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النإويوسف

مريمتاخدانتخفالدداابنلوسفياأل

الروحمنهوفيهابهحبللدى1ألنامراتك

102متألقدسال

يظهراإلنجيلمناألوليالصفحةوفىالمسبحىالتاريخمسرحعلى
الخاطفكمالنورالجديدالعهدصفحاتعلىأضواوهوتتناثرالرجلهذا

منونصيبهالحياةمنحظههوهذاوكأنمايختفىأنيلبثالالذى

العظيمةءالعذراجمانبإلىظهرأنهالكبرىمشكلتهولعلالدنيا

إليهانتسبتأخمهارغمشخصيتهوشخصيتهانورهنورهاحجباالى
عامأعشرإئنىالمقدسالكتابمنثابتهوماقدرعلمعهوعاشت

لوبوجمالعظمةمناكالكطمماالرغمعلىاألقلعلى

كلفيالمعةكوبهباأضحتحيثالباهرءالعذراتفوقمنالرغموعلى
معأمجتمعيننورهمايتوارىأنالبدكانكليهمافإنالتاريخأجيال

ومنأالمسيحيسوعالبركسأمامءوالبهاالروعةهنبلغمهما



جانبإلىالحقيقىلمعانهفىيظهرانيستحيلكانالجاريوسفأنلواضح

يكتشفقصتهفىالمدققفإنذلكومعالمسيحيسوعأوءالعذرامريم

عاشقدكانوإنوأنهاألرضعلىالناسأعلممنكانإنسانأمامانه
القضيرالرجلاطهلكنلعدمحدلالمادةمنحظهيبلغيكادحقافقرأ

يستطيعونالذينأولئكمنواحدوهووأشرفهاوساأنبلمنكان

ءجالقدبالذهبيوزنأوبالمتغأبدأيقاسالالنبلأنالغيريعلمواأن

الموكسليلأنهرغمالفقرونيكماأقيىفقيرأعلىدنياناإليالرجلهذا

ذلكومعالصعلوكويرفعالملثيسقطقدإذحالعلىيفبتالعالمفى
ءالشرفاسوىجمرفهالبنبللعبهاإلنجيليسجلهكمادورهلعبفعندما

منهفيقطثصلتجربةأمامصمدأنهقويكاإلنسانبئىبيئ

ثيحالمالكالمهذاأنرغمءالعذراكالمصدشأفىالثقةتجربةالبثر
هىآنعمالكناوإنالبشريالذهنعلىأخرىيخطرمرةولنمطلقامثيله

مرفوعوهواجتازأنهنعلمأنناإالالقسىالصراعفىعاشهاالتىدرةالف
األسقلوباجتاحتالتىالعواصفأقسىمنعاصفةوالنفسسالرأس

اليدريأويدرىهووكانإليهءالعذرابضمارهقرجلالرطمااتخذوعندما
والعصوراألجيالكلفيالخالدينسلمبهصعدالذيالقراريصنع

أنهالمجبومنبالمسيحارئبطأنهواحددكلمةفيالرجلمجدكان

مجدهأنالحقيقةوفىإليهنتسبلالمسيحأنلوكمااألمرأوليظهر

رحمهاالثىقضهسجلتهناومنالمسيحإلىهوانتسابهئكاناألبدى

علىستبقىوالتىالوعاظبهاووعظالقمماصونورواهاالرسامون

ولذاتعادأوتروىقصةهناككانتطالماحماعهاالناسيملالالدوام

بلىفيماالقصمةهذهنتاخأنيصح
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سمنوسف

أجدادهفىيرجعاراشهايوسفأنتبيناإلنجيلروايةأنالواضحمن
ساللةمنكانالفقيرالرجلهذاوإنذايهوسبطوإليالملثداودإلي

التىاتراامناورلكلىاالمجاليقسعوالالمشهورالعظيمالمالث

إنجيلفىتءجاحسبماالروايةحولأنفسهمفيهاوالمفسرونالشراحأجهد
ماأنتبينالدراساتأرجحنتكاوإنلوقاانجيلفيواألخريمتى
بالتبنىابنهحمحبإذيوسفإلمطالمسيحبنسبعادجمهودالإلىيكتبوهو

أنيؤكدنفسهالوقتفىكانوإنإليهمنسوبأالسجالتفيدونوالذى

فيهيكتبكاناىالذالوقتفيهذاالقدسالروحمنفيهاحبلءالعذرا

إلىتحولثمومنبالمسيحيوسفارتباطيعنيهمالالذيئاألمإليلوقا
المفحسرينثقاةعندفالراجحاألساسذاوعلىنفسهاءالعذرانسب

لمريمابامالىفيهكانالذيالوقتفىايوسفأبأكانيعقوبأن
يظنممانماعلىإوهولوقاإنجيلفيالعبارةتءجاثمومنءالعنمرا

افيالملثسلمانسلسلةمنءجايوسفأنالواضحومنيوسفاين

يؤكدنالبمثيروكالداودبئناثانسلسلةمنءراالعذتءجاوداود

حولكانواألشداألقسىالمرلأنعلالعذراوىالمسيحميالد

راسةاللهأنالغربومناإلنجيلفىذكرهمءجاالذفيالمسيحاخوةهممن
والروتستانتيةالتقليديةالكناثسبينصراعاتراهالالمدققةالمتسعة

االبروتستانقيةأوبالتقليدتقيددونالجانبينعلىالمتفرقةءاآلراوجدتفقد

وأنهعاسابقزواجمنيوسفءأبضاهماالخوةءهؤالإنالقاثلالرأىفهناك
منوكانللمسيحءأشقاغيراخوةالقانونحسبأوالناسمفهومفي

النسىوغريغوريويوساليوسأوريجانوسءاآلرابهذهاآلخذينأقدم
أنإلمماأيالرهذاويستندوزوأمبروأبيفافيساإلسكندريويهرلس



منعشرةالثانيةوهوقالهيكلفىالمحيحقصةبعدعنهيسمعالوسف

يكةولمماتوقدالسنكببركانأنهاالعتقادعلىيشجعمماره
إلمضمهاالذيالحبيبيوحناسوىالمسيحبعدءبالعذرايهممنهناك

للمسيحالعمومةءأبناأنهماعتقدمنوجدوفدالسيدمنبوصيةخاصته

دبمجرالقرابةأكثركاناويهـسفمريمأنيعتقدونمنالخصوصوجهوعلى
هناكبأنالمفسرفيبعكايتصورإذناثانأوسإلنإلىمنهحاكلعودة

أرملقهوتركخراآلقبلماتأحدهماوإنويعقوبمالىبعنالولىابةقر

ناءحنراالألناألمراهنتمورالصبمنكانوإنطالثانيكفالةفى

إذاإالتلهإمرأذتكونأنيمكنوالليوسفاخئاتصبحاللةاههذ

التىاقرابةتصبحوهنااألجدادببنذلكمنأبعدالواليةكانت
خالتهءأبناأنيمإلىاتجهمنوهناكالقبيلهذامنطثادليلىعليهايقومال

أمهوأختأمهيسوخصليبعندواقفاتوكانتلطالقوإلمطمسنحدبن

أختهىكاوبازوجةأنالقكيرونشألمالمجدليةومريمكلوبازوجةمريم

أفذلكعلىالردكانوإنالمسيحأخوةمموبامءأبناوأنءالعذرا
أربمهناالمذكورأناألصحوانواسحد3بااختاننعثاأنبستبعد

وقدالمجدليةومريمكهـلوبازوجةومريموأختهاءاالعذدىهنءنسا

صحلوأنهالسابقيوسفزواجبفكرذاألخذعلىالمعترضيئبينوجد
إلئباتدالهواإلمصتبيوهونفسهمتىأجهلهلىابقةإمرأةمنأخوةأصهم

دىيهوالالشرخمفهومفىالسابقينيوسفءأبناألنتعالطالمسيحأضية
الجاناعلىالغريبمنانىعلوالعرشبالملكاولمفيهمالبكركان
فىغضاضةالمجدونالذفياممماصامنكاناوهلفاديوسترتليأنوسأناآلخر

رجالمنالنجأنومعالمسيحليسوعءأشفاواعتبارهماجالزوقدسية
ننالالهوجمهرةأنإالدالءأبنااضهمإلىيميلالبروتستانتالالهوت



وألفوردألمانومواستايروروسلرويزومايرووابرونودردرهرمثال
ءاألشقاالمسيحةأخوانهمإلويميلونبرأيهيأخذونالاإلنجليزمناروفر

حلبةإلىخولالدفىرغبةدونالعرضهذاناآثروقدالجسدحسب

ناهذكروإنمابصددكمانحنالتىالشخعصيةتحديلنطاقيتجاوزيايهلالصر

إلىتطوفتزالماالتىالختلفةالنظروجهاتمنبينةعكءالقارىلبكوذ

انعينهالوقتفىيهحناكانوإنالمسيحىالفكراوالذهنفىاليوم

ءالعذرامريموأنيوسفابنرآمعتكاناليهودعندالمسيحأننؤكد

بمرتأخذأنتخفال011يوسفإلممنسوبةالجحيعمفهومفيتعتبركانت

هاربةمعهوذهبتلحمبيتإلىمعهانتقلتالمعنىاجهأوأنهالماامراتك
فىصبىوهوليسوعالقائلةومىالناصرةفىمعهلتعيشوعادتمصرإلى

ثمدامعذبننطلبلكشاوأناابوكهوذااللههيكلفيعشرةالثانية

15و284لوالهاخاضعاوكانالناصرةإلىءوجامعهمانزل

الناكماأفقرمنكإنوربماجدأ3رفقكانالرجلأنالواضحومن

نىكخهيمكانىالالمسكنقصورعليناالصبومنالناصرةمدينةفى

بيهوتنقلالناصرةمنخرجعندماالمسيحاناذكرناإذاالناصرة

المسعلىالقاسيةالعبارةلناخلفالمدنمنالروغرشليماوةاناحوكانر
يسندأيئلهفاليعاالنسانابنوأماأوكارايممالطيوروأوجرةللثعالب

العميقفقرهأنالمعتقدومنكذلككانالنجاريوسثفأنوببدورأسه

كانتفقديحالممميالدبعدمريمقدمتهالتىالتقدمةفىظاحراكاذ

أنأيضاالمتصورومنلمحمامفرخىأويمامزوجءالفقرأتقدمة

صرإلىالهروبرحلةفىاعانتهالمجوسقدمهاالتىالذهبتقدمة

تعليمبفرورةاليهودعندالمنمكنةالعادةحمسبالتجارةالرجلحرفةكانت

أنالباديومنءأغنياأمكانواءافقرالحياةبهاجهونيوماحرفةأوالدهم
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وعلمهاعليهااستمرذلكومعجدآضئيالكمانالنجارةمنالرجلسب

الوريثفيصبحالمحزنةالزمندورةأمامناتبدووهناالمسيحليسوع

ورةئكانإذالذيداذاكمنهأكرويصبحفقيرأنجاراداودلعرش

عبدصمورةآخذانفسهأخلىلكنهلتهمعاداليكونأنخلحمةلمجممبلمالله
واألرضالسمواتأيتهاابهتى7و26فىالناسشبهفىصائرآ

صبىبكونأنيسوعالصبىعلىكماناألرضعلىلتهرحبدأعندماأل
الناصرةمدينةفىحقيرةصغيرةدكمانفينجار

الذيالفقرعمقمنلنتعجبالقليالهنانقفأنالواجبمنأليس

لنتعلمبلثرىالبالتأريخمسارغيرتالتىالمباركةالعائلةهذهبهبدأت
ومقاييسهمالناسازينموعناالختالفتمامتختلفومقاييسهاللهازينموأن

وتجاههأمامهفقيركلناإذاألرضقغنىأوفقيراللهأمأمهناكفليس

إنسانأاللهبخترولميديهبينعريانامنهاأيضاليعودعربانأالدنيايدخلوكلنا
منملعقةفهوفىعظيمبيتفىولدأوغنىأنهلمجرداألرضئرسالةيحطه

تكمدعفانظرواذلكمنالعكسعلىالثابتةسياستهكانتبلذهب
ليسءأقوياكثيرونليسالجسدحبءحكاكثيرونليسأناألخوةأيها

اللهواختارءالحكاليخزيالعالمجهالاللهأختاربلءشرفاكثإلرون
وغيروالمزدرىالعالمءأدنيااللهواختارءاألقوياليخزيالعالمءضعفا

أنغومنهأمامهجسدذممطكليفتضراللكىالموجودليبطلالموجود
كماحتىءوفداوقداسةوبرأاللهمنحكةلناصارالذييسوعبالمسيح

16213كو001دابالربفليفتخرافتخرمنمكتوبهو

الذيالنجاريوسفبىالمسيحبيسوعهنانفتخرأنلنايحقوأال
ااالناصرةمدينةفىالصغرالققرالنجاروبيتالمزودمنالتجسدبدأ

منيحطونكانوأمماالتجردنقطةإلىوصلواالذينهمالعالمءعظماأعظمإن
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منموصىتجردلقداقهالخلوخرحلةيبلغواأنقبلالدنياتاع
ثيايهداودشاول3ليسياودالعظيمةرسالتهيبدأأنقبلمصرخزاثن

ثيابهقوقبسيفهداودفعقددثرطوأدبسهرأسهعلمانحاسمنخوذةوجعل

أمئىأنأقدراللشاولداودققالجربقديكقلمألنهيمشىأنوعزم
لهوانتخبدهلعصاهوأخذمنهداوداونزأجربهالمنيبهذه
هالجرابفيأىلهأاالرعاةكتففياواديالومنملسحجارةخمسة

يعرفولمأ4ء7183م1نىالفلسطينحووتقدمبيدهومقالعه
ءأاومالحهالعالمليدمنتجردأنبعدإالواالنتصمارالبطولةداود
النجاريوشادكلنمناألرضفيلالصارحلةالمسيحبدألقد

االناصري

عنهاظارجآوالظاهرليسءاللهأماماإلنسانحاةفىماأهإن
هيوجلدفيأظاقرهأنشبقدالفقركانفإذافيهالعايقالداخلبل

والكلمهيارأالفقيرالرجلكانلقدنقسهوروحهبخدشأنيستطعلمفإنه
مطيعيمعتىاليهودىالمؤرخيوسيفوثيهمهااشخاينكمبار

ذفبديوسفورحمأنولماأخالقانسالندأمستقيماللهصيةلو
سوىيعرفالوهو4وصاياهويطيعاللهيخافولكخهفقيررجلفهو

ءإلتوايعرفالوهو4ترددأوتذبذبأدقدونفيهيسملثالمستقيمالخط
الجتتلماناالتسانهوأخرىلغةأوئأخالقإنسانالمسبيلأوالقصد

اآلكطثوالنبيلأوالفاضلأوالمماجدبمعنىالعربيةإليترجمتيالجنتلمانو

المعشرالحسةأوهالجااللينأوالمطيفأواألخالقالدمثأوالرقيقأو

فيداملللىلاداعرفحميثسرتوماساحمهانجليزيأكاتبأإدطالعجيبومن

الولعاالطالخوجمهالجامعةفييدرسمنكلبأنهكتاباتهبعض
أنناولوئهالهءوبهاالمظهرجاللولهالعملعنيغنيهماوعنده
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علىتنطبقاللرأيناهااألرضفىظهرجنتلمانأعظمعلىالصورةهذهبقنا
نجارآيمونأنيأنفلميوالذجامعةفىيدرسلمالذيالمسيحمموعي

سدفافيليبسراحمهآخرانجليزياأنغيرلهومطيعآنجاربيتفىيعيش

تفعالمرالبأنهالجتلمانتعريففىصوابالإلىوأدقالدقةإلىأقربكان

الخعريفهذاانالعجيبومنوالمشاعرلماالقلبالسمحالتفكير

منةفشطريقهفىوقفتتجربةأعظمتجاهيوسثفلتمرفصورةدقوأه
التصرففيوأسلوبهمشاعرهووخلقهفكرهعنوكشفتالزمن

العظيموالسريوسف

وموأمامهالرسولانحنىالذىالسرأماميومذاتنفسهبوسفوجد

وكر361ني1الجسدفىظهراللهالتفويسرهوعظيميقول
مؤمنيوديكانسانوهوالمسيحيسوعفىالدهورمنذالمكتومالسر

اآللههافيهرقلأدطزعمتوالتىالوتنيةالخياالتيمبلأنيستطيعال
أبيهافيليسوأنهإلهىعنصرمنأنههمناألكبرلالسكندرقالوهماأو

وكاذمرةذاتجرحوإنهالحقيقةبهذهآمنإنهوقيلاآللههابنهوبل

هناككاننعمالبشربنىمنغيرهينزفكممادمآينزفأنهيتعجب

جمهوديةءعذراكلتتمنىوكافتداليهوجميعبهمجلمالذىبالمسيااإليمان

يكقلمءراذالولكنكلهااألجياللتطوسانهاالمسيحيأقأن
عنبعيداخارقاالمادةذاتهفيفريدآسيكونالميالدهذاأنببالهايخطر

كيفداالمالبدمىالسزالكمانالمالكهاءجاوعندمارالبثزرع

السهلكلكان143الورجالاعرفلستواناهذايبهنوذ

واحدأسيكونولكنهءاألنبياأعظموبكونءيجىالمسياأنالخمور
عظمتهتمهماالناسمن5غيربهايأقالتىبالصورةيأقىاإلنساننىما

بالصورةفريدوجهعلىيأقىأنأمااآلخرينعنمتجزابداومهما

41



صريالبالخيالأوالفكريتجاوزمافهوالمسيحبسوعبهاءجالتى

لفظهواسئعملءعذرامنالمسبحميالدعنفتحدثءإشجاسبقلقدأجل
ينصرفانالالمعنيينوكالبكراوصحبيةلهانرجمةوأقربيعلمه

بارثينوسنانيةاليوبالكلمةمىقابلهاوقدمتزوجةإمراةإلىإطالقأ

الصعبمنكانكلهاهذهولكنءعذراتعنىوالتىلثمهك

غيرالعجيبفحواهاتعىأنبالقصةهايخبروالمالكنفممهامريمعلى

داالقدسالروحمنهوفيهابهحبلالذيأنالحقيقةلهايؤكدوهوأنه
القصةهذهمستوىإلمطإعجازهافىترقىانيمكنالقصةإليهاأضاف

بيوحنااليصساباتحبلطىاخرىمعجزةحالأىعلىكافتولكنها

مدةالطوفأبكميصدقهاأنزكرياأبوهيستطعلمالتىالمعجزةالمعمدان
المتصورومنءلثىكلطعلىاإللهيةاقدرةيصدقأنيتعلمحتهماالحمل

وهذاشيخوخشثافىبابنحبلىهىوأليصاباتإلىذكحبتءراذالكلأن

هناكوبقيت163لواعاقرآعوةاللظكالسادسالضهرهو

أولنبوةحمعتأنبدالمعمدانموالمبعدالراجحعلىلتعودشهورتثالثة

ءالعذرايفهمأنطيعيستمناألرضظهرعلىيكنولمالعتيدالمسيحعن
أخرىبعدقلبههالحظةإلىيدخلالسيفكانأليصاباتسوىفهمخير

لمجدثلمعظيمسرومىووايتهايقتغعونوكتفالناسيصدقهاإذكيف
حاةالواالمرةهذهسوىالبشرىالتاريخفى

لدخلثالروايةهذهيريأويسحعوهويوسفإليلنتحولوهنا

يوممساعةكوالقابالعقلبينبشرييدخدهصرلأقسىفى

نفسهتمزقالتىالدوامةأوعليههبتالتىالعاصفةنهبوهوشهرم

بارأكانإذرجلهافيوسفاالقولفىيمثهرهاالكلمةإنةتمزيقا

ديجمائيزياالاليونانيةالكلمةوهى71امتبحثهرهاأنيشأولم
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الرسولقولوفيهناموضعهنفيسوىاإلنجيلفيتردلمغمغعاف
فيهبهمظافرأجهارأهمأشهروالسالطينالرياساتجردإذالمسيحعن
المالكقليلةكانتوقدبطجهاءالعذراأنالبعضويعتقدات2كوأ

يروىأنيمكنالالحديثانرأتإذإليهتتحدثلمالروئاعيقة
هناكأنصةونجاحدثتهأنهااألرجحوهوثخرونواعتقديفهمأو

الروايةبصدقيشهداأننويمكوأليعصاباتزكرياوهوبعدعةشاهمأل

كلمنوأعلىالخيالمنأحمىستبتىذلكحالقصةولكنوصحتها

منكلعةوكلحرفكليصدققلبهإناليشرىالذهنيواجههمفهوم

الناصرةأمامالجمالالنادرةءالبيضاكالزهرةعاشتالتىالطهورءالعنمرا

قلىالصتقولهىتكذبأنيمكنالأنهايعموهوكلهاجيالوا
فإذايتمزقعقلهوممهـنوتبعاتءأعبامنكلفهامهماوتعيشه

ارجالأعرفلستوأناهذايكونكيفتقوالتنقسهاءالعتراكانت

ااالمالكوتصيسمعولمالروثابرلمالذىالرجليقولأنيمكنفاذا

استعدادعلىكانالعميقفقرهرغمالرجلأنفيآقصاهاتيلغوالصعوبة
يقبلالوهوالموتحدإليوالناساقهأمامشريفابارأيعيمثثاأن
حسابعلىهذاكانمهماوشريعتهاقهصوتطاعةفىترددأومهادنةأى

منامتدادآأكثرأبعادلهاكانيهودياعندالخطةإنوقليهعواطفه

الذيواجبالزأشبههوالخطبةهدأنإذالحاضروقتنافيالخطيةمقهوم

الخطبةعهدفيالخطيبانيدخلأنومنذاقرانيومقىالقعليةالممارسةينتظر

االحتفاليتمأنإليواجالزتنفيذأجالزوجينوالناصاقهآماميصبحان
ءسواالزوجيةالحياةقواعدتحكهالعهدلهذاغالقةأيهفإنولهذابه

يكنولمفواصلسوالفزعبالرهبةيوسفامتالوقدءبسوا
اللهتجاهءشىكلوقبلأوالهىبلالناستحاهمشاعردمجرخوفه
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أدنيبدوناليهوديةالعثريعةفىتعاملكانتالزوجيةعهدتخونالتىالفتاة

خيستطالاللهافإذوهواارجمأالموتحدإليتساهلأورحمة

ءتمتقدالخيانةواقعةأنثبتمتىالحدهذاإليالوصولعناجعالتر
عينيهأمامتبدوالتىالظاهرةبعقلهيواجهذاوهكالشريعةتقولهكذا

استطلمايويدوهوالتسليميرفضىذلكحقلبهولكنيومبعديوما
ااعينيهيكذبأنسبيالذللثإلي

منفذالوالذيالمسدودكالطريقتبدوقاسية4أمدالمشكلةكانت

حلإليالسايليجلهكيفيعرفالوليالىأيامأقضىأنهالمتصورومنمنه

الطريقهإلىشدهليرإدتهإليحارةصلواتصلىأنهالمعتقدومنالموضوع

السبيلءالعذرامنللتخلصسبيالنأمامهكانلقدااالصالحاإللهى

تشهيرمنفيهمامعكليةنهايهفيتخلصوالذيالعلنىالسبيلمواألول

هواآلخروالسبيلطالقكتابفيعطيهاوحمعتهابمركزهارهيب

ثهودالمناثنينامامسرآالزوجيةالرابطةمنيخليهاإذالسريالسايل

ءاإلخالفىتكونأننيمكالتىالتهمةبغضمىالحالةهذهفىيتهمهاالوهو

البدالتىافرةكانتوإنالكراهيةعلىبنىءإخالهوبلالعلنى

البارالرجلممنلىإليهوتنسبمنهالحالةهذهفىتحمسبتأقأن

المرتفعفكرهقامالذيالرجلالجنتلمانالرجلالوقتنفسيهفىكان

مسرحعلىظهرمنأولكانفالالرجلوالحانوالرقةالسماحلىعلى

الصرامةأنعلمخاوالذىبالمحبةوالشدةبالعدلالرحمةبطليراإلنجيل

وأنلطفبالمتحليةإالالعصحيحايدينىوضعهافىتكونأنيمكهـنال

تعرفيلمأنهيخمثىالرحمةيذكرانيتعمالالغضبفيالذىاإلنسان
لطففهوذاالالرحمةيذكرالغضبفىالذياللهعلىالصحيحالتعرف

1122رواوصرامتهالله
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علىثعلوالتىبأألسرارمفعمةالحياةأنالرجلاكتشفهماأهممنكمان
أكزوماالحقيقةعناألحكامأبعديكونقدالظاهرالحكموأنفهمكل
ريبأوشبهةأدنيدونالخطبةيظنونهومءشىعلىالناسيحكمما

التاريخسارولقدبدرونالوهمالمسيحأمامأننكسهميجدونبهموإذا
يحكمكماالقديسينعلىفحكمالمسارهذاالصورمنآالففيالبشرى

صوراحمىفيوهماألوصافبأخساألبطالونعتالهراطقةعلى
ظلمتحتالناسيقعماأكنروماوالناماللهأماموالبطولةالحياة

فيمرةألولتالميذهعلىالمحرسدخلفييدرونالومماآلخرفي
وقدليقرأالتلميذووقفيقرأطأنالتالميذمنواحدمنوطلبالفصل

اليمنىبيدهيمسكهأنالمدرسمنهطلباليسرىبيدهالكتابأمسك

بزجرلهفقالمباالةدونمنهيسخراألستاذوظخهالصبىيفعلولم
يدعنلتكشفاليمنىذراعهالتلميذورفعنىاباليدالكتابيمسكأن

وبكلبدموعأمامهليركعإليهذهبحتىاستاذهرآهاأنمامقطوعة
أكثرماحقأمافعلماعلىيسامحالانإليهطلباعتذارمنالبشرلخةفىما

أاءاألبريامناألرضونسءتمثلى

تصلىشكوالكانتءالعذراأنكماعبثاالرجلصلواتهبتذلم
روحفىهىتقبلتهاالتىالمذهلةالحققةليعرفخطيبهاعينىاللهيفتححتى

المالكءوجاومشقةةوقسووعنتألممنتكلفهامارغموالخضوخالطاعة
المالكطوهلنعلمالونحنحلمفىالحقيقةلهركشفالرجلإلم

مالكإنهحمالأيعلىآخرمالكاممريمإلىءجماالذىجبرائيل
أمامنادالمسدووالطريقضيقناوتناحيرأمماقفيإلينااللهيرسلهالذىالرب

قالعلزناويقينإلموالشكأمنإلىوالخوفراحةإلمالقلقليحول

االطاكماالفرحإلى
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المقسةواظدمةوسف

يمكنلخدمةأعدهاللهأننومهمنمتيقظيوهويعمبوسفيكنلم

الثاقالششصكانأنهإذالتارفيأجيالكلفىءالعظماعليهايحسدهان

األرضعلىهطريشقوهووحمايتهورعايتهالمسيحءإيوافىءللعذراالتالما

وأنداودنسلمنأنهيعلميوسفكانالعالملخالصالجلجثةهضبةإلى

وضنلثضيقمنإليهوصلماإلىوصلحنىالعظيموببيتهبهدارتقداأليام

داوديعرفهلمبمجدليتألقعادالدابرمجدهأنأدركلكنهوفاقة
اذفيالمسيامجدهوإذوأبطالماوكمننسلهمنواءجامنوجميع

اسهوتدعودايسوعاسمويعطيهإليهينسبهأنعليهكانالذىالصبى

حاضنهوكاذ12امتخطاياهممنشعبهيخلصألنهيسوع

يمنحلمالذىالرفيعالشرفبهذاالفقيربيتهفازوقدومربيهالمسيا9
األرضفىالقصورابأل

نسمعإذالالمسيحمعيوسفثاعاشالسنواتآمننعلمالونحن
بالذهابإليهاوحىلقدالسيدحياةمناألولىعاماعشراالثنىبعدعنه

بالدنافىوبقىودسهيرشفمنهربأأمهومريمالصبىمعمصرإلى

حرفةأخذالمسيحأنلمونحنهيرودسموتبعدفلسطينإلىعادحتى

أمهلمريمولهخماضعايسوخالصبىكانشكأدقوبدونعنهالنجارة

أموروساثرالنجارةفىمساعدأمجيداكانبأنهشكمنوماءشىكلفى

الصبىيويسفشاطروقدإدراكهعنالبعثرىالتصوريعجزمخوعلىالبيت

االصتيازاتأروعمنالمشاطرةهذهفىبماواحدبيتفيالحياةيسوع
لياتالمسئووأدق
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اليتيةاياةالحوفىالرومانيةجالتافىبالرجليسوعالممارتبط

وضعتهإنسانشركةمننعلمالأونعلموفيماوالعامةانالصةماتاوفى
الناسبينفربدأولدلمناألرضىاألببمثابةليكونايةالص
عشرةالثانيةفىوهووأمهلوسفالقائلوهوالسماوىأباهأاليعرفوال

أللىفحماأكونأدطيفبغىأنهتعلماألمتطلباننىممننمالماذاعمرهمن
ءاإ294الو

02



8

الشيخسمعان

قولكحسبسيدياعبدكتطلقناال

2لوادأخالصكأبحرتاقدعيفماألنبسمالم
03

ءجامايرغالشيئحمعانعنالكثيرالتحقيقوجهعلىنعرفنكادال

دليلينهضالالتىإنحتلفةالتقاليدبعضهناككافتوإنلوقاإنجيلفي

كانثالتىءاألحمامنحمعانمالأناطهمرجعولعلعليهاثابت
أرخيالوسوبخايذىالبعفحمعاننعظرفىفهوالوقتذلكفىشاثجة
وفيأخيهأرملةتزوجالذيبيرالكودسهيرموتبعدملكالذي

رثيساكانوالذيكاالئيلوأبوهليلبنحمعانهوآخرفينظر

الذىالمشناكتابفىالعادةغيرعلىاحمهيردولمم31عامفىللسنهدريم
بالمسيحإيمانهبسببذللثعلواوقدالسنهدريمءروساجميعءأحمافيهيدون
علىطفالالمسيححملإلنسانالمستبعدمنهذاكانولمماسيحيةللوحبه

أنهذللصومعنىشيخرجلوهوبسالمنفسهتنطلقأنوطلبيديه

12



طويللمدىعاشقديكونانيمكنفالالمسيحبعدعاشقدكانن

مائةعاشالرجلإنقيلولوحتىاألرضعلىكلهاالمسيحجاةيتجاوز
عاشإنهتقولالتىاألشحرىالروايةذللإلىاضيففإذاعامأعشروثالثة

التىءالعذراعنءإشعيانبوةشجخوهويقرأكانألنهضأخرةسنإلى

أنيمكنكيفنكووالحيرةالسؤالنفسهوخفاقابناوتلدتحبل

يبصرحتىيموتلنإنهلهيقولقأعداخليأصوتاحمعةهذايكون
يدىبينيمالمأبصرحتىيترقهلثعاشمالوأنهعينيهأماماألمر

الحقفإنالتقلجدرواياتتختلفصمهماأنهعلىاللههيكلفىأ

األمحاحفىءجاقدالرجلشخصيةعالنايكثحفوالذىفبهءالمراالذى

يلىفيمااهنرأنالوحىتابعناإذانستطيعولوقاانجيلمنالثافما

حياتهانس

ولعلهمةداالصبحمرإقبلقبالشيخحمعانعلىأنايطلقللبعضلمجلو

انتظرتكوالثالئينالماثةمورالمزنممريقولالذىاالنسمانىالمبهذانهوير

المراقبيئمنأكثرالربتفتظرنفسىرجوتوبكالمهنفحصىانتظرتيارب

الربعندألنالربإسرائيلليرجالصبحالمراقبينمنأكثرالصبح

031مزداأثامهكلمماإسراثيليفدىوهوكثيرفدىوعندهالرحمة
8حى5

ءالممماإلممايتطلعونجميعاالناسوكانأقصإهبالعالمبلغقدالليلكان
أجنحتهافىءوالشفاتشرق7االبركمإلىيراكالصبحمموكبإلى

علىالضاربالظالءوراماإلىمميقبعيدتطلعفىوالغربالشرقوكان

العالممدفيبعيدآشوطةقطعالرومالىالقانونأنومعاألرضكرذ
ذلكبعداقوانينساثرعنهأخذتالذىلضارىاالفكربعصارة

22



الميالدكانوفبيلاإلنسانفكرفيشعابهامدتنانيةاليوالفلسفةانمع

المؤرخديودوريوسولدإذالفكروقادةالكتابمنونالكثيرهناك

مق45عاممابينعاشوالذىالعيمالجغرافيالمؤيفابوواسزاليرناق
الذالفيلسوفوسينكام81مق75عاممطبإنواوفيدم42

عشربأربعةالميالدقبلماتيالنالشاعروفرجيلم56عامحتىعاش

ءهؤالولكنسنواتوبثالثالميالدقبلماتالذيوأوفيدعامأ

قبفىالتاخهةبالنجومأشبهكانواأنوارمنللناممماأعطواماقدرعلىجميعا

بفرجيلالمعجبينأشدمنكانوقاكااليجيرانتى51لدوحقالظالم

15يرإذكانوأعظمهااألوصافوعبأراإللهيةالكوميديافصفهووالذي

زيارتهفىفرجيلقادهوقدوصعلميهالشعرأساتذةأعظممنواحدآ
الظلمةاعتابعلىفرجميلوقفمناكرحلتههىأنهأنبعدولكنهحيم

ءبملرأسهيهزوهوءالماوواحدةخطوةيتقدمأندونالخارجية

المسيحيسوعءفدايعرتالوثنيةكانإذالدخولمنتمكنهلعدماأللمى
ءالسمالدخولمنهالبدماوهو

األرضفىالخرافةتمكمنتالظالمهذاقبفىأنهالبلهىومن

يعلمنالفارسىزرادشتداإنقيلهـاذمككلفىالفمادوعشش

بنىعندقطءرجاهناكبكونفلنممنقذءالماتنجدنالمإنأنهأتباعه
بيتإلىتبحوهالذىالعجيبالنجمالمجوسماترقبكانهنهاومناإلنسان

لحم

أورشليمفىفيهاعاشهاالتىاألياموإلىالشيخحمعانإلىعدنافإذا
لفروفليرقبوكأنمااليلااقافىالمرصدعلىبنتصبإنسانأنريفإننا

مستعبدةليستفبالدهجاتكلمنالظالمبهأحاسقوقدالشمس

ءكبرباأنالمؤسفومنلخطيةاستعبادأأكرولكنهافحسبلرومان
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أحرارأنهميتوهمونتجعلهمواستعبادهمذطمعمقفىوهميهود
دهألحدظنستعبدولمابراهيمذريةإنناابعدفيماللمسيحقولهمحدوعلى
منكلإنكبملىأقولالحقالحقالوابابويأتيهميمس8يو
عبوديتهمظهرتوقد843يوعبدلمحطيةهوالخطيةيعمل

عندهمالدينكانفإذاحياتهمجواتمنجانبكلفىلخطية

3باقادتهممعهاوصلالتىالدرسبئإليوقشوروفراثضطقوسدمجر

فكملصوصمغارةإلماللهبيتوتحولالدوكاتأحطإليالدين

ايوميعديومأوتتعذبءاألتقيانفوستضيئوكم3إذأالشعبيكون
وهوسدومطوفىلوطرآهاالتىالصورةبنفساألوضاعيرونوهم
تقيآبارأرجالشيغالحمعانكاناألثيمةلالهمبأالبارةنفسهيعذب
يرونوهمالقديسيناألبرارسأنتئنكانتنفسهأنقشكمنوما

امكمانكلفيوالمفاسدوالمباذلالشرور

رسالتهكانتوماذاالشيئحمعانيعملكانماذانعلمالأنناوح

الذينأولئكمنواحدآشكوالكانأنهإالأورشليممديةفىخدمتهأو
التيارانتمامأيدرككانولكنهأمتهفيوالفسادالثرتيارضديكافحودط

السديقبمأنصغيرلصبىيمكنالءشىكلأمامهيكقسحالذىارفا
لتنرصغيرةشعةمعهاتصلحالالعميقةالضأريةالظلمةأنكالمواجهته

متعددةمراتصرخقدالرجلولعلالبهيمالليلعمقلىءرجااساثر
فاعملياربعليناههدأثامناتكنوإنقالعندماإرمياصالةيشبهبمالته

محنلصهإسراثيلءرجاياأخطأناإليككزتمعاصيناألناممكألجل

لماذاليبيتيميلوكمسافراألرضنكغريبتكونلماذاالضيقزمانفى

ياربناوسطنيوأنتيخلصأنطيعيستالكجبارتحرقدنسانكتكون

يعلمالرجلكان4176إرتترممنماالباحمكدعيناوقد
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إليهأوحمماوقدالمسيحبدونوشعبهألمتهخالصالأفعلماام
يريأنقبلالموتيرىلنوأنهالنورمنمقربةعلىأنهاللهروح
11الربمسيح

واغنيتهانس

قلببهافاضالتىالصالةأوباألغنيةالقديممنذالمسيحيةالكنيسةتتغنى

فينيةاألغعلىأطاقماوقدذراعيهبينلمجسوعالطفليحملوهوحمعان
اآلنمطلعهامناإلسمهذاأخذوقدهي9نحنعكمنالالتينية

أحمىذراعيهبينحملجليلشيخأغنيةوهىالسيديابسالمعبدكتطلق
وللهودملالسيتغيركلهالتاريخأنمنموقناوكانالبشريةلمحياةأمل

إعالننورالشعوبجميعوجلىقدامأعددتهاك9ةءسواحدعلى

جلالىانومغ23و213لواإسرائيللشعبكومجداملال

االعالنيقينمنوسادةعلىمستريحأناملكنههذاكلليرييعشلم
عندءسواالفكرفىشبههالإذصدقهالزمنأثبتوقداإللهى

وقلبالتاريخمجرىغيريسوعالمسيحأنالمؤمنينغيرأوالمؤمنين

لالممالمقلوبالبشروضعأعادبالحرىأوعقبعلىرأسأالبشرحياة

الجغرافيةوجهةالمنلحمببتتاللأنويكفىءسواحدعلىولليهود

منليلةفىالرعاةعاجمهاربضمتواضعةتالالإالتكنلمأحدهمقالكما
أشهرهىدهريةتالاللتصبحارتفعتالمسيحببشارةولكنهاالقديمةالليالي

الميالدقبلماإليوشطرهكلهالتاريخفصلأنهفىيكبلالعالمفيالالل
وهوذراعيهبينالعجيبالصبىانيمحملأجلالميالدبعدوما

بكلمةءاألشياكلالحاملوهوالمحمولالصغيرهذاأنيدريالقد
11قدرته
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ممقبدرىكانفهلالخالصعلىالمسيحفىركزحمعانأنلى

الصددبهذاهوايتالكسندريقولأوعظحتهومجدهوجاللهالتعبير

الهيكلفئحمعانذحنيراودكانالذلىالحقيقىالمعنىأخنهةأنيمكننى

ألناللهخالكمامنينتظرهكانمابحينيهيرىوهواليومذلكن

الثمااانأذفيمتعددةمعانلهاليومهذاصإلياليومذكقالخالص

عئداألرضيةالمعاقوأعلىإنسانعندالسماويةالمعاقأعلىلهفالخالص

قيمرمنالخالصهواحدلواموماذلكفىالهيكلفىصفاضطآخر

لغيرهوالضريبةجابمناظالصهولواحدنفسهخالصآلخرهوو
ومجدجاللمنحمعانأغنيةفىماومعجنبيهبيزالشريرالقلبمن

ءوالقارىوالقديسالعجوزالشيخكانماذايقينآنعرفالالوماليفأننا

ذللثمعالسؤالولكنبهافاهالتىخالصبكلمةبعنىاللهلكلمة
وواإكوخالخالحماخالصناهومااإلينايتجه

ابالضبطتعنىماذاالخالصعنتغنىأوتقرأاوتسحعأوتتكلم
لتالميذهءالعمامنواحديقولكانكمافهوضيقىدقيقمعنىلهكانذاإنه

الصانوعهوماهواألخيراليومفىبهستمتحنالذياألولءثىالإن
بهوتعظوتعلمهتدرسلىكنتخالصاياهءوراتسعىكنتىلذ

سعيدأستكونوكمأاألرضعلىتعيشكنثعندمابنفسكعنهوتبحث
كمانالرجلهذاوةالقديمالرجلمثلكنتإذاوالمالئكةالناسأمام
قدعينىألنيعليالكانسلىالقهوحوالرائيلإستعزيةينتظروتقيأبارأ

فيهقيلممايتعجبانومريميوسفوكانخالصلأبصرتا
33و03و252الو

وهوالذىبالمسيحيةيرتبطسؤالأهمهوقيلكماالخالصعنالسؤالإن

ءلقارىيجوزالالذىالسؤالهوووالمعتقداتاألدبانمنهالرعاغيفرفها
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وقلبهذهةأماممتمابحطرحهتجنباعنهالتجاوزالكتابهذاءقران

المالكقالكمااواللهخالصداهوىالذبالذاتيسوعماهووانهشماال
112متطخطاياممهمعبهيخلصألنهيسوعاسمهوتدعولوسف

فىأعدهاالتىالعظمىاللهكعطيةالخالصىإلىيشيروهوحمعانيقولكماأو

أحدتعودالشعوبجميعجهقداماعددئهالذىيسوعالمسيح

القطارفىبهالغقىكألالخدامأحديسألانالخالحمماجيشيمافىاماجناا
األسقفسألوأخيرآلهيقولماذلالرجلوحارالمخلصأنتهل

وابتمماردكيكونفاذاالسؤالهاإليكجهلوقائالمول

لهأقوألوقالعظيماوقديسأالكتابءعلمامنعالمأوكانفاألل
كهصممثمهأوسيىسىكهاللعامكطالكمنماأالخالصىبكلمةتقصدماذا

األولىاكلمةإنسيزوميطسمهكمهولءولثألكمهأوالسوزوسنس

باالفرفعالتجديدلحظةفىواحدةدفعةثمقدباعتبارهالخالصإليتشير

الصليبعلىالكلالمسيححملإذاللهمعالمصالحةونلنابأكملهاإللهى
المجدإلىندخلعندماالمستقبلفىالخالصإلىتثميرالالثانيةوالكلمة

فتشيرالثةاللكلمةأمالخطيةأولتجربةذلكبعدنتعرضوالالمصماوى

بعمليتمالحماالتكلوفىيومبعديومآلحياتناالمطهرةالمسيحممليةالمما

فعندماومستقبلوحاضرماضالمعنىبهذاوالخالصوفينالناالمسيح

وهوامباويمحىالخطيةدينأوالصكعنهحيربالهسيحءالمربؤمن

ألنوذلكاالطالقعلىخطيةيرتكبلمكأنمايبدوالمسيحصليبفي
يمكنالرهوالصليبفىالخطيةاللهدانوقدكلىالدينقضىقدالمسيح

الخالنرثآدمعنالخطيةورئناوكماتينمراحدةالواالخطيةيدينأن

ضهماصبليرفعدفيمجرداليستالخطيةأنعلىتيالىفى

فىسيرنافىعلينايطرحهاأنوالشيطانالعالميحاولوأوساخمنهنعالج
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إليإالحاجةلهليساغتسلقدالذييحالمميدالسقالثومنلحياة

فإنالطهارةهذهوخ3101يوكلهطاهرهوبلرجليهغسل

المتعددةوأوساخهااألرضإبترمنبرجليهعلئمايغسلأنواجبه

بالروحالمسيحجهايقومبلجهانحننقومالممليةالمعنىبهذاوالخالص

منهاللتخلصيدفعناالذىوهوالخطيةعلىيبكتناالذيفهوفيناالقدس

ثمومنتمرةالممبشفاعتهيحررناالذىوهوبدمهيغسلناالذيوهو

حاضرةممليةوهىااألرضعلىنحناطافىفيناالدائمةالمسيحعمليةفهى
وتجاربالحياةفىقرهناكطالماالعمليةهذهتنتهىولنمستمرة

يومآألمامإلممانتطلعونحنيالحقناوقياموسقوطوتعثربناتحيط

آمناحينكانمماأقرباآلنخالصنافإننقولومخنيومءورا
ندخلأنأمكهـنالمفهومصبهذاالخالإلىنظرنافإذا3111رو

كافيماومدىانهاوتغيرومتاعبهاالحياةظروففىزمنىإنقاذأوخالصأي

اللهنعمعملنطاقفىانتصارأوفشلأويهقأوتصأونجاحمن

الفجورننكرأنإيانامعلمةالناسلجميعالخلصةاللهنعمةظهرتقدألنها

منتظريئالحاضرالعالمفىوالتقويوالبربالتعقلونعيشالعالميةوالشهوات

نفسهبذلالذيالمسيحيسوعونحلصناالعظيماللهمجدوظهورالمباركءالرجا
أعمالفىغيورآخاصةشعبالنقسهويطهرإثمكلمنيفدينالكىألجلنا

لجميعأعلمهالذىالخالصهوهذا21141تيطسحسنة

يحملوهوالقدسبالروحاللههيكلفيالشيخحمعانبهونطقشعوبال

ااالمسيحيسوعالصبىذراعيهبين

لشعبهطويلةسنواتبنتظرهعاشالذياألملهذاعانبلغوإذا

أعلهمطمعمندهوديسالحياةجبلفىالقمةإلييصعدكمنكأنوللعالم
جهجعالىاالمتعبالعاملءالهادىكالنومالموتأضحىثمومنوأبر
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الراحليودعواأدطعلىالهوددرجوقدلبستريحسريرهإليالليلآخري

امبسلأبائكإليفتمضىأنتوأماالبراهبماللهقالهاالتىبالعبارةالدنيامن
بعضهميودعواأنتعودواأخهمكما5151تكصالحةبشيبةوتدفن
عبدكتطلقواآلنحمعانقالبسالمأمضؤابالقولبعضا

03و292لواكخالقدأبصرتاعينىألنبسالمقولكحسبسيديا

اليديرىوهوبجناحيهيوفرفالقفصنيالسجينالطاثرأنهأحسىفهل

المرتفعاللهءمماإلىلالنطالقمستعدأالبابتفتحأنتوشكالكريمة

بالربانوإذاءالشاطىإليبوطةالمربالسفينةأشبهكانأنهأمالعظيمة

حالأيعلىانهاقالاللهبحرإليبعيدآلتنطلقرباطهايفكالعظيم
بلغةتحدثبلالموتبلفظيتلفطلمالخلودإليسبيلهوهوالرجلإن

قالالخالدةةالعظيماللهمدينةإلىالحياةأسرمنواالنعتاقاالنطالق

والفلسفةوالتاريخوالنرالشمعرفيأفكاريكتبتلقدهوجوفيكتور

أعبرلمأنيبأشعرذلكحولكنىواألغانيوالتقاليدوالرومانسيةوالدراما
اليوىعملىسأنهىالقبرإليأذهبوعندمافيممااأللففيواحدعن

قصةمشهورواعظوذكراالتاليإالباحفىسيبدأآخريومألكن

وكانالخطابيةبقدرتهالناسيفقكانالذىالعجوزالهندىالضابطذك

كانالخيالافيمرأعلىإلىبهميرتئوإذومشاعرهمممارهمبأفيلعب
حدثتكممماكثيرأأعظمشيئاىأأنأتوخإقيقولئمفجأةيتوقمت

المستمعينوجوهعلىوالشكددالتريالحظوطهقليالويصمتعنه

أنناواوفانيبعداألوليالدقاثقالخسسأعنىأنايقولبهوإذا

يقينعلىأنناإالالهنديالضابطأوهوجوفيكتورإليهل6مانعرفال

وأمانةقلىبنفسهويصفذراعيهبينالمسيحيحملالذياإلنسانأنمن
الدهورأبدإليوكالكواكبالجلدءكايااألبديةفيءسيضىإدتهعبدأنه
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مريمءالعذرامعوالحديثان

بالنبةالمسيحعنوتحدثءالعذراإلىمخولأغنيتهسمعانأنهىانبعد

ينكيثيروقياملسقوطوضعقدهذاإنمافقاللهاوبالنسبةإلسرائيل

ركاأفلتعلنسيفنفسكفىيجوزأيضاوأنتتقاومولعالمةاثيلإصفي
ءجامامعالقولهذاويتفق53و243الوكثيرةقلوبمن

رهبتكموهوخوفكمفهوالجنردربقدسواةالسيدعنءإسعيافى
وشركاوفخأإسراثيللبنىعثرةوصخرةصدمةوحجرمقدسمأونويك

فيقطونويعلقونفينكسرونويسقطواونكثيربهافيعفرأورشليملسكان
لهقاماعبههوو83161اشبتالميذىيعةالشراخخمدةالثهاصر
إلذيالحجرتوبكالىهذاحوماإذآوقالإلجهمفنظرللشعبالصيد
الحجرذلكعلىيمسقطمنكلالزاويةرأسصارقدطووذءالبنارفضه

ولعله81و0271الودايسحقهعليههوسقطومنترضض

كانبقالأنيمكنماوأدقأصدقمنهناهوابتسندرالكقالهما

ومذاهبمدارسهناكداليومإلىاليزوماإلسراثيلهكذاالمسيح

تذوهىفلسفيةومذاهبمدارسوهناكالكتابتفسيرفىفكرية

ينهضونإنهماليومإليباقيةتزالماحمحانبهاتنبأالتىالنبوةأنإلىجميعا

ولكنلعمانوئيلرففكلمأوقبولهمأساسعلىونويسقطويقومون
الننمأوالفكرمدارسعنليسأمامناالكتاببرفعهالذيالسؤال

وهومربمنولدالذيهذانفوسنالعنبلالفلسفيةأوالالهوتية

صهيونفىاألساسحجرهواوصلممةحجرهوهلاللهابن

جميعفوقتالدائمولمجدهاألبدىلخالحممارافىأهو3الىبالنسبة
وقدحمحانقديسقطااصخرةعلىيقفكنبرهفىألثبتماسقطاق

عاثرينغيرظكميحفأنوالقادربيدهيرفعنىالسيدلكنأناأسقط

لهمخلصناالوحيدمميمافىاإللهاالبتهاجفىسيببالمجدهأمامويوقفكم
س



2ر42ذايهوآمينالدموركلإليواآلنالسلطانوةقحرالوالعظمةولمجد

عنيعبرأنالميثودستىاالنجليزىالواعظىمإكيشبطرسأرادعدما

كرنيمةيترنمونوهمالعنبعظوكانوطرافةبصدثكيلههذا

داودحأرياناربدءالسماإليأصلجنقال413روجديدة

ترنيمةأطبثمنمواليزاقديسنوسائروبطرسبولستحعأخلمجقيثارته

ولكنالطريقأضلحينانيإلهىالميثودستايخمترمحعابمن947
ءالسمافىأنتءالسمافىهناينفعالهذاليقولالييانيشخصا

علىأنتقائالعليهوأردالطريقفىضالليوجدالوهنابطرسيا

رألهـىعلىالعراصفهبتوان156ترنيمةنرنمدعناأخىياحق
توجداليصيح7خربقديسذاوتركوقوأحباقأصدقاقوكل

عالمإلي635رقمأخرىترنيمةأرنمأنفأحاولعواصفهنا
ءالسمامنسنخرجلثابطرسبطرسيناديآخرفاحمعأرسلتاآلثام

نيمةترفيقولوناأرنموماذافأسالمااقرهذهتتركلمإن
والخملموسىنيمةترجديدة

الذىالمكمانوهوإليهينطلقآخرمكمانبوبرديؤمنعالةكان

أحدهمأرادعندماالذىممأنافىبهيحيطأنالبشرىالوصفتطيعيال
التويلريقصورإن110ءالممماتكونأنيمكنمكالنأىقااليصفهأن

افسافينبرنوالشوأمسبانيافياوالهمبراانجلترفىووندسورنسافرفى

بهبالمقارنةسجوناإالليستالمتحدةالوالياتاألبيفنيوالتيث

تتزعزعوالنوافذيتصدعالجسدوهوفيهنحنالذيالبيتإن

والروحالجسدصفاتكلمنونتحررننطلقأنإلييتهاوىوالسقف

الحنطةبحبةأشابهونحنحمعانكانااللهأمامالخالدشبابناونلبحى
وارفةشجرةاألبديةفجرفيتبزغأنإليوالموتبالشيخوخةتتفتتالى

15يوالذىالمقردباألملعظيمافرحهكانثمومناأالعظيماللهبسثانفي
13



العلياالروئاهذهبعدبهالموعودواالنطالقيديهبينالعيمالصبىي
11المجيدة

فلعلهحمعانكالممنالمتعجبةءالعنواإلياخرىمرةرجعناذاف

سيفتفسكفيوزأيضأوأنتلهايقولوهوأنهنعمأنالواجبمن
عالقتهافىقسهاعازهأنالبدكانلذيلالرهيباأللمعنيتحدثكان
ءنسافىالمتميزةشخصيتهانحللونحتذلكإليأشرناوقدظيمالبابنها

سيفلكلمةاليونانياألصلإنهناكوقلناالمقدسالكتاب

الطويلإداطالنوعذلثبلالسيوفمنالقصيرالصغيرالنوعذلثتعنىال

تحتوقفتحتىلهاالمالكتبمشيريوممنقلبهانينجازوفدالمرهف

البارعنجيالههانتهولمان3روقدأأالعظيمالصلبيومفىالصليب
وقدالمجوسياهأعطاهالذىهباللهتجمعوهىصورهاإذالحقيقةهذه

ومجدهوعرشهولدهاعنوأمانيهاوأحالمهاوآمالهاأفكارهااستخرقتها

تجدبهاوإذاالفريبالجدارنحوتلتفتجعلهامأسيئأولكنوصولجانه

تبصرأنروعهاوقدمفزعأمخيفاصليبةعليهعكستالغروبشعاعات

خبالهامنالفكودتطرأنوحاولتوفزعتفارتاعتعليهمعلقأابنها

وأنتأذنيهافئثرنأخرىمرةعأدتالمدويةالثايخكلماثولكن

تعطىأننيمكالالمسيحطربقإنالحقيقةوفىسيفنقسكفىيجوز

بدونإكليلالأذعارهحامالالمحلةخارجإليهيخرجلمإلنساندليلاإل
موعدعلىالمشيخحمحانكانحالأيعلىاصليببحونتاجوالألم

محياهتمالالنىضاوالرءالهدوابتسامةواشاععيفيهجهرالذىعالنور

ذاثجاعوهحتىتفىكأوقلتليالمطونامالهيكلمنعادولعله

وأمنيتهالعظيمةطلبتهإلياللهأجابهانبعدامبتسمهادئأوجهاليرواباح

أبعرتاقدعينىألنبسالمقولكحسبسيدياعبدكتطلقاآلنالغالية
29200011الوخالصصك
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8

هنزكريا

وتسميهابنالكستلدأليصاباتوامواتك

31االوبوحتا

كاهنالفعشرينيقولونكماالمسيحأيامفىالكهنةعددكان

األولاألياملخبمارسقرمنوالعشرينالراخاألصحاحإليبالعودةويظهر

فرقةوكانتفرقةوعشرفيأرخإليالهيكلخلممةفىقسسمهمقدداودأن
فرقةكلوكانتالثامنةالفرقةالكاهنزكريايهاينتمىالتىأديا
علىالتاليالسبتصباحإليالسبتصباجمنكامالأسبوطخدمهاتأخذ

نحتلفعلىاألسبوعهذاخاللنفسهاتورعالفرقةوكانتالسنةمدار

هناكالبخورليقدمالقدسإلىخليدمنعلىعةالقروتلقىالهيكلأعمال
القدسيدخليكادالاألساسهذاعلىالكأهنأنالعادةوكانت

زكرياعلىيلقرعةوقعتوإذاألغلبعلىحياتهفيةواحدهمرةسوى

عجبومنوحياتهتاربخهغيرتالتىالرويارأىالبعيدنيوملذلكفى

33



الهيكلفىءياألشعالروئاكانتوكمااللههيكلفىالروياءهذتكونن

فيأدخلهالذيالعظيمالتأثيرلهاكمانزكرياروئافإنالعجيبتأثيرهالها

الحياةبروئاالناسحياةقىاقهبيتيرتجطماشراعوماالخالدفيسجل

هذاأرهبماقديمأيشثوبقاليهماليقولجممماأواحدفيهبوالمصير
واآلنه8271تكءالحممابابوهذاالد2بيتإالاهذماكانالم

صورمنيلىفيماالحياةىبرمنالكثرمنهاونأخذالرجقصةإلىفلنعبر

ااوأوضاع

هومنزكويا

إلىوالعودةةعصرهذكرناإذاإالتمامآزكريانفهمأننستاليعالربما
ينتظرالذيالعصيقلالليباجتيازأشبهالمسيحظهورقبيلاأليامتلثتاريخ
تزدادالضىءأيارأيناهاقكماالكهنةطبقةكافحتماالفجرظهور

إليهانكابماحمرالصحيوضعهفىالكمامنوأيئقرنبثاقرنأسوعا

صصورسويمعندالدينية04الخدتكنلم7المسيحآأيافيالكهشة
خلوالدلاألعاقإليتخورتأنتاذاوالبثحعةالحقيقةتغطىمظهريةشكلية

أبشعستكطشفابلاللهإكتصلىجماعاتأوعبادةأوديفاتجدلنهفإنك
هفالكأمماقفىأنكتريإذحياتكفىإليهتصلأنيمكناكتشاف

أنمنأبشعتعسصىءإناللصوصاطمخارةثكسحكتجدالجبالأومغابن
وهناكهناتظهرالتزوماالمحيحأيامئةالحقيكانتولكنهايذكر

اتالفترمذهأنبالذصالجديرومناشأريخاث5ضعاقب5ضةمتافىاتفترفي

الحياةنيرلياللهيبعثهالذىالفجرقبيلتكونوظالمتوةمنفيهاماعلى

المولودفيدفيالعظجمابنهيأقاأنإليالكاهنزكرياايامفتكااهكذ
ليفزعالموعببصوتهالريةقبهصمارخاالفسادبهذادويناتءاالنمن

هذفىوجلأوخوفدوناإللهىبالحقينادممولكت4الجميع
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نجوماالجهيمالليلاقأفىيرسلبلبالشاهدنفسهاللهيزكأناليمكنلتاريخ
3االومعنىلزكرياوكانالدجىفيوتتألألالظالمفيتسطعالمعة
فأجهوذاالعأليةالجبالربىعلىصغيربيستأليصاباتوزوجتلىذكرالله

منمعيشهماكانتشويمايوعلىالماديةالحياةمنحظهماأعلمالأنا
إليهيشميرأندوناللهتابكبهمرقدءشىلكفنهقلتهاأوالمادةوفرة

البيتهذاحرملقدعظيمءهاقواحبيتعنلناكشفأنهإال
يثيرقدمماأوالدللزوجينيكنلمإذبركةأعنمودىايضبرهكانمما

التىفريةالمنيحرمهماأنعليهمااللهمنغضبأهواأللأوالتساول

عندماوحدنهماليؤنسأوالدنياهذهمنرحيلهمابعداحمهمايمتدبها
ضعقاتتالضهماوالمجويةالحركةعنيقعدانعجوزينشيخيئيصبحان

الزوجانهذانيكنلمحالأيعلىوأوصاجهاإنهاوأمرالشيخوخة
خيرةمنقبلهمامرونالكشلهاتعرضفقدالمحنةلهذهيتعوضمنأودهما

إلىعاقرأسارةكانتعندماالمؤمنينأبواهيمابررأسموعلىالناس
تلدبرىالكوأخحهاعاقرأراحيلكانتماوعنالشيخوخةوقت

وتضاعفطلهاتكيدوضرئهاتجاالألخهاالنفسمرةحنةكانتوعندما

الناسعيونعننفوسهنأخفيناللواقأكثرومابالحرمانإحساسهامن

علىاالمعمدانءمجىقبيلالشيخوخةفينفسهاإليصاباتأخفتكا

مثاالوكانتالحظيمةالشونميةجاةمنتغيرلمالتىالمحنةهذهإنحالاي

وأليصاباتزكرياحياةفىأيضاذلكتفعللمالكبيرحوماخهارائعأرغم
ءاسوحدعلىالعطاكلأوفيالحرمانفيستبقىبالتهوجنالزهذينعالقةإن

ذكراللهمعناهزكريااسمكانفإذاطيبمجيدعظحمإللهالبنوةعالقة

ءمجىوبعدقبلوالمراحمباإلحسانذكرهاللهانيقينأيعمكانالرجلفإن
والزمنيةيةالروحوبركاتهاللهاتخيرفيالحوامعلىفليوأنهاالمعمدان
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واضحةكانتلعلهامتعددةبركاتإليسيقودهاللهعلىاالتكالأن

والحبلناناءلجعالممتلئةالزوجيةالحياةبركةأخصهاومنعبنيهأأما

الشيخوخةحتىالحياةمطلعمنسارااثنينتريناالكتابيةوالقصةوالرقة

حتىشكويأومرتذأوتأففدودزوجينبينالعالقةتكونماكأجمل

فراغوتسدسعادةالبيتتمالالتىوضحكاتهماألوالدمنحرماولو
هنايجرونصغاربهاليسكثيرةبيوتفىريظكماالموحشالسكون

عادةيفعلكماءوالبكاوالضحلاللعبفييضجونأوهناكيلعبونأو

اللهيحبالذيهوإنسانأسعدإنالحقيقةوفىابيتكلفياألوالد

يريألنهبلبركاتأوياعطمنيشهىماالحبهذأيأظمنآوغنمألال
أقهفبحبالحياةفيتامةوموهبةوبركةعطيةكلبالتهالعالقةمجردفي

الصنفهذامنزكرياوكاناللهمنيشتهـىمايأخذأنبعدأوقبللذاته

أقربفىهنابالبروالمقصوداللهأمامبارينوزوجههوكانالناسمن

عليهالشكنويئبوتعدمااصتهمبالنحمبةاعةوالبرامةالبرتعريف
براعةوكانتبالذنباالحممماسمنالخالىالتصرفالطفلوبالنسبة

الذديحةألنشكوىأوتهتأيمنءبرىفهودوجالمزالمعنىجهذازكريا

الكيدلةاعةالبرهذهأعطتهالمسيحإليترمزوالثىلمهيفدعهاالىا

بالخووليسبالخيابةءبريهوباالصالةوليسباالكتسابءبرىوهو

كلناألننامناواحدلكلالمسيحذبيحةتفعلهماوهذاوالعيباالثممنه

ءإسعياجميعناإثمعليهوفعوالربطريقهإليواحدكلملناضالناكغنم
فىكانأنهعلىبريئاأوبارأزكرياكانالفضائىالمعنىوبهذا356

قصدهأيكونأنلوفيءالمثىتفعلالتىالراعةاألدبطبالمعثىالطفليراعة
عندماونحنأشبهماأوالقسادأوالضغينةأوالحقدأوالخبثأورفال

األطفالبراعةلهإننقولكئرأماجميلواحطيبشخصإليفنظر
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باللومكانفإنهاللهأمامبارأوكمماكاناللهححياتهفيزكرياكانهكذا

71ورلتىلالصورةعلىكانملومغيرالكماهنهذاكانالناسأمام

صحيحةشكايةعليهستليلومباليكونأنالشيخأوسقفامناقه

وقدةالحياةأمورمنذاكأوهذافيمعهالناسيحتلفوقدأحدمن

المستقيصةبالحياةلهيحثهدونذلكخولكخهميسيركمايسيرونال

عينبهانصبتضعآنالبدالحياةهذهومثلالملومةغيرالصحيحة

وأحكامهالربوصاياجميعفىممينسالالسليمالسلوكعلىوتحرص
واألحكامتاألدلىالجانببالوصايايقصدوربما16لوالومبال

اساوكاعنوأليصاباتزكريايتوانلمالطضىالجانبأولفرائضل
وبكلاللهنجوفاإلنسانيفعلماكأفضلوالطقحمىاألدبىبشقيهاالشريعةفي

أمانة

وصالتهزكريا

لو91حمعتقدطلبتكألناولليقزكرياإلىجبرائيلالمالكءجا

أنتؤكدلكىقليالاإزاعنتوقفأنيجدرحميقةوهى131

ءذكابسببتأتولمطصحالةاللتيجةتءجاالعالمفىاألحداثمأ
يوجهأنهالناسيظنمماأشبالماأوكفاحهأوجبروتهأوجهدهأواإلنسان

قالالضالدعنعظةوفئاألرضعلىالبشريهالقصلىمساريغيرأو

عرملالمثلنسالاللهفأعطاهابنأجلمنابراهيمصلىصاندىبلى
إمقوبوصلىلوطأوأنقذالذفسمعسدومألجلوصلىالبحرءشاطى

رصلىللشعباللهلينهفرئمووصكعيسوأخيهحطيبءلقاألجل
للصالةاستجابةاللهنالتفنزإيلياوصلىالمديانيينعلىللتغبعونجلى

وصلىتصموثبلفولذتحنةوصلتعخانفاكتشفيشوعوصلى

دانبالوصلىسنحاريبجنودمنألفأوثمانونوخمسةمائةفاتحزقيا
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ااالصالةبغيريحدثلهذاعمنشىوماكاناألسودأفواهاللهكم
برناردلىواسكتلندافاهتزتنوكصوصلىاالصالحءفجالوترلى

هويتفيلدوصلىاللهنحومالينفاتجهتويسلىوصلىالهنودفخضع
فقامتتايلورلىوثالعارمةالنهضةفحدثتفنىوصلىاأللوففتجدد

إلطعامدوالرماليينسبعةفجمعمولروكحلىاخلبةالمنالصارسالية

أدائمأيسماللهوتصلىالناسإنأجلواليتاىالجياعالف3

انتظرأوالأونعمللثحالةإجاباتثالثهناكازفئشبهةوال
تكرنقدالولكنبنعمالالصالةإجابةنكهمأنالسهلمنيكوذوقد

علىءالمريقفحيثانتظر9الجوابيكوذقاأوالمناسبةاإلجمابة

البارجةكانمتباالستجابةمححالالفهقطاريصلأنإلىاالنتظارةمحط

ءشاطىمناألميالمئاتبحدعلىاألطلنطىالمحيطعرضفىففالحربية

ئقولبالالسلكىتءجابرقيةالبحارةأحدوتسلمالمتحدةالواليات
ونصىماريتأقهلءربعااالجنازةباألسىتوفئالصغيردونالده

عناستفسرالقبطانرآهوإذبالدموععيناهواغرورقتواجبهالبحار

الجوأبوكانتقطناينلهقالقرأهاوإذتقيةالبرفأراهبكاثهسر

يلبثولمبرقياتعدةالقبطانفأرسلةأأسيديياأهايوممليفلندفي
مواصاللتواشتركتلتحملهأخرىسفينةإليالرجلحملقاربظهرأن

تودخءأثنافيالكنايسةنيالميعادفىليظهرالمتحدةالوالياتفىمتعددفى
اللهدجنوفإنهكذايفعلأنقدرتهفىاإلنسانكانوإذااالصغير

المعينالمحددالميعادفىهكذاتفعلأنداثماستعدادعلىءماالعمفيومالئكحته
اللهمن

ظنحتىزكرياإليالجوابحملفىاللهقطارأبطألماذاإذاالسؤالطوا

ءالمينامنتقلعلمالسفينةأنأوالبدابةمحطةأبدأمنيقملمالقطارأنزكريا
83



إنبالقولذلكعلىهوايتالكسندريجيبالعظيماللهبحرفيتسير
واألخرىالمقلممةفيهىتسيرأخرىسفينةتنتقرانعليهاكانالسفينة

تأعظمبصبىمرتبطاسبكونسيوددالذممطالصبىأنإذمخهامقربةعأل
اآلخرالصبىءمجىخادمأومعلناعنيكونأنهىاألولالصبىورسالة
ومجشهلوصولهليعدالملثقطماريسبقالذيبالقطارأشبهيوحنافقطار

عنسداللههيكلفيممرهفيالوحيدةةالفرانتهززكرياأنالبعضظن

كلواضحالكتاىالنصولكهالقديمةطلبتهليطلبالبخوريمتقد

ومنمنهالشيخوخةبلغتوقدإطالقأيتوقعالكانزكريابأنالوضوح

منالمتأخرالوقتذلكفيافيءمجىفيرجطثمةهناكيكونأنامرأته

حدإلمطارتباكهأثارقدنفسهالخبرأنيعتقدهوايتوالكيسندرالعصر

ومنجدأعومتاخرأضأخرأجثتلقدالللمالكيقولوكأنمابعيد

ذلكقبلبالخبرخحآنكلووتنشثتهالولدتربيةعلىيعثرفالذيذا

إليحديثاضثىوحدشكتارةبثأعظمبشارتكاتتيكعامابأربعين
فانيةشميخأأجمحمتوقلههذاتيكونأنيمكنكيفبمالنفس

البشريالضعفهايثيرالئىالمشكلةركوياأثارلقداكذيكوامرأق

أنيمكنالاقهممنولىالبشرىاانعقلبموازيناألمورتوزنعندما

وقدااإلنسانينالفحمودأوشرئالبيرالتفكبنهايةطريقهتنتهى

اإلنسانيالذهنمنعطفعنداللهقدرةيوقفانأرادماعندةزكرياعوقب

لمأنهالمعتقدمنذاتجاحدفئكويبةاعقربةاوكانتالقاصر
عباإفىيتكمأنمحليهتعذروقدأيضابالصممبلبالبكمفقطيصب
ءكطيؤفكانالقولوتكورابنهميالديوميهتكلموايئالذإليوال

26و122لوايسمىأنيريدماذاأبيهإليأومأواثمصامتأتىوبإلحهم
لهـغالكالمعن5عجزعلىدليالجمانبهمناألوكءااليماكانوإذا



بالكالممعهالتفاهمتعذرعلىدليالينهضالخاطبينجانبمنالثانيءأليما
هذهأنعلىااالكالمامتقومأنجمنلتىلاإلشارةإليوالحاجة

عادالذيبالرجلالربمنرحمةالحالواقعفيكانتالظاهرةالعقوبة

أشهرخمسةقسهاأخفتإذالعزلةمننوعفيزوجتهإليهلتنغبيتهإلي
بينعاريلينزعاليفجهانظرالتىاأليامفيالرببفعلقدهكذاقائلة
خصبةفترةيقضياأنوإمرأتهزكرياعلكان2وه142لواالناس

البشرعنآذانهمايطأنعليهماوكاناللهحثركةلولالتأملروحفي

السكونافىيتعلماولكىالمرتقبةالجديدةالعطيةعلىالقهليشكرالموا
فيحمالأيعلىالمناسبومنأوأقويىوأاعلىحكةوالصمت

منمقربةعلىونحنمنهاالبدالتىالتأمالتوبينبيهانربطأنالحياةقصة

تعودالثاقرمسيسإنقيلوقدقريبةلناتبدوالنىالكبرىالنوقعات

التأمالتغرفةاسمعلجهايطلقكانغرفةإلىالخياةزماممةبخرجأن
نتعمأنيمكنقجهاالتىالغرفةهذهإليحاجةأكثرالعشرينالقرنفيونحن

يقطةكانالتىالجبالولعلوالحقاثقوالعلوآالدمروسمنالكثير

التأملعلىكثيرأساعدتهحرمونجبالإخهايقولوالتقليدازكريفيها
االلهحمرةفىالسكونوا

الجوابأعطىاللهأنذلكإليباإلضافهنتذكرأنالالزمومن

نأخذأننستطيعأنناوخإدتههيكلفيوهوالقديمزكرياسوالعلى

العظيمبالجواباللهبنايلتقىماأكرمالكسمكانكلفىاللهجواب

املثقدكالبخورصحقىلتستقمأمامهنمرخعندماالمباركبيتهفي
الئانضععندما1412مزمساثيةكذبيحةيدىرصليكن
11وننتظرأمامه

04



وابنهكويا

المعمدانفهوذفهومعالسنفيالطاعنةلشيخوخةلابنالمعمدانءجا

عنسدلهسنتعرضماعلىءالنسامنالمولودينبيننظيرلهيقملمالذى
عددهومالهاماألمروليسأبيهلشخصيةالالحقشخصيقهعنالخديث
المائدةحولالزيتونغروسمثلكانواولوحتىالبيوتفياألوالد

مئاتمنأفضلالواحدالمعصدانأنإذالنوعهوذلكمناألفضلأنإذ

يعادلالذيهوالعظيمالهامالشخصإنالعاديناألوالدمنوألوف
ءالعمماإليإيلياصعدوعندماإيلياروحفىالمعمدانءجالقدبأكملهجيشا

221مله2وفرسانهااثيلإسمركبةأدماياأبىياصارخأأليشعبكاه
مرضهاليشعومرضأليشععننفسهءالشىقالإسرائيلملكأنكما
ألىياوقالوجههعلىوبكىإسرائيللكيوآشإليهفنزلبهماتالذي

آنفيوالشجهة3141مل2وفرسانهااسرائيلمركبةياأبيا
أنالمعتقدومنمحثيرينأوالدأمواحلىولدبوجودكثيرأيتغيرالبيت
حاجةفىيوحنانكاكممايوحناإلىحاجةفيكاناوأليصاباتزكريا

وحشتهمايزيلالذيالصبىإلىحاجفىكانافقداألبوانأماإليهما

والسعادةوالجاللطالبهجةجوآمنالمنزلفىويشيعشيخوختهماويؤنس

األوالدأنالمؤكدومنالصغاراألوالدوجودعدمحتكونأنهيهات
منطعماويعطونهمدورهمووقلوبههمءاآلباأذهاناتسماععلىيعملون
الوقتوئبدونهمإليهالوصولأومعرفتهالمستحيلمنكانالحياة

الحياةمراحلفىيتدرجوهوحاجةفىكاننالمعمدلأنالمؤكدمنعبنه

فوقالغالمعاشلقدوأليصاباتزكريامثلأبوينإلياألياممعوينمو
تحميهالتىالعزلةههذمنلهالبدوكانمعزواليكونيكادبيتفيالجبال

ائيلإلسظهورهيومإليوضجيجهاالعالممعالحياةبفسادالتلوثمن

14



ءاألبغاأقدسالشريرللبيتمنيخرجأنريبأدنيدونيستطيعتهاأذخ
وعاشااللهعرفاابويئأحضانمنيخرجالمقدساالفيأنعندهالعادةلسكن

مثالانذهبكماشبههوعلىأبيهاولدسوامعهالمقدسةالشركةفي

فحسبالعقليةأوالبدنيةجهةالومنليسلحالكثيرءالشىبالوراثةياخلىوهو

سعيدهاستيخجرجيمسيقولوهناأيضأالروحيةالوجهةمغيل

البيتفيفيهيتربىااالمهدهذاومثلاألمأواألبهذامثللهااولهمن

األموآثيرالبيوتهذهأشالمنوالمجددينحينالمأعظمخرجولقد
ءالعظماالرجمالأنيغبأفإذومميقيدبعالخصوصوجهعلىهنا

تفوقتوربماوتفشئتهمتربيتهمفىالهامالدوراألمهاتتلعبنوالصالحال

األمومةدورلنبينهناذكرناوقدالمجالهذافيالرجلعلىهناالمرأة
ذلكعلىمثالخيراليهوديةالدينيةبيةالتركانتوقدااألوالدحياةفى

المؤكدمنالصددهذافىيقالماخيرأورشايمدالفركلماتكانتوربما

عليهكاناألبلكنأمهعاتقعلىأوالتقعكانتالولدبيةترأن

األوليةالمعارفمننصيبعليكسلمإذاءاالبتدامنءالعبيحملأن
المسيحأيامفىيبدأالبيتىالتعيموكانالتعليميتولىكانغريبأنف

