآئضأبإطشقخرفيئطموته

واجذةجمفةيأحدتسثتأثىمواتئإلثكئمأخرجه

وثؤبطآلشئوبإكليلخاجملزهوخدرجأيمئتوعقخرفي

رآةفلفاثخحالآئيموذابيآلطحئىهثمفقالآألزجوالط

أضلثهآمحهحلفهقـائإليضرخواخداموآصهنةأث2سمارة

أجدتنئىيئآضعلعوةةآثحئثمخذودبيآلطشلهثمقال
يتاتافوتؤخمتافوسهـماتتـااثتقوذأتجاتهجمفةيل

حمغقلحئاآدتهآبننتقمتهتجغلألصهيموتآنتجمب

دارإتماأثضأقذخلخؤفآآردادائقؤآلالذاطشبيآفى

يغطقتئمتمسوعؤآفاأثتأثنجمنيتسموخؤقاذآئوالتة

أنتـغلمتأتكائمنىأمابيآلطشةفقالجوابا

أتجالاطلقكأنؤسمفطاناأضلباصاأنمفطانالي

قذتكيثتؤتثمآئتئةمحفطانغلىلكتكنتثمتسموع

خطئةتهثلثأسثتمنىالذممطإصألكفؤقأميثاغطيت

يطيقهأنتـطلمببيآلطحكانآثؤالحبهذاميطآكظن
الذاأطققتإنإسينأقاخونتضركانواودائتزدلكن
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ملكآيقاومةنئقأتخعللصيقثـصمرمححات

قثضر

ؤجلتتىوغتأخرجآئقؤلالذاطمشلحشئمكلفففا حماضي

ؤبآثيئرايئيماأثتآلطه4يقاجمةفياثواليةكرليئئعلى

مادستةآلماعألونخوأثمضحآسئيغدادوكانجئاثا

آضلثةخذةخذةفححمرخوالح3ميهوذافتهودفقال

نةأئكارؤسأجاكماصثمملأضلمأبيآلطشثملقال
إلئهئمأسثلمهدفحينمذقثصمرإألاصاقنالئض

حضلم

بلومضعؤاححوغيفـأخأوا
81829161يوخـا

فىوردتكايسوعئةمحاسقكسيأقفىدراميةصورةأقوىهذه

الفقرةإكاروعتهاالصورةنفقدءااجزإلىثاتعسيصحاولنافإذاالبشائر

عحقإلىنصلأنانرياكخاإنككـلنقرأهاأنينبغىأمامناالنىالطربا4

3اإلنتباأقصىموجهنهمامتتابعةفصولفىتنافيهاتأموسنركاشيهامتخحمنا
مسرألوجزرمدأمامتافىءوفيتروصاقاوالشخصياتورالإلى

ادةانلىالقصة
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اليودعنبدلحديثشبدأ

سياعةوكانتروماانلساعاخاضحينودالكاتالمسيعصرفى

كموايةاطسقاصرآمنالههـقيالصاالمستعمراتلكاتتتيحتالرومان

أاإلعدااحكمتنفيذتالمستعمراتسكانحئانميكقلمشولبلذافئ
يسمعكاقاجالثقإيوستالسيفأوحقالجلحق11اطلقد

بأربعنالهصيكلابخرقيلالقلموذيقولوكاشقـطالرومانعكوقفا

رومافىحامأولأماالموتوالحياةحمأإسراحيلمنانؤخعاماع

خالمؤهـساليوسيغمونانيسألكونويخوسيدكاتجمدفلسطنعلى

فىليكونقيصرربأالياعينإنهقاثال4تعيهيتعنالخهرأليهودى
يدكاكاحنتءأيفاداسيوسينههويتحدثرالموتاحباةسلطاثيديه

أعدائهمنالبعضفىاإلعدامحكمينفذأنادأهـوسعنا

فىالحقكيماألإنهقاثلينعزمهعنيثنوهأناإصهوداءعقاللرحاول

فأمراألمربتفاصلكرفالزاداولثنش16أماثملومثذ

ثنراألحيالطبعضفىلهلبسفىفكرأتهلمجردنثتهوظمنبعزله

الموتحكـمبتننثيذبآننسعنهميشوموذودالضآنداتانوسإتةطفىكا

مـا3ثكأامجدلماذوموقانونآجاثزآيتركآيثنلمذللىولكن

الموتحثمعليهيثرحـنىالرومافااكالهآمامفتهلمجاابايـوعهـ هـاإح

ملدكانـالماالالعدامحكـبمدآنافسهمينغذواأشهبـودكاشالولو

عجدفعـةالناموستعليمهوهذاصاألحجارالرجماسووسيلة
كالوكلنىالغـريبرجماالجحاعةكلزجمهإقتلفاصهالرباسم

4261نباألويقتلبخدفعندما

إلىشهادتهادتشاهدأولايكواشفانومماالخهيدمعحدسماماو

464



يرجثداالكلقبلويرجمهباألحجارأواليهسكالنىهوالمتهمدانة

5153عددالمحلةخاكأجعةالجمكلبالحجارة

امدديتهولاوهذامنثانا3واالثاقاهددامناسىاألسالهدفهواهذ

عنيهاتنبهأالنىبسوخاتكلتملكىحموثهتمقدحدثماكلإن
كنارشفعتإذوأنابالنهعلقاللقدحمايموتلسوفالتىاطويقةا

بمعنىارتفعتوكلمة2123يوحناداخءابإلىأجذباألرض
عملبت

لقدكانبالرجمالبالححلبيسـوعموتيمأنبدالكاطلكوعلى

ضاألعنيروححتىالوومانيةبالطرجمةالموشتىاحيأناحمتمحن
علىشضحةالهذهفىالحكمتبعهاميانيمدالاامنودالمأرادلقد

حتىالممعفوليةعنسديالدايتنحوأأنأرادوالقدالروماقالوالمأكئاف

واوكىيماصافجريرةواللهمذنبالينمحاباالمثحبنظرفأيظهروا

أغراضهملتنفيذالقطمخبالرومافابيالطسمن

بجالطمساأمايسوع
161إلى8182يوضاإ

هذامنأكرمومااكويطولالهودعنديثاطلكـت

حقجفةمنأكرأماماتبرزاقصةاسياقنتأهلإذجن

لمجنونةقانلةبغضةاطإانتهىثمدايسوعكراهيهةمعهيماألمربدأفلقدا

تنرسةالالذئابءعواإلىيملبهاحاصلبهمواأقنصغىفنحن

المجنونةصرخماتاإلىالاسإزباألهذاليسهتافاحممفىونستمع
وتردوناندفعواحتىدالحهوعقولالكراهيةجنونطألبئالحاتمائلةا
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تطلومتىالجنونمننوعاكراهيةاإنالثائرةالعواطفسياثى

فىءالشىيفكرأومعأويسهعنظركيفبعرختالفانهاإنحافلب
يرىفالالبغضةقـدروسمعهوقلبهاالنسانعينىيغشىجوداهـا

صوتإلممايستمعوالالصاثبالرأىإلىيميلوالالقويمالطريق
ومشاعرهاالنسانيحواستذهبألخمهاقاتلرهيبءشىالبغضةإنالضمهر

السليموتقديره

الصحيحاألمورووزنهاتقيبمعلىالقدرةاليهودأفقدتقدالبغفةذهوك2

ايستطيعشؤإيتنجسوااحما3الوالىبالطيدخاواأالعلىحريصإنكانوالقد
الفصحعيدممارساتفىيشتركواأن

أقصىيبذلونوهاممااللهابنفتلجركةيدبوونماهمذلكوح
حبهطعلىيحتمالهودىكانولقداميةاالجرخهمأكراإلىليصلواالجهد
يعنىالرومانيةالواليةدارإلىالدخولوكانشرعياحألهرايكونأن

عندوهوالشسفاهىالناموسوليكااألولطريزقعنالتنجس

سكوالتمتديرهـفىويزيدونالمكتولطالناموسيقابلوالنكريسإلنشبةال

كانالفصحلعيااالعدادأنوالثاقنجساألمممسكنإنوكومربه

مننرعأىعةمحضاوحرصدقةبكلالبيتكـلءأرجااتفتيشيقتكما

نعيدأنوعليناداالحثررمزميرؤاظناماليتوتنقيةالخميرأنوك

يسخعرهاصورةوالحقاالخالصبفطربلوالشرالخبثنجميرال

دالتقلهدامناآلممارسول
صرهلبصورتينصاحبهينجصالواليةدارىإلفالدخولذلكوعلى

فاليهودىهذاحدثفإذاالدارفىالخميردلوجووممذللثصيةالو

خاصةفرائضفىذلكبعدمحتازأنوعليهءاالممحتىنجسايـصبح

طاهرايصبححتىلتطهير
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وتعاليعحهاناموسهابأصولالمتحسكةالمتزتـةالجماعةتلكىفىنحنها

لتلطضنعمءبرىبدميهاأياثلتلطختالمسعورةكالكالبتندفعحرصولب

رالظاحريةاألموفىمدققجحـماممنوكمجسدةاكالمحبةاللهابنبداأيايها

واإليمانوالرحمةالبرياصا9الجوحريكسروهواللهضىأنهيظن

السبوتفىالتافهةالتقاليدققالدقيلحتدققطائفةمنمبل

رصمفىقاثيلولصوروالوالشموعالبخورفىواألعياد
ةصافى11فىسعيةجهةإلىاالتجاهفىشمههـأووشمهأوالصليب

األموشهذهنموعشراتاشاتاكلكلاطابقونوتيةالإلبسافى

تكسرجيةالمـىجوكحرخارجهىإىاالطقوسهمنهسبيلوفىوغيرها

إاألمروملبمااطواثفامنغيرححافىوتطعنالمحبةناموس

التىالمسأمجـرمنسمارنزتإنورتونمثهـيئولكاالمساحءاماال

مـةوقتفىأدىالقدسفىالقيامةكنيسةفىاأليقوناتعليهاتعلق

منبلاألمورأغربمنإعاالشهيرةالقرمحرباندالعإلىاألوقات

وراألمتقييمعلىالغـدرذاالنسانيفقداألممىتحصـااأنماإيا3هاأكثر

الصحجحالوضعفىووضعهاووزلها

اخطورةدجاتأقمىبالإلىموليو6ليسوعانهامهمفىدداليالودينوأ3

حىالخاصةحهم3محافىلهمحهمكانتهيقد0الظروفتقتضىحسما

يكترثلنابيالطسانايعلمونكانواكمول6256منىالتجديف

فاحكموابناموسكمتختصأمور5هذإنلهمشـاقولإنهالضثمةكعذهلمثل

خطورةأكرتهمةإلىيفتجدالمةتتخولوأدأاللذلكبأنفسكـمفيها
أقلفليسالوالىلهاترثيلمفإذااطوريةاألمبركيـانتمستهمة

وإاللنافسهثةوتبردلقياصرةعرشعلهالجالسمنخـوفاحمهايهمأدأمن
أقحموااوهلقيصرخاثنبمماألةوبنهمالخيانةميرهوممصيرسيكون
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الحإمنظامعلىدراوبالثورةموهاصوحيادمةالميدانفىأليسوعأسم
ونيعراولقدكاسالالدسمحإلىيصللالطريهقلهبعلىوالعمل

قداطولثنالصحةمنلهأساسالباطلهذاانهامهمأنلقينا
إلىصولددوالحقيحرفأناستعدادعلماوالحدقدءنتىأىعنيتررعال

كاذباخمامعلىتقومالتىتلكمعـذهقضيةوأيةغرضه

لهممبدألكليتنكرواأنعنيترجعوالمءالدقمهدإلىيصلواوحتى4

مالصاخاليحىلتولهماالجوذلكفىبهاحعخفواالتىالهتاناتاغربمحـاوامل

والملكملكنهمالتالأناللعثبخديمالىدصموئيلحلمكانتلقدقجرإأل

مللزالفاحقدمحي21ت21األولصحوئيلسقرلعـواهع
تجوابهكانالعونجاالمنتصوالقعائد

يتسلطالربإضاعايممابىيقسلـطواألعليكمأناأتسلطال

832قضاةهعلكيم

الىربأولقاموافلـطعنعلماساطاحممالروممانفرضوححنما

يشرعاكاننحالماكوهذاأساسهعالضرائبتنظيمصحهملمححىللثعب
ثورغثارواالحهوثولثنهمؤالخاضألممـحععراتحممافةذبهمعموال

تابعيهتأنثسـهمرونيعفاانويمإحهمواحدببلىوذللصكثيرةءدماكلمتم
ءوحددهواللهمحدطانواحدلسلطانخدكصعمااللههوواحدلملك

إلسالرومانـىالىللونةالمتثفدفصوعوالخوالغبداإلكرام

شعـاتاريخخفىةلمذمغالطةبأمميريقومودأكانواقيحرإالملثالت

ولعلدىيالهـبهإكايناأرممكـنيحتصبأغربيققدمونبلآلوأم
رهوهمححإلىاستمعولعلهوذهوذدهشةفىيهمإلنظرالليالطسا
لديهمرأخالاورقةناياجوفمأركأثبالطبهعولكنهأدنيهاليصدقأ

اللدودخصمهمعالالفورسبيكفى
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داألسالحقديغلفهاصررةأمامناجاصوأالتىتاالئضمكوالبغيضةغر

اثانلعرالمستعاءواآليدىالفاغرةواألفوادالناريةنـاراتالفيهاتهر

كلونسوامبادئهمكـلواتخايقدممحقافىودالإضافالالمجنوت41خاوالم
تاريخفىتوجداللههملحتىصرراتنشقاوحهمعالسواوداحهمشرا

وتبدألىالحمررةمنوألعنهبوأهـاقىوتبصورةءجمعااإلنسانيال
ناكلأمأ

طسبيأماميعمموع
81086101يوخا

محاكةمسرحعلىتبدالتىانيةااكصيةالشتفىنتأملدعوناواآلن
مليئايالطسشزريـدوكلهاراماالكمولفخالكبيالطساليمسوع

اإفهااايىضخواغالرلمتماقضاتبا

طسببأنإذدكعلدليلمنأكثراكوالجألالواضحمـا5هـ

تزيدلنليحوعاخهاماحمبمكلوأنأئهتالحقيزينثواشااليهودأنمايـعرفنكط
تأهـالىالرومالوالىأنأيضأالواضحومنيباألكاألمنسسلةاكوعه

مقينقذهأنوسيلتصألبحماولتهءابإلهـطدمآوأيقزاألثركلبيسوع

بالموتعليهشحكـملهمأخيرآاسنسلمولكنهأعدانهىأيخه

إطالقعادةأساسعلىيسوعيطلقأناجاهدهضاولءأوالاهسحنحن

يسرضيهمأنمحاولثمالفصحعيدنماودليهليختارهاألسرىمنأسر

3أمرلمجزمالرلكنهأخرءبرجاإليثميتجـهبمللجافىسوعيتسليم
لمنساوداليسهلمطالبيستكجيبأناقاطعاأيضارفنهماوأمهعزفيثبتوال

عرفـاإذاااللمرإلطسفهمإحنصلأكانستطـهـانوبحنتيارممف
حاكناباتعندرلكثنجدلأنناالحظحسقومقحياتهلتاربئملخكحا

يالمكندرىيلوةضاباتافاكايوستينولي
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الرومالىالوالىبهيقوأكادالذىالدورندرإأنعليناءشئكلبل

خطواتلنتتبهعءورااإلىجحناوفكلينالضيروالوديةالبالدفى

ةالبداثمنبالتاف

3جيراااودسالهجرالمالمثحياةافيت1بغالىميالدقبلاخاسااحماماففى

منإممثرامنوبالرغمابجححذآفلسطنعلىطكطالهرودسكـانولتد
محبوباللروماساصديئاكانمحـظجمامالصآجانجـامنأكـرفىاكافقاأخطانه

ةاثالثهاأبنائهبينوصيتهحسبضهمملقسحتحياق4تانفلصالدصهم
صارواالدافيلبسووبريةالجيلواليةالانتيباسبانحمحيـامـنفكان

ولةالمأغهرالجبليةالمناطقوكىتراخونيتحهـوأورافيدسةباطافعلى

ديةايهههـواأدوميةحكمرخالويمألوبلىافرقىالتنمالجتهةالواقعة
ومانالرأمماكـرةالثامجاوزتتالالحنذلكفاسنهنتكاشاوالسامرة

ووأقرالتاقميمهذااأيدوفقد

انيمسأرخيالههـن5وبسولمجداأنتـيباسمعحسناهـاألموسارتاقدو

شكاواهمقدمواأنغسهمبودالأنىعنفلب4رقعتحكمفظاقاسيا
تضمايأملرنكانواولفدسمواهآخروتعينهما3الحمنلعزلهلقيصر

الجـاةعلىميعينمالرقعةاتساعمنلهمفيكونيسوريةواليةإلمامقاطعتهم

الرومانيةاتخعمالىدكانتولتوسلثالنهالوالىرقابةعنبعيدأءمدوفى

تعـكرالروماقالجيشىمنكتائبإلىلمجتاتمنهاقسدآقسعـنإلىتنقسم

بالمـمتعرفكانـاوهذهلإلمبراطورالمباشرةالسلطةتحتشيها
المتاتبعيدآعنمسالمةءهدرفىيحياآخروقـماألمعرباليةاتالممعحر

4عامولدالمـجعانانقرالمحيثضواتأريمأمناكالحالىالعويمحـبا
المشـحيـالدصل
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الروماقاالسناتأوالشيوخلمجالمبايثرةالسيطرةتحتاالضطربات
نتطفينفلسطأماالسناتوريةأوالمشيخيةراتبالمستعتعرفكانتوهذه

النظاملحعنهظالرومافاالجيثمنكتائبإلىتحتاجواضطراباتقالقلأرض

المسضعحراتنتوصباشرةاطوراإلمبرسلطانتحتلذلكفهىماف

حاكمأوفيصلبواسطةتحكملصوربةنظهرالشاسعة
كانفقدالثانيةالدربر4مستعمراتأاألصغرعحراتالمسأمأ

الحكومىوالعسكرىالسلطانصاحبهوالىالوكانلذلكروماقالومجكمها

اتنفيذواءتيضاوالالحكمسلطةيملكانأنهأممطالمنطقةعألوالشرعى

السنةفىاألقلعلىواحدةهرةمنطقتهآلفىبقكـلبزيارةيقومكان

وكانخالفاحممىوبسوقضأباهمفىويحكمالشعبشكاوىإلىيستمع
ضرائبفرضفىالحقلهكانمالكنهالضرائبعلماجمعيشرف
أنعليهمحظورأكانولكنهزانةاظمنراتبهايتقاضموكانجديدة

رفعفىالحقللشبكانسلطاتهنجاوزفإذارلشوةأوهديةأيةيقناول

قيصرإلىامره

مطينفالفىمطبقاكانممماطنظاممناألخيرالنوعوهذا
اصيالدا6عاماألولالوالىقبلهمنقيرأوغسعطوسداعيئهناكفإلى
الحكمكريمىعلىواستمرم92عاميتهورأبلفقدبيالطسأما

تغلىمنطقةالدوامعلىشأنهاهوكاؤلسطينكانثولقدسنوالتتسمع
ويدناضجبعتلالوالىيحكمأنتقتضىوكانتوالمخالوكلزباالضطرابات

يلمعأنقبلنالطستارفيجمئإنرفالونحنحديدمن

ايىلة4يممنيمتككانأنهنعئقدولكنناالسياسةأفقفى

كانفلتثدالتاثرةالمنطقةهذهحكمفىلسواهعلىيفضلهقيصرجعلما

الموصلةالقتطرةالجغرافىموقعهابحسبألنهاالفريدمركزهاافلسطيهق
ولسوريةعربن
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روحتخقصدكانـاأنهبدافلقدفشلهأثبتحاكمدابيالطنل
ويرىيحتاقرححمكانلقدبنهملنفعالصادقوالئنهمحهودالمعالتعاطف

وتقاليدهبأوهامهكطمتممارةاطركبعنتخلفابدائيامشعباحي
اليهودكانههـكذاوعغصريتهوتهنجفماضعجرفا4شراصعبنامولحهمتعلقا

ذلكثبتشهرةأحطاثثةثد3وهطاكتنجيالطسنظرف

خشلموأورشليمدـيمالورلهزبارةاولؤطقعفقداالولالحادتأمد
بطبيعةولكنلهالرثيسىالمقرهىقيصرنةمدينةكاشـاالىهامقر

الهيكلركزشليمأواألخكماوعلىمدينةكلةنجزياتينتومكانتهله
صدافيحثاقإلتالتهادججباطضظتينة11كانتيخـةالدوالزعامـة

والمتاعباسامعتهراللغتهفإفحمحاعيدفىإشحديداوعلماةاألعياد

االروماالجندنكتاثبيرفقتهيكونأنيقتكاراألمكانلثولذ

تحرآلهاأنطونامقلعةمنتتخأالثآئبطدهوكاشـا

التنعاراتمذهقعةوعلمامعهمماصهشعاهـمخمدوعاندابكدنرد

كااقيصرالكاناللرومافاإلمسرايظاللثقيصرعالىالمعمرصورةكانت

نظوفىاكاتالمعدنية5صوهـالهوحذكإلهالحعبدلهحاتدموميأسلننا

ومحبددتهإكرامهكاآلكسرااموسااصايخحوتةثادمكماءيألئقدإيهإ

حمعمنهـعيهخماأو

هذعوندنزجعليماكالحكااأرتوفثتااسـابقـوناالةإثاأمأ

وافوراتقلللقـننومنعاةاليهودطعتقداتامااحترإنيةالمالصور

بكاملالمقدسةالمدينةايدخلمأنالجندرأةباتتللثأليكترثفلمحـوأما

يبصروهأنثودالوخثمنونكثيرحاولولقداحمبمتمعاهـفىيهبموفمعد

أسحالمايشججبأالوعزآبإصرارصضولكنهمملهجنشث

أورشيمفىهجنوثتاركاقييريةإلىعادوهكذاايهوداخرافات
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ليلكاطةأبامخحسعةبقصردـاوأحاطههـهاكإلماصهودانىجمأهـتجعت4

اتنهعحاخفىويتذللونيصرخونوهمثممكـانكلحونحزيزايهار

الحنهاممشاسشعدادللقاحهمعلماأنههميخررسموألالبمفى3بياداأرسلوأخيزا
المساحستائـاالأحاطتثاليتجمهرحيـاوهاكالمدينةمعـرحفمامعهم

خححيبهم5اأتوحيثهفادويعولمإنبأصبمكراممحازحـنمىبيادداهـاوعرحبا
واترأظهتحدفأأمقاهـمدواوعنهدحاصيفاكاالموتمنأقكونين

جماعاتتلصثضأنتمحستطكانماطبيا3حىواممنإلطوتعمافىتعاا
لمجالاوكصكأالقئاخطرمركـزهرفىيعآندوخاسالحءكزلأل

عاراتااعنمحـرثةحموهـبزعءجنودوأمرحممالمثارفحوخامنابيى
حاكحمهايبدأأنلكنفيبدالياأسههـهكنيثـانـاة

اربمافىااستخدايمكخوحلىاميثياساأمواحـولتدونـاحطثانيةاوالحادتة

أىهـقكلكاكاهـالمجاهنقيمشكلةمناتعاكانتفأورشايمالأمالعهرانيه
خارمالمياهفحاتجرئحجرية3قنابعـحللتهالمشأنابحالىسحالط

هناكأالناشعوعالمشصلمعذامت116بالماليأخماأيخهوهنداخلهاإلىينةالما

أنإالدفاجم3باوضعهامفيبرقدالقولالهيانةخزفىآلالمؤلئلىاآللوف

مثكفىلاألمولهذهدميسفخرلماداالنهبوللسلبالكهنةأيدهـىإلماطط

المححمصةالمقدسةوالاألمااستخداإلىيحجهلمطسبيااالأنعلىلالكلاهأ

لميأكاناوالذىبهتبالقوسثىاإالمالإلىانجهلقاطماصـاوالتقاللذباث
المئدلصةطقوسافىامهفااستمعهاجيليستحمصادهـمن