أنمناليقينإلييدعوماوهناكالعصرعنالئالثةفلالطيبلغعندمما
العقليةمنواضحاأجمحماعلىالتاريخذلكقبلربظكانتالذاكرة
الحكيمهواألقوالالبركةوألفاظالكتابيةفاآلياثنفسهااليهودية

إياهتقينهفىيرغبونمالتسهليرددهاالصغيرذهنفيتطبعكانت
التكوينسفرمنليسولكنالتوراةمعهيبدأونكانواالخامسةوعند

أنمنأكثرالشبتاريخأنيعتقدونكانواإذنالالويسفرمنبل
كانواالسالحسةوفىشفويأالسنهذهمثلفىالصغيريستوعبه

أرسلالسيدأدطالمتصورومناألوليةأواالبتدائيةالمدرسةإلينهيرسلو

24



التعليميتولىالذىلصلماأماماألسماسىوالهدفالوقتذلكفىالمجمعلي
العقليةالمعرفةإعطاثهجانبإلياألخالقفىلتهذيبهكانالسنهذهفى

الخامسةوفالتقاليدعنتحدثهالتىالمشنايتعلمأنعليهكانالعاشرةوفى

11أمامهتوضعىالتالدينيةلرالتفاسأومستعدآللتلموديكونأنيلزمعشرة

وشبابهصوتهفيالقاعدةهذهعنيخرجلمالمعمدانيوخاأنالمشصورومن
االباكر

كائاالمسيحءومجىالمعمدانءمجىأنحناكرنذأنالمناسبمنولعل

قدفالمالئكةأغاقخمسوقادودوقدواألغافىنمتربالمصحوببن

الربنفسىتعظم9التعظيمأغنيةءراوالعذدادتهالمجدداأغنيةغنوا
االعتاقأواالطالقأغنيةوحمعانمباركةدايبالتطوأغنيةوأليصابات

وفةمعرأضحتاألغاقوهذهائيلاسإلهالربمباركالبركفأغنيةوزكريا

وهوزكريامنقليالنقفأناآلنويعنينااألغنيهنمااألولاللفظمن

عنالقدسبالروحزكرياتنبألقدالعظيمابنهميالدأمامأغنيةيغنى

وعغاللهأمامالعظمةهذهعنكشفأنالمالكسبقوقدطابنهعظمة

بطنمنبلمسكراأونهرأيشربالاآلخرينعنمعزولكنذيرحياته

دسيروالذيالبدايةمنذويقودهعليهيسيطرالذياللهبروحءيمتلىأمه

إلطوالعصاةءاألبناإلىاآللجقلوبدسيرإذوالشرالمعصيةعنالكثيرين

أشعبأمستعداللربءوجمهيىاألبرارفكر

فىحملتاللغةهذهأنإالالقديمالعهدبلغةتحدثزكرياأنومع

اآلقالمسيحعلىاللهشاكرأالرجلوغنىوشذاهالجديدالعهدعبقنسماتها

تكمكماالخالصقرنيموومبغضيهأعداثهمنالشعبسيخلصالذي

34



علىالطريقويعدءالمجىلهذايمهدأنابنهعلىوكمانالقديسيىءاألنبيا

ااوأمانةوقوةوغيرةشجاعةلبكفعلهالذىالعظيمالنحو

واعالجسدضعيفاألغلبعلىيكونالشيخوخةابئأنوخ
هذاكلمنالعكسعلىكانالمعمدانلكلالمسارءهادىالنفس

األبحياةفيمتأخرأءجاأتوخأاسجاعاثائرأملتهباكانإذ

الدينالشبابءأبنامنالماليينمالينمنوسباقأوأفضلعظيماكانأنهإال
11األيامورفعةالقوةوفضلالحياةمطلعفييأتون

44



8

المعمدلنيوحنا

منأعظمءالنسمامنالمولوديئبينيقملم
1111متأالعمدان

المسيحوصفمغأجللوأروعوصفأللعظمةيرىأنلالنسانيمكنهل
عنيتحدثكانالمسيحأنالخصوصوجهوعلىالمعمدانلعظية

عظمةجانبأالمسيحنحىولقدالقمةفيالالقاعنيوهوالمعمدان

المعمدانحظيكئولمالملوكبيوتفىالناعمةالثيابيلبسونالذينأولئك
مغمنطقةضويهوعلىاإلبلوبرمنثوبمنأكثرلبسىماكلفي

كانإذالقصورأطايبمايومايعرفلمالرجلأنالظسوأغلبجلد
برياجرادأوعسالوالصخورارىالبرفيهناكبحدهممارامالدكلطعامه

كانبلالريحغهزهاقصبةيكنلمإذفيهبمنأصطدآالقعردخلماوعند
ساةادكانتالسجنهإليالقصروأدخدوبخبفيفزعراسخأأطو

أرسلعندماأيضأففسهاليامتدبلفحسبجسدهبحنولمالسجسأن



ولكن113متآخرننتظرأماآلتيهوأنتقاثاللمسيح
بينيقمولمصاحالقاعأعماقفيوهوالسجينإلىنظرالمسيح

المسيحواصلوعندماالمعمدانيوحنامنأعظمءالنسامنالمولودين
المقارنةإلينقلهابلالعامةالعاديةالمقارنةدمجرالمقارنةيجعللمحديثه
أفضلأيضاهوإذاألولبالمركزالمعمدانيفوزانجيبالومنءباألنبيا

الخدمةبشرفالسابقينءاألنبيامنواحدأيشرفلماللهانإذنبىمن
أقصرخدمتهوكانتقصيرةحياتهكانتالمعمدانأعطيهاالتى

كانذلكخولكنهعمرهمنوالثالثينالثانيةيتخطلمأنهيبدوإذ
لمعالذىالشهابوكانالفجربزوغقبلالبهيمالليلءأضاالذيالمشعل

يلتفتوااالالناسمنطلبوقدالمنيرالصبحكوكبطلوعقبلءالممافى

وأنهيزيدذلكأنينبغىإذاألعظمإلييلتفتواأنباألحريبلإليه
إننسيامنسياحتىيذهبوكانالمسيححضرةفيوتالشىينقمهو

أننانستطيعأعتقدلكنىالمهملالنبىبعنوانكتاباعنهكتبهمأحلى
يلىفيماتابعناهإذاالرجلقصةمنالدروسأعظمنأخذأن

وحيالهبوخا

أنالبركاتأكبرمنإنالمعمدانيوحنالحياةتحايهفيماكرتنىيقول

فييستشهدوهوالتقىالبيتمنوأليصاباتزكرياأبويهمنالرجليأق

وكانمدرسوظيفةفيليعينطلباقدمعندماكارليلتوماسفعلهبماذلك

منأنهأذكرأنأنسىالالعبارةهذهمؤهالتهعنالبياناتضمنمن

هناأثبتهالمإذنعمةوهذهمتدينينأبوبنصلواتبهاأتمتعالتىامتيازاني
عنزكرياعنالسابقحديثنافيتحدثنادولقجاحدأأكونفإني

هذانعاشآنعلمالأنناوخيوحنافيهنشأالذىالعظبمالبيتامتياز

ساراأنهمايبدولكناإللهىالحقعلىوربياهيوحناعلماوكمبوانا

64



بحياتهمااألبوانكانوقدالشبابمطالىحتىحياتهمناألوليلسنوات
يوحنافيهتشربوقدفيهيعيشانالذيصرالعلىكامالاحتجاجأوخدمتهما

معاصريهأعالضدوقوةصالبةبكلمحتجأحياتهوعاشروحهمامن

فىدااألولوتستانتىالبريرهنأنالتعبيرصحإذالناويجوزوفسادهم

اتقىعظيمبيتفىالشابنشألقدحالأىعلىالمسيحىالتاريخ

اريالبرفيانوكةالبريةفىعاشهاالتىلةالعزحياةذلكإلىأضفنافإذا

يجدررأىهنامورجمانولكامبل8ة1لواائيلإلسظهورهيومإلي
التىالسلسلةمنأصالكاننايوحأنيعتفدأنهإذفيهوالتأملإليهااللتفات

منوكانالرأسالكاهنإلىجعانيووأمهفأبوهكاهنأيكونأنتؤهلى

التدربفياإلنسانيبدأوالتىالكهنوتيةالخدمةطريقفييسيرأنعليهالمئعين

هذاإلىيتجهلمالعادةلرغعلىولكخهممرهمنالعشرفيفىوهوعليها
حدثاهأبويهولعلالكاهنوليممسالنبىرسالةلهأنادركبلالتدريب
نفسهيجهزأنواجبهمنكانخاصةلرسالةمعدأنهوكيفمملهابالقصة

سنواتعمثرليقضىاللهمعالعزلةفىاريالبرسوىأمامهيمدولملها
عمرهمنالثالئينفيلتحولهعوةالدهتأتيهحتىبادةوالستعداداواالئأهبفي

بلافالثنفىالكاهنخدمةتكونأنيلزمكاكاهنةليكونال

فىتفعلهماالعزلةفيهفعلتوقدالمسيحءلمجىيعدالذيالنبىليكون
التىالكامللىالبساطةلحياةأهلتهإذالناسمنالكثيريئنفوسفطالعادة

ثوبمنألكثرحاجةفيليسوهوعرىمنسترةسويالثيابفىترلم
الجبالفإنجاعفإذاحقريهبهايشدالجلدمنومنطقة4اإلبلشعرمن

ولقدااءيشامامنهيشتارالذىوبالعسليأعلهالذيبالجرادممده

التاريخأولمنذالبشريالجنسفيهمايسقطشربهينأكبرمنبذلكتخلص
إفىحاسجةفىلسناالحقيقةوفىالقوتوشركالكسوةمركاآلنإلي
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68قى11بهمافلنكتفوكسوةقوتلناكانفإنمتهصاأكثرلي

اسافىالرأسفوقماإليغارقونوهمهذاالناسيفعلهلنولك
عامإليعاممنتتغيرالتىءألزياولالمودةجنونفتأملأنيكننىوالشراب
لمجردبلالثيابإليةالحاسبمألالالماليهنمالينالناسفهاويصرف

فيالمنتشرةءاألزيابيوتعننقولوماذاوالمظهرالزىتغييرفيالرغبة

هنمافيالتيارلتحويلجهدمنتبذلماومقدارمريالكالعالمماعوا
فيأوالصيفئالسنويةفنأوالسنويةالتياراتمنذاكأواالتجاه

الناسفيهينطلقالذىالبشرىالجنونمننوعالحقيقةفيإنهءأالشتا

انكىيكونقدفاألمرالطعامإليتحولناذافرادصاأواوازعكيرمن
ومجدهمبدثمإلههميئالذالرسولقولفيهمحققدبالناسوإذاوأشد

ومجدهموبركتهموأبديتهمالناسحياةتضيعوبم391افيخزيهمفي
يزالوماالمحرمةافرةأكلتإذالتاريخمسارغرتولىاماألن
المعصدانولكنهكلمايفعلونأبناثهامناتوالكثيرونالكثيرالبومإلى

وااللعامالباساثركىمنالبساطةبحياةونجابشقييهاالطريتههذهعنناى
الثىالماديةاألثقالمنيتخقفواأنالناسمنيطلباألسيمىفرانسسن

الثىالقاسيةالضربةأنيعتقدوكانالحياةفيالصحيحالسيرعنقهمثعو

يعوتححركتهممماوأكتاقهمرووسمعلىالدنيامتاعحملهمهنالبشربهايصاب
الخالدينبنناممهليصبحذلكمنالتخلصفىهرونجحاألجيال

جيالايكلفى

ممثرهناكلعلهبلسبقحالبساطةحياةاإلنسانيعيشالالعرلةوفي

نيبلخوفأوءإغراكلمنيتحررإذإدراكأوأعمقياةأتقييما
جناتهبنىبعدأنعهامجثالنىالنتيجةإليالوصولفيسليمانمنسرعةأممثر

باطلالمأئورالخالدبالقولليخرجالجاةفيالعظيمبموكبهوطافوفراديسه
كلهمراختامولنسصعأالريحوقبضباطلالكلاألباطيل
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71و12جااكلهاإلنحمانهوهذاألنوصاياهواحفظاللهتق

جعأثمنيوحناوكانشجاعةحياةدائمأهىاهدةالزياةوالح2131

البلوطةكانبلالريحهاتهزقصبةنيكلماألرضعلىوأقواهمالناسس
فيصلبأكانثهتزأوتتراجعأندونةأقدامهاعندءاألنواتتكسرالتى

بخافأويفزعأندونالبريةفىالوحوشمنالكثيرواجهولعلهالحق

أوالدياقادخهافييصيحوهوبأكملهااألمةخذاتهءثىالفعلوقد
وقدلكبحلالالملكمواجهةفيكاألسدمجريزوهواألفاعى

وسحلقطتكسرلمروحهكسلجسدهيكسرأنالسيفيستطيع
ريجنتقالهمافيهويصحالتسجبليكونماأروععلىشجاعتهالتاريخ
يرقدهناقاالعندماكفنهفىنوكسيوحناإليينظروهوموراي

اإنسانوجهحياتهفيبخشلمالذيلالرس

الذيالرجلإنهحياتهفياألعظمالعاملندسىأنينبغىاطمذكلوفي
لغةفيأوأمهبطنمنالقدسالروحمنامتالأنبعدالحياةإلىخرج

يصاحبأنصةالفرللشيطانتكنولملةالطفومنعليهاستولىاللهأنأخري
زرعمنولدأنهسيدهوبينبينهالفارقكانلحالزمنمنردحأحياته

عليهقطعذلكخاللهلكنأمهبهحبلتوبالخطيةصوروبالبثر

الخطيةوحالجسدوحالعالميسيرخالحتىاألولينشأتهمنذالطريق
المعنىبهذانتصورهأنولناالشربنىمناألشراروحالشيطازومع

إلىعليهالمسيطراللهبروحيتحركالذيتقواهفىالمتعمئالتتىاالتسان

ءاالمتالحد

نجاحمنيغرلمالذىالودخاإلنساننراهإذكلههذابعدنعجسبوال
العريسصديقوأماالقائلالعريسصديقهوبلتقدمهأوسيده

هالفرحماإذأالعريسصوتلمنفرصأفيقرحوسصيهيالذى
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03و392يوأنقصأناوأنييزيدذللثأنيفبغىكملد

الكهنةعنسثلعندمالكنهاألفاقطبقتكواعطشهرتهأذءو

المسيحأنالستأنيوأقرينكرولمفاعترفأنتمنوالالويبن
افقالوالفأجابأنتألنبىأنالستفقالانتإيلياماذاإذافسألوه

أنافقالنفسكعنتقولماذاارسلوناللذينجوابألنعطىأنتمنله

ماكرتنىيذكزناوهنا19132يوالبريةفيصارحصوت

ويقوللبلاقةعلىبراونجودنبجواريقفوهوفيلبسسندلفعلبما

فتخلدأقسهمآخرونىينبينمامنسيايكوناللحكىبحاهدالناسمنآ

كتبالذينهولينادالجنوأعظممنواحدهأالمعمدانيوحناكانأعمالهم
لكنأحديعلمالهذاكانوامغلهميوناألمريكأقامهشصبأمام
االجمييعلمهماهذاكانواماذا

ووعظهيوحنا

السهلمنليسولعلهظللوعاخصبمميقدرسكواعظويوحنا

األساسيةالحقائقإلىنشيرأنبنايجدرأنهإالحاتصفأوكلماتفيمتابعته
وتهدعمنالمتأكدالواعظإنهأوالكواعظورسالتهكزهمفىالعابتةا

ءجاهذايوحنااحمهاللهمنمرسلإنسانكانالعلمتماميعلمكانإذ
قلبهكان7و16يوبواسطتهالكليؤمنلكىللنورثهدليللشهادة

قيلثمومنمتهاوالتأكدورويتهااإللهيةالرسالةلمعرفةمفتوحةوأذنهوعينيه

السمامنحمامةمثلنازالالروحرأيثقدإنيقاثالنايووئهدأعنه

قالذاكءبالمأألعمدأرسلنىالذيلكنأعرفهأكغلموأناعليهفاستقر
القدسوحبالريحمدالذىهوفهذاعليهومستقرأنازالالروحترىالذيلي
ونح12343يواللهابنهواهذأنوشهدترأبتقدوأنا

منهناكانيقينبكلويدركبأذنيهويسمعبعينهإنسانأيرىنرىهأ
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المسيحفىلهالعلباالدحوةمنالنأكدأعطنهالنىهىالرؤباوهذهرسله

ولياخطوتهيخطوأنقبلواعظكليحتاجالماهذاولعليسوع
اظدمةتكنومهمااااللهمنمرسلإنسانأنالإذاقهخدمةفى

فاألمرعامأستونأوعامانهىوهلقمرهاأوطولهافىذلكبعد

المهموإنمايتغيرالمرفاثهاداالستأوبالثهادةانتهثومهماسيان

هذهعنونالكحيريشفلمه2ومنهومرسلالقهخادمأنهمنواثقأنه

نهم3الينفاظدمةلإليوينطلقونالكافىالوضوحفييرونهافالالحقيقة

هذهكانتونوازعهمالناسعواطفمنذاكأوالدافعبأليداذهبوا

قالذلكوألجلالمعمدانيوحناأمامالكماملبعمقهاثابتةالحقيقة

372يوءالمممامنأعطىقديكنلمإنشيئأيأخذانإنسانيقدرال
كنبسةقبخدمكانأنهالشأنهذهفاهوايتشدرالكحاختإراتمن
معهالكنيسةفىالغاليةكانتوقدراعيالهاتنتخبأنتوشكةكبير

وصلتهالسبتيوموفىضدهالنفوذذوىمنأقليةهناككانتأنهإال
إليهالقلةهذهأنظارتتجهآخرلواعظالغدفىالفرصةيعطىأنرسالة

ضاقتوقدءالمسافيهوويعظحداصاحفرصةيعطيهأنوعليه

األمرهذاعليهتفرضوهىالجماعةهذهبروحبعيدحدهإلىنفسه

وكأئمااإلحساممابهوصلحتىثاثرغاضبوهوبنفسهالشيطانولعب

إيمانكيفنىاللكىاجلثمنطلبتولكنىقائالبخاطبهالسيد

قاثالبنفسهيناجىأخنهاألحديومانقضىأنوبعد2223الو

تنجوأنتريدجهناكتكنلمولونصيبأحتىالمسيحيكفيكهل
أنلنفرضالتاليالسزالءجاثماأجلاالجوابءوجاافها

بالمسيحتقنحهلعليكسيتقدمون3خرينوأنااهثزعتلثومركزك

وكانأابهوتحلمفيهتطمعكتالذىالمركزءهؤالأخذولوحتى
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العجيبومنفحهالهعظةآخرنيسةالكتلكفيووعظانعملواب
ثالثلشخصاللهرتبهافقدالكنيسةتلكرعايةاآلخرأوهويأخذلمأثه

اومركزهمكانهلهاطهرتبحيثإليغادرهاالسأيعلىولكنه
منمتأكدأوتذهبهكيذاتكونأناسئعدإدعلىأنتهلالواعظأيها

المعمدانيوحناكانلقداامالصرعلىاللهيريدكحيثكأنهاومللدعوة

أنأدركالذيالواعظأيضأكانيوحناأنعلىاادعوتهمنيقينكل
وخدمتهوعظهفيكانفيختفىهوأماالمسيحيظهرأنيقيةارسالته

الشبيدخالذيوهوالسيدمجدليظهريتواريأنيريدالذياألنسان

الرسولقالهمالذلكصورةأجملولعلالمسيحإليباهاالفيوتالميذهبل

هوواقفايوحناكانأيضاالغدوفيانجيلهمقاألولصحاحافىيوحنا
انالتلميذمعهفساللهحملهوذافقيالماشيأيسوعإليفنظرتالميذهمغواثنان

يصبحأنالصحيحالوعطقةان1537300يوبسوعفتبعاينكلم
يسوعوإلييسوعإليالنظرليلفتالبريةفيصارخصوتمجرداإلنسان

جناسبروباركرجوزيفثهورينالمالواعظينعأحدهموحده
علىيعطينىباركرجوزيفإنمينالعظيالععالقينعنليقولوخرج

ءضىكلينسينىاسالبرجنولكنالمقتلربالواعظاالحساساماللى

ءاألتقياالمقتدرينالوعاظأعظممنباركركانللمسيحويوجهنىعنه
دائماحسنواألفضلولكنمقتدمرأواعظأمثلهءالمريكونأنوحسن

لكىالمسيحيسرعإلييوجهناالذيكسبرجننكونأنالمقارنةعند

ااوحدهنراه

البريةفيصرخالذيالواعظالتوبةواعظأيضاالمعمدانيوحناكان

هذاوألجلالجميعومجركاألساعيهزدائماروالزصدابزثير
اقلقأوالمداهنةيعرفالبأسلوبيعظيالذالواعظنحوالجموعقاطرت
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ويناحىالخطيةعلىالالغضبعنيكاثفالذىبلبالنامماتالحديثو

للمتهاونيناقهبعرامةيناديوهناواتالسمملكوتاقربقدألنهبالتوبة

المثمرةغيرالشجرةليقلعبيدهالفأسيمسكالذىالسيدعنيخكشف
وإذتطفأالالتىبالناريحرقهالذىالتبنمنالحنطةليعزليدهفىوالرفش

مناألفاعىأوالديامنهلجتحدواخرجوالمنيقوليعالجيرئعب

شعبايرىإذوهو37متاآلقالغضبمنصهربواأنأرام

فيهميرعدالخارجيةالدينيةوالمظاهروالفرائضالطاتوسكليعيش

إلبرإحيمأوالدبأنهمالتوزخوليسافرتضرورةويؤكدجميعأببطالخها
لبأابراهيملناأنفسكمفىققولونتبتدثواوالبالتوبةتديقأثمارأفاصنعوا

اهيمالبرأوالدآالحجارةهذهمنيقيمأنقادراللهإنلكماقولألفى
أوالدأالقلوبالقساةاالممنبنعمتهاللهأقامإذصاقوقد38لوا

افاذقاثلينالجموعوسألهداالعمليةالتوبةعنتحدثوقداهيمالبو

فليفعلطعاملهومنلهليسمنفليعطثوبانلهمنلهموقالفأجابنفعل

لهمفقالنفعلماذامحلميالهفقالواليعتمدواأيضأعشارونهءوجاهكذا
نصلوماذاقاثلينأيضجنديونوسألهلكمفرضمماكثرتستوفواال

3لوابعالئقكمراكتقوأدبأتشواوالأحدأتظلموااللهمفقالخن
عندماالذروةبلغوقديوحناترىأنختسئطأنكعلى0141

192يوكاالعالمخطيةيرخالذياللهحملهوذاالالصليبواعطئراه

منتسلقالذىالعظيمالواعظوالعصوراألجيالمديالواعظهذايبقىوس
يلنجبفوعظالجلجثةهضبةرأىوهناكقمةأعلمااالجتماعىاالنجيل

منفقطالسلبىالجانبهىالتوبةأنهنانذكرأنوعليأاالخالص

االوحيدالعالبمنحلصبالمسيحاإليمانفيهئالمسيحيةةلكنالمسيحيةالحياة
عظةأولكاناالنجلترالناجحةرحلتهمنمودىعادماعندالواعظأيها
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هالغيرلكأليسقاثلةثائرةسيدةواستقبلتهالصليبعنعودتهبعده

عالأشكركمودىلهافقالالدمعنتتكلمداثمأاالموضوع
اقرأوإنيادأئماهكذايكونأنوأتمنىعلىخلعتيهالذيالوصف

هنرىكانااالمسيحدمالصليبمفتاحهيكنلمإذاخطأاإلنجيل
أصدهمحمعالموتضجعةفيولكنهوالالغةالفصاحةفيدارموندآية

وأبدىاألغنيةيعيدأنإليهفطلباالصليبأغنيةجوارهإلييغنى

الصليبيعطىأنيتمنىكانالعظيمةعظاتهرغمألنهباأللمالعميقإحاسه
نأسغأنقبلهذانفعلهلترياافعلمماوأوفيأعظممكانأخلمتهفي
مخلصالمسيحيسوعربناصلبوسداهالحمتهايكنلمالتىالخدمةعلى
العالم

وشكليوضا

ءحمافئارتفعتالتىالغيمةصورةيعطيناأنعلىالكتابحرصوقد

علىهيرودسئازجرهبسببسجينأيوحثاكانوقدالمعمدانةجا

أنتيباسودسهيرهوهذاودمىهيرانوكأخيهإمراةوديابهيرزواجه

مملكةخعلىملكةأصبحوالذىالثالئةزوجتهمنالكبرهيرودسسابن

اطائهاهذتزوجوقداألردنثرقوبيريةالجليلكانالرخوهذاأبيه
تعلقإذرومافيوهوهحرهاأنهغبرعربياملكاوكانأريتاسابنة

كانتوجةالزهذهأنالغريبومنزوجةلهوأخذهاأخيهإمرأةوديابهير

هذهبكلطوحهيرودسولكنارستوبولساحمهلهآخرأخابنة
منهانتقاماضاريةبأحرعليهلرتياسأئاروقدمعهاتوعاشىاالعتبارات

قالالذىالمعمدانيوحنامنعانكبراالرجلفزعلكنالبثته

وبتحريض681مرقسأخيكإمرأةكنتككلأنيحلالله
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شهورأيوحنابتىحيثمكاروسقلعةفىوسجنهعليهقبضيروديا

ليظهرالمسيحعلىمعلقةانتظاراتهكانتالسجنأعماقوفياكهعديدة
أدنيتظهرلذدونطالالزمنأنيبدوولكنمنهويقذهسلطافه

اآلقهوأنتلهوقالتالميذهمناثنيئالسيدإليفأرسلجاتهكبادرة

مختلفةسيراتبتفالبعضحاولوقد3ة11متآخرنفتظوأم

وإنماالسيدفيكارهأفتتعثرلمالتلميذينأرسلعندمايوحنابأنالقول
أنيمكنالتىالعرةليجنبهحاأوالمسيحتالميذإليلينضماإماأرسلهما

هليطلبأويوحناانقاذفئالسيدءبطمنإلجهماتسربتقدكونذ

وطوبىتقولالتىالمسيحكلمةأنغيربإنقاذهيسارعأنمحلفا
ذهنيةفزةأدقفىالوقتذلكفئكانيوحناأنتبينفىيعراللمن

هيرودسفيهاسجنهالتىالقلعةيدخللموأنهوأفحكمارهنفسهتجتازها
بنيانيوحناورطالتىالشكقلعةإليذلكمنلرأكدخلبلخسب

يقهمطرفوذعنينحروهمالسائحونلهاتعرضوالتىالمسيحىسيماحةكتابهفي
جباراحمهلجبارأسريوقعواالتالىاليوموفىغريبةأرضفيليناموا

هلهوالقاثموالسؤالااالشكقلعةظلماتفئبهموألقىاسرهمالذيالبأس
ثلنازالاللهروحورأيعرفهالذيوموالمعحيحشخصفىنايرئمك

بهىالذالحببابقهوهذاالقائلالحهوتوحمععليهحمامة

هورايذهباأنعلىيذيهتلمشجعالذيوهو371متسررت

أنهذابعديمكنفهلالعالمخطيةيرفعالذىاللهحملهوذاوقال
كثيرأيفيدقدأمرالجانبهذامنيوحنادراسةإنأالسيدفىيشك

المجوبةالمتعبةالنفوس

الذيئنحنلناصورةوهونفسهإليالشكتسربيوحناإنالواقعفي

بينعندناالقرقفإنثملصرسةمتعددةمعجزاتمنمعنااللهيصنعمارغم

55



ويسيرالمسيحاليينظروهولطرسراالذىالفرقهوواليقينالشكمن

وتلميذهالسيدخالفآخربشرييفعلهلمالذىاألمرالموجفوقمثله
هشككتلماذااإليمانقليلياويسمعللغرقيتعرضالتاليةالحظةفىولكنه
يسمووهوالكرملجبلفوقيليابأشبههناويوحنا4113مت

اليائسالرجلإليالتالياليربمفيبعدهايتحولثاإليمانذريأعلىإلي
للنفسالغريبةالقصةإحمهااالرتمةتحتلنفسهالموتيطلبالذممط

وهادفيتسقطأنتلبثالثماإليمانالجبأعلىإليترتفعالتىالبشرية
أولنجهفإنناالشكهذاأسبابنحللأنحماولنافإذااالقاسيةالشك

جهلفياالولالعاملهىوالخطيةالخطيةعاملإلييرجعءشىكل

خطيةبسببيكنلميوحناسلضولكنووساوسهوشكهوامالدهاإلنسان
يعكلدالبعفانبشخصهويقينهبالسيدإيمانهعالتظدلغيمةإلمتحودت

والفراغسجنهفييوحناعلىفرضالذيالفراغبسبكانربماالشكأق

كانمهماأنهعالالشيطانمعملالكمسولورأسالشكيودددائما

قداألغلبكانيوحناأنإالالذهنيةالوسوسةعلىمساعدآهناالفراغ

ينظرالذيالشاخاليهوديبالمفهومالمسيحينتظركانألنهالشكإليهتسرب
لينتهيدهفيرفشهأوالشجرةليستأصلفأسلىيمسكأرضىكلثاليه

الفسادعلىءللقهـضاسيخرجالبدوهوالنارإلمبالتبنويلتىالخنطة

أكثروماالجبارةلقوةباوفسادهوشرهودسهيرويستأصلوالمفسدين

علىويسيطرينتقملمفإذاالمعنىذااليومهذاإلمماالمسيحيطلبونينافه
نفبأكملهامدنايحرقلموإذافيهيتعثرونفإنهمواألشرارالفساد
اآخرننتظرآأاآلقهوأنتلسانهمعلىيستيقظيوحناسؤال

يدمظلوماالمسيحركهيةكيفالعجبيتملكيهكانشكواليوحناإنبل

ولعلهااالخصوصوجهعلىوبقضيتهبهيهتمأندونالحدضا
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غرتليقولاألشرارالخطاةمصيريدركأنقبلآخرآسافإليحول

ودياوهيرالكيف373مزاألشرارسالمةرأيتإذبرينالمتكمغ

معركةتجاهصامتايقفوالمسيحسجينوهووتعربدوتضحكتعبث

تجاريعملفىمعهليذالمسيحىزميلهسابدعاأاواالثرالخر

بالشبهاتمحاطةكانثإلجهاالماثمارالتجارةألنالدهابالمسيحىورقض

منالكثيروأخذوأثريوذهبزميلهمنالداعىوسخروالتجارب

أنمنالفائدةمالءيتساوهوالكنيسةراعىإلىالثانيوارسلالمال

المورةجهذهينجحالشركانإذاواالستقامةوالبربالحقيتمسكاإلنسان

11األرضفي

الزمنطالإذاولكنالوقتبعضيصبرأناإلنسانعلىيسهلقد

المظلوممكانالظمالمضعويوالسبنبابويفتحألوضاعتتغيرلأندون
السؤاليكونأنفالبدالمؤمنمكانوالشريرالبرىمكأنوالمذنب

آخرننتظر11اآلقىهوأنت

اخلعاشأنهنذكرأنالحقفنالرجلشككانمهماأنهعل

السجنفيكانءسواهايؤمنالتىمبادثهعنيتخلىأندونالسجس

كمغيرمهماشرفوالشرفأمانةواألمانةحقفالحقالسجنخارجأو
وئوابمجدذاتهاحدفىوالفضيلةاألحوالوقتلونالظروفوتتبدلءاألجوا

المسكبلوفيالحاضرفيااعجزتنالأنوالبدالسجنداخلولوكانتحتى

يرسلوهوآخرننتظرأماآلقىهوأنتوينتظرسينتظروهوأيضأ

االحقعلىللمساومةودسهيرإليواليرسلهماالمسيحإليتلميذيه

المكانإليأرسلالشكبهأحاطفعندماذللثمنأعظمالرجلأنعلى
11نفسهاللسيحإليسؤالهوجهاذإليهيرسلأنيفبغىالذىالوحيد

اجتازلمىالالعظيماالنجليزىالواعظربرتسونوليمبفريمركيذكرنأانه
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باطاليتحولأنيمكنوالحقالحقأنيؤمنوهوكبيرةشكحنة

ااالقاسيةالظلمةعنهانجمابتحتىبامانةالدينىواجبهيؤدىوأخذ

أكرويقبلهاالخالصلمجبالمسيحألنيوحناسثمكالمسيحيضقلم
الروحيهبرسالتهيحدثهالمعمدانإليأرسلوقدلاليمانتصنعكلمن

يسمعولقوالصميطهرونوالبرصيمشوذوالعرجيبصرونالعىللعميقة

11متفييعثراللمنوطوبىيبشرونوالمسافييقومونوالموقى
وأالجوابهذامنالعصيقيدالبعالمغزىيوحنأوأدرك6و5

وتالصالنورءوهدوالعاصفةثورةالالروحقوةهىالصحيحةالقوة

ااثحهيدأأوفماهدأالمصيريأقىكيفماوهحأتعمهنفوسكنتأالرعد

وعصتيوحنا

أعظميوحناعنليشهدالمسيحوقفإذالحداهذعندالقصةتنتهلم
عظمةكلجانبالسيدنحىوقدإنسانعنتصدرأنيمكةكهادة

وذلكءالعظمابيوتأوالملوكقصورفىءسواالناسإلجهاحهرععالمية
افومجدجاللكلتصدهاالتىبالسماتعادةتذصفالعظمةهذهألن

وجكفىومرخمرعبالداخلنففيهاالظاهريبدومهماظاهريةعظمة

أرسلالذىقيصرطباريوسروماعرشعلىالمترخكانيوحناأياسفيأت
أنكامنهأتعسهومنالوجودفييوجدالإنهيقولالسناتوإلى

فيأودانالىقتلفىاشتركواالذيئالتاريخذلكقالسلطانأصحابجميع

ميةأشرماتواوحنانوقيافاوهيرودسبيالطسسفيهمبماالمسيحصلب
صوروقدثوالحفارةوالعاربالوحلملطخةعظمةوهىوأقساها

لفزةقبلهاالتىالمعمدانمملماتإلييستمعوهوهيرودسعذاباتبعفحهم

وقديسىباررجلأنهعالمايوحناجهابكانهبرودسألنبالجهجةما

602مرقسبسرورومحعهمحميرأفعلهوإذيحفظهوكان
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يلعنوهوهيروديامغيتخلصأناألوقاتبعضفيحاولإنهقيلقد

بعديضعفكانلكنههناكبهاوتعلقروماإليفيهـاذالتىالساعة

قثلوسكرورقصعربدةلحظةوفئأأوتجربثهااغواحهاأمامذلك
االمراتآالفذلكبعدنفسهلعنلهولكلنصحهالذيالرجل

شماويالالتىالعظمةهىالمثربرةالوقتيةالكاذبةالعالمعظمةإنحالأىعلى
ويرفضهاالمسيحيسوعويلفظهااحمهامجرد

بينيقملموأنهالمعمدانعظمةعنيتحدثوهوالمسيحأنعلى
الروحيةعظمتهإلىيشيروالشككمانمنهأعظمالناسمنالمولودقي
درجاثعلىالصعودفىبهااإلئسانيبدأبأنالجديرةوهىواألخالقية

القصيدتبيهىليستذلثولكنهاخيمالطالمجدإلىويالمدالسلم

روحياأوأخالقيايقارنلمالمسيحألنوذلكأايوحناعظمةفي
العظمةلبابيكناقديماالعهدءأنبياأوالقديسينمنغيرهوبينيوحنابين

بهاكلفالتىالرسالةهونبىمنأعظمجعلتهوالتىنايوحبهاتفردالثى
يتحدثونالقرونءورامنءموالوقفلفداأمثلهاآخرنيينللموالى
منأكثربعدعلىآخرهممالخماوكانالعالمءورجمااألممشتهثاعن

الملثعنوتحدثقدامهوناديرآفقديوحناأماعامأربعماثة

يشرفولمآخرإليهيصللمحظوذلكشعبهوسطفىالقائجالعظيم
لمولودفيامنألحديتحلمالذىالعظيمبهزالمبهذأحنايدانفرلقدسواهنيىبه
اديماواوونىنجىأعغعلىبهكلوالذيءالنسامغ

طكوتنياألصغركانمتىورسوخأثأكيدآالفهماطهويزداد

واألخالقيةوحيةالرالحياةأساسعلىهفاليسأخرىةومرمنهأعظمالله
لكنالجديدالعهدفىالمؤمنينمغغيرهعنانسانفيهابختلفالتى

يعرفهلمامتيازاأعطاهالذىالجدريدالعهدفيالمؤمنبمركزيثعلقاألمر
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هوايتندمرالكسصورهولقدايوحناممآخرانوكالقديمالعهدبطال
اقهحملهوذااللتديذيهيقولوهوالمعمدانتخيلعندمابارعةبصورة

معهمايوحنايذهبوالالتميذانويذهبالعالمخطيةصيرالذى
اويوحناويعقوبوبطرساندراوسيجيبمعهمايأنيلنمنهيطدبانوإذ

واحدسقفنحتمعهأدخلأنمستحقالستفأناأنغاذهبواالئالظ
هوأمابةبالتووسأتادياألردنعندعملىوسأوديأناحيثوسأبن
كىلأعايشلنممتىولقريبأسيأقاللهوملكوتانبالغفرفسبنادى

الخمسينويوميتونالزوجبلوالجلجظتابورألريأعيشلغأراه

الخيالهذااأنقصوأنااتزيدوأنيانغىتالميذهوأنتمهومثلكم
سقواالذفيأولئكعنالجديدالعهدئينالمؤمامتيازعنيكلثصفالعظيم

11القديمالعهدفى

الدىذاكذرلتدقتهوقدمطمثنأهادئأآمناالحقثهيديوحناذهب

صععندماأنهإالرأسهقطعودسهيرأنوخاألبدىمجدهإفىضمه

قطعتالذىالمدمدانيوحناهوهذاوقالوارتعبفزعيسوععن

جسدودفنوايوحناماتلقداأمجلاألمواتمنأقاإنهرأسهأنا
وقطعثففتحتطبقعلىودياهيرإلمأرسلعنارلسهإنالتقليدويقول

السانه

سيبثىوتهإنبلكالكمتهوانتهتصوتهسكنهلولكن

سابأواطكلويعطىثانيةالمسيحيأنيحنىكلهاالعصورمدىعلىمجلجال
واحدكللينالالمسيحكرسىآأمانظهرجميعاأنناالبدألئهنفسهعة

ء1أ51كوه2شرأأمكانخبرأنعمابحسببالجسدكانما
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58

اوسونف

14ايوثسمعان3أخاأووجدهذا

كنيسةتبنىمكمانكلفيالصالةفىالهأمامنينالمؤأحدرح
قاعةاروادأناالختبارعلمناوقداسةقاعةمقابلهاالشيطانيبنى

اعوصرجهدكلإلىيحتاجونفالمؤمنولظولهذاوأنشطأكثرالعادةفي

المسيحتالميذأنالصدفاقبيلمنوليسقومةحالكلعالليخدمموا
لهدياءشئكلوبعاءشىكلقبلمتميزينصياديئكانوااألوائل

وجهودالصيدطريقمنيكاومهحاوالصرواألناةوالبذل

بالشصالصيدوهمابينبنإنوابينأسلوهناكأنإالفيهااالنسان

كةاصلبالشصاسصيداإذظاهربيناألسلوبينوالفارقبالشبكةوالصيد

مافرقشةمماناوإذاأالمتعددالصجموعبالشجكةصيدوالالواحدة

إلىأدفىكاناوساندسذفالناسكصياديوبطرساندمراوسبين
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الذىالثانيإلىأدقبطرسانوكبالثمصيصطادالذياألوللنوع
عندحاالخمسينيومفيبطرسبصيدنعجبقدانناومعيصطادبالشبكة

أنينبغىالانهإالنفسآالفبثالثةمحملةاليومذلكفىتهشبكخرتجط
المسيحإلىقادهالذيأندراوسشصبهأمسكقدنفسهبطرسأنننسى

هوأنهإالاألكبرألخيهندايكنلمبعدظهركماأندراوسأنومع
مركزهفىيتفوقلمأنهءوالمسيحبيسوعالتقيااثنيئأولكاناالرسولويوحنا

افانيةمقدمةفيكانانهإالويوحناويعقوببطرستاألولالثالثةعلى
والميزةاكلهاالدائرةمناالسخريوطىذايههواستبعادبعداآلخرين

بهمواالتياناآلخربنعنالباحثينأوائلمنكانأنهجلللرالواضحة

يلىفيمااالنجيلقصةفينواهلناولعالمسيحيسوعإلي

الرجلأندراوس

الرجولةمعنىيفيدأصلمنيونانيةكلمةالأندراوسلمةالك

معنىمنالكلمةفىمابكلرجلاندراوسإنتقولأنبمكنإنكحتى

همماموآخرونشجاعةأوشهامةداأورجولةالبعضترجمهاوقد

الطرففيكانتالتىالمدينةصيدابيتمنوكمانداشهمشجاع
واليهوداليونانيينمنطخلييسكنهاوكانطبريةلبحيرةالشرفيالمئمالى

أعطىوربماأنفسهماليهودهاويتعلفيهامعروفةاليونانيهاللغةوكانت

كانأنهكثيرونمعهيعقدوالذيالسببلهذاإليونانيااليسمهذا
منحظهيكنمهماأنهعلىوبفيانههيئتهوجالكالرجلجمالعنئعبيرأ

رائعانموذجأكانلقدوأروعأعظمكانروحهجالفإنالقبيلهذا
السيدفيهوضعهاالذيمكانهاتأخذالتىالرجولةوهىالمسيحيةلةللرجو

بطولتهوكانتبحيأسبوركاناالطالقعلىتتجاوزهأندون

بأسذيابنياداعيهيبنوبناياهوجهويادلبنهوبناياببطولةأشبه
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نزلالذىوهوموآبأسدىضربالذيهوقبصثيلمناألفعالثر

منظرذأمصريارجالضربوهوالثلجيومجبوسطفيأسداوضرب

وقتلهالمصرييدمنالرمحوخطفبعصاإليهفنزلرمحالمصرىبيدوكان

األبطالالثالثةبيئاسملهفكانيههوديادلبنهوبنايافعلهماهذابرمحه

سرهابءأمنوددافجعلهالالثةإلمىيصللمأنهإالالثالثينعلىوأكرم
الفبالجنديالكلأسبهالمسيحىالرجلإن3252320مء2
هناكويثبتافاثديضعهحيثيذهببلالجيشفيمكانهيتخيرال

بلالمسيحمحرفةإليبطرسأخاهسبقاندراويسأنءوموقعهفي

ويعقوببطرسالثالثةإلىيصللمذلكشأنهإالبأخيهءجماذياهو
عشراالثنىمنكواحدأكرمأنهوحعليهلنمقدمكانواإذويوحنا

للسيدإنامرأوتذشكايةأواحتجاجبدونوقبلهمكانهعرفأنهإال

والوزلثينوزناتالخمسيعطىفهووزناتهواحدكليعطىأن

مريتنأوالخمسيأخذأنالرزنتينصاحبصقمنوليسوالوزنة

يحاوللمالحسدعلىتنتصرالتىالرجولةنريوهنايحتجأويشتكىأو

ووجدناهإليهوجئناالمسيحعرفمنأولويوحنالقدكنتيقولأنقط

ذاكأأوهفايسبقنىفماذاالسيدإليبطرمبأخىجئتالذىوأنا

الفارعىزركسيسحمكمءأثنافىوالفرساليرنانلنبالحربنشبتعظما
ثمسثوكليسعظبمانقائداناليونانيةمةارأسعلىكانأحشوبرش

عظيماوخطيباادالقوزأبرمنقائدأكانثمستوكليسأنوخوأرستيدس

منلنفيهوسعىذلكستيدسارفىيريأنبشطعلملكنهلبالدهومحبا
بقلمرمجدهأومصيرهأونفسهاليهمهرجالفكانارستيدسأمابالده

قلبورحابةوشجاعةبصبرثمستوكليسبهفعلمافقبلابالدهضهمهما

إليهءأسىأنهوحالعظيمابنهاللىبالحماجةأثيناأحستحتىياماودارت
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ولمابالدهإليورجعالواجبأجلمنءشىكلنعصىلكنهأهين

مندشبرتوماسكانأإليهوتحسنتكافئهأنبالدهتنحسلمالنصرتم
جامعةأنشأالذىوهوالمخحدةالوالياتإلىاوهاجرالذفيالقداىالبيورتان

قديراوواعظةعظماخادمأكانالرجلهذاأنوحهارفارد
انقباههااسترعىشابواعظالمدينةعلىوفدعندماالحسدلمحنةترضلكنه

قيلوقدالنماسوأمامالصحففىدشبرمكانةتزحزحمواعظهوأخذت

ليلةفياجتازجئسيافىالصحفإحديفىللشابعظةيفرأوهوشبردإن

يصلىوظلمشاعرهاجتاحتالتىاحاصفهايصارعرهواللياليمن

منيطلبوهوطنفمممهوهدأتتالمىبروحامخالأنإلمالفجرصتى

ذللثنعرفالونحناسجيسعوعخدمةفىلزميهالنجاحقلبهأمماق

الحسدعاطفةعلىانتصرالذىدلرشتوماسنعرفولكنناالشابالواعظ

األوقاتمنكثيرؤطالمؤمنينتجتاالتىالبغيضة

يهمهالوالذىصصتثعمليالذىالوديمالرجلأندراوسكان

ثمهمناسالنومننفسهالعملجهمهمابقدريعملالذىمنترفأن

الوداعةمنلىكماناوسأندرلكنالعحلفىليتنثافىاألولممانالىيأخذان

تقليدوفىاألخرالمكانفىكانولوحتئالعملكيورآفيبجعلهما

يالإنجيكتبممناللهلهميملنلأيامثالئةوصلواصمامواالتالميذأنقديم
راوسألىأإلياإلعالنءوجااألناجيلىفىذكرهويلزمبقىممارابعأيتحدث

أعلنسروروبكلاألمرلهذااللهقبلمنالمعنالشخصهويوحنابأن

أايعرفهاالتىالموادلهموؤلىيوحناالهذأنمراوس
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والشاعرةالكاتبةصورتهالذىالمؤمنبذلكالكلاشبهأندراوسان
قائالاللهإلييصلىوهوىروكريستناالمسيحية

حقىمنليسإذمكانأصغرأعطنى

11المكانهذاحنىوأطلبأجروأن

المحدوأشاركلثأحيالكىمتممنكلى

بدافإذامكمانأصغرأعطى

11رىقلهمنأعدكانالىهذا

أدنيمكمانإلىجألفانز

11أحبنىذىاإلهىاوأرأجلسكىلى

المدينةأحدهمامليحاألرضإلىمالكينأرسللواللهإناحدهمقال
اااآلخربمكانمكمانهيستبدلأنأحدهماطلبلماشوارعهااآلخرويكنس

المسيحوجدالذىاندواوس

دانالمهأشاروعندماألندراوسبالنسبةءشىكلهوالمسيحكان

األعظمإليتحوالالمحظةتكومنالمسيحءوراتلميذاهأسرعالسيدإلى
للمعمدانوالعهليستبدلكانماأندراوسأندالمؤكومنواألمجد

وقبلةالمنىغايةالمسياهوواحدلشخصإالاألرضفىءوالبأى

قدبطرسأخاهيدعووهوأندراوسقولنالحطولعلتااألنظار

أركيدسصيحههنانتذممرأنويخن114يومسياوجدنا

قدسركودامالثهروالمكوكانالسلهيوركاالماثهورة

وكانتاجأمنهالهليصنعالخالصالذهبمنكيةالصناعأحدأعطى
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ليحلأركيدسوتركبالزغلالصافيالذهبالصاخيحظطأنثىيخلمالث
غيريفعلماذاأركيدسوحارالذهبنقاوةمنويتأكدالمشكلةله

وجدءالمماارتفاعوالحظءالمافىبنفسهألفىعندماالحمامنمأوهوأنه

ويقيسالصاحأخذلهماوزنهفيمماثالدهبايضعأنيستطبعإذالحل

هيركعاريأالحماممنخرجوسرورهجمهجتهفرطومناالرتفاع

وأضحىوجدتهاتهاوجلىيوركايوركايقولوهوالشوارعفى

العسرةالمستعصيةللمشكلةالحليجدلمنمثالالتاريخقصةفىالتعبير

االقاسية

بأكلهيومأمعهوقضياالمسيحءوراويوحناأندراوسذه

ومجدناهوجدناهصائحنالتاريخمملفىيركضانكالهماوخرج

هووساراألرضيةشباكهأندراوسودعتقريبأعاموبعدوجدناه

11المسيحيسوعوجدواالذيئالخمالدينموكبفيوأخوه

هوهذابلاألساسيةالحياةنقنطةهىهذهالمسيحوجدتهل

حتىتاثهاسيبتىمناواإلنسانذاتهاوجوداقمةحولهتدورالذيالمجيدالمحور

الربورنمنخرجأذاألرضاقاألولاإلفيمأساةكانتعليهيعثر
عنومختفيأوهارباتائهأوليبقىالبعدأرضأونوفىأرضفىليفرب
المضاداالتجاهفينقايوذهبءشىعلىيلويالمعذبأطريدهأاللهوجه

مكانكلفىلهالطاردةالقوةهىالخطيةوكانتالصحيحلالتجاه

والخنازيروالجوعالضياعأرضىفيالبعيدةالكورةفيهكذاالضمالوسيبقى
األبويةالعواطفءبدفلينعمأبيهبيتإليأخريمرةوجههيتممحنى

وجدتهاقائالالعودةرحلةفيسيصرخذلكعلىرأيهيقروعندما
وجدتها
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ليتكااالختبارهذاإليالعزيزءالقاريأيهاوصلتهلري

ااهكذالتفعلوالفهموالتعقلالحكةنبلغ

المسيحإليبأعيهءجاىالالرجل

أنهالمسيحعرفأنبعدأندراوسبهقامالذىاألولالعملكان
مسياوجدناقدلهفقالعانأخاهأوالوجدهذاالمسيحإليبأخيهءجا

أوالالكلمةفإنالبواعثنعددتومهماالمسيحنفسيرهالذى

بأخيهءجالماذاوالسؤالاالمسيحإلياالتجاهفىمشاعرناتهزىاهى

رأمعلىتقفالمحبةأنفىشبهةالااألخيهالفاثقةللححبةهلأوال

يسوعإلىبهآنيحتىأتركهوالأخىإليأتجهألنتدفعنىالتىالدواخ

الجهدفييكنألخىلحبىاألقوىالبرهانأنفيايضاشبهةالبلالمسيح
الكئرينأنالمحزنمنالمسيحيسوعإليأيضاهويأقحتىأبذلهالذى

الحقيقةهذهعنيغفلونقدألخوتهمالعميقحبهمرغماألخوةمن
المسيحبالسيدإالربطهمخوتهمءشىكلفيفعلون

بهونعنىأندراوسدخملحاآخرباعثاهناكأنآخرونتصورقد
كمابطرسكانإذجميعاالبيتوعلىبطرسعلىاالشفاقبادث

سبيلوالءسواحدكلالبيتفىمنولجميعمتعباألخيهءهؤاليتخيل

وتابعابالمسيحمؤمنابطرسيصبحإالبأنكليةواسنئحالهالتعبمنللتخلص

لكنهاوسأندذهنفىواردأيمنلمربماالسببهذاأنوحااله
مفسدقاسمتعبأخبكلالمؤمنعالقةفىيدةجممباركةكقاعدةيصلح

أدوالهلكلالصحيحالعالجاليتصلوأنتللمسيحأخاكقدماثرير

لكلاإلزالةعملياتسيجريبتوالهعندماوالمسبحاأوأمراضه

وكيانهحياتهفيوتغلغلتنشعبتقدتكونأنيمكنخبيثةأورام
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ليةارساأوالبيتليةارساهوأندراوسبهبدأالذياألولالدكلان

نقطةمنوأروعهاأجملهاومااألجنبيةالحقولإلىهطريقيشئأنقبلالداخل

لعلهابلاامنهاءالبدأوبهااالهتمامالكثيرونيحموالوثوبالتحرك

مواجههفياإلنسانيقفأنأعظموماالصحيحوالبعثاالنطالقلخا
ومن4251يشالربفنعبدوبيتىأناأماايقولاآلخربن

بالنوعاضمامهبقدربالكميهتملماألولانطالقهفيأندراوسأنالمالحظ
بواحدبأخيهيبدأأنقبلةكبيربأعدادباالتيان4باالسريتولم
مرةفيللمسيحنفسسالف6بثالثةءجاالذيبطرسإنههذاواحدوأى

فأجابئهحياتههافىواحدةمرةسوىتلدلمبأنههااللبؤةالثعلبعرواحدة
أسدولكنهمولبال

بأخيهءجاكيفودكنذدكبعددنايعرضالذيالسؤالأنعأل

بهءجماأنهالمعتقدمنمعهالكالمأوالحديثبمجردبهءجاهل

والشكانكأندراوسسلوكأنالظنوأغلبوتصرفهبحياتهذفاقبل

المستجيبينأولمنأندراوسلقدكانابرعالمسيحعلىألخيهمشجعا
وكانتعليهوتتلمذاألردنفىوتعمدإليهذهبوقدللمعمدان

والوداعةالشهامةبجاللممتلثةتصرفاتأشرناكماوتعرفاتهخالله

والمشجعاألقويالباعثهىاألخيعيمثحهاالتىالحياةإن00اوالرجولة
لغةأيةفإنالعكسوعلىااالمسيحوعيمإليخوةاخظىعلىالكجبر

ةقاليومكارليلتوماسبقولستقابلذلكخالفإألخبهايتحدث
كالمكصوثمنرأكةأذنيطفىيدوأعماكصوتفإنتكلمنىال

منإليهتمملأنيمكنماعلىوحدهاالحياةإناآلخرالجانبمنأنهعلى

باألخالممسكيةوالصيحةالنداعوالتبشيرإليأيضأتحتاجالبدلجاذبةلالمئالية
هناوالكالممسياوجدناقدةعزموحزمبكليحالمسهإليوالقائدةوالفاثدة
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العزفلمجممنالصوتلجميلاشواقشمرأوبحثأنظرياأوفلسفيأءندايس
انيمكقواالختبمارالحياةوببساطةكلهاتهذهمنوأجملأعظمالمسيحان

بهءفجاالمسيحتفسيرهالذيمسياوجدناقدالقولبمجردأخاكتقود
الحديثفىالزكيزإنذلكبعدءشئمملالصيحوتركيسوعإلي

إليهيمملأنيمكنأسلوباعلىهواالختباربلغةشودأالمسيحعلى

لسمعاناألصغراألخهوراوسأنلهكانووعظهمنبرهفيالواعط

الروحىأباهلوكيرهربرتكتورتعبيرحدعلىأضحىولكنهرسبط

أالخمسينيومجاعواالذيئآالفالثالثةوجدوبطرس

أحارسطوقتلتهحسدتهلقدقايينقالبأخبكفعلتماذا

قيصهكسناوبعناهلقديوسفأخوهوقمال39تكألخىأنا

يكذبولبمالأمهوابنكلمحيصحمققصاثحينأبينماإلينأنيونحنبالدم
يوسفافترسأكلىءردىوحشابنىيصيصرخوهوالرجل

أبيهءأبناإخوتههمالوحشوكان33و7323ثلاسأافتر
يسوعإليبهءفجاأندراوسأما

المسيحإلىبالصلبرءجاالذىاندراوس

كانإذالمسميحإلىاآلخرينيفدموهوأندراوسفعلهآخرأمرثمة
السمكتينواالشعيرأركفةالخمسةصاحبالصغيربالغالمءجماالذيهو

اساومنألوالدولءالنسااعدرجلآالفخمسةالمسيحبهاأطعموالتى
الكفةفىنضعهأنويحكنمسيحاالهمماعدالصغيرالغالماهعلىيطلقمن

بالكبيريأقىفأندراوسللمسيحالكبيرالمساعدبطرسكرنلونحنالثانية

السملثيصطادبالشممالصيدبارعوهوالمسيحليسوعوالصغر

الصغاربتقديممأناعملمنأروعهوماكبيرأأمصغيراكانءسواالجيد
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المعجزاتسرالمعيحيدفيسيصبحوتاخهمنعمالاونعلمونحنلسيد
رةصغكيسةشيوخأرادكثيرةسنواتمنالحياةقصةفيالكبيرة

عاملعامفىيربحلمألنهالتقاعدإكالشيخراعيهميحيلواأناسكتلندافي
واحدةنفسأربحناولكنناالشيخالواعظوقاللممسيحواحدأ
صبىاااوذكروبوبىالصبىتذكرونأالفقالاهومنفسألوه

الباكىالراعىإلىءجمابلفحسبمحظصأبالمسيحيعةمرفلمالذييلصغر
يمكنوتعلمكبرإذاهللهوسالشيوخمنسمعهلمادموعهفىغارقوهو

لهيقولوهودموعهاعىالرومسحالبعيدةالبالدفيمرساليكونأن

للمرسلياتيجمعونوهماأليامأصدوفياهذنفعلانجمنبنىياشم
إليهوقفزاألرضعلىالصندوقيضعواأنالجامعينمنالصبىهذاطلب
كحذاوكانالمرسلىللعملعلهاحياقاعطىإنييقولوهو

المرسلموفاتروبرتباصملىبهفيماعرفالذيالعظيمالرسبمهومال
إلياألكبرجهدهيوجهالرعاةأحدكانأااألفريقيةالقارةإليالكبير

تدفةإنلثلهليقولمرةذاتهءجاالثميطاناإنوقيلالصغارخدمة

أعايمكنالذينبالكجارخهتماللماذاقيمتكيعرفونالصغارحجهدك
شيطانياعنىاذهبالراعىوقالانجليقدردهامواهبكيعرفوا

الخدتلفضلتبارالكمةخدأوالصغارخدمةأختارأناضطررتإذ

انقبلمعهمبدانانحنإذاواعظموأغزرأوفرفيهمملاإذالصغاربين
الخطيةوغروربالشرورقلوبهموتتقحهالماليلرثهم

المسيحإلىبالنريبءجاىالأندراوس

الحقولمننحرلبلفحسبالصغيرأوبأخيهأنمراوسبهنملم
وابالذيناليونانيينفيلبسقادخإذجنبيةاالحقولإليالوطنية

هذاالرجللهمقويسوعيرواأنشوقهموكانالعيدفليسجدوا
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يستحقالذىاقالميذأولكانإنهالقوكيصحهناومنالمجيدلشوق

المحظةمنأدركوالذىاألجنبيةاالرسالياتالىاسمعليهيطلئأن
بينانعالقةأنالواضحمكانلقديحالمرسالةتمتدحدأيإلىاألولي

كنولبالتحفظنممماكقىرغبةمنلجغتمهماواليوناقالجهودي
السياجحائطنقضالذيالسيدءوراساروامنأوائلمنكانالرجل

نهلقلكىائضفرفىصاياالووسناههبجسدهمبالالالعداوةأىالمتوسط

جسدفياالثنينلحويصسالمأصانعةجييدأواحداإنسانأنفسهنياالثنين

البعيدفيأنغبسالموبشرمءفجابهالعداوةقاتبالصليباللهواحدح

بعدإذأفلسخبماآلبإلىواحدروحقدوماقكلينالنابهألنوالقريبين
24191أفاللهبيتوأهلالقديسننمرعيةبلونزالءغربا

إلىتشيرالتقاليدأنإالراوسأطخدمأينبالضبطنعمالأنناوخ
ءوشفاالموقإقمامةاتومعجزالجماهرتفيالمؤثرةوقوتهالعظيمنثاطه
قيلوقدهنماكأوهناذهبأينماالناسأنظارمحطجعلتهبصورةالمرضى

إكامتدتوإنهااألسودللبحرالجنوبءالشاطىعلىكانتخدماتهإن
م56عاممصلوباهناكماتحيثاليرنانإليووصلتوروسيانطةبيز

زوجتهألنالغضببهاستبدالذىالحاكأجتياسيدعلىبتراسفى

عنيثلهاأنعبثأحاولوإذوتبشيرهبوعظةالمسيحىاإليمانإلىتءصجا

صلبعلىلبأبالموتعليهوحكمبأندراوسأمسكيفلحولمذلك
وقداألرضفىطرفيهمنوالمثبتالمفتوحالمقصلشكإليأدقهو

ممنهاولىالمنظرهالهاالتىالجماهيرواجتحعتيومينلمدةمعلقأتركه

ءوالنساأنغامثاالحاضرونالرجالأيهالهايقولوهواندراوسحمعت

ممىلىيسمعمنوكلواألحرارالعبيدوالصغارالكبارواألوالد

أمامكمالمعلقإليتنصتونبالحريبلالحاضرةالحياةبخدلتؤخذواال
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كلارنضواالجسدهذاعنلميرحلفليلومماالربأجلمننا

إطهـناعبادةءوراواجروااألصنامعبادةواواحتقرالعالمهذاشهوات
سريعأسيدركنىالذيلتهنقياهيكالأنفسكمواجعلواالصادقةالحقيقىالحى

أفعانكموثبتواالوقتيةاألموراواحتقروبالجملةىالسماومجدهإلىليأخذفى
الجماهيرمشاعرألهبمنظرهإنقيلوقلهالمسيحبيسوعيؤمنونكرجمال

يقوكوهورفضولكهـنهالصليبعنينزلهأألفكرالحامإنحتى

أيهاتسمحوالنعمتكأمسكتهالذممطيحلولثعاتدخالالمسيحيسوعيا

االروحاسلتمداعظحتكأدركتهأيضآمنالصغيرذاكىيضمعأناآلب

فيماجسحدهذهبأينعنالبحثفانهحلثانكثيرأيفجدناأنهنظنوال
الجونانقىاسبترإلىأخرقمرةدةوالعووإيطالياوالقسطنطينيةاليونانبين

بأمررومامغعظامهأخذتالتىاألرثوذبهساالرومكنيسةفىهناكليدفن

خدمتهاألولىبالدرجةيهمناوإنما4691عامنىالسادمممابولسياالبابا
البكراإلبئأندراوسميماالفديكانالقديمكتابفىعضهجاوقدلبه

والباكورةالكنيسةفىوالهاماألسماسىودوالعالرسلمجموعةفى

إلىبهوتحدثبعدأعلنقديكنلمالذىباإلنجيلالمادىواألوائلبين
ومننبياأصبحتكيفوالسؤالاقهاإلمطأحايصلأنقبلأخيه

ةوجدنالقدأخيكأذقفىتصبوأنتتاإللهىالنشاططذاكءجاأفي

وجعلتهنناعيوعنالخطيةغيوموحجبتهآدمافتقدهالنمذاكوجدنالقد

عخاكغريبيبدوذنوبنا

المسيحتالميذمنفناهئلميذصأولاوسأندكانحمالايعلى

أوالتعنىالمسيحيةالتلمذةأنيعلماليزمااليوموإلمطعلمنامنوأول
ملكوتهإلىيديئوالبعيبيئالقرمنباآلخريئونأقالمسيحنجدأنلرأوأخ
001المجيدبدىاي
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8

بطرس

بنسمعانأنتوقاليسوعاليهفنظرال
لبطرستفسيرهالذىصمفماتدعأنتيونا

2يوا

حتىالمسيحتالمبذمناألولالتلميذكانبلرسأنفىشكمنما

ئالمحونةالتاليذءلحأقوائمفىالصدارةفىدائمايأقفاحمهبولسظهور

اوالظروفالمناسباتكلفيالطليعةفىيظهرأنهكاولوقاومرقسمتى

نعطيهأننستطيعالومخنالمسيحءوراسارواممنوزمالئاخوئهين

مركزأمنحهالمسيحانتعتقدالتىالالصاثوليكيةالكنيسةإياهتعطيهماالمركزمن

مفاتغوأعطاهعايهرئيسأجعلهإذالتالميذبقيةعنبختلفمتميزا

الشنهاعةفىأعلىمركزألهوأنلحءيشاكماولمجلليربطالسمواتملكموت

صورنهمنهمواحدكليضعكاخلفاوةبأنهمالباباواثيفخرالسببلهذا
لكنالخاتمهذايتغيريموتوعندماخائمهعلىصيادينالثيابفيهو

بتاتاالرأيهذاحنتفقالكناوإنونحناتتغيرالهىكمماقبتىصورة
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وأنهالتالميذبإنشخمةأقويكانأنهفييكالكاثوحنتفقأنناال

كانالذفميوحنادعاهكماوأنهوقوةوشجاعةتحمسأهمأكثركان
البارزةاقوةااأليامحأضحىوأنهعنهمونيابةباحمهمييهاالذىهم
وكيفالحالهذهإليسىابوصلكيفأمايحيةالمسهالكخيسةفي

تشفهاكالذيالسيدإلييرجعالسركلالسرفانطالقوةهذهإلىانخهى

منمجموعةكانالذىعانمنوحولهعناصرهوصاغبهوأمسك

أنيمكنولعلناالمماسكهالصلبةالصخرةلرسبإليالمتفككةالرمال

يلىفيماذلكبعدنراه

المسعيحاكتشفهالذىبطرس

إليهفثظرالكتابيقولالمسيحإلىبأخيهاندراوسءجاعندما

بطرستفسميرهالذىصفاتدسأنتيونابنعانأنتوقاليسوخ

هذافىمورجمانكامبلتحليلمنأبرعتحليالنجدالوربما124يو

يكنلمالرجلهذاأننذكرأنينبغىإنهملخصهماقالعندماالصدد
أذعرأندونشخصيةدراسةمندنوتوماحمعانبلبطرساألصلىاحمه

التقىشخصيةأعظمأنهمنصردياليماندواالعنوراموندهنرىقالهشبئأ
راموندفىانذلكوليسيامعنىبطرساعنيفالأنيمكنالكالموهذابها

واالستيعابللتحصيلهاقابليأوعقليتهحيثمناألعظممودىأنيتممد
وهذافيهالبشريةالطبيعةصرجاظمناألعنمهوموديأنيقصدبل
عليهأطلقأنويمكنحمعانشخصيةدرسناإذابوضوحنتبينهأنيمكنما

الطبيعةيهاعلتقومالتىاألساسيةالعخاصرفكلالبشريةالعناصررجل
كانتانوئيلدةتعريفإليرجعةيقتضيناهذاإنلمافيهجودةسالبشرية

وهذاواإلرادةةوالعاطفالعقلبوحدةصورهاوالتىريةالبثللشخصية

بهأحاطالذيالمسيحىالجووفىبالمسيحعالقاتهافىبطرسعايهكانما
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وهذاالفيلسوفالصيادعنهالراخكتابهفيكلينزمادكتوردعاهقد

أنهمنعنهالمسجلةالحقيقةفيالعقليةقدوتهتظهرإذادقضيقىفو

علمؤكدةعالمةالعادةفىوالسؤالأسئلةسألواالذفيالتالميذأكثركان

القدرةمحدودالحقيقةفىهويسألاليالالشخصأنإذالذهنيةرةا

األبديةالخياةكالمنذهبمنإلياألسثلةكئيربطرسوكاننيةاا

8112متلهأغفروأناأخىاليءيخطىمرةم686يوعندك
أتبعكأنأقدراللماذاسيديا3163يوتذهبأيئإلىسيديا

جقلعلىتنلويأنهابداوإنكبيرةأسثلةوهى673يواآلن

اكثيرةءبأشيا

العواطفمنممتلئةكانالذيالرجلأنهاثباتإليحاجةهناكوليست

سفينتىمنأخرجالمناسباتإحديفيالصارخهوأليسالبشرية

فأخذهفيلبسقيصريةوفى58الوءخاطىرنجلألنييارب

6122متهفالكيكونالياربحاشاكقائالينهرهوابطأإليهبطرس

الليلةتلثفىخرجوعندما3173بوعنكنفسىأضعإني
لوكايرهربرتويضيف2226الومرأءبكابكىالرهيحة

إنسافاالبشرىالتاريخيعرفلمربمابأنهدالصدهذافىمورمجانكلماتإلي
ااالليلةتلثفيبلرسبكىبهكاكما

نمةاألمريبدووقدهائلةإرادةقوةيملثالرجلكيانذلكمنوأكثر

تبدولشخصيتهالشاملةالنظرةلكنهذامنممسالخلىالمواطنبعض

علىإليهليمحثىالقاربوتركالمسيحليقهخءثىكلتركلقدكذلك

رئيسعبدوضربسيفهوجردعلناالمسيحعلىبحتجأنعلىوجروءالما

ءنخطىما2كثيرإذاإلرادةقوةمعنىنفهمأنالمناسبومنكهنةال
خطيةءإزاإرادتهضفمنيثمكوانمورسكامبلإليلرصءجافهمها
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كامبلوأجابهيشربأنإاليقدرالإنهيقولوموالخمردمان

االتجاهفيسفلاللكهامقدرةالخمرشربنفسإنمورجان

ااءالطىا

المسيحصنعهالذىبطرس

الصورةاندترمبرللمصورصورتانتوجدأوربامعارضأحدفى

والصورةالفنيةحياتهمطلعفىورتهصوحىمشومةناقصةاألولى

ونحنمذهلةفاتنةراثعةبدتوقدالفنىمجدهاوعبلغعندماالثانية
الذيالرحجلاألوليفىنريبطرسوصورةسطعانصورةنبصرعندما

عناصرهكانتيسوعصنعهالنمالرجلالثانيةوفييسوعاكتشفه
تجمعأنينبغىالتىالرمالبحباتأشبهمفككةكانتولكهاموجودة

الناحيةهذهمندراستهولعلالميسيحيسموعجمعهاوقدصخرألتكون

أأوفيكفييصنعهومافيهالعظيمالفخارىصنعهلمادراسةهى

تتفككأنيمحهلالذيالهشالفحميتحولكيفتمامآأعلملست
العناصرأقوئمنيعتبروالذيافينالصلدالصلبالماساليعناصره

تحتالفحموقوعإلىيرجعالسببإنيقولونإكهموصالدةاتماسمك
يصنعأناألساسهذاعلىلالنسانناوقدشديدينوحرارةضغط

فإنهالطبيعةفىاألمركانوأياأاألسودالفحممنالصناعىالماس
دعاثناإلىياقالعظيمالفخاريأنالدوامعلىمعنايحدثالنعمةدائرةفى

الرأيأندراوسعنالحديثفىناركروقدجديدمنضعهليعيدالفاسد

كانوامنثرةلكالمسيحإليبأخيهاإلتيانإلىسارعبأنهالقائلالبيورتافى
نشكالولكنناالرأيهذافىلرأكثنشكونحنالبيتفىمنهبعانون

الصلبالرجلشخصيةإليالمتفككةابطرسشخصيةحولالسيدأنفىالبتة
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بوضعهفعلهقدفإنهذلكفعلمحيفأماااوالفوالذالحميدمنألقوى

غريبأالتجيرهذايكونوقدبهبالرسيؤمنأنقبلبطرسفىثقته

ألنهبالسيدنؤمننحنإلجهااألذهانننبهأنيلزمالتيالواقعةالحقيقةولكها

كانإياهاوهبناالتىالجديدةالحياةثمرمناوانتحظرفيناثقتهوضعميو

تدعىأنتيونابنحمعانأنتدلهيقولأنقبلبطرسإلىنظرقدالمسيح

نفسىهىاألصللىنظروالكلمهأابطرستفسيرهالذيصفا

مجردالوتفيدالمحاكمةيومفىإليهالمسيحنظرعندماوردتالتىالكلمة
التىوهىالداخلإكالنافذةيقةالعمالشظرةبلالعابرةالسطحيةالنظرة

أنفسنافنحنالنراهاأوالناسفينايراكهـاالقدالتىاإلمكانياتفيناتري

بيسوععالقتناتجملالتىالعظيمةالحفيقةكنهاولالعجبموطنهذا

يقولوهويديهعلىوشدمورجانكامبلإلىرجلذمبالمسيح

تعدلبمأىانالدرجةإلىعأفلفىيعدلمإذطأذهيطأنقبلاصافحكاإز
تصلأنمؤسفألمرإنهالهقالثملحاللهرجلإليهونظرابىتؤمن

أنقادرألنهبكويؤمنبكيؤمنشخصأأعرفولكثىالحدهذاالي

وثقالسيدأنالواضحومنإياهأنتلستاالنىالشخصتمامابحعلث

الضياععلىأوشكحتىبنفسهالثقةبطرسفيهفقدوقتفىائبطرسا
إخوتكثبمشارجعتمتىوأنتإيمانكيفنىاللكىأجلثمنطلبت

لمحالفإنلألمكوقلاذمبلهأديسونمدرسقال2223لوا

لدهاوفيالمدرسرأىورفضتبابهاآمنتأديسونأمولكنالبتةءلشى

توالصفاعةاعاالخةلرفى3ييناألمرعبماقرةأعظممنأصبحالذىطالعبقرى
هناكممسلجميعاالناسفههيفقدهاوقدنفسهفىالثقةاالنسانيفقدقد

المباركشخصهإليومجيئناإليهعودتنافىالثقةيفقدلمعظيماواحدأ
001العظيم

77



الذرىأعلىإلىهفوقاالنسانيرفعالمسيحخالمتبادلاإلجمانن
حدثماوهذاللبشرمألوفةغيرقويفيهويفجرالساكنةطاقاتهويشحذ

بشرىمخلوقيفعلهأنالمستحيلمنشيثأقعلعنلحابالذاتابطرمىح

وعجيبامثيرأأمامهالمنظروكانءالماعلىماشيأالمسيحرأيلقدغيره

سيدهبمعونةيرتفعالولماذاسيدهفعلمثلمايفعلالفلماذاومذهال

ومحاكاتهتقليدهعلىآضريجروالالذيءالشىليفعلمثالهوعلى

محاكيابكونأنعلمهبالمسيحاإليمانأنإالءالمافوقبطرستعثرورغم
يايرسابنهإقامةعندسيدهخكانأنهنذكرأنويكفىلهومقلدأالسيد

المسيحورأيوأبويهماويوحنايصوبحالصغرةغرفةإلىدخلوأنه
سنواتومرت514مرقوىطليثالهاليقوليدهيمدوهو

ليرييافاإليهوودعىنفسهفيالعميقأثرهتركيالذالمشهدهذاعلى

ذاتيفعلبهوإذاللربتلميذةوهىماتتقدلفتاةمماثالثهدأم

التفتثمالعظيمشهمنأقلألنهركبتيهعلىجثاأنهوحيدفارقخ6ثال
المسيحىاإليمانمجدإن90400أعقوىطابيثاياوقالالجسدالي

نحنإضافتناحووأصدقأصحبتابيرأوإليناالسيدشخصإضافةهو

وتوقفناشعثناوتلمكياننائتسرياإللهيةبالقوةوإذاالسيدسخصإلى
اوشكوخوفددوتروهنكلمناوتنزعأقدامناعلى

العظيمالرجلهذاصنعفيالسيداستخممهآخرأمرأهناكأنعلى
الكالمفىبولمىالرسولقالالمسيحلنوببينهالمتبادلالحببهونعنى

ليسممنولىالجبالانقلحتىاإليمانكلليكانوإنالحبعظمةعن

المسيحأحببطرسأننعلمونحن312اكوشيئافلستمحبةلي
داءهؤالمنأكثرأتحبنىالقائلالالمشعلىقبعوأجابقلبهكلمن

لمهأحبكأنيتعرفأنتءشىكلياربتعلمأنتالجوابوكان
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ءاألخطامنالكثيرارتكببطرسأنوح71و1251يو

بطرسلماايتهوالكسندرقولحدعلىأوالعيوبمنالعدبدبهوكان
تصرفاتهوحمقشخصبتهوضعفاتطباعهعيوبعندوقفءماثتكما

جذاباكأنأنهتنكرأنكلهاهذهحأتحداكلكنىلكيحلوكافيهوقل
القلببرودةالبرودةهىالبشريةالطبيعةضعفاتأبشعإنمحبوبااو

بطرسسقطواحدأمتهاالباردالقلببكنلمضعفاتهكلحولكنه
خارجإفىبخرجوهوبخنهلمحبهلكنشجاعتهوخانتهالعظيصةسقطته
الصليبيومأزمتهكانتاااألرضفىالمحبونيكونماكأعظمليبكى
محبهفأنكرعقبعلىرأساقلبهالذىالوعىانوفقالغيبوبةمننوعأ

ءالشنعافعلتهالغزيرةبدموعهغسلحتىوعبهاستعادإنمأولكنهوحبيبه

ومنإليهنظراألزمةقلبفىإذوأعلىأوفيكانالسيدحبأنعلى

أنهاإالالمجروحالمسيحقلبعنتعبركانتوإنالنظرةأنالمؤكد

قأصدقأنأستطيعوالوالرحمةوالرقةوالعطفبالحنانممتلئةكانا

رأسهوأحنىإاليصيحديكاحمعمابطرسإنبقولالذىالقديمالتقليد

غيرباقاموضعفهنقصهغطىكاملبغنهرانتمتعأنهشكالإذخجال
عندماانهيقالإذوالمحاكاهالتقليدفىرغبنهإلىأخرىمرةأعودهناافى

ورأسهأعلىإليقدميهيجعلواأنعمالبيهمنطلبصلبأبالموتعليهحكم
نفسهيريلكنهشدهشليصلبأنيشرفهكانوإنألنهأسفلإلي

الحياةفيالرجلإنالحقيقةوفىكالسيديكونأنمنوأضألاقل

يتبادلهأنيمكنماواجلوأشرفأعظممنبحبباحسيدهبادلوالموت
أواألجلواألعظماألمحدايمورةعلىالحبهذاصنعهوقدالمحبون
السيدجمهذامعجبوهوسيدهبحبمفتونأحالأىعلىالرجلهذاكان

هيثتهتغيرتوقدالتجلىجبلفوقيراهإذفهوإعجابكلفوق
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وإيلياموسىومعهالبشرىالخيالتئجاوزالتىالصورةعلىمنظرهبدا

وزوجتهبيتهكريذيعودفالعليهاومنعليهاومااألرضينسئببطرسوإذا

البحروفىههنانكونأنجيدياربصارخاويصيحبأكملهوالعالم
إليهمتجهأبنفسهيلتىبهفإذاءالشاطىعلىالسيدوأبحرعاريأوكان

لكنهعنهوارتدوااآلخرونذهبكممايذهبأنالسيدخيرهوعندما

األبديةالحياةكالمنذمنإلىويقولبديالبالمسيحيرضىال
بحوافىأوالجبلأعلىفىءسوابسيدهفتنالذيالرجلإنهاعندك

ءلثىكلتركناقدغنحايدالوحكنزهالمسيحواصبحالطريقفيأو

أنأرادعندماالذىالعظجمرفيقهشلإنه9107200توتبعناك
ربحمهـووالموتالمسيحممماالحياةلىألن9قالوالموتالحياةعنيعبر

والكتابأمهبطنمنأعرجرجلإلىيومذاتنظرلقده112فى

وهونفسهسألبطرسلوليوحنامعبطرسفيهفتقرسيقول

هوفقطواحدءشىالمشلولالرجلوبيئبينهاالفرتمافيهيتفرس

المسيحيسوعبالعيايحبهفإذاوغطاهبطرساحتويالذىماال

يسيرتحتواإليمهذايأخذمنوكل6و4ة3اعالوامشثاقمالناصري
ممنواتسألأنلككاذفإذاوالخاودالحياةنقطةيبدأمظلته

بطرسآخرفيناءالمريكونالفلماذاالمبماركاإلسمهذانملكجميعأألسنا
يئالمسشخصأخذبالحريأوالمسيح13أخذبطرسأنفىيكنالسرإن

يقلدهبالمسيحمعجبننرأكومووالتشبعءاالمتا3درجةإكولكن

لقدوالمحاكاةاإلعجابممجردبوسيكتفلمبعدعلىمنيحاكيهأو
كلعلىبروحهالمسيحتولممااسعندماالقدصالروحمنبطرس4امتال

الروحفىبطرسأضحىبلوالمسيحبطرسهناكيعدولمفيه4ذر
ذللصيكونكيفتعرفاانتريدوهلالمسيحمنتمامأميتلعاالقدس



وقالتءالسماقىءوجهابجاللتطيرأمهاالعشفىوهىالصغيرةمرةالقنأت
تتذكراألموعادتمثالثانالطيرأتعمكيفأكطياألمهاالقنبرة
فقالثذلكتصفكيفتعرفالولكنهاالطيرانهىتعلمتكيف

ذلكحدثمتىأذكرممنىولطرتكيفأعلملستللصغيرة

الثممحسرفتوأالمطرانهىثفيهجناحىءالمابللمطيرايومأكان

قطراتمنبهاعلقمماجناحىونفضتيمالالبهىنورهاإلىوتطلعت

بطرسكانأكيفأعلمأندونالعظيمالالأفقفىوانطلقتءالما
عليهأطلذولمأجنحتهافىءوالشفاالبرثهسعلهاأثرقتالتىبالقنبرةاشبه

منالخحسنيومفيوامتالءشىكلفىوجهابهذااخذالمسيحوجه

ةالجيبالعظيممأخوذآبحبهدالخلوأفقفىيطيروانطلتىالمسيحروح
التىالمحبةأيتهاةمطلعهاالتىالعظيمهأغنيتهماتيسونجورجغنىلقد

اقاسيةمحنتهفىبهغدرتالتىوخطيبتهبصرهفقدعندماأذهبتدعنىلم
الذىالتعويضءشىكلعنخالدأضاتعويالمسيحوجدكنهول

عميادبطرسكانهكذاأالخالدينطريقفىبهواتجهعقريتهأيقظ

نكرةمننقلىالذىفهوحياتهفىءشىبكلسيحليدينوهوالجليل

التاريخكلفىالرجالأعاظممنواحدإلىضيرمغمور

بطرسظنوفديذهبيدعهولمببطرسالمسيحأمسكالجليلبحرعند
يالذهوالمسيحأنيدرولمبالمسيحوأمسكءثىكلتركلذيهولأنه
السماويمجدهإلىبهمويأقىبطرسوباخوةاببطرسسكتءشىكلترك
يمكنكانالمتكررةبحماقاتهيذهبأنلبطرسيمكنكانالعتيد
للناسذأبمامأخوالصليبعنيبعدهأنوارادالمسيحانخهرعندمايذهبأن

بلسانهويتكهـلمعينيهمنيطلالشيطانيحالمىورأيلتهبماوليس
لكنللهبماالئهغألثكلممعثرةأنتشيطانياعنىاذبلهفقال



هزاليهزهأخرىمرةالشيطانوعاد6132تالناسما

ياالنفرافىوظهورهالمسيحفنظرهذلكومعةالسيدانبنكرالقاسيةبةبالتجر

علىتكلمبأنتستطيعإنكلوثرمارتنقالهمايؤكدانالقيامةبعدله
الذيوحدهبطرسشعروليسغفرانبطرسفىشعرةكل

منقطرةوكلقلبهنبضاتمةنبضةكلأنبلالمسيحبمحجةيشهد

وتاريخهكياتهمنذرةوكلأنفهنعماتمننسمةوكلمهقطرات

وصنعهبطرسغيرالذىالمسيحبحبجميعاتشهدومستقبلهوحاضرهيهومهـاض

معأواألبديةالتاريخفىإليهاوصلالتىالصورةعلى

ءالسماإليصعدأنهيتعورووحماكرتنىلدكتورالراحالخيالفى
المجموعاتهذهعنالماألئكةأحديسألوقفومتعددةعاتمجموورأي

بولسمجموعةهذهالمالكلهقالمنهاواحدةإلىينضمأدأيريدانهإذ
وأجابثاألزليوتعيينهاللهسيادةعنكالمهستسمعفإنكإليهذهبتوإذا

جماعتهإليأنضمأنأتوقوكنتاليالشمخصياتأحبممابولسإنالرجل
وتحولالمجموعةذهلالنضماماستحقاقىبعاأحمسبسيطرجللكنى

طبيعةعنالحديثفىمعهممستغرقويوحنايوحنامجموعةإلمىالمالكبه

هذهانيقولوهوتوقفإليهمسبيهيأخذحثووبيماومحبتهالله

وفىةالعاليءاألجوافىعاشوامألنهاستحقهالذيالمشوىمنأعلىالمجموعة

وقادهبمستواىتيقجماعةصأبحثأنبىويجدرالطاهرةألمحبةءحما

تواهمستناسباألنهااألمماقمنافرحالتىبطرسجماعةإلىالمالك

والتغنىوالتوبةاجعوالترالمتتابعةواألسئلةالجياشةالعواطففي

أننىوحأوالتجارباألوحالبينمنالعظيمصنعالذيءالفدابأغنية
فيهابماالخعددةالمجموعاتهذهمنواحدةإلىماالنظحقاسفالشخمياأنا

إليالحمأةفيغاصالذىالعبيدتاجرنيوتنيوحناقالهماوأقولبطرس
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المسيحىوالشاعرالواعظيكونالعميقةالمياهمنالسيدوأخذهعماق

قدئعندهناكعنىابحثواقالسندماالمسيحيسوعوخادماألمبن

أنضمأنكلههذامعبمكنلكنىاسهتجدوننىإذالتاثباللص
المسيححبأسرىألننانيوقويوحناوبطرسويوخابولسقافلةالي

اإليهننتهىأونبلغماكلفيورفقهوحنانهوجودهإحسانهوصنيعة

المسيحمجدالذىطوس

قديسأىأوبطرسشفاعةفىيعقدونمنبعضمعنتفقالكناوإن

نستطيعاللكنناالمسيحيسوعالربهوالوحيدالشفيعأنإذآخر

أممرفذلثنتاخولعالناعظيماتمجيدأمجدسيدهالرسرلهذاأنالبتةنغفلأن

وضعمن

االعترافجمد

المسيحبالهوتبطرسفيهاعزفالذىالعظييماالعترافوهو
عننتحدثأنالمناسبمنيكونوقدالنظيرعةالمنقطالعجيبةوبثمخصيته

ميالوعشريئبعدخمسةعلىالواقعةفيلبسقيصريةبهونعنىاالعترافمكان

اسمعلىبايناستدعىقبالالمدينةوكانتالجلبلبحرمنالشرقىالشمالإلي

هيكلبنىالذياألكبرودسهيرأنالمثيرومناليونانيينعندالرعاةإله

لعبادةاألبيضالرخاممنهيكالالمدينةتلثفىبنىالذىهوأورشليمفىالله
عليهاويطلقكلالهيويجملالمدينةليوسعفيلبسابنهءوجاقيصر

علالقائمةقيصريةمدينةعنوقييزهالقيصرلباسمتيمنأفيلبسقيمرية
بوجهيهاتطلوالوثنيةالمكنانهذاعندالمتوسطاألبيضالبحرساحل

عبادةفيومانيالروالوجهعاةالرإلهبانفياليونانيالوجهالتقليديين
الخطوعلىوهناكهنامنتشرةكانتوثنيماهيكالعشرأربعةوفيقيعر
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األفولعلىثهسهاتوشكالتىواليهوديةةوحماقخهاقوخمهافئالوثانيةبينلفاصل

أوقفوقدأناإقالناسيقوكمنةالخمالدالعجيبسؤالهالمسيحألقى
المسيحيةتبنىوعليهيواجهوهأنيمكنتأملاممقأمامالتالميذالسؤال

لكلومثيرأوملهبأجميبأبطرسافاعزيأقهناواألجيالإلىكلبأكلها
الفكماالبشرىالعقلءوراماإلياالعزافبهذابمطرسصعدوقدالمشاعرط

قالالعجيبالمسيحكنهيبلغأنإدراكأوحكهمنأوقمهحايمكنال

إنسانفكونتاجآخربمعنىأووطمدممنونيأنتيمالإنهالسيد
أنإاليستطيعونالكلهمالدنياففالسفةالعحجةفلسفتهاوالبمثريةلمجكته

فالمسيحأقوالهممنهذابداوقدالعجيبالشخصمفهوميتخبطواف
هوأوقتلهذىااالملثهيرودساتجهماحدعلىالمعمدانيوحناهوإما

وينتظرءاألنبيازعيميعدونهالذيكابلياممطالقداءاألنبيماأعظمتكلواحد
اناألحزنبىبينعظيماالشبهوكانإرمياأوءالسمامندتهعوالومإلممادجمهوال

أخريمرةيحودالقديمههدالءأنبياأعظممنواحدأنهأوالمتألموالمسيح
أخرىطوةخأحديخطلماليهودعنداثعاشبهانكماالحياةإلمما
اإلعالنعينيهأماملمعإذالمذهلةالخطوةخطابطرسكنلىهذاءورا

ابنالمسيحهوأنعتوصاحاألزلاكأبفىئرالظالعميقالبعيداإلطى

6161تالحىالله

قالدفقالمسياعنحديثمجردليسهذاأنإلممانشيرآنالالزمومن

إعالنلكنإسرائيلملكأنتاللهابنأنتالسيدعنقبلمننثنائيل

العجيباللهابنشخصعنالنورمنومضةوأعظمأولكانلبطرسالله
الثروقإلىسبيلهاتأخذوهىالمشحشنورمناألولبالشعاعأشبهوكان

النوربطرسرأيقدالباهرالنهارنورإلىالظالممناالثسانلتخرج

بولسءجاحتىالساطعةاألشعةذلكبعدوتوالتالعميقبالفرجواستقبله
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أننشكمغوماالجسدفيظهراللهتقوىالسرهوعظيميقول

امصوراكلفيالمسيحىهتافكلماتهوكانتهناكالقمةبلغبطرس

منبالجهوديةوليخرجالوثنيةليقوضءجاالذياللعيدوتحيتهواألجيال
أخريومرةالتاربخمواكبفياألممرحابإلىالمحدوفىالصغيرمتحطنهنها

المسيحتطويبحولوالبروتستانتئكىاثوليالكالفكربينالصراعيعود
ولكنهبتروسبطرسلفظاستعملالمسيحأنذكرنافإذالبوس

المسيحقالواضحاللفظينبينوالفرقطابتروهوآخرلفظأاستعمل
الصخرةمنصغيرةقطعةأوحجراويعنىثكملبطرسإأنت

تورعلىحجرأأجماكصسرىعندماهومرسالياذةفيتءجماوقد

وقيلحهأمحاألوديسغفىتءجاكاصخرةعناهاابترأما

اثنتينأنبحيثفخامةالمنبوكامغارتهبابعلىلهاءصبوليفيموسإن

يممهالقدقالوقدخريكهاتستلماألساطيرتقوككمابةعروعشرين
أنتلبطرسيقولوكأنماالمسيحإليتشبيرالصخرةإنأوغسطينوس

تكونالذياليوموسيأقكنيستىسأبنىالصخرةباعتبارياناوعلىبطرس
البروتستانتىكرالففإنهناومناليمانئطافأةمككمنيسةالءهذفىعظيمافيه

نيسةالكعليهاتبنىالىالصخرةهوبهإرسبوإيمانصمالمسيالهوتأنيعتقد

4ت23تثصمنيعهاملالكالصخرهوالوحيدالصخرهوفالئه

مثلصخرةوليس2313تثلماصخرهمكصخرناليسألنه
الكيسةهذهفىحجرآيكوذأذيمكنبطرسإن22صم1إلهنا

يضعأنأحدخيستطالفإنههااللهمركزيسلبأنيمكنالولكنه

قالوعندما311كو1الالمسيحيسوعهوالذيرغآخرأساسا

تربطهمافكلالسمواتملكوتمفاتيحوأعطكلبطرسالمصميح

يكونرضاعلىتحلهماوكلمواتالسفئمربوطأيكوناألرضملى
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كلهاللكيسلىءالشىنفسقال6191تالسمواتفىحلوال

ءماالمربوطأئيكوناألرضعلىتربطونهماكلممملاقولقاط
8181متءالسمافمحلواليكوناألرضعلىتحلونهماوكل

شائعاأتعببركانإذالتالميذأذهانعلىجديمأالربطوالحليكنولم
ليحكمممالاألبرصإليهيتقدمعندماوالطاهرالنجسعلىالكيهـاهنمفي

هحوابوالالخطأتفيالمسيحيهالكنيسةبهتحكمماوعوتجاستهأوثارتهبط
تالمؤمنينأعناقعنالطقممىالناموسنيرفرفعتأورشليمخيفيممتكما

5192أعناوالزالخنوقالدوعنلألوقانذبحعماطفةواالمتناع

غيرأوللهؤمنبالنسبةمنعهاأوالكخيسعضويةفىالقبوكفىبهيخكمماوهو

وليستقريرحكمإنهأخريلغةفىأوالتائبوغيروالتائبالمؤمن
كمماالبرصربةفيليحكمحرأيكنلمقديمافالكاهنءإنشاحكم
ءالشفافىتأخذأوتنتشرليراهاربةايفحصبأنمأمورحوبلةءيشا

يفتحأنفىحرأليسلهذااللهوخادمبرصاوليستكمدتلسعةهىإذ
علىاإلنجيلقاعدةيطبقأنمأمورهوبلاالنسانوجهفئيقفلهاأوءالحما

امناقضألهأواإللهىالحقمتمشيأحكانإذاويحميريماكل
البشاعةمنبلغخاطئأطويلةفزةعاشالذيالكنايةتفسيرأنالمؤسفومن
واليتماروردلىهسوجونروالسافونالأكلالقديسينأعظمحرقإنهحتى
حالأىعلىاالحافيالقضاةنواليكووالموثطواألثملىالخطاةوترك

ثأومخحدبوقاوكانالمسيحبالهوتظيماباعترافهالسيدبطرسدءلمد
التاريخكلفيجميعأنيسةوالكالتالميذباسم
ءامجدا

معطيةباذلةمانحةءشىكلوبعدقبلالمسيحيةأنبطرسأدركوقد

لهاألخذمنأكئرءطاالههومنبوطثننالقاثكالمبارسبدثاكلمةتدركإذ
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يمكنماالظاهرحسبيملكالكانطرسأنوح52253ع

عنهيعخزمايقدمأنيستطيعأنهادرككمسيحىنهلكمهيقدأويعطيهأن
الجميالبابعندالمقعداألعرجالشحاذححديثهرأيتوهلاآلخرون
يأخذأنمنتظرآفالحظهماإليناانظروقاليوحناحبطرسفيهفتفرس

كلهالعالبمالمحتاجالمشلولفئلرسبرأيلقد434ءشىمنهما
ممهـهبمالالذكأءالشىلهقداوقدةشيثأينتعظروهوخدمتهأبوابعلى

فقالاألرضعلىالبائسلالنسانيقدمأنيمكنفىءاعظموهواخر
يسوعبالمحملكاعفإياهلىنيالولكنذهبوالفضةليليسبطرس
تشددتالحالففىوأقامهافيبيدهوأمسكهشوأصقمالناصريالمسيح
يمشىوهولالهيكمعهماودخليممثىوصارووقففوثبوكعباهرجاله

الذممتالراهبهومنأعلملست368ل001داالذويسبحويطفر
الباباوقالطالعظيمهالكنيسةكنهوزيريهوكانالباباواتأحدسارح
لذهبوالفضةلىليسدابطريهفيهقالالذىمهدالمفلقد

حتطيعوذتالولكنكموالذهبالفضةتملكونقدالفورغلىاهاالروقال

المسييسوعباسمليكأعفإياهلىالذيولكنللمقعدتقولواأن
وأمجدوأجلاعغبإرسعندالمسيحاسمكانوأمشقمشاصرئال

ءالرجماوأعطاهفشفاهالمريضللرجلقدمهوقدالعالمكنوزكلمن
إيمانآذلكمنرأكةالهواعطمتحركةمناضلةنافعةكريمةحرةحياةفى

المسيحاسمالمباركجيبالاالسمفيالحياةبسرقويا

الكراؤةمجد

صيادأبحأانهالقديمةشباكهفيهاتركالتىالدقيقةمنأدركدلق

يتبالرجالكانالمسيحليسوعالناسلثفوسصيادأآخرنوعمن
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لقدطالمسيحلمهبكرتبطةشبكتهبأنأدركممنهولالشبكةاستخدامى
أنالمألوفغيرعلىامرهالمسيحولكنكلهالليلءسماذاتئب

الطهـاعةبعدرزهوالوصرخوأطاعاأليمنالجاتعلىالشبكةيلتى

ألقياربسفينتىمناخرجيقولومهـووخاطرهفكرهيتجاوزبما

يعىالبماالمسيححضرةفىنطقماأكروما8الوهءخاطىرجل

قطحياتهفينةمنالمسيحيخرجولمواندهاشهفعولهفرطمن

هغيربأحدليسألنفوقغاالصلب3يرفعالعالمبحرفأبهاساربل
الخممممينيومحصدالمحصولوفيروكان421ذاشرر

كانتلقدوخيالتصوركلفوقكانإذأمامهمذهالبداما

وعجيبأهواليبدوءلشىوكوواحدهيومفىفنسآالفثالثةالباكورة

نفحمهبدشبربذلككنيسخهفىعامكلعفوأثالثينكحبلواعألمحأشأنإذ

يومفىبطرشإليهوصلماإلىليصلعاممائإلىحاجةفىفإنهناجحأ

فىيحققأنيستطيعوالذيالكاملةقدرتهفىاللهروحلكخةوةواحد

قاككماأوواحدمكانفىعاممائةفىتحقيقهيمكنالماواحديوم

أيهاالواحدءالثىهذاعليكميخفالولكنالثانيةرسمالتهفىهو
واحدكيومشةوألفسنةكألفالربعندواحدآيوماانءاألحبا

38بط2

الشهادةمجد

تحديولقدالحاضرعرالفيالمسيححيينالقادةأعنممننيومولرهيعد
الكنيسهعلىالخناقمتلرضيقوعندماوالنازيالجستابوالرجلهذا

كانعظةبعدالسجنفىبهزجولقدوجههفىوقفمنأشجعهوكان

سيدهمهتلرالفوهررمناجطوقدالناسكانإذفوهررىاللهاعنوا
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األبطالبالشجعانتذخراألولتاريخهامنذالمسيحيةيسةوالكمإله

ويوحنابطرسحيقولونبلتعذيبأواضطهادأوسجنيخيفهمالالذين

فأجاب342وحمعنارأينابمانتكيمالأنيمكنناالنحنألنناال
أقامآباثناإلهالثاسمناكثراللهيطاعأنينبغىوقالواوالرسلءبطر

رثيسةبيمينهاللهرفعههذاخشبةعلىإياهمعلقينقتلتموهأنتمفىاكيسوع
األموربهذهلهشهودونحنالخطاياانوغفرالتوبةإسراثيلليعطىومخلصأ

59223أعنهيطيعوللذيناللهاعطاهالذيأيضاالقدسوحوالر

وشاهدأكارزأبطرسفيهاتنقلالتىاألماكنبالضبطنعلمالأنناومهـع

ومنطوانطاكيةأورشليمفيوعطأنهالواضحمنولكينالمسيحليسوع
وتتعصببهترتبطجماعةهناككانتحيثكورنثوسإليذهبأنهالمتصور

أيضاالمعتقدومنوأحزابجماعاتإلىالكنيسةانقسمتعندمالشخصه

لروماأسقفأولأنهتعتقديةالكاثوليكوالكنيسلىروماإليذهبأنه

تواقأكانبولسأنإذالرأىهذايشاطرهاالالبروتستانتىالفكرولكق

أساسعلىيعملالأنهاألكيدةلسبوعادةمنوكانروميةإليالذهابإلمط

بطرسيؤسسهاكنيسةإلىبولمسيذهبأنالمتصورغيرومنآخر

فيالكثيرإنبلوتقليدهالكاتوليكىاالتجاهحسبلهاخادمأويعيش

المسيحتالميذمنتلميذأورسولينشئهالمالكنيسةهذهاندونيعت
بالكلمةمبشرينليجولوتشتتواالذينالمصطهدونأنثأهابلعشراالثنى

أنيرجحونالفكرابئواآلخذونرومايقصدمنهمكبيرعددوكان
بطرسإنمكاريوسالقديسويقولةقصيرلمدةروماإليذهببطرس

إبانذلوكانهناكالمسيحيينلتفقدشهورلمدةزارهاأنبعدرومافيصلب

قبلهاسقشهدتبطرسزوجهإنقيلوقداشديداالقاسىوننيراضطهاد

المسيحيينإنأيضاقيلكماالمسيحلأسمنالموتعالشجعهاوإنه
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ابيانطريقإليءمساذاتسبيلهأخنهوإنهروماعناالبتعادعلىجعوه

شروقعندالباكرالصباحفينهولككلهااليلسائرآوظلالشمهير

صاحالمسيحأنهعرفوإذعيفيهأماممهيباشخصأأبصرسالش
كانتاميذأليإنالجوابهءوجاسيدياأينإليكوفادعس

عنهنيابةثانيةمرةواصلبمكانهآلخذذاهبوأناااهربثمهناك

وعندمامصلوباوتوعادعائدأناسيدياالبطرسوصرخ

سيديمئلمصلوبأأموتأنأستحقهالشرفإنهقاليصلبوهأنأرادوا

أضألألنيأسفلإليورأسىأعلىإليوقدماىأصلبأنأرجوولكنى

قريبعمايقولوهوروماإلمونظرامسيدىكأكونأنمن

هيرللجطوقالللمسيحمعابدإليالمتعاليةالوثنيةالهياكلأيتهاتتحولن

رومايانموتمخغهالممسيحخداماسبكونونأوالدمإنالمحتشدة

ءيرولسوفااالمسيحروحعليكويسيطرتخلصىأنأجلمن
ااألجيالمديعلىصامدةثاشةستظلالمسيحمملكةلكنوويذهبونقياصرة

وتوالىاألزمانمرعلىالخالدينءالشهدامنواحدأليكونالصماهدوذهب

االتاريخكلفىوالقرونالحقب

09



8

زبدىفايعفوب

ويوحناذبدىبنبيحقلىآخرينأخوينفراىال

يصلحانأبيهمازبديمعالسفينهفىأخاه

امتثأفدعاهماشباكهما

ذلكمنالمقصودولعلالناسمنأقوىالحياةإنيقولمثلهناك

يتبيئوهوإرمياصاحوقدنيرهافيالسابحجهدمناقويالحياةتياران

مىيمثإلنسانليسطريقهلالنسانليسأنهياربعرفتالحقيقةهذه

خيروأخيهزبدىنقوبيوقصة132إرهخطواتهيهديأن

يمينهعنواحدأيجلسأنالمسيحمنلتطلبمعهماأمهصاتأتألمذلكعلىدليل
اآلخرينالتالميذمركزيتزحزحمهماذلكفيضرواليسارهعنواآلخر

ألخذأجابهالوألنهطلبئهاإليالمسيحيجبهاولمأوذاكاالتجاههذافي
الوشيكالصلبثحافىفىاليساروعناليمينعناللصينمركزاألخوان

مكاخهصاجتزصبلالتالميذصفحايزحزلمخويئاأنكماالوقوع
أولبعقوبكانإذعشراالثنىمنالطرفينعلىووقفاالمصيرفيهما
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واحدكلبعدهسقطوقدالرسلمنالطويلالصففىشهيدأماتن

منأكثربئالذىيوحناأخيسوئاالستشهادمنيفلتولشهيدامنهم
م44عاماألغلبعلىيعقوبماتإذأخيهموتبعدعامةخمسين

ومجيريذكرماعلىم89عامفياألولاقرنخهايةحوالىأخوهومات

واألمماروالمواهبوالوزناتالحياةفيالختلفةاألنصبةموزعوسبحان

وسالوصةزبدىابنىالشقيقيناألخويئبينالتوزخكانولوحتى

ةيلىيافيصوباألكبراألخآلقصتاحمخنوهاأمهحا

هومغيصوب

االسموحووسالوىلزبدىاألكبراالبنيبدوماعلىيعقوبكان
وفىداجيمسانجلترافىفهومختلفةبألفاظالغربيينعندترجمالذي
عنالغربىالعالمأخذهاالتىءااألياجوجأسبانياوفىجاكالفرنسا

لجوابمصداقاوكانتوالعامةالملوكعلىوأطاقهاداىالقالصيادين

وتبعناكءشىتركناكلقدنحنهاقالعندمابطرسسؤالعلىميحا

األبديةالحياةيعطيهملنبأنهالمسيحورد9172متاللنايكونفاذا
زطأخذواوقدالحاضرةالحياةفيضعفماثةايضايأخذبلتفحسب

األكبرفبطرسالمجدةوعالشهرةذيوعمناألضعافآالفالواخ

يحململكأولاستيورتوجيمسالصيادبطرساسميحملروسيافى

أدطالمرجحومنمعاواسكتلنداانجلتراعلىملكآكانيعقوبما
السيديميئعنابنيهااحديكونأنبطلبالممسيحإلىتقدمتايتىأمهسالومة

القرابةهذهبحكموأخهامربءالعذرأأختكانتيسارهعنواآلخر
جهلتوقدالمسيححالحكممقاعدإلىالوصولتستطيعأنهاظنتالجمسدية
وأناالختالفكلالبشرأسلوبعنيختلفالناسحياةفىاللهأسلوبأنتمافأ

علىالعالقةيقيمأناليمكنواحدإليالمتفرقيناللهءأبناليجمعءجاالذىالسيد
29



زبديانالكتابيةالضصةمنفالواضححالأىوعلىجسمدبةبشريةسس
كانبيتفيآنمثويوحنايعقوببناألخووانتقجينينأبوكانالوولوسا

معارضهأدنيبدونالسيدءورااليسيرولديهيدعأناستعدادعلىيهفاألب

أعظمسفينةفيوأجلأعظمشباكآليمسكااألرضيةالشباكتارفيددترأو
ولديهامركزفيرغبتهماتكنومهمااإليمانمميقةسمالومةوكانتمجدوأ

المطلقءبالوالالمرتبطةالرغبةكانتالواخفىفإفهاالمسيحجانبإلى

أموالهنمنالسيدمنخدممنواحدةأفهاكاالعظيمالمباركالسيا

القيامةيومفئالقرإلموذهنلتحنيطهالسبتاقبلالحنوطوأحضرت
أنهاإذالروةأواييسبرمنقليلغيرحظعلىكانتاألسرةأذولجو

كانواالذيناألجرىهناككانبلةسبحفالصيدسصنةالتملككانت

كانتأنالاالمتصورومنوالخعمةالصيدفيللمساعدةيستخدمون

المدبنةفئهناكوجدوالماكادهاأفرإليهيذهبأورشليمفيبيتةتملثأيضة
الصفوةمنوكاناالتالميذطلبعةفئسارااالذانوأخوهيعقوبهوهذا

ااتالميذالسيدمنانحآرة

فدمةةوالدسيقوب

المعمباليسوعممدبابالقرابةمجردعلىمؤسسهيعقوبدعوةتكنلم

سلطانهيعطولمالبشرىالدمءلندااستجابةأحدألخدمةيدعلمفالمسيح
أنالمؤسفومنالرجلمشيئةأومدالجمنالمولدأساسعلىمطقأ

القيامةبعدإالبشخصهيئقواولمبهايؤمنولمالجسدحمسبالمسيحأخوة
يمسكواأنمرةذاتارادواإذوبنهبيخهمتباعدأالمسافةزادتلقدبل

شخصياتهمنتناولعندمالهذانعرضوسوفنحتلأنهبزعمعنوةبه
الالويالنظامعلىالخلمةيحطىالالمسيحنفحالأيعلىحينهافي

يكونأوأبيهمكانيأخلىالراعىأوالخادمابنأنيشترطوالبالتوارث
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فيللهيكلالدينيةالخدمةانحصرتفقدووارثهابنهأنهلمحردغرارهل

سباطاوسطفينيةالديتلخدطأفرزالذيالسبطأنهباعتبارالويسبط

وجعلناصادقملكىرتبةعلىالمسيحءوجابداإليالنظاممذاوانهى
سبقالتىللرسالةبشخصهاالنسانيدعووهوأبيهدتهوكهنةملوكأجميعأ

تعطىألنتصلحقدالجسديةالقرابةإنفيهايسلثلكىلهفأعدها

تكنونأنيمكناللكنهابشريةامتيازاتأوأرضيةضوقااألنسان
الجانبمنيعنىالهذاأنعلىالدينيةالخدمةعليهتبنىتىاساسا

كانتمتىالخلحةفىقريبهأوأبيهحذوءالمريحذوأناستحالةاآلخر

ديةالفرالدعوةيريدكمااللهأنالواضحومنأمامهواضحةاللهدعوة

توجهاألخوينهنانريكمااألمريةبالدعوةريعماكثيرةمراتفانه

للتلمذةايضأوأندراوسبطرسعىفىكمادوايومفىالدعوةلهما
الخدمةإليابنمنبأكراألسرةلتتقأنأجملومااأوالخلحة
11المقلسة

إذزبديبنبيعقوبالمسيحالتقىكيفبالصبطنعلمالونحن
بطرسقصةفيبدتالتىالصورةغرارعلىواضحاشيثاتابالكيذكرال

يوحنافعلهلالمسيحإليباألكبرصغراءجاوكيفوأندراوس

بهالتقىغعاالسيدحالعظيمءاللقابعديوحناعادوهلذاتهءثىال
والسئينالخمسةمنيقربمابعدالرسولمجلهيومأوقضيامىأندراوومعه

االعاشرةالساعةمخووكانبالسيدلقائهعنيقولأنيفتهولمعاما
عادوهلااالخالديومالكبنالعميقانطباعهأخيهعلىليقصعادهل

مشاعوهألهبتوكيفدارتالنىاألحاديثشتىمللدونلهليذكر

عنالحديثاليهودىأصالمأعظمعبانهفيورفعتأعماقهوأئارت
يرفعهابلفحسبالنفسيشبعالالسيدعحديثأىإن11المسيا
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والضعةوالمشقةوالتعبالمعاناةدنيافوقالمحلقلىبالرؤيالنسورأجنحةوق

المؤكدمنحالأىعلىاألرضعلىالناسأكتافتثقلالتىواالسغاف

كرارعلىءلقابيعقوبالتتىالمسيحوأناللقابهذاأخاهأخبريوحناأن

للمسيحتلميذوأصبحاألممافمناهتزالرعدابنوأنبطرسمعءاللقا

نسبةبامتىإنجيلمنالراجاحاالفيءالمماوأنلخدمةيتفرغأنقبل

قبلمنتمسلثالماوهوبهللترفدعوةيكنلالتالميذلألربعة

أبعرالجليلبحرعندماشيأيسوعكانوإذلخدمةللتفرغدعوةانكبل

البحرفيشبكةيلقيانأخاهوأندراوسبطرسلهيقالالذيحمعاناخوفي

فلوقتالناسصيادىفأجلكاوراقهلملهمافقالصيادينفإنهماكانا
زبديبنيعقوبنآخرأخوبئفرأيهناكمناجتازثموتبعاهالشباكتركا

فالوقتفدعاهماشباكهمايصلحانأئهمازبدىحالسفينةفىأخاهويوحنا
تتخيلأنلكوهل48122متوتبعاهوأباهماالسفيثةاترك

رعندوأجلهاالدعوةدروساجملقأخذالمسيحأماماألربعةمنظر

ومناألرضوجهلتغييرحركةأظمبدتاألربعةخءاللقاوفيالجليل
االموريوميريوهوالنبىزكرياعماحقديمأبأربعةبدأتأنهاالمثبر

نهالطريقمنخوفاويتوجسيتعزوزربابلالهيكلءبنافيالصغيرة

بيدالزيجويوونالسبعأولئكفتفرحالصغبرةاألموربيومازدريمن
01ة4زكمملهااألرضفىالجائلةالربأعينهىإنمازربابل

ءالبنايزيجيمسكىالسبمنالعاستريقديمأوهىالربعينفرحتوكا

فوقبعضهاويصافهاحجرفوقحجرآاللهبيتفىاألولىاألحجارويضع

إلىحجربروزدونالمرتفعءالبنااستقامةمنللتأكدالزيجمستخدمابعض

العظيماليومذاثفيالمسيحعينفرحتهكذاالداخلإليميلهأوالخارج

العظيمالذهيكلءبنافىاألولياألحجاريصعوهوالجليلبحرعلى



مشرقأصباحأأوفجراكيانالوقتأنالظنواغلبةالمجاركنيسته

بوسألنالصباححاألولىشعاعاضهافيهالثممسبتسكأخذت
الصباحأوالليلالصيدأوقاتوأفضلالشباكيلقيانكانوأندراوس

الشباكيصلحانزبديابناوكانضجيجأوحركةدونءالهادىالباكر

الصباجتباشرحالفرصةالقتناصتأهباأوالصيدفىقضياهاليلةبعدربما

المسيحءوجامشرقاهادئأنتخيلأنيمكنكماالوقتكاناألولي

كلفىالمؤمنينمنالعظيمالصيدباكورةأربعةبأولكالعالمبحرأمام
ااألرضعلىالقاسيةالليلظلمةبعدالمشرقةالبرهوضوكانالتاريخ
خطرةمنألجهاومايقولونكاميلاأللفرحلةفىاألوليالخطوةكانت

العددكثرةبمثلنايشغلالالمسجحأنالدجيبومنواعظمهاوأمجدها

فيونيكفهناكباحمهثالئةأواثناناجتمعحيظبلالجماهيرضجيجأو

إليواألدعىإثارةاألكثربلالعددعلىاألمريقتصروالوسطهم

منأباطرةأوملوكأربعةدعاالمسيحإنقيللوإذالنوعهوالعجب
فىيتحكونألربعةرهيبةجايالالمنظرلبدااألرضوأباطرةملوك

بثياجهمالبحرءشاطىعلىالسيدحيقفونوهموالبشرالشعوبمصائر

وتخبالصدورممالالتىتهمبأووربماالجليلومظهرهمالعظيمة

واحدألخدمتهيقدآولمبأكلهاالدنياأباطرةتجاوزلمسيحاولكناللب
المسيحيتحولولمنفسهقيصرطباريوسكانولوصألباطرةلمن

بخرجواأننجموماهموتأمالتحوارهمفىمستغرقينفالسفةاوبعةليأخذ
سقراطأخذربماااوالعلموالحكةالمعرفةنظرياتمنالعالمإليبه

فيلسوفاالتلميذيصبحأنقبلأرسطوأفالطونوعلميحاورهأفالطون

المسكونةيهزالدنيمافالسغةمنواحدأيأخذلمالمسيحلكسعظيما
ءحكاعنالمسيحتحوللقدواالبدلالتحليلعلىوقدرتهبعبقريته
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ءالمالملوكمنأربتةألمسيحينادونماأفيهاالفكروقادةألرض
السيدأنيهااالعالموكنوزالذهبخزاثنعلىبأيدجهميقبضونالذيئ

صدمورهمأوأكتاقهمعلىتلمعالذفيمكرينالحالقوادمنأربعةينادلم
ءشىمجدثلبموالقتالالحربأدواتملونيحأوالنياشيئأوالشارات

صمحاديتأأربعةكانوااألربعةإناالعجبحدثبلالجليلبحرعندهفامن

آضألإالوالمعرفةالعلممنيحملرنوالالسمكرائحةثيابهدامنتفوحءافقر

المسيحإليهاعهدمجموعةأعظمنواةوكانواااالمعارفوأقلالدراسات
قائدبأنتقنعناأنوحدهايمكنالصورةهذهأناعتقدالعالمتغييرفي

ظهوالذىاللهيقةافىهوبلانسانمجرديكونأنيمكنالالمجموعة

المسيحأنالدعوةهذهفينالظأنالواجبمنانهعلىالجسدفي

إلىالمسيحءجالقدإسهيستريمحأوالخاملاالنسانيدعوأنيمكنال

يلقيانكاناوأندراوسفبطرسالعملفىأنفسهميجهدونكانواأربعة
ءجالقدشباكهمايصلحانويوحنايعقوبوكانالبحرفئالشبكة

قدإصالحهاأوالشبكةباستخدامءسوايحملونهمواألربعةإلي
صعلكنهماألرضفيعامتهمومنحظأالناسأضألطمناألربعةيكون
وكانتبهيقومونكانواالذيلبسيطالصغيرلالعملفيءأهمناكانواذلك

هىىاوالصفاتالخالليحملونوكانواوالجدوالمثابرةاألمانةروح

قدمةمأخايدعوعندماوالمسيحأاألرضفيبطولةممللنواة

ذهبمنبملعقةيأكلهوودوأإالناعوهيدهالالظنأغلبفإنهسالةوالر

وجههيريالذيادالصدائمالبيطميحالممإنأاوثيرناعمفراشمنأو
النضالتصصيموجههوعلىالكفدمنمفتودةوعفالتهبالعرقمبلال

فيإتهشيئاينالأندونكلهالليليتعبهقدىالذوالسهرالصابر

فىأمينأكنتألخيراليوآلفيلهيقولىاللهاألمينالصادقإلىحاجة
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األربعةيدعووهوالمسيحأنالواضحومناثيرالكعلىأقيمكلقليل

المهنةيلمسأدقبتعبيرأوالرسالةإليالمهثةيمولالناسصيدإلي

وخاللواحدةوالناسسملثافيالصيدءباديرسالةإليتثحوللكى

فياالنطالقإليالسمكصياديحتاجوملناالثنفيمتماثلةوأسلوبهالصياد

فوقينسابأوالعاتيةاألمواجيكافحوهوءالصماوتحتالجاهفوقالبحر

الصبرإلىأحدهمايحتاجهوماالناسصياديقعلهكذاالهادثةالميأه

مركزكليهماعندوالهدفاآلخريحئاجهءوالرجاوالتعبواالخال

إثابت

تركافالوقتداالدعوةعلىالجواباإلعجابإلىيدعومماولعل

يمتصمهناكهلووتبعاهوأباهماالسقينةتركافلوقتوتبعاهالشباك
العميقوالمغزيسمرتتكررتالتىفلوقتألالتصميمهذامنأروع

حيثمنالقبوللنعلمإزاكلهنتوقفأنبنايجدربينواضحدرسفهاالبعيد

إهالتلكؤأوأوددترأوشهةدونحاسمقبولهوإذفيهالزمنعامل
وافنالتضحيةعامليثحمنالفبولعنيتحدثتركاالقولأنكما

أخرىلغةفىأواوأباالسفينةالشباكتركالقديهفالمدفوع

االعظيمةالخدمةفيالمجهولوبصاالنطالقفوةوالثرواألسرةالمهنةتركا

الميسورمنوليستركالمهالكفيالمشاعرصورنتأنالسهلمنليس

راثعاوداعأهذاكانأباهماداالسفجةمنوأكثرالسفينةعنالحديث

اايسموعالمسيحفيالعليااللهعوةلدهيستجيبونواألربعةالقديمالعالمعظيما

االجليلبحزعلىالخالداليومذلكفىوصحابهزبدىفييعقوبفعلوهكذا
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فدمةواالعدادبقلى

وتالميذهالمسيحرسلبينخدمةأقيرزبدىبنيقوبخدمةكانت

حلقائهومنذاألسخريوطىيهوذاالقافلةمنخرجأنبعدعشراالثنى
عشرسبعمةاكانتهيرودسيدعلىاستمثهادهإليالجليلبحرعلىالمسيح

ومنالخةعلىيتدربيدمالبلىفيسنواتثالثمنهاقضىعامأ

صاحبمااكرماإذالتالميذفياألصقالدائرةمنواحداانكأنهالواضح

إقامةكمثلتالمعجزأوخدماتالبعضرفيءسوالدائرةلهذهفييحالم

يصوبأخاويوحناويعقوببطرسإالأحدأيتبعهيدعولميايرسابنة
بطرسيسوعأخذأيامستةوبعدالتجلىفىأو573مرقس

711متدينمنفرعالجبلإليجهمعدواخاهويوحناويقوب

ويكنتثبيخزنوابتدأزبديوابنىبطرسمعهأخذثمجثسيماقفيأو
الثالثةأوضاعهافيهناالخةنريأنيمكنأو6273مت

علىالمقتدرالمسيحيعقوبرأيهوآالمهاومجدهاقوتهافي

الصغيرةالصبيةأماموقفأنهفيشكمنوماالمعجزاتصاخالموت

سيدهعظمةأمامومندهشامذهوالالحياةإليالمسيحأعادهاايتى

مومىومعهاألسنىمجدهفيورآهاالتجلىجبلأعلىإليارتفعوعندمما

ءضوفىالخاضرةالخياةمعانيصغرتبلعينيهامامالسيدتعاظموإيليا
فيالصليبيواجهسيدهرأىعندماوأمجدأعظمهىتىالاألبدية
11البشرىلمحفسءفداالموثنحوالعظيمةبخطاهيسيربلجشميماق

علهودربتهأعدتهأعوامثالثةالمسيحبةفيوغيرهاالدروسهذهكل

وعلىعليهالمسيحأطلقوقدابعدفيماابهايقومأنعليهكانالىالخمة

يعقوبيكينلمعليهاجبالالىالناريةالئوريةللطبيعةالرعدابنىأخيه
السامريونعاملذافداخلهفيتتلظىنارأإنبلثمنأكناساوادعأدئأبطبعا
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وإذااإلطالقعلىهذايقبلالفهوجافةخشنةقاسيةمعاملةيح

لهتنزأنيطلبانوهماالنبىإيليامنمتكررةصورةإلييتحوالنوأخوههو
فالتفتذلكفىالمسيحعلىألحاانهماويبدوالقريةلتحرقءالسمامنتار

ايهلثيأتلماإلنسانافيألنأنتماروحأىمنتعلمانلستماوقالوانتهرها

أنالمعتقدومن65و955الواليخلصيلالناميهآنفسى

الخيراتجاهفيحولهاباألحريلكنهاألخوينطباعيبدللمالمسيح
وتلعبوالمصاخاآلالتتحركأنيمكنالتىبعيهاهىتحوقالتىقالنار

فيجعلهالناسطباعيقدبالوالتجديدكدهاالحياةفيالعظيمالدور
تلتهبحتىالطباعهذهيرلاألحريإتءمافيوانارأالهادى

طاقتهتحويلعلىيصوبتدربوقدومجدهألحمهوتغاراللهعملقى

وكاناااألرضفىاللهومجدالمسيحلدمةالملتهبةوحرارتهالكامنة

دالحدوأبعدإلىطصرحاءجاالرىقووئاالرواسعفلكجانبإليلالرج

بعاملهوربطهوخهايتهالطموحلمسارالحقيقيةالصورةالمسيحكضهوقد

معينةءالسماأواألرضفيالناسكزمراأنإذبشرىوآخرإلهى

الحياةفيالناسحظوظوأنالحكنيمةالثابتةاألزليةاإللهيةيالمشورةأساسأ

الناسمملكةفيالماتسلطاللهاإرادةوفقالحقيقةأدركواإذاتسير

ومعانيهاهامظاهربأروعالحقيقةهفتكمثمفصموئيلأمحنهصالةولعل

وبهعليمإلهالربألنأفواهكممنوقاحةولتبرحالعاليالكالموأتكثرال
الشباعىبالبأستمنطقواءوالضعفاانحطمتالجبابرةقسىعمالاقوزن

وكثيرةسبعةولدتالعاقرإنحمتىكواوالجياعبالخبزأنفسهمثجووا

يفقرالربويصعدالهاويةإلييهبطويحيىيميتالربءذيلتالبنن

المزبلةمنالفقيريرخالزابمنالمسكنينيقيمرخوييضعويغنى

أتعلى238عم1المجدكرصىويملكهمءالشرفامحهلو
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والتضحيةوالتعببالجهددائمامرتبطةالعظمةإنالبثريالجانبن

ألحديمكنالوانهوالكأسالصبغةالمسيحالسيدلغةفيوهىوالمشقلى

وآالمهوعارهكأسه4ويعثمارعالمسيحبصبغةيصطبغأندونالمجديبلغأن
أيعلىاااألياممعواتماهلذلكاستعدادهمازبديابناأكدوقد
الذمنالمرتبالصحيحكالطريقالخدممةإليالمسيحالسيدوجهصاقدحال

الذىالمكانقهتاركةفتهايسالثأناإلنمسانوعلىوالعظمةللمجد

االمجدفيلالنسانبنعمتهيحدده

شهادهواسيقوب

لكنهكنيسةالفييعقوببماقامالتىماتبالخدكبيرعلملناليس
وزميللبطرسفيقكرودسهرأنظارإليهامتدتاألعمدةمنواحدوهو

وبينوالشرالخيربينالصرلنالحظولعلناوقتلهعليهبالقبضوبدأله

لقسدوالقتلوالقسوةالشرفيالهيرودسيينوفصيبوالباطللحقل

المعمدانيوحناالثانيودسوهرلحمبيتأطفالبرالكهرودسقتل
دائمةيطوفالذيالسؤالأنعلىاازبديبنيعقوبالثالثوهيرودس

الذيسمحفلماذاواحدمضطهديدىتحتيقعانتلميذانهناباألذهان

سأمامأنقسنانجدإنناأحدهمقالاآلخروينجومنهماواحديقتلبأن
مقدسالموقعهاتطأأنالبشريةالقدمتستطعالالتىالعاليةاأليمرارمن

اذأمامامباحتروجههاولتغطىنعليههافلتخلعاباالقترحاولتوإن
أنإليغامضأوسيبقىاألرضفيحلهيمكنالمااألسرارمنوهناك

وهوثحهاداالستفىعشراالثنىأوليعقوبكانءايماتشرحه

اللهحكةبطرسونجاهموئهفياللهوكشفاستفانوسرجمبعدالثاني
النتيجةعكسإلياتحهىوبيموتأنفيفتبدكلالحكةأمامعأوتهوقد

ءليسىيديهالمكهرودسمدالوقتذلكونيالعهودبهايحلمكانالتى
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ذللثأنرأيوإذبالسيفيوحناأخايحقوبفقتلالكنيسةمنأناسلي

هوالدمائمالبشريوالتصورأيضابطرسعلىفقبضعاداليهوديرضى

أظهرتافهصكةولكنفأركانهاويقوكنيسةاليسحغاالضطهادأن

هوونماهاوسعهاالذيوهوالكنيسةبذارءالثهدادمأنإذالعكس
اإلنسانهومعهوالشركةمعرفتهإلياللهبهجاالذياإلنسانأنللناس

ءشىكليممترخصيالحريبلموتأيخشىأوالضطهاديأبهالالذى

روايةصحتوإذافيهوالوجودالمسيحمعرفةأجلمننفسهاالحياةحتى

آيطيعقوبشجاعةأنمنندمريالسكأكليمندسنأخذهفيمايوسابيوس
الرجلالخصوصسوجهوعلىالجمبعأذهلتلسيدهوشهادتهالموت
وطالمسيحيةقبلالرجلإنقيلوقدكمةللمحامهوقدبهوشىالذي

علىبالسيفقتيالمعهأيضاماتوأنهوالغفرانالممطكبعقوبمن

إنقاذفىرتهقلظهرتفقدوبيعقموتئاللهحكةبدتإذاأنه

وإنوأقدرأعظماللهنفالبمثرىالطغيانيكنومهمابطرس
فيالصالحةالعليااإلرادةبلبشرىسلطانيقةافىيحكلهالالمصير

أأءالسما

وهناكالهندإلىذهبإنهوقيلعامأسشرلربعةيعقوبخدم

كانذوأورشليمإليعادثمأسبانياإليامتدتخدممتهإنبقولمن
الوجلوذهبودسهيريدإليهامتدتالتالميذنببارزأشجاعأمقدامأ

إلىأخوهوتأخرعشراالثنىالرسلبينشهيدأولالخالدينمؤكبفي

ولكننالطرفعلىذكرناكمااألخوانويقفطبيعياموثأوتالنهاية

سشراالثنىصففىليساروليناعلبلويسارهالمسيحيمينعلىال

والجاللوالحكةبألحقالناسأنصبةموزجوسبحانثهادواالستالشهادةفي
ااءالسمافيالعتيدالمجدفىهناكأواألرضفيهناوالعظمة
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88

يوحنا

عنواحديسوعشحهفىمتكئاوكانال

3103يوألوحبهيسوعكانتالميذه

البشريهنالذيتخيلهاأنيمكنصورةأروعيعطىأنبىغرأرادكاتب
قلوبخلتوقدصباحذاتيقطاوقدالبمثريالجنسفتخيلالمحبةعن

ومحبةاالنسانيةومحبةالطبيعةمحبةأنواعهابكافهالمحبةمنالناس

بينالناستحوللقدالنتيجةكانتفاذااألسرةومحبةالوطن

لبجطمفتوناكانالذياالنسالطفهذاغابةفىوحوشإلىوليلةيوم
يتمشىوكأنماالجبالسفوحفكوردثورثيتمشىكانوالذيالطبيعة

وجمالالكونرواخفىالتأملحبفقداالنسانهذامعبدفياللهمع

اوفلورإنسسبتلرجوزفنأمثاليعطينايعدلماالنسانيةحبأنكمااأالطبيعة
والجودقةوالرفقوالرلمحنانوازعكلالناسوفقدكافلوأديثنايتنجيل

نتىدلأمثالنرينعدلمالوطنحبإليانتهينافإذاوالرحمةواإلحسان
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عينيهعنيغيبيكمادالفلورشماوخيالهديغيرعلىالمننىفىضرب

الوطنابترمنضنةمعهحملوقدالعظيمةموسيقاهيزفوهووشوبان

اليونانيةأنقيجوناعلىنعثرأنيمكنالفإنناةاألسحبإليوصلنافإذا

ماتتحتىجثتهجوارإليوظلتالقبرحتىأخاهاتابعمتهالتىالفتاة

زوجهاءمجىتنتظرالتعيدءالفغمافيعامأتحدقثربنعظلتالنىبنلوبأو

معنىيققداالنسانفإنجميعاهذهتجاوزنافإذااالضاثعةوسفنه

اأتعبرالالتىاألبديةالطاميةبمياههاإللهىالحبنهرفييسبحلمإذاالوجود
وكانالقولمنأجمليجدلمنفسهعنيتحدثأنيوحناأرادعندحا
يكونقديحبهيسوعكانتالميذهمنواحديسوعحضنفيمتكئأ
التاليةالجوابمنيوحنانرىأىالمناظروأبهىالصورأجملمنإذأ

هومنبوحمضا

هوالرسوليوحناأنإلييذالمسيحىالتاريخفياالجماعيكماد

يعقوبعنالحديافىاإلشارةسبقتوقدهيحبهيسوعكانالذىالتلميذ

هىاألمانالمرجحومنسالومةامهماوأنزبدىابناأنهماإليأخيه
ومغالمسيحيسوعخالةابنالجسدحصمبفهومريمءالعذراأخت

أنهويعتقدوأظراوسبطرسمدينةصيداهبيتفيأصالبيتهأنالمظنون

أغنىكانوربماالحالميسوركانوأنهأورشليمفىآخربيتلهكان
الصيدأعمالفىفعلةيستأجركانأباهأنإذالمسيحتالميذمستميذ

أموالهنمنالمسيحمنبخدكناللواقالسيداتمنواحدةأيضأأمهوكانت
المعرفةهذهكانتءوسواالحكهنةسلرئيمعروفأكانأنهالمعلومومغ

3خربسببأوالكفنةلرئيسالسمكبيععنناتجةالبعضيعمكدكا

أنهويظنالراقيةاليهوديةالطبقةإلىالتالميذأقربكانأنهالواضحفن

السيدتبعحينرينوالعثالخامسةيناهزكانوأنهعضراالئنىأصغركان
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إلىعاشإنهويقالموتهفيالتالميذآخركانأنهكالهتاميذأصار

حكبمءأثنافىأفسسإليعودتهبعدماتوإنهميالدية501أو89عام
منعقاليحملفكانباطنهأماالرجلظاهرعنهذااطوراالمبرتراجان

هوايتالكسندروصفإلينستمعأنويحسناألرضعلىلالقواأندر

أندرمنعقاليحملالصيادابنيوحناكانملخصهماقالإذذلكفي

بعضىفىعليهنطلقونحنالناسءأبناعلىاللهجودأجزلهاالتىالعقول

يحملبالطبيعةكانأنهبذلكنعنىونحنالمسيحىأفالطوناألوقات

متصوفمتسعمتأملذهنذاألمعياكانجميالغنيأساميافذاعقال

يوحناعنفيهايديزوقدلملكاتاهذهألفالطونكانوربماروحى

لهيكنلمإذالواسهوفرصهيوحناامتيازاتيمالثيكنلمذلكمعلكنه
فلسفاظخلفذلثأجلومنأستاذأسقراطلهكانالقديمالعهدكتب
لهوكانااوروئاهورسائلهانجيلهلناخلفيوحناولكنوكتبه

بحبرانإشيدخطتهاقطعةأعظموكتبوتأملاستوعبأنهالخالدالثصرف
قةعلىوحدهاتقفيوحناانجيلفىاألوليآيةعشرةاألربمإنوقلم
اللهالكلمةكانالتاريخكلفىالدينيةوغيرالدينيةاألدابكل

كلمنوأعمقأبعدولكنهماقصيرتانجملتانجسدأصارلصةوالك

االنسانقلمخطهماكلوضأمنوجماالنعمةوأكثراالنسانعرفهافلسفة
السكثلرىاليهوديفيلوكتبلقدالمالثكةأوالناسألسنةعلىءجاأو

نيومانبقولكماذلكومعالوجوسالكلمة9عنكاملةمجلدات
علىعملغيرومنعاريانبيالفصورأإالليسفيلوعندالوجوسإن

ذللثمنوأكراللهشخصيوحناعندهوالذيالكلممةمنالعكس

يقفوامتحاواختبارأإعالنأهذاءجاوقدإنسانجسدقالمتاللهضىث

لمنقوضاغيرالثابتالصحيحوالدليلعايهالحىالشاهدليكونبنفسهيوحنا
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يستطيعيوحنانفعنكعتاألذنبسمعيقولأنلفيلوجمازإذا
شاهدناهالذيبعيوننارأيناهالذيحمعناهالذىءالبدمنكانالذىالفول

عيناورأتهجسدأالكلمةصاروإذالحياةكلمةجهةمنأيديناولمسته

يوحناورسائلالرأبماإلنجيلأيديناببئيوجدأنعجباللكلذيوحنا

بينيوحمنااستطأعكيفيسألأنألحدعنذافاالروياوسفر

إليوصلوكيفالساميةلعميقةلالبعيدةالحقاثقهبهذيتفردأنالتالميذ

نجيبأنأمكنإنالجوابإنوالحكةالمحبةرسوليكونأن

تسقطعنلىالمسيحوكلماتوتفكيرآتأمالالجميعمناقدركانأنههو

زرعهإنحتىالعميقةالبعيدةاألغوارإفىتمتدوأصولهالجيدةاألرضعلى

نهارأالجالسهوإذاألولللمزمورتجسيدوهوضعفبالمائةيأقى

المغروسةالشجرةوهونفسهسيدهليتأملبلسيدهكلماتليتأملوليال

يعيشأناجملومايذبلالوورقهاأوانهفىثمرهاتعطىالتىالنهرعلى

ليصبحعادتهتتكونأنأجملوماةالاألمورفئالتأملعلىاإلشمان

التأملوماأالثاقبالعميقالتفكيرتستدعىالتىاألمورأعلىفىتأملرجل

وطاعةوصالةإيمانلكلوالدسموالعصارةالحقيقيةالجذورإال
اللهامورمنوخاويةضحلةعقولناتبدوالماذاةسألنافإذاروحية

بالحقائقنمسكالولماذااضعيفأإيماننايبدوولماذاأالسامية

نتأملالأنناإلىبساطةبكليرجعالسببإنأافينةاإللهيةالعليا

بتأملنأخذهالذلكومعيقرأنسمعهونحنلمامةالجديدهالعهدناترأنحن
سناأنجهزالولكننانصلىكأننانظهرأوالوقتبعضنصلىنحن

إليهنتحدثالذيمنبالتأمللنعرفالنعمةعرشأمامللمثولوقلوبنا

نسمعلمإننانقبلهأوعنهأوانسألنطلبهأوفيهسنتحدثالذىوما
يسوعوالمسيحالفارغةمدرستهإلىننثمىذلكمعنناولكفيلوعنالبتة
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يزيدالولكنهمقدسآواحماتصورمجردولكنهاالذلكلناصبح

رهبتنايثيرأونفوسنايمركلمإذالنااحماسيبقىوهوالتصورعن
ءشىكليتغيرتأملرجمالكناإذاأنناغيرفرحنايععقأو

التىالجديدةوأورشليمعنهيتحدثالذيالجديدوالعهديسوعفالمسيح
وفيوأأعزلناالسيدويصبحالحقائقحقيقةجميعاتصبحلناليعدهاذ

نقرأومافيهانعيشالتىالمدينةذاتمنوأصدقاعظموالمدينةءاألصدقا
أكثرويقولاليومإلىيفعلالاليزوعماأوقاليسوعفعلممااللهكلمةفى

ترفعالتىوالتقاريرالصباحيةصحفناكلفىنقرأممااألبدإليصدقا

بوحناوصففىقيلأوماوامتيازاتهالعلىالتحصيلعليهيطلقماوأماإلينا

هذاأنفلنذكروالعلمالمعرفةومحدودوعاميونرجمالأنهممنفوز
العجيباالنجيلهذايقرأومنابمالراالنجيلكلذهنهفييحملكانسولالر

كانولوحتىخاويآخائبآسيخرجفإنهحقائقهافأئالتأملدون

سيشزكفإنهالكافيةوالدراسةالمتعمقبالتأمليقرأهمنأماءالعلماأعلم
لكمونيكلكىبهصؤبرآعناهورأيناهالذيالقولفىقسهنايوحمع

الالمسيعيسوعانجهومعاآلبمعفهىنحنشركتناأقاقيمعناأيضأثركة
13يو1

حلويوحنايصورواأنوالكتابءاوالشعروالرسامونالفنانونتعود

هوهذاولعلالتفكيرمحلقالنظرةبعيدالوجهحالمالقسمات
الجووملكالرابماالنجيلوبنالنسروبإنبينهيربطونجعلهمالذي

معيوحناكنلالبعيدالمتساممطءالفضافيالقويتيئبحناحيهيضربالذى

الرقيقالحلوالتصورهذاءورامعالمهتضيعأنبخمثىآخرشيئةكانذلك

يوحنايكنلمالرعدابنبدالمزالعنيفالثائريوحنابهونعنىالحالم
هذافإنببطرسقورنفإذااألنثويةالطباعإلياقربالبعضقصورهكما
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الذىيوحنامنالعكسعلىالكالمسرجخشنشديدعنيفألخير

المسيحتواجهالتىالشجاعةيمالثالوهوكالمأوأقلتأنياأكئركان

التكيلمدونمركزآيطلبعندمالمهءورايستزوهوتريدأوتطلببما

أنومحكتاباتهكلفيبالمحبةفاثضأيكتبوهوالالزمةبالمراحة

كلماقولهفيجويتدكتورمعنتفقأنناإالوصادقضيقىكيلههذا

الرسوليوحناعنتخيلتلمامغايرةصورةأريعلماخدمتىفياتقدم
لييظهرالذىيوحناعنكثيرأتحلفالمصورونرحمهالذىيوحناإن

مظهرأوتجاعيدأوغضونبلرنيبدوتصويرهالفنألفكمافيوحنا

الفنانونأعطانالقدالعاطفةعنيتحدثأثرأواالهنمامعلىيدل

أحمعأنأستطيعالولكنىالملمسناعمويوحناالوجهمغضنبطرسأ
تنزلأننقولأنأتريدياربللسامرينقريةلمامللسيديقولالرجل

لءأتساأندون945الوأيضاإيليافعلكمافتفنيهمءماالممننار
بذكاقصدوالااالرجلطبيعةهىهذهوهلأاايوحناهوهذاهل

الذىيوحنايوحناعنالصحيحةالصورةيعطلمالفنانإنأقولأن
الرقيقةبشخمميتهيرعهوهوالفنانأنشكالإذالمسيحيسوعاحتضنه
يكرنأنوالبدالحقيقةمنيقتربكانالنظرالبعيدةالحالمةالوادعة

منئيرالكوجههعلىيرتمممأنوالبدمالمحهبعضءوالخفاالغموض
الداميةجراحناهاءازانكشفأنيمكنالتىواللطفوالرقةالوداعة

ينبغىإذأنثويايكونأنيمكنالاللطفهذاولكنالمكسورةوقلوبنا

قصدإذاإاليهيهزأأنالرثاريستطيعالبالرجولةممتلثاقويأيكونأن
هوإذبرقاأيضاكاننورأكانالذىيوحناألنبالناريلعبأن

االرعدابنىأيابونارجسأخيهمعيسوعدعاهالذيالشخص
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بماوالصفهالخلةهذهعنيعقوبشخصيةفيالحديحثسبققد

لهكانالذىالطموحثورعنالحديثسبئكماارتكرإليهنامعهنحتاجال

الملتهبةالغيرةإلينثيرأنكنىيمماإهناكاإلالرجوعويحسنألخيه
أنايريناوصذكرلقدحياتهطوالالزمتهوالتىقلبهتمألعانتالتى

مهرطقمارجالرأىوفاكليستحمأفسسفيحمامإليمرةذاتدخليوحنا
يوحنامنكانفاالمسيحلالهوتبنكرانهمعروفأعانانتوسسيراسمه

يضمهأقتملالألتالبابمنخارجاوأسعالمكمانمنقفزأنإال

فىالكنيسةلمماضةأنجيرومذكروقدللمسيحعدومعواحدسقف
وضيدتااقتوشرهرطقةعلىردأيكتبانالرسولمناطلبوأفسس

مةوالدتهقبلوجودلهيكنلمالمسيحأنعلىمزاعمهاتفومالتىنيبنواألبب
هيلروايالمنالثالثةاالناجيلفيءجمامايكلأنعليهأنكامريم

ءاألناجيلهذهفيقذكرلمتىوالبالمسيحالمتعلقة
المحبةوحضنيوحنا

مجبهيسوعتالميذهكاقمنواحديسوعحصنفىمتكئاوكان

ويسوعالحيبيوخابينربطتالتىالمحبةرابطةعنهذامنأبلغدليلوأى

حليلهااعبههذهأمامأتوقفوأناذلكمعولكنىسيدهالمسجح
دأناالهءأالمميزةالمحبةشىءوقبلأوالهىإذعجبآأشهدأجدفى

هناكفليسءواألحياانحلوقاتجميعإلىتمتدشماملةالمسيحمحبةأنأعلم
يومأمايعشعلمءحىهناكوليسالمسيحمحبةإليهتصللمنحلوق
واطبىالبحارأممادفيابضالرالحيوانالمسيحأحبلقدالمحبةبهذه

أعشاشهافيددوترتنعبالىبانالغراخوفرالموحشةالغالةفىيحمىالذى

يلشاردوالشابالمنبوذالطفلإليالمسيحمحبةامقدثوقدالبعيدة

كاالجصيعالىنورهاشعاعترسلالنىالمحبةإنهاالمنحدرةوالفتاة
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كماالكلفوقبنعمماتهاتخفئأوصباحكلفىالمشرقةالثممسرسل

المروياماعءالسماترسلأواءاألرجاسائرفيالعليلالنسيميهب
كانيقولأنذلكبعدكنيميففكوجودهإحسانهيفبوعمنيتدفق

يكرههمنعندتتوقفالالتىالمحبةهىذلكمننرأكإنهابليحبهيسوع

اأشبهأوماطباعأوأخالقأوشكلاوصورةمنذاكأوالسبلهذاالناس

يحبمسيحاللكنكارليلتوماستحبأنبطولةإخياأحدهمقال
صديقإنه00لهيقصدهالمنيقهوهوكارليلوغيركارليل

يوحناعلىيطلقفلماذاوالضالوالضاخوالمكروهوالتعسالمنبوذ

المكانيأخذالتالميذبينوحدههوولماذاايحبهيسوعكانالذى

دوائروجعلهمتالميذهالمسيحاختارلقداصدرهعلىءيتكىإذالمفضل
عشراالثنىمنوهناكعثمراالثناوهناكتلميذأالممبعونفهناكمتعددة

عنهقيلالذيالواحدهذاالثالثةبينوهناكالتالتةدائرةاضيىدائرة

3اتلصدأصغرممانألنههلأايسوعأحبهفلماذايحبهيسوعكان
العصغيرفأجابتإليكأحبأوالدكأىبيةعرإمرأةسئلتوقد

كانفهلاصحيحتىوالمريضءيجىحتىوالمسافريكبرحتى

همأكئركمانألنهأوالسيدإليوأحوجهمالجميعأصغرليوحنابالنسبةاألهر
يكونقدانجهلهآخرلسبباألمريرجعأومعهتجاوبأوبهتفهمأ

هنالكنناليوحنااألممقالمسيحلحبالدايخعهوغبرهأوالسببهذا

بطرسأعطىقدكانفإذااسبرجنيقولكمااالختيارنعمةأوحكةأمام

محبآيكونأنيوحناأعطىفإنهحكيمايكونأنوغيرهشجاعأيكونأن
الناسبينحمياتهفىالمباركةالعظىنعهوهذهومحبوبأ

المهذبةالمحبةالواقعفيكانتبلهدفوبغيرعبثاالمحبةهذهتعطلم
ففضالمتعددةكثيرةضعفاتعنتكشفالذيالرعدالبنالمصلحة
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فيظهركماإليهوتسعىاالنتقامتؤثرملتهبةناريةكانتروحأنن

يمنعأنفىاألنانيةرغبتهفىاظهروكماسامريةقريةليهلكالنارطلبه

أخيهمعيجلسأنطموحهفىظهروكماالمسيحباسمشمياطيئيخرجششصآ
عاطفتهاتجاهوأداربهأمسكالربانغيرطالكراسىافضلعلى

فيقلناوكماالمحبةلهبإلمالمحرقهاوتدمرنورهاإلىخهارهاوحول

مةلمحدووجههأحولهأبلااللتهابطبيعةيغيرلمإنهيعقوبعنالحديث
كأنالسامريينقريةلخهلثنارآطلبالذيهذاأنغريبأوأليعمطصالحة

ذهبفإذابالخالصللسامريينللمناداةالساعيئالرسلأولنمبعدفيما
السامرةأنليمأورشفىالذيئالرسلعأنماوبثرهاالممامرةإلىفيلبس

صليانزاللمااللذينويوحنابطرسإليهمأرسلواحتىاللهةكاقبلتقد

يرويبنفسهيعنىالكانالذيوهذاالفدسالروحيقبلوالكىألجلهم
ضمهحممافائقةبعنايةورعاهشاباأحمبأنهالسكندريأكليمندسعنه

عنالشابتباعدالزمنمنفزةافسستركوقدولكنهالكنيسةإلمما

للصوصزعيمابحأحتىالفسادفيوأوغلوضلالروحيةالحياة

رتهأبوإذالجبالفىإليهسعىالمحزنةبقصتهوحمعالرسولعادوإذ
ولىحتىالشابرآهأنومازعيمهمرؤيةفطلبعليهقبضتالعصابة

باالسمحلورنيئفىوناداه3خهوبلماذاالرسولفمساحعذعورأ

يوحناهوهذاالمباركاالسمأسرهإذوبكىفوقفيقفأنالمجيد
وتعحنعوتغيرتوجالتىالمحبةوهىاآلخرفيعنلمجثأننهسهنسىالذى

العبقةوالزهرةالفجةافرةفىالحلوةالعصارةتبصرالتىوهىوتهذب

االيابسةالبذرةفى

حضنفىاتكأالذىالتلميذألنهذلكمنأكرمغبوطأيوحناكان

ثمةتكنولمقلبهونبضحبهحرارةإلىالناسأقربوكانيسوع
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كمااللهمعسارأنهأخنوخعظصةكانتاالطالقعلبيهمافاصلةسافة

واالقتراباللهمعءباللقالميستمتعابراهيمءوجاصديقهمعالصديقيسير

لوجهوبهاصاحبهالرجليكلمكمااللهمعموصىوتكلميافتهوضإليه

اتكأالذىليوحناكانتوااللتصاقابواالقرلدفوورةأعظملكنه
أنفهوالحقيقةهذهتعطيهأنيمكندرسثمةكانإذارهصلعلى

المسمافةتكنمهمااللهمنبعدعلىيقفأنإليحاجةفيليسثهاإلفسان

بلواالنساناللهبينالمسافةليقمرالالمسيحءجالقدبيتهماقصيرة

األبديةالمحبةونبضاإللهىالصدوءدفالمؤمنيستشعرحتىتماماليلغيها

فيالبشريالذهنيعيسكلههذابعدأنهالمؤسفومة11اقهعند

ولعلالمسيحيسوعمنتقربهالنىالشفاعةأوالوساطةعنالبحث

سطرماأبدعمنتعدالتىالرائعةهيةاإللالكوميدياقصةفىيبدوالخيالاط

اسعالوالرجلوهودانتىلكنالتاريخكلفىالدينىدبافاإلقسان

ىاللهاألمرءالطيسبقلذىالمطهرلفكرةمنالتحرريستطعلممنالن
طلبفىدانتىصرخوعندمااااليومإليالبعضبذهنيطوفيزالما

القديساتإحديإليتتوسلعتفهرصرختهيياتريسحمعتالخالصيه

فىيكنلمدانتىولكنفيهمتشفعةءالعذراإلىبدورهاهرعالى
علىءيتكىأنيوحنافىلالنسانحمحالمسيحأنإذكلههذاإلىحلجة
هاصدره

وقدالواثقةالمحبةنانريأنيمكنفإنناأخريتظرةإليتحولتاقاف

ءالعذرامريمبأمهإليهعهدلقدعظيمينأمرينفيفيهالمسيحئقةظهرت
عايةالرتكونماكأوفىورعاهاصتهخاإلييوحناوضمهاالجميعرن

عهدأنهكماعامأعشراثنىلمدةأورشيمفيمعهعاضمتإصهاقيلوقد
ااالمتألمةللكينيسةاقهمنعظيماإعالنأالروئايسفرهإل
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المحيةورسالةوحنا

حياةفىوأثرهاالمحبةامتيازاتعنيكشفذكرهسبقماكانإذا

المحبةهذهتجاهورسالتهبوحنامسئولياتنعلمأنالمناسبمنفإنهيوحنا
العظيمة

إليالظهوررغبةمنيوحناءشىكلوقبلأوالالمحبةهذهاخرجتلقد

األخيرالمقطإلىالسعىإلىاألولالمغعدءوراالسعىومنءاالختفاحب

الئالثوالرسائلانجيلهتقرأإذوأنتلنفسهاماتطلبالالمحبةأنتعلملقد
الرؤياسفراستهلوعندماهناكفيههااحمهتجدأنيمكنالكتبهاالتى

تجاوزوقدعشراالثنىمنالبافىالوحيدالرسولهووكاناحمهبذكر

سيدأورئيسبلقبنفسهيصفلمالمائةمنواقتربممرهمناللسعين
الضايقةفىوشريكسكمأخوميوحناأناللكنيسةالعظيمةروئاهفىقالبل
افوذجيضعوهو19رووصبرهالمسيحعوعيملكوتوفي