شكوالعظيبممشروعياوثضرالثالقبياالهـمحثروعكانقاول

اإثيكلمالرأكنربالحرىوهوينةالمااسثحانوماالكلالرمفالماض

ارواثودتااولكناليوميةاألياخنتصرالمصالتنظيفإلىمحتاجاألى

ونويابرنياطرقاتافىقوافوتاروخالمعال
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شـخفين5جنودوأرسلالمرةهذهرأسهركصصقدبيالطسما

الجحوعوسطاتسلومنهوبإشارةكـتهامخبأةوأسلحخهمعاديةالبسمفى

لعسعدداحهموذيحوامكالوحوشضحاباهمعلماوافقضواالئائرة
نجالقليل

اليهودقاوبفىلهالمذخرالحقدرصيدبيالطسزادأخرىومرة

قيصرعتابإلىدهشكاواهملرخالذريعةوأعطامم

صحينأنهنعرففنحندسحمحثحـصرداممإلجللناكاحـوامملىيـقد

القديمهيرودسقصرعلىضينهاينزلكانأورشليمبزيارةيقومكان
أوالتححويتبدروعئعرفالنىايدروخمنمجموعةخبأحروهناك
طوراالمبرلذكرىسريماتقيصرداطباريوساسمعليهاونقشالدعايه

ىسإلهيكرمكانقيصرأنأساصكالىولقهالقصرجدرانحولبخعليقهاوأمر

هودااوثارداودمدينةظبفىكريبإلهاسميقرأونءأوالمموها

بحدوالماوأخيررففبعنادصنهولالدرعيزعأنئالطحمىمناوطلبو

وأمرلهماستجابالذىنفسهقيصرطباريوسإلماشكواهمفعوايرأنمنبدا
لمطالبمضوحبدلربالطس

حدثبيهالطسمعاألمرانتىكبىنعرفأنلناأالمامنولعله

للتناقيببعثةقاتالسامرةففىفيالمسصاجـامناثنحينسنتنبعدمذا

هناكمدفونةإنهايقالالنىاألتريةاألواقبعضعنالسامرةجبلفى

البعثةءأعضاواوذثفأرسألجندهمواهرةاألمرفىأنحمالطحسوفئ

فأرساواوهدوثهمبإخالصيممعروفنكانوافقدالمامرةسثانأمد

قيصرفأرسلقيصرإلىواحممشرخالذىسوريةوالممالدىيشتكونا
قيصرطباربوسحياةانتهتروماإلىذحمابهءأثناوفىطلبهفا
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مسرحعلىمناختفىناطذلثفنبيالطسأمرفىتمماذاترفال
بنفيهلديداقيصروأصرعزلإنهويقالافيايةإلىالتاريخ

وبينطسالبيا3ييهاإلقاتالعتطوراتعنالتارنحيةالصورهذهأمام
إلىودفعوهالروماقالىالواليهودأحرجكيفندركأننستطيعاليهود
للصلبيسوعيسلمأن

يقولونكموكأقلقيصرمحبافلستهذاأطقتإناداقالوالقد
واقعةهفاكئماماءيضالبمستقيصرعندصحائفكإنبالفعلله

أمركخسوفلناتستسهلملمفإنالقيصرىطبا3اللدىلكسابقة
دخلقدالواليةهمنعرلكالنتيجةوستكعوناطوراالمبرالمثاتيةمرة

إلمامجاالدهتدعدمالسابقةغدطاتهألنيسوععلماللحكمدفعابيالطحمى
تلكفىماضيهصورأمامهرتظهـاوهكذأيضاالمرةهذهاليهودمخدى
بيالطسجهةمنباألسىيشرأنإاليسعهالالعاقلوالمفكرالحاسحةاللحظة

لغدوأشدأقمىكانتالعاصفةولكنأقدامهيثبتأنأرادلقد

ولملقدرلكففىكاناومصرهمركرهولكناليهوديتحدىأنأراد
للصلبيوعأسلموهكذايغامرأويقامرأنيقبل

بيالطسأمامبسوع
81829161يوخا

فىسلوكهفضحثهدعناواالنطممىبيتارخعهخاطفةلمحةرأينا

عرفلقدعليهالحكمفىراغبايكنلمالبدايةمنإنهيسهوعلمحاكته
يستطعفلمماضيـهبفعالمقيداالوالمطكانذللوحءوىوعأن
إنساضاعلىكمالحىدارإلىمرغمافاضطرحبائلهمنيتـخلثهأن

ءبرى
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اآلخرينكلالمسئوليةءوإلقايةالقغعنبالكليةتخلى11بمحاولةدأنراهوغن

لقدحاولناموسكسمحبعليهواحكمواأنموخبودليقولإنه
ههاتولكناليسوعمنيحخلصأذمضحيةالةمـايفخلمأن

الرثيسىوهدفناحياتناكصيرمتاواحدلمحلخابهوأتاألرروعإن

أنلنحاوماكثيراحوعيمنتخاءنأشانحخطيعأنضانظمتوثبراسا

صكنرنديهيسألأحداللكنلمحواناعلى4إعغاءخضعداتبعةخلتى
اآوقبولهتبعةاتندذفئوتحملالاليسوعمعبأنفسمانتعأملأيفيغى
لةقبعده

العمدافرصةفيهزإزقامنيتخلصأنأخرىمرةيحاولىرتر

بئعيهجرىتنتكليداهذاكانوقـديطلبونهأسيراالعاحبثبميطلق

السوعبإطالقحهميغرأنيستطيعأنهوظنالشعبمنثلتكربدمحاول

ارقراواتخاذعليهحالعمالليةمسئومـةيتخلعأنهايحااللتاقية3كر31هذ

نقبلهحرلوخظسنفعلاذاأشايمقررصخيستطاناأحاالولكنحمهفىب
ضهزرةأو

إلىبههكالاليهوديوضىسط1نييعتقدأنهالثاطبربقامجاولثم3

ضعسضوألىباتالضرأنظنوألقدأليسوعمجاللىبأنفيأمروطالثىأق

بماهـلهايبردءعداحدةبنسيخفقتىلدا01هجسلىومنظرعيايسعلى

يستطيعأنهخطأظنتحدلأأالحنئمامنالقدراهتبءاالكتفااإحمميحل

هذانقولأخرىومرةبالجلدبالحكمثعصلببالالحكصجعبعأت
والعألماليعسوعأبننتصرفأننستطيعاأليفعلهأألإنسانالبستطيعهد

نستطيعالوعيوترعتىالعالمكماتىأنخألنستطوسطحلفى
وسططريقواليايسوعنحـماعلىأوليسوعنحنفإماسيددتنخدمآق

وذاكهذابين
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إلىليتجهاالسحطافإلىفليتجهقتلتقدالحيلهذهكانتوإن

التزالءوالدماإليهميقتادهوهكذاالداىيسوعبمنظرقلوبهملىمحاولة

إاممكممأطبهلمالمحمهوهذايصيهمويهتفاحهجومنتقطر

عواطفشولوالشفقةالعطفحاسياتفمدرتئيأنحماولقد

بأنفحاضننقررأنعلجناصاتعفينانلوليةاعناقفئعلناالخرق

بحايهكيسزعإنالكريمءالقارىأيهاعنابذلكيقوموناآلخريئنجعلأنال

لنفـلضمخكلهحكـكوفىأوعللهتحكمأنيثوصكالحياةطريخمافى
عليهاخكمعليهحثالخاوفى

سواكالشعةيتحملولنبفـللثآخريقرمولن

أنعليكأنتحياتكفىدايسوخمصيبريقررأنآخريستطبعولن
والليوعبالنـبةومثسيركلكبالنسبةبوعمصيربنفسكتقرر

مـئرلةالرهيبةالموليةمنتتخلصأدأتسخطغانإنكذلممنمناص
للت4بالنىالموتأوالحياة

داليهورعاعأليدقياليسموعدموأتهبزاأيخردابيالطسالأقرهكذا
همصشولويضححلقالحىصبرانبيقفأناثـجاعةنفسهفىبحدلمألنه

ىأضجواكبأغفلنالوطسلبييمدراستنافىالثثرنغفالولكننا

ضاأمامالمائاةورتهصفى

كاقإناأليسوعسأللقاالمتعايةلماطساليدمووحإلىإشارةفهندك1

آخرأنأمنفـهمنالقمولهذايقـولكانإنإشـوعوسألهلكاكحو
أكيصطركنظيهودىأناإهلرغرفىبيالطسأومجبذلكلهقالوا

ىأالييالطأظهرلتعدءاخىامحهوأموركموذاموسكمطمخمحوفتأأنلى
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وكلوتقاليدهموأفكارهماليهودتعاليمكارفىبخفسهيزجأذفىءسضعال
فشلهكاصدابيالطسءاستعالفىكانوأساطيرخرافاتيعتبرهكانما

الشعبذلكنفسيةيفمالملشعبحكهفىينجحأنحاكميستطيعفلن
رهموافكطعقولهمفىوبتغلغل

هذافدفعهوهامواباألساطيراإليمانيكنللبيالطسأعاققأنلناويبدوب

ومرفأنمحماولفهالسؤالبعدالالسووتكرااإلستطالعوحمبالمعرفةطلبإلى

وحيماالمادىاألصلىالبديقصديكنلموبالطبعيسوعءجاأينمن

سامولسبيالطسلقدكانعاجهانزوابهطراضزاداللهبناوعداأنحمع

تصيبهيدركهاالكافيةقوةيسوعفىتكونأنثىيخوكانمتدينامنهأكثر

لقدجانبهالىوقفلوفيمابهيحيقانيمكنالذىالضررمنأعظمبضرر

يحلسالذىالكرسىيفتثدأنويحافقيصرويخشىثودالييخمثىكان

كانتفربمدأمامهيقفالذىراألسيبالنالىيخشىكانولكنهعليه

يتحدىيجعلهماشجاعةالمنلهيكنابيالطسإنفيهتحلاآللهة
اللهجافبفىيتهفأوالبشر

والشوقالعمبقالجوعيكنكاندابيالطسقلبفىأنهنعتقدولكنناحي

بيالطسجوابكانللحقألشهدأتيتقدلهذاالسيدقالافحيالغامر

الحـقهووما

قدالسوالبهذاإنسانبايتقدمأنيمكنصورةمنأكثروهناك
حيباكونانسسفرالصورةهذهوقدخالوالتهكمالسخريةوحبريسأله

ساخراابيالطسأسألهكذاأالحقهوماؤالالسهذامفصالكتب

الهوجوابايننظرولم
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ومشاعرالجماهروصراخوالمالبساتالموقثتأننعتقدلكننا

سوالليسالؤالفهذالميمسخريةوقتالهتاتيحكانتمانفسهطس3نيا

ومازقازمادوقفمفىإفاثاالكرعديمأوساخرإنسان

فهاصيرونفادضيقفىسوالهبيالطسسأللقدفيهلمسخريةمجالال

ناجحإنسانالبشربمقاييسانهسواهإليهيصلمالمإلىوصلقدحو

مىكرإلىومايخةالراطوريةبراألمخدمةفىاتبالمرأعلىإلىوصلاقد

ماهناككانولكنالعريضةاطوريةاألمبرمناطئمنجةحرطقةفىالوالية
عرضهزلنتهالوجودمنناللقدءاألشياجومرإلممايفتقرإنهينقصه

شتها5إلىلدقدهمهاالجوهرإلىمجاجةولكنهائلالز

إلىيصلولمفظإرهلمالحظامنينماسلمأعزلفقيرجليلىيقفأمامهوكما
ذلكأنأحسكصنهولبلدهفىمركزاحكوميالمجتلرلمانهأقربينعليامرتبة

لمذلكوحهيجوالعنههويبحثالذىءالشىتحكالبسباإلنسان

مرتبكامعضطربالقدكانالجوابنيسمعاصيفت

سخريةالكغوالسخريةوحبراذبسوالهتقدمقدبيالطسيكونوربما
واليأسارةالمر

أحاسييماننكسهفىألثارالمسيحشخصلتهدجابهسبيالحوهذا

فىأعظمحقائقعلىعينيهفتحلقدبلقمنوجودةمماكانتشاعروم
اليهيفتقرماكليغالأنممكناكانولقدينقصهمافرأىالحياة

ويتحدممطمسشقبلهويتـحدىماضيهليخحدىالشحاعةلديهتكنلمولكن

صةالفرمنهضاعتوهكذاءالرىيعصوعجوارإلىثابتاويقفوعاب
األإلى
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بيالطسىأمامسوع
9161ل82احناثهيه

ءاتـابيسوعأحاطتكماارالجماهدصوهـفىتأملتاالئةالالصفحاتف

ودفمتهبهأحاطتى11والظروفمأقالرهـاالوافىفتأملنامحايهـه

اإراهاالههكرذفىئيـجةالالثخصيةإلىنأقىناواهودا3ىاالمإلست

4لىمنأكترتميزها11يوع9صورذكأقهتانفسهاديححموع
رابرةفنية

صجـلويقراالأمامناالمماثلةةالقمأثإنسادتداءيتىمملقبلا

صتخذواألسيراألنهامقفصفىالحماكغنرىهناوممويسوع
ئعاحللقدالوالمماالطسيقمتالمتهميسصوعإنءالقضامكان

نقصرلمقلثوالهودمنواحدـىمنأكئرالىإحتقابروحبيالطس

بأدصنقرأشااليسععنهاالأمامنااىاالقصةشثرأإإنناوخيسمعهكذ
بزصمالذقطوطحىبيللىرأنبةصلااألرضعلمايقفالذفهويسوخ

فىيتخبطفثوطسإلبأماثموقفههلثيسوعإنقدصميهختاألرض

يـوخجاللطإقبز3ثاوالإيةرطمايدرىفيهارالأقحمقضيةفىتحيرة
اقفحفىمحاكمالبشرأمداهخاراهماشدراألشصااهـمخطفءبحايشعلم

ولاالضثا

ليسىوتالوململكوتهعنصراحةبكلإليايتحدثيوعنسمالوها2

حىونابراهاأتاكهاشاوإالعاألكأضهذدـمـنليـىإنهياماولملطوتا

األخصوعلىشايمأوفىربامكيوابكمانولقداألكدادعميسامال
النمصـحكياشأدظ4المقدسةينةالمدفىالبعيدهـالثتريبتجصءحمهدهـو

إلىةإكـماقواتسلرناكدنواثالببولهذاذلليحلحونوعانالرركان

084



أفراموعمجأنثابتةتدريخيةحفائقإلىاستنارأنقولولكنناورشليم
يديكاتمافلسطنربرعكاصةفئبيالطسإمرةتحتاكافىالذينالعحكر

جـثيصربـةقفىنمحاهميةتبقماأسابدالوكانجندىآالفثالئةكما

هناكاإظاأروفظالسـامرةفئيعسكروأكاباألكانآخرءوجزالوالىمقر

بيالطسيرافقوشامثاتبضعمنأكـروأولئكءهوالمناليتبقىيحيث

روشغبآيثيرأناديعموعأسفلوالعيدفرصةءأثناألورشليمزيارتهفى
الوجودإلىفتبرزةأتبأيههيستدعىأنأرادلووالعصياناقردءلوا

ةالعرياألحصالمالتحقيقلتسمىالصدورفىالكامنةاألحقاد

سهولةبكـلحلكلهامالروماذضدلحةمثورةيقودأدطأرادلو

لمإذاهذاالفصحعيدفىأورشليمقوخاصةحليفهالنجاحولكان

أنيستطيعأنهبقولهعنهاعرالنىالمعجزيةسوعقوةاعئبارناقنضع
ليبـطءجاإنهصفهفىللوقوفالمالفىضةمنجيشاعشرإئتىبستدعما

نبىالملكوتهأناأيقلوالىأكدأشهإالبأسرهالوجودعلىسلطانه

إتالقـرقلوبعلىالمحبةعلىولكنوالسالحالقوةسلطانعلى

الذقاالطريتمابأنقالولالكنسلطانهليفرضيأتلمبأنهلبيالطسيقللم
المحبطريتماانهجديدطرينسيتبعه

العابمإلىءجاأجلهمنالذىالرئبىالدفاعنيخبرنايسزعوهنا3

البخنرعنبالحقالجشياءجالقدبالحقألشهدالعالمإجثتلهذاويثول
الحياةعنبالحقصهدليءوجا

حانلقدلألبدذهبقدالحقوأنصاتوالرموهـالصورعهدان

وسـلىبوجدطـريتهالتهقىءملفىواضحاجلياالحقالعالمليعرفالوقت
الحقهووالمسجحيرفضهأوالحقاالنسانيتبلآنفإما
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الوالىأمرفلقدالبطولبةديةالجميسوعشجاعةمنمورةنرىوهنا

الجلدعليهحكمبمنغديذفقامواجنوده

يابحبخيتقصيرتعامودإلىاإلنسانيوبطأنالجلدطريفةوكانت

مقواةجلدهمنسيورمنكافتفثتدالسياطأماتحجاالعارىظهره

خطوطفىزقالسدابعلىلتنزفإذاالمسففةاوالعظاارصاحأامنبقطع

ءأحياويبقونلدلىاعذابيتحماونكانواالذينحمقليلونمتراصة
عقلهيفتثدكانوالبعضالجلداتتحتيموتكدنالضحايافيعظم

واحدةأنةمنهتصعاأندوتالمحـمايةثابتالبرحاغيسيلكنهـ

باهوذاقائالإليهويشيردماثهفئغارثوهوللشعبطسبيويققاده

لقدكانوقمعفتحملالتىلمماتالإحدىلنايئدروحنانرىهناةاإلنسان

إلىيشيروهولمسمفيتولراورالجهخاوبفىالعطفوحهـإيقاظفهها

يموع

الداىجسدهإلىواأنلراالنساتهوذا

أال3هذايثفيكنمأألءوشتكاألممنإليهوصلماإاتطلعوا

لكن05ةالمونتإلىتدفعوهأنهذاكلجدتصروتهلمقلوبخثي
روحفىتبدوالتىنغحتهفىحتىيرالجماهاستعطافئمحاولتهأححا

نعحغىأعانستماجديدةصورةخفنأتخنسئطواأللمالتأؤ
هخالتأمنثالدهشةبريتمانرئأنيعنسغطمخالفةنغمةإلى

هوذاألبيلالحلحسااستخدمالنىمملصةالإنوعقلهقيبهدازواإلعجاب

وهىأنتروبوسهوالالصورةححذهعلىاليرندفااألصلفىردياإلنسان

كانتحمطويلوقـتطيملىاواكـشعادىبعثرىإنسانعلىتطلق

اإلنساناإلطىاإلشانأعاللداللةقاألغريويمشـخدمهامفلممةالخحما

384



ااميإنهاإآلكأجرالثالهـسلحطااإلنسانلمالى

نتحدثإمأوعت4خدثناكحام

إخنهليزامناتطعةأمامناتبدوبطولتهؤإنا

إملإجاجلالرارتجلاماامأمهت

طسبـياآماميسموع

ثعيسىكنقلنا

616إلى2لمه81خـايو

السابقالتدتبعليهالوتحكمرفىيسوخاكةفىنرئأخرىولرة5

آبقدرياىليصوحرويسوعلتديديلجأسبىاإنسضمعةواحامرة

يطلقأناالسلالنايهاابأناومحأرطس3فبياتحديرأوإنذارماهو
يصلبهأنأوسراحه

اللهمزأصطىاآليكناولبالمرةليةلهساطانلى1بأنهبهنجونمسوع
اليظهرافهايةإلعالبدارةصتربطلأنتسوخيموتقعحذفىماب2أعإن

فسجأذبهأحاكلتالتىهىالظوهـفسأنوغرةطاأخأانهوحأمامنا

تنفىالقثحضإنوالموتالصليبإلىدخاثوكأنهههـمصفىخالكتو

البدايةمنإنالالهاكتإلىانهحخدآلككأجتيلموخرإكاإلث6
اجب11هودمحافهاإلىثابتةاتخـركأيسيرالموقثفنديصةاالإلى

يسزخلصمترميبةراثعةلمةبريشتدياحنالغاأميرلوممناآ

حقالمتا3الوالىألئاآلعالةااإلفيههىبرأتهحدإنىلت

امأ

المجاربفجثاآثرأخرىمواقـضـاهـإك

62محاسإتجيلاجعهـالكئهنةشرب

صامضانرادثحنصتال

ه41قـىومر36
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يلزمونراه3209رهيرودأمامءوإباجاللفىيصمتنراه

72متئبيالطسأمامإليهوجهتالنىاليبوداتهاماتءازاأيضاالصمت

ه01مرقس41

معالظروفتجمعنافقدهذانظيرشيثأنختبرحيان3ا1بعضفىهـ

وأخيرآالموافحيعمنموكوعحولنقاشبينناويدوهـجحاعةأوفرد

النقائيااستحرارمنالجدوىوأنهمفرغةحلقةفىندوراننانكطشف

ايسلموأناستعدادعلىوليسواالرأىيشاركونناالإكمفنصمت

اوكأيفهمونناالبالخالىوهنفهمهمالإفنابهنتمحمكالذىبالحق

تختلفلناوممقاييسهمتغايرمقاييسناإنمتباينةمخقلفةبلغاتنتكلموه

أفكارناعنبعيداتنأىوأفكارهبمهشلهمعن

فجوةفاصلةمميقةروحيةفجوةهناكنئالصفيفعلباعدثهذا

إليايتجاوزوهاأنوالجمكنإليهمههارنعأنناممال

الصغـهإلىيخوعاخحطروهكذابيالطصأماميسرعكانوحكذا

بيالطأمام

يسوعأشابهعلهيبهـءكايسرعيصمتأنضاهيبشءشى
ذريعافشالأثبخـاقدحالتهأنمعخاههذاإنأمدمهالصسترفيوإنسانا

قديسوعوأنحيأملأدفىهاكيعدلمأنهالنانوسطبيبأما
كجربائهخمناحتىقداالنسانذلكأنيعنىهذائاللىمنهيديهنفض
كيانهأعاقإلىالوصولفىءرجاهناكيعدلمحيثوذاتيتهورهوفي

مبكيةتعيسهصورةمويالها

8



ىقىانتمطيحالرابةالبشارةلناكصورهااايفالمحاكةةقوفى

البعشيرقلممرةمنأكرأظهرهاكاالالزعةالسخريةفيهانلمسثرامةمواقف
يوحنا

ثقالالذىالموضعإلىخارجأيسوخيخرجوهوبالوالىيخشتمفالمشهد
البالطبعاتمرإلىإشارةكذلكحمـىورمماجباثاانيةوبالعهرالبالطله

عالكرصىمكانهطسبىيقخذهناكوأرضيهخطىكانتىاالمرمرى

يصدرحيثأالبيمابلضبيعرتكانفقدرسىالذلكأماءالقضا
كاتزييناألصلوفىأجلسوالفعلالهاثيةأحكامهالحاكم
انأوبنفسهاالنانبجلسأنيعنىأنيحتسلأمرفييعنىأنايحتمل

يـوعبالطسباجلسامحعيد3الاالمذاأنولووريماسواهيجلس
وعلى4السخريةثوباقرمـزىابهئوبسالوهرءالقضامكانفى

بإجالعيالطسقامرمماجبينهمنتقطرءلدماولالشوكلإكلرأسه

هأأةشقولوهرإليهأشارالجهودمنءالهزفىوإمعاناانهمقيسوع

القانويةغراألناجيلأحوهوبطرسإنجبلويقولامم

بالحقأحكميقوألروءالعضاسدسفىيمموعأجلحسبيالطسأن
علىيسـوعاأجلسومضهيداليوستينوسويقولائيلإسياطك

انااحكمةلهوقالواارومممكرسى

بيذلمكهماظهارفىهودالمنسخريةابيالطمسهدفيكونربما

ماأروعماكنويسوعمنالحخريةهدفهون3الورالصورة

ماإنمجيداوحقاعظمىنبوةلنالترسمالساخرةورةالهذهاقلبت

سخرواالذينأولثكسينظرماويومابعينهالحقكانوسخريةآءهزقصد

الشعوبيدبئدءالقضاعالكوصىمجلسوهوعينهبسوعإلىمنه
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هثأ

إوقاففى

رقاحـبو

ااحـوان

لماكت
طهـ

كأ4شجابرقوتيحجاأللالمسرحيةةلمحافىهفيفىفهـ

اآلباإلرادةمهتساكاثئاتحطصابالرالصوت

ىعظحاقمقةلناوترسةشبهودتءلمضصيثحردثردس 011101اا

يكنوإاحااتحرمزابشإافلىشودشتبرتشأأماشي

الشوكلآكامثاكمحوشثمنهرأح

طىوبياسموت
61061إك8102برخخا

مبأحقاددثوالفهناكيـوعمحآثةفىارئياببتاالشخـصجاشافىتأملنا
يسوعوهناكةتصرفاتهقويتحكمقيدهىإذايـهمماطسبيافىوهناك
ىاسثانوابدورهاقامتجانبيةشخثمحياتضاك5نلوالمندـومجدمجالله

السطورثبعـصلممانفردأنياسوكنامحاتةمسرحعلى

صةالفراوالـهزليجلدوهيسوعإلرثمأسلمرحينماومانالرجندفهغاكا
ملكفهوخثالالىقدرمنهبالخريةففةالصجهالصنانسيااليشبعو

فقدالثوبأمااشهرتوجرتاجبهيديقماحىثونبقلـهلنبحتإذا

اقشليةلألدوارالمسارفى1يستخدكانلعلهيمقاقرعزفءدارف5وجدو
فلسماثاتالفوقكأيكىشينجاتادأعهساكأفوهفتاتالتاجأما

واخلسوهأحضرواكرسياققدحرشالاأصبهدوتوجوإكليالمخهنحعفروا

ساجديئأمامهمرونوكانواالغابدآمنعوصائافةانالحـولجأماعليه
كانوالقدوجههعلىيلطيرنهئمباملكإصصالما9هاتفبهتساخويئ

القديمفىسائدةكانـتخيفةلحةيلعبونا

عاعيامهاتكانهذهنجاصامهالشبقريبةصورةكنفيلوصالمفثناا
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مصابااتصثاراباسصدعفجمتوانحانححنأكالاافيقوقدممايةالسشندهـ

اصاليخةالكلرفاتينوعأنداكف5المعتههذاءالمادىالجنرخامنبنوح
احأصوقدءأمهتهاايماتابهنميمجرداهدقرغجمرعلىيووياراتو

باححىوتجمجونهيضايتهونهصسصالىوالالصابيةبه

اصونجمنازاإىمآهـدشعوهشبمأاوحدثآألعابهدفنهكانوايتخذونآوأحيا
ةبدحشأتواتمالجحصخ3يراحنىعالانمعلىوأجدسرهالملبأو
جسدأحاطواعتيقةةبطنغسهـةلرأسهغعاضحهاوصنعراالشجرءلحامن

طرافلقىمايردىأعواتمنعودفاوجدوهفقدكحولجانالأما

سايرةرحيةمنئكلكزينتهملتأنوبعدطينهفيووضعوهأخذوه

ءوممينهعنلتصطفالثلويلةثمىالكلمخمكالشباذمنمجحوعةأسرعت

أحدهمةاآلخرابعدالواحدالبقيةتقدمتتمالشرفحرسوكأخهايسارد
فيحكموكأنهاجرأوإساعةعنالعفويسألهواألخرشكواهلهيقدم

السـرريةافظةا1ومىيئما1قائينأمامهميعاهتفتمشعبهمصائر
الرومانالجندمعامدةأمامندقتبدوالتىاصورةاففمملىطمةل

ليسوع

فظاقيمغمفوأخهمثانوياكانهمدوإننقولهذاكلمنوبالرغم
أمامهميفعلونماداوناليدشفهموجرمامسخوليةالكلأقلموشو

جـاتاتقاإمهيدرىصنجدمهةإضوبطالب4أمتدينهيهودىأسه

نمىاىالجندأولئكمدظمإحأالموتأجلهامنيستحقجريمةأومعصية
قاليسوععنظيسحعولموغرهاقيصريةكدينةبعيدةأماكن

بينالمحاكةإلىيقدمونالذيئاألسرىمنولحدآأماصيالماثلاألسهـعركان
ألحقادممتنفسآيحلـوتوكانواالموتحكمتنفيذفيهمويتمالحينوكناط

حمهممالسخريةقييودالضدخةالكام
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تصربرهابيقصدالبشرالتىاالخرةالمراميةاالحورإحدىنركأحنا

صاخرةحقيقهإلىاخرالالمرتفانقالقدالحالةنهاحصوتمنأكر

كللكأقرواوبهذالملثساتوريةريطصورةيسوعمنالجناصىخلقد
األباالعظيمالحقكاضاالـخريةفوراالدمكالعظيم

بيالطسأماميسوع
81839161يوضا

اباسشخمبقباوعدابايأملجديرةورةرحالمخثبةعليبئااأخيرش2

أحداألسرىإطالقعادةوعنباراباسـماعناقيلاإالنديخبرالويوحا
الشائمسبهتخرتاممابرأكشيثاألضرفاالنصععدفمءجاااأو

جمعناافابئللصورةأخرىقليلةلمساتلناتقدماألخرىالشالثوالبشاثر

الثحصبلدىاأثيراأسيركانباراباسأننعرفأشاتطيعوتلثهذه
وأنهالمديةفىوشغبتنةفىالشتركوأنهالطرققطاعمنكان4وأ

أمرقس725162منىراجعقتلجرطةارنكسب
341الرسالأممدل2د3276لوقا651

هذايعنيهلمااحماالنفهناكالتأمليستحقفهوباراباسـماالتبأما

معناهاشآباوابن5ومعنابارمقطعينمننامثريكونفقدالقب

المطماقأوبانباش9االسميعنىورىاأبيهابنفهواأب

يخنالمعراألحبارمنواحاابناباسباهـيكوتآشابعيداولشالجد

اضلطتاللهمنواحدابنبكونربماأوطريقهوكحلالتعليمعنانخرف

الصثعبنظرقفأصبحالوطضيةباألحالمواقردالورةروحأمماقهمفى

الغابهفىرجالهيعيشـاحكانالذىااالثامودبنروضأنشأنهزعيما

884



شخميةأصبححتىلمالتهديدأوبالرضىءاألثربامنيجحعهماعلىتممدا

ىيئاالناألدبفىاألساطيرحولهانسجتصروفة

فئالنثأومنازللكلورذاباسباهـفنرىأاللديناالمهمومن

المغاطقهإلىويجـغأتباعهحول4يجمعطريفقاطعكـانلقداالعاالحلريتما

حمـذاتعنهااصـإخساألحلفىعنهالواردةالكلماتوإحدىالجبلية

ورتجاهومغاوهـةكشرالبمنححياتهالجبلىأرمحاطريتماعملميدانكدسامماور

اخالصاالـامرىعنالشهرمثلهفىهيقصلىحىالىكان

الوطنىالزعيمامقاإلىأشرناكاالسعبنظرنأارتفعلعلهبل

الروماننـيرمنبالدهموابحررأنأقسموااألتينيورفيالطائفةمناالئر
إقتالشابابابالحبباالرلسيفباالوسائلمنسيلةوبالسل

مناتبهاتحيطهثمغامراتهكانتقدلرخيصامجرمايكنلمفهو

الشعبظرفيواققديرااالحترا

ماببدوعلىفهوباراباساسمعنهأبزمنءأهوماعشاكولكـن

بهلقبمعالطسلقبكا14لقباكانلقدثاتااسمإنهأحيالطااليصى

واليونانيةكالسربالةالقديممهاالمـاحدممةخنوهناكبطرس

االحتمالطبحيدليسهذاحوعيباراباسلفبارابدستعطىألشاألرمهـ

الترجمههويسوعإنالوقتذلكفىشائعاكانيسوعاسمألكا

الجماهيرهتافيكوشاكذلكاألمركانإنيشوعىالعجلالصمونانيآلالي

هتافباراباسموعيبلالناصرىيموعليسالالنحوهذاعلى

رننله

94



الألوةجـلىهـعاباراصامماتيآأااختياشالجماهياختياركانغال

عطامهطإلمطوكلوالعنفطربهتاختافمحماذالجإهـاءالدماوالعلتنى

إمنثانصيـالاألئذالطفوالعالمحبةإنمانكانفاتدةرقالناريمأمأ

ةنقولأنالمؤسفومنسالظقلوفىتهصلمرأسالذفهـفلجدتى

ركابقهـيمسزاكساالدمريهايذحتىالتاربخبدايةمنذلمهيماماليااذ

ءايدماوبسفكوالنارهوالبطبالعنفصؤمناكهـماباراباصر

خاصرىالسوخيطريهقبعديرفولماكهـعهأغرإكالرصوق

ادمرفأحدفالذلكبعدلبارابامماحدثمااما

رائعةخياليةصورةلنامتقاكوريللىمارىالروائيةاتبةال3كأو

عيسويشاهدالححليبموكبفىيسرفهوحخمالالىبعيدةليست

فيهكحويرثأآلبنبغىكانىذالالمثانفئيرفعالناصرئ

ءالخاطىالمجرمأنامعكصسربخقإيإنانكسارافىقحهتف

اليقيهتبئصىالىيصلحتىفشيئاشيئاوراكعليهيثرقهذابعد

رئيسهعلومحقدالناصرىيسـوعباسمفبتفاكاملواإلطان
بمتالمحارهنالسجنفىوإلقائهعليهبدلقبضتنغىهوامرةلهفيذبرالكهنة

جحهليجددنزانةالزبابالسجىانيفتحلمحاكتهينالىاليومحصحباحوفى
ثامدة

نجيةالتاهـالمحاكمةيوأفىباراباسحإصوعصورةءالتقافىكانداك

الصبحنوهـإنهوالتبشيرللوعظمطادةمنوأكثرللتأملمادةمنأكر
الرهيـبالليلآظالمعلرجهجهاشيلتتي

باراباسةقحيراجعاأالقارىيـييمرائعةرومانتيكيةبلساتضتـاخالما
لبحعرب

09



صاحبالميثحنأشعوالىأقميتةالقديمالعالمفىهناكنتم
أحبىضا3طوياتحياتهتإجىحـأالمصلوبيستغرشهالذئالوفتكأنفقد

واكامهمأنفالرومانإنبلقاسياابذالعوكانأخرىميشهألية
مانشإهـاخطيبلمضروضناليقوكورمحبةبرعبليبااميتةإلمطينظروت

شيقوكستوستاعغهويخحدثحشيةوتقسرةالميتاتألعنهوالصلبإن

ممـلماتبالخنهيعبرالموتإنه

سقاصاألرضرمكانحتالفرسبينءلإلعداكطريقهالصلببدأولقد

يعلتهركانواويفالثقاتكأومجرمبجساتئنجحسأنمنأطهرطاهرة

هناكيموتويتركونهالصلبعلىإياهمسمرتءالمموافىالمجرم

اذتقلمهـالفوعنلحمهبنتذلكبعدوالنسورالجارحةالطيورونقوم

الرومانإلىانتقلالقرطاجيينومنقرطاجةأهلإلى

صتبارتمنهحاومافىهـأىعلىتسرئبةعقوكانماالصبلكنو

كانفصاالمـتعمـراتانسوعتهابالعبيدعقابكانلقدجرائم

شيشروشايقوليبالعلىمعلقارومانياينصورالرومانىالمحبتمع

أضدوجرممجلدأنأكبراوجررومافيقيدمواطنأنلجرمانه

عمالإنةصيبعلىيعلتيأنبالحرىفكمروحهتزهقأنشناعة

صايوصفاتكلتوجاالألنهكلحاتتصفهأنيمكـناألاذحيمثل

اسعالماقإنسانيخشاهماأقسىكانالذىوالموتالموتهوهذا

الذىالموتهووالعبيدنوالمجراتالمسثعمرسكانموتالقديم

يسوعقاساه

المتهبمإداشةبتأننجـعايئغيرالواحداالصلبروتينكانولقد

19



الصليبإلىمصرككروسـيمادإبسالرهيببالحكـمالقاضىنطق

والتنفيذاسبنتفصلفرةفا3ةالملبصـايبدأموالحالوفى

للموتطريقهفىصليبهيحملوطوالجندمـماأربعةبالمتهمحيطكان

الحكمتنفيذقبلمجالكانوغاألما

الجنودوأسخدهمحليبهحملأقـاهاوماالجلدحمليةانتهتفإذا

ضابطيسيركانوأمامهالرهيباروحلظهرهوعلىقاصميهعلىسائروهو

موكبأماأاإلعداإلمبهانختالتىلرممةاعليهاسطرتالفتةحل
المدينةطرقاتمنممكنعددأكبرفىيمرأنينبغىفقدكانالصليب

تسولمنلكلوالخويفاالعتباركاناألولبباللسببإن

الوهيبوالمصيرالمهينةالصورةكانتوقاالقانونعلىالخروجنفسهله

لتجنبواكسثيرينرادعالعليهاللححكوالناسمنممكنعإدأكبروروئة

واالستسالمالخضوعازعاوومثحاليره

صففىشاهدهناكيكونقدآنهمرحآخرسببهاككامحأولكن
إلىذلكانخثاورتجاعنهللدفاعفيتقدمعليهبالحكمخبرايأخذلمالمتهم

عليهمالحتخفيف

مكانلهيقالضعموفىأورشليمخارجاالعداممكانكانولقد
إلىانتقلتثاومتكلفارىوبالالتيفيةاجلجثةألانيةوبالعهرالجحجمة

المدينةخارجاماالعامكانيكونأنبحغالندمرسوكاناالنكلؤية
المقدسةاألرضعلىالحكموينفذالصليبيدقأنينبغىالألنه

هناكالموضعنرفانالتحديدوجهعلىالنحتطيعونحن
بالجمجمةيلقبالذىالمكانلتمحديدالمؤرخونتقدآبهسببمنآشز

294



قديمتقليدهناكعليهااالمذاأطلقأجلهمنالذىبال

هذاعلءللقألدلكالموضعهذافىمدفونةآدمجمجمةإنيقول

منبالموتعليهمحكمالذيئجحاجمإدايقولآخرواقتراحالف
الرومافىنونالقااألنلاالحظبعيدهذالكنهاكتنتشركانتطويلةاجيال

تنتهىلءوالهواللشمصسمعرفنالمصلوبينكفييسححسانانهمةبالركم

إالأياماذنلثيـتغرقوقدحالجررتلوثوالعطشبالجوعحياصهم

يضبغىبلبينالمصلىعلىمحىالشتغربأالبحـتمكانالهودىالقانونأن

القانونمحـبءالمساحلولقبلإهمأجسـاوتدفنهمحباتنىأن
محاسرةاوالوحوشالحارتطيرر11اتلـتهلالجمتثتلتىكانتالرومانى

وأيةالهودىالناموسبحسبمامحركاناهنولكنعورةالموالكالب

ءالعوافىسوفةمكجماجمفيهأشوكأنيمكنماكانالهوديةفىبقعة

اخذتالجلجئةتلةأنالجضاقترحهتجانلأنجدأالمنطقمن

علىاسمأنطولتدالجمجحبهحثممالنظرهامنببسبالثصهيرلقها
مسمى

العاريتنبقدميهصببهحامالالماالطريقفيأوعيساروهكذا

إلىبالمثوكالمكللوراسهدماؤهتزفالذىرهوظنالممزقت

هيبلرالموتساحة

314



صاال11اط جهحاءحأرباخا

ليتخىآلقؤجمعآالبإلىبةضيتخاميكؤةفخرفئ

حثـثحلحعهبآثعحرايئةتةوئقاذآلخفخخخةضعغشةلىة

آثوشـطفىحخاويسموعفناومنةميقمعهثيزآخرآنتئنهاماصئ
انوآلضليمبغاقضمعهوشعخوانابيآلطتئنركتمش

النآثعخهاللأنقرآلحهوداثإ5ىآلئـاسءمنحهآحشته هـسصرصصطهـهـ

عحمهيفيهضلمبلمألذآثمكـانألنأدآئمههجمنولطألسييى

ةانضبـآلجئربأةكشوؤكانإضإليصلآمنيبآقرثالة

ودالجهكفنةءمارؤتحالةآلألتيممـةفنانئهوآئحه

ذأذذاذظنجلآئيهودإلثثضـةتـئيآليييآلمحلس

كحثتقـذتثتصاكهتالطئشبصأجابآثيهود
7122ةاايو

مالحظهالبنابحدهـأمراتأاالفقرةهأهقى

قالماضبالفوقأثبتكهادةابرصةيختصضاألولطاألمرأما

ةاكجاركةآلنازتاليهةاليهوكآللرجةائعشالثنالـغاتكؤبآمكاق
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3الثاك4رئيصبالاياخدتمذدمانيةوالرالسلطاتآلدتجنية3االوت3لمعاماا

شزرهاثاكاناألمادحأتموكلثثا3وأممثالثضاراتترمرط
الفكرتوجيهفىبهأسهمصالذئونكيمياطالتارفيمسرحعلىبتهلالذى

المادةجمالفىللتأملاإلنسانيةمشاعرأرهنهوافقداليونانأمااإلنساف

الثراخأمححولالعالمعلمرافاتدالرومانأماءالسواعلىايفالصوجمال

الدينلإلنسانمـاقدهصالـنكأالأمةامداصائـااالحكموأسامما

الواحااإللهوعبادةالحق

يموعفىوجدتسلهاالمؤاهيمومذه

اللهوفثراكهجعىالتجحمماوصففى

اللهتومالساللهناموسجماكطثلوفيه

التدوطردقاللهدينتمثلوفيه

اصوجدلتكالالإكححولإولالدائبوسميحابخرياداتلمجهوكلإن

ثخلماالحضاراثبلثالثا3اللغاتئحدأنجحعيليسوعفىتحقيقها

حـذاتـاوتاكااإتإئنىأتجححعإلمحلمترمزلالتثرثممالبل
األشهادووسهـعلماوتعـاخهسهترو

حرييهوثاصالأنبالذاتقثهـابحالطسأنفيالشكهاهـ

ححاجـاشولحهرقذالحموهـئلكحالمنوانااكلثفيلوكأمادمدبربات
الخوعداحهـىحيلفد

ملثاعليهميسوعيكوطآممناكأفضوالحبروىادلهممالثالإنه

فخثورالصحيحوخسعهافىالىألموريضعالسخريةبروحبالوالواذا
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عالئجتهاالتىالالفتةيزعأننطالبه01ريدقونالهوثءزعصااثرز

كتبتاويقولءبإبافرحضهوأمالماصمايغواأوغالصلب

فيهءتنرهلالنفسييهقإنساناالموقفهداقنرىهكأكنبتقد

أوضعففيهجبنعايعرضأنايريدفهوتخاذلهعلىنادماإنـاقوقف
بيالطسـهإن9يديدليينالىذالإكيداليالصصورةفيهنرىهل

اليودتائرةياتاومأنيحسرولمالعاصآمامانحىالذىحعونهعهانـا
يرضىهليطلقهأويصلححلبينمتأربرحاوقفلقاوخخلى

ابدقدلسلواضمرهعلىداسحمراواهضـصسضىأماليهوث
الصليبقرارامامومهتزاالمصلربةتهحمنـبحينمائابتآ

إنخاحياتنافىتبدوقدالتىالعجيبةناقخاتالممنحوردمذه

أخركامواقففىونغممعفةكثرتهشاقالبأمورقاتتثعبـثكئيرآما
أننرياوالأقدامناتتحجرماكثراخاولغرلنابالنسبةيةاألغاية

لتمرنـاتخادلفىشلوشسلهاالقيتفاهاتعنشعرةقيدزحزجن
العنادمذامضلأخلهربيالطلوكانالجـاةنواميسأحمىفبنثسر

أعدائهةشاشأمامثابتااوقدلوكانايخـوععلىصعالحفىكرللنثبث

فيضعفجـنولكنهءالحظمااألبطالضمنالتاريخفىصباط

احمهجدالاألصغراألمورفىبمرقفهعنيدعطفلقـمكاكرقاتفالمو
أنبعدولكنأخرآلنفسهافاقالذىالرجلبيالطصـهكانولقدالعات

يديهمنءشىكلوضاعالسثعينةكرقت

يرالمصهذامثلمنألنفـنارزنحأنأحوجناما

وارإلىشـاوالواجصطرجممافىأقدامنانتبتأنالىأحوجندما

األمورتديرإلماحوجناماواألعاصرالعواصفعليـاهبتمهماالحق

القائمةرأسقءاألفياأهووضعصاثبآتقديرآ
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الموتمشهدقصامرون

اخذوايسموعحواائواتذضاصآثعإنتتم

مآكرممىلثآلأفسحامآزسهوجعلوهانحابـهر

يختاطةبخثرآلقميفكاقآؤفمةأآلقصـضؤأخـذوا
تلآلتضئتههلمغجهىبغضهئمققالةقؤفمنكفهةشئتوجآ

فواآفتآئقـائـلآثيهتابثييـئميتهونلمنعتئهتفترع

آئغسحرققدةالذافرعةأثقؤامايىوعالبثنفئمثمابى
2لم9132برحـا

نجأربعةمحوطااإلعالممثانإلىيساقلمحانالمتهمأنسبتماممارأينا

نوبةعلهمتقعالذجمأنصيبمنمااثيابكالـاولقدكرالعمن

اليوأذلكفىالعحل

فهغاكاشيابامنأنولخحسةنمكونقيحمهودىالدباسوكانأ

الخارجماءوالردااكألمهالوالثوبقةوالمضةآلياموابةاألح

ةالحاجياتاتوزخيقامرونفكانواالجندمنةوأربعءأشياخمسة

أخذأنبعدوهكذاعليهيقهكأعونكانواتبتىومانصيبهكلليأخذ

بدوشاكدهمنسوجاالداخلمااللباسبقىنصيبهالعسكرمنواحدكل
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راومنفعةبالمجعلهاكدخأهـقطعإلىتمزياقهولةظفمخاطة

ءوالدماالموتعهدمفىمنثحرةغريبةتبدوصورديكونلمنعايهااقرعب

ءانااوكويل

أمسامنااآلالماثالصوهـننتحاحسجامبردأمحراكحى

دوقحلىهربالزيلقونالذينالجنداوئكبينفاجمهةهناكهلالواحديتماعلأ

اسغامريسرعساتفيمئتامرهالجكاضاقلهليـوعاعملهمابيئهـانجهوط

كالحنكلىرثوالمغاميرةالماتابنشبهجهصمنأكتهـإكمضإكانقولادوخهـ

وضعقالفامأربحتوذحسبيلفىيهلهمابالقاإللساثيلتثىنمااالحا

أقولأمماثلآلبوالطـاعةه3اإخاابحذمعلىالهوكـلحياتهوصطي
مغامرتهفىدبءوطشآخردباكاندقدصديبالعالمحـاتهسقا

كالمابنىإالةاآلتركابتحياتههؤوإفعامرتهأو
4صئا

فيمايقولفالمصبهراسطوركخيدئرتلتدوللشاعر

الحصليبامأقدعنافابعين3وراقبوال

الركحيباليومذلكألئ

صخـبيقامرونائزهرهميلقون

كحاجبالعألوهو

كثيبالالموتصاباييا

الحياةهايةحماديخناعنايدخأ

واآلثدمالذنربديئد
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مالهبكلسبيلنايقامروفى