قدالمعمدانيوحناكانفإذاالتاريخكلفىالكنيسةلقادةواألعلىاألحمى
يوحنافإنانقصأناوافىيزيدذلكأنينبغىبالقولطرسالتهبدأ

وأنييزيدذلكأنينبغىيقولأنهلوكاأكرهوماإلييمتدالحبيب

أنوشأنهعظمتهتكنمهمالبشرييجوزفالحقوهذالختفىأنا
يحجبأنيمكنأومتعالياأودامنفرمكانأويأخذالمسيحأخوةعلىيتميز

ءالسماإليوإياياموسىعادوكاوحدهيسوعروئةعنيضعفهأوالنظر

تكونأنينبغىفهكذاوحدهيسوعإالأحدايرونالتالميذيعدولم
حدعلىالمجدأوالضيقفيءوشركااخوةورعاياهابقادتهاالمسيحكنيسة
يوحناعاشلغدالمحبةداهأولحمتهاكانتخدمتهأنكماءسوا

ألنهيااألرضتسمحهاأغنينةأعظمليغنىقيثارتهرافعاالمحبةلحنيعزف
بهيؤمنمنكليهلثاللكنالوحيدابنهبذلحتىالعالاللهأحبهكذا
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ظاهروناللهأوالدابهذ361يواألبديةالحيأةلهتكونل

أخاهيحبالمنوكذااللهمنفليسالبريفعلالمنمملإبليسوأوالد

كانكماليسبعضابحضنامجبأنءالبدمنعتموهالذىالخبرهوهذاألن

وأعالشريرةنتكالهأعاألنذبحهولماذاأخاهوذبحالشريرمنقايين

العالمكانإنإخوقىياالتتعجبوا30121يو1رةباأخيه
مناإلخوةخبألنناالحياةإليالموتمنانتقلناأننانعلمنحنيبغضكم

وأنتمنفسقاتلفهوأخاهيبغضمنكلالموتفىيبتىأخاهيحبال
1ه331يو1فيهثابتةأبديةحياةلهليسنفسقاتلكلأنتعلمون

نفوسنانضعأنينبغىحنفنألجلنانفسهوضعفاكأنالمحبةعرفناقدجمهذاال
بلواللسانبالكالمنحبالأوالدييا361يو1االخوةألجل

يسوعابنهبالممنؤمنأنوصيتههىوهذه81ة3يو1والحقبالعمل
أيها332يو1وصيتهأعطاناكمابعضأبعضناونحبالمسيح

منولدفقايحبمنوكلاللهمنهىالمحبةبعضأألنبعضنالنحبءاألحبا

8و47يو1محبةاللهألناللهيعرفلميحبالومناللهويعرفالله
التىبلجديدةوصيةإليكأكتبكأقاليةياجمىمنكأطلبواآلدط

لمجمسبتسالثأنالمحبةهىوهذهبعضأبعضنالمجبأنءاليدمنعندناكانت

أحبهأناالذيالحبيبغايسإلىالشيخ6و5يو2وصاياه

كنيسةمالكمنيؤلمماهناككانإذالروياسفروفي1يو3باصدق
م23رواألولىمحبتكتركتانلثعليكعندىلكنأفسس

غسطحنوطيأوءجاثجومنءشىكلهىفالمحبةحقعلىيوحناكمانأجل
أنلمحديمتقدبدوفثماكلتماذلكبعدوافعلأحببليقولبعدفيما

واحدهبارةليقولحماليحطونهكانواالشيخوخةمنوهنوقدالرجل

لهاوقالوالشباببعضضاقوإذابعضابعضكمأحبوااألوالدأجمها
أالربوصيةإنهاأجاباأآخرشيئأتقولأنيمكنأال



وهوالرجلإلينايحملوالتاريخوفخرهيوحنامجداقعالوفيالمحبةانت

ويقولونالعظيمالرجليبكونوأحباعهتالميذهيسمعالموتضعةفي
حبيببلأوالدىياالالرسولتقولونماذافقالاالرسول

بهنفخرأنيمكنماهناكليسإذحقوهذاأجلااومحبهيسرع
صموثيلقاللناالمسيحومحبةالمسيحليسوعمحبتناغيراألرضهذهعلى

تفخرهل113تفخربماذاواسألالموتلحظةفىنفسكتخيلرزفورد

الفخرهوالحياةنيفخرأعظمإن100السلطانأوالمالأوالنفوذأوبالجاه
االمسيحبيسوعالمحبةالعميقةدالعالقة

أنسعيدأكانهلأعلمولستعشراالثنىآخرليبئيوحناعاش
اشخثطبولسأنأعلمهافىالعظيمالرسلموكبفيالركبآخرونيك
األرضفىءبالبقايلزمهولمجدأأفضلذاكالمسيحمعليكونينطلقأن

األخيرالنفسإليبهاويقوميؤديهاأنعليهكانالتىالرسالةسوي

ورأىالتاريخمواكبعلىالخالدةبروئاهخرجالذيالرجلهوفيوحنا
ختامنيصرخأنهويكنىالعظيمةبابلبعدسقوطالمقدممةالمدينةبطمسفي

يسوعالربأجمهاتعالثمينسريعأآنيأنانعمذابهالشاهديقولروئاه
آمنجميعكممعالمسيحيسوعربنانعمة
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8

حلقىبنيعقوب

تداوسالملقبلباوسحلفىبنيصقوبال
013مت

بالدموعمبلتانوعيناهاالنجليزىالشاعرجرايتوماسوقف

يموقالالكنائسإحديفىمقبرةفيالراقدينالمونيإلىينظروهو

بناراألياممنيومفىممتلةقلوبهمكانتمنالمهجورالمكانهذافي
يستيقظأواطوريةاالمبرصولجانأمامهاينحىوأياد3احماوية

ظلماتفيولكنتلمعجواهرمنماألفغامبأعذبالضثارأجلهامن
اءالصحراقلبفىولكنرهاعبترسلزهرةمنوآ11المحييط

ولكخهماألرضعرفتهممنأعظممنرجااليبكىوقفانسانهذاأجل
أنهمسويقصتهممنالناسيعلمأندونرالقلظلماتفىوغيبواطووا

كلماتقبورهمعلىيكتبأنامكنوإذاالزمانمعلسبيلهمذهبوا
وحدهدتهمعروفالمجهولينالجنودقبرعلىتكتبالتىالكلماتفإنها
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تعرفتكادالولكنكعشراالثنىواحدأمنحلفىبنيعقوبان

الكتابمناستنتاجاعنهيثارأننيمكمابعضأواحمهخالماشيثأعنه

سيكونالمجهولالجندىهذافإنذلكومعالتقاليدرواياتبعضأو

نستنتجكناإذاالصوابجادةنتجبولنومالحظاتناتأملناموضع

ليقودوااختارهمفيمنالمسيحرسالةعنتكرجالالتىالعامةالحقاثقعنه
أنيحسنولذااكلهاالخليقهإلمطريقهاتشئوهىالمسيحيةالحركة

ةفيمايلىنراه

للرسالةوالدعوةحلفىبنوبي

منأكثرنعرفإذلسناحلفىبنيعقوبهومنبالضبطنعلملسنا
منيعقوباالسمأنوبخاصةعشراالئنىالمسيحتالميذمنواحدأنه

تحديدفىاألصريختلعطقديعقوبمنأكروهناكاليهودعندالشائعةءاألحما

هذاأنباعتبارالربأخىبيعقوبشخصيتهطربمنفهناكشخصياخهها
زبديبنويعقوبكيوحناالمسيحخالةابنوهوكذلكدعىقدلراألخ

بهيؤمنوالمالمسيحإخوةأنالثابتمنإذمقبولغيرالرأيهذاولكغ
االخوةهذهتحصوركانمهماالمستطاعمنوليسقيامتهبعدإال

منناكولالمسيحبيسوعيؤمنالوهوتلميذأمنهمواحديكونأن
باعتبارالعشارمتىأوحلفىبنالويأخوهوحلفىبنيعقوبأناعتقد

كاناألولأنوحيثحلفىبنيعقوبأخوهوحلفىبنمتىأن

متىوينالعالقةأنتصورهمفيفالبداليهودياإليمانعنمرتداعشارأ
اإليمانعنالمرتداخيهضدكانيعقوبوأنمتوترةكانتويعقوب

أنهاعتقدمنوهناكوحرابهاالرومانيةالقوةإليمستندأيعيشوالذي

الذىالكبريعقوبعنلهتمييزأمريمأمهوأنالصغيريعقوبدعى

يوممرقسقولإلياستنادأهذاءاصوقدزبديبنيعقوبرأيهمهوئ
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ومريمالمجدليةمريمبيهنبعيدمنينظرنءنساأيضاوكانتلصليب

التصوريكنومهما514مروسالومةويوسىالصغيريعقوبأم

بينهممنبخرجلمعشراالثناءوهؤالعشراالثنىمنواحدأنهإالفيه
صورةأبشععلىأداهابالحريأوالرسالةانالذىاالسخربوطىيهوذاإال

التىصةالفرأعطوافإخهداالبفيةوأماالبشريالخياليتصورهاأنيمكن

تفخراإلسرائيليةاألمةكانتفإذاالبثريالجنسمنلغيرهمتعطلم
الممتدونسلهارعمثاالثنىأسباطهاءآبايعقوبءأبنامنعشرباالثنى

الذفيرسوالعشرلالثنىبالنسبةشيثأيعدالالفخرهذافإنالكجير

كلبينشعابهامدتالتىالعظيمةللكنيسةالصحيحةالنواةالمسيحجعلهم

الجحيموأبوابأبدأتسقطلنوالئىالتاريخكلوفىاألجناس
وجهادهمبعرقهمالكنيسةصبغواالتالميذءهؤالأنومععليهاتقوىلن

ألناألرضفىالمحظوظينأعظممنوالشككعانواأنهمإالودمهم
النسانيعطىأنيمكننصيبأوفىأعطاهمالناسأنصبةوزععندماالله

دمةاوفىالطليعةفىيقفبينهمواألصغرفيهمواحدوآخربشري
وعصرجيلكلفيالبشرمواكببين

جمهامجدهمالتىرسالتهمءإزاعدماتحسبأنيمكنأخريرسالةوكل
الرسلواحدأمنكانحلفىبنيعقوبأنويكنفىأجلاأالمسيحيسوع
هذهمنوأقدسأنقىرسالةعنتحدئنىأنيمكنفهلوإالعمثراالثنى

عنهانحرفالذيالمستقيمالخطإليعادتالتىالرسالةمىأليستالرسالة
فىالملتويالسبيلفيوسارعدنجنةمنالخطيةأخرجتهالذياإلنسان

ينقطعالحتىءالسمافىبرجأرأسهيبنىأنيفكراماأوليفكراألرض

علىوالموتالحياةبمثهرتهيتحدىالصيتذاخمشهورأويبقىاحمه

التاثهالطريقفىاألرضيةقصتهمويقضونالناسيعيشومءسواحد
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كواكبهاأوالسينمانجومالعادةفييفعلكماخيالهمفىتلمعالتىثهرةالعنحثأ
ءاألضواهذهعنمجثاالبشربنىمنالمجهدالركبيسيروميقولونكا

بختنىثمقليالءالفضافىيلمعالذيفالخاطبالبرقالكلأشبههىالتى

شهرةإلييلتفثالمنالناسمنوآالمحزقةكالثمهبالظالمفي

آخرصريعايمممقطحتىيسزيحاويهحأأندونالمالعنيبحثولكنه

لهجيوبالالكفنثوبانإذشيئأالمادةمنمعهيأخذوالاألمر

تنتهىالالتىبالحروبالعصوروتتماوجويقاتلونالناسبصارعوم

عليهواستولياالنسانبهجنوقدالمالعنبحثأتقفالالتىءوالدمما

عودةفيرغبةدونالمممارأخطأوقدحقةاالنسانمسكينالممعار

لكنناتوقعتدوناألبحيةالهاويةإلىيندفعوهوسيرئهوادةأو

الطريقإليويحولهمينقثهمأناألبديةرحمتهفىالمسيحشاأناسأنرى
ائمنأقلهموتراباألرضفىكبيرأىمنأعظمهموصغيرالصحيح

الذيءالشىهومااعلملستالناسبينءالعظاهروجولالملوكتبرمن
يطلقالذياللقبويداقاألرضمتاعمناالنسانيأخذهأنانيمكن

الصحيحةالسبةبهذهيرتبطالحقيتىمجدىكانفإذاكمسيحىاعليه

بكلالمسيحشخصفىتدمجنىالنسبءياكانتوإذاالمسيحليسوع

لفظيداقالذىءالشىهوفاومعنىجاللمنالمسيحكلمةفىما

فكميحاحقيقيأواقعآهذاكانفإذااألرضفىمسيحى
عشراالئنىمنواحدأويصبحاألولالصفإلىالمسيحىيقفزأنباألولى

االنتظارإلمحاجةفىأنناأظنلستالمسيحىالتاريخفيصفأولفي

ننفذحتىالصبرإليحاجةولسنائالحقيقةهذهلندركالدهرنهايةإفى

نريأنيمكنحتىالحياةفىاألعظماالنقالبلرىالمنظورءوراماإلي
ووضعوضعهتغيروقدالغنىبيتعندبالقروحالمضروبالمسكينلعازر
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المؤمنقصةنتابمونحنتنعكسانالبدكمابافاماآليةوانعكمستآلخر
التغبرهذاريلالزمنهذامثلإليحاجةفيلسناالمؤمنوغير

المدينةعنيتحدثوهوروئاهختامفىيوحناالرسولقالواالنقالب
األوثانوعبدةوالقتلةناةوالزوالسحرةالكمالبخارجاألنالمقدسة

يعقوبدعوةمجردان5100ة22روكذبأويصنعصبمنوكل
كتبتعجزماالمعافمنتحملعشراالثنىبينمكانهليأخذحلفىبن

استيعاجهاعنكثيرة

الصحيحةوخدمتهحلقفيوبي

ءشىكلوقبلأوالإخمهاحلفىبنيعقوببهاقامالتىهذهخدمةوأية

كانتومهماالخدمةهذهنوعكانومهماالمسيحيسوعخلمةكانت

أنافالطونأرادعندماأحدهمقالالمسيحخدمةانهافيكنفىدرجتها
كلفىاسرو4حفظتالتىالفلسفةكتبوساثرالجمهوريةكتباحمهبخلد

الكوميديا5كتباألجيالمعاحمهيخلدأندافتىأرادوعندماالعصمور
الفردوسكتباألبدإلىاحمهيذكرأنملتونأرادوعندمااإللهية

كتابأبشخصهيكتبلمالمسيحأنالعجيبمنلكنوالمردودالمفقود
أماممفتوحأكتابأبذاتهأضحىتالميذهمنواحدكللكنااواحدآ
المسيحنشرهاالتىتبالكهذهواحدأمنحلفىبنيعقوبكانالناس

وكلاألخيراليومفىسيفتحالذىالحياةسفرإليلتضمأوراقأوأرسلها
سطورهاإليضافولناآلوضيةالرحلةتفتهىعندماستطويالكف

يعودونالناسوأنبعديتكلمماتوانأنهالعجيبمنلكنأخري
الحياةدروسمنهاويأخذواالمطوبةاتالصفحليقرأواواآلخرالحينبين

تءجاموتهبعدنشرتوالتىالمكتوبةاسبرجنعظاتإنهاقيلوقد
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المؤمنينمنكغيرهالكبيرالواعظهذاألنالمسيحيسوعإلىالكثيرين

الناسبيئالمنشورالمسيحكتابفىصفحاتإليموتهبعدتحول

تمحىأننجمسطورأالالمسيحكتابفيحلفىبنيعقوبكتبولقد

كلوقبلأوالالسطورهذهولقدكتبالتاريخمعتنكهىأوالزمنمع
يتحدثالمرسلينمنواحدكانالمسيحبيسوعتمئلتالتىبحياتهءشى

وحموهوحنانهورحمتهالفائقالمسيحجمالعنالمتوحشينمنجماعةوسطفى

سنواتثالثمنهنامرلقدللمرسليقولبأحدهموإذاوجوده
رجلإنهأجاب3وكيفالمرسلفقالعنهئقولالذيالمسيحهنما

لستالصفاثهنمهمنذكرتماكلفيهسنواتثالثمنهنامرمن

آعاألفىمنبقربمابعدآنيأنالمسيحركبءلظفقدعشراالثنىواحدآمن
التىالحياةبنوعواحدأمخهمأكونأنيمكنولكنالقديمتاريخهممن

تتغيرونالقرألنكلهالموكبيكلأنإلىوعصرىجيلىفىأعيشها

ورسالتهومبدأهفكرهوعاشواروحهأخنمواالذبنالمسيحتالميذولكن

مجرديكنلمحلفىبنيعقوبأنعلىواألزمانالعصوركلفىواحدهم
ونشيطأالمسيحءأبروحمملورسوالكانبلمتحربهةغيرساكنةصامتةحياة

يشهدوهواكواجالأنهفيشكمنوماسيدهخدمةفىوغيورأ

تالميذتصفأنتستطيعقداألمرآخرفيبدمهاالدتهلشختمحتىللسيد
الناسيمكمماالحظوظومحدودوءوبسطاءاوفقرعاميونبأخهمالمسيح

المؤخرةفيكانوابأخهمقطتصفهمأنيمكناللكننكمادةأومتاعمن
االمسيحيسوعمجدعلىوالغيرةوااللتهابواألمانةوالصالبةالشجاعةفي

كلفيالركبانيتنافلهوحديثتروىقصةإلىإليهذهبوامكانكلفىتحولوا

احتجاجاأضحولألنهداومضطهدينمكروهينكانوالقدمكان
ولقداألرضفيوالضاللواالثموالموبقاتوالشرالفسادضدصارخأ
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أشدإعجابإكتسبولحتىالحمالنووداعةاألسودشجاعةفيبتوا

االمسيحبرسالةينادونوهمقسوةخصومهم

ينبغىمااألخرىالمالمحمنتعطبحلفىبنيعقوبقصةأنعلى

اآلخرينالتالميذءأحماإلياصهيضمبلمنفردأأبلهأيظهرالإنهنجهلهأال

تمامعنهممستقالأواخوتهعنبعيداأومنفردآرسولاسميظهرولم
خاصامتميزأعمالمنهمواحدلكلأنفيشبهةالاالستقالل

أحدهميساعدواحدعملفييشتغلونعماالكانوامجموعهمفيكنهمول
والقتالمعركةفيجنودأوجيشفىكقادةتراهمأنشطيعوتاآلخر
مذهلةوقوةوثباتبشجاعةالمعركةيواجمخهموكلوممحممحتدم

دونالقتالخطعلىمعهفويقأخاهواحديساندكلذلكمعلكنهم

أرسللقدامه51خدمجدوهذاالمسيحيةميزةوهذهتقهقرأوتراجع
دفالحصاوالتآزرندوالتساوالتقويةوالتكيلللتشجيعاثنيناثنينهتالميذالمسيح

المتعاونينالحصادفيمنعددأكبرإلييحتاجوالحصادقليلونوالفعلةكثير
فاستدعىمنهأكؤأنطاكيةفىالعملأنبرنابارأيمايومأأالمتكاتفين

معىليسلهيقولهوايتفيلدجورجإليويسلىيوحناوأرسلبولس

ونةللمعافيأتونالخدامبعضقلوباللهيلهبأنإليواحدشخصسوي

المطلوبالخادمهذاجورجياانتتكونالذاولما

إذاالصغيريعقوبأوحلنىبنيعقوبقصةفىلرالمثءالثمىأنعلى

يظنالذىزبديبنيعقوبعنتمييزااالسمهذاأعطىوأنههوأنهصح
التالميذصفوفئالخلقالمقعداختارحلفىابنأنالكجيريعقوبأنه

وذلثالصفوفهذهفىالخلفيةالمقاعدمنواحدأاختاراألقلعلىأو

الظهورحبالكئيريئخدمةودمرتلوثتطالماالىالشائبةمنخالألنه

العظيمةالربانيءاالعثصورةليوناردفنشىمرمندمماوالغروروالمباهاة
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ولشدةالصورةفىالظاهرةبالكأسالعظيمإعجمابهأبديلهصديقر3ها
يفعللماذاذهلوإذمحواممحوهاالمباعالرسامفرشاةوجددهشته

النظريلفتأنالصورةفىءجزألييسمحالأنهالجوابكانهذا

إليخادمانذهباالمسيحيسوعهوالذىاألعغمركزهاعنويبعده
أحدهماوقالالفنرواخمنفيهاماوأبصراالعظيمةلنكولنكاتدراثية

ذهبواالذينأكزومااااللهسوييرفهمالأناسبهاقامأعمالهذه

الخدمةفيالعملبدأالذىبالمرسلأشبهوهمالصامتةالخفيةالعميقهبأعمالهم
لهفقالالكثيرونيتبينهاأنيستطيعلنخدمتكأنيبدوآخروقال
رأأنيهمنىولكناألرضفىالمدفوناألساسأكونانيكنى

يظهرمجدسيدىأنجمهمنىولكن

بدىاومجدهحلفىبنيصوب

وإنحلفىبنيصوبعملأفيبالضبطنحددأنالسهلمنىليعربما

الغربىوالشماللنداوأيربريطانيابينماخدمتهذكرفيتسهبالتقاليدكانت
األمكنةكانتوأياهناكواستشهدفارسفىعملإنهويقالأسبانيامن

للكنيسةالمؤسسيناألبطالمنكانانهالصحيحمجدهفإنفجهاخدمالتى

خدممةفىءالعظماالختفينواحدأمنسيبقىوأنهأاالمسيحيسوعفي

المرسلونإليهاذهبوقدبنايااحمهاجزيرةالفلبيئجزربينالمسيح

عشرثالثةانالسكمنتقدماشهرتسعةوبعدالمسيحباسمسكانهاليبشروا
عنهوتساعلواالموسلونودهشالكنيسةعضويةإلىماالنطيطلبونألفا

عرفواالبحثوبعداللهإلىلالتيانالسكانبينالعجيباإلقبالس

بناياجزيرةإليجوانبدرااحمهالذخداممنرجلءجامثيرةقصة

وثقتهماألهلينمحبةالرجلواكتسبالمقدسالكتابومعهمنفيأ
الموتضجةفىوهولهموقالالخلصالمسيحعنيعلمهموهو



عنومحبةباخالصوسيعلمونكمآخرونءأتقياأناسمايومأإليكميأق
المرسلونءجاأنوماالعظيمةبذارهبذرأنبعدالرجلوماتالمسيح
العجيبثمرهالوأثمرتالبذارهذهظهرتحتى

غرهافيأوسفافىماتوهلحلفىبنيعقوبطوتالتقاليدتهغ
حياتهانتهتوأفيالرجلاستشهدبأفيكثيرأأضماللكننىالبالدمن

لقديقاسالبماوأمجدوأعظمأبهامكمانفىاحمهرأيتألنياألرضية
لهكانالمدينةوسورالخالدةالمدينةسورعلىكتوبأماحمهرأيت

1241روعشراالثنىالحملرسلءأحماوعليهاأساساسثرإئنا
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مخريوطىيالسئيسيهوذا

يالسيدأالسخريوطىلشىيهوذالهقالال

لناكذاتتظهرأنمزمعأنكحشحدثماذا

ا3أبودأعالمللولش

لهكانإذالثالقيهوذااالسخريوطىمسليجهوذاعلىجيرومأطلق

الذهنعنبعيدأيكنلمأمروهوتداوسولباوسآخراناحمان
فسمعاناسممنأكرالواحدالشخصيعطىأنعلىدرجالذياليهودى
أسبابآهناكأنومعبطرسوصفاالاالسمهذاجانبإلىاحمهكان

فابرامالقديماالسمإليآخراسمإضافةأواالسمتغييرإلىتدعوقدكئيرة
أخاهتعقبالذيويعقوبالجماهرأباابراهيمأضحىالمرتفعاألب
نكادالاالسخريوطىليسيهوذاأنومعاللهمعالمجاهدائيلإسأضحى
المسيحالسيدإليألقاهواحدسؤالسويالمقدسالكتابفىعنهئعرف

كماآخرجمهوذاوبينبينهالفصلعلىحريصأكانذلكمعالكتابأنإال
التفرقةومناألوقاتبعضفىجمهايلقبكانالتىالشهرةءأحماأعطانأ
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ألقاهالذىالسؤالومنيحملهاكيانالتىءاألحماومنالخاثنوبينينه

يعقوبمعآثرالذىالرجلقصةنتأملأنيمكنعليهسيحالموجواب

نعرفنكمادالإذالخلقتةالصفوففييجلسواأنعلىونثناثيلحلفىابن

11لقصتهمكامالسرداتعطيناالكلماتوبضعالمسيحمعلفاخهمسويعنهم

ححةعلىشخصيتهلنحللمنهمواحدكلمنذلكمعنتوقفأنويحسن
والتأمالتالدروسمنبالكثرالشخصياتهذهتفيضمااكئروما

أالسخريوطىليسيهوذامناليومنقفمخنوهاأوالعبر

ربوطىاوبينلينهوافوقذاي

اسموهوايوادءأسأولءاأشةثالدناذكمماالرجللهذاكان

ولدتهالذىيعقوبنجهوذاامممنومأخوذاليهودعندجدأثماخ
نظرالذممطلتهشكرهاعنتعبيرأسكرأوأحمدعليهوأطلقتليثة

جهوذاومخهمأوالدهافيتعويضأوأعطاهاومنبوذةمكروهةوهىإليها

المسيحومنه4العظامالملوكسلسلةومنهسباطاأعظمسبطهسيكونالذى
إنهويقالثادداانيعبرأصلفئتداوسالكلمةأماالعالمنحلص
لبمعنىمنلباوسوالكلمةالطفلرصدأوآاألثدىإلييشير
اهلعندالحياةمعنىمةتقربناقدبهيعااأللقاظوهذهقلبأو

السمحةالحلوةالحياةبرحيقءالملىءالبرىالطيباإلنسانهوإذالرجل

الكاملةالشجاعةإليتشرلباوسفىلبالكلمةأنيذكروالبعض

فإنتصريفهاأوءااألسمعافىكهيكنومهماااالرجلعليهاكالطالتى

منتلميدينهناكإنالروامىلجباللثبوتوئابتاواضحأشيئأهناك

ءرجااألصلفيواالسموالشكرالحمدمعنىيحمالنكاناالمسيحتالمي
اممااالبئيصبحأنأملعلىءاألبناعلىيطلقانهلهماحلمأواألبوفيمن

يحلميكنالمصورةعلىءالرجاهذايتضئماأكثرومامسمىمحلى
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إلىممستقيخطكلالعكسسيتحقققدكااإلطالقعلىاألبوانما
والكتابيولدلملوالرجللهذاخيرالقولمعهايمكنالتىالدوجة
التفرقةبضعواحدأاايحمالنالذينالتلميذينهذفيأمامنايضععنددا
ليسيهوذااآلخروذاعنفيهايقولالثىالدرجةإلياوالحاسى

فنحناألمرأولفىتينهاالسهلمنيكنلمتفرقةوهىاالسخريوطى
كمابينهماالتفرقةطيعنستالعشراالئنىمنتلميذينالطربتولجفىنرى
الجاهالتوالعذاريالحكيماتامفارىالنبنفرقأننستطيعال
الخطىتكونماوأجملبداليكونماكأروعالطريغبدأواالذينأكثروما

االسخريوطىيههوذاالمسيحخصلماذانعلمالنحنبلالمتقدمةالمندفعةاألولى
الشئونفىمتفوقةظاهرةمواهبذاكانألنالهلصناسوقالبأمانة

لىأواالسخريوطىليسيهوذايبلغهااوإليهايصلالوربماالمالية

وتقدمالطريقأولفىيهعلتفوفاالسخريوطىيهوذاإناخرىلغة

بالنفسالثقةفيهيشجعأنأوادالمسيحأنإلميرجعاألمرأنأمعاليه
عشراالثنىأخوتهبيننفعذيكانسانزهيبرأناستعدادعالانهدهويؤكد

بهلمجالأنيرغبالوهومعهالعدالةكاملونيكأنيريدالمسيحأنأم

أمامفإنناالسببكانومهماحمأحاالأيعلىابعديفعلهلمءشىعلى
الشموطيقطعااذيمكنوكانالمتساويةماالفرولهمااةالمساوقدمعلىتلميذين

اآلخرقبلسريعتهخطواتخطامنهماواحدأولكنبنجاحآخرهإلي

بةرمآخرهإلمالصحيعالطريقفىالئانيوسارانحرفأوطتوثم

أشبهوهولنفسهالوقتفيوعذروعجبمثيرءثىإنهونجاح

يسمعوالذيالمحجرةاألماكنعلىمزروعبالالزارعمثلفىالكل
ضيقحدثفإذاحإنإلىهوبلذاتهفىأصللهليسولكنبفرحالكلمة

إننقوالأنيمكنهتاأجلاأبعثرفحاالالكلمةأجلمناضطهادأو
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جهادهيجاهدلمأنهاآلخروبينبينهالفرقكاناالسخريوطىليسهوذا
النفسإليااليمانوضظالسعىأكلذلكمنأكثربلفحعسبالخسن

زميلهمنالنقيضعلىكاناالسخريوطىليسيهوذاأنكماااخرا

علىاآلخرفإنطويتهموسالمةونقاوخمهماألطفالاعةبرلهاألولكانذاف
ذاكمنهذاقبلةوأينومداراتهوخبثهالشيطانءريالهكانالعكس

بأبشعسيدهأسلمالذىالخائنقيلةمنأمهحضنفيءالبرىالصبمقبلةأفي
بكىهلأعلمولستااألرضفيآخرخدعلىإنسانوضعهاقبلة
ثمكاملةسنواتثالثمعهسارالذيزميلهاالسخريوطىليسيهوذا

بكىبولسأن3أانيغيراالطريقأوائلفياألبدىضياعهضاع
مرارألكمأذكرهمكنتممنلرونيسكئيرينألنااألسخريوطىأمثال

381فيأالمسيحليبطءأعداهوباكياأيضاهمأذكراآلنو
معإثنانايبدأأناالنسانمآسىأكبرمنأنفشكالفمااألمركانوأيا

أتعبرالالتىاألبديةالهوةبينهمافصلتوقدوينتهياالمسيح

المسيحئالحياوصروبوطىاليصيرفا

االسخربوطىوبنبينهالفارقأناالسضربوطىليسيوذاأدركوقد

علىالمسيحبهأجابالذىالجوابمنتبينهواحدءشىإلييوجعاحالف
حثىحدثماذاسيديااالسخريوطىليسيهوذالهقالعندماسؤاله

يحبنىإنلهوقاليسوعأجابللعالموليسلناذاتكتظهرأنمزمعإنك
يحبنىالالذىمنزالنصنعوعندهنأقىوإليهأبويحبهكالىيحفظأحد

أرسلنىالذيلآلببلليليستممصونهالذىوالكمكالىيحفظال

اآلبرسلهسالذممطالقدسالروحالمعزىوأمامندموأناكلمتكمبهفا
412262يولكمقلتهمابكلويدكركمءشىكليعلميكمفهيباسى
السرهذاويبدوالممسبحفيالحياةسرعلىالكالمهذافييهوذاعثرولقد

531



العالقةمنبقاسالبمماوأعمقآحمىدالمسيحالروحيةالعالقةأنفيوال

سنواتثالثالمسيحمعالتالميذمنوصحبههوعاشلقدالجسدعية

ومعجزاتهوتعايهبشخصهيبهرهممعهمالمسيحوكانقلياليزيدماأو
تصويروأدقابرعأنويبدوسيتركهمبأنهلهمالمسيحالمحوفجأةوعنايته

ءالضعفاالصغاراولئكهمواليتاىاليتاكطسيشبهونأخهمالةلركلهذالفهمهم
وليسةوالوحشةوالوحدةوالضياعاغللفراباوهميقركهمينالذالعاجزون

وكانلهااليقيماجهةموالحياةيواجهأنمغأمرأواإلنسانعلأقممى

يتاىأترككماللهمقالالمسيحلكنهكذاالتالميذيكودطأنيمكن
الحلعلىستعصيالمباللغزأسبهلهقوبداوقد4181يوإليكمآنيإني

وكييفونهفيرهموأماالعالماهيرالوكيفواليركهميتركهمهإذ
معهمالمسيحدخللقدمجيونبالتبعيةفهمحىهووإذيحياثجيموت
تخضعالنىالجسديةالعالقةسيستبدلأنهإذالمسيحيةالحياةارأسأعمقإلي

داثمةأبديةبعالقةواقويواجملأكملبعالقةماديألمساسوتلصاسو

ولكنهمعهميعيشبالجسدكانلقدنفسهاالنسانداخلفيروحية

رباويقيغيبثميظهربالجسدكانلقدداخلهمئفيهميعيشبإلروح

يراهأوالعالميعرفهأنيمكنالظهورألهمسيظهربالروحلكنهيبعدئم
بداإليفيهويستقرمنزالهناكويصنعمنهمواحدكلإليسيأقإذ

الحياةيواجهونكيفالجسدفيوهوالمستعصيةمشكلتهمكانتلقد

الوينزأنالتالميذوأمرمرةذاتالجموعصرفلقدعنهمكابإذا
ولعبتالزوابمهاجتعنلماءليالليلةوكانتالعبرإليويسبقوهالسفيئةإلي

ظهرأنإليعهمغائبأوكانأعينهملعامالموتوتراقصفينةبالس

أنالهمقالأنإليصرخواالخوفومنخياالوظنوهالبحرعلىماشية
عالمثلهيمشىأنبطوسطلبوإذا4172متءااتخافواالهو
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إلييغرقكادالئظرحولعندماولكنهفيهالنظرممبتاوساردعاهءلما

كتشكلماذااإليمانقليليا9لهيقولوهوالمسيحبهلمسكأدأ

ماذارامالعلىبنفوسهميلعبالخبالهذاوكانء41013شا

وفي1همعوبعدهالمسيحلمحيابفيالحياةسفينيركبودطوهميعملون
وأرسلتةظاهىالمرضقسوةوكانتلعازرالمرضفاجأأخرىمرة

وقالثلعازرماتغائباكانوإذأخيهمبمرضانهتخبرإليهختانا

لقم2و1112يوكاأضىيمتلمنانتلوكواحدةعبأرةلهختانا
تحولالمسيحماتوعندماغيابهفيبارزةواضحةالمئمكللىكانت

واألبوابفاجتمعوااليهودمنالخوفصعقهمإذيتاكطإلىبالفعلالتالميذ

11العاجزالمسكيناليتبميسكبكاالدموعمنسكبوامأعلموالمغلقة
إمرأةأتعسكانتالفارغقبرهإليتنظرهىوالمجدليةأنأعلملكن

0231يوأوضعوهأينأعلمالوسيدىأخذواتقوالوهى

رأسيهماعلىبأكلهاالدنياعهموتجمعتوقدعأبسينبسيرانوهماممواسوتلميذا

إسراثيليفدىأنالمزمهـعهوأنهنرجوكناونحنيعيحانوها

أنيمكنعالجأعظمالمسيحعالجهالخيفافيابهذاإنا4212لوا
واحدةدقيقةالتالميذمنواحدعنقطيتباعدهلنآنهأكدإذبالباليحطر

ويبثهفيهيستقرمنزالمنهمواحدكلجسدفيليصتعءجاإذأنهالزمنمن
فعلهمانفعلأنإليالعظيمةالعالقةهذهبعدحاجةفيلسناأأويسكن

الغابةقلبفيوعبدوهطريقأشقواعماعندفيالمامدينةفيستيضسونأصدقاص

وفاالمحبةالقلوبلريغعليهاوأطلقوابيتهخهمبيلىبينتفصلالق

األوقاثأدقفىلجميعهمومساندتهوعبتهولطفهمعهمالرجلفعللما
االطالقعلىببننافاصلفالالمسيحمععالقتنافىنحناماالليالموأحلث

فحمسبمعناليسإنه110يهتصلناالتىالطرقانعيدحتىالحياةكايةفى
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يمورةالالحقيقةطمهالمسيحوأكدأعماقناوفيفيناإنهذلكمنأكئرل
الثابتةالظاهرةبالوقاخبلأحالمأووساوسأوخيالمجردهىغدضة
11الحياةفيالدائمة

لدليخرالحماةقصةفيومحبهاالسخريوطىليسيهوذاحياةكأنت

بطرسفهالالحياةأزمأثأدقفىمعهمالمسيحظهرلقدذلكعلى
بالمالكوإذابسلسلنينمقيدوهويقتلهأنمياوهيريزمعالذيالمسجون
السلسلتانوتسقطنائوهوجنبهفيبطرسويفربالسجنيدخل

رجعقدوهوبطرسفقالذهولشبهفيوهوويخرجالسجنبابويفتح
هيرودسيدمنوأنقلفىمالكهأرسلالربأنيقينأعلمتاآلننفسهإلى

معحدثءالشىونفس2111أعأاليهودشعبانتظاركلومن
الجميعبلمعىأحدبحضرلاألولاحتجاجىفيداقالعندمابولس
بىثغكىلوقواقمعىوقفالربولحكلعلجهميحسبالتركوني
71و461قى2األسدفممةفأنقذتاألعمجميعويسمعالكرازة

كلرهيلنكتبتقطيركهملموالتعاساتواألحزاناآلالمأقمىوفى
بكماملوهمالييتطلعونمنإنتقولمرةذاتءالبكاءالطءياالعم

غرفةيبصرونالاألنممخطئينجدهولكنهملحالىيرثونوصواسمتهم

فيمظلمةبدتمهماطرينألنوذلكمبتهجةفيهاأقيمالتىالذهبيةحياني
القوىالكشافالنورهواإليمانقلبىفيسحريانورأأحملنيفعيونهدا

خوفبالرأسفإنيبىتتربصشريرةشكوكأأنومعطريقىيضع

الفرحيقيموحيثءخضراكيلهاشجأوااوراقحيثالمسحورةالغابةنحو
ولداللهحضرةفيالحياةوحيثدوتغرأعشاشهاتبنىوالبالبل

بألفلماةامشوههارفاردلجامعةالكبارءالرؤساأحداليوننشمارلسى

مغتتخلصأنيابنىالمحتملمنليسعهأمهلهقالتالمرةةالحقيقهذهيدمرك
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أممطمنفائدةالإنفقالواالجراحينأعظماستمثرنافقدالتشوهاتذه
بدرجةوروطاعقلكءإنماعلىتعملأنالذبمعونةيمكنكنولكمحاولة
رصهالذىبالتهاليونتشارلسوارتبطأوجهكينسونالناستجعل

نافعاوجلهحباتهمحنةفوقتمامأ

نهفاألحزانأوالخطرفيوثالميذهألتباعهيظهرالمسيحممانوإذا

سنواتمنتسيرفقيرةإمرأةكانتأاألمالولاألحالمفىلهمأيضأيظهر
مألكاكبيرةسلةحملتوقدلغدنشوارعأصغرمنشارعفىعديدة

ويرئونعليهايعطفونالذينمنالشارعذلكسكمانلهاأعطاهاالتىبالثياب

معالعيشعلىيساعدهاالذياألجرويدفعونمنزلهافيلهملثغسلهالحالها
المسكينةالمرأةووضعتممرهمنالثانيةفيالوقتاذلكفىكانالذيولدها

والرحمةالشفقةذوواأحسنالتىوالطعامالخبزفتاتالقذرةالثيابفوق

أوشارعاتجتازتكدفلمقارسدوالبرحالكأالليلوكانحمالئهامن
فنظرتأماهياتعبتلقددالهاوقالولدهاإليهاالتفتحتىئمارعينأو

لمجلوسودعتهاألرضعلىالسلةووضعتبالدمموععيناهاوأغرورقتإليه

فأبصرالتفاتةمنهحانتالضعيفةقواهيسنردهووبيماففعلجوارهاإلى

منحنىلوأماهياانظريإليهايشيروهوألمهفقالاالنجايزيلمانالبردار

كماالعملإليتضطرأأاانجلترفيتبقىفلنالدارهنرهألدخلوقوةصحةالله

هلماودخلاأليامومرتأعيشكمايعيشولدفيهايبتىواللينتعم
وأحدالعمالحزبزعصأبرزمسوأصبحاالنجليزىلمانالبركرمابعدلداللى

انسبرجون4اسوكانةالكادحالطبقياتألجلاكافحوالذينوزرائه

يقطعهاأنعيستطلمالتىكلهالطريق11االسخريوطىليسيهيهوذاقطعلقد
انحزوااالخطارفيومعهلهظهرالذىالمسيحمععاشألنهخريوطىاال
مالااو
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انحتفيةوالخدمةويوطىاليساو

واحدخطعلىجميعهميكونوالمعشراالثنىالتالميذأنضأرالمثمن
واحدأصفأالخدمةيقفراقولموالنجاحواإلنتاجوالنشاطالقوةمن
عددليكلريوطىاالسضمكانأخذواحدأأنايضاالعجبمنبل

آخرواحدءاأنإليالبارزينغيرمنأيضأكانولكنهعشرءطاال

مخهمأكزتعبتأنايفولوهواألمامإليجميعاالصفوفواجتاز

قدراخهمتختلفأوعملهميتفاوتومهما151كوه1جميعهم
الذىالمسيحإلىمكالرنالكسنلريقولواخيرأكماأواليرجعالسرنف

كرنفأوإلجهمننظرأالدائماالواجبمنولعلهأاومعهمافيهميعمل

ويعملللعصليحركهممنإلمماننظربلالالزممنأكثرلهموئفجهم

بيننضعهلنيمكنمسيحىعملكلإنوقوتهوسلطانهبروحهفيهم
تفعلواأنتقدرونالبدوقةااثلةالقباآليةالقوسنفتحفنحنقوسين

ءشىكلأستطيعاآلخربالقولالقوسونقفله51يوضميثا

هوومنيولسهوفن431فىايقوينىالذيالمسيحفى

أناواحدلكلالربأعطىوكمايواسطخهماآمنغخادمانبلأبلوس
السافيوالشيئاالغارسليسسإذأينىكاناللهلكنستىوأبلوسغرست

357كو1ينمىالذىاطهبل

أنإالاالسخريوطىليسيهوذايشتغلكانإيننعمالكناوإن
كانوأياأرمينيابعدفماعليهأطلقفيمابنجاحاشتغلأنهإليتشيرالتقاليد
اخوتهمعيعيشيالذاألمنالمتواضعالرجلفإنهفيهعملالذىالمكان

كانتءوسوايؤدجهاأنمنهطلبالتىلمرسالةالخاضعمسيحىسلوكفي
بطيئةأوسريعةكبرةأوصغيرةملتونالشاعريقولكماالرسالةهله

لدمةامنالنصيبكانوأيااالدقتغووزنهاللةقياسفيهىفها
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إذاالكلأنيعلموهولهاللهمشيئةتسوقهمايقبلفهوساهيأأميرأ
سينىفيالدوامعلىئميناوعظيماسيبتىلناالمعطاةالنعمةبحسبامشخدمناه

11انعناخالقناوالله

صفيواالخالاألمانةبلهرةالشةيعملوهويهوذاشعاريهـسلم
الكلليختفابلافالثةأعائهمناممأىيظهوأنيودالوهوالعمل
لسيرمحبأكانافهيالرجلبذلككرنابوهوالمسيحلمجسوعليظهر
بهانطقكلمة3خروكانتالحربساحةفيماتالذىسدفىفيليب

علىيكتبأنطلبأنإالصديقهمنكانفاحاجتىمنأهمحالخهإن
منأغشيثأولعلسدنيفيليبالسيرصدقييرقدهنا9بعدموتهقبره
المسيحيسوعأجلمنيستشهدوهواالسخريوطىليسيهوذاقالههذأ

يعيشمناأحدليسألنالمسيحليسوعملظالموتأولياةافىأنهذ
فللربمتناوإنثسنعيفلربعشناإنفنالذاتهيموتأحدواللذاته

8و17روغهفلربمتناوإنعشنانفنموت
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9

فيقبتمي

الجليلالىيخرجانيسوعارادالفدفىال
3ايواتبعنىلهفقالفيلبسفوجد

المسيحلمعاملةدراسةوهوالعظيمالفبيبمورجانكامبلكتابفى
األخيارمنءوالنساالرجالمنالجديدالعهدفىالشخصياتمنمممينلخ

4العجيبةالحقيقةهذهعلىستعثرالنإسمنةالمحتلفاألنماطمنواألشرارط

لآلخرمعاملتهعنتختلفبكيفيةمانمشخصكلمعتعاملالمسيحأن
فىهتختلفأنمنالبدشكلهافيتتفاربماالناسوجوهكانتفإذا

جميعفىاألصابمتبطكانمطوإذامعينةنقطةعندأومعالينمظهر

بدونشخصينفىتماماتماثلأنيمكنالاألرضوجهعلىساكنينالالناس

وحياخالموظروفهمصورهمفىالختلقبنالناسخالقفإناختالفأدني

اآلخرمعبهايتعاملالتىالمعاملةينفسمخهمواحدايمعيقعاملأنيمكنال
حولهجمعهمأنهفععشرلالثنىالمسيحمعاملةتمامافيهذااتصحوقد
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أنهإالالهالكابنإالداثرتهممنبخرجولمبهموأمسكوأحبوهأحجهم
ويكنىاآلخرمعبهاتعاملالتىالمعاملةنفستمنهمواحدمعبتعامللم
ءوراالتلميذبسعىءاللقاهذايأقفراتالمسيحمعءاللقامجرفىتتأملأن

فطلباعنهيتحدثالمعمدانسمعاعندماويوحناأندراوسسىكماالمسيح

لهتلميذيئيصبحاأنقبلبكامليومأعندهومكئايمكثأينيعرفاأن

فيلبسقصةفنريكاالتلميذءوراالمسيحيسعىأخرىمرةفىنلك

القصةفىتالميذيدخلئالثةومرةاتبعنىلهوقالالمسيحوجدهالذى

أيضاتبنثناثيلفيلبسويأقالمسيحإلىبطرسبأخيهأندراوسفيألى

واالراداتالعقلياتنحتلفحولهجمعالمسيحأنذلكمنأعثرناذعرذاف
فيمكانألكفإنتكنمهماوأنههعنمكانأمناإنسانلكلأنأدركنا

الىافاذجمنواحدأفيلبسكانأاآلخرمكانعنيختلفخدممته

نتعرضونحنيلىفيمانراهاأنيلزماولذالتالميذلنبلقيقةالهذهصورةتعطى
لشخصيته

هومنفيالبس

اطلهنعرفالالذيعشراإلثنىمنالوحيدالتلميذفيلبسكان

ألنهاألكلبعلىهذاويرجععليهأطلقالذىاليونارأاالسمسوى
باليونانييناختالطأنالمدىأكثرالمدينةهذهكانتوربماصيدابيتفىولد

إذفيهاالشاثعةءاألحمامنوالشكانكقيلبسواالسماليونانيةوالثقافة

فيلبسقيصريةووسعبنىالذىمرودسهءأبناواحدهآمنكانفيلبسأن
األكبراإلسكنلرلبىفيليبمناألغلبعلىمأخوذأفيلبساالسموكان

عالقةأنالواضحومنالخيلمحبتعنىرفيلبأوفيليبوالكلمة
فىاجماعواالذيناليونانيينأنفىوبارزةظاهرةكانتبأليونانيينفيلبس

يقولوفىوهمالتالميدمنغيرهدونبفيلبساتصلوايسوعواليرالعيد
1م8



كانالرجلأنينسيناأنجمةالهذاأنعلىيسوعنرىأننربد

لنثنائيليقولنسمعهومخنالبهوديةلعقيدتهءوالوالاالحساسمميق

الذىيوسفابنيسوعءواألنبياالناموسفيموعىعنهكتبالذيوجدنا

بأحالميعيشكانشخصءإزاهنانقفومخن154يوالناصرةمن

وأحالمهمانتظاراتهمكأعلىالمسياإلييتطلعونوهمءتقياااليهود
األحالمبهذهصيداليتفيعاشأنهانععندمالمرجلتقديرناويزداد

رفضتوقدوالفجورسادمرتعاللفالوقتذلكفيكانتصيداببتأنمع
بيتيالكويلياكورزبنلكويلالسيدلهاوقالالمسيحرسالة

قديمالتابتافيكاالمصنوعةالقواتءوصيداصورفيلوصنعتألنهيدا

كثرحمالةلهماتكونءوصيداورإنلكمأقولولكنوالرمادالمسوحفي
22و1112متلكامماالديئيومحتماالا

نفصيدابيتفيالرجلماضىإلينعودأننستطيعالأنناعوم

يهماضأوشبابهشيئاعنيذكرلمإذالقبيلهذامننورأدنييعطنالمالكنتاب
وأندراوسبطرسفيهاعاشالتىالمدينةمنوقدكانأنهعليهالمتفقمنأنهغير

144يووبطرسراوسأندمدبنةمنصيدابيتمنفيلبسوكان

نحددأننستطيعالأنناومعحياتهفىمميقبعيدأثراألخوفيلهذفيممان
بأندراوعسفيلبسرابطةأنيبدوأنهإالواألعمقاألبعداألثرلهكاننهماممن

ليروااليونانبونعندمابفيلبسأنمنظاهروهذاوأقوىأممقكانت

وعلىالشأنهذافىأنلراوسإليهواتجهذلكنهموطلبوايسوع
واحدةمدينةمنرجماالأوشبابأبطئرالتىالصداقةأنفيشكالحالأي

القديسكانذاطنسيانهأواغفالهيمكنالبعيدأأثرأتعكسأنالبد

شيثانعرفاالالممكنمنكانأنهالنبيلةعبارتهفىقالقدأوغسطينوس

برقبوهوبولسأنأىاستفانوسصالةلوالالرسولبولسعن
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الصالةةالمؤثروصالتهالمالثكىبوجههاحتفظوقديرجمنوسستفا
مخيلتهمناينتزأنيستطيعالوهوونهارأليالشاولالزمتىا

يرفسروهوالمسيحأتباعواضطهادوالقتلالعنففىإمعانايزدادوكان

يحدثهالذيثيرالتأانيسريحأويهدأالىالذالهائجكالثورمناخس

الطابميزكالتصرتأوالمعاملةأوالصداقةلوبالعشرةآخرفيإنسان
عكنكنجسلىتشارلسسئلوعندمامداهإدراكيمكنالىالنالعميق

التالميذءوهؤالاصديقلىأجابوجمالكرممنتهبفىماص

فيشبهةالبشرىإليهيصلعلوأسىإليحهـياتهمصعدتكهـيفاقداى
البشريةضعفاخهمأنومعالمسيحيسوعصداقةكانالجوابلن

عنيبحثونكانواإذالصداقةهذهقلبفىحتىهمتالضكانت

بروحهورفعهاالعالقةهذههذبالمسيحلكانهأصدقاثهمقبلمحهمنفو
علىااإوإنسانإنسانبينالصداقةعليهتكونأنيمكنماأكلإلي

األثرلهاكانبفيلبسزأندراوسيمابطرسعالقةأنالمؤكدمنحالأى

أاالمسيحليسوعالتلمدةوتجهيزهإعحادهفىبيرالك

ءبطىصديغيهعكسعلىطبيعتهفىكانالوجلنفهذاعو

أمامحائريقفوهوأندراوسيقيناوبطرمىاندفاعلهليسددمتر

لهوليستامملياقياسااألموريسويقآالفخسةاطعاممشكلة

يسوعيرواأنينطالباليونانيونهءجافإذاالصعاباقتحامفيالشجاعة

كاالحليجدلعلهأندراوساليويذهبالمشكلةمواجهةفييحمارفهو

4شخديسوعفىيريأنيستطعفلماألفقالبعيدالبصرصاحبليسأنه
اختارلماذاالسؤالهذابعضهمسأللفدمعهثرتهعطولمعاآلب

الجوابوكانالمحدودةمواهبهمععشراالثنىبينالرجليسوع

صبحليءوبطىومترددضعيفلدائمألكتشججايعطىوبهفيهالمسيحإن

المسيحكنيسةفيامليناواحألمن



آواألحجاددالترهذاتغطىوالتىالواضحالرجلميزةأنلى
ويدعىايدارراالمشكلةأماميقفإذفهوواخالصهصراحتهكانت

مشكلةعنعجزذافنفسهيكشفالاألقلعلىأوفهمهابالصمث

إدواكيستطعلمإذاالعجزهذابعلنأنيلبثالالجماهيرإطعام
ليسوعبوضوحهذايعلنالسماوياآلبتجاهبنفسهتجولالتىاألمنية

صريحفهوالتصنعأوءاإلدعاصفةالرجلصفاتفىتكننلمالمسيح
يسرواللهاإلنسانبالايتحلىأنيمكنالتىالسماتأجملمنحمةوهى

لىوليسإنسانكلمثهأبلداقدااآلخرينوأمامأمامهنعلنأنرأكئ

ءالبطىيستخدمألناستعدادعلىوهو032أمإنسانفهم
واإلخالصوالصراحةلصدقبالىصعينهالوقتفىولكنهالذهن

المسيحوجلوىالليلبس

بطرسطريقةعنتختلفالمسيحيسوعإلىفيبسبهاءجاالتىالطريقةإن

هبافويوحناأنحراوسوجهلمعمداناأنإذويوحناويعقوبوأئدراوس

بالنسبةاألمرلكناالسيدإلىأخاهقادوأندراوسالمسيحيسوعإلي

المسيحوبينبينهدخلأحد7أنقرأالإذذلككنيرأعنيختلفلفيلبس
لكلذأعداهربماوأندراوسبطرسأنذكرنالقدإليهقادهلو

وكاناللهلكلمهمجيدأقارئافيلبسكانوربماوشركتهمابصحبئهصا

فيمويىعنهكتبالذىذاكينتظوكانإذميداللقبوللمةبالكمستعد

كانوشخصيامباشراكانبالمبحلقاعهلكمنءواألنبياالناموس

آخرمعهيكونأندونبهالئقىمامكانوفيالجليلإلىطريقهفىالمسيح

هوأنهمجميعاللتالميذبالنسبةالنهايةفىالنتيجةأنومعالسيدإليبهيأق
السيدوجدمسفهناكوتختلفتتعددالطرقلكنالسيدهوجدوا

لقيهحتىالبحثفيوجدإليهسعىمنهناكالسيدوجدهمنوهناك
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عكسياأوسعيامضادأكبولسيسعىكانربماأومكانهفيبقىمنهناك

11ووجدهبهلحقذلكمعالسيدولكنمنهويهربالسيدامنصبريقكان

المسيحأيضأأدركنىألجلهالذيأدركلعلىأسعىالرسوليقلألم
يركضالنىذاكهوإنسانايدركالذىإن3210في11يسوع
فيلميخلبسنتصورأنأجملوماويجدهإليهيصلحتىعيايطوراص
إليجمهماويأنييجدهمابالمسيحوإذادمشقطريقفيوبولسالجليلطريق

منسولالتقكيرءبطىبطبيعتهفيلبسكانالعظيمومجدهخدمته
المسيحمعالمباشرءاللقاإلىحاجةفيكانألئموميقيقنعأويقتنعأنالسهل

أنمنأعجزكانقيلبسأنكمايقنعأنيستطيعوبشخصهوجدهالذي
جبارالذهنبولسكانااالمسيحإليمباشرةبهءجاولذانثنائيليقنع

أننالممكمنيكنولم6للمسيحعدوأكانولكنهالعاطفةومتوقد
وجهزاألرضإلييسقطهجبارإلىمجتاجفكمانانحلصبحقيقةبمثرىيقنعه

الحقيقةوفىاالمسيحيسوعمعهفعلهماوهذااألساسيهمنكيره

رتشارفىحدثناوقداثناذفيهيتفقيكنادالالمسيحمعءاللقاأسلوبإن
فييشلثوهوعديدةسنواتاجتازهاالتىالنفسيةالعذاباتعنباكستر

حدثمانمطعلىيكنلمتجديدهألنبلمجددأيكنلمألنهالتجديده
الالهوتيينمنلآلخريئأوروجرزومسةلرهوكرومسترقبولمسترمع

أنأدركأنبعدإالشكوكهتنتهولمتجديدهتاريخبالضبطيعرفلمأنهكما
اأوإدراكهاواحساسهاتبيحهايلزمبخصوصيةتتميزبكلشخصالهسيحعال

وأوجدالمسيحأربحلكىايولإليءالمريصلأنالمطافنهايةفيوالمهم

اللهمنالذىالبرالمسيحيمانبالذىبلالناموسمنالذيبرىليوليممسفيه

قيامتهإليأبلغلعلىبموتهمتشبهاآالمهشركةرقيامتهةوقوفهالعرباإليمان
811مفياتألموا
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تنئناليلوجدالدىسيلي

ومشاعرهقلبهعليهملكبالمسيحفيلبسلقاإنالقولإلىاجةال

فيلبسيشغلولمنئناثيلبصديقهليأقالسرعةإلىوتحولءالبطىمثحرك
وفيلبساوانظرتعالهلهقالبلنثنائيلأسئلةعلىباإلجابةنفسه

الحلوةبالشركةواستمتعالمسيحوجدممميحىللكعظيمارسايطى
ءجاكاإلينااألقربينبأقربنأقىأناألولواجبناكانذافمعه

يسوعإليبصدينآقأنهوالثافىالواجبفانالسيدإلىبأخيهأندراوس

وهلالمسيحوةتنموقتهلاانثنائيلمعفيلبسفعلكماالمسيح
االختبارهذاإليوصلتقدكنتإذامشتهياتكلهأنأدركت

الحافلةالغنيةالمائدةفىوالصديقاألخيشارككانالطبيعىالمتصورمنفان

الوجهكثيبشخصارأيكالروجرزروبرتكانجهاعشمتعتالىا

أحدهمفسألهالموسيقىصوتعتهللهيقولعابسأ
الموسيقىأعنىروجرزفأجادددائحأوسيتىالمأحمعفانياتعنىموسيتىأى

موسيقىالحلوةبةالمطرنغماتهاعلىليسزيحواحمعهاالناسأذانتألفلمالتى
أاإلنسانداخلاللهصوت

البشريةللنفستغنىانيمكنموسيتىأجملالمسيحمعرفةوفى

وجهعلىهديةأعظملهتقدمأنرمتإذالصديقكتقدسهاهديةأى
عاصمةدبلنمدينةفيصديقينبينحدثتواقعيةقمةفياألرض

فيوكان191عامفيآلخركارفىماكرواهاوقدالجنوبيةايرلندا

القامةقصيراأليامفييخامتقدمماثوكانالوقتذلكفيالموتقجعة

يغمرالذىالعميتىسالمالعنتحدثكةعذبابتسامةوجههتنيرالبصرضعيف

المقابلالييتصاحبحميمألجراهامديقأكنتشابأكنتلماقالقلبه

الليالىونقضىمعاونرقصالقمارونلعبمعانسكروكنالبيتى

41يم



وذاتثقيقينكأخوينكينانعممعأوالفجورالثرفيالغارقةلصاخبة
خيمةعدأرأيتعشرينمنذالمدينةشوارعأحدفيأسيركنتبيماءمسا

األمطاروابتدأتبالغيومفجأةالجوتلبدحتىمنهابتاقزأنوماةصغير
واققأشحصارأيتوهناكبهاألحتمىالخيمةإليفدخلتوقوةارةبغزتنهمر

يسوعالربشخصعسحديثهوكانالمجتمعنإلىيتكلمصغرلرمنعلى

أذكركماحديثهكانااقبلمنأحمعهاأوآلفهالمبكيفيةالمسيح
لكىاإلنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفيالحيةموسىرفعوكما

ابنهاللهيرسللمألنهاألبديةالحياةلهتكرنبلبهيؤمنمنكلهجيكال

والذييدانالبهيؤمنالذيالعالمبهليخلصبلالعالمليدفيالعالمإلى

إنالدينونةهىوهذهالوحيداللهابنباسميؤمنلمألنهدفيقديؤمنال
كانتأعمالهمألنالنورمنأكثرالظلمةالناسوأحبالعالمإلىءجاقدالنور
وجدترسالثهمنالخادمينتهىأنوقبل34191يوةشرير

ولكنىجففتهاعينىمنبغزارةتنحدردموعىأدرىأندون

إليتقدمتالخدمةنهايةوفىنهاوأسكنفسىىاهدأنعبثأحاولت

العالموودعتالكريملشخصهماليوكلونفسىقلبىوسلمتماما
جراهامصدينحدثتالتالياليوموفىاشحهواتمنفيهماوكل

ذلكبعدصداقتناتستمرولموالسخريةبالضحكفقابلهباختبارى
اهامجرأنعتتقريبأأعوامثالثةمنذمساوذاتأخبارهعنىوانقطعت
وهوعليهدخلتوإذمرضهفىألعودهفذهبتجدأطمريضصديقا

بصوتلىوقالالعيندامعالخاطركسهـيرالوجهساحبرأيتهفراشهفي

للذهابمستعدغيرلكنىاقتربمتاقدنهايتىبأنشاعرإقةأسيفمحطم
تستطيعأاليقظتىفيويالزمنىمناىفيدقيطاالذىالموتوأخشى

جيبىمنوأخرجتالفراشعلىجوارهالىجلستماكياتساعدقأن
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ركعتثمللمسيحبجاعتالتىالكلماتذاتلهوقرأتالمقدسيالكتاب

تقولوالتىهفرجالرادليفرانسزكتبنهاالتىالخالدةنيمةالترألرنمبجواره

يسوعيابكواثقإفى

وحدكبكواثق

الكاطاررصالنوال

المجاقالعجيب

يقاصدهأجلمنعميقةصالةرفعتالزنيممنانتهيتأنوبعد
الثافىللعددصلتووإذأخرىةمرنيمةالزألرنم

صفحكفيواثقإق

قدميكعندأنحنئلذلك

مةالعظيومراحمكنعمكألجل

اآلنكاملبيقين

اآلنسيديابكأوئنالحلوةالكلماتدديرصوتهحمعتوعندثذ

الربأنأتصورأكنلمماكياآهقالثمثاويلبنوروجههواشرق
الربيقولماذاصديفىيااحمعلهقلتمثلىخاطئاإنسانأيقبليسوع

23و13الوهالمرضىبلإلماطبيبءااأليحاتاجاليسوع

أخرجهالالىيقبلمنوعدوكماالتوبةإليخطاةبلارأأبرألدعوآثلم
ليوقالالذهبيةساعتهخلعأتركهأنقبلا6073يوخارجة

اليوآوفيهناكنتقابلحنىتذكارأمنىتقبلهاأنأرجوساعتىهذه

الساعةهذهزالتومااألبديةراحتهإليوذهبللغروبحياتهمالتالتالي

صديقفيهأيقودالتىهىذهيةسماعةائمنإنالواقعوفىبهكرنيتذ
اميحالمميمسوعإلىصدبقه
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المسيحليسوعالعظيمةواهدوبلبس

إطعامجزةهىاألربعةاألناجيلفيالمذكورةالوحيدةالمعجزةإن

فيأثرتالتىالمعجزةوهىواألوالدءالنساعدامارجلآالفالخمسة

المسيحليختطفوايأتواأنقررواأنهمدرجةإلىكيرهامنأكزالجماهير

العددهذاإطعاميمكنكيفالسؤالوكانعليهمملكاويجعلوه

علمهوألنهتحنههذاقالإنمافيلبسإليالسؤالالمسيحوجهوقدالغفير

كلليأخذدينارممئتىخبزيكفيهمالفيلبسأجابهيفعلأنمزمعهوما

فيلبسذهغملطكانم7و66يواأشيئايسيرآمنهمواحد

يكنلمسممؤالإليهليوجهبالذاتفيلبساختاروقدوالمسيحصعبةمعادلة

ئباألحريقصدكمانبلسيقولماذايعلمأنهإذرأيهيعرفأنيقصد
مستطاعءشىكلوأق4األمورمنالخمارقعلىقادرأنهفيلبسبدركآن

لينطلقذهنهيحركأنيقصدالمسيحكانأمرعليهيعمسرواللديه

تححلالتىالطائرةإالاإليمانوليساإليمانأجنحةعلىهائلةيمسرعة

محتاجأكغيلمبالعلىلناتخطرالأفاقإلىءالبطىالمترددذهننا
المعادلةويحل2اآلالفليطعموحمكتينشعيرغفةأروخمسصغيرغالمإلىإال

تالميذهمعهكذايفعلدائماوهوفيلبسذهنعلىالمستغلقهالصعبة

مجهولةوسبلمجهولةوبحارمجهولةآفاقطإلىباإليمانيقتادهمعندما

تريزاالقديسةأرادتعندمعاأابعثريفكرأوفهمكلتتجاوزونتائج
ااشلناتثالثأجابت30نقودمنمعكسألوهامملجأتبنىأن

شلناتثالثإنأجابت30ملجأتقيىأنلناتشبثالثيمكنهلفقالوا

أنيمكنالمسيحويسوعوتريزاشلناتثالثولكنالبتةءشىالوتريزا
ءشىكلتضح
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غيراطهصورةهويسوعالمسيحأنذلكبعدوأدركلبسفيعلمعندما

ذهنآأماالصعبةالمعادالتكلحلعلىالقادروحدهأنهثعلمالمنظور
ءشىكلإذالصعبةالخلقمعادلةحيلالذيالخالقهوأليساأاإلشان

وحدهخلقوقد13يواكانمماءشىيكنلموبغيرهكاناله
حتىاللهبكلمةأتقثتالعالمينأننفهموباإليمانءشالمنشىكال

يحارالعالمكانوإذا113عبظاهرهوممابريمايتكونلم
الكيرنفيبحدالالمسيحىالفهمنفالبيضةأمالدجماجهأسبقأيهماق

مدركةالعالمخلقمنذتريالمنظورةغيراللهأمورنالصعبهالمعادلة
اقديريحوالمس12رووالهوتهرمديةالقدرتهعاتبالمصنو

سألهوقديماأيضاالروحيةبلفحسعبالماديةالمحلوقاتيصنعلم
أيوبأحدالقالثجالنجسمنالطاهريخرجمنأيوب

يسوعأمامعبةليستلكينهاأااالنسانأمامصعبةمعادلةنها14

بصرتهالنجسمنالطاهرأخرجالذيالفاديوحدهوهواالمسيح
الذىالمعتنىكلههذاجانبإليوهوالكاملةوكفارتهصليبالعلى

ءأقوياأبطاالمخهموصنع2والضاوالمنكوبوالمشلولالعاجزإلىيدهمد
ئالذينجميعالصجؤفسيسمعمعادلتهحلالموتحتىبلاناجحين

فعلواوالذينالحيوةقيامةإليالصالحاتفعلواالذينفيخرجوتهالقبور

92و82يوااندينونةقيامةإلىالسيثآت

المثسعالمسيحءوندافبابس

المتممورمنوكمانيسوعيرواأنيطلبونفيلبسإلىاليونانيونءجا

أندراوسإلياحتاجلكنهنثناثيلمعفعلكماالمسيحإلىبهميسرعأن
فيءجاقدالشرقكانإذاأنهظهروهناالمسيحإلىبهماالثنانءوجا

اليونانيينفيممثالالصليبعنديأقالغربفإنالمجوسفيممثالميالده
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إنلكمأقولالحغالحقالقولئبالصليبكلهارسالتهالمسيحربطقد

تأقماتتإنولكنوحدهاتبتىفوتمتاألرضفىالحنطةجةكعلم
فيمفهوماأوواضحأذاهيكنلموربما3142يوكثيربثمر
البابفتحالمسيحلببعدلكنهلليونانييناولفيلبمساألموءيادي

الغربأحدكتابقالكماأوالحياةمفتاحالموتأنالكلوتعلماألبمأمام
المسيحالصليبذاعلىوكانصليبهضبةعلىارتفععامألفىمئذ
تعدلهزيمةأوالفشلهذامثلفشلالظاهرحمشاهناككانفهليموت

شامخةاطورياتامبرهوتالتاريخذلكفنذذلكمعلكئالهزيمةهذه

اثبخرأوهناأحجارسويالدارسهاطاللهامنيبغولموالومادالحضيضإلي
الناسأفئدةآسرأاليوميعيشصلوبالمالعجيبالفردذلثأنكيرهناك

ربأبهتعرفالتىالماليينآالفاليومالعالموفياألبدإليوضمائرهم
والتضحيةوالمحبةالحقروحروحهبقوةفيهميحيشوهوومسيحا

أجيالهمكلفيالبشرعرقهامخلصةمحييةرافعةقوةاعظمهوالروحوهذا

المسيحعنكلملةوالروثالبسف

خدحتهسيقررالذيالصليبعلىالزكيزإليحماجةفىفيلبسيكسلم
أعمقاورراكإلياجهحفيذلكمنأكركانبلفحسببحدفيماورسالته
فيعنهعبركاللمسيحإدراكهكانالمسيحيسوععنأكملوروثا

ابنيسوعءألنبياولالناموسفيموليىعنهكتبالذىوجدناءاالبتدما

موصىعنيتكلموهوولعله154يوافاصرةمننىاليوسف
الذىالمهيبالمنظرذلكفيالعلتقةفيالساكنرأيموسىألنيحسدهكان

أنخافألنهوجههولفمقلسةأرضعلىكاننهءالحذاإزاعهخلع

أرناالحياةفياألعظبمحلمهحققيثاهذلهيتحققيوموهواللهإليينظر
يبمرأنمنأعظمهوماالوجودفيليسإذ8ة1يووكفاتااآلب
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ضاالمحزنومنااالمياركالكربموجههويرىاللهشخصالتسان

وكاكذلكيعلمأندونسنواتثالثالوجهنماإلىينظرعاشاف
مقوماااالبعيدةءالسمافىالحلمعنيبحثوهولمهحصضنفىيعيش

كانالذيالرجلهأنهإذمحزنةصدمةالمسيحصدمقدجوابهأنفىشك

وقدالمثمسهىأفيلءيتساوهوجاللهاكمالفىالشمسإلملعيتط

فيلبسياتعرفنىولممدتهههذزمانامعكمأنامحزونأالمسميحلهقال
419يواآلبارناأنتتقولفكيفاآلبرأيفقدرآفىالذى

معوركلمالذىأننذصومخنوخشوعإجاللبكلنقفأنالبدوهنا

هوهوالمسيحموعيألنفيلبسمعتكمالذيبعينههوهومويى
أذكىكانالقدبمالمشرعوأن318عباألبدوإلىواليومأصما

العظيمسيدهاألولالرجلأدركلقدالجديدالتلميذمنالتفاتاواسرع

السيدهذايحرفلموهوسنواتثالثالئانيوعاشدةوانظرةمن

ويصنعيتكماللهعدمينأمرفيألتهجبلفىمومىحمعالمبارك
النىالعظيمةالرسالةنحوالرجلينطلقألنينكافياألمرانوكانمعجزة

ورأيهوتعاالمسيحكالمعفقداآلخرأمايؤديهاأنعليهكان
بنيسوعأنمنأكثرخطوةيتقدمأندونالباهرةالعجيبةمعجزاته

ءواألنبياالناموسفىمومىعنهكتبالذيهوالناصرةمنالذىيوسف

يسوعنتأملونحنكئيرةمراتوتتملكناتملكيتهالتىالبالدةولكنها

عظيمإذوذهنإدواككليتجاوزأبديعظيمسرإنهنعماالمسيح
يشطيعالانواالش361ق1لسداظهرئاللهويالتقهوس

مثظورغيراللهأنإذالماديةالرؤياأوالذهنىاالجتهاددبكلجريأخذهأن

إذاإالتراهأنالبشريةللعينيمكنوالشويعيأحديراهأنيمكنوال

العهدقىظهركمامابكيفيةجاللهوغطىمابصورةنفسهعنهوكشف
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أتوأدركواءهوالرآهوقدءواألنبيارالقضاةءلآلباعديدةاتمرقديم

ابتروأناالموفىأكلمشرعتقداهيمابرفقالأمامهخشعواالذىافه
أطلقكالأمعهصراعهفيبعقوبهو72ة81تكورماد

فقالعنهصعودهبعدمنوجوصرخ2362تكتباركنىلمإن

الربأرادلوإمرأتهلهفقالتاللهرأيناقدألنناموتأمموتالمرأتهمنوح

يحتجل32و22ة31قضوتقدمةمحرقةيدنامنأخذلمايميتنا

ني2رالذيالمسيحقولليسمعفيلبسإليهاحتاجماإليوغرهمءهؤال
اآلبفىأناأقتؤمنألستاآلبأرناأنتتقولفكيفاآلبرأيفقد

اآلبلكننفسىمنبهأتكملستبهاكلمكمالذيالكالمفيواآلب
فصدقوقواالفىواآلباآلبفيأنيدقوفىاألعماليعملهوفيالحال

كامناالمسيحبرهانكان41911يوكاهانفمعمالالسبب

والمعجزاتالتعاليمهذهالتالميذتأملوعندممااتهوصجزتعاليمهفى

مطلعفيقاليوحناإنحتىعجيبءببهاأفقهمفىلتسطعنورهكسبزغت
افهالكلمةوكماناللهعندكانلمةوالكالكلدآلكانءالبدفي5انجيله

أمملواآلبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينابينناجسدأوحلصاروالكلمة

كانانذىاألوليرسالتهمطلعوفي41و11يووظأنعمة

جهةمنأيديناولمستهشاهدناهىاللهبعيوننارأيناهالذىعناهالذىءالبدمن

الىبديةابالحياةونخبرآونشهدرأيناوقدأظهرتالحياةنفالحياةكلمة

علىالثابتومن2و11يو1لناوأظهرثاآلبعندكانت

يكشفالذىهوالقلبىاإليمانبلالماديةالروثاليسثأنهالطأى

بالروحإالربيسوعيقولأنأحديستطيعالإذلالنسانالمسيحضيقة
المعنىبهذاوالتالميذهوفيلبسعرفهوقده213كو1القدس

عندسقطثرأيتهفلماقالالذيالالهوقيوضاروثافيهذاظهروقد
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والحىواآلخراألولهواناتخفالقاثالعلىنىايدهفوضعكمبتجليه

والموتالهاويةمفاتيحولى3ميناآلبديئاألبدإليحىأناوهاميتأوكنت
خطوةيتقدمواأنالتالميذعلىالمستحيلمنوكان81و171رو

بيتذبذأويتزعرعالالذىاليقينهذادونلسيدهمالعالملغزوواحدة
بالهوته

مقاطعآئالصغريأسيافيالعظيمةرسالتهادىفيلبسإنالتقاليدتقول

للكنائسالمجاورةاألماكنفىالمسيحخدمةفيباهرأنجاحآنجحوأنهفريجية

الماحيوحمناالسيداستخدآوهكذاالرسوليوحنافيهاخدمالتىالسبع

ليألنهالتحركءوالبطىالعملىفيلبسجانمباإليالعظيماقوالرالذهن
ألنوزناتناوتبايفتمواهبنااختلفتمهماعندهومكانةمكانولك

الجنودربقالبروحىبلبالقوةوالبالقلرةالأنههوالحقيقىالسر

46ركربا
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9

نثندئيلط

عنهفقالاليهمقبالنثنائيليسوعوراىال

7ايوافيهالغشحقاىأسرائيلهوفا

يحدقأحدهموففوقدلنكولنأالبراهاراثعصورةمصوررسم
ولكنضأرائعةإنهاداقالوأخبرأالختلفةجوانبهامنويتأملهايخها

المصوراعةبرإليهوصلتمماوأعمقأبعدشيئااألمريكىعيمالزفيهناك
المسيحليسوعبالنسبةأصحدإنهإنسانعنهذايقالأنصحفإذا

كلقالالمسيحبصفأنيستطيعهلتالعيذهواحدأمنسألتأنكولو

يكيعبمهماكلهالعالموإنحديثكلمنوأعمغوصفكلمنأبهىإنه
يلعبالذىللطفلأمكنذافالعجيبشخصهيستوعبأنيستطيعالعنه
ءالفضالرائدنأمكوإذاأعماقهإليويصلالمحيطفىيسبحأنءالعثماطىعلى

وئيةاالسنينماليينبلآالفعناتبعدالتىالكواكبآخريبلغأن
كنههتدركاندونالمسيحإدراكامغتقربأنالبشريةللنفسمكن
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كايةإليأمتتعصلاللهعمقليقاتالالنعمانيصوفرصاحوقديمأأبعاده
الهاويةمنأعمقتفعلأنعساكفاذاالسمواتمنأعلىهوتتهىالمدير

1179أيوبالبحرمنوأعرضلهطواألرضمنأطولتدريفاذا

فيأخذهمأنمعهمفعلهماكلكانحولهتالميذهالمسيحجمععندحا
منوأعلىخيالهمفوقارأأسآخرءورايومالهمليكشفعجيبةرحلة

التأملفيمستغرقأالتينةختنفسهمعجالسأنثناثيلكانءاتصورهم
ءالمماوسلميعقوبأبيهقصةالمحظةتلثفيتأملكانأنهالمؤكدنوم
اللهسوييعرفهالثالالتأملعليهيعيدالمسيححمععندمماتمامأذهلوفد

تحتوأنتفيلبسدعاكأنقبليقولالمسيحسمعوعتدماوحده

1يوائيلإسملثأنتاللهابنأنتمعلمياصرخرأيتكالتينة
الخالدفيعسراألئنىمنواحدآليكونوراعهوسار94و84

فيمايلىاليومقصتهنتابمنحنوها

هومننثنائيل

البشيرينأنإذبرثولماوسهولنثنائيلاآلخراالسبمأنالثابتمن
وقدفيلبسبعدالعادةفييذكروهواالسمبهذاذكروهاألواثلالثالثة
واالممبرثولماوسماكريذأندونبفيلبسمرتبطانئنائيليوخاذكر
تقريبأأميالثالثةتبعدالتىالجليلقانامنوهواللهعطيةمعناهنثناثيل

وقدفيهغشالحقاإسرائيلىبأنهالمسيحالسيدفهووقدالناصرةعن

المولدإسرائيلىدمجرليسفهووحياتهالرجلأمماقعنبذلكالسيدثحف

الديانةعنيعرفونالالذفيالكثيرفيشأنشأنهيعقوبءأبنامنكجهودى

تكونأندونوراثةويأخذوتهاوأجدادهمآبائهمدينأنهاسويالبهودية
كيانوامأباعنفيالمسيحيةإلىينتسبونممسكمالمالييناختبارأأوحياة

كههايعرفواأوالمسيحيةالحياةبختبرواأويعرفواأنثوننمسيحي
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بلالتعبيرجازإذايعقوبيةيكنلمالذىالرجلنثنائيلكمانمعناها
مكرمنفيهابمااألولييحوبأبيهحياةيعمشلمالذىالرجلأوإسراثيليا
جاهدعندماوخدلغشكلمنتحررالذىالرجلبلوغشوخدل

أنجمكنهناومةاللهأميرأواسراثيلوأضحىوغلباللهمع
والثالثنالثاقالمزمورفيداودوصفهالذيالمطلوبالرجلنثنائيلنرى

لهمجباللرسجلطوبىيئنوسترتاثمهغفرالذيللرجلطوب

المستفبمالرجلنراهأنيمكنهناومنغشروحهفيوالخطيةالرب
لهنحلوالذيالمتعبداقتىوهوواالزدواجءالريايعرفالالذيالواضح

معالخلوةفيالتينةتحتهناكجلسوقداللهمعوالثركةالتأملخلوة
مستغرقاكانولعلهاللهأحدأسوىهويرياوبشرييراهالحيثالله

رأىوهناكأبيهبيتمنهارباخرجعندمايقوبقصةفيالتأملفي

عليهوينزلونيصعدونالذينوالمالئكةءالسماسلمفيالعظيمةروثاه
افنالمباركبالوعديعدهالسلمرأسعلىاللهو

المتصبنثنايها

المتعصبالرجلكانإليهااشرناالتىاياالمزهذهرغمنثنائيلأنعلى
الناموسفىموسىعنهكتبالذيوجدنالهوقالفيلبسإليهركضفقد

منوكان154يوالناصرةمنالذييوسفابنيسوعءواألنبيا

اثاربليفعللمالعكسعلىولكنهسريعايركضالرجلأنالمتصور
لغةفيأوصالحءشىيكونأنيمكنالناصرةأمنقاسياسؤاال

عامخدونيكوأنيحتملأالللمسيحفتلبسقبولءإزاترددأنهأخري
أمكنفإذاالجليلمنآتيآالمسيايصورونالءواألنبياالناموسأنإذ

منيأنيأنهتصوريصعبفإنهوموطنهالمسيحمهدالجليلنتصورأن
وشرهابقسادهاثهورةممدينةكانتالناصرةألنوذلكالجليلنامرة
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بيتمنآتياسيحايكونأنتصورظرهنفيالمستبعدومندهاوممراا
النجارهذايأقوأنمغمورأنجارأيكونوأنالنجارايو

اهبةالكرحاجزنثنائيللقبرفعااالناصرةمدينةاآلثمةالمدينةمنالمغمور

11المسيحيسوعوبينبينهوالتعصب

االنساذحمرفهاالتىوالمواخلواجزاأعظممنالتعصبأنالمؤكدومن
كلفيسايلهأخذوقدالبشريةوخيروالتقدمالنجاحضدالتاريخكلق

الغزلآلةاركرايتاخترععندماالصناعةميدانففىالناسالينمجال

هددوهالذينالغزالينمنبحياتهلينجوبرستونمنهربالميكمانيكية

نقسىوواجهبالبوارصناعتهمسيهدداعهاخزأنمتصوريئبالقتل
المتعصبودةءاألغبياحرقعندمانوتنجهامفىبرستونفيالقاهالذيءالشى

السخريةالناسينسىأنيمكنوالاتدميرأآالتهوثمرواطواحينه

قاطوةصنعفيفكرماعنداستقنسالنجورجالقاهاالتىالمقاومةأوالعميفه
قاطرةعتيتحدثوهومجنونأمخبوالالناسوعدهالحديديةالسكلث

ميدانإليتحولنافإذاااالساعةفي3متركيلوأربعينعحهائتجاوزس

كرويةاألرضبأنالقائلةبنظريتهخرجعظماجاليليوالقىمالنذكرالعم
نظريتهترىوهىوعذبتهالكنيسةسجنتهوكيفالشسسحولوروتل

انفسهافهكتابقىويةكراألرضأنالظرىوهىكفربعدهماكرأ

ءالكيميافيبنظرياتهاالنجليزىالفيلسوفبيكونروجرخرجوعندمما

سنواتعشرالسجنفيوبقىوالشعوذةبالسحرمواطنوهانهطوالطبيعة

ستلالدينىالميدانوفياألعمىوالتعصبالحماقةحاجزءورامغيبأ

عندماسةالمقالحربفيينيانيوحناتصورمنأبرعهومنههناكأنأظن

أطلقأبوابخمسةولهاضخمظيمبسورمسورةمدينةاإلنساننفىصور
اللمسوباباألنفوبابالفموبابالعينوبابفنابابعليها
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قواتتأقماوعنداإلنسانفيالخمسىالخواسابوابأخرىلغةفيو

ذناباباسةلحرولادفاعهمجهزالشيطانفإنالمدينةلحصارعمانوئيل

خلفهيقفاللمىعمىاالمتحعسبعليهأطلقالذيالحارطريقعنوذلك

والتعصبالتحزبسوىميعوليسيسمعرنالذاناصمجندياستون

وهوجونزدألجهعوقدااكالمأأونقاشأاليقبلىالذاألعمى

فهناكعمىاالتعمسببدافعالمسيحرفصتالتىالناسماليينيصف

تشككالتىتببالكالعالموأغرقوارفضوهالذينأدريونوالالالملحدون
إلىفهمويقووليتهمخرافةالدينأنالناسوتعلمالكريمشخصهفي

المسيحيسوععنتعويضايتصورواأنأمكنإذايضاتعويكونأنمايمكن

عندكاأليديةالحياةكالمنذهبمنإليالقديمابطرسقالوفد

ءبالاليتعلوننهمفضحاياهممعالحديثقصدتأنتقإذاهال6ايو

ةأوفهموفلسفةحكةمنعنهمأولهمممونيزومانأدريالالأوالفالسفة
الغنوسيةأعقابفىخرحثالتىالفكريةأوالعقائديةالمدارسابأوهناك

التىالمعتقداتابتدعواممنواألرمينيةوالبالجيةوالنسطوريةريوسيةوا

األعمىاألحمقالتعصببروحهمءوراسارواممنئيرينالعكجمت
الدمويةالدينيةاليراعاتالتاريخكلفيالتععبمظاهرأبشعمنولعل

المشهورةبرثولميوسأنمذبحةتاعلىأنامحزنومن3الحروإليأدثوالتى

البروتستانتالهوجونوتمناآلالففهاقتلوالتىالفرنعمىالتاريخفى

الرجلنئناثيلبارثولمأوسالقديسعيدفيحدثتنهاكذلكودسيت

ءفىيكونأنيمكنالناصرةأمنالمسيحعنتصورهأولكانالذي

مالح
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العصبوعالخثناليل

يثبتأنلمجاولولمنثنائيلمعنقأشفىيدخلأنفيالبصيحاوللم
يمكنالالمتعصبأنلقدأحسالمسيحبسوعهومغالختلفةاهغبالبرله
تعاللهقالثمومنباالختباريكسبمايقدربالحواريكسبأن

النجاحأنالميادينشتىفىالمعروفمنولعله164يواوانظر

بالجدلالناسيقتنعدمالعديدةوالعدومالختدفةفالصناعاتالعملهاالختباروديد
الميكانيكىالغؤلقاومواوالذينعنهاأسفرتالتىالعمليةبالنتائجبلحولها

سخروافيوالاليدويةالمنازلوسطفىطريقهشقأنبعدإليهسارعوا

هاأثرأمامسخريتهموزالتذلكبعدركبوهاالحدهيدالسكةاتقاطرعن

نظريتهالمدارسفىأوالدهماعلموأليليوعااومووالذفياكاساةفي
المعادالتأوالكيمياويةالمشتقاترفضوانوالذالجميعبههاآمقالتى
للوصولالطرقافضلدرسفيواالجتهادبهااألخذلمدعادوايعيةالط

الوصفأوالئصويرفىبرعمهمافيدبسوكانافيهاالختدفةاألنولإلي

أعظماالختبارأنوأدركذلكحماوللوحقهلسيحايعطىأنمنأعجز
لنثنائيلقالثمومنوصفكلمنأعظمالمباشرءواللقاالثرخمن

وانظرتعال

اتالمؤتمرأحدفييتحدثوهوكيفدكتورهاشحهورواعظذكر

أحدفىكبيرةكنيسةنيوعظأنبعدأنهالمتحدةالوالياتفىبوسطنف

ومعلهويقولالعظةعلىكرهليشاالبئعبعدشابجماعهاآلحادأدام
أناالخصوصوجهوعلىإليهنظرتكعنبختلفعندىميحالهفإنذك

أنكيفدكتورمحاولولم6المسيحيسوععنالمعجزيةالنظرةضد
وإنبعنايةتقرأبأنقتعدأنلكهللهقالولكنالشابمجادل

أعدكالشابلهفقال11يوحناانجيلانفرادعلىأمكن
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لهفقمالطأاالمعجزاتعنسؤاليعنتجبنىلمولكنك11التأكيد
بعدهاعاديصعأساومرتااالوقتبعضالسؤاللنؤجلالرجل
كئىوداالنجيلبقراعةواستمتعتيوحناانجيلهقرأتدقدليقولالشاب

منكيفدكتورفصدآالمعجزاتمنولاموقفىعندزلتما
11أخرىمرةتقرأأنأرجوكصديقىيادالهيقولعادولكنهالجواب

هناكأنكيفدكتوروالظأخرىقليلةابيحأسبعدالشابوعاد

وأنانمفقالنحتلفوضعفيأنليبدوفسألهفيهواضحاتغييرآ
حدثثمعجزةأنسستاأقرأوأنالكنىالتغييرحدثكيفريأال

إلييتكلموالمسيحالمسيحأكلمأنيالقراعةخاللمنليبداإذمعى
الوجهوجهابالمسيحالتقيتألفىوتساوالقىشكوكىكلوانتت

مغمجموعةفييحاضربلندنباركهايدديقةفيالملحدينأحدوقف

بهذهينالقكاريكماتوريأرحمأرمموقدالمسيحيسوعمنساخرأالناس
بالمكأذومرالسخريةهذهفيمعهوثحاوبواونثيرالكواستمعيلسخرية

مغقلبهالهبوقدالخالصجيشفىالعاملينمنوكانحميثفرانك

أنىأنبعدالحديثطلبأنإالمنهكانفا4سيدهالىوجهتالنىاإلهانة

الذىالمسيحالخقيتىالمسيحعنيتكلموابتدأكالمهفالمجدهالساخر
وااللريدالفقيرصديقكانالذىالمسيحنجاربهانفيسنواتاشتغل

جالالنمالمسيحالصغاراألطفالبأحالذىالمسيحوالمدوسوالبائس

الضائعةالبشريةللنفسالعظمىبالقيحةنادىالذيالمعمميحخبرأيصنع

لمالذىالمسيحأجلهممنالصليبعلىومأتالناسأحبالذيالمسيح
الخطيةمنصلبأللنجماةإليهاتجهواحدأديطرلمذلكمعولكنهخطيةيفعل
كلفيوالرحمةوالرفقوالحبوالحنانرالخرأععلىوقفالذىميحاله

الرعوسانحنتحتىجلالرتكمأدأوماالتاريخأجيالمديعلىاألرض
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ووفىاألرضفيوالمنكوبينءالبؤساصديقيحالمليسوعالعمالمغ

المسيحإليمباشرةتعالاالعظيمالمسيحجاللآأمامنهوباالملحد
وتركالمسيحبيسوعاالقناعمننفسهفيلبسلىأشلقدااوانظر

للتعصبعالجأفضلذلكوكانوالسيدنثنائيلبينرالمباءللقاالميدان

ااسبدهعغتصورهفيالرجلبهبدأالذى

المجيدواالعرافنثناليل

ومنالروئامتدالمالبصيرةالنفأذالحالمالنوعذلكمننثناثيلكان
ومنويصلىيتأملالناسعنمعزوالبعيدالتينةتحتجملسأنهالواضح

شاودأفيهاخرجالتىالليلةتلكفييعقوبأبيهإلمعادخيالهأنالواضح

خاعأنهفعالعطمةالمذهلةالصورةعلىاللهحثانرأىوقدببتهمن

علىاللومأعقنفسهيلوآوالشككانأنهومعأخيهحقفىوأخطأأاله

منصوبةسلموإذاحلماورأيالمكانذلكفىلهظهراللهأنإالفعلما
ذاوهوعليهاونازلةصاعدةاللهمالئكةوهوذاءمااليمسورأسااألرضعلى
التىاألرضامحقوإلهأبيكاهيمابرإلهالربأنافقالعليهاواقفالرب
غربأوتمتداألرضابكزلثنويكودولنسللثللثأعطيهامضطجعأنت

أناوهاضاألرقبائلجميعنسلكوفىفيلثويتباركوباواالشوشرقألى
حتىأتركلثالألقاألرضهذهإلىوأردكهبتذحيثماوأحمفظكمعك

هذافىالربإنحقأوقالنومهمنيعقوبفاستيقظبهكلمتكماأفمل

اللهبيشأإالهذاماالمكاناهذأرهبماوقالوخافأعملموأناالمكان
بدأالمسيحأنالمثيرومن822171تكءالممابابوهذا

جلالمسيحإنقلناإذاوأصدقأدقنكونربمابلالنقطةهذهمنمعه

فعلهوماالحياةمعرحلتهيقوبمنهابلهالذيالمكاننفسفينثنائيل
العهدفىوأكملأعمقبصورةليعطهعاديعقوبمعالقديمالعهدفيالسيد
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وكانعزلةفييعقوبكانااالتالميذواخوتهنثنائيلمعلجديد

أنهبلالعجيبةروياهيرىأنقطيتوقعيعقوبيكنولمأيضأنثنائيل
ااأعلملموأناالمكاناهذفيالربإنضأوقالالروياههذبعدخاف
وهويراهالمنعزلالمكمانفىالربكانإذنثنائيلمعكانءالشىونفس

أعماقهفييجريكانعماالمسيححدثهعندماذهلذلكوألجليعلمال
المسيحأشبعوقدالتأمليحسنونالذينجالالرمنالرجلكانوسريرته

يريوهوالعظيصةالتأمالتبحرفيفقادهالعظيحةالرغبةهذهفيه

الذابغهوعجيبشخصمعبليوسفابنالناصرةنجارمعالاآلننفسه
اإسرائبلوملك

منينتفلواأنمنلهمالبدالمسيحمعيسيرونالذينإنالحقيقةوفي

بعيدةعوالمفيالسيديقودهمحيثالمنظورءوراماإليالمنظوعالم
علىبخطرالماإلىالمنظورغيرفيوتمتدبشريخيالكلتتجاوزمجيدة

يعقوبكانفإذاالخيالأواقنىأوالوهمبابمنهذاوليسانسانبال
اللهإلىاالنسانبرغباتتصعدثكةواءالمماسلمحلمهفيرأيقد

نحلمأنيعطنالمالمسيحفإنوأحباثهأبنائهانتظارعلىاللهبجوابوتنزل
رباطاباألرضءالممامربطمتجسدألءجاقدبلالحلمهذابمثلواحدةليلة

واتصالالقدبمةالرويامنوأجلأعظمالجديدةفالروياثمومندائمأ
ومستمرةوراسخةواقعةعظيمةحقيقةبلمتقطعاحلمايعدلمباإلشمانالله
خاثفةصاحوهبةالرعليهاستولتقدالقديمةالرؤياأماميعقوبكانوإذا

بعيدةليمستءالسماانتبينكماأعلملموأناالمكانهذافىالربانضا
المسيحرأىقدنثنائيلفإنءالعمابابعلىهيبالرالمكانفيأنهبلعنه

وينظرونبتطلحونأجيالهمكلفيالبهودعاشالذيالعظيموالمالثاللهابن
ااإليه
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االنسانيقرأهاأنيمكنتاربخيةقصةمجردإذآيعقوبقصةتعدم
بلمشاعرهفينشوةأوذهنهفيخيالمنتثيرهبمايتسلىأوبهاويعجا

وأعمقأمجدصورةعلىيتكررالتاريخأننثنائيلفيهاأدركالتىالفصةهى

لنئنائيلسيكوناألبدوإليواليوآأمساهووهوليعقوبالسيدكانفكا
فينئبلفيلهاللهبركةعلىيعقوبحسدناإذاكئيرأءونخالىأيضأ

أناستعدادعلىوهواآلخرفيتاقالتىهىالجيدةالخمرأنوننسى

رآهاالتىمنوأكملوأجلأعظمروحيةببركاتويباركنانثنائيليبارك
اااألرضهذهعلماحيأتهطوالنفسهيعقوب

وعندماإسرائيلملثأنتاللهابئأنتدانثنائيلصاحعندما

جالسايعدلمفيهومشتهياتهوخدمتهتاريخهوركزحياتهعلىأملكتوجه
مةخدفىمباركةنشطةحركةهوتحولبلالقديمأبيهلمجحادةيحلمالتينةتحت

أورشليمالخالدةاللهلمدينةالعظيمالسورعلىاحمهوليكخبالمسيحيسوع
التصورعلىويسموالوصفعنلمجلماركاتالمنوأخذالممماوية

كانفإذاالمكلخزاثنالماستركىالمفاتيحسيدهوالمسيحإنأحدهمقال
المفاتيحسيدهووحدهالمسيحفإنفيهقفللكلخاصمفتاحبيتىفي

الكاملةاللهكنوزإلىتصلأنتسئطيعالوأنتققلكليفتحالذي

37رويفتحأحدوالويغلقيغاأحدواليقتحالذىالمسيحإاللجسوع

يعقوبالقديمجدهعرفهاالتىالطائلةوةالثريعرفلمنثناثيلأنالمؤكدمن
المسيحفىأدركنثنائيللكنالحرصكلعليهاحريصاكانوالتى

سيراقدالتىتلكمنأعظمةوللكثيريئوقدميستقحماالالذيالغنى
وقدءشتاالوقتكانانجلراملكالخامسلهنريوتنجتونرتشارد

باألخشابتتفدءالمدافىوكانثعظيمحفلإلىالثالمالرجلهناعاد
كانترائحةأجملولكنالمكانليمالالعطراألريجمنهايفوحالتىالعطرية
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وكانشهالملثعلىدينهسنداتالويةصاحصطرحعندماء2خرشىن

دماعناسثؤنقيللقدءلينيةاالسترالجنتهاتمنكثيرةألوفأقيمتها

ثروةاليملكونالكثيرونكانذافاوذهوالتأثرأىبكالمنظراطأبصر

عفوهغنىفىمنهمثروةأقللسنالكشاالماديةويعقوبواسقابراهيم
كلفيوخدامهورسلهتالميذهخرجوالذيعليناكيانالذيالصكمحاإذ

قدولذلكايستقصىالالذىالمسيحبغنىبهليبشروااألجيال

نثناثيلعنالتقاليدمنينخهىالبسيلالتقليديةالكناثستحتفظأنغريبايكون

فيهبحريكانالذيالتالميذبينالوحيدأنهبعضهافتزعمبرئولماوساو
أممعكهولدالذيجشورملثتلحاىإليمرةينسبوهوالملكىالدم

ذلكولكنمصرملوكالبطالعسةإليردهمنوهناكداودتفيأبشالوم

حماجةفأنهنظنولسنافيهغشالضاإسراثيلىالمسيحقولينفيه

وثلميذأوكاهنأملكايضحىأناألعظممجدهكمانوقدالملوكنهـسبإلي
األمأكننحددأنالسهلمنليساثهكمماعشاالثنىالمسيحرسلمغورسوال

مصرإلىليبيامنالتقاليدءوراجرياتمتدفهىالمسيحبرسالةفيهاناديالتى

أنهتؤكداألرمنيةوالكنيسةالهندإلىفارسإليأرمينيهإلىفريجيهإلى
ماتوإنهالمنظرجميلالطلعةبهىكانإنهقيلوقدوبانيهامؤسسها

مصلوبأكبطرسآخرفيعرفوفيأرمينيافىمسلوخةالبعضعرففى

عيدألهتجعلالالتيايهوالكنيسةافوقإليوقدماهأسفلإلىرأسه

تنقلترفماتهإنلونويقويونيو11فينانيةواليوسأغسط42فىسنويا

هناكتثوىحميثالتيرنهرعلىجزيرةإليانتهتحتىعديدةأماكنفي

الشكلأوباعنحدثتتالتىالصورهفبمثلأبدأنشغلالومخن

اآلنمننحنإذابولسالرسولقولحدعلىألننااألرضىالمصيرأو

لكنالجسدحسبالمسيحعرفناقدكناوإنالجسدأحدأحسبنعرفال
561كو2بعدنعرفهالاآلن
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مناآلالفعشراتفيهاقتلالتىبرثولميواقىسانمذبحةانت

قدالفرنسىالتاريخائمجرأكبرمنوهىوتستانتالبرالهوجونوت

يقدمونأنهمالعملجهذاالقتلةظنوقدطهايحملياللهالعيديومفيممت
يقفوالذيالخططولعلىنثناثيلضدهيقفالذيمر001دتهخدمة

اسراثيلومالثاللهابنألنالمسيحبيسوعيؤمنضيقىمسيحىكلضده

بهليخلعسبلالعالمليدينيأتلمالذىالسيدهونثنائيللههتفالذى
تتوجهعندماعنهيقولوهوأحدهمصدقالذيالسيد1100العالم
هوشرفهالذيالعرشعلىبحلسانآلخرمحتسالقلبكعرشعلى

الملوكلملثهكذانفعلجميعةليتناوحقصدقوهذاعليهبالجلوس

آميئاألبدوإليالدهرمنالدائمالمجدلهالذياألربابورب
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9

متا

انساتادأىهناكمنازمصيسوعوفيماال

فقالمتمااسمهالتبايةمكانعندساجا

99متثأاتبصنىله

عندمامتىعنرسكنجونكتبمماأروعكلماتءالمريجدالربماا
المقدسالكتابأسفارلنبمنواحدأكتابأنختارأنإليناطلبلوقال

متىإنجيلأعطيهأنأفضلفإنيءصحراالفيالمنعزلأوالسجينللصدلق

علىدرجالذىالرجلطبيعةفىالكفمايةفيهمابمنفكرلمبأنناأعتقدأنيإذ
لقدالنادرالكتابهذاكتابةإلىهاليتركالتحصيلإيماالتكتابة

ةلدعومستجيباالجبايةايصاالتوهويتركالبارعصورالمكارباكسيوصوره

منكمواحدكلفكذلك1مؤمنللكالقاثلةانعامةلدعوةرمزأسيحالم
وإذا4133لواتلميذألييكونأنبقدرالأميوالهجميعيزكال

إذاالسهلمنإذموقفهصعوبةالمقابلةمنلنايتضحفإنهبغيرهمتىقابلنأ

الوقتأغلبفارغةتكونقدشباكةلنتركلطيفسيدمندعوةاجمنماإوجهث
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أنالسهلفنالناسلصيدونتحولالصيدفىومضنيةعبةمخليالي

فيكبرأجهحآيبذالنالويوحنافيحوبالدعوةهذهنحوالخطىنسرع

الذانوفيلبسوتوماالمسيحبيتأمنكثيرأغنىليسوبيتهمااالستجابة
نتيجةإجابتهمماتءجاربماويتامالنانيفكروكاناالمدمدانحمعاربما

الجبايةمكانعندالجالسالرجلهذالكنالعميقوالتفكيرالتأمل

دعوةيسحعاألجنبيهالحكومةنجدمةرالمنشغلالتحصيلفىوالمخهمك
ويقولالسيدإلىيدهيمدالبرقسرعةقبهوإذادااتبعنىالقائلةالسد

عندالمرموقومركزهالتحعجلدفاترويركالموتصمعكله

تعادأنقصتهتصلحالرجلهذامثلرجعةغيرإليالرومانيةالسلطات

االمسيحتالميذبينظاهرمتميزكثلنتابعهااليوآنحنوهاوتروي

ارامثامنى

االهتةكالعملةالكلحةأضحتحتىعشاركلمةةءقراألنمنالقد

وقحهاندركالطنستطيعلكنناةاالستعمالكثرةمنمحالمهاتظهرالالى
تستعحلكانتالقالكماتمنهابغيرتهامقابلأومقارنتهامجردمنالناسعال

يستخدمنفصهمتىنرىأنوأدقأممقونيكوقدالمسيحالسيدأيامفى
الجبلعلىالموعظةفىاليذكرثفهوايامهفىبالمألوفويقارنهالمةلكل

اراألبرعلىويمطروالصألحناألشرارعلىثهسهيشرقفإنهالسيدقول

العشاروذأليسلكمأجرفأييحبونكمالذينأحببتمإنألنهوالظالمين
أليستضعونفضلفأىفقطاخوتكمعلىسلمتموإنذلليفعلونأيضا

حفالأقاموعندما55474تذاهكبفعلونايضأارونالصثم
قدكثيرونوخطاةعشارونإذاالبيتفىءمتكىهووبينماةقالللمسيح

لماذالتالميذهقالواالفريسيوننظرفلماوتالمبذهيسوعمبمواتكياواجاعوا

ءاألصحايحتاجاللهمفاليسوعحمعفماوالخطاةالعشارفيمعمعلمكميأكل
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إليالمسيححديثوفي900121متالمرضىبلطبيبلي

والعثاركالوثنىعندكفليكنالكنيسةمنيسمعلموإنداقالالتالمينه

يسوعلهمقاللزةالشمعبوشيوخكهنةالءروساوإلي8171مت
يوحمناألناللهطكوتإلىنكميسبقووافىوالزالعشارينإنلكمأقولالحق
بهفآمنواوالزوانيالعشمارونوأمابهتؤمنوافلمالحقطريقفىمءجا

لنايتبينوالمقابالتالمقارناتهذهجمعناذافإ121323مت

الذيءالخاطىالظالمالشريراإلنسانذلكفهواليهودعندعشاركلمةمدلول
هناكأنننظولسناءسواحدعلىالزانيأوالوثنىمعتضعهأنيمكن

بالذاتمتىإلىعدنافإذاالناسذهنفيالصورةهذهمنأبشعصورة
البعضهذادعاوقدحلنىبنالوىاألصلىاحمهأنندركأنيمكن

هناكليسولكنللمسيحقرابةذووأنهحلنىبئيعقوبأخوأنهليعتقد

إلييشرالوياالممأنالمتصورمنكانوإنذلكعلىدليلمن
هذاعليهوأطلقاتقيينكاناأبويهوأنالويسيطمنأساساكانأنه

بلاألياممنيومفىلتهأمينأكاهنأسيصبحابنهماأنيأمالنوهمااالمم
العجبإليتدعوظاهرةفهناكطيبةةءبدابدأالرجلهذاأنالمعتقدمن

العهدمناقتبسمنالجديدالعهدفالوحىعبةجميعليئيوجدالأنهوهى

عنفقطدفئلماقتباساتهإنمورجانكامبليقولكماأومثلهالقديم
وقدمجتمعينمتهمأكرهىبلحدةعلىكلويوحناولوقامرقس

ومهماالقديمالعهداقتباسأمنوتسعينتسعةعنيقلالماانجيلهنيءجا

تجديدهبعدالمتعمقةدراساتهمنيكونأنيمكنههناأنمنالبعضيقل

مقطوعيكنلمحياتهمطلعىالرجلأنإليإشارةيعطىقدهذاأنإال
أنإاليمكخهاللشخصيتهالمحللإنحالأيعلىالمقدسبكتابهالصلة

كريمةنبيلةساميةحياةفيهوآمالهربماأوابويهآمالوإليماضيهإلييعود
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ههذلكناااللهلكلمةالمستحرةالقراعةمنومعناهالولهاسهرف

الطربقشقعندماكبريمأسماةتحولتحياتهلقصةالعظيمةالخلفية

المسيحأقوالمنانجيلهفيدونهمابحقأدركوقداآلخربراهاالفىالعكسى

يبغفأنإماألنهسيدينيخدمأنأحديقدرالالجبلعلىالموعظةفي

نهدمواأنتقدرونالاآلخرويحتقرالواحديالزمأواآلخرويحبالواحلى

الفخهذافيهووقعكيفنعمالونحن642متواطالالله
كاهنايكنونأنعنفتحولالخيفالشركهذاطانالمثجلهنصبوكيف

اللذينوالظلمالفسادعنوناهيلثالمالليعبدالشيطانمعبدإلمىالعلىلته

تمئاالصنعتالرومانيةاطوريةاالمبرإنقيلولقدالعبادةبهفهبطاارت

المطلوبمنأكثريتقاضىيكنلمالذىالوحيدأنهئبتألنهلعشار
وحشيأإفسانأيتحولفإنهالغنىبسعاريصابعنهدمااالنسانألنوذلفث

اإليمانعنضلواقومابتغاهإذالذىالشرورلكلاصلالمالمحبةألن

يكوناالنسانهذامثل651ئ1ةكثيرجاعبأيأنفسهموطعنوا

المالعلىالحصولسبيلفيوشرموبقةكليرتكبألناستعدادأتمعلى

يحتاجالقاثالمتىحفلفىالمسيحالسيدذكركامريضفعالوهو

عنشيئأيفراقالوهو921متالمرضىبلطبيبإليءاألصحا

وبالنسبةمنهربيقمنويعقرلعابهيسيلالذىالمهـممعورالكلب

الصفإليالهودىاالصفمنخروجألنهلوثنىقرينةجعلقدلليهودي

اطوريةاالمبهرخدمةفئوئنيأالواقعفىيتحولالعشارأنإذالمضادالوثنى
التىالمادةأضحىدينهألنديناوعقيدةبأىيباليأندونالرومانية

كاابسيفهفليحاربالكافرمالتمنيعيشومنأجلهامنيجش

شرفهباعألنهلحآخرانسانأىإلىمنهالزاقإلىأدفىوهوبقولون
وارتكابفيانةاستعدادعلىوهىالمالاجلمنشرفهاالزانيةتبيعكما
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حرمانإليلتقودهوشهواتهاتهبمسالغنىالعالممناالنسانتأخذنظرهى
يضعهاأكذوبةأكبروهذهواحدءثىوالموتنظرهفهوبالى

أوغسطينوسأدكهاالتىاألكذوبةهىووالعصوكلفىاالنسانأمامالشيطان
اقهيستجيبأنمنخائفأوكانآجلهمنلىتأمهرأيكلمابعدفما

تبينأنإليواباحيةوانطالقوشهوةمتعةمنفيههوممافيحرمهلدعواثها

علىيندموعادةلصقاعنوبعدهوضاللتهالتفكيراهذحماقةبعديخما
الخنازيرنوبخرعلىوعاشتالعالماامتالتىحياتهمناألولىالسنوات

ااألياماقديالجميلالحبيبايهامتأخرأأحببتكأننىيؤلمنىالةصاحو
لقديستقمىالالذيالمسجحبغنىلخعإذالحقيقةهذفىمتىأدركوقد

المباركةالمسيحدعوةفيمتىرأي

النعمةعنى

ذكرانجيلهمنالعاشراألصحاحفىالرسلقائمةفىاسمهمتىدونعنمما

أعطاهالذياالسمهواللهعطيةأولممتىوااليممالعشارتوماال
يلصقأندوناحمهعنيتحدثانيمكنوكاناألرجحعلىالمسيحله
هىوالتىالمتفاضلةالغنيةالنعمةأدركالرجلولكنالفدبماللقببه

الزناةمرتبةفىالعالموضعهالذيالعشارعلىأسبغتالتىالمجانيةاللهعطية
عشراالثنىالرسلأعقمنشكوالمتىكانتالمحتقريئالفجاراالئمة

العظيمالجليلمركزهإلياآلثمالمهينوضعهمننقلتهالتىالنعمةبغنىإحساسا

نسبيسجلأنقبلانجيلهمناألولىالصفحةيتجاوزأنالرجليستطعولم
هيبةالربواقعتهابعشوبثالملوثةوثامارانيةالزاباحبروارتباطهلمسيحا

احملطاةأشرإليتمتدالتىالمسيحنعمةغنىعنيكشفأنبذلكقصدولعله

سيجدونالذوخدامالمؤمنينمنالكثرينإنأجلواالثمةوالفجاو

بطرسمنورسالتهموخدمنهمصباتهمفىإلجهمأقربمتىالدوامعلى
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العشارهذاإليأقربالفاسقاوغسطينوسيكنألمويوحنايقوب
العارمةشهواتهءؤراانطلقالذىنيوتنيوحنايكنوألمالتالميذبقيةمناآلثم
للبيعوتسرقهمالعبيدتصطادكانتالتىالسفينةفىقيودأوحدودبال

سأقرأنعمالمسيحئالميذساثرمنالقديمالعشارإليأدنيواالستعباد
فتحتالتىالمتفاضلةالغنيةالمسيحةنعكاتبهوفيفيهوأرياالنجيلهذا

ءوالخاطىوالدنسوالشريروالمستبيحوالملوثاألحمقأمامالباب

ميىصادقةالعظيمالرسولمعلنفسىغنيتكماءخاطىلكلوسأغنى
الخطماةليخلصالعالمإليءجايسوعالمسيحأنقبولكلةومستالكلمة

جبابرةأحدكوتسجوناضطجع15100قى1أناأولهمالذفي
يعيشكابأحمهاحياتهعاشوقدبالبماخرةالخاصةغرفتهفىالبحار

اآلنولكنهاألخيرالشوطإلىالفسادفىأوغلوقداآلئمونالبحارة

لقدءرجابدونتقتربالنهايةألنروعبأكلهماضيهعلىيطلوهو

النهابةيواجهكيفيعلمالوهواللهإلىبحاجتهظةالحظكفيأحص
وأجابأجلهمنويصلىسريرهبجوارينحنىأنالضباطأحدمنطلب

كوتسفقالالمقدسالكتابعندىليسلذلكمتديناالمتالضابط

فتحيرالمقدسالحكتابمعهونيكالسفينةظهرعلىشخصعنلىابحث

خاطرهويطيبالقبطانيعزىأنشخصيستطيععنيسألوخرجالضابط
يحملصغيرأصبيأالباخرةركاببينووجدحياتهلحظاتآخرفى

لهقالالذيالقبطانمنليقتربباستدعائهفأسرعالمقدسياالكتابمحه

اللهرحمةعنكلمةحماعإلىاجةحفىوأنائموتفإننىيابنىشيحالياقرأ

طلبتماتذكوولكنهيقرأأنالصبىيعرفلمامثلىمسكينءنجاطى
سفرمنوالخمسينالثالثاحاألوكانالباخرةفىوهويقرأهانمنهأمه

معاصيناألجلوحمجرالخاسسالعددإليوصلحتىيقرأفابتدأءإشعيا
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القبطاناستمهلهشفينارهوبحعليهسالمناتآديبآئامنايألجلسحوق

أخريمرةاآليةهذهأعدبنئياتمهلةقائالتأملبكلطيصغىكانالذى

االخبرهذاأطيبماضأالقبطانفقالمسمعهعلىالصبىفكررحا
كانتأىاماماآلياتهذهأقرأكنتلماالقبطانأيهأوقالالصبىفتشجع

اأىعلمتنىكمااقرأهاأنليتسمحفهلفيهااحمىاضعأذحقتطلب

ولمآلمامألجلمسحوقبالتوليممعاصىألجلمجروحةيقولوراح
حينثذبالتوليمشفىكبرهوعليهبالتوليمساألمتأديببالت
احمىوضعاآلياتهفةءقراأعدابنىيادالهوقاكالغبطانوجهاثرق

آثامألجلمسحوقكوتسجوذمعاصىألجلمجروحداالصبىفقالفيها
كوتسجونشنىوبحبرهعليهكوتسجونسالمتأديبطكوتسجون

ساعةدنتوعندمامكانكإلىاآلناذابىياكفئةالقبطانوقال

الىالغنيةالكلماتهنهيرددوهوبالسالميفيضجههكاننطالقا

النعمةإخهااااعظمأومنهاأثمنهومايعطىأنكلهالعالممماليستطيعال
المسيحفياللهعطيةإنهاااولكتولمتتكوتسولجونلمتىالغنية

إإيسوع

ثركةالكنى

أنبعدوطنهإلىعادبريطانيابحارأأنحدثعحثراادسالمالقرنفي

قدكاندريلثفرانسيسالسيرسفسفىمخهابراألكالجانبأوحميائهأنفى

يملثيكنلموطنهإلىعادوعندماالعظيمالقبطانيرالسبعةالبحماراجتاز
بعدنلتماذالهوقاكذلكعلىأصدقاثهاحدونجهوطهواحطهآجشيهأ

والخوفوالجوعدللبرضتتعرلقدالرجلوأجابكلهاالسنينههن

قبطانأعظممعكنتلقدةواحدآشيثأعندىأنمتيقنأنيعلىوالغرق
عنالحديثيمكننهكانوأعلىىابمعنىمتىولعلاالبحارعبر
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لهوقالالجبايةمكانعندبهمرانبعدالمسيحبيسوعبطتهايتىلرابطة

11اتبحنى

كانعندمايديهبينبسيلكانالذىالقديمالمالمتىيملكيكنلمربما
بلالماليمالثالخقيقةفييكنلمالحياةهذهيعيشوهوولكنهعشارأ
أشبهاوتذهبمنقفصفىالحبيسبالطاثرأشبهوهويميلكهالمالكان

سيبريافيالمنفينءالسجنامنواحدوجدهالذيالجريحالنسربذلك

ءوطىوعندمااحهجروعلىتعليهاشفاقأالمظلمةالسجسغرفةإليفأخثه

ينكشوابتدأذليالركنالهواتخذجناحيهأرخىالسجنأعتابالنسر

الحالهذهعلىءالسجناأبصرهوإذالضعفمنيموتكادحتىويذبل

لهيتحنونوهمبعيدابهوألقواتالخارجإليفحملوهتحريرهفىفكروا

المشرقةوالشمسالبعيداألفقإلىالنسروتطلعحظهممنأفضلأ

فيالطبيعىمكاتهىالتىاللهءحماإليمكانهمغوانمفضالعليلوالنسيم
االتهخلقهالذىالسجينالنسرهذاحلفىبنالوىيكنألمااالحياة
أخذتهروماولكنعشراألشنىالمسيحتالميذمنواحدأليكونأساسا
قبلمنعليهاللهوضعهاالتىالرسمالةبعيدآعنخدممتهافيمجندأليكون

قدصالحةألعماليسوعالمسيحفىمخلوقينعملهنحنألتناالعالمخلق
قفمهافيووضعته251أففيهانسالثلكىفأعدهااللهسبق

هالهواوجودهفضلهبغنىالمسيحيسوعأعتقهحتىالزمانمغحاردالذهجما
اأناتهوطول

األغلبوعلىالدعوةهذهقبلبمتىالتتىيحالممالسيدأنعتقدالمومن
ويعقوبواندراوسبطرسأعدأنسبقكماوأعده5جهزأوإليهتحدث

ءهؤالدعوةكانتمهماولكنلمحدمةللتفرغدعوخهمقبلويوحنا
تكنلاإلشارةسبقتكمافهممتىبدعوةتقارنأنفيالفإنها
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فارغةشباكهوبهضحوامافكلهوبتضحيتهقوبلثإفارةكضحيخهم
ضحىفقدهوأماشيثاتساوىتكادالأوبعفقواربوقاربممؤقة

بهايصحىأنبمكنالتىءاألسياأصبمنوهىوالمركزوالسلطةبالمال

بهااعماقهفىمعذبأكانالرجلانافىشجهةوالاألرضفياإلنسان

بكلبهايطوحبهفإذاالقوىءاوالندالجذابالوجهذلكجاعهجميعأصتى

ةكبيرضيافةالويلهوصنعالبالمالفرحأخذهوقدقوةمنيملكما

عشارينمغكثيرأجمعاكانوامعهممتكئيهأكانوأوالذينبيتهفي

علىزوجهامعتتحدثالمرأةكانت592الووآخرفي
تقولتدريالوهىنفسهاووجدتأثرواالذينأصدقاثهماعغالماثدة

وقدقالهذازوجهاممعوإذءأغنيأمأيومأسشصبحأيضأونحن
ماللدبناوسيصبحءأغنيااآلننحنحبيتىيابحنانيدماأمسك

كلمةعنتختلفغنىكلمةأناألوليللمرةالزوجةوأدركتمابومفى

سعادتناألنحبيبتىياءأغنيانحنالقولفيزوبهاواستطرداامال

منالمتدفقةالعافيةبهذهءأغيانحنءثرامنحولنامماالداخلنامنتنبع

التىوالبسماتالطهروهذاحياتنابطيرىاللىاالخالصوهذاوجنيتك

راسلاندبرتريقولكماالتاثمبهوحبالمالألنءأغنيانحنفيهانعيش

ونمتلكقصرأبنىناغيرقصراألننبنىنريدأننحنالدنياءشقاسببهما

كنهولجميلةزوجةعندهرجلكانسيارةيمتلكناكيرألنسيارة

قصةزوجتهعلىالرجلوقصاجملكمافتكليوباترةألنحزينأكان

الوجلسعادةعنليمألهاورقاتعشرلمجملوهومليونيرأزارالذيالصمحفى

وإذالهاحصرالالتىواآلطايبالحافلةوالمائدةوالحشموالخدم
مريضوهوكرسىعالبحدسبلاالبتسامةيعرفالوجهاأمامهيجدبه

وقطعةتقالالرعصيرمنكوباإآلويشربياكلوالأالطعامنومحروآ
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ماليينصاحبليسأنهاللهيشكرالصحنىوخرجالطبيببأمربز

وربماوأحزانةمهووماشيهمتاعبهلهساكمنكغيرهالمالصاحبإن

اوأشدهااآلالمأقممىهى

الرجلوعرفالمسيحيسوعواستضافبروماعالقتهكلمتىقطعلقد

أاالمسيحيسوعفىالصحيحوالفرحالسعادةمعنى

العظيمةوخدمتهمتى

الفضيلةانالرسلعنالعظيمكتابهاقوليممحتوريعتقد
وفئنفسهأماموحقجرصغيرفهوالتواضعكانتربمالمتىالكبرى

اآلخرونونالبشرذكرفإذاذاتهعلىيفضعلهمكاناآلخريئمعابلةا

ويقدمالوخحعفيعكسهرأماتوماقبليضعونهفاحمهماثنيناثنينالرسل
بختصشيئأانجيلهفىيبرزأنالصعبماكانهذاوألجلعليهتوما

تفاصيلهامنالكثيرفىخدمتهوذهبتإليهاالنظاررليفتبشخصه

االضمادنستطيعالونحنالناسأأماظهورهامنأكثراللهأماممعلومة
خطممتهأنذكرتوقدكثيرةمراتفىتتضاربالتىيدالتقالعلى

والعربيةالحبشةإلىامتدتثماليهوديةفكانثسنواتثمانيةلىاألولى

اندراويسحذهبإنهقالمنوهناكبيةالعرءاالصحرفىتدصروصلتحمتى
أماكنهحولالحديثاختلفمهماأنهعلىاألسودالتحرحوللمحدمة

فىدالرجلكانرإنلاهوعليهخالفالالذيءالثىفإنخدمته

األرضتتهىحتىسيتكلمانجيلهلكنناالنجيلهذاخلفنفسهاخلىقد
وهومتىأنهوايتارالكهـشقالهماأجملومنأعليهاومنعليهاوما

القممعهأخذهالذىءالشىكاتلجبايةلمكانعندالمسيحءلندايستجيب

فاصحيحالعكسأممرقسانجيلمنأسبقانجيلهكانءوسواوالحبر
تنفدأنيمكنالالتىالروةاإلنجيلبهذاهءوراتركقدالرجلأنفيهالشك
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الجبلهعلىالموعظةعناألكملالتقريرلناظانهننسىوهلاالطالقل

ءمجىعنمخدثالذيهووأنهالمسيحليسوعامثالعشرةثهبمفردونوأنه

وانتحارهيهوذاوخيانةءالماعلىبطرسوسيرممرإلىوالهربالمجوس

اآلخرفيإلىالمسيحوجههاالتىالهامةاتوالتحذيرالحقاثقمنوالكئير

إلييقسمأنويمكنالملثالمسيحعنكشفالجليلاإلنجيلهذاأنكما
1461متللمسيحلىاألواأليامأوالوهىرئيسيةأقسامثالثة

آالملثاوثا4716152متالمسيحوأعمالاتمعجزنيأوثا

اإ6112822متالمسيح

إلىنشيرأندونوانجيلهمتىعنالحديثنخخانننايمكالالواقعفى
أجملماقالعندمايومذاتاألسيسىفرانسيسقالهاالتىالرائعةالكلمات

المالإالقيوعوماقيودمنفيهامماتتخلصواأناستطعتمإنالدنياهذه
الحياةفىالحقيقيةءاألشياإليانظرواتعانواوالملبسوالمأكلوالسكن

وفيضواهرةكالزاوأينعوكالشعلةاووأنيرالروححياةواحيراتعالوا

استعبادمنمتىتحرروعندمااالجبلمنالمتدفقالمجرييفيضكما

ويبشرالمسيحبرسالةينادياألرضفىطريقهفىانطلقوعندماالمال

اللهلمدينةالعظيمالسموراعلىاعهوكتبالخلودإلمالطريقعرفبانجيله
اللهءشاالذياالنسانحباةفىالنعمةتفعلماذاومجدوجاللبعمقوعرف

لولكوللناسلنقسهاللهعطيةدايجعلهأننهوإحساورعايتهوجودهحمتهبر

متىانجيلالخالدالمباركانجيلهتقرااليومإلىزالتماالتىاألجيال
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9

توما

123يوالتواملهيقالالزلىوتوماال

وقدهالتوأمعليهبطلقالذىعشراالثنىبينالوحيدتوماكان

حبلتامهأنالغالبوالرأيالثوأمبكلمةالمقصودحولالتفاسيراختلفت

فيياقكانأنهلمجردمتىدليلبغيرالبعضظنهآخرمعبلنهافيبه
أساسعلىيقومالقولوهومئىللبشيرالضأاوسابقاءاألحماترتيب

تقليدوهناكدقيقاوراجحأنهرويتهأواالنجيلروحمنيظهروال

يتجهعجيبأتفسيرأهناكأنعلىلوسيهاحمهااختاكاناآلخرأنقديم
الذياألزدواجذلثبهاينفسهتوأمكانألنهاللقبعليهأطلقأنهإلى

مرةفهوحالعلىيسقرالالذىاالشمانشخصيةفيماحدإلييتكرر

صورةوهولهإيماناليكونيكادواخرياإليمانغايهمؤمن

رسالةمنالسابماألصحاحفىيولسالرسولصورهلذىلالنفسىلمصراع
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يحنىوترضينىترقدأخريبصورةالتوأمآخذأندأوأقعلىومية
توأمهوأنتوأناالتالميذوسطفىمركزهالرجألخذهذاإن0أكثر

الجبالأعلىإلييوتفعالذيالشديدالتذبذبرغمالمسيحقبلهلغدالعمحيح
قطتستقرالالتىوصورتكصورقوهنمهالوديانأعماقإلمطيهطأو

اماملمباالبابالمحاطالرجلوهواألرضعلىالحياةسيرفىحالعلى

فكيفتذهبايننعلملسناومثالثمثلىلءيقساوهوالمجهولىالطريق
ينعزلالذىالرجلوهوه41يوالطريقنعرفأننقدر

رؤيةأماميصبحتىإقناعهتستطيعالكلهاوالدنياوأحزانهاألمةفى

مةذلكبعدأحدسألكفإذا5282يووإلهىربالمسيح

الصغيرةصورتكجيكمنلهتخرجأنفيمكنكلتومااآلخرالتوأممو

ليريوجههإليفيههالنظرموالهتفدماوتوماتوأمهوهذاوتقرل

توماقبلألنهدتهوشكرأعشراالثنىبيئالقديمللتلميذالحديثاألخ

ويقبلثيقبلنىآاليبإلىزالوماالقديم

هومنتوما

عشراالثنىقائمةفيايممجرداألولىالثالثةاألناجيلفيتومااممدير
معاإلشارةسبقتكمامتىباسممرتبطآاألناجيلهذهفييردوهو

ولوقامرقسفئكانوإنهواحمهعلىاحمهيقدملهانجنمنىأنمالحظة

يقومأندونصيادأكانانهالبعضويظنلمتىالضأاحمهدير

موضعمنأكثرفييوحناإنجيلتظهرئوقصتهذكعلىالثابتالدليل
واضحةبصورةوسجاياهخاللهعلىنتعرفأنونستطيعوموقع

العميئالوفىاإلنسانءشىكلأوليبدووهوالمواقعهذهنتعقبونحن

علىوهوالموتحتىهسيلهاحبالذياإلنسانواالخالصءالوفا

المسيدكانعندماهذاويبدوأجلهنوممعهيموتأنكاملاستعداد
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لعازرمرضعنحمععندماعنيابيتإليابالوقررالخطرواجه

أنالعبرفىوهمالتالميذوحاولضدهاستحكتقداليهودعداوةوكانت
الذىالماحقالخطريواجالحىعنيابيتإليالذهابمنالمسيحيمنعوا

هناكيموتأنالبدأنهتوماايقنالذهابعلىالسيدأصروإذيواجهه

رفقائهللتالميذالتوأملهيقالالذىماتوفقالالمؤكدالثابتارهقرفوضع
منيكنومهما1161يوالمعهنموتأيضالكىثحنلنذهب

ءالوفاالعميقالوفىالرجلصورةأعطىهأنإالباصدطراحمساسهأوتصوره

تجاهمشاعرهفىلليسيالصحيحصورةيعطىإنهالعظيملسيدهوالحب

الشبانأحدكأنوإذادلجحيلالحلووتوأىصدينهناوهوالسيد

هذاسكيناليقوللمنويستمعالمقصلةإلىيصعدوهوالفرنسيين

هذابالثطيسمعوإذتهكذاالغضالجميلشبابهيذهبإذالشاب

المسافيانتمبلالمسكمإنأنالستالسادةأيهاليقوكلهالراثينإلييتلفت

ءمايخطىاكثرماتوماأىةبمووووطنكنمملككمءوراتذهبوالمالذين
ومااقلبكاغوارإلىيصلواأنعنيعجزونماأكزوماافهمكالناس

أطسأذعركذلكمعلكنىاعنكأخريصوراستوقفتهمماأكر

يستدعىأوالسيداممعنالدفاععىيستمااألفقفىالحكلماتواماشقيقا

بيتفيتمتلمأنكأعلماناأجلاحمهأجلمناالستشهادأوالثهادة
فىاألغلبعلىحدثوأنهذلكبعدطويلةسنواتتأخرموتكوانعنيا

6الهندفىبمبايمنبةمقرعلىكانفإنهالتقليدصحفإذاالبعيدالشرق

مانوالزالمكانيكنومهمارمحبطعنةتصلىعراكوأنتمتوأنك

يالذلذلكإالالخطرمواجهةفيالكاملةشجاعتكىألحدتركعلمفإنك
الصحيحالمسيحىشعارشعاركإنأوالركوعالسجودوحدهلهصيق

مخلصاشجاعامحبأتوماييهنلماواجبىهثاكحيثأموتيقولىالف
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الصراحةالبعيدالصريحاإلنسانذلكجانبإلىكانولكنهحسب

إلىوالذهابالتالميذتركةعئفيهاأسمالتىالليةفييتحدثالمسيحكان
الظنوأغلبفيهذهـالذيالطريقوسيعلمونسيذهبوانهأبيه

صمتواووالطريقالذهابمغالمقصودالمعنىجميحأيفهموالمالثالميذأن
أيننعملسناياسيديقولوهوصريحأكانالذيتوماإالحيرتهمفى

أساسهاقوالصراحةه41يوداالطريقنعرفنقمرانفكيفتذهب

كانلقدوإدراكهاالنسانفهمإلىتصلحسبمالحقيقةاالخالصالواقع

سيدهالمعللموتاستعدادهعناالخالصوذكشفمحبتهفيللمسيحمخلصا

يستطيعالعلمايدعىالفهووذهنهلفكرهمخلصأوكانأجلهمنأو
يسرواللهعنهبعيدةالحقيقةفىتبدوبمعرفةيتظامروالإليهالوصول

ءبالريابتحدثاوءااللتوايعرفالالذياإلنسانهذابمثلكثيرأ

مثالينطقفهووالطرقالمظاهربمختلفهـذايفعلونالذينأكزوما

هوووالفهماإلدراكيزعموحووادخردبالتذمرءممتلىوقلبهالذبحمد
كلةهذجانبإلىتومافىةالماالحصفةعلىأنوالجهلالحرةكثير

االنىجلالرهوالمقشائمةالنظرةدائماالحياةإلىينظرالمزاجسوداوئأنه

اءداسونظرةكلهاالدنياإلىوينظراألسودالمنظارعيفيهعلىدائمأيضع

ونيقدهمكانوافإذاورفقائهاخوتهبقيةعننظرتهاختلفتهناومن
أبعدخطوةهويسيرفإنهبالخطرمحفوتاعنيبيتإليالمسيحذهابأن

وهومحققآموتأبلةمحتخطراليسعندهاألمرانإذواعمق

بكلمعهوتذاحبطوبلالخطرثليواجالالمسيحمعسيذهب

إلىاألحزانعليهئستولىلصليبلعلالمسيحيموتوعندماتأكيد

القيامةيومفىاخوتهمعيظهروالإشانكلعنفيهاينعزلالتىالدرجة

القيامةأخباريصدقأنيستطيعوالوأحزانهآالمهمعوحدههوبل
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وعدمكللئمثالالرجلأضحىثمومنانفسهمالتالميذأكدهاولوتى

إنهقائلفنالقاسيةاألحكطمجانبكلمنعليهوأنهالمتالتصديق

فيكانواالذفيبجصعنقاونهعندماإيمانهلعدميالمالذيالرحيدالرجل

القابضنباالترنجيحسنمتشائمأهناكانلوالمسيحيذتالممنالعلية
سوداويالقبحارتوماكان09بفلكالمغنينأفضلهوتومافإنللنفس

ألللمنظورالمنظورغيريخضعقليلوإيمانكبيرحبلهاالمزاج

عتستطييالذالحزيقالكئيباالفسانصورةفيطوايتكسنمرالصورهوقد

كانفإذاواأللمءالبكألحنلهغنيتإذااألنغاماجملأمامهتغنئأن
تكونلكىبدقةالسيداختارهاالحياةمنمختلفةأنماطأععثراالثناالتالميذ

كانوإذاألجيالولالعصوركمانفىبعدهمسيأتونالذينللتالميذنموذجا
علىنتعرفحتىاألنماطهذهمنعواطفنااوأفكارنافينقربأنلنا

بودظويقترأنفسهمعلىينطووذالذيئفإنوطباعناحياتناإلىاألقربالتلميذ

فيددونينيئوالذالحيياةفىالباكيةالحزينةوالنظرةاومالتمثحياةإلى

التلميذجميعأسيجدونءهؤالاألرضفىاالنسانكنصيبالفرحتصديق

وأسلوبهمحياتهمإلىموأقرحهصفهمإلىالتالميذأدنيهوتوممايمقاال

لهالمسيحومعاملةتوما

تالميذهمنألىالمسيحمعاملةأنالدوأمعلنالحظأنالمناسبمنلعله
بطرسمعاملةتومايعاملأنلمجكنالفهواآلخرعنتخضلفعشراالثنى

شيطانياعنىاذهبلتوماقاللوإنهقيلوقدصحيحوالعكس

السوداوىأنإذاألبدإلىتومالققداالياممنيومفيلبطرسقالهاالتى

أنيمكنالفهمهعلماومثاعرهعقلهعلىعاطفتهتغلبالذىالمزاج
إدراكهإلىأقربإالحسانالحنانلعلبلالقمعأواالننهاربأسلوبيعالج

بأسلوبءاألبناساثريعاملأنيمكنالالواحدالبيتوفىومشاعره
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منفهناكابنكلطبيعةباختالفالمعاملةتختلفانالبدبلاحد

بأسلوبينتفعمنوهناكزجرإلييحتاجمنوهناكاإلسارةتكفيه
االقاطعةالشديدةالمعامالتبهتأقىقدوآخرالرقةالبالغةالمعاملة

يقسلمواإلنارةالجانهماواضحينبأسلوبينتوماالمسيحعاملوقد
األسودمنظارهخاللهمنإلجهابتطلعلتىالحياةقسوةيهيكفإذقطعليه
يرىالحتىالكئيبالمنظارهذاعييهعنيرفعأنحاجتهوكللدنيا

والحقيقةاألسودبالثوبمدثرةالحقيقةينظراواللقتاممظلةالشمس
ادبالسوهاغطاالذيهوداألسوالمنظارزجاجولكنءداسوليستاساسا

اطهولعل6ة41يووالحيماةوالحقالطريقهوأنالتوماتالمسيحقال
ونتمتعتومابهماتمتعاللتينواإلنارةلمحنانالمئلىالصورةيعطياالتعبير

ء191بط2بناقلوفىالصبحكوكبوبطلعالنهارينفجرأنإليجهمانحن

وإلهىربىالقديمالرجلمعنصيحأنإالاألمرآخرنمالثلنو

الطريقالمسيح

عنإلمجميتحدثوهوالتالميذساثرولجفتومابلفالضبابكان

مكانألهمدليعوذهابهبطرساذونكرلهالتالميذآحدوتسليمآالمه
مقصدهيفهدواانمنأبعدمجملهقالحديثوكانإليههليأخذيأقىثم

الطريقوتعلدونأذهبأناحيثوتعلموناللهمقالهوإذالبعيدومرماه
الطريقنعرفاننقدرفكيفتذأيننعملسناسيدياتومالهقال
ذاهبالمسيحأنهويراودهمكانالذىالتصورولعله41يو
كاذجهلهمأنومعوتهوملكسلطانهمناكمنليبدأأرضيأمكاناليعد

يكنولالطريقسيعلمونأحمملهماكدالمميحانالعجيبلالصنبالغا
جميعيموقفواحتىالزمنمنوجيزةفترةإالهىماإذمبالغةأدلىهذافا

مأالنىااليلةفىبهذاإليهمتحدثلقداللهإلىالخالدالطريقرأسعلى
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ارساليتهالقيامةبعدفيهاظهيالتىيومأاألربعينخاللعلحهموبعدهاها

أقصىإليلينطقوابروحههمماللنالخمسيومءجاوعندماالعظمى
المسيحكانلقداألبدياالتجاهفيالخالدالعظيمالطريقفىاألرض

ليشرحيأتلموهواللهمعرفةإليالطريقءبدذىءوباديأواللهم
اللههوكانلقدويتخيلوهيتصورهأنيمكنوكيفاللههومنلهم

اآلبوأىفقدرآقالذىلفيلبسقالثمومنالجسدفىظهرالذئ

القبيلهذامنالمسيحىالنوريضارعماهناكوليس419يو

المتعددةالصوربهذهاآللهةصورتالتىالوثنيةتخبطنالحظأتويكفى

كرالفزاكوماوقتهافروتهااليونانيةالفلسفةفيهبلغتالذيالوقتفي

البوذيةعلىتطلعأنويكفىاللهعنالعقيمتصورهفياليومإليالوثنى
الحماقةترىلكىلتهتصورهافىأشبماأوالهندوسيةأونفوشيةالكأو

عنجميعاءهؤالعجزلقدالمالدبعدالعشرينالقرنقحتىالكاملة

أنعلىربناالمسجحيسوعوجهفىاللهيويالذيالطريقيعرفواأن

اإللهىالخالصطريقكشفبلالذمعرفةمجرديطلمالمسيح
البريةفيطريقهمضلواوقداةالحرحلةفىبخرجونذيناثرأوما

قظنوكانتوالظمأجوعالقتلهاآدميةهياكلعلىالناسعثرماأكثروما

وهىقافلتهمتاهتإذبينضاللعلىوهىالصحيحالطريقفيتسيرأنها

فىذاواليعملونأويعلحودبوهمهناكأوهناإليمنحرفةتسر
الهالكينمنابهأحزأوقاينطريقفىالبشرضلماألبديةالرحلة

الطريقهوأنااليقولوحوالضاللهذاكلمنليحمىالمسيحءوجا

المؤكدةكالعالمةالمسيحصليبارتفعالطريقهذافى416يو

منهواقربنلطمدينةفيالصغيرالصبىتاهاللهمدينةإليالثابتة
عنيسألهابتدأبيتهعنتاثهأنهأدركوإذيبكيهعماليسألهالثرطى
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لهذكرالشافيةاإلجابةيعطىأنيستطيعالالصغيروالولدالبيتنوات

وأخيرأالحيرةبهتستبدحائروالولدالشوارعمنلركثءاحماثرطىال

نعميصبحبالولدوإذاالصليبميدانتعرفهلالشرطىلهقال
والبشريةاأبيتىإليالطريقأعرفهناكمنوأناالميدانهذاإلىققده

الجلجثةهضبةإلييقادحتىالظالمفايتخبطالذىالولدهىكلها

المسيحبيسوعالخالصفىاللهإلىاألبدىالطريقتعرفمناكومن

الظليلالطريقإنهاللهمعبهةالعثطريقهوهذامنأكثرااللريقانعلى
أغاقأحلىالبشرلنماليعلافىالطريقوهواإللهىالحببأشجار

إلىمذهلةكانتلتالميذهالمسيحعنهاكشفالتىالحقائقإذالحياة

ندعىحتىاآلبأعطانامحبةأيةظروااناليقوليوحناجعلتالتىالدرجة

31يو1الاللهالدأو

حشةمتووثنيةلقبيلةالوطنيةاللغةإلىاآليةهذهيالترجمالمرسلينأحااذ
الرجلفتوقفجمةاكفىيساعدونهكانواالذينالوطنينأحدهو

فصرخنعمالمرسلوقالءاحقيقىهذاهليقولومو

عندالمسيحيقفولمادموعبدوناإلآلجهذهتنطقوكيفالرجل
المنازكعنكشمفعندمااللهبثإلىالطريقعنتحدثبلالحدهذا

مناواحدلكلليعدهامميذهبالتىالمنازلأبيهبيتفىالكثيرة

يلاإلنجاسطةبووالخلودالحياةوأنارالموتأبطللقدأجل
15101قى2

الحقالمسيح

الحقعنتحدثذلكمنأكربلفحيسبالطريقالمسيحيرلم

أحملوماءالتهوروحمياتهبشخصهاألرضفيوجسدهءجاالذيوالحق
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لمالطإلىاتيتقدولهذاأناولدتقدلهذابيالطسأماماليدقالها
المتعجلسؤالهبيالطسسألوقد8173يودالمحقألشهد

هذامألونيبيالطحسمعالكثيرونيزاكومااالحقهوما

منأكرالحقهومنلسألوافطنواولوتأملأوعمقدونالسؤال

إجابةنجيبأننستطيعأنناأظنولستاالحقهومااقديمالسزال

السؤالطاالشسانيبدأنقطةأيمنقتعرفأنقبلوأممقأفضل

الحديثالتاريخفيظهرواالذيئالفالسفةاعظممنكانتعانوثيليعتبر
الصورةهذهفيالحياةصورعندماوصفأبلغاالنسانسجهلوصفوقد

الجزيرةهذهملوكونحنبحرقبفئجزيرةسطحفوقنعيشاأنن

ومعهواناايربماالجزيرةهذهعلىنفكرأوندرسأونبحثأنويمكننا

ظاهرهوماءاألشيامنفقطنعرفأنناتبيخاكلماجزيرتنادرسنافكلماذلك

بغيربحرهناكالجزيوةهذهوحولذاتهاءاألشياحقيقةنتبينأندون

كثيفبضبابالمغطىالبحرهذامناالقرابنستطيعالونحنحدود

فيهاالبحارمنيمنعناالبمالليلمنأحلثقتامأنجدالدخولنحاولوإذ

المبهمةءاألشياأحيانابعضتظهروقدفوقهانقبعالتىالجزيرةإلىدناوير
ءالبدنقطةهىهذهضيقتهانعرفأندونوهناكهناتبدووالتى

ارتبطلقدااالمسيحيسوعبعيدأعنأيضأهايةالطةنقهىأنهاوأخمثى

ومبادئهشخصهبعيدأحعنعنهنبحثأنإلىحماجةفىولسنابالمسيحالحق

هوكلااألرضلفينعيشهاأنطلبالتىالحياةونهجورسالتهوأعاله

تعاليمفإنعصورهموتتلونافكارهموتتغيرالناسأوصاعتتذبذب

الوحيدالمثالومبادئهتخألعأوبذتكالالتىالتعاليموحدهاستبقىالمسيح
أبديلأونظيرلهكونيانيمكنالالذى
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الحيالمسيح

الخياةإنهذلكمنأكثرهوبلالحقأوالطريقالمسيحيكنلم
أكثرفىالحقيقةهذهليريهالمتعثرتوماإليوحنانبرفقيدهالمسيحمدهوقد
يموتحتىعنيابيتلمريضزيارتهالمسيحأرجالقدوضعأوصورةمن

منيرجعلنالممسيحانتوماذهنفيالمؤكدالتصوركانوقدلعازر

المسيحيموتاللكىاليقينهذاتحتالمسيحمعيسيروهوحباالمكمان
المقابرإليوالتالميذميحالموسارمعهأيضأالتالميذيموتبلوحده

ومعطياالموتسيدآعلىالمسيحيروالكىبلميتألعازريروالكىال

عادثملعازروجهإلىالحظةتالثفيتومانظركيفاعلمولستلمحياة
قلبفيالحياةءبندايهتفأنيمكنالذياهذهومنسيدهوجهليتأمل

الفيلسوفاسبينوزاكانوإذاالمذهلةالعجيجةالصورةهذهعلىالموت

لعازربقيامةآمنأنهولبالمسيحيؤمنأناستعدادعلىإنهقالقداليهودي

األسودبمنظارهيحتفظأنالمستحيلمنكانتومافإنااألمواتمن

أالرهيبالعزيزقتدارا1بهذاالميتأخرجالذيالموتقاهرأمام
لوالرجعةغيرإلياألسودبمنظارهتومايطوحأنالممكنمنوكان

الروحأسمالحياةطىمعإنصليباليومللشمسالكلىسوفالك

مكانهمنيزحزحأنيمكنالكبيرلمججراقبرعلىوختمرالقفىودفن
معنىأىتحملتوماعندذاخهاالحياةتعدولمءالرجماوذهباألملوضاع
القيامةيومالتالميذعيكنلمولماذاتوماذهبأيناالمحياة
فاذاالنهارقلبفىالظالميرىالمزاجسوداويكانانهذكرنالقد

لقدالصليبيومبهاءجاالتىالصورةعلىالليليأقعندماحالهيكون

15يرأنأوأحمايريأالوآثرجميعاوالناسونقسهالحياةالرجلكره

عليهقدموإذاحرنهفيهيجترمامكانفىنفسهحبسولعلهأح
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ليقولوثالثثانهءجاوإذاجميعأللتالميذظهرالمسيحنجأنببثرهحدهم
فأناابخربهذاأخبرتنىبأممهاالدنياالطإوجوابهفإنالقولنفع

يرفضبالوعةفيوأسقطهالعميقاليأسطواهلقداصدقأناستطيعال

أنهومعااأخريمرةثسسالويريءالهواليتنسممنهانجرجأن
ويريمرالقمنقامالذىلعازرصورةيستعيدأنالممكنمنكان

طبيعتهلكنقيهعلىوتوقفهأزرهتشدأنيمكناملبارقةذللثفى

ناليقوعدمالشككمقةورجحتعليهسيطرتالمزاجالسوداوية
ظنوهخياالأوشبحارأواقدالتالميذونيكانيحتحلااللنفسهقالولعله

لمإنجوابهكانوالروايةبالقصةعليهالحواوإذالمسيح
جنبهفييدىوأضعالمساميرأثرفىإصبعىواضعالمساميرأئريديهفىابصر

اللهءساوقدااقاسيةالرجلصدمةكانت252يوهاوئنال

أجيالأجلمنولفحسبوحدهأجلهمنليسكذلكشكونأن

اسطورةتكونأنتحكنأنهاتصورواوالذينالمسيحقيامةفىالمتشككيئ

النامسعلىليخرجوالسيدهمالمتحمسينمنجماعةوهمأتوهمهاوخياالأو
خدمإيمانهعدمرغمتومالكنبالقيامةمنادينالوهمىالحماسبهذا

لمللقيامةالتالىاألحدفىظهرالمسيحأنفىشبهةوالخدمةاجلالقضية

توماإنالقاثليننذكرحأنإلىحاجةفىولسناتومااجلمنخصيصأ

األخرةمعاجتماعأيحضرلميالثهواليأسالشكفريسةكلمالمبوعآأظل
معالكنيسةعاتابئعننغيبويومالقيامةيومفيالمسيحيوخومع

العذابنفحدايومفيالربءلقاعننغيبويومالقديسيناالخوغ

اتسمتلقدحالأىعلىاأخريةمراالجتماعنحضرأنإلىيطولقد

شدأنهلهيكشفوهوالكماملوالحنانالبالغةبالرقةلتوماالمسيحصعاملة

التالميذوسطمنتومالينادىمغلقةابألبووليدخلأنعلىوالقهـادرالموت
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تكنوالجنبىفيوضعهايدكوهاتيديوأبصرهناإليإصبعكهات

يصورهكماالمسيحجنبفيإصبعهتوماوضعهلمؤمنةبلمؤمنغر
يفعللمانهفيمورجانكامبلمعواتفقذلكأتصورالأناالرسامون

والنورالحنانامامهتفجرلقداداوإلهىربالمدويةبصيحتهصرخبل
اليمنأقصىإلىالشمالأقصيمنالرجلانتقلواحدةخطوةوفيمعآ

الكاملاإليمانإلىاإليمانعدممنانتقلواحدةوبخطوة
المفردصيغةاستعمالفيالصرخةهذهمجدإناللهرجمالأحدقالوقد

بإيمانناقننطانوأعظمهاءاألشياافضلمنكانوإذاوإلهىريى
المسيحىباإليمانافباالعتراداالنفرحالوةفانمعاكمؤمنينالجماعى
أأثرأوأقويشهادةانصعيكونماكثيرةمرات

المجيدةوخدمنهتوما

يديهعلىآمنواالملوكمنثالثةإنوقيلالمجيدةخدستهفيتومأسار

االضطهاداحتملوأنهوالهندفارسبينعملوأنهالتقاليدروايةصحتلو

طعنأنهصحوإذارسالتهوأتمسعيهأكملأنبعدإليهسيدهناداهحتى

وصلتوهلجسدهمنموقعهاكانأفينعمالفنحنيصلىوهوبحربة
ذكروهلةاألخيربأنفاسهيجودوهومكانهاتحسسوهلجنبهإلي
حاكأيعلىفيهالحربةموضعيرىأنأرادفيالالمطعونالجنبذلك
ءوالوالالحبفيسباقاتوأماالتاريخكلفيووقفالسيدءوراصليبهحمللقد

النهجنفسعلىسارواالذينالخوتهواالستشهادوالشهادةوالطاعةوالخدمة

أحبوهالذيالسيدأماممعأاللهمدينةفىليلتقواالدربذاتوسلكوا

االعتيداألبديوملكوتهمجدهسبيلفيءشىكلواسترخصوا
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9

الفيودسمعان

ئ651لوادأالغيوديدعحالذىسمصان

يذهبهناكفقالاالعدامإلىطريقهفيرجالنيونيوحمناأبصر

شيئامثلالغيورععانقالهلأعلمولستاللهنعمةلوالنيوقيوحنا
حزبالنفسهعلىأطلقالذىالحزبمنالكثيرينإليينظروهوهذا

بهرومابطشتوقداليهودىالمؤرخيوسيفوسعنهوتحدثالغيورين

هذامنواحدأكانحمعانأنالكثيرونويرجحرهيبمفزعنحوعلى

الغيررعليهأطلقولذلكولمبادثهلهمتحمسأكاناألقلعلىأوالحز

فيهالظاهرينالقادةمنأوأعضائهمنكانباسباراأنأيضاجحلمراومن

فياألجنبىالتدخللمقاومةالمكابيبنأياممناألصلفىالحزبهذانشأوقد
تنكيلأشدجمهمونكيلتإليهالمنتمينعلىروماقسثوقدالدينيةالشئون

الضيقبهماستبدوإذالجبالإليتحولواحتىمكانكلفىوطاردتهم
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طرققطاعوأصبحواالوطنيةفكرضهمعنتحولواوالجوعالتعب

فإذاالداثممنهجهموالجزيمةوالسلبالقتلوأضحىلصوصوعصابات

أنيريدنيألنهالقاتلالمجرماللصباراباممكانأخذقدالمسيحكان

خشبةعلىالمجرمناألثمةالخطاةنحنمناواحدكلموضعأخذأنهأتذكر

حتىالغيورحمعانليلتقطالطريقنيوقفأنهأيضأأعلمفانيالصليب
بهواتجهواالثموالخطيةالشرلخدمةالغيورةالناريةطبيعتهمتستخدهال