4ودمحياتهإ

اآلالمسرفوقكالزهرالألقىال

األثامبعدلا

الرهباليومذلمثشمستغربأنوقل

القرمزىإشعاعباالتاللتتوج

حـاالصلصاحبأدرك

األخيرالشوطكـسبأنهإ

سيا11حلىوق4

خامقامراصلتتتأشكتعرفاأعليكبالمسيحالمومنأصهاأفت

لتثبيمضالتمذبحعلىماللثوكلوكيانكطبذاتسدثتلتىبأنفعليك

متهوخدةوأمجادهومحبتهتاللهرضى

المميممنالعالمموقنطلناورتهذهنفير5مورتوجدوال2

والتأوهاتالحميبعلىيسوعدامحزينرهبفالمشهد

نحنومحبيهنوالنـوةجساهمننقطرءماواالرهصامنتتصاعد

يطهالمجالتىالصورةهذهوسوفىيعزيهنأنمحاوالالحبيبجذوالتله

اوقدأسندوالالمعةحممذاوخوىالعبلباسسمودايبدودأسوإطار

يفامرونوراحوأالصخريةأرضالعألوجلسواجوارهـمإلمماسيوفهم
يقهقونونيسخرو

فيهايصورمعـرةصورةالمشمهداهأمنالرسامنهادأاسترحـى

الجبنداممطوالقدماناليدنمثقوبالصديبعلفوعامريسوع
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آهـاالعصريةدننامإحدىألالجموخإلىحزناقىيتطلعأسهـ11تثى
الىوعيونهالمحـاوالمناىشاأللىصارعواتزحهىالجماهر

وتحـتالمصلوبإلىأنظارهارخأنوسعآدنخلصالتضاأل

إليثمأماإربامراقاعنمـحقاةالالظماتهذهالرساميحـماالـورة
حزفماثيحزنكانهاإنواتنطرواتطلراالطريهعابرىجميعيا

21اممامرا

معدابلايحيوعالمالععداودفىليععريكنالمأساةجرهرإن

إلمدعهتاىاالسلبيةظكنحودةالكاسسلميتهىبدحسوخالعالماحـمام

اللةممحبةاثاالكترعدم

هـاكرةالصهدحسـذفىحظـهـمامدبنابحدرآخرانأمراذوكحناك3

لمنالجندعليهاقترعالذىالداخـىالثوبأوالقصيصإنيقولقديمتقليد
خروجهخندـطالحبيبالبخهاهديةمتهوقفنفسهاالمباركهءراذالئسـجتهيكرنا

جرتشقديحأنهالمرجحنومحيحأالتقليدحمذاكانإنخاص

األخمكوعلىالهديذهذهمثليمبتقااليهودباتاألمهاتتقومأنالعادة

ةلىيضيفشإنهجأاسهنهكانااإصلينالحياتهاألبئيبدأعندما

البهاقأمهديةعلماعونيقترالذكأالجناأودندصدصورةصنةحزاخركط
لمشاخرهااثلراكزغ

ثيتحاالقححيصللث05حةواكحغيرخفيةتبدوأخرىلمسةهناك4

إلىأعالدنهةواحالقطعخياطةبربغكلهشوجاكانأنهالبثرعنه

منالمموجالداخألالثولبعلىبالتماميخطبقالوضفمذاأسفلة
رئيسوظيفةعنشيئآنذكردضناالكهنةرئيسيهتاكانالذىكتان

بنالعبررقـظرذنيأناهوبهيقومكانءشىأهمإنالثهنة
وإلههاإلنسان
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بانيهاأرالقنطرةمقـيممعناحالمابونتثسالالتينيةفكاحنكلمة
اقهوبيناالنسانبيهاالعبورقنطرةكايبأألهنطالوظيفةإن

ولكنواالنساناللهبـنوسيطاكدعاالقديمفىالكاهأنضنكرالوغما

المسيحيـوعفىتمثلتكاعـورهاوأكلىأفىالوساطةظكشمشللم

فهوةالمسيحماكانقدرالههاربنناإلنسانيةبينرعبىقنطرغتوجدلم

اللهإلىنصلىبواسمطتهالذىاألكلهكهنتارئيسوسصيطناقنطرتنا

لنااللهيتنازلوفيه

معىذلكلنايقدمأنيوحفااعتأدصثماالواحدةللصورةمعنيننىهـهنا

حينمايوحناانداللةبةوخصوعقاأكثرآخرعتىوسطحيآظاهرا

منخياطةبدون4كدالمنسوجكتانمنعالمححنهالداخالالقميصعنتحدث

يدكانبلفححبالثيابمننوعايصفيكنلمنهايتهالىأعاله

يفتحالذىاألعظمكهنتناورئيسوسيطناهوبوعأنإلىيوجهاأن
الفتوحاوالبابوالقبولضىالرفيهونجدالبماوىاآلبإلىأمامناالطريتا

ءالرطأوالقميصعلىاعواالقترالثياباقتسامفىرىوأخـرآ5

ثيابيقتسحونالمرنمقولإلىبنايرجعفهوالقديمتهـللنبوةإتماما

2281مزمورعونيقترلباسىوعلىيينيم
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ابنحبة

اقؤأختةاةنموغتضاصيبهبجمئذؤايقابكاضط

وصيأكأرناصضـاةىاآثضـبومريـنمكنونجازؤجةمريم
ذاهوأةافرياهم2القاكواقفأيخبهكانآلذىوآلتالميذأمة

آلستاغآفـذؤمثأفكفؤدايلتلميـذقاذتـتمآثنلئي
خاعثحيتفميذآلأخذقا

372ت1هيوحنا

ازتح4حملبفعنداألخـرةالحـظاشهفىوحيدأئايمـوعثآنخك

العصورظلقأنهبعخاطافحرقرجحكلولأحببنهالالفجاألهـنسوةا

المحكوممنابقرأباكنيسمحفكاذصشبرىأهميةبذاتالحـححااماكافـا
ححناكصنيأوهكذابهصبمأرذلكأحاباحسأأندونبالوتعلم
ضعـعيفتفسيراذحرعصحايبنانجهاقتفىأتلراكاتختلرمن
الذقبأولئكالسلطاتحيحمأالالمغفولىمنفليمالحقيقةتمااليطابرضا
الصليببموتماعليهوأصدرتولةاالأداتهخطـرصدنـتكبوذقيس
محتنمذيعطلوجودهمفىدانطافىالحثبمشنانيذاعاتأطوعو
المريماتوجودإنموتهقبلالمصلربخخحالفالةالاأعدةطدوهـالمو

الثـاملةهوامحبةوجودهنسرإشاأحذياحنهنفلمفعبالأحنبـبـطيكنلم

خارخإلىانلوفتطرحامحااانجـةحححدبآلدخطهـتحـحبالالتى
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التىكلوبازوجةمريموعدامتناقضةغريبةصوعةمجبمئفىنتأملهقحيما
األخرباتالثالثةعنشيئانعوفأننستطبرتالكثعنبانعرفال

كلمنشيثاتدركلمولعلهايسوخامالمالربةالمبدركةءالعنرافهناك1

وحيدهاعلىحزينةأحزانهافىمغفةلقدكانتأمامهامجرقما

لماذاتفهمتكنلىاولكنهاايهسأإائبىالنىالمرةافهايةعلىىأجاقويذوب

استطاعتولكمامتئأنتستطعلمرمريمفثيسوعءهكذااألموسارت
ان

قدلرةاألخساعاتهفىاابخبجواراكآطبيعباأمراوجودهالقدكان

السلطااتعرففىمجرمايسوعيكون

وكفىثاابلثنهال

كبلنجردياريقرلا

المماتتلةفوقعلقوفىلوال

لماأنت5أماياأمادال

الجاةبطيلةلىالحبلث

حااهـالطولمآغرتوفمالو

لىاأؤدأاإآماهالم

انتظاربالمىفدمك

لمماأنت5أمابا5آماال

دوانفسىمرضحـااذاأل

بدءلالحبكصرذد9

الأنـاأماهاإأما
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محبةفىتتمثلالمثاليةالفائضةالغامرةامحبةاألمومةمحبةن

الصليبعلىالبنهاءالعذرا

األم

البشيريذكراليوحنابشارةوفىيسوعأمأختهناكوكانت2

51مرقسفىالواردةالقرينةدرسندلوضناولاسمها

ويوحنايعقوبزبدىابنىأمومهسااسمهاأننعرف7265متى

يوماإليهااتج4ـالسيدأنسالومهعننعرفهاالتىالغريبةاألمورومن

طلبةوطلبتاألوقاتنموقتفىإليهأتتفلقدموبخقاسبقول

أنهاهايخبربيسوعفإذا0203منىتيدالعتهملكوفىالبفيهاصةخد

يهاإلالوصولفىضهاتعترالتىباتالصعههـالتدرىقمةإلىناظريهاترفع
أنينبغىودونهاكأسولداهابهابصطبغأنينبغىصبغةفدونها

تءجااثذحوالتالميذأماميسوعأخجلنهالقدثايةاذحتىيتجرعاها

أكثرولهالهبدلنسبةداللةنأكثرمدهإومةساوجودإنالصليبعنا

الوديعةالروحتملككانتأنهالنايظهرإنهطليسوعبالنسبةداللةمن

يظهروهرمحبتهامنذرةهذايقللأندونالتوبيختقبلالتىالمتضعة

كلماتمنحتىتشعمحبتهانإنسانابحيثيوبخأنطريضقديسوعأنلنا
نأخذوكيفنعطىكيففىلنادرسسالومةوجودإنتوبيخه

محبتنامناهأيقللوالالمحبةبروحاالنذارنقبلكيف

يسوعأنالمجدليةعننعرفهماوكلالمجدليةمريمكانتوهناك3

فاتنةإن82لوقا619مرقسشياطنسبعةمنهاأخرخ

صنعهماتنسىأنيمكنالالكتيبوالماضىالقدالتاريخذاتمحدل تـام

يفيضأن9غريبايكنلمولذلكمحبتهأنقذتهالقدلهايسوع

شعدرهاصاربهاوكأنىانيرانهاتخمدالالتىالعميقةبمحبتهاوعواطفهاقلبها
أحبنىالذىذاكأنسىكيف
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اإلنجيلقصةبهاتأيخرالتىساتاااأجملمنلمسةئفىالفقرههذهفى

التىالحزينهالقادمةايألبامفىيفكرأنإاليستطعلمأمهيسوعيلححفحينما

خالتهابنوموالحبيبيوحمنايشاهدجوارهاإلىوهناكتنتظرها

تهاوحلهفىيرعاهاحتىلعنايتهأمهفيسوعيحبهيسوعكدنوالتلميذالذى

وعنايتهاعاينريوحناويستودعووحخحتها

علماحممفيهبحملوهويسوعالزعفىالمرةآالمهقيسوعإن

يصارعوهويسوعوخالصهامامميرمموتهوئحددالبشريةخكالبا

يرىوهووعيمبآالراألخيرةهمعركفىالمثروقواتالشيطان
تلديـوعذلكبمببقلبهصوينسعنهاآلباوجهضابا

إنهسهايترأنابعدهاومصيرتهاوحلىفىأمهفىيفكصالحاسمةالساعة
إنوالبيتةاألسمنظرناظريهنءيغبواالبنويةالواجباتينسلم

وأحزانهآالمفىيفكرممدأكثرالوأحزاآلخريئاآالمنابفكر
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ظافرةيةها

قيكىقذكضلءتثئىكلأنتسوعتغذالذازأى

قؤضوعأ2إتاؤكاغطمثتاناتاقاذآئكتابأييتم

زوفاعلىوؤضغوقاآلخلمنإسئقمخةقمألوامحلواخأل

أكصلقذقاذالخلوتأخذققفاقمإلىوقاكرقذ

آلروخأشقتمؤستهزتمزتكحي
918203يوحناأ

يسوععنحقيقتيزاأمالوجوجهانأتماتالفقرةححذةفىمنأ

علىيسوععرففلقدالجسديةيسرعآالملناتظهراألولىالحققةا
حوالىبشارتهيكفيوحناحينماكانانهونرعلشالارةمرالحـليب

ادينىاالفكرمجالفىجديدةبدعةظهرتيوعيالدبعد001عام

ذلكاأطلقوكافةالصرأمحابتعنىكلمةوحىنجالغنوسيةترفوالنكلـفى

أنفسهمعلما

وأناوخمرتصالحكلهاالروحأنالغنوسيينتعاليمكانأأحدوكان
الثمنسعالمارةأوالحد

خاس

أنحمدهاأعدحدةادكنتاجاتإثصلوااالطانعذاأساسيماوع
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أنيمثنا00جسدالننهـى4يتخذأخكمتالصعالشوحهوىالذلمه

الخرمنبعبينءاللقاوالجمدالروحينراتفاقالألنهمجسديولف
نقدنظرقاالحؤفىالجسـلهلهيثنلمأايـوعبأنانادواذوهرالوسيحهـ

سونمرثياوأمصبعالروحاالز4مظهرتحدديهطاشبهلهكان

يـزككانمااألرضعلىبسيركاتحنيوعإناقالوالمثادسبيلوعلى

نلدواتماألشباحبعسورةأشبهجعدهرفوجوحرسألنهاتهلحطوآثارا
الأللمةتجراهـالصليبعاتيسوعيشعرلماوهثأشألمأمنىآتها
يماألمونصايالعالاختباريـوعاألبل

يلدأنعاهرنهويزاالتنايثرمربهداأصهميظخودأميونالغنبكانلف

ونقاسىخنتتألىامشلمايقالىأيتآلىاأوأحدآكافهلهديكوأولديوأو

بهمأواكاصهمأاألمرقةحواكننجتازدـاأليممااإاختارفىختازأو

ئيأنليححواتكـافإذاكحاصقهةإخهساىةعيحياحاكيايححلمون

فعناحىانامسضإلىحبطوأنلـلالإنمانايعسحوأنحالبدالبخـر

منينتمذناحىبتماوعقوأخطائناةاهـمريذوقوأنباال3اصرإل

الهذليهءثحومانحنميرنعحتىهعلنحنماهوانايـصـشباالضاأخحالل
التىالجسديةآالمهمنكسورةيـوععطتنحقياقةكنايوشبهداسإبا

انسايخةبهدااخيوبهديوحخاإنقاساهماأكثرمنعاعاناحاوقاسىةقابدها

يسوعآألمحقبضهيـمرعرجوليةعيـمه

ءجاسانقارنحيماالرمديةخيسبنمردتواجهناالنافيةيقةا3

فالبثافىأمامناظهوولعظحاقيقهنجايسوعصليبدبحـلبالبشاش

وئمئارأسهنكستماللآقدقالوعيبآنتخرنااالتوافقيةالضإلث
3264قارل5173قمر5حما73مىوالر

ء7



يوحناولكنعطيمبثحوتهوتهعندصرحيسوعأحاتخرنالكها
قدألكانتالصدبعالاألخيإلةيـوغطماتأخاناتاأليئجـدااهو

أكلقدأكاكلمةهوالظامرىالتاقضاهذيفـرالذىصعزواقلماأكل

صـرختهبعـجنهاإنهاالروخفالصابهاأسلمالنىصةمظالالصرخةمماكـاسا
كلمةمنسكونةاليوناقاألصلفىحىلأقدالجملةالمرتفعه

عنطجموتبحيهانادىالنىصلحمةالهىاوقدكاااتيخلستاىواحدة
منبفرحةبهامحتثتلقدالهزيمةوادىمجتازمننجاؤكسارحهااجصإنه

طحهفىدلكتالحليبعمحطمايزعكانلقداإلتصارحسـط

والطعلىوانشمرالمعركةصب

وضوحبأكاتجرذلكلضاتظهرأسامناالتىالفترةفىمرةاألخوالجحلة
حمتعبرأسهأسنااألصلفىورأنالشسقدوخيإنيقوكبشرفال

ليسوعبالفسبةالمعركةإنمرةشاقةرحلةبعدوسادةعلىرأيـنا
فواإلفتصارفرحةعرفلقدباالنتصاشانتهتاتهتقد

ءاالكتفاواختررسالتهوأدىواجبهأكلمنراحةواختبراالنوزهتاف

أالحالر

أناألولالفقرةهذهفامالحظتهحاتفوتناأالينبغئآخرانأمران

إلىيمقلهالالعهدفىاصلهاالىيوحنابهايرجععطشانأناصرخة
يردحيثالمزموراهآمنالعنثرثوالحادىوالحددوالستينالتاسعالمزمور
خاليسقوننىعطشىوفىعلفماطعافىالمجعلونالقول

قبلالقداىءاألنبيالسانعلىنجوة11بروحوردتقايسوعآالمإن

الخفيةللحعاقصورةفبهنالحظالثافىواألهمرالسننطدتوقوعها

خالاالسففجةمألواإضـهمالبشيريقولتابثارةاسطرربينتتكررالتى
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اعرضولقدالمصلوبشنهتىإلىالزوفدنباتأعوادمندعوعلىرقعوها

قدمنشعودهارتفاعفىيزياالعشبوهوالزوفانبأباتنبعضال

أولرمحخاطئةترجصىمئالربماالكلمةوأنشيئايحملألنخيال
نباتعلبالفيقصدوهوالزوفاعنيوحناكتـاأننعتقدولكنناحربة

فاوالز

األمةتاريخفىفصحليلةأولاءالوراإلىالضينمثاتنعودحينما
أرخمالعبوديةسصرمنوخاغروشكعلىإسرائيلانحيمايمالهودية

مصرأرضفىالليلفيطوفأنمزمعاكانالربمالكأننذكركيف

أوصىالربأنكيفأيضآونذكرساراألبليقتلالمهلكسيفهحامال

العلياالعحبةعلىدمهوترثنالفصـححملةأصكلتذبحآنالختارشعبه

هايموالعهايعبرالدأعالسةالموتمالكرأىإذاحتىلنوالقاطت
هاواكوزوفاباقةرخذواالنحوطذاعلىالوصيتهوكانتبضرر

الطستطالذىلمبالدموالقائمتينالعلياالعتبةومسواالطسـتفىالدمفى

الحححباحإلىبيتألبابمـمامنكمأحديخرجالوأنتم

العلياالعتبهعلىااللهرىفحياالمصريبهاليضرببحتازالربشإن

دمبليضبيوتكميدخلالمهلكدعوالالباشبعنالرتيعروالقائمتين

الربلشعبالفجاةلحـترالدمفىحمماشالفد122232خروج

إنااالطىالغضبومنالحطيةمنالخالصـاوالنجاةاساسيسوعداوفى

الفمححمملمثإلىاليهودىنجياليرجعحانالزوفانباتذكرمجرد

الىاظلمجةاللفتتهبهذهأنظارنايوجهأنالبشبريربدوهكذاالنجاةحمل

سريشموهواحيماسوعإرساليةهلفهالمعمدانايوحنابهمأنادى

92ايوحناالعالمخطيةيرفعالذىاللهحملهوذااليه
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والدملماث

علىاذآألخآلتئاتـتىشلكىآسصيغدادذطإدغ

عطيمآشألكاناشصتآفالكيإلمنيخآلمنتبمبفيالصييب

قأتعتؤنرصعواضكمنتوسييقاننهثمأنبيآلطتنىاثحهوذ

نغةإحتحضفوبـيماآؤآألخرليآألشناقيرراؤكحتكرآئغ

ئمألئمحاقثلوايكمحيرتـثمإنثلجاروافلفاويوأفا

تجنمهطعنآئغثناحدآن3إاتحأللمثرأؤه

هذغاينىوآلد2ؤقادنمخرفيفوفمبوبحرتة

أئنئمضواهاخةأحقآتقـولن4أيغلـئموخخقوشمهادته

ويخدمشآليعطمآثاقايلأثيهتابثيعيئمكاآلالمنىن
فىوطخآلذىإلىشئحئـظرونآخركتابيقوذآئضأو

1373ايرخـا

ماحدإلىدبواإننقولأمماتمنـتـطحهـابالبهوعتنجصوص
الرومانافإضرتحتالصلبناصيفـحينالرومانامنرحمةأكثراكدنو

اسنخوقاوحىتصاصيهعلىتيـطوتلشبالمعحلهيركوضااحممانه

أيامااألمر

015



فىالشحسةلحراهـكصاأيامأصممرشيبوالبنيةقوىاصاوبانصيقد

مجنهفهالمحرقالطثرهـيعذبهوالجوعالليلفىدالبرةوقسوارال

اطخراتوالذبابثوتتعنهنتتقيحالصدئةوالمحامرالجالرأمناحهوجر

كرابةوالقاسيةمرةلحيبةيخزةصاصـا11انصقلهلخصححإيامرتعآيها5مخد

لهمكقثىوناقايئكانواصلوبيهماانمبريئفيأنالمؤرخوناناخرآن
نيهريخروهمويرتون

بكاللبالجمةضيونانواطالتعسةإفىحيةاإذصانمهـتفإذا

هازنجاوموايأنصأدوحغابطالطيوكأوالمحورد

ت10011اكحأشارمماحسانالألاالتدءا وكماحععماهـواددكا3نصلودء

يئضوالإثدتاديأإهااشثرثوالعالحادىاحايئةفيإاسفرفىنتمرأ

حاقتهـفاتضلالموتحقباخطيةإنسانعألشاإذاط11مضرينوااصالثوا

المعلةصاألنجمومالذالثفىشندهتابلخباعالجـثتتبـمـالملى5ةكأعلى

وفىناآيهؤإث4إالربيعطكمحااأركحاثستحفالألاتتدمننسمال

فتمتط4لياىكةجيركمنصشقرأاممتجةانامرمممااثمـالحر

تنانمقبرطتاكقكانـتلذإلصاتهعالمريمالسغآعدإظدثارصيت

بتسءماةفراسانتيـوعمححلبوعناابائهمقبورفىفخونايالهال

بتاذنكألندصرشزنخاافيبئامعايثتتفاألمروكاالالفكح

الهودعندعظيماان

المصلوريخاحياةءالليااثيةباةطرييتبعونهوداوالقدكاعأ

توايمومرارآحىمسيقابكسروئايقوم

8ىعتصلبايئأااالحـناتححرفهمانذاهو

01صشا
لو
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الوحثة31إححةتالثمنفأعفىحالركلأسبمقدكانيـوعلثن
هايلقبوكانواكهاضالرحيالضربةأ

عظمداالقانلهةالقدللنبوةإتمامآأيضافصهـالتحذلكفىالثساوس
تكسرهاكانتنفالفصيحملإنشل921عددلصريالمنه

عظميثسرأندونمرةأعشابعالمثويآهلحيأكلوشاصثانواخظامه
الذىاإللهىاالفعسعححلهويسوعأكاإلىءأخرإشارةرىوهنامنه

العالمخطيةيرفع

ماتقديسوعأعاالجندرأئأتقبعدةكريبحادتهذلكتتيعع

لمصلوباألماليتأكدذلكفعل4ماولطالجبهءطعنورمحهوحورمغواحدتفدم

خاصةأهميةالبشرويعدقءوماادسالودنوقتبالنثعألحياتهانتهتقد

نبواتهفىقديمآزكرياافينادىقدممةلنـوذإتمامشهـوالحادثاعلى

ئمهطعشالذىإلىوينظرونالعاشروالعددحمشرالشاقاحاألق
اص5صدقهاويؤكدالواقعةهذهبعيفيهشهدأنهالكاتبيضبف