يمكنوتدمرتحرقالتىوالنارةمعنىالحفيلغيرةنحولكامالاتجاهأ

حمالقدالمباركةالخدمأتبأعظمتأقأنهالخيراتجاهفىاتجهإذا
أنتصلحلذلكوقصتهاستخداماجلواستخدمهاحمعانبغيرةالمسيح

يلىفيماذلكبعدنتابعهاولعلنأهمؤملكلنافعآومجيدأدرساتكون

الوطننحووالغيرةرانل

الغيورينزبالغيورحمعانارتبطديأىإلىنجزمأننستطيعال

أنناغرالدينيةالشئونفىوالتدخلاألجنبىالعدوانلمقاومةغضالذى

الخزبلهذاالصحيحةالصورةنفهمأنأمكنإذاحمعانفهمنستطيع

الىالشيعأوالفرقمنهمغيروبينبينهمجكاألدرفردتىدوقاليهودى
أنهمإالالفريسيينمشاعرإليأقربكانواوإألانهمإذعصرهمفىكانت
أمورهفىتتدخلالالتىاألوضاعلقبالفريسىأنفىعنهميختلفون

لمالغيوريئلكننفسهتمقتهالذيالبغيضالواقعإلىوسكنالدينية
علهنفوسمتهدأأندونعديهدينمتصروعاشوااألجنبىالنيرأيدأيقبلوا
فىادريةوالالالنهاونيقبلونصدوقيينيكونوالمانهمكمااطالقال
األسينينخهجينهجوالمأنهمالطبيعىومنالتقاليدأوالناموستفسر
ألةيمكنوالقوميةحركاتأىفىاركةالمثيرقضونكانواالذين
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هاأوامروينفذونلسلطاتهاوبخضعونرومايتملقونودسيينهيرانوكو

متحضركانسانيميزهماأهممنوطنهعلمااالنسانغيرةانالحقيقةوفى
تقودأنيمكنالطيبةالصفاتكلشأنشانياالغرةهذهلكقاق

وربماكانالسويالطريقصاحبههاعنبهاانحرفمتىابالخروالضياعإلى

الصحيحالموقففهمإلىحاجةآخرفتلميذأيمناكثرالغيورسمعان

يجوزالالتىالحدودوماتصلأنينبغىطأيوإلىالوطنيةةالغيرفى

عندمااالصحيحالوطنىالواجبجالمسمنتعلموقدهتجاوزهالها

أبحوزماكرخبيثبحمؤالالمسيحإليوالهروديسيونالفريسيونءجا

هوكمأالسؤالوكان2271االالأملقيمرجزيةنعطىأن
تعطواالأجمابإذاألنهجانبأىمنبالمسيحيمسكأنيريدواضح

القريسينيثيراعطواقالوإنوالوالمالهيرودوسيينعليهيثير

ومعلمكقائدبمركزهجديرأيكونالاإلجابةعنامتنعوإنثمعبوال

أولهاالعظيمةءالمباديوضعتالتىالخمالدةإسجابتهأجمابحالمسيأنغر
الفريسيينأنومعاللههووقانوننظامكلفىواألولاألساسىالركنإن

خلوأجوابهعللمالمسيحلكناللهمنخلواسؤالهمكانوديسبينالهيرأو
أكثروماوأقدسىوأأعلىهوماإلينظرهموجهوبذلك4اللهمن

الدولةضهتفرالذيواجبهميؤدودطإذلقيمرالواجبءأدايحسنونالذفي

منهماللهيطلبهماإليطموايتأندونوماديةوأدبيةعيةابئبقوانيئعليهم

أنيمكنناإذالمدنيةوالحياةالدينبينتعارضمنهناكليسسثانيأ

فينطيعانماقيصرنطيعإذإننابلدقهءالوالنفقدأندونرقينطيع

عينهذاأليسعرشهعلىهوحيثقيصروضعالذياللهالواقع
ليسألنهالفاثقةللسنالطننفسكللتخضعبولسالرسولقالهما

هذاوعلى311رواللهمنمرتبةهىالكاثنةوالسالطيناللهإالمنسلطان
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األضيقةلداثرفااألخرىداخلإحداهماتينداثرتصورجمكنألساس

الدائرةتتسعومهمااللهدائرةواألوسعقيعرداثرةهىداثما

سعاألوةاثراللهنطاقعنتخرجأنلمهـايجوزفالاألضيق

لقيصرمايتعارضعندمافتبدوتجاوزهايجوزالالتىالحدودأماوثالثا

قيعريكونإذالناسمنأكرالذيطاعانينبغىفعندئذلتهمامع

فىللمؤمنويحقمنهاللهيريدهاالتىالغايةعنخرجقدالوضعهفازط

اانجلزملكاألولسجياعتلىعندماطاعتهعنيمتنعأذلحالةلهذه

أيلشعبهواليسقانونكلمتهوأذاإللهىبالحقيحكمأنهأعلنالعرشهـما
هناككانتشعبهوبيهايريدوكيءيشامتىبهححويتفضلماإالحق

بإقامةلكالهميصرحولماانجلزكنيسةوعبادةةأنظمترضيهمالجماعة
حاولوعندماتريدكمابعبادنهاوتقومءتشاكاخادمهاتختارخاصةكنيسة

وهناكهولندااإهربواأنإالمنهمكانفاللسجناتعرضوذلكبحضهم

اوالدهميصبحأنغبوايولموألنهميشامحونكاامعباديمارسرناخذوا
أهناك1واستقرامريكاإلى0261عاممهاجرينارحلوهولندييى

الوطنىوالواجبلتهبناحمناءجزدائمأيكوناذينبغىللوطنحبناإن

بزابمايومأوستختلطالوفىمذاترابمنأجسادناانإلىيرجعال

وأمانتناءثىكلنىءأمنانكونأنيريدنااللهألنبلفحيمبالوطنهذا

الاألرضههذعلىووجودناحياتثاسلتهأمانتنابعضهىلوطن

والتعصبالجريمةإليلمجولتاأنيجوزالكانامهمالوطنحبأنغير

لهحباأوالوفىباسمواالفسانيةالخلقيةءللمبادىوالتنكرموالهدهواالفساد
فعلوايباباخراباوتركوهاالشعوبامتصواالذينأنالمؤسفومن

واستعادهخدممتهعلىوالعملالوطنحباقالبرانالعنونحتذلث
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ألوطانهمحبأالناسأشرففكانواالدرسهذاالمسيحيونوعىقد

قرأواوالذينأالعظيمإللههمبعدهوذلكقبلوأمانةصدقأوأكئرهم
ساحةفيوقفصغرأولدأأنكيفيعجبونمارسيلوساسقمثهادقصمة

اسمكماالقاضىسألهلقدالحقيقةهذهعنشهادةأعظمليعطىالمحاكمة
فيتمتمةسرتحتىاحمهذكرأنومافيلىبولوسيرمياركوسأجاب

هذاأنتعمباكملهارومامدينةألنالمحاكمةحضرالذيالغفرالجمعوسط

الغالمالقاضسألوإذالرومانأسأعرقمنةأسإليينتمىالصبى

عتهمأنتتلهفقالعامأعشرثالئةأجاب100الععرمنتبلغم

مسيحىأناليشرفايعداالئهامهذاأجابقولكفامسيحىبأنك

فيرالغالجمعهذهامامبذلكاعترفأنأستطيعألنيسعيدانفسىوأعتبر

الموجهةالخهمةنوعتعرفهلالشقىالولدابهاالقاضىفقال

أنيعلمنىوأيماقجريمةبغيرمتىأناالصغيرفقال3اضدك

نفذتوقدالعادلةالقوانينكلوأطيعاطورلراالموأخدماللهأخاف

خائنمسيحاأتكجريمتكالقاضىقالصالحبضميرهذاكل

ءلوطنخائنالستولكنىمسيحىأناداةبوالقاللوطن

5الموقابهالقانونيكسرومنلمسيحبااإليمانيحرمنونالقاالقاضى

بالموتعليكفالحكماذأالقاصقالمسيحىأناالغالمقال

عنالغالميردأنالقاضىحاولوقدفليكنالشجاعالغالمقال

شحقادبأروعلسيدهيشهدالصغيرووقفهيهاتولكنالمسيحىاإليمان

المسيحىإنثهيدأليموتالمفزسللوحشيقدمأناقبلالمسانبهاينطق

11طنللوءوالوأروعدتهءوالأروعبينيجمعالذىهوالحقيقى
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اغدلوالفيرأمعلن

احمهالهندفييعملاسكتلنديمرسلهناككانقيكتورياالملكةأيامقى

إليرجعثجعاماثالثنالهندفيالمسيحخلمةفيظلوقددتدكتور

حتىملتهبةبغيرةاماالمحفلفيوتكلمالصحةمحطمضعيفأشيخابالده
أخهمغيرءاألطباوأسعفهجانبيةغرفةإليوأخنوهءاالعيامنسقط

يموتأنجمنبدرجةالصحىالضعفمنهوإذيتكمعالإليهطلبوا
وخرجماتولوحنىمالمحكلعلىأصرولكنهجهدأبذللوسها
ةملكوكانتفيكتورياالملكةأنلواسكملنداءأبناياللصجتمعينليقول

ستجدفإنهاالهندإليللذهابجنودأطلبتالوقتذلكفىيريطانيا

منالكئيرينفإنيسوعالربطلبإذاولكنءالندايلبونالكثرينه

ركمفإنيضأهذاكانفإذاذاكأوالسيببهذايعتنوونمسآيتاحمهأ
ألموتالغدفىأذهبأنمستعدالبالدتالثفيصحتىعتأاق

المسيحخدمةأنالرجلأدركلقدأجل1100اقهإلبنالثمهاكةأجلمن

يكنلماوتفضلهابلاالنجليزملكةأوالبالدخدمهشرفاعنهتقلال
أننظنولسنابارداءمايتحولأنمكدةناروهوحمعانمةمطلوبا

عليهاأوجدهمالتىالطباخيقلبناساحياةيجددعاعنديسوعالمسيح
المناسبومناستخدامخيرويستخدممهاالطباخهذهيطهرالمسيحولكن

الغيورحمعانحيانهآخرإلىدعىحمعانأنأحدمقالكمانذكرأن
خصةفينارأمقدسةتحولتالعكسىعلىبلالمسيحيمعرفتهفيرتهتنتهفلم

فيهرأيالسيدأننعلملكنناحبالمسيالتقىوكيفومتىأينالنعمتحقالسيد
يدعىأنهويكقعشراالثنىمنواحدأيكونأنمعهايصلحءثشيا

نفسهالمسيحنارلمنقبسالحقيقةفيهىستقدصندماوالغرةالغيور
أنأظنولمت271يوأكلتنىبييكغرةعنهقيلالنى



لمالكيقلألمالغيرةتعوزهالذيباإلنسانضيقهقدرءبشىيضيقلمسيح
ليتكءحارأوالأبارلستأنكاممالكعارفأناالالدوكيينكنيسة

أنمزمعأناحارأوالباردأولستفاترألنكهكذاحمارأأوبارفىآكنت
والعكس35191رووتبغيورآفكنفىمنأتقيأك

القلبقدرورضاوسرورأبههجةالسجدقلبيمالماهناكليسإذصحيح

اابنارمحبتهءالممتلى

لبىلقضيةوالفيرةانس

رائعةصورعنللسيدوالخهافىتكشفأنالبدالمسيحيةالغيرةإن

وقدعليهكانتلماالعكسىاآلخراالتجاتأخذأنيمكنلهذاوهى

يقحبإلىحمعانكراهيةنحولتفكيإليظرناالكتابأحدلفت

رالغيحمعانماالتالميذمناثنينسبتجصعأنالمستحيلمنكانفثال
بالنىنقيضطرفيعلىبالمسيحعالقحهماقبلكاناإذالعشارومتى

الضراثبقلبهأحماقمنيمقتالغيورحمعانكانلآلخرأحدهمااهيةالكر

أنيمكنمابكلالضرائبجابىيكروكانبالدهعلىالمحتلونيفرضهاالتى

وحمااالثنينلنبجمعالمسيحلكنمعنىمنالكراهيةكلمةعليهتكون
بااللهابصلئةمقدسمةمحبةفيالتالمتذوبافيليلتقيابهاوارتقىبعواطفهما

فيلتستخدمالغبرةالمسيحطهروهكذاالسيدلمجدوالقدسيئوالغيرة

اوأجملوأعظمانبلقضية

الوحيدةالظأهرةهوباألمسعدوهكانلمنعانحمبيكنلم
لحلىقضيةإليالضيقةقضيتهنقلالرجلإنبلوعواطفهصياتهلتغير

أصبحيللوطنهعمىاالمعحصبالغيورحمعانيعدلموأحمىوأمجد
المتعصبةالغيرةرتانحدولقدملتهبةبغيرةالمسيحليسوعاألمينالخادم

فىالمسيحيةةالغيركنوالتدمرواألهالكوالقتلالقتنةإليباراباسقصةفى



بينوشتانأجلهامنحيأتهيكرسأنيمكةقضيةأجمألأعطتهمان

بركفالنتينقصةدديوأنلمودلمجلومماناثسيحواتسانالعالمرجل
السجنوأودعوحوماتسرققضايافياتمرأمسلثالذىالسجينذللث

ازدددوكماسجانيهمعالخصوصوجهوعلىالشراسةمجبوالعالوكان

فىيةانتعاماجماعاتيقيممودىوكانعليهقمسوةازدادواشراسة
نعمةبهأمسكتوكيعتفيبىجمانعنوعظوقدهلوشصانتمدينة

هوقدسفيلبىجماأمسككيفانتححتاعنوالعظةئدوكتيتمالجرسيحلما

وأرادالينوىبواليةفيلبىمجانعنيتحدثاألمرآنتصورإذالعنوانه

المسيحيسوعإلىبهوتأقىهوبهتمسكعظةبهاذافماتةالثبابيقرأمنهأن

األبوابليجدالسجنمنوخرجللحسيحاتهجوسلمبركوتأب

األمانةعنقطينحوفلملكنهلماضيهبالفسبةوجهالفىمغلقةجميعهأ
جيدأأعلمأناالمديرلهوقالمتاعبهعنليخبرهمدلرالسجنإلىورجع

الشهورهذهطيلةالمراقبةتحتوضعتلتأمينأألقكنتوكمعانيحتطخا
أصبحأنهالعجيبومنالمديرلهوتوسطالسجنخارجتهاقضالى

لتىلالنعمةأعجبمادائمأدديروكانالمجوهراتلهكبيرحارسأ
النعمهإنهاوالكنوزلممجوهراحارساوسمارقألصاكانمنل

الحياةمنالغيررأنوسالعشارومتىالصيادبطرصهالتىةالعجع

كلةالعالمنجعلتالتىةالخالدالخدمةإليالشريرةأوالمؤذيةأوالتافهة

اواآلبديةالتاريخومجدهالهاضال

يدتحتالتىالهائلةاالمكاناثرغماليوأالمسيحيةتكسباللماقا
أبنائهاعددقلةرغماألوليالقرونفيتكسبهكانتماأبنائياشهالماليين

بالدرجةالسربرجعإن310العصورتلكفىالماديةامكماتياتهمقلةو
وشهدائهااألوائلدهارولمالالوالحقاسةالغيرروحإلياألولي
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فىالنجاحأسباببينالمقدمةفىدائمأتأقةالغيرأنبتالثاومنألبطال

فىمقاتلنهسمائةأسعلىكانقائدآحربياإنقيللياةاقضاياشتى

الجنودمنألفأثالثينجيشألعددملكآكانوهاجمالميالديالتاسعالقرن
سلمإذاإنهيقولإليهملأرالجنودمةمعهومنالمهاجمبقصةالملثحمعوإذا

ذلكعلىجوابادعاانإالالقائدمنكانفابالرأفةوجنودهفسيعامله

وسقطأطاعاالحالوفيقلبهفىخنجرأيغمدأنوأمرهالجغودمنواحدآ

وهويدديزفلمالجبلأعلىمنبنفسكأقذفاألخروقالقتيال
جنديخمممماثةالنوعهذامنمعىإنالماكلرسولقالتجاألمماقإلي

خاللفىانهيعلمأنالماكوعكيسلصواأندونيموتواأذاسشدادعلى
الملكارتابطوقدايدىفىمقيدأأسيرأسيهونساعةوأربعينثمان

بهأنذرماللمهاجموتحققالفزعوجنودهوأصابههذاإذ
روماولتبقالسجنظلماتلدىغريباخمسونليذهبورفاقهلصحابهقال

أحرة

فىالنهجهذاعالظهرتالمسيعرسلغيرةإنتاياوردكورقال

اللهأماموبكواالناسجميعألجلصلواوقدوسرآجهرأكرزواأنهم
بحواليرالنأسىكصل1ءشىكلكانواالقاسيةالناسقلوبأجلمن

ءالحمحراحرواحتملواءالصحراوفىالبحرفىوسافرواقوماحالعلماكل

ارصاوصفاالعووياحاووروكليدوناألواجووزالالفح

السهروالعملولفقرولالصوموللداويةوالسخرالسجونو

واحشملواخيرمملصنعوااحدحتىفىيحطئواولمالجميعاحتملوا
وداعةبكلواجماملىالبعثريةبالنفسساكاالءرجاوفىشركل

دونالغرصألحعلىوسهرواقوةبكلوأقنعواولعاتبكلواحتملوا
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الحبوغيرهالوداعةغيرةالمسيحيةالغيرةهىوهذهأنانيةأوثرة

االصبروغبرة

فالتقاليداالغيورحمعانخدمةامتدتكيفنعرفأنالسهلمنليس

الفرشبالديخابطابربينمتعددةرحالتفيقمورهإذوتتضاربتتعدد

شيومهمافارسيمابالدفيمنشورأبالمنثارماتإنهيقولتقليدوهناك

ةالغيرماوأخرجتهواالشكرافالضياعمناللهةنعملتهاشثقدالرجلإن

فىةالغيرإلمابهلتأقىوالحتوفالهالكمواردتوردهأنيمكنكانالتى

مدينةسوركلىأساوهمممتبتالذفيالخالدفيواحدآمنوليصبحالحسنى

وسيدهاجلهالرمزينةعروسكوالمهيأةاللهعندمنالنازلةويةلطلأورشليم
اآميناآلبديئأبدإليالدائمالمجدلهالنىالمسيحيسوعربنا
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9

ئالسخريوطىيهوذا

وكانللوقتخهجاالقخاخذلمافناكال

3103يوليال

إعادةكاتاحاللهانلوءمساذاتسؤالطرحءاألدبامنجمعئ
وقدتراهاأندتوالتىالشخايةهىفاأخريمرةالحياةإليشخصية

االنسانعندالمفضلةالشخصيةبحسباإلجاباتوالشكاختلفت

الكلمنرأكيرىأنفضلألنهالجميعأذهلالمتشارلسولكن
أجابذلكفىالسرعنوسألوهاليهتحولواوإذااألسخريوطىيهوذا

استطاعذلثومعالمسيحوجهفحدقالذيالشخصارىأنأودألنيال
الجنسعرفماكلفيالغراثبغريبةتلكاجليخونهأن

ينتهىالمأالبثرارتكبلقدوروئطوحقائققصصمنالبشري

لممنمواحدأولكنيرتكبوناليومإلىزالواوماوالجراثماألثاممن
ريخالتافيجريمةأبشعمنقزبأوتدنوجريمةيرتكبأنيستطع

أأالمسيحيسوعشممليمفىاألسخريوطىيهوذاجريمة
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إلىءااألسأحباسىكمانالكبرىجريمتهيهوذايرتكبانبل

أخىيهوذاواسمالملكىالسبطخلفالذيالرجلاممكانإذوداليه
االسمهذاجعلتءالشنعافعلتهلكنسخريوطىراغيهوذاالمسيح
أنيركأمنالمسيحيينبينترىتكادالإنكحتىومكروهامثمبوها

مادةانلمائنالرجلشخصيةأضحتوقديهوذااممابنهعلىيطلق
ذصورهيمكنماكلئوالمثالينوالمصورينوالروائيينوالكتابءللشعرا

ظاهرةإنهوالبؤسوالتعاسةوالحماقةناعةوالدهواالنحطاطلخسةاعن

نفسهالشيطانأوالجريمةأوالميكروبيدرسكمادراستهايلزمرللثرهيبة
الناسحياةفيالخطيةقفعلأنيمكنلماإدراكأوفزعاوتوقيامخذرا

يمايلىقصتهسزيءأوالمخنوها

الملميذابكل

المحيراللغزهوهذاعشراالثنىواحدأمنيهوذاالمسيحاختارلماذا

يسوعألنسيقعلهماءالبدمنيعلمكانالسيدأنالخحصوصوجهوكلى

646يويسلمهالذيهوومنيؤمنونالالذينهممنعلمءالبدمن
بةإجمنأفضلإجابةنجدالقدفإننا7محيركانإذااللغزهذاأنعلى

حهوذايسوعاختارلماذاسئلعندماباركرجوزيفالمشهورالواعظ
أنااختارنيلماذاهوفىاليحيرقماإنةفقال

الدرجةإلىيهوفاشخصيةفهمفىونزوالصعوداءاآلراتضاربتلقد
للخهابةظلإنهقائلينعنهقاعللدهوقفوااألكوينىتوماأمثالعابالبعضأن

كانبلشريرةنيةأوخسيسافعبديكنلمفعلهماوإنمخلصألسيده
ولجثسلطانهيظهرأنعلىاجبارهابيهودليدالمسيحبنسلبميقصد
هذافىالتعسفأنعلىنفسهوخنقمضىذلكفيفشلولماأعداعه
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مقابلمنطلبكالالخصوصوجوعلىوجهكلمنواضحلتفسر

الذىافعالىاأنيؤكديولدلملولهلرخأنهعنهالمسيحقولأنكماللتسليم
والنبلالجاللورمنصورةأدنيفيهيكنلمالئناالتلميذعلىاستولي

النزعاتبعضيهوذاأكوارفئابصرالمسيحاناعتقدمنهناكأنعلى
يعطيهأنفأراديرأتدموتدمرهعليهتقضىانيمكنممتإذاالتىالشريرة

والتعلمإليهواإلنصاتفيالمبمصاحبةالنزعاتهذهعلىلينحرصةالفر

علىالمؤكدوكهفيهوالخيروالحقوالجمالالحبإلماابواالقترمنه

أنجمهـنكانوأنهالشرفعلعلىرهآيكنلجهوذاأنحالأي

أنالمدمرةالشريوةرللعناحمحانهوالفيهيمسلثأوالخرإلييسعى
11عليهتسيطر

المسيحتسليماليبهدفعتالتىونوازعهدوافعهحولءاآلراتختلفوم
استخدامهاأحسنأنهلووملكاتتوزقيحملكانأنهفيهشكالممافإن

وأمهأبوهمننعملسناالمسيحتالهميذأفضلمنواحداأصبحلربما
انوسصرثاأنوزمصرااليهودبهاآمنالتىالتقاليانصمقأننستماتموال
االنجيلفروايةابنهماكاناألسخريوطىحمعانيهوذاوأنزوجينكاثا

تقييئكاناجهوذاأبوىأننستبعدالعناوإنبتاتأذلكعلىتشجعال

فعلتكمااالبنعالاللهيحمداأنأملعلىبهوذاعلىاالسمهذاأطلقاوأثهما
عتفىلذلكالربأحمدالمرةهذهتقولوهىيههوذاابخهاولدتعندمالخة

األحالمتخيبماأكفرفااهنصحولو9253كايهو4اس

مهذهتماممامناسكسايححثمااكرمابلأبناخهمعنءاآلباابهايحلممخأال
فدعاااحمبينالتفريقتماثنانالمسيحتالميذبينكانولهذااألصالم
أنهعلىاألسخريوطىليسيهوذاواآلخراألسضريوطىيهوذاأحدهما

طلعالذىايسبطذاتمناألسخريوطىيألوذانرجأنحقاالمؤسفمن



قريوتأواسخريوطفيولذالذيالثالميذبينالوحيدهوأنهإذربنانه

التالميذجإخوكانجمهوذاأرضفىألدومالمتاخمالشرفيالجنوبإلىالواقعة
أنفىشبهةوالفلسطينمنالثمالأقصيمنجإلليينيهوفاخالام

اعتباطأثمبخترهلمالصالةفىقضاهاليلةبعدتالميذهاختاروقدالمسيح

بلالصفآخرفيءجاولوحتىالتالميذمناألولالصفإلىبهيدخ
أنيمكنمابكلالسيدوأحاطهالهأعطيتوزناتيملثكانانهالبد

االستخدامصورأفضلعلىوتستخدمتنمولعلهاالوزناتبهتحاط
الوزنةصاحبنظركماسيدهإلىونظردفنهاالعميقسفلالولكنه

منوليسااحقصرمنوالمرامةسزةوالقبالشدة4واتهالواحدة

لحلهبلخائنأاألولىالمحظةمنبدأيهوذاأننتصورانذلكحالسحهل

المسيحعربماأوالمسيحصيتكهـلمالمعمدانحمعربماغيورآملتهبأبدأ
مخلصائوكانلهوهتمامكانفيبهوالتقىمعجزاتهوأبصرنفسه

ومسمالخائنيومأسيكونأنهاالطالقعلمابباللهبخطريكنولهتافه
ومعالمسيحإختأرهلماذاأخرىمرةالسؤاليعودوهنأسيده

ألناختارهإفنقولأنيمكنذلكمعانهإالالعميقالبحرقىنبحرأننا

كلونيالبحارفياألرضوئالسمواتفيصنعالربءشاماكل

سررتيامشيئتكافعلانيقولوالممىيح5316مزالمجج

سرورطىتخيلاستطعنا4800مزأحشافطوسطفيوشريعتك

ألدركمناثمنمنيدفعأوجهدمنليبلىمهمااإللهيةالمشيئةإتمامفىالمسيح

لقدعليهامقدمأكانالتىالبشعةبالخيانةعلمهرغمبالخائنترحيبهكانم

عميقبحباإللهىنامجالبرفىوحرفنقطةكليتمماألرضفىالمسجحسار
جميعأمامصادقحىبتأملعديدةمراتوقفولعلهكاملوشغف
بهوثقتالذيسالمتىرجلأيضاوآالمهصليبهعنالمتحدثةالنبوات
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فيمعهمكنتحين1409مزعقبهعلىرفعخبزىحمل

أحدسنهميهلكودمفظتهمحأعطيتنىالذفياحملثفيأحفظهمكنتالعالم
كاناألخوةالرجالأجها7121يوتابالكليتمالهالكابنإال

يهوذاعنداودبقمفقالهالقدسالروحسبقالذيالمكتوبهذايتمأنيابغى
المزاميرسفرفيمكتوبألنهيسوععلىقبضوالذيئدليالعمارالذى

2ه161الآخروظيفةوليأخذساكنفيهايكنوالخرابادارهلتمر

كلواعطاهسيفحلماذاتمامأيعلموهواختارهقدالمسيحأنكما
علىيعاقبالألنهاألرضفىشريرإنسانألييعلىكماكاملةفرصة

حتىيقتنصحهاأنيمكنطيبةفرصةإنسانامنوالبمنعحدوثهقبلءشى

الكامدةفرصتهجمطلمبأنهاللهأمامأحديحتجوالفمكلذكبعديستد
هيجةالراألرضعلىبارتعابنقفأنيمكنوهناءيااألحأرضفي

منيقتربأنهيعلموهوويأويهويلعمهالخاثنالمسيحيحبمميفإذ
علىمموذجأرهبليكونلرأختيهوذاولكنيومبعديوماالخيانة

ااالثمةوأحطالخطاةاشرعلىواشغاقهوحبهوحنانهالمسيحصبر

يذممرأنيريلهالمسيحأنإلييرجعأنيمكنذلكمعاالخهـتيارأنعلى

اللهمنالمولودينغيرالخدمةفييدخلأنيستبعدالبأنهاألجيالجميع
األماممطالصفإلييصلواحتىالصفوفيشقونقدممنالمجددينويخر

الناسدرجمالىباباحأوبطريوكأأوأسقفأأوراعياحدفهمالوإويصبحمخها

فيهتؤثرلمالذيذاجمهوهوعيئالوقتوفىواأللقاباأللفاظمألوفمن

بأقسىالدينيومنيعليهسينقلبالذيالعظيمباالمتيازتذكرهأوالنعمة
منأنهفليذكرواتعرواأوالبعضاحتجفإذادينونةوأرهـمسئولية

11ألسخريوطىيهوذالهناككانءالبد
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فياألهميةبالغىأمرينخطورةإلىايضأينبهأنناالختياريمكأنلى

أنالمسيحقصدنموذجأافيكونأنوجمناألسخريوطىيههوذاصياة

لغةفيأوالمالوحبالبشريالطموحجهماونعنىاألجيالأمامضعهي
التاريخكلفييقفاناناكاألمرانوهماوالمالالمركأأخرى

منالمرلدمرفكممةالخدلتدميرالشيحأنيستخدصهطريقكأرهب
الخدماتوأعغت01الوزأروعالمسيحكنيسةفينفوذوالالمركزاجل

يتقاتلبعضاكمابعضهايقاتلومذاهبوطوائفشيعإلمالمؤمنينحولوم

يدرونالأويحرونيسلمونوهمالحروبساحاتفالمحاربون
ثللأصمىالتىالمالمحبةعنوناهيكوالصلبلخيانةاللهافي

وماألرضفىاللهابنومجدكنائسبالىفعلتوماذاالشرور
فإنأمرمنيكنومهمااللصوصمغاراتإلىاللهبيوتمنحولت

السكهنةرئيسعلىكانالذياأللمعلىالعظيمالبرهانكانيهوذااختيار

آتوهوالكلوبهالكلأجلهمنالذيبذاكالقألنهيتحملهانالعظيم
ينبغىكانثنباآلالمخالصهمرئيسيكلانالمجلهإليكثيرينءبأبنا

لالفماأمينأكهنةورئيسرحيمانصيكىلءشىكلفاخوتهيشبهان

المجربينيعينأنمجربأيقدرتألمقدهوفيماألنهالشعبخطايايكفرحتى
2017181001عب

يهوذانيمكاشكلىاختياردمجرصهيلاالختياراحلىأنالمالحظومن

مسثوليةيتحملاوفعاليمارسأندونصورةوضعبأنهاالحتجاجمن

شرفيةوظيفةفىشخصايضعونعندماءوالروشاالقادةيفعلمانحوعلما

اختارالخائنإذالعجيبالشىءفعلالمسيحلكنسلطانأونفوذغيرمن

الماليةالوجهةمنتلميذأقدركانأنهجدأالجائزومنللصندوفأمينأ
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أتلهيؤكدأنأرادالمسيحلعلأونفسهالعشارمتىمنأقدركانربماأنه

أابهالعقةأيضاعلىالتالميذيشجعوأنئقةكليمنحهأناستعدادعلى

البحريكنومهمايهوذااختيارعلىالباعثيكنمهماحالأيعلى

األبعثاللعزفاناالختيارهذاسعننبحثونحنفيهنبحرالذيالعميق

األبدىلملكوتهكاختاأوالمسيحيسوعاختارنياذافىهويرةاطعلى

يولسصرخةكلهااألبديةأصرحأنليكانوإنأعلملستالعتيد
صادقةيسوعالمسيحفيالىاوالمحبةاإليمانجدأخربنانعمةوتفاضلت

ليخلصالعالمإليءجايسوعالمسيحأنقبولكلومستحتةلمةالكهى

أوالأتافيالىيحيسوعليظهررحمتلهذالكخنىأنااولهمالذيئطاةاظ
15171ق1األبديةياةبهايؤمنزأنللعتيدفيمثاالأناةكل

المجوئمنذايكل

منأغلىهولباعالذىالمنحطاليهوديبأنهيهوذاسكسبيروصف

السمواتبلائيلإسأمةأووحدهيهوذاسبطوليسلهسبكل

الحماقهولكنهاءالكلوصاخالكلسيدشماوىالجميعأواألرض

أنتريدونماقاالهوديهوقاقالهذاتفعلالقليةوالخوابخون

51ت62متالفضةمنثالثينلهفجعلواإليكمأسلمهوأناتعطزق
تحدئاوأرميازكرياالنبيينأننجدالقديممهدالنبواتإلىرجعناوإذا

بصقتهالتهأتحدزكريانبواتفيتعمقناولقدحالىهذاعنبالشرة

أحراروهمءوتعليمهلرعايتهثمنقيتمونماذشعبهيسألوراعأمعأل
11الفصةمنبثالثغيقدرونهبهمذاطرخيصاأمغالياكانتقديرافنفي

جنيهاثالئةقليالعنيزيدبماأىافنبهذاالمسيحايهودوايهوذاقدرولقد

السؤالييذاإنسانكلأأمايقفزالماالومإليالمعيحأشاالمحزنومن
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اللهيبيعأنهوعلمهحدسهإلييصللميهوذلكانولثناقدرقما
اهذايفعلوناليومإلزالواماالكئيرينأنإالالمجهافةبهذا

الجميعوسطفيمتخفياوكانفرنساملكعلىداركجاندخلتماعند

سألهاكيفوعندماعندهتوقفتثمجميعأفيهمالنظرأطالتعاديةبثياب
يهوذاكانثيابمنارتديتمهماالمالثءهاتحملإتكأجابتعرفته

فيكانإذالذيالرسولعنهقالالنىذاكثمنيطلبيوطىاألسخر

آخذأنفسهأخلىممنهلىلتهمعاداليكونأنخلسةيحسبلماللهصورة
وأطاعنفسهوضعكاشمانالهيفةفيوجدوإذالناسشبهفيصائرأعبدورة
المبساعالمسيحأنعلى269فيالصليبموتالموتحتى

الراعىهوأليسالمعتنىديقالكانبلالخالقمجردكسيلمأيضا
بلوالعشريئالثالثالمزمورداودخحضرتهفينغنىالذىالصالح

وممرامةوشبعودسمخيرمنبهنتمتعمابكلالحياةطوالأمامهنغنى

ببعضامهكلفتهالذىالصغيرالولدهبرادليعنحمعتمهلاومجدوحياة
فىوأعطىفأتمهاعادلكنهاألمرأولفىوتنمرالصغيرةاألمور

وتعبجهدمنبهقاممابمقابليطالبههاألمهالحسابفاتورةءاالم

فيحملتكلقدافنابنىياأعطنىقائلةأخريفاتورةلهتجهزوهىاألم

وسهرتثدييىمنأرضعكواناالحياةفيوحملتكشهورتسعةيطنى
تقدرآأملأوأكلأندونالمرضسريرفيوأنتالطوالالليالي

11كلهاتثمنولدييا

األسخريوطىيهوذامعهعاشلقدالمعلمالمسيحنقدربمافاثما
ويقدمهاالبشريةاألذنهاحمعتتعاليمأروعاإليواستمعسنواتثالث

فيندخومالتعاليمهذهنقدربكماألجياللكلخالدأتراثااالنجيل
أجلناقحياتهبذلالذيالفاديالمسيحنقدربكمبلاسبيلها

602



التىالباطلةسيرقكممنذهبأوبفضةتفنىءالبأشياأفتدينمأنكم
91و181أيلىبالعيبحملمنكماكريمبدمبلءاآلبامنتقلدتموها

الكسندرمكحونقالالصليبعلىظهرالذىالمسيححبنقدربكم
العجبالحبهذايتأملوهوعمرهمنافانينتجاوزوقدالعظحمالواعظ
محصواليهوأسيحومواعظىوخدمتىوصلواقأعماليكلأغرقإني
11النعمةعلىصليبهخشبةعلى

الفضةمنالعالثونهذخيالكليتجاوزوالذىهيبالرءالشىإن

وهىءالكريمالمسيحثمنهىوالتىاتجنبثالثةعنقلياليزيدماأو

ثورنطحإذاتقولكانتالىواالموسويةالشريعةفىءجماماإليبناتعود

جميرالثوركانالثورنطحةمنوماتابنةأوابنأإمرأةأورجال
أذالكنالميتأصحابمنعليهيوضعالمالمنمبلغأىصاحبهويدخ

الفضةعقيثالثينفتحددالفديةأماالثوريرجمامةأوعبدآالثورنطح
المهينالبخسقييمالهذاسيدهالكهنةءروسامعباالتفاقيهوذاوقيم

اآلمرفيماأيئنعإنءالمسيحثمنيبخسالحدهذاإلىوالسؤال

داثمنهوأخرىبعبارةأولهقيمةالالذيالعبدثمننظرهمفيكانأنه
صهوقاأماالمسيحيسوعنحومنجميعاقلوجمهمتما3كانتالتىوالكراهية

ملئهيتصوركانعندماقيهايطمحكانالتىأحالمهيحققلمالمسيحفالممن
هتهفيالخزانةأوالماليةوزيرسيكونولعلهأرضيأملكأالمسيح

األممانبأبخسسيدهياعالقبيلهذامنأحالمهضاعتولماالمملكة

مغارةإلياقهييتيحودونوهمأطماعهمطاردألنهباعوهفقدالبهودلما
11األممانبابخسيباعاليومإلييزالماالمسيجأنالمؤسفومنلصوص

األلوفثراعولكنغربىشاعرقالكماذهبأوبفضةيباعالوقد

شهوةأوأثمةبصداقةالحياةرئيسسيبيعونإنهمنهيبيعوزالوامااليومإلي
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فييبيعونهإخمهمالحكاذباإليممأواثلالزرفبأيبيعونهإنهمنانية

مخاخفيأوالحظخيلةفييبيعونهإخهمالقوةمقعدعلىأوالعملسوق
هلفيانفسىاانحيفةالمقايضةتريالتىوحدهااقهوعينالدنس

يمرخالتىغلةاهذهلحظةأيإلهىيااأيباعء111تبيجنه

يرخوهوالمالكفيهايبكىالتىالحظةاأيباعاالصميرهجسفيها

باعأااألبديةالنارفىهبةملتجمرأافنيقبضفيهاوالتىاالصكرير

هكذاانتتفعلفهلافنبهذاهباألسخركوطىهوذا

الفلووقبلهبرثا

رحيممشفقفضمهاالبردمنتتجمدكادتالتىالحيةعنععتهل

عنعتهلقاتلةلدغةلدغتهحتىدفئتأنومالتدفأدرهإلى

وقالتظهرهاعلىالنيلبهاتعبرأنضفدعةيدتوسلتالتىالعقرب

أموتولكنىالعقربفأجاسثتالغينىأنأخشىولكعهالضفدعة

وعندثذلدكتهاالخهرمنتصفوفىالضفدعةوحملتهاهذافعلتإذاغرقا

طبيعتىإنهاالعقربفقالتاهكذاتفعلينلماذاالضفدعةصرخت

والعقربالحيةمنأشنعاألسخريوطىيهوذاكانالموتإفىولو

االمسيحيسوعيقبلوهو

المسيحعلىقبضواوالذينيهوذابينعليهاالمتفقالغدرعالمةكاشا

وافدراالسفافعورأقمىتحملإنهاهذهعالمةوأىالقبلةمى

األمتطبعهالذىالتعبيرهىآلخرالعميقحبهفياالئسانرمزهىالقبلةإن
عنلهيعبرأنيريدلمنوالمشوقحبيبهئغرعلىوالمحبهاصغيروجنتىعلى

11السيدقلبفىاكدهحادخنجرإلىيهوذاعندتحولتممتهالى1ثموقه
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صاحبياذاليهوالمسيحقالانوالضكولمجمودمظهرأبشعكاثت

التعبراهلىفيالعحيقاأللمصرخةتسمعأنتستطجعوأنتيجثتلماذا
عقبهعلىرفعخبزيآكلالقائلالقديمةالنبوةمعنىتفهمانختستطبل

القاثدبليسأريوسيرونوهمالناسيدهعثىلم3181يو149مز
اركالمفيلهالعظيمةخدماتهبعدلهجستنيانمعاملةمنيصرخاألممىالعجوز

يتوجعموفاتروبرترأواعندماالكثيروذيتعجبولموالحروب

الكثيرونلهتنكرعندمابهألمتالتىالقاسيةالظالملحظاتمنالكثيرفي

تفزعأنغريباأمرأالناسيرهولمااأفريقيافىالعظيمةخدمتهفي
لممةظميدانإليلتونزالرفيعةاالرسقراطيةالحياةتركتالتىدوراترسس

مرخةصرخواقدهموغيرءهؤالكانفإذاااالكخيربالجحوفىلتالفي
يريوهوالمسيحسوعثعنقائلوننحنفاذاشكرانوالالجحودمناأللم

أنإاللهيكنلمأالمباركتينوجنتيهعلىالخسيسةالغدرقبلةيطبعيهوذا
ا2284لوااالفسانابنتسبمابكبلةيصرخ

االسفافمنالحدهذاإلىيصلأنامرهكانامهلالنسانيمكنهل

هذايبلغأنيمكنالانسانهوحيثمناالنسانانأالنحطاطول

إليهأضيفإذاالوضعهذاإلىيصلأنيمكناالنسانممنلىالمبلغ
اإلنسانأيها3172يويطانالشدخلهالقمةفبعدداالشيطان

أبشالومقبلةأمالمقدسةالحبقبةهىهلالقبلةتأملآخرتقبلعندما

والغدرالخيانةيهوذاقبلةهىأمممروافىالخدلقبلة

ابدىاوالليلقوذا

للشخصياتضأمعروأقاميةاألمريكالوالياتإحديإليرجلذهب

تمثلغرفةالصرضغرفإحديوفىالشمعمنالمشهورةالتارنجية

شابودخلفيهاأسلمالئىالليلةفىالفصحساعةفىوتالميذهيحالمسه



حتىاالسخريوطىيهوذاتمثالمناقتربأنوماالغرفةهذهإلىمريكى

المعرضصاحبفأسعتحطيماحطمهحتىوالركلباللكماتعليهانهال

إنالشابوأجاب3ااهكذاتفعلاذالىالمجنونأيهايصرخوهو
الذىالنصيبينالأندونواليتنايدخلأنيمكنالاألسخريوطىيهوذا

كلفىجمهوذاتركلزالتماكلهااألجيالأنالمحزنومنتههيشح

دركاتأسفلفياإللهيةالكوميديافىدانتىيضعهالمومكانزمالن
البالىبالوصفالمسيحالسيدوضعهوقدنفسهالشيطانجوارإلىالجحيم
الضاخاالبنالعبارةهلهلوثرترجموقدالهالكابناألسى

أيضأعنهالربقالالذيالتلميذالصاخالتلميذعليهنطلقانيمكنأو

المسيححضرةمنخرجوقدالكيفيولدلملوالرجلألهذايركان

ليالوكانللوقتخرجاللقمةأخذلمافذاكبدياليلهيواجهل

كلعلسدولهأرخىالذيالطبيعةليلمجردليلهيكنلم3153يو
ظالماهومالالشيطانفيهحلالذىداخلهفىاألعمقالليلكانبلمكان

متبريئادماسلمتإذأخطأتقدلليهودوقالفعلتهعلىندملقد
ياللىفرعونافباعترأشبهبالخطيئةافاالعترهذاولكن724

لصموئيلقالعندماساولباعترافوأشبهأخطأتلموسىقال

قالمندماأو5142صم1الربقولتعديتألقأخطات
كانت6212صم1داودابنىياأرجعأخألتقدلداود
ومناااللهرحمةإلياالتجاهدونبالجرمإحساسأنهفيهالقابلةالنقطة

التصرفسالمةأفقدهيهوذاعندالبالىالحزنأناعتقدانوساوريجأنالغريب

الرهيبةبخطيتهاليعترفاآلخرالعالمفيالسيديقابلحنىاالنتحارفقرر
إنالتصورهذافيأوريجانوعاعتمدعالمنعلمالونحنالشنيعة

خرجلقداءرجاونيدبدىاالليلإليذهبيهوذاأنهىيقةا
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لهأعطوهذياالنجسافنوحتىالظالمفئليغرقالنورحضرةن
ءالشىمماننفسهوخنقومضىالهيكلفيفطرحهيدهفئنارأتحول

فيهاقبروالتىوهااشترالتىةالمقبرفضةالثالثنمنأخذهالذيالوحيد

لثهوةاوبمتاعاستبدلهأوالمسيحبسوعباعمنكلوهكمذاءلثىكل

األبديوالليلوالظالمالخيفةةوالمقبرالموتإالأمامهيجدلنأرضية
يتمأنينبغىكاناألخوةالرجالأيهاالقائلةبطرسالرسولوكلمات

ارالذىيهوذاعنداودبغفقالهاقدسالروحسبئالذيالمكتوبهذا
هذهفىنحيبلهوصاربيننامعدودأكانإذيسوععلىقبضواللذيئدليال

إنشمقوجههعلىسقطوإذالظلماجرةمنصقالاقتنىهذافإنالخدمة
سكانجميععندمعلومأذلكوصاركلهاأحشاوةفانسكبتالوسطمن

مكتوبألنهدمضلأيدمأضللغتهمفىالحقلذلكدعىحتىأورشيم
آخروظيقتهوليأخذساكنفيهايكنخرابأوالدارهلتصراميرالمزسفرفي

1610211أع
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يموسدنيفو

منتولداأنينبنمالكقلتأنىتتحجبال

37يولفوق

مسيحيةأنتلهالوقاالسيداتإحديمرةذاتموديسأل

ا11مسيحيةصرتمتىلهافقالمتحيةإقبالتأكيددافأجمابته

انيآهلهافقالىسيديافيهاولدتلقدتجيبوهىثتفاند

وولدتقابلخهاالتىالوحيدةالمراةألنكالحظسعيدةفأنتسيدقياأهنئك

إنلثسيدقياألالاأآدمبناتولدنقابلتهنمنكلإناامسيحية

ولدتألنكأوأمسيحىبلدفىانجلترافىتولدهألنلثمسيحيةلست

الميالدتولديلممامسيحيةونيتكأنيمكنالإنكمسيحيينأبوينمن
المسيحبيئالحديثجريمنهوأعمقىالمكلهذامنءبشىالثافى

لليهودرئيسوهواسبهوقتهفىنيقوديموسكانربمانيقوديموسو

انهيعتقدالوهوهذهأبامنافيالدبنىالرئيمسأوالبطريركأوبالبابا
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وحأيضأللمؤمنينقائدهوذلكمنأكزبلفحممبؤمن
جوازأيئمكانكقفلهيقولمصرتالمصاحببحدذلك

بالخطيةومعجونمخلوقالمرأةمواودمملأنويسمعأالدخوذ
الدخوليستليعأنقبلءالسطمنئانيةمرةيولدبأنالسيدلهيأذنحتى
افوقمنتولدواانينبضىلكقلتأقتتعجاالدااللهملكوتإلي

إنسانكلإلهايتنبهأنيلزمقضيةأخطرهىقضيةتثيرنيقوديموسقصةان
نظريةالبههذهاألخذعلىءبناسقطانيأويقومانكلهاوالحياةكلهوالديئ

وتأملناناتفكيرمنتأخذأنينبغىالهذوهاعنهاوالتجاوزاهدارهاأو

االتهامقفصفىمتهمعنيداخالذيالمحاىمنيأخذهماوجهدنا

حديثاإنأخرىبجارةأوأباالعدامعليهكمباهـءاالدعايمطالب
بابمنبلالوقتقتلأوالتسليةأوالقرفبابمنليسنيقوديموسعن

يأنيحتىالهاويةفوقالمشنقةحبلفىالحياةفيهتتعلقالذىالخطهرالجد

التأمليحسنولذااألبديالهالكيهددهالذيالمجرمعناالبلىمفوال
القضيةهذهفىالكاملبالعمق

الجديدأالوالدةإليوالحاجةنيقوديموس

االهنمامتنللمالنىالقضاياأعجبمنقايةةالجديدهالوالدةقضيةإن
زالتمافإنهانيقوديموسأثارتوكماالمسيحيينمنالمالينعندالكمافي

الحدودابعدإليالمسيحىكرالفتثيراليومإلى

فيجلساوقدونيقوديموسالمسيحالسيدالمصوريئأحدرمم

يوحنابيتفيربماأوأورشليمفييوحنابيتفيالبعضيظنهاالتىالعلية
بعيدربيعاالوقتوكانين7خرتصورعلىعنيابيتفيأومرقس

وداعبالشجرأوراقعلىوهفتالربمنسماتهبتوقدالفصح



وجههعلىوالحعميقتأملفينيقوديموسغرفوتدءشىكللنسيم
تولدواأنينبغىلكقلتأنيتتعجحباالالسيدلهقالثمومنالتعجب

المسيحيذكرهمفصلحديثأولهذاأنالعجبوموطنفوقمن
هىالجديدةالوالدةألنهكذايكونأنالبدوكانالجهاربةخدمتهءبدفي

األرضفيبوالدتهبداهةيبدأإنسانأيتاريخكانوإذاالمسيحيةءباألف

ءبناأيفينهتمكناوإذاالجديدةالوالدةبوالدتهيبدامزمنأىتاريخفإن
فإنعليهيقامالذيباألساسءشىكلوقبلأوالاالنسانيقيمه
والذيئالمسميحيةالحياةعليهتبنىالذياألساسهىالجديدةالوالدة

رمالمنأساسعلىقصورهميقيمونكمسالجديدةبالوالدةالجهتمون
خفىحادثالجديدةالوالدةألنجبالكليأقوقدءالهوافئيبنونهاأو

ينبالعيراهأوءالمرمنظورأيلمسهشيثةليستفهىاالنسانأعماقفيروحى

آثارهافىظاهرةبالبمميرةروياهايمكنروحيهضيقةولكنهاالمادية

واألسامىءالبنافيباألساسأشبهالواخفئوهىاالنسانحياةفيالختلقة
كاهلهعلىءالبناكليحملممنهولاألرضأعماقفىمختفادةالفي

ءالبناثهوخمنوقوتهوممقهاألساسعظمةعلىتتعرفأنتستطيعوأنت
السحابناطحاتتريعندمماوستتأكدوعلرهوهوفوقهالمرتفع

االبعيدالمقفىأصولهيمدالذيفىاظاألساسذلكمن

للموضوعالمسيحيوليهاالتىاألهميةمديمنأيضاالعجبيأنيوقد
سفىالمفكروناختلفومهماليالالمسيحإلىزاثرأيأنينرينحنفها

بدأالذيالناصرةنجارالمسيحأنإذالخوفردهفبعفهمليالمجيئه

ويلوحومدارسموجماعاخهمالفريسىاقالنطخارجمناألفقفىيظهر

اقتحمألنهالإهيغمكريئربداوقدللشمساألولياألنوارتلوحكا
منطردهمإذرهيبمفزعءشىعلىأقدمألنهبلالصفوفعلجهم



مركزهمزحزحهعلىصيروالذيهفاهوومنحبالمنبسوطلهيكل
باالعجابمأخوذااليهذهبأنهبلآخرونوقالااالشبأمامالدينى

كانالواخفيفإنهسوالفريسيالكتبةطردقدكانإنالمسيحألنوذلك

وكاناألموربزماميمسكونكانواالذينالصدوقيينضدحملتهفيأشد

كانواوانالفريسيينوأنلحالرومانمعبالتعاونالكهنةءروشامنهم

يسرهموأنهمقاومتهمعناعجزأنهمإالالصدوقيونيفعلماهونيكر
ألنمسرورونفهمذلكوألجلءالسبعنهميحملعتيد7مقاومأيرواأن

قالمنوجدأنهعلىفيهمشاركتهيكلفهمأندونبالعملقامالناصري

علىيتعرفأنيريدهفالرجلارالحبلاإلعجمابأوالخوفليسإنه

صحيحأمستقالحكاعليهيحكمأنيويدوهوالجديدالشخصهذاطبيعة
إنقالمنووجدعليهأولهيحكمأنقبلبالدقةاألمورفيهيزن
دونبالسيدءاالختالفرصةلهلتكونليالالمسيحإليذهبطوسنيقود

حتىلهتتاحأنيمكنصةفرأوسمعيريدوهومقاطعةأواحمأومزمعوق
الدافعيكنمهماحالأىعلىالعجيبالناصريحبالشركةيستمتع

معأمتشمابكةمختلطةجميعهاامحذهمنواحدهووهلالسيدإليلذها

ءرياكلمنالخاليةالرفيعةبالتحيةإياهمحييأإليهذهبأنهالثابتمنفانه

أنيقدرأحدليسألنمعلمااللهمنأتيتقدأنلثنعلممعلمياحسداو

2ة3يومعهاللهيكنلمإنتعملأنتالتىاآلياتهذهيعمل
تقديرهعنمابصورةبريعأوبمثلهأالتحيةالمسيحيردأنالبديهىمنوكان

منيظهرالالمسيحأنالمدهشمنلكنإليهالفريسىالرئيسءبر

كليسبئهامأجدأشيثأالمسيحعندألنهذاشيئامثلفعلأنهالحديث

المسيحقصدوهلةالجديدىالوالدةعنالحديثوهومجاملةأونحية
نواجهأنفيصكنمجاملةكلفوقيدةالجدالوالدةعنالحديثنرخأنبذللث
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فيهتشتعلانسادأرتأإذامركزهانخفضأوعالمهمااالنسانها

إليهوركضثنارمنكتلةإلىهووتحولبتالبيبأخذتوقدانالنير

بماتهغالأنكالمتصورفنعايكويثنىيشكركهووأخذلتسعفه
علىالردأوالتحيةمبادلتهقبلأوالإنقاذهعلىتعمللمحاوإيعبرأويقول

بتالبيبنااألبديةالنارإلىتقودوهىالخطيةأمسكتلقداإلعجاب

عنهنتحدثأولهنغنىأنقبلالنارمنأوالنخلصبأنيهتموالمسيح
بالذاتنيقوديموساختارالمسيحفإنيرآكثذلكمناألمرأممقإنعلى

أمسكتالتىالمرأةأوالسامريةأةالمربخترولمالجديدةالوالدةعنليتحدث

الخطيةأنالواضحمنالذفياألثمةالخطاةمنغرهمأوشارالأوزنافي
ءالشىلكنوالتجديدالتغييرإلىحاجلىفىوهمحياخهمفيظاهرة

منلونوأعلىأرقعنالخاطئةالسامريةإليثبتحدهالمسيحانجيبال
ويتحدثنيقوديموسإلمبهايتحدثأنيجملكانالتىالعبادةانألو

وهناالجديدةبالوالدةالخطيةمنالتحررإلىالحاجةعننيقوديموسإلي

يجوزاألوضعلىانسانآخرأنهبتعورنيقوديموسكانالعجبموطن
وتحدثاألوضاعقلبالمسيحكنولالجديدةالوالدةعنمعهالحديث

يذكرنيإنهالعظيملمرئيسالوالدةوعناآلئمةلخاطثةالعبادةعن

حكمأعضائهامنقاضياأنإذالغربكنائسإحديفىثتحدهبقصة
خروجهوبعدالسجننيالمجرموتابسنواتسبعبالسجنمجرمعلى

الفريضةساعةوفيفيهاعضوأالقاضىكانالتىالكنيسةنفعسإليانضم
الخدمهوبعداللهحفرةفيجنبإليجنبامعةإلئنانلركعالربانية

نعمفأجابهااالمنظررأيتملالواساقاضىسأل
كانتفقالدالىأولهأكثركانتااللهنعحةهلقائالسألهثم

السهلمنإذهذاأعتقدالالهالقاضىفقالشكوالأكثرالنعمةله
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وكنتمسيحىبيتفىنمئمأتفقدأناأمامجرمأنهيدركأنالمجرملى

وهذاأجلاصالصإليحاجتىأدركلكىأعنمنعمةإليحاجةفى
دقيقةأولمنواألبيضاألسودبينالفرقتعرفانالسهلمنأنكحتا

واألسودالرماديبينالفارقترىلكىوأوفيأعمقنظرةإليوتحتاج

كانتالخالصإليحاجتهالمتديئيدركأنهوءيااألكأصبومن

المنيسباللهملكوتخارجوهونيقوديموسيملكهاءأشاياثالثةهناك

واحدفيهيشفعولمالحمبدةواألخالقالكتابيةوالمعرفةالدينى
والبعفالشهدريمافىبارزأعضوأانكدليهورئيسأوالهوبهانمتها

حسبالرثيسأونائبالرئيسكانذافالفريسيينبيناقحةفىيضعه

الصدوقيينجماعةمنيكونأنيتحتمالتاريخذلكفيالموضوعةالسياسة
المناصببأعلىاأليامهذهفيأشبهوهوالئالثكانلمالمأوفالرئيس

قلتأقتتعجبالالقولمنيعفىالفإنهذلثورغمالكنسية
عننتحدثأنهناالمجاللبسأنهوحلمافوقمنتولدواأنيفبغىلك

أنهإالاللهلحكلمةمطابقتهمديالكفسىللتحرجالختلفةاألوضاع

المميزةالدائرةمنواحدأكاناألسخريوطىجهوذاإننقولأنواجبنامن

دينىرئيسوكلااألبديههإلىذهبذلكوخالتالميذبين

المنصبهذاخفإنهسلطانهوامتدنفوذهاتسعمهماكنسىقاثدأو
افوقمنتولدواأنينبغىدالسيقولإلىينصتأنعليهينبغىيرالخط

ءسيمتلىالجحيمبأننذكرلكىأصواتنابأعلىنناديأناألمانةومن
منالوالدةوابختبرلمممنأعالهاإلىنسيةالكالرتبأدنيمنبالكثيرين

منوالتعريالنفسفحعسعنالدينىالمشصبحجزهموممنفوق
اختبارلمباركااالختبارهذاونوالالحياةضيقةفةلمعرالكنسىالثوب

يضيفالمسيحالسيدأنعلىااالقدسالروحبفاعليةالجديدةالحياة
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كانوقدالكتابيةالمعرفةبهونعنىالكطسىالمنصبإليآخريثا

إسراثيلمعمهوبلفحسبيعلمالأنهذلكفيمبرزانقوديموس

وهولموالرفةالىنبعهمنستقوالخالجإليهيذهبالنىالرجلهوأو
وتققهتقاليدوالالمقدسالكتابقرأياللىوهووالفتويالمشورةرجل

مبترروعالحمامهمالمالهذاممنلىعقدهايحلأنويستطيعفيها
منأكرالمسيحعنيعرفالوهوالمسيحفيتهيبلغلألنهناقم

حمتمهماومعجزاتآياتيصنعوهومعلمآاللهمنءجمامحلمأت
يقصرفإنهامتدمهماعلمهإنمعهاللهأنلهتشهدلمحاإنهافوارتفصتا

شبهةوالالجديدةالوالدةاساسهوالذيالمسيححقيقةإدراكعن

رويثإليهمويتحدثالكئيرفييعظذلكقبلوقفالرجلهذاأنئ

يمكنالذىالشمخصفإنهذلثوخالغزيرعلمهببحروتعجبهمدهشتهم
انفوقمنتولدواأنينبغىلكقلتأنيتتعجباللهيقالأن

لقدحياةوأخبرآأوالإخهاعلماتكونأنمنأكرالمسيحية

ياربيارباليومذلكفىلىسيقولوذونكثيرالقائلينأصدقوهوقال

كثيرةقواتصنعناطكوباشياطينأخرجناكوباتنبأناكباأليس

7متالفاعلىياعنىاذهبواقطكمأعرفلمإنيلمأصرحذفحينث
االتليفزيوفىالخسابرةفكثاثمأببالييخطرلماذاأدرىمتلم32و22

بهانقوالتىوالعظاتوالكلماتعليهاوقفراالىالمنابريرونمحهوسيرى

عاشواولوحىالجحيمأمماقفيهمةالجديدهالوالدةاختبارفبدونذلكءو
ااالالهونيأيهاةةاآلخرينويعلمونالناسيعظونكلهاحياتهم

ينبغىلكقلتاأتتعجبالوالكتابيدغالعقأمياالواعظأيها
فوقمنتولدواأن
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كاننيقوديموسأنوهوهنايضافأنيمكنآخرمثرأشيئاأنلى

كانالعاليةاألخالقهذهاورغمالحميدةؤخاتكونماىاسعلى
مدققأفريسياكانالتدينيكونماأدقكاشمتدينأعلىلملكوتابابخارج

الطقسىوالناموساألدبىالناموساثضوالفرالوصاياعنهتغيبال

إليهمشوقوهؤالسيديقصدتجعلهالتىبالوداعةذلكجانبإليتحلىوقد

بأصالةلهويشهدذلكعلىالفريسيوناعترضمهماالمعملقبيحطيه
لماوإالالذمنيكونأنالبدالشخعصهذاانيدركالذيالمتأملاالنسان

شائبةعايهليستامعهاللهيكنلمإنيعطهاالتىاآلياتيعملانأمكنه
األخالقفىوأعصرهرجالأعلىمنموبلاللوميستدعىأوماخلقفى

الوالدةعنتغايهأولهتشفعلماألخالقهذهأنالغريبومنالحميدة
يكونأنكفىيوأنهاألخالقهوالديئأنبعضاليظنالجديدة

بابلهتحويفاللهأماممقبوالليكونكريمعظيمخلقعلىاالنسان

يدرىاالنسانفيهايسقطالتىالخدصأكبرمنهذهأنوأظنكوتالمل

االنساننضعأنحقنامنالكالمهذافىلثبهةوتبدالوحتىيدريالأو
عنوليسبالغريزةالحياةفييسيرالذىالطيراوالحيوانمعمقارنةفى

وشجاعةاألسدشجاعةبينيقارنأناإلنسانيستطيعوهلخلق

ووداعةالحماموداعةنأوالبشرءووفاالكلبءوفابينأواالنسان
لمجردالحيوانأوالطيريفضلأنيمكن7أحدأننظنولسناء7دمأبنا
هذااتجاهفينافإذاساالنعممانفمماوأجملأفضلغريزةيمالثأنه

يوجدأنهكثيرةمراتلوجدنابعمبعضهمالناسينبللمقارنةالمنطق

لجانبهذالمنصفماتهمأوخاللهمفىتفوقوامنوالوثنيينالملحدينبين
اللهأمامأفضلوالوثنىالملحدبعتبرفهلاأنفسهمالمؤمننعلىذاكأو

االنسانفىيوجدالماالصفاتمنعندهألنأفضلالحيوانيعتبروهه
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واحساسهاللهمعرفةهىاالنسانعنداألوليالفايلةألنااالطعأ

وهذااللهلمجدتكونأنوينبغىاللهنعمةمننابعةفيهةفكلبأن

إليأخرىوجهةمننظرتفإذاوالملحداوالوثنىالحيوانيعوزما

ألجبنااللهعنبعيدإنسانألىتتحققوهلالخميدةاألخالقمفهوآ

التىالدائرةدإخلقطعاهماألخالقهذهأصحابألنبالستأكيدبكل
ايعملمنليسمعاوفسدوازاغواوالجميعكلهالبشرىالجنستلف

ليستالحميدةاألخالقوأن321روواحدوالليسصالصأ

يكشفهاكمااألخالقحقيقةهىبلاألخالقعناإلنسانيتصورهماهى

بوهأعالأنسيتبينالقدوساللهحضرةفىاالنسانيضفوعندماالله

المالثكهتافوامامالسرمديالجاللأماموأنهعدةكثوب
س6اشأاالرضمملءملمجدهابخودربقدوسقدوسقدوس

أخالقاعمرهرجالأعظممنشبهةأدقدونكانواحدصرخةنسمع
ببنسافيوأناالشفتيننجسانسانألفىهلكتإنيليويلاوس

ذلكبعدالناسعليهقيطوماه3اشنالشفتنجسشعب

والنجاسةوالدنساألوحالمنمستنقعأإالليسالحسميحةاألخالق

الحميدةواألخالقالخلقىالسمومنلجغمهمانيقوديموسكان

أنينشىلكقلتاقتتعجباالالقوليحمعالمدمموتبابخارج

وإلماللهعينىأمامبطاهرةليستءالعمماانتكفإذاافودمنتولدوا
دودةهوالذيباالنسانقولنافا481بأيئحماقةينسبتهمالئك

11ورمة

لمحقيقةبالنسبةعجيبأكانمهماشيثأيعدوالذكرناماكلأنعلى

الوالدةأنإذأخريمرةينبغىكلمةالمسيحفيهاذكرالتىاألخري

وكماداالمسيحءفدااعلىخالصهيؤسسلمانإشأىاعلىتستحيلالجديدة
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341يواالنسانابنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفىالحيةموسىفع
الجنسهذاوأضحىالبشريالجنسفىحمهاكلالقديمةالحيةأفرغتلقد

عالجالالصعبةالخطيةومعادلةلصليبإالللهترياقوالمسمومأ
ممكنةالجديدةالوالدةجعلتءالمماانالحقيقةوفىالصليبفىإاللها

يتوقفاألمرإنأخريعبارةفىأومخلصناالمسيحيسوعدمأساسعلى

اخالقأهناكأنمنالمستحيلفرضمعالحميدةاألخالقمجردعلىاطالقة
كفمارةعلىيتوقفكلهاألمرمماإوالمطلقالصحيحاإللهىبالمعنىحميدة

11جديدةوالدةكلوخلفجديدةوالدةكلأساسهىوالتىالمسيح

الجديدةالوالدةوطربقنيقودبموس

وأثارالجديدةالوالدةعنلديثاأماممذهوالطوسنيقودوقف

يدخلأنيقدرألعلهشيخوهويولدهأناالنسانيمكنكيفسؤاال
الوالدةمعرفةعلينأاليسهلوربما34يوويولدثأنيةامهبطن

الجهودييكنلمالوثنىأواليهودىعندمفهومهاإلىجعنرأنفبلالجديدة
وكانوااثيليةاالسلرعويةينضمأنفىيرغبالذيللدخيلإاليفهمها
فإذاوالمعحوديةوالصالةغارةالهىمعينةمراسيمإتمامبعديقبلوه

عندوكانضىباصلتهكلوانقطعتجديدمنولدفقدممهاأ

تقامكانتحيثخاصةبأساليبولكنالقبيلهذامنءشىاليوفانبين
بعدباآللهةاالنسانمعهايتحدعبئنجوريصجهامعينةموسيقيةمراسيم

كانمتطقوسمنأشبهماأودمهفييستحمثورعذأوالذبناطعامه
ويولدماضيهعناناالشينفصلأنوغايتهاآخرإليمكانمنتختلف

مفهومايكغلميالنءالشأنعلىأاآللهةفىاندماجهأوجديدأباتجالعه
خاللمنوصفناهماعلىجهوديشيخومولهيمكنكيفلنيقوديموس

الكلمةإنثانيةيولدهأوجديدمنيولدأنيمكنكيفوصفات
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هىكلمةثانيةاألنجليزيةالترجماتبعضفيأوفوقمنداالمقرجمةليونانية

فوقمنأولىاألأوالجذرياولىالحكتفيدوهىأصلهافىغنية

الشاملالتغييرهىإذالوالدةمعنىأدركنامعأالمعاقهذهربطنافإذا

سألهصغيرولدلغةفىهىاولالنسانيحدثالذياإللهىالجذرىالكامل

الجديدةالوألدةهىماولكنيوحنمامنالثالثاألصحاحرأيقوكانأحدهم
وقد1هناعظيمتغييرمعناهقلبهإليمشيرآأجاباأولدييا

وطنهاناالشركيعندماالجنسيةتغييرأخهاالسياسةلغةفيآخرصورها

الربطكلفتنقطعجديدةجنسيةأوجديدوطنإلىوينتمىالقديم

التىوالمسئولياتاالمتيازاتجميعويأخداألولبوطنهتربطهكانتالتى

يستخدمهاكانسفينةبصورةأحدهمورهاوقدالجديدالثانيلوطنه
والمساعدةوالمعونةفيسفينةإلىوتحولتوالنهبالسلبفىالقرصان

امحبكريمسيددفتهايديرأخذإذ

فكربينالفرقتأملناإذااكثربوضوحاألمرنريأننستطيعولعلنا

الطريقيسلكالعالمانواصالحهاالنسانعنالعالموفكرالمسيح
باالتجاهاالنسانإصالحلمجاولإنهالمثالىاالنسانإلىالوصولفىالعكسى

الحبيبدأالذيالهسيحفكرمنالعكسعلىالداخلإليالخارجمن

المثالياالنسانإلينصلأننعستطيعإنناالعالميقولالخارجليصلحالداخل
وكلماالقانونيسيطرعليهاالئىهىالمتحضرةفاألممثالالقانونطريقعن

يكونوقدالمتحضراالشمانرأيناالقانونسيادةعلىاألمةحافظت

تحترموأمةقانونبالأمةبينفرقفهناكصحيحاماحدإليهذا

األفرادعلىءسواالتاريخبهايشهدالتىالعامةالنتيجةولكنقوانيخها

7عاجزاليومإلىزالمااالنسانأنهىببعضبعضهماألمعالقاتأو

األمأواألفرادتحكمالتىالقوانينشتىرغمفيهالذىالشرجماحكبحعن
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البدداثيةاألمفيالبثريةوالمجازراصرلواالحروبوأنااءسواحدلى

تتشدقالتىءوالمبادىالقوانينرغماالفساننجيبةتشهدزالتماالمتحضرةأو
واألكملاألفصلياةالبشركمالذبهونادواالعلمإلىالبعضوتحولاجمها

أالنسانبخلقأنيستطعلمفإنهومساعداتمعوناتمنالعموفرماوركم
الراحةوسائللهصنعبلاآلخرفيوحقوقحقهيحزمالذيالسعيد

الناسوعاشالمرعبةالهيدروجينيةنبلةوالقبةالذالقنبلةمعهاووضع
تحولتالحروبوهوأنقبلمنإليهيصلوالمماإلىلجصلواالعشرينالقرنفى

فبيلمنالبشربةتعهدهلمالهولمننحووالثانيخلىاألوليالعمالميةالحروبإلي

خلقواإذاجديدأإنمانأيخيلقواأنيستطيعونأنهمظنواالناسأنكما
االشانبشرتالىالشيوعيةهىوهاوأكرمأفضلاقتصاديةظروفاله

الموهومينأعناقبهقطوقمثياللهالتاريخيعرفلمالرنتخلقدوسبالفر
الموعوداألرضىدوسابفرندوعا

نوالختلفةعالمابوساثلاألخالقىاقهذيبمحاوالتوهناك

إليالغربأقصيمناألرضيةالكرةيلفاناألدبىواإلفالساألخالقيةالمحن
اإلنسانالصالحالعامينشدهياللهءالخاطىاالتجاهأنويعلنانالشرقأقصي

البشرىالقلبفيالعميقالداخلىالتغييرنحوبالكليةمسارهيغيرأنينبغى

وهذهاالرقراقالعذبلحلولءبالماالمجرىفاضالمنبعصلحومتى

ااالجديدةالوالدةهى

مقارنتهامنالبدوالدةالمسيحالسيدعليهاأطلقحيثمنوالوالدة

فيهبالحياةالعالمإليانساندخولالطبيعيةفالوالدةالطبيعيةبالوالدة
والوالدةلحظةفىبطنهامنبخرجأنوبعدأمهبهتتمخضأنبعد

لحظةفيذلكويتمفيهابالحياةاللهمملكةإليإفساندخولهىالثانية



كلفيهطبيعيةوالدةالمولودواالنسانحياتهفىءثىكلفيهاتغير

ينؤلالفهوالشيخوخةوإليالشيابإليالطقولةمنتنقلهالتىالحياةعناصر

تمتدبلواحديومفيالمسثولياتويتحملويتحركليجرىأمهبطنمن
فرقفهناكروحمةوالدةالمولودوكذلكذلكإلييصلحتىالسنونبه

اموااللتزوالتعمقاإليمانحداثةبينحياتهفيوالنضجالوالدةلينواضح
11ميمةالجبالمسثوليات

قالوالدةبشريأجهدآوليستاللهعملالطبيعيةالوالدةكانثوإذا

بثمرفيهيتحكم7أمروليستفوقمنهىأيضاكذلكهىالثانية
المرتبطةالمفاهيمححوذصندققأنالبدوهنارقتهأوأسلوبهيقدرأو

والروحءالمامنيولدالأحدكانإنالمسيحالسيديقولبالوالدة
ءبالماالمقصودأنالتقليديونظنوقداللهملكوتيدضلأنيقدرال

حدعلىالكاهنيجريهاعندماالتأثرفاعليةذاتهاحدفيفلهاالمعمودية

سيمونأننفسهالكتابمنالثابتإذصحيحغبرمفهوموهوقولهم
فيلبسيالزمكاناعتمدولماآمننفسهأيضاوسيموناعتمدالساحر

ضعبوأنهسيمونرأىلماوانلمشتجريةعوقواتآياترأىوإذ

دراهمويوحنالبطرسأىلهماقدمالقدسالروحيحطىالرسلأيدى
يقبليدىعليهوضعتمنأىحتىالسلطانهذاأيضأأناأعطيانيقائال

أنطننتألنكللهالكمعكفضتكلتكنبطرسلهفقالالقدسالروح

قلبكألناألمرهذافيقرعةوالنصيبلكليسبدراهماللهموهبةثقتنى
تفعلالمعموديةأنولو83112أعاللهأماممستقماليس

تغردامتماحياتهفىالكاملةمكانتهابولسىالرسولألعطاهاهذامثل

اللهأشكركورنثوسألهلقالولمااللهإليبهموتأنيالناسحياة

عدتإفىأحديقولالحتىوغابسكريسبسإالمنكمأحدأأعمدلمأني
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أحدأعمدتهلأعلمستلذلكعداعكانوساعبيتأيضأوممدتاصى
14171كو61ألبشربلدايرسلنىلمالمسيحنآخر
التبشيرجمانبإليللمعموديةأهميةيضنعلمألنهبولسالرسوليشكروهل

حما31جديدةوالدةاالنسانوالدةفيالفاعليةلهاأنلومعهوبالمقارتة

عمدواالذينمنماليينهناكأنهووعصرجيلكلفياهنرالذىالواقعأن

القائلونيزعمماعلىاالطالقعلىللععموديةاألثربهذاحياتهمتشهدوال
الحقةتأقالمعموديةأنعنفضالالجديدةالوألدةاالنسانتعطىبأنها

يقولالكسابألنيتعمدونالذيئللكباربافسطلاليمانسابقةوليست

ولمخلمو2مناعتمدمنوليسخلصواعتمدآمنمن
إنامعموديةعلالتاشاللصبالنسبةالفردوسالمسيحالسيديحلق

أناالنسانواجبومنءوابسءسواكالختانالرمزمنهاقصدالمحمودية

األمرهذاويزدادعخهايتقاعسأودديتروالالقريضةهذهيثعم
اإللهىالعملهذاعنكشفبولسالرسولأنناذكرإفاورسوخأتأصال

الثاقالميالدبغسلخلصنارحمتهبمقثحىبلنحنمملناهابرفيبأعمالأل

ءشا5يقولبعقوبوالرسول305قىالقدسالروحوتجديد

181جخالئقهمنباممورةنكونلكىالحقبكلمةفولدنا

يفنىالممابليفنىزرعمنالثانيةمولودفييقولبطرسوالرسول

الجديدةالوالدةأنلوو132بط1األبلهإليالباقيةالجةاللهبكلصة

اقدسالروحعملهاهايروهوالمسيحالسيدقالكمابالمعموديةمرهونة

إليوالتأقأفيمنتعلماللكنكصوخهاوتسمعءتشاحيثتهبالريح

حريةنريوهنا38يوالروحمغولدمنكلهكذاتذهبأين

استخدمالمسيحأنليدونكاسنويعتقدالنفوستجحيدفيوأسلوبهالروح
قدرونوادىعلىهبتالتىءالمساريحألنغلباعلىالتعبراط
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افهعليةتشبههناكمكانكلفيأثرهاوتركتاألغصانداعبت