حدثمادعخانصورألنفسناءكثمماككفي

منولثنءوالماالدماأأينمنبالضبطنفهمأننستطيعاللرغن

أدتقديسوعاجتازهاالنىاألليمةاإلستثنائيتهالظروفأناجدأالمحتعل

القلبجدارانفجارالى

يسوعولكنعروقهفىيتجمدفالدمةإليدممطالميتأنشعرفاننا

قعاناهالذىاإلرهاقعنفضالمروعةوجسديةنفسيةآالمداجتار

كـلالمذلتهالمفعلةوالمحاكاتالمتواصكوالسهرالسابقةالليلةفىجثسيماق

عالعنهالنبوةوردتودقدريمالثقلبهانكسارفىأثرهااكالمذه

21



قلبىكررراالالمثريناددالثوالىالتاسورالمزمساكاكاتب

انهواختزاااتدفقإلىيودىالثلبشجاطانفجارإنللتشريحءعلمايقول

المصككنمنكشاتةدموصتلةالىهـمايتخوسرعاعاالحاجزالحجابخاف

الفعنةقتممزايىجنبحالرماخترثفحزتبهمحـطأىالالسرمأو

إذبئوقآخرأفهخاكالماقالمصلومعه1االالفالحاجزتالحجاب

ءالنهرفذلىالرصافتظ11فمزقنفـهالقدإلىوصل0011 رث

الماترااالفقفتاالقلتاتحجرإلىنذذو

طذاكأوهذاكانءومعوا

لسببينذلكنداطر

نجزتمةاهاهصيدطآقأابشيايصرلماذا

الغنوسيينيخمإعةظهروبحارتمقاسفناكتبحناكايوانولالسبا

يمات5جسدوآتإنـاناحتيقجاكانبسوعأنيوكدأنيدشلكبأووه

انجد4بـصيطاضزتينذاأولثكطايزالدهرشهذاالـحآاجسا

عخمكلخاتعضمآصأثيميسوتأذعالدديكأصدثهذاوبئالثالجسدأو

لحمنامناوط

مـنهـأكومافىالحادثذللثقىهناككاديوخاحمبةبافيولكن2

أسراهـمنعطمنلرفيرمزأذلكفئرأىاقدثيالىاسوتألإثبات

أساسعلىبقوهواآلخرالمعموديةسربهرنعنىءالماعلىيبنىاأحدالكنيسة

كصخهىااسفالالربانىءشاباليلقبأوكماالرمزىءاضالسرتالدم

اللهالخعحةمزفوامالالعافىموحودبةالمءماإنيدبرمزاالحطرأاف

المـبحمالهـفثهواوتناالمحريضةتىحأافيأماتيئالىيموعفئرةا

جنجـامناألالنالمااملاالمااثالخطاثرلمغنهيخانىعنعأيحافكذال

315



الدآورمزالمعموديةفريضةفىالغسلرمزإلىإشارةهماالمطعونوع

فىيوحنارأىلقدالربءعشاالنيذفىةصوفىنتناولهالذىالمطهر

ريحالمبنعمةالحياةتطهمميةإلىةوإشاهـورمزاعالمةالحادثةتلث

المقدسبالدمالحطاياغفراشاومملية

ه4



االمججثةبستانفىورهورشواك

بححتانفيهصلبممطافمعالموخفىوكانا

6114يرخا

الذاخرةاآليدتمنآيةاأماأخرىتآمليةوقفةنقثفأننايضيرولن

فيهقالىالذىالموضحعيصورلنافالبشيرابعةالرالبشارةحباخرالتى

الحياةإشراقةالموتعموكفىبستانتانبسصورةفىالموتيسوع
المتناقضاتتحهائعةةاتءأما

حرورروصما

وبالزهيزدهركانالبستانأنريبوالبيعالرايةوالوقتكان
تنموكانتالصخرشقوقبنمنهبشعنأنهوالريـاالمتفتحة

بهتوجاآلىاالكليلمتحافرالنىاألشواكأنسعيدوليحساألشواك

الواليةدارعنالرتبعدكثالجلجطتكنفامهضاكنمأخذتوعيس
أكرحبمارتأمليةوقفهلنابمونأخاؤياورتهوالزاأللشواكهدهوأمام
عظمىقحقاإلمطريمثمرمزمن

بقساوةناتذكرأخهاايألشواكاكاإتشاللرالتىوزمالرأولولعلا

البحثريةتاريخفىاألعظمالجرممةأحاملوجلىوجهاانقفهييةضا

للمعرباقأسـلىهذاا
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أتقبلهوخاصتهخاصتهإطتاللهاونءجااقدهيعوعححابرممة

ءجاءالرجابرلمسالهتملمالبرساكصةلباإرةلرلىثةدابالة

رجللكميوهبأنطلبتمدالختانردصوللهماكأعلماأ4أإك
تشطبهقاال3151األمماكسنهر11قتلخموهالحياةئيرشماتا

شليمأوشياداأورشليمناكهاقرعتدالـيافعهاشالنىثاةالمرعلحهم
إن32073ىصثاإليباالمرسلـنوراجمةءشبياالةقدتباأورشليميا
اإلنسانقلبقـاوةنةمـعصوخـابأعلىىتناثالجلجثةقلة

حنااظطيةمرارةمودشـواكايئإليءمزشىاذاإلعافىالرمز2

الجماهرهتاااألساسمناءوالدماوالصليتالضـوةءاوهـاألصساس

وايوالعالماإءجاانوهـاأايشريقولصماوباراباسبلهذاليس

نئأيمالغنلعةاالسأحبإنابـةالضلذإلثصعلنيكشفيوبخ

النوريبغضماتاييينهعلمنكلألنةضركانتأعالمحمألنالنورمن

الورءفااشاسااولاذابةغرالأممالهارتواشالرالنوإلىقبكروالت

فإذايخشاهأتدالبداسةاكطاإلهمنيربوأتالبدالخطيثهإنساتإن
آصوههـعداوةإىوفاظتخولمواجهتهمنبديبي

يكألم4ابارابابالسموهتنهتاتيسوعوخالجكتهـلماذا

باسـماآلقاالملثكمباهـأوعحناطلهححتفتاثذىاهيرحابمعبردلمايـرع
أنالجبااتجذدرتحروالشلحاذاس918إوقدالرب

فىباراباسمثالوافأنتوقعوااتمدةءاالبففىظيهبماختلطاألمر

مدمعبأنجاراباسإتالحقيقىلمحمماإلممااواكأتلهظصمخابماقاحمـزعت

اإلنـمانهخطيأصمصىماحقأيخـوخوايححالبدايةمنذ

انهأحيمنقيلمحصحاظكى

61
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ةصـوالجماعةرعيمأىالبيتساحةوفىءالنبالالأحداجمت
أمامجشاأنلبثمدمدبرفحةوقفالمباركةءإمذرااكهرى

اريدماأفعلأنأيضعليعاآلعاايقولهوالجدارشإلىرةالصو

التدقداسةائتهلىبااحورةاكااقالـسوغحدثماوهذا

4اإلنـانبيهاجمأنتمنيدالبنل4للبثـرليلنالمعاللهنورالتهمحبة

بخالموالكاشفكورالهذاهاحقدـهق06شرهاثاظالفىتعيشىال

ةالةالعدااإلريشالجالجئةستاناكأشبفا15ةالذالثالثمزالر3

اقهعدالةلنايعلنأمامناىإذاالدليهلافيمنأقوىدليلهناكوليس

بأنقبلأللهالحبيباإلنعلىقاليشامحبفاآلبللخطيةوبغضه

قديمأالنبىيقولوكمااوشناكيهاهـوسحلويحالخطيةةدائىقيقف

تمقيايوبننقللإننافقتىهـورجلاعىهـعلىايدساستيقظا

حيتهاونأنيمكنالاسةاغااإلهانولتقاصرةمقاييسنااألنالله
كذعلىدليلأصدقاسوعوصحيـااظطية

تلةهىالجلجثةتلةانالحتصةالنهايةإلىتثـيراالشواكهذوه4

فقدأصبحتلهفيماجعاتجـمجحةكلعلىفقـىورصهاثالموت

اصلبانافأجانبهالنحدرإلىاصةالمترالقبوهـفىلإلعدامميدانا

يشرالجلجئةمافأكلإنتلطخهاالتىءمااطىالمأرضهفىخاتغرزال

يقولوكامرةيموتواأنللناصوضعفقدللبشرالحتميةالنهايةإلى

بأصةنجيبأننستليعالحياةفىسؤاللكلالليوألإغناطيوس9

فىالمرتحتحيةأقسثهمانيسأموتهكةواحدسوالإاليماهـ

نجاالنسانحياة
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بستاشأيصوعحسلبيخـاحمعالموىسالبعئوال

الجلجثةتلهلخاصعلشبافرالالبمتاثصيذاتحيحافاااللتواك

اكربةا

أفـىوما

بصورها

اجطجخةابسخانفىطوروزأشصواك

14ة91يوحضا

الحلححةتلةعلىمتضتحةبانعـةعورحرمنى االجانبعناك3ا

أراللهإتيقوليهودخاتقلباخناكحقجقةمنهـدأإلمترمززمور

والثاداالنتصةمالكإحمهالواحدشنمالالخليقةسقوطعاالعابإلمما

وحيخماورداادثوكفىاسثافااأفبحـابهآألولاعزححيتئانهتهامهالك

مولإثاكارسمسثلالببوتحةطصالتفأرعااباألولزمجر
األلصودالححابصفحةعلىتزح

بضبابهءسيناعهدالشاموسـماعهدفىخثلتالنقمةتثونوقد

فىالنعمةعهدفىتمثلتالنعمةنولانهونورعودهوبروقه

المباركالمسيحشخصلمالنعمةرتإشراق

فزقتنااألشواكححدمتناالجلجشةتلةعلى

الرجاتميهتيخخافأحيتاليانعةالؤهورجدبهتما

أيضاةحئالجلتاآلوعال

دممنألناالدأبلونءحمراورةوممـاءافداوردةنهناكا

بدمهءالفدالشافيهالذىوتفتحتترعرعتدمهوفىنبحـتالمسيح

وسلطايهاطيةانماضىمننفتدىانلناكانفماالخطاباغفراشا

الجلجثةصليبعلىتمالذىالمسيحافالوالوأبدبنهاثشياول
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تثوتأتاشتاقاأمـبأنخالصتهاوايالألوسـلىارخيالهقصةناك
فذهبجححيكبلبكصديقلألميروكانءشتاالفصلوكانوردةل

هـاألبطلبإليهاوأسراألوراقإالتمالثالإىااورداشجرةإلمابلبلا
بأحدأشواكهارهصاويلصةالليلظالمفييأتأنمنهالشجرةطلبتو

خوكةوالةويغرديغردوراحقلبهإلىالشوكةونفأيتاإلالبلبلطارو

بذلحنىحوالاذحمعلىواستمرالحياةءدمأمنهتمتصقلبهفىمنغرسة

عنوتفتحتالشوكةانتفختبيماهامدةجشةفسقعلدمهمنقطرةآخر

باتعةءحمراوردة

نفذتلقدالجلجثةتلةعلىلبشريةيسوعقدمهلماورةنرىهنا

عنهابديالللبضريةقدملكنهقلبهومزقتصدرهإلىطياظشوكة
المباركةءالفداوردة

اللهءفدابعديأقوأنالبداللهاوسالءالمفابنفجوهناك2

وقصاصهاالخطيةلعنةمنوتحراتالممبدمءالفدانالالذىاالبناذ

الغيومزالتلقدعقلكليفوقالذىاللهسالمنجتبروأذالبد

الربيرقعأجنحضهانءوالشفاالبرشموأشرقتتالسحبوانقشعت

سالماويمنحكعلكوجهه

تثعيرءالبيضانابقالززهورءالنقاونبقةتنموهذهجواروإلى3

صارىأذاذاكفىهىوقداستناونقاوتناالنفاوةإلمالقداسةإلىالدوامعل

ءوفدابراوقداسةاللهمنلنا

قالوكاعريناليسترالكاملببرسمالمسيإليناتقدمالصليبوفي

بربموبليهسوناالصليبعلىبالكليةتعرىلقدالقداىالقديسينأحد
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فأنالءعزاوأىءالعزاجحافإكورآلاةهـةصكضاهـ

يـوحبببناتتمشلأنإالانناوأحزأمراكـناوتاكأبنااآال

الألنه01خحقارشامخاااألاالاثلىقحلناساقد
رررسومهـحاستوهـ

تالمحريأنيتدكأباشءءتأذاحراؤ

دامةازهرةاحذهتكونقلهءاصاإحرة3فىاأخرحناكو5

يناثنيوميهابعدنلوالموتوانعليبإتمإفىاتلةفبعاتتففئا

ءالرجاتمللناأصبحدهـونجظهههـاىضاأشعهلتـتقباياتهأضاقت

والهاويةالموتظأاالنتصاهـفى

يكيدهبينالنىاألشواكلهوقد3تاكفالمنزيزاأيماتعالواآلن
خقاوالثءالفداودوهـليعطيك3اومراهـجمالتححلاناداستعدعلىإنه

4تإتأتىماتاؤفخلاالحياةرءوالرتجا

02



ليسوع3األخجرداباا

ئتوعيتفميذوهوولآلرامنآلذىيوسصمتإنثئم

أنمييآلطحأذآثمهودمنآئخؤلتيسممعبخفحةوللكـن

حسدوأخذ2فحاآلطشبفأذنآوتلجسحدلـأخذ

إقاأوألأتىاصنيىآيموشيجقوبأئضأءؤتجاتعمموغ

ةضأيئتخؤؤغودمرقزيبئخاملؤؤتثألتسموغ

كماآألطحالبصآبأكقالطوتفاةوعيجمممذقأخذا

يكفنواانعاذةيفمئهوب

لنآئمهوداشحندابعممممبيمموعؤضعافهخاك

قريبأكاقئرأ
92834يوحنا

العملاألمرواقتضىالجلجثةصليبعلىالروحيسوعالألصلهكذاو

السبتأنحيثللدفنوإعدادهالصديبعنلىالجحالإنزعلمابرعة

تدلولبالحرىمفالسجتفىمملبأىالقيامينبغىوالقريباكان

ءفقرايسوتحوكالذينفجميعمشكلةاألمرضتاعرولكنالمصتجسد
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غالياكانوقد4الحنوطبتكاليفيقومواأنمنالضئيلةمواردهمثمتمكا
الموقفلينقذااثنانيتقدمهيناخاصةلرةمقهناكتكنولمالدفنو

فىمنحوتة3مقريهكانتفقدلىالرامطيوسااحااالشكأشش

آتلميذوكانهدريمالسمجلحمفىوعكـواإنـاناعظيماكانالصخر

9نيقوديموسداوالضانىاليهودمنالخوفبسببخثهـيةلكنوليسوع

جسديلفأناآلنساريثالالشكااكحمينأالعادةولقدجرت

نيقوديموسأحضروهكذاالحنوطباألطيابخمىأبيضبكتانالميت
وبزيدالمندسبةهلهذئالشمامعه

يلبسهالذىالثوبنيقوديموسوقدمالقرتكاالرااليوسفالقدقد

برالقساكنالجديدالفحيف

معأيلتقياناألمجادنرئكاالمأساةنلمسالفتهرةهذهوفى

يوسعتكانكاةالنيقوديموسكانلقدالمالعاةعنصرفهناكا

مجحعريمثلستالمجمعفىعفوينوكاناءالخفافىليسوعمذينتلصامىالر

والدىوالكهمةالفريسجيهظكبارمنممثلينيضمالذىاألعلىالهود

وزميلهالرامىيوسفأننفرضأنفإماآعضائهآأماالمسيححوكـم
وكمالمحاكةطيلةالصمتلزماما3إنقـولأنأورالحضوعناعتذرا
المعاديةالثائرةاألصواتبينواحدوتارتفلوعظيحةلفتةتكوذكانت

وسصافرأىيسوعتطلعلواكبرالفارقمايبدوكانوكمأيسوعمدافعاعن
ولكنواإلخالصةبايعثعواحدآوجهاءوالعداالحقدأمواج
فنكساةافالريوسفعلىسادكاداطوسنيقودقلبظكالخوف

طمآلبينطقـاولرأشهصا
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صدينجدليهرمااإلثنهانفطهريعحوعموتفرصهأتتتى

4حيابانتهـا

واللشكمؤلصفةصورة

يدفضائمالحياةفىمعارفنامنلواحدممرنذانمعنهامحدثأاللكن

شجاعةوقفةأوطيبةكلمةكانتكمنجالوفادبعدإكرام4إلىالندم
نةفيوأكفانفالغالىحنوطشأفضلمحننهفىسوعالمجوار

منأفضلالحياةفىتقدأواحدةزهرةإنأملكمجسديليقوقمر

واحدةكلمةميتقبرعلىتلقىالنىالنفيسةروناتالكوعشرات

البليغةافماالممنأفضلامطوفةاوالمشاركةالشكروالمحبةكاحمعاتمن

الساكنالجسديضمثانعأماماشهتروالخاالرتانةوالقصائد

ايوسفصنعقديسوعموتإناألبحادلكمنهاكولكن2

علىالروحدايسـوعأسلمأنفمادايسوعحياةتصنعهلمماديموسيقووله
يطلبانالوالىدار11االثنانوأسرعالخاوفتبددتحتىالصليب

والخوفالجبنعهدانهىلقدالواجبكراماللهليقدماالجسد

إنوالحذالحرصجدارخلفواقوارىالجسديةآلوالحددوالر

وقفواقديسوعحياةفىالعيونعنالتسترإلىالخوفدفعهمالذينجميع

بالجسدحياتهانخهتأنبعدبهونادوااسمهوأعلنواجوارهإلى

األرضعنارتفعتإنوأناالقائلةبالنبوةموتهقبيلالسيدتفبألقدنعم

بعدواحدةساعةةلحضولم2123يوحناالجميعإلىأجذب

قددانيقوديموسربمايكونالنبوةتلثوتحقفتإالالصليبعلىموته

ولكهيرععنالدفاععنصمتهأولتغيبهواأللمبالمرارةشعر

32



الخوفيطرحكيفخرفوهثذاكيانهأمماقفأحملهتهللصليب

جخاإلى

وقوةأمماقهفىطتوالمعجزةفيهمملهاتهلتححاصباجاذبيةإنا

السرفىدديزلمطضجاعبطلإلىددالخاثفاتهـالحائرحولتالحسليب

األجيالمعلمجدتإلىوالوقوفألواجصيقطفى

25



الذاهلةلمحبة

ائقئوإلىفةآثضخذترتـمتتجاعآألسئئوعليلمأؤيى

آئقئرغيبقرفوعأآثخخرقتفترقـاتاطاآلموآلتاكـرآ

آلئفمينآألصؤإلىيطرشسيفحانإتماتؤتجاتحثفركق

مفآآلسئيذاخذواتهماؤقالمحايسجئهتسوعكانذىآ

ردؤألئئميـذئطرقخرفيؤضعوةأينتغلئمساؤأثقثر

ةعأتـركضحالنآألئنالثهخمان0آئقئرإلىأتحاوألخر

ئؤآئخثآئقئوإلمماأوألؤتجاتبطرشآألخرآلئفميذقمنئتق

5جاثـئميدخلتنم4يمثولةوضوغةآألكقالةفنظر

موضوعهآألكفاألونـظرائمئرودخآليئحعهثظرشمعانص

آألكقالطمؤضوعألئضألسهرفئكأكانآألدوأئمئديل

أئفادخلفتحينحمذدقؤضعوخاتفيةثفؤفابل

نفـآورأىاتثراإلىأوأل2تجاآلذىاالخريذاتئآ

025



أنيئمجىائهرواجمتاتتغرفونبغدتكونواثمهئمان

مؤجمجهتاإذأثضأآلتائميذالطقققثأاباألةةمنتقوتم
اا02يوخأ

الذبنالبثعرأوالتالميذمنواحداإنقلناإنالصوابتجانبال

البشيريخرناالمحدليةمريمأحبتهماقدريسوبمحلمالسيدعاصروا

الخطيةشياطنثاأخرخالسيدأناقاهـل

لهاقدولماتنسىأناليمكـةلكذولعجيباممالمعهاصنعلقد

ظهرحينباالثامملطخاعفناكانالمحدليةمويمتاريخأننانخرالتقلدان

مراححهفىوقبلهاوحلغرحالهافغغمراحيافىيـسع

ثالئةلمدةالميتبزياردقبريقرمواأنهودادكأالعادةجرتولقد

كاملةأيامثالثةلمدةأنهيعتقدونكانواألصهمدفنهيوآمنمتتاليةأياه

هلإذاحتىالقـربابعندمنتطرةالجسدحولهاإلنسانروحتحوم

عواملألنالجسدعلىتتعرفأنتستطيعوالالطريقتفلالرانماليوم

سحنتهوغيرتفيهدبتقدتكودتالفساد

ءأصدمامنواحدياالاآحزينةأسيفةانالمتغادررمكذا

للقبرئالتقليديةبالزبارةيقومأنإاقالممنأمالنعـوةمنءاسويـوخ

المجدليةبمرتجدلماوهللناموسكحمراهذاصكانفتالجتاليوم

فجروفىالسبتساعاتتمرحتىالجحرمنأحرعكاإلنتطدرهنبدا

بروىاألصلفىمىباكرا4المترجساحـةرالمحرعةهبتايألحدا

الليللهايقسمالتىاألرخاتاالحرمـمااصةحرآخرنالعلمىالحعبروهى
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آالظالكدذالسادسةاعةالسحنىالليلمنتصفبعدالثالثةالساعةن

االنتظارتستطعفلمالقبرإلىالمجدليةأقتنباقياح

فىللحقابركانتفحاالبالغةالدهثهأصابنهاالقبرإلىأتتوحئ

المجرىوهذامدخلهاتأماممحفورمجرىلهاكدنلقدتغلقأبوابالقديم

تماماالمدخليغلقالرحىكحجرمستديرصرفيهيدحرجكان

اليقومحكاالقبربحخقامتالهوديةالسلطاتأنمتىالبشرناويخبر
7266متىوإزاحتهالحجربتحريكإنسان

تسألوهىعظمىدهشةفىالقبرامامالمجدليهمريموقفتوهكذا

ولعلموضعهمنالحجربإزاحةوقاميداهامتدتالذىمننفسها

بقتلبكتفوالمالهودأنظنتولعلهابفكرهاجالتقدثشماخواطر
القبرفىالساكنالجسدإلىأيدجمهمفامتدتالعارصليبعلىحيبها

العابثننأوالصوصاأيدىأنظنتلعلهاأوتمثيلأشنعبهللتمثيل

السلبقمايستفيهأنمنهمالمكاألظناإلىامتدتقد

ظلمةرهبةفيالمقابروسطتقفءعزاليدةلسرهببةلحظهاوكا

رجعتوهكذاساكنهمنخالقامفتوحقبروامامهاالمجرقبلما

مئالالذاهالةاحمبهمثالمريمإنوحضاوبببطرسلتلتقىمسرعة

حتىمحبتهلهيبوالينطفىويحبيحبيظكالذىالواثقالعنيدالحب

تفهمهاالظروفتهاجالوحنىوالشكوكالمتاعباعاصيرهبتلو

خاتمةفىاألمجادإكيصلالتىالحـبهووهذاإدراكهاإلمالتححأو

المطاف
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االعظبمتاألكتشحا
01ا02يوخساإ

جماعةقائدهواصتمرقابطرسأنفترةاههذثالمشرقةاالححىاتم

لمجتلإنهوحيريهاحنخهامفىالمحدليةذهبتفإليهورائدهااسكا

معقصتهأنءوالبااصسيدهوإنكارهضعنههتمبالرغبمالصدارةمركز
وتندقلهاأذنمنأكزإلىوصلتقاةسهنةالئيسشساحةافالخ

جبغهعنبطرسضحعفعنثحاماتكثراإننافممنأعز

وقدالمتأرجحةالمهرةابيحراوجةصحالمتأرتزالمهبطرسعن
مستقبلهاعاتقضىللسيدإنكارهمثلمذلةمرةحادثةأنئكناكاذ

آنيبدوولكنوالندامةزىاظظاللفىبعيداوىفىيوتجعلهصتلميذ

سقصتابرغمنرانحنفهااليلينطبنوعمنكانبطرسدأمع

ويستعيدوجبنهضعفهويدوسالغبارصهتوينفضقدميهعـلىايقو

شخصفىكانوأنهالبدنعمأخـرىمرةوالزعامةالئقةةثراإ

وسالرولهمحنونإخوتهنرئحتىالعادىاألنسانعنيمزمدنجطرس
علىانظارنافىيطغىمااكثروانكارهبطرسيهضعفإنأخرىمرة

ليحتلولدوكونهشخصيتهوقوةثمعدنوأصالةجالله

يـوحناومعههذادابطرسداإلىاآلخريننبوالربادةالزعامةمركؤ

مسرعنالقبرإلىثالثتىأسرعماوسرعاتالمجدلةذهبتالحبجب

وشوقلهفةفىيتـابقونوهمنتخيلهموخن

شاباكانأنهويبدويوحنااعاستالمضتىالسباثهذاوفأ

أقاشطاعاألولالقرننهايةوزبحمطعإش4ألزش11مرسغ

موضوعتكلاألكفانونظرانحنىاذوهالبرإلىويصكبطرسيسبن

بذلكاكخثعلكـضهضاكليسديسوعوجـد
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ثـةدثفىوكوبدقةالمكانوفحصراقاإلىدخلذقبطرسما

كاتحلـونواصهكاتماألمرايقلحتيوحنابدأذاكوعندوذهول

فىاألصفااتركوالماةالععلىداقامواالذينهمالمقابرلحعوص
اهتمألواقداصانهإذاتم9لهمباالنسبةالميتجسدقيمةوماموضعها

إتضهاسبأألكنماتاشكدونذلكاستطاعواشفكيالجسدبسرقة

كماثمنهاليسوعجساسححبوكأنمابعنايةملفوفاكىكحابيهالكفن

وضهمواألصكناننظراألمححلفىوالالسلمةوربامـهمقلهالتمـجـا
ااألممفاهـا3واحدطيهتفكأدتدوناصهاوحلصبلفاصهساالعنىهاكسا

فطوىالميتوجهصصالثمالتى4الفوطأووالمنديلأماالجسدموخحعتحتك
والشكغريبةعورةكانكحاالرأسولحفرتفي4كازفى

منكاألثإلرتبخرقديسوعجسدفكأطاوالذهولهبةوالرلـخوفتدحكو

تحققالتأويلتقبلالالتىالمعجزيةالصورةهذهوفياللفاثفوسـط

فىءجاماعلىإيمانهيـنيوحنامإنمنفحدثماابلجبالتلميذ

قيامةمنتحقهقلقدتحصريحاتقيسوعقالهماعلىأونبواتمنالىستب

بيديولمهبعييهرآهطريقعقاألمواتمنسيدفى

المحبةبهتقواالذىورلالعةرائلمسةنـرىأمامنافاقمحةالوفى

باؤاأوالظالالقبرإلىأوالتسرعالنىهىاكئرسيدهاأحبتالتىفمريم
تلحيذالالحبيبويوحناالسابقيناليومينطيلةالنومطعمتذقلمولىلها
دايسوعدابقيامةأوالآمنالذىهوخبهيسوعكانالذى

اولأليوحنابهانالاليسوعبقيامةتومنسيدةأولالمجدليةكانتكدل
ثرقأالذىالخورمى4الىكانتلقداطىاإليمانهذايشاركهارجل

كلركفأثالقلبظالمبددالذفوالنورالحقيقةلرباايعيننفى

ءكا
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بهنقوممملأىففىالحياةنواميسمنعظيماناموسانلمسكحنا

منرابطةوبينهمبينناتكنلمإناالخرينأفكـاهـنهرجمأعطنستطيعال
احماالض

صكوهلمجسالماإنسانعنخطابايلقىأنيستطيعحاضريوجدا

لتعزفمجموعتهأقراديقودأنموسيقاريستثلصخالةابأوبالععلف

ترجمماعظمهاالمحبةإننحوهمنباطيشرالعظبملمؤلفأوبرا
األمماقإلىتغوصالتىهىالمحبةللناسويقدمهااآلخريناأفكاريهضم

ءالثماطىعلىالمنطقفيهيتخبطالذىالوقتالحقءاللىلتكتشف

إليهاالوصولعنالبحثيعجزالتىءاألشيامعنىتحقهقالتىمىالمحبة

الكبيرللفنالظبهاوتقدمليسوعححورةمرناشحارساماإذيقال
لمالكنهمعثاعرهيجرحأنيشألماألمرءبادىوفىلينقدهادوريه

تحبالإنكواحدةكلمةفىصورةالعيتهتقربهـوضععليهالح

داذلثمنافـضلترسمهانااستطعتوإالصورتكموضوع

لممافهمهعـلىاآلخريننعنأويايسوعنافهمأننستطيعإنناال

ومنطقنابعواطفناوأفكارنابمشاعرنالناوعقوبقلوبنااوالنأت

بإشراقهوحهتدىبنورهليستنريديهبيهاكلالونسلم
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األعفمالمعرفة

ىتثآخارجآثقثرجمثؤاققةقكانخأقرتمأقا

آلكئيقةقتطرثآثقثرقآثحتمتتئيهىهىيماؤ

جمثذؤآألخرآلرألشجمثذؤاجدآتجالسمثنبجصبييآب
لقاققاآلقةضوعآتسوغدتجكانخثثآلرخقثن

تتإلىآخفواإثهثمتهقا1قـاتمثتثكينيقاداأةأفرتا

آلتقتتكلذاقاتمثؤتضاوضمعوهأثنآغقمتؤ

يسمموعأثهتغآتمؤتثمؤالمحفآوغيقتطرثءآئؤراإلى

داضدلبينميقتبيهينيقماداآفرأةتاتسوقاقاذ

كئتإنشتدتاتهققاتعتتايىآثمآثهتفكقطحمت

4قاآخذةؤأتاؤضغتهأئنليققلخقفتهقذأئتآ

آليمهروونيهمثؤقاتفلثفآثتفتمتيتامروعيها

لثمألتىتفمسينىاليعمئوغهاقاذيافغفـئمميرةتف
تهماوقوإخوتىطأذهبىوللكنآبىإلىبغدأضعذ

اس



ؤإلهىاأبيكـموأبىإلماأضعدتى

الئآلجميـذوأخترلتائمخذيئةمزتم
الذاتهامال

ث2قخاؤإللهكئم

ؤأئهآلردثزأبأنقا

021181يوحنأ

ماتنعـواناقلهافوضعادبيةكصورةالقصةهذهعنأحدهممخدث

منأولتكونأنللحجدليةقدرولقداألعلمالمعرفةينالكلص

جواهرترصعهالقصةفىسطركلإنالخلصبرويةعيناهحلتا

عدمتكتشفوحيمابافوالظالمالقبرإلىمسرعةأتتفقدمحبتها

التلميذينتسابقوفىويوحنابطرسإلىمسرعةتخرىالجسدوجود

جهدقدميهانجرفأسرعتبهمااقالتستطعلمأفهايبدوالعراإلى

غادراقداإلثنانكانالقرخإلىثانيةوصلتوحنالمسقطاع

أتإلىيدعونامامناكوليستبطناكوحيدةفوففتتانا

موعالدحماثمتفقدأليسوعتعرفلمأجلهمنالذىالسببعنتتحدث

الصادقةبامحبءبأصداتهفالبستاقأنهظختمةوحديثهامععييها

تنطقانتسضطعلمإخهاداوضعئهاينلىفقلأخذتهقدأفتكنتن
تتطقلمبلنذهلهاتزالماالحزندصدمةقبياعلىالعزيزمباال

لقديعرفهوأنبدالالوجودفىواحاسلأنمنهاظنآالمباركبااللسم

الضرامـكامناكيعدلمأنهحتىوقلبهاعقلهايحتلايعوعكان

نشتطيعيامريمباثوكيفآلحذأذهـاواناقولهاتأملصم

بههيينتأوأينالجسدستأخذينأينوإلىقواكضحففىذلك

كلمنستفلتينكيفوالهودالرومانجةوالسلطاتالجندوعيون
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كانتالقدذاهلكلحعماتحـباإناءوال
جسدكلثختتدموعأوحبهاقلياينبوعبتس

الظهرهاأدارت6تحدثهممـهجوالتسمعتنتظرولم
ىأخرةمر

أنواحدذالركبضسا

فتدتهاألتباحبي

الضعتأ5
هـلصرهـ

نجاتهفةانصاهـحااجزا1105يخامريملقول4قيسوعءنداإلىنستمعثم

أربىقيصلحسكأتفرقاالكلىةوممأأايامربوقوالسوق

ميةااالر

سببسنرىفابنايسههـعمريمترفلملماذالنتأملعدناواو

ترهفلمعينهاموخللأعهتلقدالدموعبسببتعرفهلمفا

إنالقلوبناتحبيبالناعزلزانفقدآحهإنناتمزهأنتستطعولم
تغموتناأالينبغىولكنجمنننالتغحثىوالدموعالقلبيكسرالحزن

أنافىحزنموهجوفيخفوأنانيتنامنيأنمحزنناإنهامةحقيقة
خاتيتهعنومخلفناالمعنويةأوالماديةوخسارتناوحدتنافىننثكرفنحن

ءاألحيااعلىنبمابقدرالميتلءعانهااإنتلمهنأصخاماح

وانتهااألعلىاقارفاحابفىوأصبحواستراحمـضىماعلىنبكىال

نحغالحبادتحعىسنانتثااتبالتعبيرحدعالأوومتاعبهجهادهابام
نداأاروزنأوقاتفىعليناطبيعىأمروهذاأنفسناعلىفبكى

مننترقةلمحاتاهوعالخلالكبلاألمجاداحقيتهةعنتعجناالدموع
دلى41اشكل

أنظارهاترجـهأنالدوامعلىهـقكمكانتالنـمايسوغعلىتتعرفولم2
تنفكال4باتجاهرمربوطةبالتهرمضعلقةكانتلقدءاظاطىاالتجاهإلى

هنالىإلىلتسرعليسوعظهرهاتدير
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تتعلققلوبناإنأحزاننامعنافيحدثلماصورةأيضانرىهنا

عهـأنلنكماشوليلهفىأوالقرسحـنقدأنظنهكلنا اصبح

يغلةالالقربابإصاهفاكليسواناءأحباإنهذاكلعنانظارنا

لكنالباليةطيةالىأجسادهمخاكأجعادحمتكونقاعليهم
الروحإتايإنـاكااهرجوحولىالجسدةاإلنسانحوإحلالجه

انطالقهاجاتدهـأسحىفوعقيمالروحهذهـالحقيقىوهرابهى

وجهابئإتهافاالباالجسدزوبعـماتخلعحهوإشراقهاوتمتعها

المحااإللهألمجادفىدادايـوعرفقةفى6لوجه

تعحصمممااللتينبالعجننليمهنواجهنهاةأنعليناأحزانناتتواجهنانماص

السحـابةتخرقالنىاألنظارافوربإشراقةةتنيرالمسباألنظاربلوعالدم
عيرنناالقبربحبحـأأالفينبالمشرقهأيادالشمسلشبصرتءالسودا
ونشعرةأحالمجمناعلىالرابويستولىتححناكمثاعرناشتركزوقلوبنا

الذىحبيبنا5خالثرئركحنبئأصقدومستقبلناناتءورجاآمالنابأن
راباايهءأهلنا

خادموهو1الكاقبمحدنناإنسانكـلجلجثةبعنوانكخابث

اسمهغيرالدينمنأفرادهابعرفالةألسحهاقامجنازةخدمةكهدين

جانبإلىإبنتهاندفعـاالألضيرمرقدهقالميتأودعناأنبعديقول

هىهذهأبىباألبدوداعالصارخةتهتففىبعدبغلهقلالذىالقبر

اكمءالرجاننهاية

المسيحىءالرجانعمةحقاكاكانتإذايراقديننهتفأنعليناينبغى

معاللىكللع1
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أخرىمرةنلتقىحخماءاالقماإلىالراقدينألحبائناهتفأننبغى

أفضلعالملى

السارةاراألخبىباةإنادا

021182يوخا

بالمجدليةيسوعيلتاقىفحإنالفقرةحعذهفىتجابهناواحدةصعوبةهناك

االتلمسينىبالقولالسيدفيصدهاقمميهتقبلأنتريدنحوتندفعوتعرفه

العليةفىللتالمدظغورهفرصةفئنجدهوإنناالأجمماإلىبعدأصعدلمألنى

يديكهاتيدىوأبصرهناإلىكأهاتيلهقائالتومايدعو

الراخاألصحاحفىلوقابشارةوفى72ة02بوحناجضبىضعهافىو

نالخائفتالمذهيدعويسوعأننجدوالشالثنالتاممعالعددثرينوالع

سقلوبفىأفثارفطرولماذامضطربعنإكمبامااالمقاثاللنالمرتعب

لحلهسالروصإنظرواواوفاجموروأناإفاورجلىيدىأنظروا

سياقوفىورجاجيهاومأراهههذاقالوحينكترونكاوعظام

المريمنـنحيسوعءلقاعنمنىالبشيردإيقولدايسوعقيامةعنالحديث
وأمسكتاتقدمتاالبأخهماالمحدليةإحداهماوكانتالحقةةفرفى

األموريعقداليوحنايبدوأضاولكن829متىلهوسجدتابقدميه

للمجدليةيقولالقيامةقصةريطخاللالسيدمنصرتإلمنسمتحعحيخما

صعوددقبـلمحظوربلمسهوكأنىأبىإلىبعدأصعدألفالمتلمسينىال9

أالقوكبهذاجداليحتىماذارئودهبعدومباحاآلبإلى

سنعرضولكنخاتمامآمقنعإنهنقولأننستطصيعتفسريوجدال
ءاآلرالبعض
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هداثهبحديريدوعؤيمروحىتفسيرإلىاتجهمؤثناك

كانتوإبىالتتعـلفئطعششلصينىالثاخـطإىيةانحدهينأت

صـحمحفإز4لىسدفبحانمسيحقجامةحقيضةصتأشايتيقـطلدصتءلىدذحى

احكترجـمأتتإيردأيهالماءاحأيدالتتحـرشياكئوأداثلي

الصإلتوقتإنلهايقولبإسوخبهأكأبايةعاطفضةحـوهـف

الجسدحسبالمسيحخاعرءذاكاوإن11ىواوقايةصىاب

أناحمايقبهكأنىاألممرسولصقولسابمالاضأدنعرإالتاكوابمـز

إلىحمموروااألجيالصلةستكركااكأواوحث11ءكساالإلىعايو

كطوالجسمدالإروحاطررقنءبهمملضنصوحتهواالههاي

بابكممعيعيعثاكانةتثياصالفقبلإسواالححرهـحالطريق

أنحماإوليمىإروحاصلةبهصاضبموننمـوفـااءفحصااآلناومت

جليلتنثالحدافئاأشاتةتتستطحباترةوحإحاتاشهـالحستتالف
نافىاحطحعةامعماعيماامماألاءإنحمواااصنهول

عنمحرشةثرجمةثعىنانيةاليفطمةانإنبالتهولتيسكاممحناكس2

مهوماؤبهنانيةالوليسيذاآلرااباللذامحدليةصلميتاممتوعويماالرامية

ءناشتهاهؤاللقدايرنايةااالكةإلىاليمحوعثةرممتهجـيشهالبشالسيوحخد

قبلولثـاسيتاالالنحوهذااعااكاظيسوعادقنطماحتيدذأن

داعىااللهايقولبهوكأنىوتىألوقولىإذثمبىاألبىأصعدأ

شولالسالجديدافكاكتهثحةفىفىلىالتعبدفوقتااإلخحاعـه

االتالمالبقيةالسارةاألخبارححأيموانقلحافىإث

ينبغىوكانحمرالمسهنهىالإلىنشريونانجالاللغةفاالححيغةإنبل

لهايسوعيقولوكأنمالمسىعناعالنحومذاعاكاترجمأن
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هالوقتحسابأتحسبينالشررةاجما5هلىعلىبالتعلقفيالماذاتستمرين
اآلبإىأعودحىمويلوقتخأيمـضلنعليكالملقادوليةللسثوال

ايعآسحمهمألتقىأنأريدفإنىميذ3اخالالـارةشارةبالبونادىيإذك

برتعاشالفىايألتستمرهـةيمموعتتركبأنأمرآلمريماهأكانقال

امريم11مملتهاوثخذاضأخري3ا1المئوحـةاألضإرباغاداةالسهضوأدت

تلمصيمبرإتضثقزالحىاولالإلىتانجـنيأخرقشضو3

جذه3لتـاكأرفسوعظخفاةهـأقوكاظاكرةإعاأهـجابههالمحؤالسيىتلال

كألشاثاياالبثائرشتمةيؤكدهاذوحخليهمصعطغىالذئارسـطاو

2ستخاضواالال11الميذهلإتيقوحعشصوخلنايصموردامتىمرالبش

المريمتينلناريصس5تخا618مرقحمداإلىأيخخافإذاا
لوقاةبشاهـوفيقاهمأأأضوالحرةالرعدةالالثرتمنربتاحوقد

ناألرضإنماوهـمهوومنكساتفاتخابمؤشاهدكممشه42

يوحناثالبشبرباقصةفئوفانلىاذكثلإدإشارةتجدوكننا
لممةالفقلفيأخطأواالمقدسةاألسفارناقلىالـعأكابعتتثدذلكرعل

كبرحدإلىتشبهاآلرااألصكفىفهىتلمعسيتىالجمتقىالتى

ولعأعدامهالتخافىآلوكلهاالآسولداهفتاطسبالحذكلتخافىالكاححة

إلىواصعدبعدأتركثملمإنىالضافىللمجدليةوعيميقولممصفي

الساعةحماممعمازلتإفماأبى

ءمايشاضالينتتهىاكريماءىالقالفطنةكلهاءاإلراححذثنركوإننا

حإلهـعتوأسيمهـالاألمرأطاعتالمجدليةفإنأمرمنيكزومهما

فىأفهمنيحدثأنعتيدهوومايسوعقيامةمنبماحدثالالميأ
الربأنهارأتفيتتركزبشارصهاوكانتبالبلطرياقه
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الحقيقىفالمسيحىالحقةالمسيحيةاليرعـجوهرانجدليةألمريمبشارةلى

المسيحيهإنالربرأيتلقدقدئالالآلخرينينادىأنيستطيعالذىهو

إنهامونعرفهانتعنىإنهاثايإيسوععنالكشرنعرفأنمعناهاليس

تعنىطبالحربلونقنعهمنايسموععناآلخريناأألنجادلنقدرأنضاتعنىال

وكيانناحياتنافىحىأنهلنايؤكداخبارناأنبيسرعيناالتقأننا
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المسيسكليف

وثئباأل2أؤكؤهؤآثتؤمفايلثغعثيئةكاتمتؤتفا
ححممعسآلخآلهميذكانحئتمغققةآألبوابـآاوكا

ئـطآثؤفيؤؤقفتتسموعجاتأثيتهودمنآئخؤفيتمتمبي

ؤجثمهيدثهآراححثمااألقالؤلضاكئمملهثموقال

أئـضأيحوهثم4فقاالرلرآواإدلمألميذاثأففر

قاذوتفاأنأيلكـثمأزآألآزلمملنيكماكثمشآلم

غقرتـثمقنائقدشآلروخآقتلواتهموقاذتقغالمات

كمتأضعمخطاياوممكتئمأومثهتغفرخطاياة
029132يوخـا

ريهاموااجالتىهيةالفىصبتحعوناواكاتالميذالأنجسداامحتحلمن

األخيرءمشاالناولاليدهممع

مرارةنيعرفىكانواورهجخوتفىهحاكصبهتيعونكانواثم3رل

يأتىوقدانهمموامروأفلحتدايسوععلىحهودالمرتآقاليهودالعداوة

يتسونوممرعبفىمعامجنمعودأكانوااوهكأذلكبعدالدورعليهم
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حسمعواأخاأخرىنحةطرنقعونيتماادكأصاتعاكاةطهخفات
فىكأمجتمكدنواوبيماااألياثهمخلتياغواالبااتلىءابخـدقرعات

مىمامغلقةواألبوابوسطهملمناصصوعرظجاءورخوف

هذه05الياقيممشالهيملألملالأاالمعررفةالشرقـةجيةبالصطبماعـتواب

باليـتتعخاإخهاالمتاعبشرجوتإتكمدامزاكحرفتالتحية

الذىليفإتباحهـمإلتقدمذلكبعا5نأطجـطخومالايهبالاإا

العححورخاللالكنيسينهوتأنينبخىال

كانبهدهناأناأرسالسيهاآلبارسلتىكمالهميقولىإنهلإ

أمورايحنىالتكليفاوححنهليلهاوثصنيمحةالمضهاختهـوستيقوال
ةظم

نادىمايفحركحذاكنيستهاأبحاجةالمسيحيسوعأنيعنىفهو1

أهلإكةالوسالتىالمجسلىقيالكنيسبأنذلكبعداألممولهـبه
لتهد2121كورنثوسحلأإلىاألولىاالرسالة132أفسحس

الىعودالوشكعألكحووححاءجحعاااجحثريةعنهلحىبرسالةيسوعاتى

ادنيكووكيفهدفهاتبلغوآنبدالإرسالةاهذهلكناآلب
ءالكنيسةطريقنأاال

المسيحبرسالةاللهوحفيهيبوقالذىالبوقضيـةالنصتأنينيغى

ليسوعقدينللناسفيهثيتحدسوعيقمالتكوناأتيضبغىالمباركة

الذىالعملحهمايتممليسوعيدينالضألالحملعنلبحثيحايع

وظاللالظلمةلىأرفىعاليايرتفعأنينبغىعللمإنااآلباأعطاه
الكنيسةطريقعـةإالألمجادهالسجدصعودبعدأليئسبيكوالالموت
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خيسةالاأيدتحملهلمماالمعمورةءأرجاكافةإلىالمسيحإنجيليصللن

يسعوعأنطيفالشهذايعنيهمدفأولذلكوعاماوالقرلمبعيدوتقدمه

ةنبالبواسطهاللهروحمملعلىةالعتمادةليعئمدح

خاصالمرسلإتليسرعالحاجىةيسفاسالكنيسىأتيحنىهووبأ

ءالتىتؤياالقوةالىومخاجةيححلهاىالكأسااإلىاحةوبرسدهنمإلى

تتأزمحينإليهيرجعلمناجةاطئشدفىإنهبؤكدرسالضهالذىوالسلطان
المتاعب4أجهـتهووراألم

كاوبدلحدالرسالةونهعبالمايموخعننيسةللغتىفاذلكلىءو

المونتهومشاثهوبدونلهااصيةفعاالوسلطانه5تأيياونعمتهقوته

شادإروالكانور

ارساليوازىبالعملاهااوتكليفهللالصميمرارسالانوهويعنى

إتعامهافلفئالموتحتىوأطاعيهالدالتىسالةبالراايوتكليفهلالفياآلب

نوااآلبابإنالصاصأنعليهيخنهىةالبشائرفىثحقباحثيوجدوال

لآلبمطةطاليسوعطاعةعلىادءاالتعتمدكلانمالريرالبشاصحورهاككما

رلسودنجقيصبحلميسوعإدأله4األمصتحهوكللمشيعضهالكاملعهوخضو

نافحىرعلىمشيثتهمحبتمواتماماآلبلخدمةطيحةذبيحةحياتهبتقديمإالثاله
يحالمىرسولتكونألنكفواتصبحلنالمسيحكنيسةإننقولالقياس

انخفوخصلبوتطيعهفحبهحينمااألإ6يحالمسرسالهالتمامحيةواداة

لتقدلمدالعاتخرخأنينبغىهىالتهارسالتقدملمالعاجمإلىأتسأدالينبخى4الكني

صتهامحالمالممشاكللأناتحاوكحيخحالتنهمثانكنيسةإنتالمسسالهـ

وإرشادهالمسيحإلرادةالخفرععنحتخلىحينمافضلصهاقدارم

الرشحأقباواسهوقالطهفمتدقخنيحالىانأيضانالحـظ
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وردوماصورة11هذهبيهماأكيدةمئابهةهناكأكافيهشلثالومماتلقدس

االلهالربوجبلامولاورد1آد4االخلتنفحالقديمفيلقافدقصـهكه

حيةنفسأآدمفصمارحياةنسحةآنفهفلفخاألرضمنتراباآدآ

27مموين

فىحـزقيالنبواتسفرفىاكأدةداصحةالغأيفحافةالعهـووتتكرر

السيدصوتهتعشحناليابسةظامالوادتوالشالثنهماعـهانماحأحاألص

ليحيواالئخلطهيؤالتخلىرهباألرخالرياحمنباروحهلمداالرب

يدالجااندلقدمغاهماممانمفإا1روحلحكإنا729قيالحز

وردتالتىصورةاأيكحاهذاأاليشب4حاغطلإالموتمنالبعثمناهم

وخاليةبةخراألرضكالـاحـنالعالمخاثةقصهـمااألوكسعاورالف

اهالموجهكلىيرف1114ورو4ظاسخمرالجهةوعال

يةاكنياعلىااروحيهبحينيسة3اإلىلمهالروحأئخايخاث
منبوالحياةانتعايغتنتعشالكنيسةفىالحياةروحيسوعينلىخحين