11المؤمنينحياةفيالواضحاألئرتترككنهاولالمنظورةخير

لكنثاقيةوالدةفيهاولدالتىظةايحددأنالبعضعلىالسهلمن

معويقولونالروحيةوالدخهمساعةتحديديستطيعونالقدآخرفي

هذاحدثمتىأذكراللكنىتجددتأنيأعلمانامورجانكامبل
كانفقدالتجديدمعنىتمامأركلىأنقبلاألغلبكلبددثني

نيموالئرالكلمةةءإوقروالصالةبيتناكتابهوالمقدسالكتاب
عندناالبيتيةالحياةصلبهوالدينكانحياتنامنجزجميعهاكانت

بالذبطهترالتىالعميقةالشركةمنالمجددةحياتهمنمورجانكامبلأكد

يوحناياصارخأجدهوسارععميقةبرفييوحنااممهصغيرولدسقط

الولدأنومعأجدىيامتنعمالجوابومجاعهاامتهل
الحياةاعالنكانجوابهلكنالحياةأوالموتتغيرلنبالفارقيفهمال

11الموتدليلوليس

إلياألمراحتاجلقدهاوتغييرالحياةتجديدفىعديدةوسائلقهإن

بياعةليديةقلبفتحعندماذكإلييحتجولمفيلبىجمانلتغييرازلزال
قدميهعندبولسالسقاطالشسسمنأجهىنورإليواحتاجا0رجوانا

كنداكةوزيرحالةفىعينهءالفىإلييحتجولمأيامثالثةأعمىوتركه
تيموثاوسعنبختلفيولستجديدكانلهالكيلمةيقرأمركبتهفيالجالس

أبيهبيتإلىالضالاالبنعودةسببالبعيدةالكررةفىالجوعوكان
المكانإليويذمببيتهقطيبارحلمانسائايغيرالذيهوالحبيكيونوقد
عودتأحدمدرسةمعلمةأنعظاتهىإفيمودىذكراالبعيد
بأخريتأنيإنصغيرطفلةحاولتوقدآخريئبأطفاليأتواأنأطفالها

الشارعفيساثرأايهاباهذكانصباجذاتوفيمنعهاأباهاولكن
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لماذاالطفولةببساطةلهوقالتوراعهوجرتالصغرةالطفلةرأته

قائلةهورافأسرصاطريقهفىوسارالرجلإلهاظرفنااموعيتحبال
اليهانظرأنهكيروساربلطففعهافدهيسصعتحباللماذا
تحباللماذاقلفضلثمنالقولتكررعينجهافيوالدموعورآها
أمكلعبهودخلطريقهفيوممثىبشفالرجلفعهافدى111يسوع
فممنهيتخلصأنحاولأنارمقبأحرفأمامهبرزالسؤالولكن

ءاالخالصإلياللهكلمةوقادتهيوحناانجيلفىيقرأفأخذيستطع

11611إشيسوقهاصغيروصبى

الذأحبهكذلألنهاألقانيمالمثكاللههناكجحيدةوالدةكلءورا

لياةالهتكونبلبهيؤمنمنكللجثاللكىالوحميدابنهبذلصتىالعالم
71و361يوالعالمبهليخلصبلالعالملبدينابنهالتيرسللمألنهبديةا

خطةلينفذالمباركاالبنءوجاالهالكةالنفوسالعالماآلبأحبلقد
مووالالبعضيقولكمافقطالمعلمهوليسشيلنجيقولكماأوالخالص
الوالدةلبجعلالصليبعلىالمسيحماتذاتهاالمسيحيةهوبلالمؤسس

القدسالروحويتدخليأخذهاأناحدوكليدئقاثمةامكانيةالجديدة

الديدةاوالوالدةاإللهىالمجاقالخالصالمؤمنيقبللكىالنعمةبفاعلية

الجديدالوالدةوحياةثيقودجموس

وبينبينهالححيثاثرنعرفأندوناللبلةتلثفينيقوديموسخرج

عشراالثنىزمرةفىدخللربماسراعأاستجابأنهولوالمسيح

رسالةتكونانيمكنرسالةلهكانموايتالكسندريقولكماواربما
اهناكأوهناالمؤمنينإلىناويوحوبطرعىبولسكرسائلنيقوديموس

النىالنورورينمتسترأاهمالذيالليلبينطاهرعواعفىخرجلكنه
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والظالمالنورنبةواقفأصوتهنسمعالسابمااالصحاحوفيقلبهيغزودا

واحدوهوليالإليهءجماالذىنيقوديموسلهمقألالالمسيحعنيدافعإذ

يوافعلماذاويعرفأوالمنهيسحعلمإفمانأيدينناموسناألعلمنهم
يوسفمعالصلبعنديظهراألمر6خرنراهأنناعلى15و705

حاملوهولياليسوعإليأوالاقىالذيديموستيقوأيضاءوجاداالراى

وهوانهالمعتقدومن9193يومنامئةنحووعودهرمزيج
الحيةمويىرفعوكماالصادققولهتذكريهيدهبينالسيدجسديحمل

أدرلثولعله341يواالنسانأبنيرفعأنينبغىهكذاالبريةفى
منفتحولعينيهأمامالنوروانبلجالصليبفيتجلىالذيالعميتىالمعنى

منالمباركةالحياةلمسةتهءوجاالنهارإليالليلومنالنورإلىالظالم
أنينبغىللثقلتأذتتعجبال1القائلينأصدقوهوقالالذىذاك

9فوقمنواتولل
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الملكخادم

أنقبلانزلياسيدلكاةخادملهقال

6يرابنىيموت

هيرودسوكيلخوزىأنهالبعضيعتقد11اهذالملكخادمهومن

منالمسيحيسوعخدمةفىءاالنسامنغيرهامعاشتركتالتىيوناوزوجته

ودسهيرمعتربىالذيمناينأنهونآخرويعتقد83دواالهنلو
وهو311أع00أنطاكيةفىالكنيسةقادةمنوكانالربمرئيس

ناحومكقرفييحيشوكانالملكىالبالطمنكواحدأمامناهنايظهر
إليهذهبالجليلقانافىالمسيحأنكعوإذالموتحلىمضرفاابنهوكان

وكانتميآلوعشريئبخمسةتقدرناحومذكفرقانابينوالمسافةمسرعا
ةاذاعرسفينهرإليءالماتحويلبعدالثانيةالمعجزةهىابنهءشفامعجزة

مخلصالمسيحإليمباركهعميقةإشارةانتشيرالمعجزتينولعلالجليل

اءسواحدعلىانهمأحزوفياحهمأفرفىالناسإليبقربوهوالعالم

132



بيسوعدائمامرتبطالحصيئالفرحأنلناتبينالمعجزتينبينربطناإذا

ينبوعوهوخمرهاشصبتماعندالعرسفيالمأزقأنقذلقدالمسيح

مأزقإلىينتهىأوالعالمفرححياتنامنينضبعندماالعميقةأفراحنا
الجدبرومنانواألحزوالتعاساتاآلألمتأقعندمماالفرحنبعوحدهوهو

ليبدأءجاالذيالسيدفهوالمسيحعندالفرحهواألساسأنةبالمالحظ

احنابأفراهمإذاالخلمالحقيقىيكونلنوهوبالفرحاألولىةالمعجز
الثانيةمعجزتهكانتثمومنوأحزانناوآالمنامتاعبناتناسىأونسىئم

ويطرفالحياةضاعأووتتبدلةالدائرتدورعندماالصحيحللقرحصورة
أنيحسنثمومنالشدةأوالتعاسةأوالخوتأوالضيئأوالحزنبابنا

يلىفيماالمالثخادمقصةنتابم

وأحزانهالملكخادم

فهىريةالبثلحياةالصحيحةالدقيقةالصورةيعطيناالملكخادمإن

هذالقدكانءاالفقروأكواخالملوكقصورإليالحزنفيهايدخلالتىالحياة

وهوإشارتهرهنوكلهموالعبيدلدمامنالعديدلهغنياالرجل

اأبضأنفرذصاحبذلكفوقهوبلفحسبمالصاحبيكنلم
ءاسوالخشنةللوسادةمثلماالناعمةالوسادةإليقيأوالضيقواألالحزنولكن

فىممأداالصحيحةالحقيقيةالصورةهذهالجليلقاناأعطتناوقدءبموا

الظنوأغلبالجليلأقاناعرسإلىالمسيحذهبلقدالبشريةالحياة

منالعرسبحاجةيفىأنيستطيعالءالبسطاءالفقرامنكانععاحبهأن
متقلبةاوناقصةدائمآالبشرأفراحأنيؤكدأنأرادأنهأوالخمر

بفرحهيحفالذيفالفقيركاملةاألفراحمنكأساذكونأنيمكنأل

ألوانمنذاكأوالوجهاهامنالفرحوسطفىمأزقادائمأسيجداالحتياج
فىدأمفقوأومازاويةمنناقصاحالأيعلىالفرحوسيبقىالحياة
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بيوتإليالحسدنظرةالناسنظرذافةالمتعددةاركانهمناحد

القصورهذهعلىالخارجمنأطلواوإذاالمترفينقصورأوءاألغنيا

قدأنهبتصورونالفإنهمفيهاالرابضةالسعادةبألوانخيالهموامتال
أوأحزانوتعاساتآالمإلىالمباهجكلتحولقاسيةضربةمناككونت

مأساةهناكتكونقدأوالموتعلىمشرفأفيهاعزيزابنطناكيكونفقد

الشاكيةالباكيةالحياةألوانمنذاكأوهذايكونقداوالجدرانتغطيها

فىءسواالفرحعنالباحثةالبيوتإلىنحلصناالمسيحءجاوقدأفيها

أءحدسواعلىمرضفىأوعرس

ءبكاأوءصماليستأنهاندركونحناناألحزإلىنقتربأنالالزمومن

الحياةألغازأعقدمناألحزانأنومعالناسحياةفىاإللهيةالفلسفةفي

البشرلقيادةاللهوسيلةتكونماكثيرةمراتلكنهاوامااعلىوأقساها

فىشبهةوالناحومكفرفىالمالثخادمكانالمباركالمسيحيسوعإلى
يريوهوبذلماوبذالاآلخرتلوالطبيبابنهإلىءباألطباءجاأنه

إنناحومكفرفىوهولهيقولبقائلوإذاباستمرارتتدهورالولدمحة

الرجلوشداآلنهناكوهواالجليلقأنافىمعجزةصنعالمسيحيسوع

صلةأدنيلهتكنلأنهالقصةمنوالظاهرالمسيحعنباحثاقاناإلىرحاله

تبدووهناالسيدإلىأوصلهالذىهواأللمولكنبالمسيحسابقة
ودعىةقيلكماالعرسإلىالمسيحيدعونالناسبعضأنإذالمفارقة

فيإليهيتنبهونالذلكمعالكثيرفيلكنالرسإلىوتالميذهيسوع

حسدفيالمأساةأنهاومعيركضونفإليهالحزنءجافتىأفراحهم
اللهيقطرهىحالأيعلىلكنهاالمأساةفىإالتعرفهالالناسأنذاخها

ممىكنالكتابيقلألمواألحزانالدموعقلبنيالناسيسلكهاالتى
إلهأمامجدأوتواضعإلههالربوجطلبتضايقولماالثريرالملك

2م



صيهمواضيقإوميالسانعلىاللهوقال21كأى12بائه

الكورةصنالضالاالبنيعدوألم0181إريشعرواىلك
الكلأشبههىالطريقهذهجوطالهالكعلىاشرتعندماالبعيدة

اتابثاللكنماقاشةجافةخشنةالخارجمنتبدوالتىالهندهجوزةبثمرة

االجميلوالطعامللواالمثرابالمنتخرجأنتكسرعندما

الملوكقصورفيلهعالجالأنهوهوأخرشيثأيكشفالحزلنأنعلى

ونحنالعالجهناكليجدانتيباسهيرودسإلييذهبلمالمالثفخادم
علمقدكانفإذاالأمالولدبمرضعلمعلىهيرودسكانهلندرىال

وبمااوأطباوةالملثأرسلربماأواقنياتبعضاألبمنهحمعفربما
يقفكخادمهالمالثلكناألدويةاوالوساثلمنذاكأوجهذازوده

أكثريمالثالوهوالموتيقتربأوالعلةتشتدعنحمااالفالسخطعلى

العالجهناكليجدأليشعإليالسرياذنعمانارسلعندماأرامملثفعلهمما

النىالمكوهوإليهيتجهآخرملثإلىحاجةفىكاألالمالثخادمإن

األرضملوكرئيسهوإذالعالمملركجميعيفلسعندمابالعونيمدنا
يالذوالمصيروالموتالحياةمفتاحوحدهوبيدهالناسةمملكفيوالمتسل

األرضهذهعلىإشعانكليواجه

انهوإيالملكخادم

قدالمسيحوكانالجليلقاناإلىناحومكفرمنمسرعاالرجلءجا
ينوالجليايالسامريينبينشاسعأفرقاوجدانهوالشكالسامرةفىاجتار

اوحمعوشخصهرأواماعنلعآمنواذللثومعآيةمنهيطلبوالمفالسامريون
إليهوأقربيهودأكانواأنهمالبدجهىومنالجليليونأمائعاليمه

لؤمنونالةالملثلخادمالسيدقالهالذىالقولفيهمحقذلكمعلكنهم



الكلمةأنالمالحظومن484يووعجائبآياتئروالمذ
المكانهذافىإاليوحمناالنجيلاليونانياألصلفىتردلمعجائب
تكونبأالأساساجهغلكنهوالمعجزاتالعجاثبصماعأنهلووالمسيح
الكشيرينإنوالخوارقطالعجائبمصدرهابالناسبطهترالتىالعالقة

ننهجدأفرحيسوعرأىلماالذيالملثسبههيروفىأشبهالحياةفى
يريأنوترجىكثيرةءاشياعنهلسماعهيراهأنطويلزمانيريدمن

إن328900الوءبشىيجبهفلمكثيربكالموسألهمنهتصنعآية

وإحسانهوحبهالمجحشخصعلىبرهانأإالتكنلمصبقتهافياآليات
تسليةاوطهاةقكونأنالرفضلكيرفضوالممسيحوطبيعتهوجوده

وهواللهمعالثركةممئإليبصاحبهاتتجهالاالثارةمننوطأو

الكريمشخصهنحولمحياةموجهاأوحافزأتكونأنشكأدفىدونيفصل

فىيفكرمابقدرفيهايفكراإلشمانيعدلمعملهاأدتماذافالمبارك
يصعدثمالمسيحنعاليمإليعتهايتحولأنواجبهومنومبممهاصانعها

تفسيرأاهنيعطىوقدبالسيدبطهترالتىالحياةإليالتعاليمهذهمن
كانتإذاالعجائبأواتالمعجزإشاعةأوإذاعةالمسيحيرفضكانلماذا

الحياةإليسامعهاثقردأندونالتعجبتجلبأوالمشاعريرتثاإلذاعةهذه

االنسانينتفعأنلزناأشديحزنهكانكاباإليمانالمصتلئةالحصحيحة

عندماأنهنعلمونحنوالشكرباالمتنانإليهيعودأندونباألعجوبة

العشرةيسألقالمنهمواحدسوييرجعولميرصالالعشرةطهر
الغريبهذاغيرمجدألذلجطىيرجعمنيوجدألمالتسعةفأينطهرواقد

717191لر11خلصلصإيمانكوأمضىقملهقالثمالجنس

ضعيفأأوناقصايكنمهمااإليمانأنذلكمعالمالحمظمنأنهعلى
يقصفالمرضوضةقصبةأذيتجاهلهأويرفضهأنيمكنالالسيدفإن
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فقطمعنيأكانالملكخادمإيمانأنفىوالشبهةءيطنهالمدخنةفثيلة

تتبعأنيمكنالتىبالعالقةاالهتمامدونالموثعلىالمشرفالغالمءبابرا

لمإنتؤمنونالالشدقولإلىينثبهاليكادالرجلنرىولهذاذلك
عليهيردأندونالتعبيرهذايتجاوزنجدهثمومنداوعجاثبآياتتروا

قولهيكنمهماأنهعلىداابنىيموتأنقبلأنزلسيدياويقول

أنإاليمكنالوهوبالسيديستنجدملهوفصرخةكانالواقعفىفإنه

القصوركشفالمسيحأنالخقمنالصأرخالضارعءللندايستجيب

فهوذلكومعوالعجاثباآلياتيرىأنإاليريدالذيااليمانهذان

أءالرجاهذامثليخيبأنيمكنالوهوفيهرجاعهويضعيتعلقإيمان

ءالموداقلبفيءالبيضاالنقطةعنيبحثالذىالعظيمالسيدهذاعجيب

البريةفيءاظضراالنبتةوعنىالقااليأسدافعفىالمرتقباألملوعن

يعلمونالألنهملهماغفرتهطلبكانتالصلبفوقمنوحتىالقاحلة
بهايحفاوهعنلهتختلطالوالحقاثقس324الويفعلونماذا

بنورهمعهابتعاملذلكومعالدقيقوضعهافييضعهافهوالغصرض

المعأوعدلهحمتهبروجودهبأمانتهورقتهبصدقهوحبه

لهوفيالمكخادم

ردوكانابنىيموتأنقبلانزلاالصراعالرجلطلبةكانت

موقفكانحىابنكإذهبللرجلقالأنهذءالمواالمسيح

واالطمئناناليقينموقفالمسيحموقفوكانالقلقموقفالرجل

بينالدورةهذهبقدرتهيضعوهوالزمندورةالعادةفىنخشىغن
لوكنتالتغلبمماالزأنتصورتاعندمااألختانقالتهمانقولنحنيديه

أقلالمالفيجبهوأما23و1112يوالأخىيمتلمنا
قاثدأاألسودإدواراألميركان1154بودااللهمجدترين7منتإنلك
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آخرجيشاالمؤخرةنيقودالملكأبوهوكانالمعركةفىيثس

األبولكنبأبيهيستنجدفأرسلاالبنعلىاشتدتالمعمعةأنوحدث

أبوهأرسلوأخرآلثةوثاثانيةرسوالالشابفأرسلالمددإرسالفيتأخر

واجيىاعرفالحتىةانلبرعديمفائدألستأننىابنىذكروايقولإليه

حتىبابنهمكنئرثغيرأبالستأفىوذكروهأوانهافىالنجدةإرصالفي

أصحفإنهالقولهذامثلآلخريقولإنسأناأنصحفإذااأسعفهال

إليهنحتاجمايعرفانهإذومخلصناسيدناالمسيحليسوعبالنسبةدائمآ

عليناووأنسبهااألوضاعواجملأكملعلىاالحتياجهذايواجهوكيف

متأخرينيصلونقدوأنهماقوقيتيخطئونقدالبشرأننذكرأن

ءثىكليحكمفإنهذلكيفعلأنفهيهاتهوأماوالمساعدةللمحونة
إلييسقالمنهاوواحدبفلسيباعانعصفورانأليسالمتناهيةبالدقة

فالمحصاةجميعهارووسكمشعورفحتىانتموامامأبيكبدوناألرض
19213متكثيرةعصافرمنأفضلأنتمتخافوا

المسيحذهابضرورةيتصورفالرجلذلكمنأكثراألمرأنعلى

أنقبلأنزلشدياابنهيحدثأنقبلناحومكفرإليسرعةبأقصي
يقوالبحيثوالقوةناناالمنيملكفإنهالمسيحأماابنىيموت

طويلةمسافةإذهبوإنزلوبينحىابنكاذهبجلللر

السلطانوكمالالبشريالفكرقصوربينالواسعالفرقتبينوروحيانفسيأ
الخصوصوجهوعلىااليمانضعفلريأخريةمرنعودوهنااإللهى

قالولكفمعهيذهبأنالمسيحأرادالذىالمثةقاثدبإيمانقارناهإذا

فيبرأغحىفقطةكلمقلسقفىتحتتدخلأنشحقالستللسيد

علىيسيطرالالمسيحأنيعلمانالمالثخادمعلىكانلقد88ستا
مشيئتهوفقوجغرافياتاربخيابعملوهوأيضاالمكانعلىبلفحسبالزمن
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الجليلقانأفيكماوأنهسلطانهعنالمكانأوالزمانفجهااليخرجلصالحة

السمواتأواألرضفيوأنهءبسواءسواكفوناحومفىهوكذلك
معاوالبعيدالقريبوأنهالكليكونوبأمرهءشىكلعلىالقادرهو

من51بدالذياليقينهذاومجالمكانكلفإليناصلتذراعهوأن

علىقطيلحالفهوالملثخادمفىالعميقانطباعهتركالممسيحكالم

مابابايسرعالفهوواطمئنانأسكينةامتألقدبلبالذهابالسيد

وعندماالتالياليومفيإالناحومكفرإلياليذهببللونيقوكماالرجمسابقأ

الىالساعةعنفقطيسألابنهءشقاعنلهاستقبالهمعندعبيدهيخبره
ولعلبالمسيحللقائهالزمنىالتوقيتوبينبينهاليربطفجهاالحمىئركته

السيدقالعليهالوابواالصالةمفهومأمامصحيحةوقفةبنايقفهذا

ليكميفتحاقرعواتجدوااطلبواتعطوااسألوالكماقولواناالمسيح
وبيئالصالةاستجابةبينيفرقمودىمستركان119لوا

تعلمناألنهاروحىصحىتمرفيالصالةأنفىفلسفتهمتتلخصالذفيسفينالمت
منهنحصللنوأثنالنابالنسبةقصدهيتغيرالاللهألندئهالخصوع

يالفاألمصحىتمرينفإنهبأسالولكنطلبنامهماءشىعلى

ألنتصلىأنملالهيقولونذلكومعذلكآخرونويعرفابنهابموت

درجةهبطتوقدءالشتاقلبفىأننالنفرضأوالنفسيةحالهايفيداهلى

ساعةوعشرينأربملمدةالثلجفىأحدهموسقطالصفردونماإلىالحرارة
الجرسيدقوهوالليلنصففىمسترصردييقولكابيتىإليووصل

لقدموديمسرياأناأهناكمنوأقولالنافذةإليأتجهوانا

فهالأموتاآلنناوأجليدىءشاطىعلىساعةوصثربئأربملمدةكنث

فيأالبابأفتحالأنهومحدداقانوناعندىأنأجيبوأناسماعدتنى
يعطيلضذلكفإنالبابعلىقارعأتسنمرأنتستطيعولكنكالصباح
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نفقمأنالبعضيريدناالضالكيقيألمحنجيلمثلهنماإنمحيأمريخأ
بالومنالقلسقدةولكنماالصالةجها

يصرخالخةضخمديجنجاعقااتعطوااسألواقالالمسيحإن
أنهاقتخبرهأختهظابامنكاناقرألىوقالنجبالأصيبأنهلوكما

اضظماوتصلىركيتيهاعلىتجثوكانتالثسسسغروبعنديومكل

وكنتالمعاركمنالعديدفيحاربتلقدالجندىوقالونبهىأخ

عنداضطرابوقدقطاضطربلمأضطربأنثونالمدفعفوهةأمام
سمائةبعدعلىأختهصلواتبفضلسباالجنديانأختىلخطابقرا

يسكنهأوالمتعبيروضنفسيأءإمجاليستالصالةإنالمكانمنميل

والعشريئالمائةالمزمورطلعفىالمرنجقالكماالحقيقةفيهىبلالمه2عن

اختبرواالذينأكروماليفاستجابصرخثضيقىفيالربإلي

نسمةآخرإلياألكبرابنىوصلأحدهمقالصلواتهمعلىاللهجواب
الولدفوجدتإليأرسلواذاكوإذوعيهإلييحودلنإنهالطبيبوقال

اقهإليبحرارةصليتعظمىكهيكلوكانجدتحجرةفىأممد

داعىاللزوجتىوقلتجثوىمنقتالصالةوعقبحياتهيحفظلكى

الصباحوفياسيشفيهأنهلياللهقفقدالصبىلجلمنلالنزعاج

عالماتمنعالمةأىعليهتظهرولمجيدةحالةفيوهوالولداسنيقظ
خدامأحدومظااوالعافيةالقوةءملفىشاباآلنوهوالتعب

أياماتقضتهلعنوانتحتمواعظعدةاملممأسبوعمدىعلىافه
وقلنجانليةفرقةفيالسيداتمنمجموعةحولهالمفتوقدالمعجزات

فىلختأجلمنالصالةعلتعاهحنقدضينىاقتناعتديجةانهنله
ذاثأختوهىسفانهافيملاءاألطباقطعالصليةمراضامسنثنى
ثنإلىأجلهامنةالصالعنيكنفنلنلدئوهنلكنيستهاكبيرةأهية
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إنهالطبيبوقالعقلهاإلتهاعاداألسبوعذلكنفسوفي9شفى

تنىءجايقولشابعنآخرمثلاالذئهتعلياليجدأنيستطيعال

ةخطيراحيةجرلهاعمليةستجريمنىميل005مافةعلىتقيمالتىأختىبأنقيةالبر
أجلهامندتهوصليتالمأثةفىواحدعنبديزالالعمليةضبراحفىملاوأن

الوآوفىستعيشأنهايقينوكلىتطصمنوقتمتواليةساعاتثلملىث

ولكنىاةبوفإخطارإنهاالعاملوقالتليفونيةمكالمةإليدعيتالتالي

فقدالتاليالقطارفىأحمرأنمنىيطلبونكانواذلكأصدقأنرفضت

فيإنهتقولكتابآليأىوكتبتتراقأنتطبوأختىالحالةتحممنست

وقالتعينيهاأختىفتحتفيهصليتالذياليوممنفوالنصالخامسةالساعة

الوعىعنغابثمسأشفىأنيأخبرهواللهأجلىمنأضىصلىلقدأماه

الليلطوالننتظركناالخمىهذيانمننوعحديثهـاإنداالطبيبوقال
عينيهافتحتصباحأالسادسةالساعةوقوأخريلحظةبينستموتأنها

ومرتشفيتأنيأخىإلياكتبوالهمقالتثمءماوطلبتأخريمرة
1والعافيةالحةكاملفىختواذلكبعدطويلةسنوات

لهالمصيحومكافأةالملكخادم

ذلكبعدالمسيحمعذهبهونهلكبيتهإليالمسيحمعهيذهبلم
وكيلخوزيهوكانفإذابالسيدالمؤمنينمنوصارواوبيتههوتبعهإذ

النتيجةفإنآخرأحداانإذاكأونايوهىأتهامركانتوإذاودسهير

خالصبهونعنىلسداءشفامنأهمهوماالمسجحعنديوجدإنهواحدة
المسيحاتمعجزعنالحديثفىدائمأعليهنركزأنينبغىماوهذاالروح

يسكرعاطفيةنشوةقطكونألينبغىالاألعجوبةأنإذوعجائبه

حدفىليستالمعجزةإناألياممعتذهبثمالزمانمنلحظةاالنسانبها
ثمارهاتؤقحتىالدينيةالحياةبةترفيتزرعالتىالبذرةهىبلغايةذأتههأ

042



كانوكيفالسريانينعمانبقصةناتذكرالملكمخافىقصةإنلطيبة

أيضآالروحبرصبلفحسبالجيسدبرصمننعمانيخلصأالاللههدف

إللهإاليعديتعبدفلمالحقيقةهفهنعمانوقدأدرك11ءفىكلوبعدقبل
الملثيتعبدحيثرمونبيتإليالملثمعدخولهعنيعتذروكانائيلإس

هىماأعلمالوانااااإليمانبعدالحقيقيةمشكلتهظكوكانتهناك
بالمسيحاإليمانبعدالمكخادمتواجهكانتالتىالمشامملأوالمشكلة

فأصبحوأجلوأحمىأعظملمالثخادمإلينحولأنهبقينبملأعلملكنى
وحدهيتعبدلمذلكمنوأكئراالربابوربالملوكملثخادمأللسيد

وبيتىأناأمابشوعهتافيهتفوهوكلهوبيتههو7منبل
4251يشالربفنعبد

التىالعالقةعلىفقطنظركركزاألجيالموكبنيرتسوأنت

حدفىفاإليمانبهتتمتعأنيعطيكالذىالعظيمواإليمانبألسيدبطكتر
حدعلىبيتكأوحياتكفىتنفجرأنيلزمالنىالمعجزاتمعجزةذاته

وإعرامسجودكليستحقوحدهالذيالمكخادآبحتىلتكونءسوا
اافمامينالدهورآمنأبدوإلياآلنمنوتعبدشكرو
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حسقدابييتبركةمربض

ؤمانالهأنوعلممضطجصايسوع25رعذاال
56يوألتبرألنأقريدلهفقالدئيرا

أسجارررنجمنبذرةأذنهإليأدنيرجالأنخياليةقصةفيءجا

عبابتمخرقويةألواحاسأكوناألياممنيومأتقولعهاوالبلوط

بصالبةفوقهالثقليحملشقأأكونلوالعاتيةباألمواجتباليوالالبحر

مماوغيرهاتوالمنشلمؤسساتلمنالكئيرإقامةفىسأدخلأوكاملة

أيتهاتقولينالذىهذاماالسامعالرجللهاوقالاالنسانإليهيحتاج
نفعلواتهأناالجوابءوجاهذايكونأنيمكةوكيفالصغيرةالحبة

بالتأملجديرةكبضروهىنبصرهاالنىالحقيقةهىهذهكلههذا

التيالبلوطنجرةعناليزيدتهذلحدفىاالنسانإنااالصحيحالعميق

تصنعالئىاإللهيةبالقلمرةترتبطحتىذاتهاشيثأمنتصنعأنتسثطيعال
منافانينبلغحتىظلتلتىلموسىبعصاأشبهأخرىلغةهوفيأوءثثكل
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اإللهيةاقدرةمعتحولتلكنهاالعادىاإلشسانيصنعابهاماإالتصنعالمره

اللهعصاأصبحالذىموسىهىوأضحتالمعجزاتعصاإلى

أنهفعلماكلفىأدركمومىولعلالعظيمالجبارالعملفىوأداثه
هذنذكرعندماااللهيةيداتحركهاالنىالعصاكونهعنيزبدال

ئريةالبالخياةتواجههاالتىاألسئلةأضخممنسؤالأمامناظهريالحقيقة
هذهنربيهوكيفاالنسانريةواللهإرادةبيئالرابطةهىماوهى

بأييمكنالهذاإنالعالمإليانسانيأنيأنأردناإذااابتلث
جاللهافياإلرادةهذهلكناااإللهيةاإلرادةبغيراألحوالمنحال

وامرأةرجلهناكيكونأندوناألمرهناتحققأنيمكنالالعظيمومجدها
مريضهناااهذاومعهمابههماوتحققمعأاإللهيةاإلرادةتربطهما

فيالعظيمةالمعجزةيصنعآنيروهوالسؤالالمسيحالسيدإليهوجه
اإلرادتينبطيرأنبذلكالسيدأرادوقداأتبرأنأتريدحمياته

الزاويةهانمهمنالرجلوقصةاواألعجوبةالمعجزةليصنعمعا

ةيلىفيمانراهاأننستطيعولعلنافيهاالتأملأحسناكبيرألوءثراتحطينا

شفاء6إرادالرجلفىيثيرالمسيح

غريبايبدوسؤالوهواتبرأأنأتريدللرجلالمسيحقال

اايبرأأنفيرغبتهعلىدليلالمكانفلكفيالرجلوجودأنإذعجيبأ

إليهيحتاجالرجلكانسؤالأهمألنهالسؤالهذاأثارالمسيحالسيدأنغير
تكونأنيمكنمابكلارادتهأعصابويشدذهنهفىبتبلورأنوبلزم

يرغبمريضكلإننقولقدااوتجفزقوةمناألعصابهذهعليه

التىومتاعبهوتعاساتهالمه2تنتأنيتمنىمريضوكلءابشفافيأساسا

اإلرادةبيننفرقأننحبولكننايعانيهالذيالمرضمنتأق

غنياونيكأنيرغبانسانكلأشبهماأواقنىداأوالرغبةوبين
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يتمنىاوالعكسبرغبإنسانأأننظنوالسعيدأأومبتهجاأوقوياو

الرغبةبينشتانولكنومتاعبآالممنعليهماهوعلىيعيشأن

أحالمهاترالتىالصورهىالخيالوإلبداقفيالرغبةإنواإلرادة

ليلةالفخياالتفيالمعذبونيقروهاأواألطفالعلىتقصوالتىاليقظة

بالعبدفإذااالنسانيدعكهالذىالسحرىالخاتمذلكهىوليلة

واحدةدقيقةفىالطالبينقلاإلشارةورهنالبنانطوعالجبارالعمالق

يسربعدهماطلباتهسرينجزأوالحافلةلمائدةبالهيأقأوالدفياآخرإلي

البغيضالواقعأسرهالذىاالنسانعذابيمليهاالحقيقةفيخياالتوهى

هىآخرءشىفهىاإلرادةأمافكاكآأونجاةمنهيجدالوالذى
حتىعملهيمكنماكلوبذلوالحركةالجهدإليهامضافأغبةوالرألملولاشإلال

بركةمريضحلنافإذاملموسةضيقةإلىواقنىواقعإليالخيالتحولي

اإلرادةيمالثيكنلمولكنهالرغبةيمالثكانأنهلناتبينحيسدابيت
علىصفةأولكانت3أتبرأنأتريدالسيديسألهأنالبدوكان

أولئكبعضهويبالىالالذياالنسانأنهالرجلعندغلبا

ضاعتأمأطابثعندهمفرقوالالحياةفىيعيشونالذين

ءجاوقداالعتدالاحمهيئأيعرفالوخهتكعةبضحيائهالرجلبدأ

قولاحتاجثمومنمنهاساالحتروعدمالثرإدمانهنتيجةمرضه

41يوهأشرلكونيكأيضألثالءتخطىفالبرئتقدأنتهاالسيد

االطالقعلىبالحتائجيبالىالالذيرللمستهإالتقالأنيمكنالكلماتوهى

ذلكومعشقاهلذىلالمسيحمنالرجلموقفنىبوضوحهذاويظهر

كانإذاعتزلسسوعألنهومنيعميكنفلمشفىالذيأماعنهقيل
الذيالمقعدوبنالرجلاهذبينوشتان5031يوداجمعالموفى

شفىالذيعرجاالرجلنوبينماالجصيلبابعندبطرسشفاه
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يقالالذيالرواقإلياالئعبجميعإليهمتراكضويوحناببطرستمسكأ

ءالثمفانالجلينالركال311أعمندهشونوهمسلمانرواقله
ومهمابشافيهيتعلقأويتمسكأندونءالشفانالحسدابيتمريضولكن

وثالئينةطانبعدأنقذهالذىالخلصأنإالاالعترالفىالمسيحرغبةكانت

العصنفمنكانأنهلوالعينيهعنبعيدأيفلتأنلهكنالكانسنة

إلموقامءفاالشنالأنبعدالصديقأوالخلصأوبالمنقذيباليالالذى
هذايتمسكأننتوقعهماأبهـسطمنكانالناسبينوالحركةالحياة

أنجدأالمتصورمنبلاابالرسوليناآلخرتمسككمابالسيدالرجل

ألنهالالسيدعنوأخبرذهبالمسيحعراتوعندماوصوليآكانالرجل

يحملأنويريدالسبتكسرمنخائفاكانلعلهبلمجدايعطيهأنيريد

هذاإليتضيفأنيمكنرجلوهواالمسيحليسوعكلهاالمسئولية

سنةوثالثينثمانياستمرالذيالطويلالمرضفرطمنايسربماأنهكله

فىاالنسانلتعاسةمئلوهوقصورهالسهلمنليسمخيفرقموهو
الرجلذهنفىالغائرالعميقأثرهيتركأنالبدكانالمرضهذارضا

بنصويستبدلهاالنعثطةالمتحركةالحرةاإلراثةفيهيقتلإذوطباعه

أيدىمنالساقطالفتاتعلىيعيشفهووالضعةالتواكلإلييركنمتبلد

لقمتهيجدجمهذااآلخرينالمرضىجانبإلىيرونهالذيأوالمحسنين
الوضعهذاعلىالدنيافىوجودهكانإنالحياةرمقعليهتمسكالتى
يايقجعلتهالرجلعذاباتإناألغلبوفيبالحياةيوصفأنيمكن

والثفسوالناسةالحطعلىءشىكلحاقدأعلىيعيشأونفسهابالحياة

عندماسيماوالجميعاالناسيكرهوهوالناسمنمكروهمنبوذفهو
فيهايلقيهإنسانلهليسوهوءالماتحريكمغتنماالبركةإلييهطغيرهيرى

مثيلفيهااآلخرينمنافسةيستطعفلمالحركةهالذيالمشلولهوإذ



جانبكلمنابهاترعيهوانهالةابأصدعليهرانالذىاالنسانذا

نفسهفيءالمثاعنىإيقاظءإشفااقبلالملحةاألوليحاجتهكان

تحولةهلالمريضالتعسأبهاحيحالصالسؤاليكون2نالبديهلنإذ
الىالحياةفيبكيتوهلالثبيرصحانالتعاسةعادةإلىتعاستك

أذإلىاألرضإليركنتوهلعندكالمجاةنغمةءالبكايتحيولأن

بديالأوتحركاعنهترومواليتغيرالالذياسكفراألرضأصبحت
الحياةفيجامدةكتلةفأصبحتعندكالحياةتجمدتهلأخريبعبارةاو

مخناإرادةبالالوجودسرحىتعدفمالحياةإرادةمتهاانتزعت

التىانحيفةايصورةأنهندركأنقبلالرجلضيقةنعرفأننسئطيعال
والعاطقةالذهنبليدصاحبهاوثركالحياةتعظمماالخطيةتفعلها

دةااإلرو

نيريوفيهاالالعبالبيتعلهااطلقصورةممورالمهوجاردترسم
ءالخضراالمائدةحولالقماريلعبونكالحةبوجوهجمالسيئالناسمنبهاعة

وإذاوقوطهاالخسارةيأساآلخروالبعضبحالرسكرةأخذتهبعضهم

الليلبحارسوإذاالسقفإليألسفتهاوترتفعالمنزلفىتشببالنار
ايتحركونأويرعوونالذلكخجميعأجهموإذا11النارالناريقول
المسيحسزالإناليأسعليهاوسيطرالمرضبهااستبدالتىالنفسأيتها

كماوضعكإليمستكيئأنتأماتبرأأنأثريدلكاألول

يعدلمألنهمنهايتحركأوينتقلالاألرضفيضرةإلىالميتيستكين
أيسمعهايعدلمبلالحركةأواالنقالكلمةمعنىيعرف

ءالدااسنحكاملوجليبينالمسيح

أرادبلءالشفانحوالرجلإرادةتحريكمطيقعدالمسيحيكنلم
بسنواتهتحولالرجلالطءالداامشكاموخيالهذهنهأمامينهضأنايضا
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أيياةفىالمرضىيفعلهأنيمكنلمامرعبةصورةإليوالثالثينفاق

فىناطقارمزأأضحىالطويلةالسنواتهذهفيالرجللحلبلانسان

ومنعاليهالظاهرةالسيدوقدرةالسريفعلههماعلىشاهدأالتاريخكل

لمارمزأمرضهفىاليرونالرمزيةإلىيعمحونالذينالمفسرينبعضأخذئم

إليسرائيليةلاألمةيمثلكانالرجلإنوقيلوأشدوأقسىاعتىهو

الخمسةموسىاسفارهىحسدابيتفيالخصسةواألروقةبأكلها

المفلوجونالمعذبونالمرضىينطرحاألروقةهطهوفىالناموسأسفار

االثمولعنةالخطيةضريةمنءسفهـاالناموسفييجدونالوهمالعاجزون
القلبضربةمنءالشفاعلىفيهقوةالولكنهالخطيةمعرفةبالناموسألن

تيهشأنألمةيمكنوالاألمةفىبالقانونأشبهالواقعفىالناموسإن
الناسأقلكانكلماودقيقاوعادالصادقأالقانونكانوكلماقانونبغير

يمنعلماألرضفيمكانأيفيالقانونلكنوأقوىوأكملأجملالحياةفى
ورغمبكسرونهبالقانونعلمهمرغمفالناساألياممنيوماالجريهة
أيضأالرمزيونالمفسرونويذهبأاالجريمةيرتكبونبالعقوبةمعرفتهم

فىاالسرائيليونقضاهاالتىالسنواتإليتشيرسنةوالثالثنافانيأنألي

التىالقرونعددإليمرتمشلعلهاأومصرأرضمنخروجهمبعدالرية

11المالنحلعسالمسيحيأنيحتىاالبثريةانتظرتها

بركةعندالموجودينالمرضىبينكانأنهنظنلسناحالأىوعلى

هذامثلءوالداالمرضلقسوةنموذجايكودأنيصلحمنحسدابيت

حياةفىالخطيةركهتةأنيمكنلمامثلكأسوأالمسيحأخذهوقدالرجل

للضعيفيمصثمفأنالمسيحعادةومنللعالجتحتاجحالةوأتعسالناس
فالمرأةءوشقاوضعفوهنمنبهمماينقذهأنقبلالعميقضعفه

ضعفكمنمحلولةإنكامرأةيايداللهاقالضعفهامنالمنحنية
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المسيحسألهالتجلىجبلأسفلفىأبوهبهءجماالذيوالولد3121لو

ءالدااستحكنامحقيقةهيبةالرالحقيقةأماميوقفهلكىالمرضمدةعن

والمالثكةالناسفقدالرجلاننفسهجزالعمنأسوأهوماأنعلى

ءالماتحركمتىالبركةفىيلقينىإنسانليليسسيدياالمريضأجابهععأ

مجثاآلنالمجالوليس7يوهآخرقداىينزلآتأنابيمابل

العقيدةهذهممكتوقدنزلمتىالمالكيحركهالذىالشافيالمتحركءالما

معجزيةحوادثأنالممصورومنءالشفالنيلالمكانإلىيذهبونالذفيمن

يسرعونالناسوكانالرحمةبيتأوحسدابيتبركةفيتاحدثكثيرة

إنسانلهيكنلمالبائسهذاولكنءالماتحركمتىةالبركإليبمرضاهم
ليسعفهمالكوالليسندهانسانفالالمالكجامتىالبركةفىليلقيه

أيضأاللهفيءالرجافقدلعلهومعأةوالمالثكالناسفرجأعالرجلوفقد

إلياستمععندماالرجلأنويعتقدالطويلالفاسىالمرضوطأةتحت
يناقشهالذيالرحجمالشخصأنيتصورهماأقصىكانيحالمسكالم
المالكيأقعندمابهيهمالذيالرجلهويكونأنبمكنوشكواهبلواه
فىاألرضهذهفىالناسماليينجمهاطرقاسيةمأساةإنها100البركةإلى

االنسانبدالأنشكوالنةمحزلمأساةوإثهااألبديةتجاهةالمجهدرحلتهم
التعضيدوالمساعدةونةعوالميدلهأيمدمأوإنساناالطويلالممتدربالعلى

ورفيقءالبؤساصديقفيهنجدوالمالكاإلنسانمغالخاليالطريقنولك
االمسيحيسوعالربالمتألمن

هنماإلىالمرضاطاللمهـاذابالذهنيطوفاليزماىالالسؤالإن

المالئكةأوالناسمنالرجلطريقخلتولماذاااالزمنمنالخد

الرجلوأنءوالجزاالشزبينالدائماالرتباطإلىاألمريرجعهل

بجتنواأنلمحكنالأنهمؤلبؤكدولآلخرينلنفسهحبامثاالينهضأنبمكن



ركيدهلمنالدائمةالبشرآالموأنعنبأأوتينأالشوكأوالحسكن

وأنوالعصوراألجيالكلفيالحقيقةبهذهالشاهدةالعظةهىيتأملأو

منعطفكلفييفتصبأثهبلاوحدالكناثسداخلفىليسيهاللهمنبر

يةالخطةنتيجهىهذهالجميثىفيمارخأومكمانوموقفوطريق

حسدابيتبركةرحمتهاالتىاأللخرىورةاهناكتكونأنيمكن11

بعضابعضهميدوسأنيمكنوكبفءالشفاإليوتسابقهمالناستزاحمفى
عنمماأاثخرقداىلينلآتأناابينمبلالسباقهذاحلبةفي

نفالجهدمنبذلوامهمانالمتسابقلىويتسابقالراكضونيركض

ضمريقالهاالتىالمؤسفةالكلمةقالواوقدالجهادمنسيخرجونيرينالكش

بهايحلمالتىللوظيفةاالثمابيستعدااآخرسبقنىلقدسداحبيت

محميعوداألخيرةظةاوفيلهاوأوراقهمؤهالتهكافةوبحهز
سبقنىقديقولهكذاهولماذايسألوعندماالبصرزاخالقوى

جهدمنعندهماكللهبحندالذياختراعهانحقرعبخترعأآخر

عبالريأخذهالناسيظهرهآو3االخترهذاعنيعلنأنوقبلومال
يذهبآخرسبقنىلقديقولالسببعنتسألوعندماالضيقأو

غايةهىفتاةخطبةعلىرجاعقدوقدباألملمدفوعاالمحبالشاب

وينتحبيبكبىيكادواألحزانمىباألممتلئايرجعثمومناهأحالمه
2خرسبقنىلقدالجوابيأقهكذايفعللماذايسألماوعند

مذكراتهودونهاكسوتالكمابتنأبصرهاالتىالمروعةالصورةكانت

بعدعلىمنأبصرأنفزعأيماوأفزعتهالجنوبىالقإليرحالفعن
وطكتسبقتهقدلمجموعةأسودعلماهناكليريفذهبعلماالبعيدالتيهفي

المكانإليسبقهقدانسانلضياعورةاألسودالعلموكانالعظيمالتيهفي
والهالكوالضياعوالحأجةالفشلعندالعبمهذاالرافعونبرفعماأكروما
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السنينكرعلىأمالهمذهتوقدحسدابيتفىالقديمالمريضبمثهونهم
ثخرسبقنىلقداألسودالعلمومضطجعهمهميرسوفوق

يطولقداليأسىأنهىأخريصورةإليمردهيكونقداألمرأنعلى

ولمرحميماأوصديقأكانمهمااكملاوانسانإلياالنسانبلتفتالحتى
االبطالعلىهوتيمنالشاعرإنحنىلقداللهغيرآخرفيءرجالهيعد

نوالذي4للناجحينافيةالكاألغاقهناكيقولوهوالطريقفيثريغالمتع

الذيوالساقطللمصدوماغنىانأريدنىولكالعيونامامأحماوهملمعت
لنبكىنقفانيستحقالشاعرعندوهومناهإلىينتهأوحظهيبلغلم

بعدحسدابيتيبلغونالذينأكفرومااقاسيةوصدمتهالعاثرحظهمعه

بذلتلقدالقاسيةالمؤلمةالصرخةليصرخواىالقاوالصبرالنبيلالجهد

ليليسألفالنجاحفىاألملمقطوعأناوهااالنسانطوقفيمماأكثر
11مالكأوانسان

المجحللسيدقولهحسدابيتمريضنطقصورةبأية3الست
منالمحنعليهيمثشملمابكللحنإلىكلماتهحولموسيقياأنلوأودولكنى

ءاوالبكوالتعاسةارةوالمرالحزن

الكاملءثفالرجليعطىالمسيج

افيأمامأنهالمالكوالاالنسانفقدعندماالرجليعلمنيكلم
أذنبهائلنهتفالقصةلناتعطيهاالتىالحقيقةوهىاللهابناالنسان

الالزممنولعلهوالمنكوبينوالمقيطوعينوالمرضىءوالتعساالمتألمين

إليهذهبالذيهوالمسيحبلالمسيحإلىيذهبلمالوجلأنندركأن
لكىإلينايأنيالذىهويدالمافإنتتالشىأوإرادتنماتضعفعندماوأنه

مقيدتانويداهجمنهفيالنائمببطرساشبهوكلناركهاوينهحها
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ولكنمصيرمنالغدفىيواجههقدومانفسهعنغاثبوهواللسلة

أبوابوبفتحالسلسلتينويسقطبطرسجنبليضربهميرسلالسيد

ويرفرشدهإليبطرسيثوبأنقبلالطريقإليويدفعهالسجن

تأقىوترددهاوضعفهاإرادتتاوهنفىوكلنابهالربفعلماذا

روتأءشىكلعلىلتنتعرواألقدرواألعظماألقوىاإلرادةدائمأ
أأالمسيحلطاعةءفىكل

ليناقشجلالريقفولموإمشسريركإحملقمجلللرالسيدقال
دديترولمالحركةأستطيعالوأناهذايكونأنيمكنكيفويسالمرا

الذىهوالفراشإنلهتقولأدطبمكنالتىالذهنيةبالموازيئاألمرليزن

البركةأنفييجادللمأنهكاالفراشيحملأنيستطيعالوهوبحمله

ءالشفاينالأنيمكنوكبفهامياتلموبالتالىماوهايتحركلم
الذىالكريمالوجهإنالمرضىبينعليهالمتعارفأوالمعتقدبعيدأعن

خارجبهتخرجكلهاالقاطعواألمرالمشجعةواالبتسامةعليهأطل

اقعالوفىأنهاإذالناسنبالمنظورةالحقيقةأوالبشريالمفهومحدود

ظاهرهوماكلفىيتحكممنظورغرآخرعالمإليوذهنهقلبهتفتح
منأعلىنواميستحكهاالتىاإللهيةالقدرةبابلهتفتحإنهاومنظور
والدخولالباببهذااإليمانإليتدعوهوهىمانلالنالمعروفةالنواميس

اوالحياةوالقوةالصحةإليمنه

واناللهلديمستطاعالناسعندالمستطاعغيرأنالرجلأدركلقد

هواالطالقعلىمستحيالالناسيراهماإليلوصولالوحيدالمفتاح

جلىيدعالبمإليبهوانتقلالمفتاحهذااستخدامفىلردديولمااليمان
والمأساةوالكساحوالضياعبالعجزءالملىاقديمعالمهعنتمامايختلف
11ءاوالشق
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أخرىنماذجتوجدالوهلاحسدابيتمريضقصةانتهتل

هوهوالمسيحيسوعأنلتؤكدواألجيالالعصوركلفىتنهضانيمكن

المتكررميحالعملتتسعالالدنياكتبإن1100األبدوإليواليومأمسا
المرضيامنذاكاواالنسانهذاببراأنالمستحيلمنأنهالناساعتقدمهما

الذيالسيدبمحبةااليمانلناأنطالماوآدميتهحياتهوقتلواشلهأقعدهالذى

مماوروشفائهمائهمإبرفيالعجيبةوبقدرتهالناسآالمعلىيطل

عندماقيةاألفرقارتناواقعمنمموذجاأوصورةنعطىأننستطيع

اتبالمعجزحيماتهامتألتالقارةهذهإليالعظيمالمرسلموفاتروبرتءجا

الصوأعظممنتعدداأفريكاشقصةولعليديهعلىالمسيحصنعهاالثى
المايفينأصدقائهألحديومذاتموفاتبرتروقالااإللهيةللقدرة
السامعينصيحاتوارتفعتاأفريكافىمضاربإلىذاهبإق

إليكاسامهميصوبوالكىهدفألغلمانهسيجعلثإنهداالمضيفقالإذ

وفالعليهيرقصونطبالمنهويصنعجلدكويسلخآخروقال

تتنهدوهىامرأةوقالتاجمجمتكمنللشربطاساوسضنعثالث
نفسكتقدمشابنكلحك4هينأالخطبلكاندلسنفىطاعناكنتلو

وذهبااكالمالهذابكلموفاتيعبأولمللوحشفريسة

ببنبالعمللموفاتفقطيسصحلمانرأفربكمأنإذالعجيبةالمعجزةثتو
م9181سنةوفيقديساالوحشوتحولالمسيحإلىهوءجابلشعبه

لندنجمعيةإليتقريرأليرسلالصالحءالرجارأسمدينةإلىموفاتذهب

أنالعمللخيرأنهورأيمتهاجديدةتعليماتويتلتىأرسلتهاقه
وكانتالحكومةطريدكانذاكولكنمعهأفريكانريصطحب

قالثمصمتالذهابأمرموفاتعليهعرضفألريالألفالجالرة

أناوقالعادثميزكنىالنهفالربعلىحملىوألقىأفكردعثى
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البويرأرضفيمرورهسمسألةنتوكامعناوالربسكأذهبانسمعد

الحصرتفوقضدهمالماضىفىارتكبهاالتىالجرائمألنالحلصعبةعقدة
كتابعمعهوذهبموفاتمالبمسمنشيثاارتديولكنهوالوصف

الرجلوسالالبويرمنرجلاستضافهمامعروفةيةقرإليوصالوإذجميط

خيالهأنتهلموفاتأأناقالاأأنتمنموفات

وقدقتلتقدفأنتمنىربتقالقيقىاكانأنابلخيااللست9

بينيهعظأمكرأيعيانشاطهقالكماطويلزمنمنأفريكانرقتلث

لرجاآلنيوجدالبحيثتجددقدافريكانرأنبلحميأفقطأنالست

أرجرفكمصحيحأتقولهماكانوإندالماالقباثلكلبيننظيرهسالم
قتلأنهمنبالرغمجهةأيةإلىأسافرأنمستعدأناأموتأنقبلأراهأن
لمبحانبىالجالسأفريكانرفهذاالطويلللسفرلزومالممى
أفريكانرأنتأضأيبصاعقةبوغتكأنهمكانهمنالرجلفقفز

فقالههوأنانعمأدببكلوانحنىقدميهعلىاألفريقىالزعيمفوقف
أماميعجزءشىوأيأعمالكأعظمماإلهىياخشوعبكلالبويري

قاكإذاألخيرةأفريكانرأياماللهخدامأحلوصفوقدنعمتكقوة

كناكمالسناأنناوحدثهمقومهإليهدعادنثقدهايةالنأنالرئيسوجدلما

ونحنبحسبهابسالمفلنسلثاالنجيلءمبادىقعلمناأننانعترفبلسنمتوح

إليكماللهيرسلهمعمألىمخلصينوكونوااتحدواالجصعمعفعيش
إليهذاهباآلنوأناطكنىيسوعولكنبالدمملوثةالماضيةحياقىإن

اطلبوابلعنهاتبغالتىالشرورفيثانيةتسقطواأنمنزوااحرءالسمافي

منكمفيوجدالله
االنسافىالمرضحاالتىأقليواجهيتحركاليومإلىزالماالمهميحإان

الذىالهامساسىاالسؤالولكنوأوجاعأوصابمنيصاحبهابما

ااتبرأأتريدأنةءضىكلوفبلأوالمربضكلأماميضعه



أعمىالمولودلرجل

أعسكنتأنااصوااشيئاعلمانماال

952يوابصرلالنفى

اعمىولدلقدجانبكلمغاألعمىبالرجلتحيطالظلمةكانت

كالعميانيكنفمحياتهفىواحدهايوماالنوريعرفلمإنهأخرىلنةفيأو
تلفنكنلمالظلمةولكنالكبرنطأوالصغرفيبصرهمفقدواالدفي
أنولوففيرأيستعطىكانإذبأعلهاحمياتهتلفكانتبلفقطجمفيه

العميقللبؤسصورةلرسمالطربققارعةعلىيراهلنلهأتيحمصورا
الظلمةمنأعمقروحيهظلمةأنعلىوجههغضونعلىالحياةضرتهالذى

اإلجابةيستطيعالكانلقدنفسهتكتنفكانتواالجتماعيةالمادية

مصيرهومايسيرأفيإليالعالمألىءجاأجلهمنيالذالسببعن
النورعينيهمنحإذجميعأالظلماتهذهمنهأنقذالمسيحجمامهوعندما

أغلبيعدفلموالنضالالكفاححياةإلىوالقاقةالتعطلحياةمنوأخرجه
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اإليمانإليالروحيةالظلمةمننقلهذلكمنوأكثريستعطىفلكبعدلظن

معجزتهالمسيحعليهاصنعالتىالصورةهىهذهأجلأااللهبابنالكامل

النوريعطىأنيستطيعالعالمنوروهوأنهكييفتكشفالتىالصورةبل
المسيحمعاملةتختلفكيفنريأنالمهممنولعلوسبيلوجهكلمن

أندونالمعاملةفيفريدأالسيديبقىوكيفالناسجميععنعمىلال
يلىفيماالقصةمتابعةبحسنثمومن2خريدانيهأويناظره

الفلسفيةوالنظرأعىا

والتساولضوعأللنقاشموإالاألعمىفيترلمالتىالتالميذنظرةوهى
الرجليستوقفهمأنجهمحرياوقدكانأممىولدحئىأبواهأمهذاخطأ3

إلىوكانالبصرنورحرموالدتهمنذأعمىكانقدوبؤسهبتعاسته

بقلوجهمإليهينظرواأنالالميذواجبوكانيستعطىفقيرأذلكجانب

ولحلوجدلهملنقاشحهممادةجعلوهذلكمعولكخهمعقولهمقبل
العقابأوواأللمالخطيةبينالربطليسالجدلهذافيالغرابةموطن
أيوبءأصدقاربطهاوقداالنسانيالقكرفىمنغلغلةقديمةضيقةفهذه

يحصدمااآلثاممنارتكبقدالبدوأنهالرجليعانيهاكانالتىبالمعاناة
ابيدوافيءبرياوهوهالثمناذسإليهاانتهىالتىالرهيبةالنتيجةمعه

يحصدوخهاشقاوةوالزارعيناثماالحارئنأنرأيتقدكماالمستقيمون

احتجوقد479أيوبيفنونأنفهوبريحيبيدوناللهبفسمة

فىباألبراريلحقالشرأنلنوبذلكعلىاالحتجاجوسعهمأأيوب

وشهواخهاومتعهاالحياةرغدمنبالكثراألشرارقيهيتمتعالذىالوقت
ألنباألشرارعاجالاوآجالإنسيلحقالشراإنالحقيقةوفيوعطاياها

فيقاطعةليستذلثمعالحجةلكنالحياةفيالطبيعىاللهناموسهذا

الصرارولبالحقتمسكهنتيجةأيضأالباربتألمفقدبالخطةاأللمارتباط
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إلظهارأوالتقديسأواالمتحانأوالتدريبمننهكأاأللميكونوقدليه
جمهذاالقطعلهاليجوزلذلكواالنسانهنالشدذكركمااللهمجد

السؤالاألقوذلكمعالتالميذلكنالشديدةالقأسيةاألحكاممنذاكاو

الشطرفىسؤالهمكانوقدالعلةإلىصولالوفىواألملالمجهولعنمجثأ
فىوهواالنسانءيخطىكيفإذالثافىالشطرفىمنهأغرباألول

اليهودىالمعتقديناقشواانارادوأالتالميذإنالبعضيقولامهيطن

بعضوفىلخطيةيتعرضالجننأنيزعموالذى4بعضهمبهتمسكىالخى

مملهالشيطانيبدأوقتأيمندالجهوبييمانالرأحدسالإحدأوأنتقاليدهم
وقدوالدتهمنذأوأمهبطنفىتكوينهلحظةمنذهلاالنسانمع

هذاكانلوقاثالللسائلواعترضوينهتكلحظةمنذالربىأجمابه
برفسءويبتدىجمنأالمكانويعتبرأمهبطنفىالجنيئحقألتحضايقما

يجدانالربوحاولموتهاإلىذلكيؤديمماورأمهءأحشاويمزق

البابعندرابضةخطيةهناكإنلفاييناللهقولانوزعمكتابيادليال
يتكونالتىالمحظةوتنتظرالخطيةتكنحيحثالرحمبابإليتشيرأنبمكن
أيامقىجيودالأنالمحتملومنالحملفترةطيلةلتالزمهاالنسانفجها

جميعوأنللروحالسابقالوجودعننافىاليوبالفكرتأثرواالمسيح

غيرهوأفالطونيتصورماعلاألولاالنساناياممندةموجواألرواخ
انناومعالحياةفىاألرضيةفصتهالتأخذاألجسادتلبصأنتنتظروانها

لمجرداقوهأالذيالسؤالفىهذاكليقصدوالمالتالميذأننعتقد
بأنالسهلاليسيرالتصورإليأوفىكانوامأخهإالالسيدأماماالستطالع

فىءاآلباذنوبافتقدالقولأساسعلىآبائهمخطايايرثونطفالا

اثممفتقذه2خربغضىمنوالرابعالثالثالجيلفىءاألبنا
437خرلماوالرابعالثاكالجيلفىءاألبناءأبنافىءاألبنافيءاآلبا
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4181عدابموالرالثالثالجيلإلياألبتاهعلىاآللجذنبمجعلبل
الربلديآباثهإثجليدكراحمهمليمحالقادمالجيلفىذريتهلتنقرض

الرجمهفيرأواالتالميذولعل9013141مزةخطيةتمحوال
ولحقاألبوينأساسهكانالذىاإللهىالسخطمننوعايستعطىىالف

منأبويهمثلألنهاإللهىوالغضبالوراثةمنيعاقزالمايالذباإلبن

الخطيةبينيربطلمجوابهفيالمسيحإنحالأىعلىاااللهغضىمب
علبتمهلكثيرأمااللهألنلكنخطيةهناكليمستألنهالوالتتيجة

والدنسواإلئمالمثريفعللمناللهيؤجلهاالنىالنتائجأكثرفاالخطية

دونالعالمإلياالنسانهذابسببهخرج7مكسورناموساهناكأنفيوالشبهة

بيالطسخلطالذفيينالجليليعنالمسيحإلىقومتحمثصندمايبحرأن

ارتكبرهاثيرةاكخطاياهمبسببهذاأليسلواءتساولعلهمبذباثحهمدمهم
كلمنأكثرخطاةكانواالجليليينءهؤالأنأتظنونوجاعالجواب

فجميعمتتوبوالمإنبللكمأقولكالهذامثلكابدواالذينالجليليين
سلوامفىالبرجعلجهممقطالذينعشرافانيةأولثكأوونخهلككذلث

فيالساكنينالناسجميعمنأكثرمذنبينكانواءهؤالأنأتظنونوقتلهم
شهلكونكذلكفجميعكمتتوبوالمإنبللكأقولكالأورشليم

منليسكثيرةأسثلةتوسجدأنهيؤكدالسيدوجوابه312لوا

هاإدنثظرأنفىويكالحاضرالوقتفىجوابهايجدأناالشمانعالالسهل

يتلويالذىالمتألماننقاشنامنأكروبعطفنالناعقلىمنأكربقلوبنا

لتفهمتشرحهأنمنأكزاآلالمجهذهنهتمأنإليحاجةفيهوآالمهمة

الذهنلمحتعأنيمكنفلسفيةنظرياتمثارتجعلهأويعانيهالذىاأللمسر
11انهوأحزويالمهتعاساتهصمابكل
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جةالمنفروالنظرألعى

الرجلشخصيةحولوااختالذينإليهمومنالجيراننظرةوهى

منكانءهؤالولعلبهبيهأنهظنوااآلخروالبعضهوأنهأكدفبعضهم

ألنهالكبيرأنغييرأتغيرالرجلأنإذهوأنهيعتقدواأنعليهمالصعب

البؤسألنولكنفيهءشىأجملاصبحتاأنههماالظنأغلبعينيئأعطى

محلهاوحلاختفتقدالبصرفقدانتصاحبانتكالتىواأللمءوالشقا
بيخهمفيماالرجلإلىالناظروناختلفوإذواالشراقءوالرجااالبتسام

قصةفىيروالموالمعارفانالجءهؤالوجميعااالفريسيينإلىأخفوه
جانبوأليسوالتسليةالتفرجإلىتدعوصرحميةأوملهاةمنأكزجلالر

اوالتسليهالتفرجذظرةإالاآلخرفيإليينظرونالالبشربنىمنكبير

منالجنديعاداااالنسانأخيهتجاهالبالغةوقسوتهاالنسانلضعفيا

وتدركإحساسهتحسأناختهوأرادتبصرهفقدوقدالقتالميدان

فيوتعيششيئاأوأحدأترىالحتىأسبوعلمدةعينيهافعممبتمشاعره

القتالميدانفىبصرهضاعبداناأخنيهيعامابعضتدركحتىالظالمعالم
كانتالعقليةوقواهقدرتهأوجفيوهوبصرهموندكتورقدفعندما

وصلتماكلفاثدةومايقولدائمةوكاناحتمالهمنأكزالكارثة

سرعانأنهعلىالعالموبينبينىأغلقوقدهقوايقيمةومالمااليها
تءأضاالتىالمعروفةطريقتهفاخرعالعميانيعيئانيستطيعأنهإكتنبهما

الناسبينفةالمعرسبللهموتنفتحاللهكلمةاليقرأواثهنظرأمامالدنيا
يقرأأنعلموتالصغرمنذبمرهفقدقدوكانبريللويسبعدهءوجا

ومؤلمةمتعبةطريقةوكانتالحروفتجمممالتىمونبطريقةةءالقرا
هكذاوالحروفمنبدالالنقطفجهااستعميلأيمسمهلةطريقفئبريلوفكر

عدداجتمععامماثةمروروبعد9281عامباعهعروفةالمالطريقةابثكر



الثالثالفىبصرهفقدوقدبريلفجهاولدالىالصغرةالمدينةفىالعميانة

كانتمثاللهأقيموقدالمذكوراعهالخترالمئويبالعيدليحتفلواعمرهما
فتحالذىالرجملكرواليوبههعلىأيديهمويضعونبهالععيانيمر

العطفنظرةفىاللهكتابحرصلقدااوالنورالقراعةبابأمامهم

معزةتجعلالاألعمىوقدام9القولعلىعمىاتجاهواالممفاقهلموا
728ئثالطريقعنعمىابضلمنملعون9141اال

اظاثفةوالنظرألألعى

غبطتهماتصورمديالنستطيعاللذيئاألبويننظرةهىةالخائفوالنظرة

ءالشىولكناالبتسامةمتسعالقلبمبتهجالعينينمفئوحإليهماابنهماةبعو
اليهودمنخوفاالحقيقةهذهعناالعالنمنالتنصلهوجدأالغريب

بالطردطاليهودىالتهديدءإزادهبمفرالموقفليواجهاالبنألبوان01تركلقد

األولةالحرمانمننوعانالمجودعندكانوقدالدينىوالحيرمان

لكاشهرالىأقصاهافيتصلقدمحدودةلمدةالدينىيقافاال

انحالفيحرمالحالةوهذهفىالعمرطيلةالمجمعمنالعزلأوالحرمانوهناك

اللهوعنالنامىعنويعزلالجميعأماماحمهويلعنعيانأجهارأ

اللهمنحرماضهميتضمنإذشديدأالحالةتلثمنالمجودخوفوكان

ولممنهتنصالالبهمايحدثأنمزمعأكانممااألبوانخافوإذ
الداعيةاألسبابتكةمهماحالأىوعلىهالمسيحيسعمنهيتنصل

األقربنأقربمنإليهأقربالسيديبقىفمووالديهاالبنبينلالنقصال

كانالهرحافةعلىيبالسفطفىوتركتهولدهاموسىأمنبذتمحندما

داوداضطرماوعنداختهومريمويوكابدامعمرمنإليهأقربهناكالله

اللهكانيضمنىوالربتركانيوألىأبىانوقالأبوولثركلن
لحظاتمنلحظةآخرإلىوروسحاتهغدوانهفىعنهيخخلىالىاللالصديق
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االسكتلندىالواعظماتيسونجورجخطيبةتركتوعندماأماثه

عينيهفىبمرضأصيبعندماالجامعيةسنيهآخرفئووهخطيبهاالظيما
عالماتيسونوخرجاألخمناأللزق4يةصاوجدةالعمىإليبهاتى
داأذهبعنىلمهالقأاالمحبةأينهامطلعهاوالىمةالعبأغنيتهالدنيا

ونفسهطالمتعبرأسهإليهيسندانمىاشوناطالصدوهناكوجدحميث

أكأفىيجدهاالالتىوالسعادةاكىاالحبمجرفىيجدوحيثنةالمحز
أمكان

ةالمنعقلةواللعلىا

ءشفااعتبرتوايتىءممقدالمالنظرةكانتجميعاالنظراتاسوأأنعلى

تفلقدالمسيحكمانفإذاسبتفىحدثألنهخاطئأعمالللرجلالمسيح

تجيؤالكانتالتىالسبتصيةوفقدكسرطينأالتفلمنوصنعاألرضعلى

وكانإطقاثهأوالمحصياحإشعالأوالزيتمنطبقءملمجردحتىعملاى

السبتفىلبسهفإنتغليظةمساميربهءالحذاكانفإذاممنوعأاألثقالحمل

غيرعماليإلتيالذقنمنشعرةنتفاواألظافرقصبلجريمةيعتبر

الجائزةالطبيةالمعونةفإنءبالشفااألمرتعلقفإذاالسبتفأممضروع

دونفقطالخطرودفعالحياةإنقاذعليهايتوقفالتىهىالسبتيرم

انالضروريمنيعكلمتمومنالسبتفىالمحظورالعادلىالجا
المحجزاتتجرياوءالشفايتمأنمنماحوالالسبتيومفىالرجليشنى
منالعجيبالصنهفلهذانتعجبوقدالسبتغيرآخريومفىنولك

الصورةهلالهنهاولكوعقليتهمهمتقكيرنتصورنكمادوالالناس
يمكنالولمنالموضوععنالشكليشغلهملمنالعصوركلفىالمتكررة

أنأتعسماوأسلوبهممطرقيعنتأتلمإناروحاةتظحيرواأن
الجمالمعهاويالتىالمرجةإليفكرهضيقووتعصجهبحقدهاالنسانيصل
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لهمجكمأنمربدالالحقعلىيخحكمباطالوالجتىشرايرواظبحأ
ةلهويبفبهيسرأنمنبدالالخيرويعاقب

الحنونوالنظرةعىا

نستحطيمالوقداألتهىمنإلمسيموقفإلياألمرآخربنايأقوهذا

فىالسابرثاالصحاحفءجامماتربطهلمماحيحصالالوجهعلىالموقففهم
فىبمشىفالبقبعنىمنالعالمنررحوأناالمسيحقالحيثيوحناانجيل
يكخفأنالمسيحأرادوقد821يونورالحياةلهيكونبلالظلحة

أعهتهأبطزمندلوالموفاختارالجميأمامالحقيقةهطيةنموذجبصورة
كأأقدهمنمحامعنقيل4ءيبتعدومنمعهيعيشمنبينالفرقليبين

ءابيضااالجبالفىبأكملهصيفاقضىأنهيخويوركفىناألصريكالمحامين

أطلتأنكيبدوةسيحةلهقالثوعندمالكاعزلةفىالمرتفعة

بأفىأخبرخاالطبيباألننعمةاجابالمحادمنأكرصيروآلالاجازتك
منأتملالحظيمةالطبيحةإلىجئتولذلكةلثهورثالثةبعدالبصرسأفقد

يعرثواللأجلعينىعلماالظدحةمخنيأنبعداسأفقدالتىاظرهات
اويةالزمناألمرإلىظرنافإذانهقدهيمنإاليقتهعلىالبصرحمال

فمظامصواهايرالوهوالدنياإليخرجإنسانأنرىفإننااألخري

فىاالنسانيغرقبدونهالذيالنورهولدنيانابالنسبةوالمسيحظالم

وقاالمظالعيدفىالعالمنوربأنهنفسةعنالمسيحتحدثالظالم
القدسءلتضىالشعبالسبعةذاتالذهيةالمخارةالهيكلفييوجدكان

إلىوتحولهاكلهاالمدينةتنيرابيحالممنكبيرةأعدادهناكانتككا

كانالذىالنورعمودبذكرونالعبدذلكالهودقوكانانورمنفمعلة

األممىالفقيرببدوأنذلكبعدالطيعىمنوكانءالصحرافييفودهم
انسانأفىإنالحقيقةوفىالمسيحيوعإليحاجتهفىكلهللعالمرمزآ

المسيحفىالمعلنهالعظمىاللهحقائقعنأعمىهوبعدالمسيحعلىيتعرفلم



النمالنورهووكانالمسيحيسوخاأكلفرصةالرجلآالمانت

الالميذفعلكمااألممىاآالحولليتفلسفىيجلمميالءالظلفىيضىء
األبوانخافكمابكثمماليخافأوالطالجيرتسلىكممابمنظرهليتسلىأو

أرسلنىاالنمىأعمالملأأنينبغىقالبلالجهودانتقدكماتقدينولم

العالمفاثدممايعصلأنأحديستطيعالحينليلويأئنهاردامما
صتنافرمىالحياةإنأخريبعبإرةأووه94يويالعالمنورفأنا
إنكسبيرشقولحدعلىكالمشعرةحمةوالفرواالنقاذالخدمةفيرىالك

منهنتحذرأنينبغىماالسيدوأضافوطارتضاعتبهاتمسكلم
والعبارةيعملأناالنسانيملكالحينسيأقالنىالليلعنةباقام

جوفسونهوردكتهاحفرالتىالعبارةهىجيكىبررفسوريقولكماةاألخير

وجطهاابقسفوردفيالمزولةعلىسمكوتنكابدونهاوالتىاعتهسعلى

يغتغالالذىساناالنوويلمؤلفاتمنيكتبكانفيماشعارهكارليل
ااالخياةهذهفتدخدتنهىماعندالقرليليأقىأنقبلنهاره

لقدلالرجعينىبههافتحالتىالطريقةعجيبأفىالمسيحكانوقد

وأرسلهاألعمىعينىباللينوطلىطينأالتفلمنوصنعاألرضعلىتفل
بأنالمفسرفيمنالكفيرينعنداعتقادوهناكسدوامبركآلفىليغتسله

كاذابالترمناالنسانصنعالذلىالمسيحوأننالمقلتامفقودكانالوجل

آخرونوقالاالنسانمخهاصنعالتىاثادةنفسىمنالمتلتينيكلأنالبد
البصريؤذىادةأفيالطينأنإذآخرجانبمننراهأنيمكقصراإن

توضعاللينأوالزابمنبحفنةانسانعيناتمفتحأنيمكمنوالويضره
الطبنسيذيبالماديياسهبةشذناهأننالواالغتمصالأنكاعينيهفي

ييرفالرسجلتركالمسجحلكنابهحايلصقأندونالعينينمنويسقط

الدوامكلاهكذيفعلوهوويفويهويذكبهإيمانهليمتحنمتأمالالطريق

362



عليهالتعارفعنخارجأاأليبداولوحمتىونسلمنطيعأنواجبنامن
الناسثئيالمدركأولوفايهأو

أبصرأنبعدالرجلوبينالفريسيينبينالفرقكانهذاأنونالحط

المستخلصةالمعانيلتفسيرأوروايتهقبوللمستعدينغيركانوافقدهمأما
األمرآخرالكالبلغحتىإيمانهتزايدفقدهوأمامخها

جحلتهلدرجةاالنجيلواحبأوربافيرجلتجددعديدةسنواتمنذ

رجماحولهواجتمعتقاموفعالبهويكرزمبينأنمجبأنهيفكر

األيامعددهاحقلأنتلبثلمأخهاغيرالفضولطبابمنلتسمعهغفيرة
المدينةفىنثمرةأذلإذغريباشيئاالرجلوفعلأحدأيرىيحددمحتى
يسددأذظهراعشرةالثانيةساعةاوصمعينيومفياستعدادعلىبأنه