حالىلمحدماركاعاللتححلقادما

ئمأمسومنلهغفرتخطاباهغفرتممنالسيدقـوليثم3
علىالحرصصءتحرأنينبغىمتهدسقولمذاأمسكتخعالياه

كماتالحة5خامتانهم

خطاباهـيغأنيستطيعانسانيوجاالنقررأنهأنفاكنبشىءكلقبل

آخرأمراهناكلكنجدالإلىيحتاجالمضطقىواضىحائرهذاإنسان

وتقدمتللناستعلنآنالثبجراالمتياز3صنيسحهأعحطىقديسوعأدهواأكيإ
1116غفرانرسالةابخحر
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لقيمةتقديرنافإنشخصآخرمةهـسالةاليناأفشخصاأنلنفرض
واحدكانإناليناأرسلهاطنلةالرساحاملصلةعلىيتوقفلةالرساهذه

التنسراوهذاقيمةأننعلمفإنناهآخفكرومتهدماومفسرايأقمامعلنا

تعليحهيقداالذىصالمفبذلكاالنسانهذالةعلاتتوالتعليم

منأولألخهمللبحثريحالمىرسالةلتقدبافىقلهتلكمىاولهمفالرسل

فإنإنسانفيبةالتوحياةثوااكتششاذاتالحقيقيةرفةالميوعيسعرف

اكتشنثواإنذنكمنالنقيضوعلىةلهجالمسغفرانيعلنواأنفىالحتيلمـم

اتذالوكجرباتفاتالتصروالمتئتاراتثالبهااجرشمأصانإحياةفى

االنساشاذلكحرمانفىأيضاالحهتلهمفإنالشهواتءوراواالنسياق

طرقهعنوالندامةبالتوبةيرجعلممأقبولواللهانغنرالأنهإعالنأو

اآليةلهذهالحقجقىالمفهومهوهذاالرديثة

رتبتهسمتامنهممالكاأرماإلنسانأنوأبدامطلتثاتعنىالفثا

أنتعنىالاللهمنواالققرابالقداسةدرجاتفىارتفعومهحانوتيةاكا

الصخرةهىوهذهالمساكهاأوطاباالحىفرةلمالسلطاناإلنسانلذلك

بابنىثةلهالمسيحقالحينماالمفلوخءشفافاحادثةاليهودهااصطدمالنى

ولخيتمنألنهبتجاديفيتكلمإنهبينهمفمافقالواخطاباكلكمغفورة
فرانالربولكنحقعلىكانواوقدوحدهاللهإالالخطايايـغفرأت

ألنهالخطابالمغفرةالسلطانلهاالنسانابنأنحقيقةإلممايوجهفبمأعادأر
الجسدكلهرثالذىالله

لتحذيرالسلطاطلهمأنلتالميذههذابقولهدايسوعمايقصمدهكلإن

لهتغفرولنعنهتزاحلنعليهثابتةخطاياهأنمنءالخاطىاالنسان
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بأناتائـاألإلنساناخأكيدلالساطانملهونجالتالىت5عخاداستحرثالما

مفتقداإلطـةالمراحمباتواننوبتهقبلتقدالحصماتواشالهةمغفرهـخالياد

عنهارقدالخيـةخمكوأن4ءأما

صـوراارتعهائياهـاهـءالكنيـىحقحرءذاو
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آلمتشكـكقناع

التؤأمتة4ئقاآلذىغشرآألئتىجمنؤاجدتوقاأفا

لمآلميذاثآةفقاليسموع2تجاحينمعهثميكنفقثم

فيأئصحرتئمإنتهئمققاذآلربأزأثتاقذأألخرون

وأضغآئضمتاجميرأثرفىإضبثاوأضغائضممامييرأترتدثه

اومنالجئبهفىتدى

وتـوماداخألأئضأتآلجميذكاناأئاثمانمةوبغد

آثؤشمطفيؤؤقمتمقفقةؤأألثوابأيسموع2فخاقغهثم

هتاإقماإضتغلثيتوقاقابقاذثئمتكئمتآلمؤقاذ

غئرؤالتكنتجثيفيؤضغقاتذذوهالبيذىإصرؤأ

ؤإدلهىرثى4آ4وقاشوماآتجابآمؤمنآبلمؤمؤ
طذينطوبىآقثشاياتومارأئتنىألئليسموعهقال

ترؤاؤتثماآتنو
22ت03يوحنا
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علىيسوععزمفحيظتوقعهكالتومابالنسبهالصليبقدكان

لنذهـهالترماإحساسكانلعازرمرصةفرفىعنيابيتألىالذهاب

فىكاناولولنذهبأى1161يوحناالمعهأيضافوتتحن

موتناذلك

التشاؤمروحعلىتفطوىولكنهاشجاكلمة

يحجملمأنهحدإلىيحبهكانلقدحقايسوعيحبتوماولقدكان

الموتهناكبأدأيقينهرغمأورشليممنالقريبةعنيابيتالىمرافقت4عن
المجقالصادقةمىهذهالموتإلىولومعهلنذهبمبدؤهكانلقدالمحقق

لحمموعيوأسلماليهودمكيدةونجحتالتوماماتوقعهوحاث
المحغالباردالصخرىالقرفىبرقادهالكرىالقصةوانتهتالموت
رزوسعلىويعوليبالذىدابطرسحزننظيرتوماحزنيكنولم

المتأملالمفكرالفيلسرفحزنإنطرائياحزنانهحزلقدكاناألشهاد

ماكانالدمويةافالةطةهذهسيدهحياةختمتأنبعديرغبوماكان

آالمهفىبعيدامنزوياضطوياليحيااآلخرونأيركهأنإاليرغب
اننرادعلىأحزانهمجتر

ظهرحيغماضاكيكنلمأفـهحتىالتالميذاجماعاتهجروهكحذا

بالحدثنحرهمرالتالميذإليهبعثوبالطبعالعليةفىلهميسوع

المنطقعاليعشحدماأكريعتمدكانالذىتفكرهودكنبيرا

رآهايذىميدأنفيعدأنمجااللهليدعماكـانسوالحى

اجاماجسدأالصخرحضـأفىوأوسدكسرآميتآمناءوشامصلوبا

قدبالحمالينمدججسحولةالحراسواصطفالقربابعاجهوخـتم
هوبألواألحداثالمنطقعرففىمستحيلهذاإنالحاةإلىعاد
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أحزانهصومعةفىقبعالذئاثلشائمالحزينالتلميذنظرةفىستحيل
بديالثانحيبغىال

انالثالعجريبئإلعلىالمثلىيحملولكنهقاسيآجوابهءجاوهكذا

وأضعالمسامـرأثرحأأصبعىوأضعرالمسامآثارهلدفىأبمرلم
قميهنمةالمساميرأئرهايذكرالأنهالحظأومنالجنبهفىيدى

الفدمننجنرثكبجرأارأوربحورونحبماالرسامونافيهيقعطأوخوض

بطاشابالحبالهكانتاقىالقدمينألنذلكاألخرفاثفواحدةالوضوعتنالمو

أولاوتطويلأسبوعرمرتسمراأندونالصليبقابمإلى

ملإدرماوكاكااحليةافىمعآمجتمعينالتالميذكانالتالىاألسبوع
تقدءوماولىلكمسالمفموقالهالوسطفىووقفيسوخءوجا
التىالثلماتنشلىكررآمقلبهأسراراشغايمالمتشككهتلمنالسيد

واالختباربةالتجرطريقعناإليمانإلىليصلإباهداعاذلكقبلددهار

فىتوما9قلبذابالفائضاالتضاعوذلكافامرةالمحبةنالمثوأمام

الىأوإربىدلمسيحهجمهتفوهوساجداركبتيهعلىوخرامماقه

اإيرولمآمنهوايذينطوبىآمنتاباتومارأيتنىنكفيالسيدلهويقول

نهايةحتىستأتاىالاألجياالأنجيالإلىإشارةهذاحديثهفىكانلقد

15ترأندكرنلهوتتعبدبهوتتعلقوتحبهبيسوعفئؤمنرالده
مننالرؤية

توماأخصيةمالمحىهـأننستطيعالقصةسطوروخالل

بعماوىواقىافديسينثربهةأهملحينماخطأكبيرأتوماارتكبالقدا

يكنلموألنهاالبئععنبديالوحدالإلىاتجهلقدهنفعلىمنطويا

فعزلىحينماالكئيرنخسرإنناالمسجحلظهورفرصهأولفاتتهإخوتهخ
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يمكـةكثيرةاختباراتإنالنالقديساجشاعاتمـلوحالمومنهنعننفسنا

فىأحوجناوماخلوتنافىاإلينصللنصغناولهغاكنخضرحماأن

يلزمور3أحزافىكثرينإنوتناإخإنحعماأنالمتنوعةظروفنا
فىيكنلمإنالنعزيةنجدوأينخيمةالإلىهابالويرفضونةبيوحمم

وجهانتقابلهالموالتخهدالحزنيهربوكيفالموثنناجتماعات

أحزانناكأسفعزباتالبلسميسكبذىالذاكحلوجه

وصاثـقنفسهمعصادقرجكوفضيلتيئيمعلككاننومارلكن3

متظامرابالتصديقاليصمئـافهونفسهشغالطأنيرفضإنهاالحربئمع

اآلخرينيوهمالوهوالتصديقإلىيدعوهمااألدلةصيصنمجداوقتقى

كصالشتنكروالؤاثىوالتدارىالتومايأهانةإنالحقيقةبغير

بالعقيدةنونيوالذينالطوائفبعفكأثباعليىإنهاقهاأفىةالثاثر

يعرفواأندونعخصاويدافعونيهاويتسكونوكفى3عقيدألصها
يقنالىيصلأنيدتوماإنلذلكسببايدركواأومضموصها

تنيسونداوليوكماذلكفىقاطولهااليمان

ناألمشاثالفأاصلىااإليمانإن

السائدةالعقاثدنصفقىلمجيمامماأكئرا

كلصياأنعلىيصرالذىاإلنسانفىمنتهاهإلىيصلطانعناك

أندونماسحعهيرشدالذىاالنـانحنأكشرمنهمتيفويتأكدءثى

اليقـننورإلىبصاحبهيصكالذىالشكإنهبهيؤمنأو4يفهح

انعناليراجعاإليمانءلشاطىللجوححينماتومدأنالئانيآلالفضيلة3
شكهمنالنقيضالطرفإقمىإلىنهإيمافىيصلفهوقوتهبكليند

توماعندوسطحلالألوإلهىربىيهتفإلـهومكذانستمع
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انهفىيصلوفيىآمنمحأومقاالطـاعليؤمنأواليؤمـنأنإما

شالكسمـكنإذاحرحطيمماعىبالممسكالإنهودالحاأبعاإلى

بمصيانهنفحـهأصلىالب4صلفوكلايقيهااقاقإبثمألأتلبيلففى
ثلالجهترإىأحالمبإتالمباكأكالتهخعذافرحةفىوشمقماله

تششمفاكامجهرداتآفالرلكمنقالتعلىبلممخيرور

بأنثاإلطاطخقإلىليصحىصكهإنجآشدخقجآمحاناحثأيسعىععادق

منيهـرأفخملتكنجالموممالالءمذامثلإنبهـيحالىيسوخ

البحثرعدماتئحصراعدمعلىمحاالمباإليمان

التاليسـةاأليـاماذوما
024203زنجوضا

كتابحخاكوإكنذلكبعدلتومدثماحااليقعنعامنعامالوغمن
منفيرالنتخمملتوماالالأممبفريعرفريفااألبوحنكتبكص

األساسبعضـمالهايثوشاركالوالنىيخـاليةتغتاليدعلىالمبانيةاألقامحميص

توماالحخصيةمالمحنلحسىأنتمتطنهمعذوفىمحةامنالتارفي
وضوبكل

مادينالىأففسهمبنالعالمرقصةتالميذاقعمالمسيحصعودفبعد
ندالهوكانتكهارثففىبيلالارةبربنعنمحهمكألواحديقواتبشيرية

اثعخدجنوبفىالثنيألنموكدآأمراصبدواهأتومدنصيـامن

حمزسهادالوااتوماإلىصلخبأبرجعماويةالحوإممنيسةاباسمتعرتوالتى
هاباألفضرتوما9إنويقالهنانثالمسيحيةالدعوةببثقاممنأولفهو

خعثىإز4بالطريـكالسفريخحثثـماكانفقداألموءبادىالهندقإلئ
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لغتهواليعرفونلغخهماليعرفقوممعتخاطباصعوباتيضأ

أتكلموأناقالهكذاالحقبكلمةمناديأالهنودإلمااذهـببوجمفا
ياتوماهالالبالقولوخاطهالوعلهظهرالليلةتلكوفىالحبرية
بالكلمةوبشرالهندإلىبإفنعحنىئكفيك

وهكذاامماقهفىتسيطرتزالالالعنادكانـاطبيعةيبدوأنشول

علىأناياسيدىأذهبأنمكاكأيريدقأىإلىالقائاليعترض

الالهندلالداعاذهصأناستعداد

مرسالاورشلجمإلىقدمعبانيسيدعىالهندبالدتاجرآمنأنوحدث
هرنجارطعناليهودبننفيبخـاالبالدملكجوندافرس9الملىصلمن

بصورةعبانيمياالالمدعولهذاإيسوعفظهرالنجارةالتوماسهنةوئدكانت

يحترفعبداتشترىأنبريدهللهوقالأورشلـيمصـوقفىهرثية
وأنانجارعبدندىايسوعدالهفقالباالمجابالرجفأجابالنجارة

المكانفىءوصتصادفالنىالتوماإلىأشارتم1لمظأبيعهأنأريد

جلالروأعطىافنيصوعوقبضالصفقةتمثومكداالوشـاذلكفى

أقرافـجاريوسففييسوعأناالنحوهذاعألالمدكيةصكالهندى
قبلمنالموفدالتاجرعبانيسإلمطتوماالمسعىدىعببعتأننىوأعـرف

التاجراصطحبكالحىعلىاليسوعوقعأنوبحدالهندمالثجوندافرس
فأجابسيدكاهذهلناتومأالناجرسألأتومااثحإثط

توماينطقولممنهتريتكالقدالتاتجرفقالشدئهوحقآإ

يتحدثفكيفالكتابوحفعنوبعدهاالموضرعةالقحـصحماجةالقارىيالحظ1
الطاهربخمهحالالذىحووبعبمالسيدتمرفمعهوفافبالبدابادماتايذتلهعنالـيد

يركمبوكيفداءأجاحميتكملكنىسيدديعملمايلمالالعبدألنعبيداكيكملإلثال
المحربيعةانللىبهذخدمتهعلتلميذا



الىاتجهصلواتهتلىأنوبعدمبثرآتوماقامالصاحولىكلحة

وقالبسوع

يدقىحيثأذمبسوفيسوعباسيدىمشيشتكليهنال
ليبنىبأنتوماأمرالهندىالمالثأعالضاكيفلقروحماالقصةوتستمر

ليشترىالكافىالمالالملكفأعطدذلكيسضطيعأنهتوماوأجابهقصرآ

يوزعبتومافاذاالعمالنفقاتبـدادوليقومءالنموادمنيلزمهما

وشكعلىالقصرأنبعديوميوماالملكيخبروحوءالفقراعلىهذاكل

تنىوعالقصرالدأينقائالوسألهدعيهيـتأرسلاألمرنهايةوفىاالظام
باتمامه

جوابءوجاألراهأذهبومتىداأأقعتهلتهدالتومافأجاب

الدياهذهتفارقأنبعدولكنالحياةهذهفىتشامذهلئإنكالالتلميذ

فقدانخطرفىتوماوكانغيظآالمالثاستشاطاألمرءباثكلىويااهستر

األفضلالحجاةإلىالمليوجهأناستطاعلمجكتهيذالتلمولكنحياته
الهندإلىالمسيحيةدخلتهكذاحللححفريحه

قيامةحقيقةمواجهةفىالسابقتوماتصرفمغماةالقمذهمن

يكـالمطانفااليتوماعـاصادفاستنتاخإلىذصلأننستطيالمسيح
الرجالصنفمنكانلقدميسورةئكنلموالطاعةلهبالنسبةشيئآسهال

كانلقدوالتجريةاإلخـبارظريقعناالاإلخاألالىيصلونالالذين

فىيذهبنهفاليقينإلىوصلمتىويكنهحساحهاخطوةلكليحسب

منافضلشلثوالهوالداتوماإيماننظيرإيماناإنارردودأبعدإلىإيمانه
حمصةأومعرفةيرغعناالزساكايقبلهالذىتالمتوارثالتقليدىاالبمالن
سبالالذىالمندقعالعافىاالنسياقمنلأههئدانوماطامثلوطاعة

وأضحأحطامآبهارواسقطوصدمتهالعواصفهبتفإذلللكلفةحسابأ

وجردلهيعدولم
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أرةألبحشصفلىس

لعثمتآلميذقذاتموختضمتغكييرةأخروآيالت

وايتؤمنكححعثفقذالذهوافاأثكتانجـذافيتجنئ

إذاآقئتثملكئمتكشونآكىوآدلهآثنميـخآئضفووعيأنآ
بـآسئميماحيلوذ

0200313اكأير

الحادىاألمحاحأنويبدوللبشارةطبيحيةخـماتمتهتخحثلردفغالهذه

هدفتلخحـهبجحقياماثرالبحفىفقرةتوجدالهدمفحقهووالعثرين

انفقرةهذهتفعلكالمتهايمياالبمثاثر

قدمتأناقاإلطا3اعلىعىتاالاألربعةاالبشاثرأتالجالفنأا

سردفىوهىاتهومحجزهوتحايااليسوعالطجماذمانصكدملنهاتار

مهبارزةجمأتتتخبإنهامنىاالةبرتيبحخماتبماتعالاألحداث

بكهـليلمكامالتقريراتقدمالولكنهاوالتعاليمجزاتوالماثاألحاتنك
إنهاوتفاصيلهادقانقهابكلكاملةصورة3ويرىافواكسالحواشى

يعحلهوماكانايسوعماكانهتظغرلناالتىاليةالماألحداثتعطيمادكط

صوراتقدمأنالقصدلمشاالأعااهأأكثرمإوام2 دردحدا

خريةالملىةالدعوتقديمهوهامالهدفإنيسوعلحياةجانبمنأكثرمن
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ماتمعلوتقدمآنالبرالبشاهدفإنورباألىوسمخلصاليسوعقجلوا

8يـوعداعنبحثائقعاقولهمطألأنالاألفضكالحياةللناسـماتقدمأنبل
هبمواصتبافإممالهعفئن3صوثوهوئختربإموعامنوليىهمكلأنبل

لنايقدأأتهومجموعهفلإلخـلمااألسفلى14إخاالمحيدةالحياة

فطرةاحوادحرتعلىكانالذىذاكبأنثبحعلنافريدإطارفىتيسوع

تىااللهمحمتتمأقلليسائهواتهحبئهـومعوتعالمجهوحفاتهحياته
بهإممانخافىةثقيهاطالجياةسرنبدعانهال

إحداكتوسردحاكـارتايإلنججكابشائرإكاتجهطاإلذا6ذالثوعلى

بعنهاالاإلنجيلندرسأنينبغىدموتنااألعظمالهدفنفحياته
ولكرةواشباهاحجاوأزمالهااثاألحادالالتعنيبحثىاذاالمؤر

الحياةربعنالباحثلهفاالمحتابثملب

والإلشرونالحادىاألصحا

كلنيبدوالذىلإلبجلإضافةيشكلاألصحاحطذاانمنرغمبا
اسةالدنفسندرسهأنسنحاولأنناإالتمامهإلىوصل4أؤالسابقةالفقرة

دهسفىمعنينإلىهدفيوحافيهارأيناىذالاددطصانفعهوعلىاتأمايةا

والمعنىىالظاهرالوافحالمعنىاألقواللبعـضضهعرأولألحداث

األمحمحاحهذاأخحيثفلماذاتكتشفأنلمعنحاولاألممقافىانلالروحى

مةاةالرالبشارةإلى
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المقاملمسيح

بخرعلىلثآلميذةنفنتوتيآثضأآطهرالذابغد

ىآلذوتومابطرضعاذيكانأالكذاظهرطترتة

ؤأئتاالخييلقاتاجمنالذىؤتئتاييلأئمآلتته4يقا

غتهقاذتغضهغقغتآلميذميثالتآخرؤأئتالنرئإلى

نننذقبتهواقاتضئذيئآدهعبأتابطرشمغانس

يئكؤهىيفؤفبآلسثميتةودخأضواقخرنجوالخآأثضآ

آيسموعؤآلضحنحكانؤتضاشتئئآيضيمكسوااألفثلال

أثه5فوديغدتكورووائمآدئألميذؤدلكنضآدشاطىغلت

اداجمثذكمألغلتاجمفضالقيسونهثمققاذتئمرع
ستميتةآتجايخجإلىثئمكةآلأئقواتفئمقاتاذالفىأجابو

تخذبوهاأنإفيرونتغودواؤتـثماقـأثقواقتجذآأليحـ

يسسوخكانئذىااضفحيذاكفافقالآلسئطحلثكتئرؤميث

آتةيعفرشييفعانشمفلفاآلرشصسكل4اتجحثيجبة

دفىلح



خراثنينفسمهأثقئوعرياناكانالئهبتوبائززلرممت

تئمتهئمبآلسئميتلقخافواآألخرونآلئآلميذوافا

زفميخزاعيئتىإألتخؤآألزنيغيبتجيإلينتكوئوا
نطرواضاألزماخرجواقمافآلعسصلثشحكـةعحروني

لهئمقاآلوخئزآعقيقوضوعأومممتكأضوعأمجفرأ

قضجذأألنأفستكتمآلذىقلئيالمنقذئواتسوخ

قكأصمفتيئةآألزإلىآلشتكةؤجذدتئطرشيفغان

أتتخرقيأئكثرالذؤقغيينؤخفموثالثأجمئةكبيرأ

تخسئرؤتثمتغئؤاقلفواوعتلهئمقاذآلمثئتكة
تغقفونواكانإدأئمتمنأتهتأنآلئآلميذجمناخد

وأغطاهثمآثخمزوأخذيسوعءجاثثمآلرلثآئه

قآلميفهوعيظهرثةثامرمالذهألسئحككوكنال

آألفؤابمنقاتمتغذة
اا2ايوخـا

الحبيبيوحناأنعلىالقويةالناصعةاألدلةمنواحدةهماالقصةهذه

والشباكةوالسمكالجليليحرخفابايعرففهوالرابعةالبشارهكاتجاهو

كنالساالليلهوسويعاتوقالصيدأفضلأتايعرفوهوالصيدوموعد

ه



عنتاب3واءاألربرناالشمكتابهفىكلومـوتمالوحدثا

أجملوماالليلءأثناتغاتـصدأنواعبعضححنالىفيقراييلصيد
وفىاالظالحالكفىءودااالمياهصمحةلىءقاربآيفساباكاظركثـاهاأن

وعلماالمياهصفحةشيرمتوهجةشعلةأمساشارقدالـحارتأحدتءدمث

أناستعدادعلىمحرابشباكيمواأمموقاالرحالصاقفالجىالين
العباحوفئآلقاربتحتكرقذإحصبيرااألحمأكالمحومتىسشخدموحما

الليلطيلةالمضنىمححلالمنمرهقةبأعصاتعائدثالصيادثتشىامده

اخالرتـصويرئالكتابهفىورتونناموعناكنبالصيدمحماآلوالتثوارب

علىتالصيادمناثنيهماشاهدأنهفنقوأكالمسيحالسيدخـطواتفة

فىليلقجهاشباكهحامالالمياهخاضفقاطأحدهمأماالجليلبحرءشاطهـ
الكرةفيعيدىككافارغةليجـدهاحوحصبعديحذبهانمتاقريباثالع
وهويهأتأمأنرائعامنظراالكدنتبطاليقولجدوئدوكاالكرةتلو

الخيمةمايشبهإكلحظاتفىتنفرديديهبينالشباككانتالشباكيلفئ

الرصاصبقطعتحلةاكبأطرافهاالمياهفىأعاتغوصتلرثالثمالحريضةا

إلىاشبكاألقهاتفالهتالشماطىمزميلهحموتءوأخرآجا

سطبالغاصةيجتذبهابهفاذاالنصيحةإصياداوأطاعاأليسرالجأنب
يالشباكخبوطمناالفالتمحاولتهفىالمناوىالحى

أمامناالتىالفقرةهذهفىوعيسعلهجدأمماالشمبهقريبةتبدمومورةمح

لتاليذهاليسوعظهرحينماالباكرالنهجوفىمللماالالفيالوقتكان

الصيدففاشلةطويالةليلةمنمركحقإنمتعبنكانواالبحرءشاطئعلى

أئأيقدرونيعودواولمالمعجزةوتمتلهميسوعيحةنصتءوجا

واحداولكنالقاربفىالتالميذكدنالسمكممرةمنالشإكجمتذبوا

6



ةالمعبمهـفىيرئأناستطدعمخبهوعحكانالتلميذالذكتفط

ةمحـوهـالفجرغبعثفئمغلفاءالمضاطععلىالواقفاشبحواوالصوت

البطرياهعرثولمابالحقيقةابطرشيوحناأسرهـسواهوليسانحلص

يكنلمءالشاطىألنءالمافىوقفزاعريااخأيمألنهائتزرالربأته
الناموصهكانلقدالتسرأواراالئتزفىينابطرسحركةالحظبعيدآ

ذلثشأندينىبعملءالمريقوموحندينياممالتحيةيقبراليهودى
الماثلأنلمالبطرسعرفحـنوعثذاثوبهيلبحىأنعليهالصالةشأن

تحجتهفىاألوليكوكاأنوأراثالمريسوعسوىليسءالثماطىعلى

عربانأانألكهبنوبهليدسترأسع

القيامةحقيقة

اإ12يوحنا

األصحاحهذاالضافهالحقيتىفالهاعنالحديثانأقواآلن

تلوهانباليروتأكيدهاالمسيحقيامةحقيقةإثباتوعوأالابعةالرللبثارة

لرىسيدةشهادةآعلىكثرنعولأنالينبغىإنناقالمنفهاكهانرال

حواستهاكانتقدهـوخاصةفتصدقهالرب4إزلهافيقولالظالمفىإنسانا

طثأعايشحاولمنوهناكواالرهاقوالحزنالسهرطولحنمضطربة

لحواسلأنأساسعلىالعليةفىالمجتمصنلتالميذهيسوعظهورحادثىفى
ظهورإنقالمنومناكءشىكلوتصدقءشىكلتتخيلالمضطربة

غرإلىمرقشبحصورةفىولكنجسححيةصورةفىليسيااليسوع
أحدأهدافولقدكان1الصفحاصـةهذهةداشعهتخرجالتىءاالراهذه

حـورةوالشبحاإلضيسوعأناإئباتأسافناكماالرابعةالبشارة

بحبيبلألعتاذالحجردحرجمنداكابإلىجعلراالصتزاديريدالذىا
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كانوإنبالجسدثكانتالعامةوأنجاحقيثاشخصبكوحاا

المعجزىالجسدذلثوأنفارغأبالفعلكانالقروأنالمعجزىالجسد

وطعنةالمساميرآثارصننمجدلعظمىنياتطإملهكالـاالذىالماقام
العادىالجسداتأيضأخاولهبةالحر

مرئياشبحاإناممامنآبعدماموإلىناتأخـلىهناالقصةولثن

جبةيقدمأنيمكنالماثالويشوفالجمريثعلأتخثـةال

أناصتطالالمقامفيسوعذللثوحتناولهافاالتالميذويشركشهية

لمقرغمالفىحاألميذالسيدظهورالعنحنادايويتحدثوحيئامأبالليقوم

0202يوحتاالوجبشيديهآراهمشيقزلنجدهالمغافةاألبواب
دبالجىيعقيامةإلىةإشا

أكثرثأمححاناسميرأهلإلمماالتهرسفىياأكتاطوسالقديسنايقول
ححاتهالجحىافأكانالمأنوأرميتأكرفإقداونآكيدوضوح

رنىخذوامفىقالالتالمجأرجماعةلبطرسءظوحينقيامتهربعده

رأيقنواوصدقواآمنواودلىوحالماجسدبالشبحالعحتإننىوانظروا

بدلجسطههومعكمكنوشربصلأقيامتهبعدوودمهاالنعألجحدهدبوجو

هوابعةالرالبشارةنكلضرينوالعالحاثدمااألمحححاحافأحطأولإن

رؤياتكنلمفالقيامةبالجسداألمواتمنيـوعالربصيامةحقمةتأكيد
روحاأوشبحأأواالخرالعالممنزياهـأوبمـضعلىيخالامالها

للقالميذمالةظهرالذىمونفسهيوعصانلقدالجسدشـهنىظهر

والمططانالقوةءملفهوعادعليهوانتصرالمرتداسالذممطيـوع
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اليسةإرساليةمومية

41ا21يرخا

إدأرمزيةصورةثانياقكظيماحقالنايقدأاألصحاحاهأولكن

بالمعانىفياضزاخرابعةالرةالبشاشفىحرفوكلةكلوكـلسعلركل

ايذىاسملاعدديوحايدكأنفىالسرماعولنتساانلنافيحهقولذلك

السمكعددأنالبشيريأيهرلماذايرأالاثذلفحرفيالتالميأاصطاده
نونحوثالثةماثةكاضا

ءثركاالمـاواحدكليىاخذسانالسحكعدفىالسرإنالبعضيقول

15إزيلزوكاناالصياقاربفىواحلىنكلأكثرهغأككاخاصقاذصيبه

بعدهالححيدنىابركوالفمنأيقوأشأبرالمددالذك

اخفيةروحعةاالحاقاسقتقديمحنادهـكادةتنأنذكرقأإذاولكننا

الذردممطالوقمهذاذكرءوراشيئانتوقعأنفينجغىديتهصورستارخت

دلولسعناحاحمماقتريمتقالمماالرفوالعصرحةبداضانونكخيرادحاواكحنيو
سكلنوانلوالغالثةالمئة

عاتمجبتميحكوط351عددأنكندرىاالللسكرالبابايقولا

العددعلىفهذااألممءملإلىمزيوهذمائةعدداألولىالمجموعةثالث

حددالصالروتاظعنيحالممثلوفىالكالرمزهوتحبيرهحد

يتحدثارعالزمشلفىوأيخا8121متىةبمالراعىعندالخرافعدد

اهذفابئومكذلآلاكإلميصلطراتعطىإنابالقوللصبةااألركماعن

المميملحظيرةاجنذاحمهمفىاألممءملكمالإلىيرمزالعدد
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تخلصالتىالقيةاصاإهزهـوهوناالحمسههـوالئافادالعا

لماتخلـصفالبقيةالبحرلكرمإسرائيلعدثوإنأكاتنااسرأئيل

واالشابال6ساألقاوثافاإلىيرمزوحوتالتةرقمالثالثدرالعد
ائيلإسرفىالباقيةالبقيةوخالصاألممافالممجدالقدسوحوال

لىتهكذلكمبتىوهوآخرأىهـأوغممطينوسلقدهـ2

قهاوقاماألبعضوكمدلاسةبدفيبدأفهووالتخميهنراضإال

العشرالوحثاياكاوألنوسالنامإلىيشير01قمفرأمامناالعددالذكااهذعلى
إلى01عددأضفنافإذاسبعةالروحموامبألدللنعممزهـ7ررقم
71مجعوعإلىنصألسبعةدعد

حححببئفاشا71عالسـدصاحخا13345قاماأللىححعقمضاوإذا

لمجموعإلميرلمض351فالعددذللصوعلى351العدشإلمبناقصلالمجحوع

الناموسكتاألممناأاليبودمنءسراالمـيحليوعيأتوذمن
النعمةبيرتدفىأو

إنيقولفهو4بمـاطةأكثرتغسمير4إإبرويخعوسيحاقاالتول3

ذلكوعلىاأللمحماكمننوعآنحتلفآوخمسينوشالثةهائةمحوكأالبحرمياه

تنبؤىرقمفدلرقممكالساعأنونمنوعكلتغإكلهالىفحصيلة
لمـيحهولنرلتالمماالككلبئتصهؤالذىالوقتيآفوأنالبدأفإلمايمحر

قيشبضمف5صبيرالالوافرإالاهأإخاآخرأمرأاحظنلفنالو

ففىالكيممةرمزفهىاشبكةاتتمزقهذامنوبالرالغرواحدة

أنااسضعدادعلىالكنيحةإنتوالممالكوالعثحوب3األمللمتصحالثنيس

جميعيلذراعجهاوتفتحالجميعتقبل
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فيهاالثنيةاكيحةاطالخصاصةبطريقضهالفقرةهذهفىنارييوحنان

انوةوقبيوأتشبكأحضانهافىتضمألنيكلىمدالرحابةنص
أحضانأحضاحماايعهاإرسالوتهولالكنيسةممويةعندرناخإنه

ثالمسىيسوعفىلناظهوتىاالمحبةشأنثذشأصههافىجامعة

األصحاحانيأضيثفأجلهمنالذىلمالثانـىببالإلىيقودناوهدا
هاختامإلىوصالـابشارةل

ءشاطىاإنكةال2مجذبقاماألىهوبطرسرأعاالحـظ

5211يوحند

المسميرعيةاممماهـ

ياسيضعانئطرشمفعانيميسوغقالتغذؤاقتغدة

أثمتيـازلمحثتقثمتهاذقبالؤجميطأكترفيأتجتتاوشونة

أئضااصهقالالـىخراآزصهقاكاثأحثأئـماشغقئم

أثتتازبآتخبئتةقاآلآتجفيوتائنتاميفقانتايتة

تايتةتهقالطغتمىازتهقاذأجئكأتىتغقم
تهقاذألئهئطوشلىلمححزنآتحئنىيوناثنفعانياس

آثتءسىكلطتغاصيمأئتتيارتهققالطأتجئنىثايفة
ختأآلغتمىآزتسوغتهقاذأجئـاثأئىثتغر
ئخئطتهكئتخذاثةأكتركثتتفاتاث4أفوالخق

تفذفإثكتشمتىولكن3ثماتحثثماؤتضعمذاتلث
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قاآلثتاثتالخئثثؤقيضحطقلثوآخردثلث

ؤتضابقاآللةيـمخذآنقرجمعةكانجميتلأتلإلىشييرأفهنا
آثتغنيه4قاالذاقاذ

12511يوحنا

بطرسنفسيةفىاليمحىىاذاطابعهاقىكتوأخهاالبدورةأمامنا
يلتهخمونئ

لتلميذهديسوخدبهتقدمالذىؤالالنالحـضجمناثيثأءكلقبلأ

511طىةهوممثيريوحسحبماثهؤلمنأكثرأتجبنىيوناثياسحعان
منطقىمعقولهما3وكااحماالنهناكاألصلفى

زالمكضوالثصبكومعداتهالقاربإلىبيدهيشيرعوعيمداكانربما1

استحدادعلىأنتهلنجهذهمنأكثرىأفيلتلميذهسؤالهيوجيهوهوبالصيد

رابحةتجارةفىمطامعكالجسديةأحىالمكالماديةخططكصلبتضحىأنة
خدمىبيلفىكلهاههذتتركأذاسحعدادعلىأشاهكنجبرةوةاسبوم

والمالالراحةتتركأناستعدادعلـاأنتهلدالنفرسوربئلىوحم

والعاراالضطيادووحواالفاقةوتعتنقالناعمةوالحياةءءطالهادالبيـاو

اازاألخراطارهقرإفىليصلبطرسيالتحتكحذاكانلقدفيلىفىوالمتاعب

نقطهوانطالقبدنقطةمىكماءوانتهااختانقطةالساعةمذهولئكون

خصالمورعيةالمسيخدشفىالجديالخياتهبدايةنقطةكطالماضيةلحياتهآختا

لجطرسبكوقالالمحيطينالتالميذبقيةإلىبيدهأشاريسوعخايكوقدهـب
يذكرهأنأرادولعلنجءهؤالاخوقىتأكثرمأتحبنىيوناتيأسحعان

أبداأشلثالفاناالجميعفيكشاوانسيدهأمامفيهامتفالتىيلةبالل
آرادلعله6233متىانكركالمعكاموتأناضطررتولو

يستطيعأنهوظننفسهعلىاعتمدسابصزسأعةفئأنركيفبرفؤطيذممرهآن
365



هرالثانىالمعنىهذاخانتهالشجاعةاممناحاصفةاوجهفىياقفأنجقاصرته

بينهنةمقافإلىاليثميرللعصيدبهصافىالالبطرسألدأاحخماالأكثريبدوالذى

أحبلىأفماتعلأنتاتفاعبكليقولبلالماديةءاألشياوبنهما

لقدكررالثزاللنفسبسوعتثرارفي4حظنا3نىالظمراأل2

اتئالخـاسدياكمادسصطرأنكرلةاصاللهذالمجـاوهناكةاتمرتثا3

لضآكيدالفوصةعطهأنادأكحاالمئلتةيسقطخهخذكرهأنادأثلذللث

نحةمولفتةطذهئانتلقدلهارهإنإفبهاأكاىااتالمربعددلسيدههـحبته

اإلنكأوىذكرححولحمحةالنهر5جمذتلصنايسرعلفيهاأعطرحيمةلفتةكماكانـسا
بتهلممثلثذباعالمثلث

لبعلرسالمحبهتالثقدمتهماأيخـساحظنافى3

تعلنتاناصحقاتحبنىكنتإنلخـدمةلمجاجـةاأخطتهتحلل1ا

الثباتاثجالآنامكاععادشاايللاااماصاؤآاآلخرياأماحسبتك

أننحخظاخفاحمالنهـصاعغنمىعايةنماهـثافـكابالالىحبةتإك

اقـاآعظدالسيامـحبةإذ4وقحليسوعمبفيممجتناوعليمحبتنانثبت

مسخـوليةأعظمتتلكنهاتتةالوجودنمالنا

كسـهلماأللهبقرلاالسالىنستدخفشحنصليبآالمحبةوأعطتهب
شختكأمتلتشاحيثوتمتنىذاتكتمنطوكختحداثأكثر

لقدأقنعمءاتالحيثملكيمنطقكوآخرطمديديدثفإنك

طريةإلمودخالعسديبعلماديسحريديهفيهمدىالنىاالوذعإيه

فىبطرسأفيهثهاستكأاألرقتاأكأاقاضاهيريخنارهكدنما

الـرتتأقمافدلبدهمه4بشهاثلسجدهكاللشهادشهوخمرومدينةمد
متآهلغيرثننححححـااألظالرأسبمسمهالعحليبعلىيخـهسمرالذى

لهمتوقابامفازلبطرسبةالمأتتالتدسيدهمثليعحلبأشأ
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التضحيةوتتضمنالمشوليةضمننتالمجـةإنصليباأعطتهكحاةدمة

نجدمةونقوميسرعيلصنعصلأنفعليناحقآيسوعنحبكضاذاف

ثيسوعصليبونحملةأليسوعأ

ولماألخراألصحاحهذاشعرابايضيفاذعبثايكنلملذك
أنليعلنسجلهلقدتلمثالحىهذاأصحافحـجليانجدوى3بايكن

شأنكانوهذاللبعفبلذماكثراابرعيةراعئوفىداألبطرس

بيناألعظمطوفيمنمقارنةيعقدواأنالعمورأقدممضذالكنيسة

قممإلىالبشريةرفعألنهلمتباطيوحنايإنهقاكمنفهناكالمسيحتالميذ
إنهقالمنهناكوالساميةوحيةلرلأفكارهبأجنحةاللهالحيةالشركـة

المخاطروبحابهالدنيايذرعراحألنهاألممرسوكنالىبول

يرفعاألصحاحهذاوئكنلدتءلوارفعسبيلفىالمشاقريتحمل

هناكهاكمكانالهويفسحالرفيعةالقثموسطتازاظرسولبطرس
النارىوقلحثهةالثافيالروحيةنظرتهودايوحناأموهبةلهتكونالفقد

وسطالمسافاتتـطحعلىةالمقاثلهتكرنالوقدالمجنحـةوافكاره

البحارأخطارةومجابهاألخهانىوخونحاوالغاباتوانجبالالوعوهـ

يكفيهلكنوالمسجحيةالدعوةنشرسبيلفىاآلدهيةاالوحوشومواجهة

المسيحرعيةراممايكوتبـأنالمجيدااكااوهبهقدالربان

فاالتكونمافقدخطواتهإترفىنجرطريقاأكائحدنستطيعومنا

ولكنوخدمترتهغاببولعميأنتمشلآنعنعحيتطوقدأيوحناموهبة

أندشتطيعأسرتهةدائىفىولوراعيأيكبحآقيستلىخفاواحدكل

يطعححهمأنخيستـطافاإنحرواالضاللمنأسرتهادوأفىهءأبنايرمما

الحبةةاإاالحةأابطامحينكل
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للمسيحلشهادة

وغتكانآلذفىذآلئفؤتطريطرسكقآئتقت

ءآئقمثتاقتشضذليغلىآئكـأآلذىأثـضأوقؤيئتغهيجبة

يطرشزأئققضايستفمكآلذىهؤميقياشئئدوقاذ
إلقوعيه4قاماتةوهذايأرلثحسموغ4قاالذا

أثمتآثتغنيتاصاققادا2آجىخئئتئقىأئهد2ألتتاممثت
وتوآلتآلتلميذنالذإناإلخؤأتئنأثقؤلطلمذانذل

نختةيلآليفوتائهديسموغهيقلثمؤلكن

لـكققاداعأحىحئئيئقىأألثتاص

طذاوكقمتلذابيشقذالذىآدتفميذهولمذا

ضخعهاكميرةأخرءوأشماحقتهادتهأنونغلم

آئغالتمآنآأظنتققؤاجاةؤاجذةكيتمثإلوغي

آئمكتوبةآلكتبقعيهنف
آمين

3032ايـوحنا
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متقدمةسنإلىالعحربهامتدالبدأنهاايـوحناأنلناتظهرالفاترد5ىأ

حتىالموتيذوقلنإنهلمحيهقيلالذىالحدإلىإصابهوصلتلظللغاصة

لجطرلمقدمتالسالفةالثقردأنوكحـاأثايةالحامجيئهقيسرع11ى
نهطمأيضألوحناحددتالفقرةفإتتبالعححلليفهوت5ومرسمكيانخة

ضيسةالجححهورولعلشاهدأإلصبحصونيأنيوحناوخليفةنتشالغد

لعلهالخدمةحقلفىفيالممىرسلبهاقاميرالمقارتةيعـقدأدلهيلذكان

الوجودنمايةإلمووصلوالوعوهـىاشلرالقطحكحعغيبولحقعتحدث

قدنكصبطرسعنتحدثولعلهبلدتميآكثرقاالنجيلمشعلورةت

لءيتساكانواحدمنأكـر3تطوإيهوديةالبوعهـفىاألماالكنيسةكايةبر

منباححتىسمىأمدينةربوخيحياقلقداسممريوحنامركروماكحو
فكانواجسدهحملعنعجزتافدماهإنوقيلأفساهأوأقصاالعمر

قدوابابهنااألولىاخيـةالفى4ااذاكانوئنهخحاهـ

نمسميهأتففـستطيعاليوحناأماالمسجحبطلإنهفنتهولبولسعننغحدث

الذىدهوحفهوبهاينادىفالألحداشـاعيانشاهدإنهتالمسيحشامد

رأيناالذى500سمعخاىالذءالعدمنكانالذىيقولأنيسخطيع
أيدبناولمستهشاهدناهالذىبعبوننا

صدقعالاألددةهوأعظمحىالمساالختبارفإنالحاضريوفاوحتى

اعرفإننى9قائاليشهدأشايـتطيعالذىهوقالميحىيحيةالم

الوحىلنايقدماإلشارةختافىهكذاوحياتىفاختبرتهألنىالمسيح

صورةوالثانيةبابطريرورةاألولىسوليةالرأكنيسةتينمزصورقيخا
أنبطروظيفةاكالقدالخاصةوظيفتهالسيدأعطىولوليوحنا9

إيوحناوظيفةوكانتبدمهوخدمتهحياتهيخغوأنيحالمصرعيةعى
اللدةاالحيذشهادتهفىرالعلهءتتاقدوأنالمسمحعاةةاقوشهاأن

اأ
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أوصورتشمتنافـتلضـخحسجيهمخيمايجعللنهذالسالفىعينيهيغمكما

أثلصاكوالأعظمهذافليمسوالخدمةالكرامتهفىالمقارنةهمابيتخلو
خنالواحدخدمةثشغىوالاآلخـرتأحدهمايكلمتآكأراناخادمانإخهححا

حصمصادارتهفمانحدااكاثودمجالهفىؤداهذادعالثافىةخد

التطلععنكالثعلبطركايقولاليسرعإنمملهءواحالكلدالقممم

شعارنااهإيكونأنيفيغىأنتاتبعنىيعيلأنـتاهتملسواكالى
أنينبغىصواناعلىأنفسغاناقيسأوياآلخريطأنفمشانقارنأالينبغى

التىوالخدمةليدالغاضعهالذئاألسمىالمقياسأعيننانصبنضع

إفىرعولنافىبلبغيرزاثأنفسنارصةمةفىيسىفحجدنالحهاكلفنا
بهكلفنااأليمطجـابددواوقيامناالـيدلغاوكصهىلماألاألسثماالمقياس

ىأءياوأشال

المسيح

صنعغكث

المحدوثغير

مصوعال

32ـآاحايو

كطمىمجفائقالرانجعةالبثاوغكاضبميتذلىاألخيراألمحححـاحهذافا

ـواألمواتبينمنيصموعاباقيامشقةبحقهايصيذصهـوصستهللك ئـه

كدمابوأمامهايصدروعوأجمعللعالموشمولهاساالهـةجممويهايدكو

بطرسأنبلامةسالالحدمهإطمجافمتنافـبقلياويوحنابطرمأن

الكبرالشاثدهووحخاوالكبيرتالراعىهو

الت3طهـالليثخببالقلمطـإثوإذبشارتهاخشاإلىلرالبشيأتىوهكذا

تالممسجعوأخمادثخارجاللالمـيحكورعلجهيسطعاظتاهط4
أطلـااومهتاتحطومهماداشةدقاهـحفف3نفركلهاهذههرفئ

احيلىاإلهايبحقأجمعإلىنصلأنليعشخبافكيفحاولناوميححا
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عرمهماالوصفعتكنوزآشبهلباطـةفىصيهاالذىالزاخرلخفم
هذفماتهمعحبمكأمنناذكرومهماالشرالنذهـإالنعرففلمعنه

ناهاخضبرمأأأمااألفواهفاغرىوقثمناومهماابحاهـاميادمـااتقطرإال
كنوزككفبهالمنخرذلكفىاكفهنوجاللهوسعوهعظمتهمن

أنظارناويحبرآكثروكجبمادهشتنامايثرواألمجادمـلوالعـةاط

البشرتبويميحالىآشاتصثتعنزتضالبشرتكاممإكأفأكثرأكثر

المجيدةاراثعةابثارتهبيـااطالنلميأيخخوهكذاالمسيحتحوىىلتكنىال
المحدودغجرالمـجىالقدرةكلىالمسبحاعخعرةكـلىالمسيحعنبالحديث

وأمجددهنعص4فى