المدينةفىاألخباروانتشرتءاألثناهذهفىإليهيتقدمانسانأىديون

عدالمووقأقلوالاكثرالنكتةإخهاالبعضوقالالناسيصدقهاولم
أماميئمعئىوكانالحاشرةالساعةثءجارجلسويأحديأتلمالمحدد
وعرضدخلأحدآيجدلملماوأحداهيوالحتىهناكوناظرآهناتبالمك
ءوجاالدينكلالرجللهودفعومستنداتهدينهالمكتبصاحبعلى
عشرالثانيةالساعةمرتحتىالئالثةيسقبقىوالرجلوثاكثان

وأسرعواقالفيماالرجلصدقهليسألوخهمآخرينليجدوافخرجوا
انخهىقدكانالموعدكنولحقيقىاألمرأنتبينواعندمابالدخول

عسيرآيمنلمنفسهالوقتوفىغريبأشيئاالرجلمنالمسيحطلبلتثد
يريوهودثهعوكانتصورةبأىأعلملستومبصرأوعادوأطاع
وغنىالشمسإلىتطلعهلوالدتهمنذمرةألولوالناسروالحياةالطبيعة

معوغنىالطفلمعضحلثهلالطريقوالزهورفاألشجارقبلهل
كانتالقصةأنعألوفاتقبالوأمهأبيهعلىواخهالالشاب
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أعادلقدالخدهذاعندانهتلوناقصةمبتورةستكونسكبال

لقدوأعظمأهمهىالتىالبصرةهناكولكنالبصرإليهالمسيح
ويتألألالشصسنوريبزغكماوجدانهفىيبزغالنورإليهاللهأرسل

والسجودبهاإليمانينبغىىاألفالسيدنبياثمانسانأأوالالمسجرأيلقد

طريدأوخرجيبالىأندونالمسيحأجلمنالمجمعمنحرموقدله
يبصروذالالذينيبصرحتىالبصيرةليعطئءجماالذىاللهبافيليلتقى

يفعلزاكمااليومإلىوالمححيح993يويبصرونالذيئويععى

لكىنحتلفةوأسالبعتلضةبوسائلالناسعيونيفتحزالوماهكذا

كماورفضتهأهملتهإذااألبدإلىالظالميحتويهاأنقبلوتتبىالحقترى
األمريكيينالطيارينأيثهرمنكانرجلهناكوالفريسيينداليهوقداهـفعل

الميةالىالحربفئأرثرماكالجنرالقيادةتحتيعحلوكانفينجونهإ

مريضأكانأنهوحدثمستبيحأشريرآبطيعتهالطيارهذاوكانةاألخر

إلمهالطريقوفيالج6491عامفىالمعمتشفياتإحديإلىيذهبوكان

إنهكالقولمكتوبةديفةكلماتالطريقجانيعلىيريكانالمستشفى
الدينونةذلكبعدتقضيهاأيناألبديةالربلطلبوقت

منضدوزمجراستاالعباراتهذهمنعبارةأولعلىعيناهوقفتوعندما

هذهلكنوغيظةضيقاازدادوغيرهاغيرهارأىولماكتبوها

أحدءمساونشهاعودتهوفىالمسقشنىإلىذهابهفيتطالعهكإنتالكالت

وضاثعهالكوأنهصادقةتالكأنثتالالرجلأصالسبتأيام
وصاحركبقيهعلىفركعيفمخرعبعليهواستوليتالربعنبعيدهوإذ

يقبنيتنىوأعطالسالمووهبقنىليغفرتإذاإلمىالربأيهااقاثل
ةهذهالبسيطةصالتهاللهواستجابمنىتطلبهماكلىفأفعلالخالص

أمهماوكانتيلتقياأنمنهطالبابالتليفوناخيهدعوةإلىالرجلوسارع
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كانالمالىااليوموفيالمسيحبيسوعوالعكةبالئهاإليمانعنعلمهما

الطفولةآأياةالحلواأليامذكرىيستعيدالذأمامراكعاكالهما

أناركيفللناسيشهدخادآإلىذلكبعدالطاروتحولريئةالالجميلة

قائاللهيغنىالظالمفيغارقانسانكلليتاوخلمهاحيأتهالمسيخ

9118مزشريعتكماعجائبفارىعينىصاكشف

آيخايخا3
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برصه

تطهرنىانتقدرأردتانياسجدال

21الوه

لنالقدمحافىالمظهرمهلهلالثيابممزقلشابصورةأحدهمرسم
بدونمأويبحونءحذابدونتحتهاوكتبركبتيهعلىراكعوهو
مناوروكيأغنكانانسانعناساسأتتحدثالشابهذاوقصةمسيح

ليلةفىوسارءشكلوضيعالمسكرأدمنولكهـنهكبركريمبيت
عاليدوىالائعأجالطرقاتفقدميهيضربالقاسيهءالشتااليدمن

اللهامخلهوأحعداجتماطورأيبعيدن8نورآابصرإذنهممولىءشى

يوذلواليحتقرالاللهيقوكالواعظليسمعاخلإالإلىدلفيتكلم
حياتهليسلمالمكانفيفركعلهاللهءنداهذاأذوأدركماإنسانا

حياتهفئءشىكلوليتغيرجديدمنالجاةوليبدأالمسيح

762



وقفمنأعانتإذتدةالمتعدالحياةألوانالمسيحاتمعجزتناولتقد

ويساعدهيعينهمنيجطهالبأكملهجيالبقىوالذيوالموتالحياةخطعلى

والطبيعةالوجودفىاللهيخماليمبتأذدونالىجمنينظلمالعالمإلىدخلوالذي
المنبوذشخصيةجوارماإلىطميهداوقفالىالمشخصياتاهممنلكن
يريوهوالذىبرصايألشخصيةتالناسمنعزولوالموالمكروه

ربماالجميععنالكياملةعزلتهوفوبؤسهااوشلمسقحوخهافيالحياة

وقفالمسيحولكنلفأشتريهيباعموتأالعديدصراتلنفسهقال

وجمالوحالوةطعممنفيهابماالحياةإلىوردهاألعزلالبائسجانبإلي
وألمهبؤسهفييقصدهمنلكلدواماعلىهذايفعلوهووكال

باىفيماالقصةنتأملنحنوهاوعزلته

قاسيةالوعؤلتهبرصا

أثرهندركلمماوشدتهرعنفهالبرصقححوةكهمأننستطيعال
عزلةفىيعيشاألبرصكانلقدتاألوصحياةفىالنفحأوالصحى

كانقدفاللهمعأماذاتهاوالنفسوالناساللهوحسيةسيةكاملة

والنجاسلخطيةرمزوأنهاللهمنضربةالبرصأنالعهدذلكفيوما

مريمطأثأخعنلمماعليهلغضبهبالمرضاألبرصيضرباللهوأن

مرسوأخذمركزهعزياتعدئوعندمابالبرصاللهضربهايةالنب

بالبرصاللهعاقبالالحكماهن

الميتمعاملةيعاملكانفإنهقيباآلخراألبرصعالقةإلمىتحولناذاف

فيهالذياألبرصيناألويالشريعةوتذكرفورأالناسعنيعزلفهو

وينادىشاربيهلىويغمكشوفأيكونورأسلىمشقوقةثيابهونتكالضربة

نجسإنهنجسايكونفيهالضربةتكهونالتىاأليامكلنجسنجصىال

كان315464الامقامهيكونالمحلةخارجوحدهيقيم
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يكؤنحالةوستيئإحدياليهودوضعوقدالمدينةخارجيعزلألبرص
سلممملاألبرضفلمعسللنجاسةسببابالبرصبالمصابيناالتصالفيها

ندأنجكا4البيتصارطبيتفىرأسهاألبرصأدخلوإذاالميت

مكشوفمكانفيولواألبرصتحيةمجوزوالةالسقفإليرضا

تهبالريحكانتوإذااذرعأرخمنأكثرلمسافةمنهاباالقتربحوزوال
عنالتقلبمسافةعنهبعيدأاالنسانيقفأنوجبأبرصإنسانناحيةمن

وزوجتهاوالدهمعيعيشأوبيتهإلييأنيأنعليهمحرمأكانذراعماثة

نحناصدرهإلىأوالدهيغأوابنتهأوابنهيقبلأنيستطيعالوهو
العالمزالوماوهينالمأوالمعزولينلكلالحديثةالعصورفىنرق
ءالقضاأجلمنطويالغانديكافحولقدتالهندفيللمنبوذفياألسىيملؤه

الصراعنرىنونحالمواطنينبقيةوبينبينهمالمضروبةالعزلةعلى

ولكهأفريقياوجنوبأصريكاثنوجالزملةمعفييظهرالذئالقاممى

مكانكلفيءاصدقالهمويوجدالكبيرةمامجتملهموأولئلءهؤال
كالناثحيعيشأنعليهكانالمجتمعصداقةفقدالقديماألبرصلكن

أحدمنهواقترباوأحدمنهاقتربوإذاالوجهمغطىالثيابممزق

قسوةعلجهميقسونالربيونوكاننجسنجسيصيحأنعليهكان

فيهيوجدشارعفييضةيأكلأذيوفضإنهدفهمواحدقالإذبالغة
عنهليبعدهبالحجارةمنهلربيقأبوصأييضربآخرركانابرص

3الحيامعنىصاأليفقدهذالكلأوهذابسببأنهالمتصورومن

ةببأوراميبدأالعادةقلرصالإنالتغبيرجازإنملىيكنرهأو

العيوقوتجحطالحواجبشعرويسقطوتتقيحققرحئمالجسدفي

اليدانوتتقرحأجشخثمنأالصوتويصبحالصوتتةاألوتارونتقرح

ذللثيتلوممالمتقرحةابقعمنمجصوعةاألنسانويصبحوالقدمان
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المريفايثماقدالرصأنواعربدوفىالجسدئواالنحاللالعقاللضعف

رتضعفاألعصابياخاتتأثرإذجسمهمنالمصابةءاألجزائاألحساس

حهابعواألواألظافروتسقطبالخالبأشبهاأليادىوتصيرالعضالت
لءبعدجزاءجزاالنسانفيهاطوتسنواتالحالةوقدتستمرئدريجيأ

أنلويتطاألبرصآالمستمرةالقاسيةالبطيئةالحالةمذهوفى

الناسيقفبماورابوالعذاآلالميعاقيظلفواحددمردتنتهىحياته

عندحاالحيادمهاالنساذيقفكمالنقاأواللومأوءالعداموقفمنه
إأبهأوتضيتىبهايضيق

حالمسبإلىواالنجاهبرصا

قيالكثيرالجحوعوإليالتءبالمجوجازفالمسيحعناألبرصحمع
وألمهبوضعهلنفسلضحيعقكانالحظةتلكنتلعلهولكقتتبعه

يصنعهأنيمكنبمايبالييعودالفهوتعباأوألمااالفسانءيمتلىماوعنل

األلمبركالتإحدىوهذهدتطراومنعاواتمضايقمنمهالناصك
مشهبناويقراللهإلىوجهناإنه

حياظالططبهذاكرسوقدبراندتبولاحمهطبيبالهندفىعامث

مكانسليمةعضالتوضعيجربأنمرةذاتفكروقدلحالبرصلخدمة
منهكلكنمريضآإليهترسلأذصحاتاإحطىإلىفأرسلكلةالمت

الرصيمايالممنمعذبأكالتتميرمىكرشنااحمهبمثمابذافةالبرص

لكبداماافعللهوفالأبحاثهعليهيجرىأنفئالكاملةرغبتهيعرض

عظيمانجاحاالشابمعالطبيبوتجحعندىقيمةذأتتعدلمالحيماةألن
إلىألمه2دفعتهانساذمنوالمغامردالمجازفةعنصربسببكلههذاوكان

ااواالختبارالتجربةموضعيكونلذ
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لوانزوالممثالتالممثلينمنعددفيهاسفتنةيقودالعجوزالقبطلنان

أالطعايقدآأنوقبلالمائدةإليجلسواولمااسكتلندافيءميناعن

11وصالشمكردتهلنقدمالسادةوأجمهاالسيداتأيتهايقولوهوصفالقبطان

أحدهمقالالطعاممدةطوالوالضحكالسخريةموصوعهنماعملهوعن
بعدأنهعلىهنامثلشيثاآخرونوقالقسيسقبطانناأنأعرفلم

الريحتلعبكمابالسفينةلعبتأجاشدبدةعاصفةقامتساعاتبض

عنالقبطانمأليأنزعيحهممنونالمواقسالطائرةبالريشة

فقالالأمينسالمسيخرجونوهلتالنجاةفيأملهناكوهلالعاصفة
لهحدالالممثليناضطرابوكاناخطيراألمرإنالقبطانله

الكبائنفيهءزمالأخبرأنبعدأخرىمرةالمركبسطحإليالزعيموعاد
واضأسفىعنأعبر4تفتتهولكاخطيرااألمركانإذاللقبطانوقال

صارمأالقبطانوجهوكانمعناتتملىأذنرجروبصالتكلسخربتنازمالق

اواجبىأوديالعاصفةقلبوفتأصلىءوالهدفيإنييقوألوهو

االتضاععلحتهبلاألبرصقلبفىفحسبالشجاعةتولدلماآلالمإن
قدلهساجدأوجههعلىخروقدالحميدإليءحمجالقدةواألنسحاف

الكاحلهاالنبطاجإليبهووصلالركوعأوالوقوفعنومنعهاألبم4س
مةءجمتلىلملوذلكيفعلأنالممكنمنكانهلنعلمالونحنوجههعلى

الرمزيةاالقصةبتلكأشبهحالطأكالعلىإفاابرصهمنفءجاالتىالمذلة

تنسابالمياهوكانتجميلبستاقفيكانالغابمنعودعنتحدثناتىا

األطيلربشدووسيقاهمفتصتزجأوراقهيداعبالعليلالنسيموكانتحتهمن
حادبألمةالعابسيأماأحمدفىأنهعلىبهجؤسعيدةبحياةيمتمتعلكلنوكان
ويعلرحمكانهمنيححلانهوأحسأصولهمنتجتثهحادةسكيئكانثإذ

بلموويبكىالتعسحظهيندبمكانهفىفظلالطريقجانبإلي



هذاكليكفهلموكأنهقلبهجفبلعيناهجفثحمتىقلبهذوبن
ذلكوبعدءأجزامنهتقطعظلتأخريمرةفيهتعملبايحكينفإذا

صاحفيهالمؤلمةالعمليةانتهتوعنلحافهـيهئقرباكثيرةتفبجعلت

وضعهالمسنيعاقزيقهذامزقهالذىالرجلأنلىعانتهيتلقدالعود

هتفاألصحعلىأوالعودهتفألحانأشجيةمنهيخرجوجعلفهفى

الرجلوقالفيأنامنىالجميلةاألنغامهذهخرجتهلمنهبقىما

أناإلمكانفييكنلمولكنفيكالشجيةالموسيقىههنهكانتنم
كاذمنكممحربالىوأطاحتالسكينزقتكمأنبعدإالخكتخرج

ولهذارياؤهكتنتهىأنفبلصهبرمنالسريانيننطيشفىأنالمسدتحيلمن

دهوجواللهعظمةأماممنحنياأليشعإلىهووعادأليشعلهيخرجلم
6نهإحساو

بممططانهومؤمنأطالمسيحقدرةؤواثقأذلكمناكراألبرصوكان

إيمانونبلهالخالصإليسبيلالإنهالحقيقةوفاضهمرعلىالعظيم
خاثفإنيللطبيبقالالخدريمطىأنوقبلالعملياتفةغرالشابدخل

اللهعنيحدثهالراعىوظلتبراعيهلهودعاغرفتهإلىالطبيبفأرجعه

بنجاحالعمليةلهأجريتذلكوبعدإبمانهالشابدلراسحتىبهوالثقة

كانإذناقصاإيمانأشكوالكانفإنهالرجلفىىاااإلبماننوعكانوهمهحا

لكنوإرادتهرغبتهمدييعرفالكانكنهولالمسمحبقدرةيؤمن

ونحنسريماعلىمعأوالرغبةالقدرةايألمرينلهأكدالمسيم

مكانكلفيالنماساخقاريالقىاآلألموسطفعاشإنسانآأننتصورال

العادةفىالمسيحولكنيرظهاويتذبذبأوإيمانهيضعفاأذدون

هءجاوكمأالفيهايالخنةاوالفتيلةعالمرضوضةالقصبةيقصفصأل
ويقويهبسخدهبلضعفنايحتترالوهووكلهفصححهناقصإيمانبالناس
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أحدطلبااآلخرينضعفاتبفقنركيفمنهنتعلمأنواجبنامن
تموتتكادذلكفيالفتاةوكاشتتصألانصغرةةفقيرفتاةمنالذخدام

ذلكجلوالجوعمنتصرخمعدنيإنالفتاةلهفقالتجوعا

الصالةتستطعحتىلتأكليعطجهاأنيجبكانأصلىأنأستعغال

لهالمسيحوجواباالبرص

لمسهالتىاللمسةفيالحنانجواباألبرصءنداعلىالمسيحجوابكان

باألحجارالرجمأوبالتقززالجميعمنيقابلاألبرصكانبها
فيماولكنهءسواحدعلىالبعيداوالقريبعندمكانآلهمجدالوكان

11المسيحفيهلمسهالذئالمكمانيتحسصىحياتهطيلةعاشأعتقد

نقولأنالدوامعلىضنامنأجل

الحبيبفادينامثكصديقأىياترى

المذيبالهموكذاعنااألثقاليخحك

اللهمنمحبوبةوكانتأخئهامنمكروهةليثةكانتوكذا

نبذالربحضنفىكانولكنهأخوتهمنمطرودأسفيوكان

سالمابكلآتاهإسرائيلإلهكنولإليهالناساقربمنيعبيص

المسيححطبملقدأأالمسيحبسوعووجدهمأممىالمولودأبواننحصل

المحبةناموسليحيىالحسةبهفاللعقسىالناموس

تعيشوكانتالخطبةببرصتلوثتوقدمدبنةفىفتاةهناككانت

يعنىمنيمنولوعوالجءالدااصابهاوهناكوضجلىغرفةفئلةمنعز

غرفتهالهاتنظفوأخذتإلجهافسعتمسيحيةسيدةجمهاوحمعتبها

معهاالصالةفيغبتركانتإنسألتهايومذاتوفىالطعاملهادمرقو
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بداؤحبلالشفقةبداخاليتحسنينالأنتءبحفاقاكإذرفضتلكعها

المحسنةالسيدةوضمشااألخيرمكانكءالسماتأخذىأنفيرغبتك

وقدلهاقالتيومآخروفىالمربضةشفيتحتىالمساعدةفىواستصرت

فهللرةاألخللمرةأزوركأناهاوقوتهاتهاداداسترعلىأوشكت
بالثمفاهالنقيةالشفاهالتقتوإذأاأمضىأنقبلأقبلثأنليحيئتسال

ااالمسيحإلمالفتاةتءوجاعجبأالقبلةصنتالمحبةقبلةقالماوثة

رجالالمتحدةبالوالياتلينبروكفيعمرهمنالرابعةعسغيرفولدرأى

الرجلهذاأنالصغيرنجيالهوتصورءوهدوءببحطالطريقفييحميرعجهـوزا

وهودباأريدكلوزسانتيالهليقولإليهفأسرعكلوزسانتهو
األطفاللعبمنلعبةالمجالدعيدفىكلوزسانتلهيحضرأدثيقصد

المهـيالدعديوموفئمبتسماهادئأالرجلوسارصغيردبشكلعلى

كلوزسانتظننىلقديقولوهوالهديةلهيحملالصغيربيتطرق

هديةإليهيحملميالدكيدكلفئوكانظنهأخيبأنجمكنوال

قلبهبطيبةالمنطقةفيمعروفأكانإذكلوزسانت

الرقيقةسةاالبهذهللرجلفلبهعنيكشفأنللعسيحالبدكان
معركةفىيقاتالنجنديانهناككاناألولىالعالميةالحربفياووانية

الذىللضابطقالأنهيراآلخرونجاصاصبالرصريعأأحدهماومقط

ةانحاطرمنفائدةالالضابطلهفقاالبهآلفئأذهبأنأريديقودهما

الجندىولكنلخطرطأنتحياتكلتعريضمعنىواليموتأنهإذ

فيماتولكنهبهوأقوحملهوذهبالضابطلهأذنصثىألح

ولكنالدهابمنفائدةاللكاقكألمالضابطفقالالطريق
كنتقدفىقالأنهإذمؤكدةفائدةهناككانتلقدأجمابىلىا

5اتتركنىلنستعودانلثواثقامن
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ابعدخطواتبخطوهناوهوالوفىالصديقهذامنأكثرالمسحان
يرلىماأكثرفاالمجنواحبءاألصدقاأونيخطواتمنقوا

تبلورتلقدتلكأوالصورةبهذهتظهرالتىاجزةاالمحبةصورالناس

علىالمغلقالقبرأمامواقفتانوهماباكيةدموعأومريممرثاعيونفيالمحبة

أبعدأخرىخطوةوتقدمبكىالذيهووحدهالمسيحلكنأخيهما

اأالسرمديةقدرتهبكلمةالموتمنلعازرأقامعندماوأغم
أيضاهىعاألبربالحنانستلمالتىاليداننالحظأنالمنابومن

اليوأإليوهىاليدهذهفصلتومصهبرمنشفتهالتىالمقتدرةاليد

والنعحةوالقوةالحياةوتمنحناوآالمناآثامنامنتشفيناإذءالثىذاتتفعل

يسيركانالذىالسياحأحدعنيقالأنصحوإذاااوالبركة
ومدةسحيقهوةأسفهافجوةإلىكالهمااءوجااأللبجبالفوقدليله

منوطلبالفجوةمناآلخرالجانبفىبالصخرةوامسكيدهالدليل

الدليللهقالالعبورددفوثرالساثحتخوفوإذيدهفوقيعبرأنالساثح

بكلقوعبرالساثحفتثجحاآلنقبلأحدأثدماليدمذهفإناعبراعبر
يدأنالمؤكدمننهفتصحلمأوالروايةهذهمحتءوسواوأمانءرهد

ملواءالرجابلغةإليهاتطلعإنساناثأنيمكسنالالمسيح

بقوةإالهبينهأنيمكغوالاللهمنالبرصأنيعتفدوناليهودكان

هناكويجلسرومابابإلييأقعندماالمسياأنمتقاليدفىءوجاالله
برصالإذياثمفيهموهناكمهمووبرصهمبشقائهمالناسإليهويجتمع

المباركةالقوبةلمشهالمتعبينتظرأنأجملوماالمسياوجودمع

تألمتقالالمالةعنكتابهفيلوباخفرنكدكتوركتبهاقصةفي

مبرحآالمهاوكانتالفقريعمودطفىمؤلمادمنسنواتسبعامرأة
الفحصوجمدتءاألطباميعادألمقابلةلهاوعينوامايوبمستشفىاتصلئاوظ
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وذهبتوقتيأاأللمتخفيفءهوعملهيستطيعونماكلأنءاألطباعلن
صلواتأقيمتحيثالمستشفىمبالقربدينىمؤتمرإلىوزوجهاالمرأة

بومفىالكهـنيسةفىسيعظككالرجلنأنأعلنوقدأجلهامنكسثرة

سؤوكانلتسمعهالقوةاللهيععهاأنالمرأةرصلتصباحآاألحد

فطالواعظتسمعبهاوإذاالسيدةهنهعنداألسفارأنضلهوأيوب

طرقيأزكىفقطشيئأأنتظراليقتلنىهوذااآليةعناليومذللصفى
حدثتطأيوبحالمعجزةحدثتحما3151أيوبقدامه
فىوتستمررأسهايدأتلممسهناكأنيعظوالرجلأحتإذمعهات

إنوأزالتهطاأللمنقطةإلىإليدوصلتأنإلىالفقريممودهارلى
لماعلميأتعلياليعطواأنيستطيعوالماعالمافىمستثصقأعظمثءاألطبا
علىالقادرةاللمسةلهاالىاألعظمالطبيبيدهناكولكنحدث
إإءكاشى

جانبإليبلفحسبوالقدرةالحنانلمسةالمسيحلمسةتكنل

األبرصطهربلاألبرصمنالمسيحجمىيتنلمالتطهإلىلممسةكانتذلك
الجسديةبآالمنايههتمكانإنالمباركالفادئأقالحقيقةوفئالسيدبلمسة
يقوللمسيحاكانوهللداخليةاضالوأمرإلمناأكثريهئمفإنهالحدالبعيدإلى

وألفكالالخارجيةالطهارةفقطيقصدوموفاطهرأريدللرجل

صياتناتمالالىالنجاسةنكتشفلإلينايقتربإواقعافيانهكال

العيوذأأماالبرصاضأسمكمظهرنااواجلدئايكنلملوحتى
وفاةسنةفىيدخلوهوالهيئةجميلالمنظربهئالظنأغلبءإشعياكان

لأنهالسجديرىوهوهناكواكتشفاللههيكلإليالملكياش

رتمثلعندمابأكلهاواألمةهوكانبلبرصأهووحمدهعزيايكن

مريفوكلالرأسكلسفرهمطلعمنمذابداوقدراللهحضرة
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وأحباطجرحبلصحةفيهليسالرأصإليالقدماسفلمنسقيملقلب
6و15اشبالزيتتلينولمتعصبولمتععرلمطريةوضربة

نبيايصبحأنقبلوخطيتهبرصهمنءإشعياييربأنيغاللهوكان
الخطيةبرصنالسريافىنحمانيخاصرانيريدالتدوكاندتهوخادمأ

طهرواطالذينللضصرةاأللمأشديححالمتألموقدالجسدبرصمنأكئر
سأوالروحالجسمدطهارةينالالجنسالغريبالسامريسوييرجعولم

فنالهءالشفاطالباللمسيحسجدىالذالمسكيناألبرصأننعتقدومخن

العربىالشاعرقالهمايفعلفلمالسجودتعنينقطعم

اوالصاالصلىاألمرانقضئفمايطلبهكاتألمروصامطا

المميمبرحمةيناديالقصةتكشفكمماالرجلهذاخرجلقد

يتعطلالحتىءالشفانبأيذخأالحظطلبالحميدأنومعلهوإحسانه

ذللثمعنلكالمسيحلمآلإلىيرجعأنهعرفواإذاءبالشفاممهنالحكم

ءوشافيهذهلمنقثهادةالعنيكفلم

عصرألىعصرمنتنتقلوكالرجلقصةنرىأننستطيهعهل
الثتدصاألبرصعنختلفالالذيخاالنجسيئالملوثيهمانحنوحياتلصحياقىق

عيقءسنهولىالجالمهعلىظاهرأيكونالقدبرصناانسويءشىفى

وجسداروحآتطهرناالتىالمباركةاللصسةتأقىحتىالقلبمنمتمكن

إتأريدفاطهرآذانناقيقهالحلوذالىالمنعشةوالكلمة
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ا

لثطةمغفوهـللمفلوجيتاللنايمرأبماا

صربركواحملقميقللئنآأيكخطاي
29مرمشو

فسألتهبيتهاليعائدألنالياألسقفكاناألياممنيومصباحلى
ويقصدعظةلقيتبلكالفأجاباظةتهلأخته

المفلوجهذانرىونحناليرمولعلناعظيمةبعظةإليهأوحىشخصأرأيأنه

فىيربإنسانأنريأنالراصمنيكونوآرائعةبعظةسنلتقى

ونريالمحميحيسوعإلييهبقدمالسعىعلىالقوةيملكأندونةءالشفا

فحسبالسعىلةمشلهيحلونالأصدقائهأوأقربائهمنلعلهمأربعة

جمشفونوهبمالمسيححضرةفىالرجليمثلحتىالصعابيكافحونبل
وسيعطىالمباركالسيدإليوالخطاةالمرضىحملفيرسالتناعنبذلك

الجسدعاجةمنأأخرىاجةسعنيكشفإذعظماالدرسالهسيح
المسيحولكنالجسدمرضمنءالشفاعقبحثاإلبهالمفلوجسعىدق
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وسرأالمرضهذاخلفكانىالالسببلتأهىليعماقاإلياص

وأفكارهأفكارنابينالفاصلالبعيدزحالبرإليالمسيحينقلناوهكذاله
والجسدالروحبيننةارالموفىأنهالدوامعلىويعلمناوطرقهوطرقنا

الجسلاهميةكانتاومقبالروحوننهىبالرونبدأأنإاليمكنال

الحماقةومن6فيهتستقرالذمموالغالفللروحءوعاإالفخوليسعنده

لفيهالكمامنةالجوهرةأوكيالرثنفعىوالغالفإلىاهتمامناأذنصرف

حيحةالالموازنةتعلمأالمفاوخقكتإنالعالميفعلهماسفلالهذاو
يلىفيمانرامماأنيحسنثمومنةتوضعأنينبغىحيثءاألشياووضع

رمرفهالمفلهـى

ريعانفيشاباكانانهدوويبالمفلوجهذاحوممنكئيرأنعاما

علىنفيدبنىيالهيحالملغةألنالمسيحإلىولواءجاعندماالشباب

هذاأصابهفوكمتىنعلموالالسنحديثكاناتهاألغلب
الأمالخليةبسببكانهلنعموالخكامل11الشالأوالفمالج

ترالفيوتمادياإلئمفأوغلحياتهمطلعئالشابانالمعتقدمنلكن

أيعلىالتامالشللمنإليهانخهىفيماالمباشرالسبهوذلككانوربما
بالفالجالمريضأناولهاثالثنواحمنالخطيةإلىيومزالشللإنحال

الرسوليتوكأوكماالحسمىعدبمءوالخاطىضعيفخاأوالحساسيةعديميكون

اسلمواالحسفقدواقدهمإذالذفياللهعنالبجديناألموصفلى

عيناك491افاللمعفنجاسةكلليعلمواعارةاللىنثوسهم

قلبفيكمضطجعوتكونطتوبةبأمورينطقوقلبكاألجنبياتئنظران

لقدأتوجعولمضربوتيقولىساريهرأسعلىكضطجعأوالبحر
324353أمبعدأطلبهاأعودأسيقطمآلاعرفولملكأوق

الالمباالدإكءالخاطىعندكثيرةمراتيصلاالحساسعدمإنثانيا
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ىالذهذاثعبانلصىأخمالإنيالثعابينلمدربالشابقالهخااالس

يستطعولمالشعباذعنقعألوقبضفجأةيدهمدثجدأتخطرإنهتقول
أنعلىيتلوكأالثعبانمدجعيبصروحموالشابوضحكيعضهأنالثعبان

اليدعلىضغطمملهاكملأنوبحاامخالبايدعلىجسمهيلفجعلالثعبان

العباتعنقيفلتأزالضغطشدةأممامابااإرواض8جدآةشديدضغطة

واألمربالثعبانهزأنهحياتهوانتهتقاتلةعضةوعضهالثعبانومال

فىيتحركالانسانءوالخاطىركةاطعدمإكيشيرالفالأنالثالث

وجميعوقدماونفسابدأأشلفئهووالخيرلثواطاألبدبةالحياةاتجاه

يسعىوالالخيرملليدهيمدالفهوالحركةأبعامصابةأعضاثال
أماأشلعضوفتهوالخدولعنعاطلةوأعضاؤهاللهبيتإلمىصيهبقده

يةلىألا

بخوزالنفحسسذبكاذالمريضابئيبدوكلههذاجابإليأنهعلما

كانىاللهاألهمالعالجفيالمسيحشداعنهكشفيقأداخليأصراعآ

الحقيفةوفئوشيكالهسنتعرضمماعنهيفصحأندوتإليهيحتاج
التإريخقصةفءسواحدعألوالجسدئالنفمىلعذاب11سهىالخطيةأن

األرضههعلىاإلنساف

ءالشفاعلىوهومساعلمالمملوج

األربعةلمساعديهضنتعرأندونالمريضهذاقصةندرسأنيمكناال

يرهمعنيختلفرنألخهموبخاصةليشفيهالمستفالسيدإليبهتقدموالذيئ
نانتقدواءالشفاحادثرأواالذينالكئشبةفبعضتذمرواأودواانتقبن

وقدخطاياكلكمغفورةبنئياللمفلوخقالعندماتالمسهسرهم

قلوبهمفيبهفكروابلعلنابهيصرحوالمإذنبابنقدهماتسم
الذفياآلخريننقدإالاألرضفالهمعملالالذفيالمنتقدينأكروما
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ينتفدونهممنمواجهةفئبنقدهميجاهرونالأنهمالظنوأغلبصعلون
اظلحفمنويذمونالوجهفيفيمونةءالرياثوبيابسونقدبل

ألىوجدوقدمرتينكذبفقدأحدهمقالكماوذممدحومنه
عندماغلباعلىنذمرواالذيهتالمتلمرينجماعاتالمنقدينجانب

حهبطوناذاالياقةأوياسةالكبعدموصموهموربماالسقفاألربعةنقب
ومكانزمانكلفىاألرضممالالمتنحرينوجماعاتالسقفمنمبمري
اةآالمهماومتاعبهمأواآلخرينلظروفنظراتهمتتسعالالذفيوهم
أشبهوهبممتعتهمأومكسبهماوهمراحدائرةفيأنفسهميحصرونممل

رأىأنوقصادفللصيدصباحذاتخرجإنهقيلالذىميرالجلك
عوراينقذولبمعدامهبوامرمنهمءفتشاالطريغفىأمامهأعوررجال
لقدموالىيااألميرقالإذالموقفمواجهةفىبراعتهإالالمصيرمن

علىشؤمفأيناحاليلبعضأناوخرجتيدلتصالصباحفيخرجث
أناأم113صيدأتجدلنأنكلمجردأنتهل1حظأأسوأوأينااآلخر

باالفراجوأمرجوابهمناألمروص111حياقلتضيعبكالمقيتالدى
امسقفامنابالتربعضعليهمسقطربمافياللالمتلحريئإن1100عنه

تعنيهمماطريشمفىأوإنسانأيصحأنكثبرأوقليلفييعنيهميكنلم
11باآلخرينتهغالالنىالضيقةحياتهم

احمواوتزالمسيحولالتقواالذينوهمآخرفريقانريانيمكنأنهعلى
حرلتلتفالتىالجماعاتيمثلونوهمالداخلينعلىالطريقأغلقراحتى

أوبأنانيتهمالطريقبغلقونيلرونالأورونيدولكتهمالمسح

لكنالسيداإلياباالقترمنمعهااآلخرونيتمكنالبكيقيةتغرماخهم
إليبالمفلوججاعواالذيناألريةتنسيناأنيمكنهالانحتلقةالمحموعاتهذه

جاعواكيفونرىمنهمقليالنقفأنالواجبمنولعلهالسيد
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ااستطاعولمامنهمواحدتخلفولوةأوالمتعاوفينبدوالقدتصرفواكيف
ةفياتومرطحممالممسيإليواحدأدمواقفاألربعةبنجاحالعملإتمام

واألبيوميةاالمدرسةفىوالمعلماألحدمدرسةومدرستالراسيحتاج
الشابةأوالشابلتقديممعأالتكماتفالتعاوتإليةيتالبفياألمأو

فحسبالتعاونعلىيقتصرالاألمراننتبينأنالالزمومنالمسيح

درجةومااألربعةءمؤالمننعلمالونحنوالبذلإلمحبةروحإظهاربل

كانوااءواصدقاءأحباأنهمالواضحمنلكنهفلوجالصحاقهمأوبتهمقر

الحنانبروحوهمامتا3لوالالتضحيةهذهيقدمونأوالجهدهذايبذلون
أعتفدذلكتقتضيناالواقرفالمسيحيةوالمحبةالمنكوبللمريضاوالحب

والتىالدهورصخرعلبهاأطلقالتىالمشهورةالصورةرأواالكثيرينأكا

فتاةبهتعلقتوقداألمواجقلبفيصخرةفوقمرفوعأصليبأترسبم

شيئاإليهاأضافلكنهوالصورةنفس3رآخرفنانأأنالغريبمنأنهعلى
أوشكتفتاةبيدقسكالثانيةيدهامدتوقدبالصليبالممسمكةالفتاةرمبمإذ

أنيمكنالاآلخريئالخوتهالمسيحليسوعمحبوكلالغرقعلى
اقولاداثمحوبلوذاتهشخصهفىمنحصرآيحياأولقسهيعيش
أبشرالكنتإنلىفويلعلىموضوعةالضرورةإذ

961كو1

برارلالةكسئيرودكاكينسوتوعندهجدأغنيأرجاليوحناكان

بكدهاتعولهماطفالأربحةلهاجدافقيرةأرملةالمستأجرينضمنمنوكان
فطلبتةاليتأجرةنهاموطلبيوحناوكيلهاءجايوموذاتوعوقها

وهددهافأبمريضأوالدهاوأحدعسرةأحوالهاألنيمهلهاأنمنه
ومعهاووقفتعافقتريأنتشعطفهيوحناإليالمرأةفأسرعتردبال

مناألوالدوصرخرفضولكنهيمهلهمأنإليهيتضرعونالصغار
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وجلسطةحدودخلتركهمئميسمعلمولكنهالمريضأخيهمسجل
سبغناهفييتأملوصارالمياهفيهتنسابجدولطبقربكرييعلى

األرملةصوتوظنهأذنيهيطرقشيثأحمعألنهانزعجأنهغيرعادته
ءالمماأرعدتأنوحدثيتبعهكانالصوتولكينمكانهفدير

فىلتبنىالمرأةإلىوكيلهفأرسلاخبىاالغنىصةقوذكررعبأفازداد

يعرفولبممغارةإلىأطفالهاح7وتألسهمايجدهالمنهولكالبيت
ورقدفىوالبروالخاجةالضعفمنهناكالولدوماتيجدهاأبئ

االنسانيحتاجآااعأورعبافزأبضأعاتإنهوقيلسريرهفييوحنا

وضيقاخهمومتاعبهمآالمهمثويساندهماآلخوفيليحبخلقأنهيتعلمأن
اسيهموم

ءهؤالانهوعليهوالركيزبهماألظينبغىالذىاآلخراألمرانعله

إلىالمريضدفعواالذبئهمهلنعلموالموشيزحساإليجاعوااألربعة
أنهالواضحولكنةحملهإلىدفعهمالذىهوأنهأوالسيدإليءالمجى

مؤمنيئجاعوابمو

انهافقالتالعميقاختبارهاعنالكنيسةفأمؤمنةسيدةتحدثت

ءاألطباوقالالممادسالطفلوالدتهاعقبالقلبفىخطيربمرضأصيبت

متيقنةكانتأنهاعلىحنماستموتألضهاالعالجمنفاثدةالأنيصراحةلها

زوجهامنبتطللذلكعنايتهامنالصغيروليدهاوعرميأخذهالناللهأن

الصالةبعدالزوجوطلبأجلهامنالكخيسةتصلىأناعىالرمنلجتمسأن
إليالمريضةزوجتهحملقيشاركوهأنتقيةوامرأةوالشماسالراعىمن

الثالثةالجوانبتحطونوأنئمجانبمنسنحملوأوالحأناقالالمسيح
شفيتثمتتحسنبدأتأسبوعينوبعدالمسيحإليالمريصةحملفيءأمناوكانوا
أالمجزةجهذهلتخبرمرةآخركتبتعاماعنلطثمانفئممرهاوكانتمامأ
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سبفحلنمؤمنبكونوالماألربعةءهؤالأنننركرأنالواجبمئ
إليصأالزحافيايجدولمفعندممامكتشفينكانواذلكعنأكثربل

السقفمنالمربضدلواإذالسبيلفوائواكتالطريقعوااخالترةالمعيح

نقبوهأنبد

كتابكتبولكنهمجنهفئعليهليكتبورقبفيانيوحناعتيكلم
وقدااإليهيصلالذيالطعامبههايغلثضورقةكلعلىالمسيحىسياحة

أولعندايمانهميفشلولمطريقهمفىوقفتالتىالصعاباألربعةىل
فيالمسيحىالقاضىأماملهاشريروابنأموقفثتخطامابلصعوبة
وقالجدويدونبالفتىفقفترسبققدالقاضىهذاوكانجديدةتهمة

كلمعهبذلتأنبعدالولدلهذاشيثاأعملأنخأستطلنملالالقاضى

نظيريتفعلىأنوأنصحكأقدمهانأستطيعنةمعوعندىوليسجهد
سيديياآهوقالتالبثيتينعينتهارفعتاألمنولكمنهفاثدةألإذ

وعطفاشفقةأكثركنتإذينتظرمماأكئرعملتلقدألوملثالأناالقاضى

استطخفالأناأماضوعالمومنبدكفضستألنكألومكالوأناآملمما
الحياةأعطيتهلقدلدالوهذاعناتخلىأنيمكننىالإذنظيركأفعلان

يفتعرىأااإليمانعندهاكاناابنىفهوةوربيتهبهواعتنيت

رسالتناوذممونكانتوهكنااألربحةكانوهكذاالصعابمملعلى

ااآلخرينمعونةلى

المنشودةوالمعجزةالمفلي

تلكوكانتةالفالجمنالخالصاألربحةوماعدوهالمفلوجهكان

الجسدمنأهبمآخرشيثأيرىكانالمسيحلكنةواألخيراألوليغايتهم
طاالنسانوفكرفكرهبينالفرقبذلكيعكسوهوالروحبهونعنى

يعنىلكنهبالجسديهتمكانوانوالمسيحبالجسددائمايهتماالنسانان
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عندهجوهرةأفئونطبالجواهرباخإليهبنذعندماأوالتالروح

الظالمفىتلمحاهالتراراألنوءئئطأننيمكفنيةكتحفةيقدصهاعادةفإنه
أشبهماأوانحملأولميلةاالقطيفةمنعلبةفىالعادةفىويضعها

منأعئراهثمامناموضعتكونأننيمالالعلبةجمالكانمهماولكن

يفعلونأنهمالبشربنىمنجداالكخيريئمأساةإننفسهاالجوهرة

اأرواحهممنأكثرأوأرواحهمدونبأجسادهمجمهتمونإذهكذا
أدفىدونالجسدصحةحياخهمفىالعظمىالنعمةيوونالناسمالينترىأال

يذكرونالوهمالجسديعبدونالذينتسمعأالالنفسبصحةاهمام

الثورارخوفيبعدهينطقون3دطعامأكلبعدخرجواإذااالاللهاسم
الذيناقبترأالالذعنذلثبعدشيثأفونيعروالةأدصهااللهم

زىوأحدثأفؤعننباحثءاألزيابيوتءوراعامبعدعامأبحرون

وضهأبرعمااالصحيحةالروحيةالحياةمناةعروهميرتدوهأنيمكن
اتبقرياالقولهذااععىورجالسيداتمنفينالمترءلهؤالعاموس

لسادتهاالقاثلةالباثسينالساضةالممماكينالظالمةالسامرةجبلفىالتىباشان

أنبمكنالالسيداتمنالصنفهذاان4100عالنشربهات

عاجمنأسرةعلىمنيضطجكناوانمسعناتإالباقراتعاموسيراه

فيوالمطمئنينصهيونفىللمستريحيئويلوصفهمفيقالماذاوالرجال

المضطجعونالظلممعقدبونوتقرالبليةيومتبعدونالذينأننمةالسامرجبل
الغغمنخرافأواآلكلونفرشهمعلىوالمتمددونالعاجمنأسرةعل
عونالخرالوبابصوتمعالهاذرونالصيرةوسطمنوالوعب

يدهنونوالذينالخمركؤوسمنالشاربونكداودالغناآالتألنفسهم
616عايوسفانسحاقعلىيغتمونوالاألدهانبأفضل

والمبدأالروحقتلأوالجسدقتلبينخيرعكندماالوثنىسقراطكانوإذا
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واخالقهبمبدثهيموتأنعنبحسدهيموتأنمفضالالمكأسرب
بالقوذ4االشعرأمرشوقىصفروقد

التقبيالتشتمحبشفتئمنيةوهىالكأسأعطىسقراط

نجيسأليموتأطوأفىفآبىغباوةوهىعليهالحياةعرضوا

أنعلىيموتأنيانضلالشربفالفتىأوالسريفةالفتاةكانتوإذا

قبلالروحيعالجومومامأاأكريحايكونكمفارالبهيلحق
11الجسدجع

رةالمهبموالمعجزالمدكج

الروحفمالجمنهخالالمسيحعشداألولىالشابحماجةكانت

الغفرانإليبحاجتهالجميعواهماماهتمامهأثارولذلكالجسدفالجقبل

ضامنولعلهالرجلنفسسحألفضلوااألعظممعجزتههىهذهوكانت
ذكرنالقدواألولويةالنفضيلهذاإلىالداعيةاألسبابعننسألأن

الممكنمنأنهذكرنابلالجسدمنكثيرأأهمالسيدعندالروحأن
علىوتهالكهالشرإدمانهبسببالمريضأصابقدالمرضيكزنأنجدأ

لعبرأرسلالذيالطببيقولالمشهورةبثمكقصةوفيالخطة

ونيصرالنفسءوأطباطبيبإليالدينرجلإليتحتاجإنهامكبثليدى
نقطةأوتلوثعلىاليدلوضعناتضناهالوالنفسيةاألمراضأغبأن

ءرديءمانبعهناكوكانأريحاإلىأليشعذهبعندماضعفأوشر

النبعإلىأليشعبذهيشتكونالمدينةرجالءوجاالمدينةمنهتستقى

يذهبدائمااللهانالرببايمبمالمياهوأبرأملحافيهوطرجءالردي

أعظميعطىالروحعالجإنثمطاهرأويجعلهالنبعإليصلاإلي
الذيسداليسلممريضالوبيلءالدماكانلالنسانوراحةسالم
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صيقاالالنفسىالصراعكانذلكمنأكزكانبلواأللالسقمافى
اليرنانخياالتفىأورستيسعنتمسمهلالغفرانإلىيحتاجالذي
دونكيااألرضفىتطاردهاالنتفام2لهةوإذاالخطيةارتكبالذى

هبمأساطيرجملتوقديسزيحأوفيهجهدأأنأيمكنصغيرولومكانايجدأشا
يدرىالوهوأمهوتزوجيعلمالوهوأباهقتلالذيالمللثديبأوقصة
عاليلويالاألرضفئهاربأوخرطعينيهفقأعملهبشاعةادركولما

كتابأحدلناويصوريوصفالالذيميرالضعذابتحتءشى

قاضيأبخلسثمتاإلثميوتكبذيااالدينرجلديمسدالارئرالغرب

فهسنواتبسبععليهامويحالفجورفىزميلتهتآخريئمعآليحا
باللهييحأأوراحةيعرفأندونالسنواتهذهويقضىالسجن

اوغفرانهاللةرحمةوينتظريعرفحتىفيهانفسهافنىالتىخدماتهرغم
للمؤمنبالنسبةالجسدالم7أنإذاألبقىجالهوالروحعالجإنثم

الغنىلكنلعازرالمسكينححدثكااألرضيةحياتهبنهايةتنتهى

اهغولهذاارقرأوراحمةدوناألبدإلىالهاويةثالنفسأتوندخل
ااالروحبعالخءشىكلوقبلأوالالمسيح

اإلصعبزوالمعجالمفلوج

مغفورةللصفلوجيقالأنأبسرأيماالمسيحطرحهالذيالسؤالإن

إن2900مروأمشيركسوأحملقميقالأنأمخطاياكلك
كلمةهوليسإذالجسدءشفاجدأمنأصعبالمسيحتقديرفىالغفران

الصعربةغايةصعبةثبدوالتىالعظيمةالحقيقةهوبلوسهولةيسرفيتقال

تصوراتهأوالخطيةعلىاالنسانحكمفىالخطأوهوالصعوبةمرجعولعل
الخطيةوجودأنكرواالبشربنىمنالكثيرينأنتجاههامشاعرهأو

للغريزةالطبيالتصرفبأنهاءالفحشاممارسةيعلونأنهمدرجةإلينفسها
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ههعتدهتكونقدوالخطمةتصوراهذاإلييصللممنوهناكلجنسية
الفكرخطايايلركأنيستطيعاللكنهوالفجوروالسرقةوالنهبالقتل

والتركاإلهمالخطاياعنفهملهوليسوالحسدوالحقداهيةوالشعوركالكر

تماماشرفلوه11002الصحيحوااليمانالواجبفعلكمدموالسلبيات

اللههوإذالشرحمهاونأوبتهاونأنيمكنالوكيفالخطةمناللهموقف

فسادكلأبدياحتنافرأطبيعتهتتنافرالذىالعادلالطاهرالقدوس

كالمجنونيمميرتسنروبردريكفرىاالنجليزالواعظارأوايتونبرارعشوفي

حمعألنهطحنأأسنانهيطحنيكنادوهووالغضببالثورةيلمعووجهه

ذلكتصوريستطيعالوهوجمهااإليقاعيرادبريئةفتاةضدمؤامرةعن

ابخطيةضدالصورةبهذهمشاعرهثارتقدالقديسالرجلهذاكانإذا

مالئكتهوإليعينيهامامبطاهرةليستءالسماالذىاللهةقداعغولنقفاذا

محاولةكلضدتقفالكاملةاللهنواميسكانتوإذاااحماقةينسب

الحالفييصعقالكهرباقالسلثعلىهيدأحدهموصعذافلكسرها
تعدىنهوذلكعنقهقتلجبلفوقمنسقطوإذاهوادةثون

الروحيةاللهنواميسباألوليفكمالجأذبيةناموسأوءالكنهرباناموس
منكانوقدااويخالفهاعلجهايعتديمنعلىتقالتىواألدبية

صليبغيرمنحياةأونجاةيجدأنفوانحسقطالذىاالنسانعلىالمستحيل

قداستهحفعمتهوتالثمبعدالتهاللهرحمةفيهالتقتالذىالمسيح

بروحهبدأإذالمشلولالشابحالصحيحةالنقطةمنالمسيحالسيدبدألقد

ونفسهدروحهالسالمعنيبحثمكبوتصرلفيكانالشابأنويبدو

11وينتظرهإليهيفتقركانالذيانالغفربسالمالمسيحوأجابه
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يسراوالمعجزةلمفلوج

الداخليةالحقيقآلرأيؤكدمنظىهانأخارجيابرالجمسدءشفامعجزةكانت

علىالمسيحقولفيكتشكمنالخاضريئبينمنوجدفإذاالعظيمة

قولوأناللههوالذيصاحبهإاليملكهالالخطاياغفرانأنأساس

علهكانوصحتهادقهاإثباتإليتحتاجأقوالمجردإالديسالمسيح

ثمومنةواألسلاأليسربالمعجزةالواضحهانالبرهذايعطىأنالمسيح

ليضحىالحالفيالمححولفنهضوامشسريركاحملقمللمفلوجقال
الجميعهتحتىالكلقداموخرجالسريروحملللوقتفقامحامال

عالجوهكذا221مرالقطهذامثلرأيناماقائليناللةومجدوا

قبلالروحلحاجةاألهميةوأعطىالرجلمرضودقةبنظامالمسيح
غناهبحسبنفتكرأونللجحامماأكثرذائمأيفعلوهوألجسدحاجة

اآميناآلبدينأبدإلىقحوسالاسمهتباركالمجدافى
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51

أديابتعمةأديدفوادوجلط

وصلريملمالمجعدخلخر2سبتوقىال

66الودأيابسةاليمنهيدهرجلهناكوكان

الرياضةفىظهروأمنأبرعمنجامىدىتلناسكشابهناككان
اوليسباقفىيشتركأدطعليهوكانليدلإيركأسهوبهانووالعد

عقيدتةممتعمكمنوهوالشالبهذلولكنلبالدهممثالبباريس

وهويرفضاألحديومفيءجاألنهالسباقمافييدخلأنرفضالمسيجة

بأكملهاأورباكانتولوحثىوالرياضةللعمبطمجاالاليومهذايكنونأن

شاقابرأعئبارهالشابالىخالجونظرغضاضةأدقذللثفىترىال

لمعمببحدثكفنولانجلتراصحفذلكفيبماالصحفجميغقتهوها
الشابفدخلهآخرليومالسباقتأخرأنالسباقفىالشابألهميةوما

لهقكيلهاجمتهالتىالصحفوعادتكذهالالجميععلىتفوقةوكان

ةلرادنإلىعادوعندمالمبدأواالعقيدةبقدسكشابأنهأثبتألنهالماخ
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الرياصةاأللعابفيثرفالمفوزهجاتإليالذىلمشابضحبيرأاثامو

السليمالموقفعلىوالحرصاألخالقيةوالمئلءالمبادىأااحزفيأيضأالز
اأالرببوآمن

عملهيحقالأومجققيماهامادرسأاليابسةاليدذىالرجلقصةتعطينا

تزيددونالسلبمالصحيحالتعرفيكونأنينبغىوكيفالسبتافي
اليومهذافيوالخلمةللراحةاللهشاعهالذىالمعنىيعيبأنيمكننقصأو

التاليةالجواتبمينهالقصةفيللتأملنقفأنبنايحسمنثمومن

ابابسةاابقوالبدالرجل

نىاكانتاليابسةاليدأنعلىئسفبالكومرقسمتىلحونلوقاانفرد

أوصجهكأفةتمثلالتىهىنىااليدأنإذمغزاهظسىأنينبغىالماوهو

عنوتشلاليدهذهتيبسأنمنأشنعأوأرهبهوماهناكوليسنشاطنا

أياديهمينالأكزوماولمنقسنولآلخردتهبهقومتمملكل

أيدجهميمدونالوهمءالسماتجاهقطيدهمفعونيلفهميابسة
يهمبايىيأخذأندتهيسمحونالالذينوهماللهعهداخفيللدخول

علىجريحايوونالذينوهماللهلمجدءبعالموناليتقدالذينوهمنىا
يدإليهبمدوصاالأوفندقأقربإلىلونهويهيسرعونقالطريق

يعرفونالالذينوهموالخدممةالمعونةعنيابسهأيديهمنألالمساعحة
مةالخدابهاأملىخدعنأيديهميبستدفقسمألقبالنسبةحتىهوصحيحما

أدأيديهمقددوةفيليسلوكاوعأدلصالههومااذكنلالصحيحة
وانطاشواالخرفعلعنأيديهموالخلحةوالعالمانالشيليبسقديفعلوه
بعضهمحملسنواتمنوفسادويثرضارهوماكلفيالعكسسعلى

الجزيرةوهذهبربادومجزيرةإلىمكانهامنهالنحلخاليامنبعضأ
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ءللشتاآالطعاليعديانثمطالبدامةفيالنحلأخذوقدالصيففحهاطول

تعرفتكمادالالجزيرةوأنطويلالصيفأنالحظنهولككعادته

وهناكهنأالطيرفيالوقتوصرفالجمعفيعادتهعنفأقلعءالثتا

أكزمابالقولذلكعالوعاظمشاهيرأحدعلقوقدهالناسولدغ

ونخبهوذىلالناخاإلنتاجمننتحولإذالنحلهذامثلنحننفعلما

يعلمالوقدحياتنامموويضعفلنايعلهذاأنفيشكمنومااآلخرين
وتصرفانهمبحياخهميعيثمونأنهمالمسيحكنبسةإلىيدخلونممنونثيرالك
اليابمسةباليدالكنيسةهذهداخل

المتحدةالوالياتفيالعلمتطلبصينيةمسيحيةاةونججريسكانت
أنلىتسمحيئهللهافقالتأمريكيةزميلةإليمرةذاتتحدثتوقد

الزميلةلهافقالتاالمسيحكنيسةفيعضوأنكعلىيدلالذيماأسأل

أنأريدنىولكالصينيةفقالتالكنيسةءأعضامنالدوامعلىعائلتناإن

عنتميزتافروقتوجدالصنفياآلخرفيوبيزمبدكالفرقأفهم
ءشىفالأنتمأمانقامروالاألفيوننتعأفىالفنحنالوثفيينمنناغير

للمثلالورقوتلعبونوتدخنونتشريونكمأتإذالعالمعنالبتةيميزآ
لقدالمثدسالكخابفيهتقرأونوقتلديكمهلأعلموالتماماالعالم
الكثيرينالكنيسةإليذهابهعندمعهيأخذوهوباريسمنبةعرأبىىاشتر

فقدسيارةوعندمضيفتكمأناأمافيهنسكنىالذالشارعمن
أنطنىكيفذلثبعدألسألوإقالكنيسةعنبعيدآأخذنموفى

اليدأواألشلالعضوسفلالهناكنعماالكنيسةفىءأعضاتكرنوا
ااالكنيسةفيليابسةلنىا

للعضويةماالنظيطلبنيوبوركفىالكنائسإحديإليزنجىنئدم

فسأخرجالكنيممةفيالزنجىهذاقبلغإذاايقولالكنيسةءأعضابأحدوإذا
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منابعضافإنالكنيسةفياألخاهذئقبلوالمإنقالآخرعهوإذها
محينةطبقةأومعينجنسعلىثؤسسالتىالكنيسةألنهنهاسيخرج

الكلنيسةفإنءالبقافييرغبالالجضوهذاكانوإذاءالقاحقتستأل

هذهبروحهنيسةالكخارجهوالخالواخفيشيئأألنهتخسرلن
مثلوهوالمجمعفيالعبادؤحاضرأاليابسةاليدذاالرجلكان

اينىاليدهىسفولاليابسةبيداللهبيتإليخلونيدالذينقيالكئير

يابسةاليدءفاوفالوجل

والحساسيةالحياةإليهافتعوداليدهذهتشفىأنالبالىالمسيحاهتمامكان
ووضعاللهوضعهاحيثإليتعودأخريبعبارةأووالنشاطوالحركة

يعيدناأنيريدإنهحياتنافيالدائجالمسيحمملهووهذاالحياةفيرسالها

علىخلقناأننافيثااألصلأنإذعليهاللهخلقناالذيالصحيحالوضعإلي
األصيلالوضعهذاإلينعودأنالصحيحةالحياةوأنومثالهصورته

والمتاعبالتجارببمختلفمحاطأالصغيرالصيىكانالحياةفى
وأراهحلمفيمالكلهظهروعنفهاقموتهاأمامتئهارأننفسهأوشكتوإذ
يخكونسنهمثلفيالصبيانمنلمجموعةولياةالصواعورعدة

الجمالمرحممعلىفخلعابسوعالصبىاهموسطفىوقفوقدويلعبرن
صحتهبجمالأقرانهساثرعلىيتميزيسوعبىاوكانالقدسيةوالروعة
عندالتالميذمنجمعصورةأخريصورةالمالكأراهثمطلعتهوهيبة

والتفكيرءاالصغاعليهبداوقديسوعبينهموقفوقدالمحلمينأحدأفدام

النجاردكانفييعملأبموهأخريصورةوفىجميعأمنهمأكثروالئأمل
علويةمرتفعةتبدوذلكحارهأفكوكانتعاديةسسيطةئيابأارتدىوقد

وفيوالخبءبالوالمفعمةأحاديثأمهخيتحدثرآهغيرهاوفي
التعبداعليهبحاوقديهلىالممماوياآلبيديبينراكعاكانأخرى
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ميأانحنىحتىالصورهذهالصغيرالصبىأبمرأنوماوالقةاليقن

كانتالتىالصبوةههذلىتكونلكىساعدنيقاثاليصلىقلبهأعماق

إناوالناساللهعندوالحكةالنعبهةفيأتقدملكىوأعنىلسيدي
معوقكلمنفنتحررومثالهرتهصلىإلييعيدناأنهوفيناالمسيحممل

وكانبارسونزبيترهارجلهناككاناااليابسةاليدومنروحى

بارسونزوكانباركراحمهءاوالثرالسلطةواسعرجلإمرةاتحتيعمل

الخمرعنلالقالعنصحهفىباركرمحاوالتكلفاثملتوقدمدممنألمحمر
وخلفتمماتتقدبارسونززوجةوكانتالعملمنطردهقرروأخيرأ

أبيهاأجلمنلصالةلفىتصارعالصغيرةوكانتأسراحمهاانجةله
بارسونزطردقدأباهاأنحمعتأنمااحمهاكالراضغيرةابنةلباركروكان

عنسألهاوأذالعملإلىأخريمرةيعيدهأنوتوسلتإليهذهبتحتى

المدرسةفيفتاةأفضلوأنهاأسترابنتهعنحدثتهحتئذللثفيالسبب

عظاأنهاحتوأنهاالروحوحزبنةالجمممونحيلةالوجهممتحعةوأنها
محبةلبكعليهاوالسهراتمريتولىتكانتاألخرمرضهاأمهامرضت

الخمرمدمنأكونهصيقةولكنعليهتؤاخذالسكيرأطأبيهاكونوأن

أنيمكةبأمرهاسخنىإنناباركرفقالأاقلبهاتستحقألنكافية

يمكنبحيثكبرتانهاوأظنمعهجطكهالنولكننفسهأبوهايهلث

فقالتمناسباعماللهاتجدأنختستطأمككانتإذاالبيوتأحذفىتخدمأن

أنتعلموهىتسعدأنلهاوأنأبىياسعيألتكونلنمماىولاالبنة
صةفرأعطهاأخرىمرةتجربهليتكالهالكإلىسريعاينحدرأباها

رويتوبلمحرجعااألخيرةفرصتهأنهايعلمحيئفلربماأخريمرةواحدة
الصالةدائمةالرجلابنةاستركانتالوقتهذاطوالأنهتعلمكالراتكنولم
وهوبارسونزأعماقفيجديدءشىدبالوقتنفسوفىاأجلهمن
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الخيوطهلهاللهجمعلخدبهالمحيحةخطيتهيصارعجعلهالذىإلجمان

والنجاحصارلالنتاقوةاوأعطاهالتعسءالخاطىلموضوعالرابالة
الصعوباثأونفسهفيقامالذيالهائلالصرلتصويرنحاوللنوخكن

يهعرةمراتجربلقدفيهبرةالشعادتهتحكنمءجرامنالقاهاالى
أعانهاللهولكنواالستسالميأساإلمطذلكساقهماوكثيرأقواهوخارت

أحديلأوفيوالسعادةوالبركةلرالخمنبيتهوامتالاألنتصارملى

منأفاقوقدفأجابهاأبياآلنلسعيدفيألسناألبيهااالبنةتاقالاأليام
ةالحمعافىعلىالحصولفيآملكنتإذاأوسعيدأحقاأناكنتإذاعميقتفيكير

كاللهبعدذللضبكلمدينأقعزيزقياأظننيفاآلفالعالمفى
للتوقفمحاولةكلعنكففتوقدالهالكإليلرىسفيمسرعاكنتلقد

بمتناولفىضعتهوالذيأقدسوالكتابوشصائحكبصلواتكوإذا

اأخريمرةالنهوضعلىأعاننىذككل

السبتفىءثفاوالالرجال

السيدأىحولهفنظر9ولبالالرجلعنروايتهفىمرقسانفرد

وهناه3مرقسقلوبهمظةغصكلىحزينابغضبإلهمالمسيح
حزنهنرىهنابلالسبتحولوالفريمميينالسيدسبامميقاالخالفنتبين

عميتالتىيونوالتحجرتالتىاليوبلماءبالسخطالممترجالحميق

علىاللهتحمدوممىالمريضانمسأنإفقاذفيالمعجزةشلمسأخهادرجةإلى

صاخىالشمكويموضوعأاألمومنلتجعلبلبؤسهمنالبائسانقأذ

هذاإليينقلببلفحسبالناسبينالمنلقينعدمالاوهكذالمعجزة

علىالسخطءإشعياصبوكاوالمرحلوأمرأالحلوليجعللئعصالحد

نورأالظالمالجاعلينشرأاولخيرللشرخيرأللقاثلينويلهكذأالفاعلين
غضبفقد552أشمرأوالحلوالمرحلوأالجأعلينظالمأوالنور



يصغأنيزمعهوعافييراقبونهكانواالذينالفريسيينعلىلسيد

بكسبءبناكانأنهقديمتقليديقولالذيالمريضالبائسخالمعجزة

يتعللالحتىيدهقوةإليهيعيدأنالمسيحءرجاوأنهالبيوتءببناعيشه

فريسيينالعلىالمسيحغضباتقدوقديستعطىأنرويضطالعمل

قيدإليوراحتهوخدمتهاالنسانلخيرأساساوضعالذيالسبتحولواالذين

اإللهىالزتيبأساسوالرحمةوالحبفالحنانعليهقاسءوعبمرخ

دخلتإذاالشريعةحسبضهمنكانمثالفالجاخالسبتلوصية

صاحبكزرععلىترخالمنجالولكنبيدكسنابلفاقطفصاحبكزرع
معهيحملأندونأكلماإذاسارقأيعتبروال3252تث

هذاأنلزعمهموذللثمنكزشرفهوالسبتيومحدثإذااألكلهذالكز
حصادعمليةيعتبرالسنابلفقطفاالطالقعلىجائزغيرعملهواألكل

تذرلةيةيعدعملالقشمنالقمحوفصلدرسعمليةيعتبرباليدوفركها

ليالماحملفقديابستيئتينتينوزنمنأكرالقمحمنعيةأحدحملذاف

هاناعنالناتجةالقاسيةاألضراريؤكداليهوديوالتاريخالسبتفيحمله

علىيقضىأنأرادعندماأنتيخوسأنويكنىالمتزمتالضيقالتفعممر

بأنهمولعلمهبهاليلوذواءالصحرافيممهوف11اختارواالذفيالمكابين

همرفضواوقداليومذلكفيهاجمهممبتالايومفىسيئأيعملونال
شاهدتانداالرضءماوالالرسببلفىجميعائتوقالواالهجومعلىالرد

وكانواومواشيهموأوالدهمونساعيمهمقتلوهموقدظلمامموتبأننا
أكثروماأورشليميهاجموهوذاتهءالشىبومبىوفعلأااسالنألفامن

القبيلهذامنحدثما

عندماداودفعلهماإليباإلشارةاألحمقالتفسيرهنماعلىالمسيحردوقد
الكهنةإالأكلهيحلالوالذيمعهالذيئالغلمانوهوالتقنممةخبزاأكل
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لربأقداسقدسألنهمقدسانمكفىنهيأكلوالذفيوبفيهلهرونهو

ألنلومإليهيوجهأندونوأكلمنهأخذالجوعبسببداودولكن
الكهنةأنعاالطقسيةوالممارساتالعاداتقبلتأقاالنسانحأجة

وذبحالناركايقادالسبتيومفىالهيكلفيكثيرةبأعماليقومون
ألنممنوعةذاخهاحدفئاألعمالهذهرتعتوالأشبهوماالحيوانات

فىاللهقولالمسيحاقتبسوقدتالسبتيومفيتصتصرأنينبغىالعبادة
66هومحرقاتمنأكفراللهفةومعوذبيحةالرحمةأريدإنيهوشع

ائضوالفرالطقوسأسيراالنسانيضعلمالمقديممناللهأنبذلكيكشفوهو
السيدأنفىشبهةوالتءشىكلوقبلأوالبالرحمةيمتعهأنقصدبل

ثالثةقدموقدالسبتفئيعملأنينبغىلمامفسرخيرالسبتربوهو

العبادةوأولهاالسبتفىالسليموالتمرفالحياةلبابرتعتاساسيةأمور
حميسبالمجمعودخلالمصبتيومفئالعبادةالثابتةميحالمعادةمنوكان

معالمجإليءجماوقدهنانراهنحنوهأ461الوالمعبتايومعادته

إليهيتجهانينبغىالذياألهمالمقصدهواللهوبتفيهالمعجزةليصنع
والعقليةالجسديةلراحتهمهواليومهذاأنإذالربيومفياللهءبناأ

لمجسدتراحةيكونأنيمكنبأنهالظنوإنطءسواحدعلىوالروحية

واجبةالضرورةأعمالأنكابجهاالحماقةهوإنماالروحأوالعقلدون

مباحاءثىكليصبححتىفهمهافىالتوسعيجوزالوالضرورةةفيه

لهيكونمنكمانسانأيالقاثلةالحجةمنيجعلأنأرادمنكل
2111متويقيمهيمسكهأفاحفرةفىهذاسقطفإنواحدخروف

ااالحليكونفاذاسبتكلحدثهذاأنوهبالقولذريعه

كلمعهايستباحالرورةواعليهيقماسالءاالستثناانالجوابوكان
فإنالحفرةفيسبتكليسقطالخروتأنحدثفإذاااتصرف

افرةاردمأواشلروفبيعهوالصحيحالحل

892



أيضاالخيرلعملجليلةفرصةالسبتفيرأيالمسيحفإنحالأيل

األعمالكلاليمنىبيدهيماوسأنيستاليعصحيحآانسانأالرجليحودفدكى
الخيرايفعلاوامالدعلىوهواليدالمسيحلهمدوالخيرةالطيبة

فعلهايلزمضرورةاصليرفعلكانذاففعلهعلىاليمنىأياديناويشجع

العبادةيومفئوضرورةأهميةأكرالخصوصوجهعلىفإنهالدوامعلى
اأءحدسواعلىوالرحمةالضرورة
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01

بينالجدكورةمجنون

اسمىقائالفاجاباسمكماوساله

5819مرألونكثألفنالجئون

ثميطانالانوأنهاعنوباكتااكوريالىماريلمشهورةاوائيةالركتبت

المنظرأنيقمهذباشصانصورةفيظهزوقدالشيطانتصوروفيه

مجلسمنليخرجنائبوهوعاليةبثقافةويتكمالثيابأصسنيلبس
تاالنسانتريناإذ00أحدعلىيخقالوالمعنىالبريطافىالعموم

المسيحالسيدقالوقدكامالءاستيالعليهواستوليالشيطاندخلهوقد

رذتريدأبيكموشهواتإبليسهوأبمنأنغيحاورونهكانواالذينلود
العالماهذرئيسالشيطانكلوأطلق844يوتعملواأن
رثيس651كو2بليعالبولسالرسولووصفه2113يو

الحية44كو1العالماتإله22أفءالهواسدان
58بط1زاثرأشدبطرسالرسولعنهوقال11301كر2
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الحية38يو1ءبخطىءالبدمنالذييوحناالرسولنعته

رنأبلانيةبالعبرلهيقالوالذيالهاويةمالكالعظيمالتنينالقدجمة
التعبيرنفسسوهو911رؤ219روالهالكمالكأي

لسيطرةمثالأدقيعتبرالجدرينكورةومجنونااباليونانيةأبوليون

عسكرتالشياطنمنبأكملهافرقةأنإذاألرضفياالنسانعلىالشيطان

نراهأننستطيعولعلناشياطينمعسكرالبشرىاالنسانفأضحىفيه

يلىفيماذلكبعد

شيطاقوالحلولنونا

هناكبأنيؤمنأندوناللهكلحةبحمقيقرأأناالنسانيستطيعال

هيبالرتأثيرهويفعلفيهيدخلولكنهأصالاالنسانعنخارجهوما

معناهالجثونالكلمةأنإذبأكلهمعسكهـرأتحولمجنونأمامونحن

غريبعالملناينكمثمفوهناجندىأالفبستةرتقدعسكريةفرقة

حاولوقديفعلمامديأوإدراكهنستطيعالتصورنامهمامجهول

والحقالواقعكنبعيدأتفسيرآالشياطينموضوعرتقسثيرونالك

شياطينأياشرارموبالموقأرواحإنهمالقدااليونانيونفقال

ورأىاألرواحعبادةعندهمنشأتثمومنأبراراآلخروالبعفس
عرففيكانواالذيئاللهءأبنابينالتزاوجساللةهمالشياطينأنغيرهم

فريقوقالالناسبناتوبينينالساقطةالمالئكالراياجهاآلخذين

بعشرةمطوقانسانكانوانءالهواتمالالتىالشريرةاألرواحانهاثالث

هذهوانيسارهعنآالفوعشرةيمينهعنشريرةروحآالف

منعلىظرةوأنهااريوالبروالقبورالنجسهاألماكنتسكناألرواح

حديثاالمتزوجينوعلىطفالاوالدةعندءالنساوعلىوحدهيسافر

الناسبعضاعمقدوقدالظالمحلولبعدخرجواإذااألطفالوعلى
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كالجنونالعقليةاضاألمرذكفىءسواالشياطنسببهااضاألمركلق

هناكإناقداممطالمصريونوقالأيضأالجسديةوكالصرعوالعصبية

آخرونيقبللموالشياطينسكنهاثأنيمكنالجسمفيكاناموثالثينستة
افيةالخرمعتقداخهمفىالناسسايرالجديدالعهدإناوقالواألفكارهذه

هذهأننعتقدكننالالمسايرةهذهبحرنشفاوهمالمستحيلمنوكان
وضهبصدقهالمسيحوأناقاإلطلكلصحيحةغيرخياالتكلها

إبليسجنودهملنالثمياطوأنالشيطاقالحلولعنكشفاتهومعجز
ولكسالسؤالهذامورجانكامبلسألوقداللهحفرةمنالساقط

شياطينتوجدالوهلرةالكجهذهالمسيحأيامالشياطينظهرتلماذا

المحةكلمةفيالمتعمقالدارسوخرجاأليامهذهفيالناسأجسادنتسك

الشياطينتكونأنيستبعدالوهوبالجوابيقطعأناشمانيستطيعالبأنه
لخبثهاالمسيحأيامفىكمابالكرةظهورهاعدمويعللاآلنإليقاثمة

بعدمالناستقنعحتىتظهرمماأكثرتخئفىفهىإبليسبقيادةوشرها

حالايعلىالواضحوالرأياليومإلىتعملفهىذلكومعوجودها

علهيظهربأتفيهاللشيطاناللهيسححالتاريخفياتفزتوجدهوأفهأمامنا

واألعظماألفعلواألقوياللهقوةاجهتهموفىتظهرلكىوأثرهوسلطانه
بشاعتهافيالشياطينسلطةوظهرتالعرافينوسطفىموسىظهرذاف

المسيحءجاوإذاعليهاالسيطرةفيوسلطانهونعصتهاللهقوةلتظهرنماف

ينتصرلكىالجبارةبسلطتهاياطينالشتظهرنمافإيليصاعماللينقض

أوأكملوأعظمأقويبسلطةالسيدطيها

ةوبالميكركتشافاهوالحديثةالعصورفياألكبرالطبعلماكتشافكان
6الصنخرفىومتناهيةاللقةفيغايةكائناتمعروفهوكماكروبوالمي

س35



ولكنمنهامياليينلىعتحتوىقدءالمامنواحدةقطرةأنحيث

الموتأوالحياةفىيتحكمالذيهوظرراكغيرافئالميكروب
أحمقيعتبرتجاهلهاوإذاالميكروباتهذهيتجاهلطبيبواليوجد

األمراضعنهذايقالأنصحذافطبيبايكونأنقطهواليصلح
أنيمكنوالالروحيةمراضلبالنسبةأصحفإنهالجسدية

وجهكلمةالشيالنخلفهانريأندونموتهأواإلنسانحياةنقهم
منهاطردحتىعدنجةفىاإلنسانتعقبالذىهواليسوجانب

أيوبمأساةخلفظهرالذيهوألسالبشرىبالجنسابالخروحل

واقفانراهالذيهوأليسالشنيعةالسقلةليساتلداودإليءوجا

فسلمصهوذافيدخلالذيهوأليسليقاومهالعظيمالكاهنيهوشعيمينعن
الحنحقاكغربلةالتدميذيغربلأنحاولالذيهووأليسسيده

منالعددفيبختدفأنهأكرندركأنالالزمومنليسقطهم
واحدمنأكثرهوومرةمجنونفأواحدهوفرةإنسانإلىإفسان

ومهماالجدريإنكورةمجنونفتبأكملهافرقةوهوالمجدليةفتسبعةفهو

نهفنحتلفةأسبابإليالبشرحياةفىالاألمنالكثيرتردأنحاولت

الشياطينبوجودثمنتإذاأالتفسيرألهاتجدأنيمكنالحاالتتوجد

ولحمدمحليستمصارعتنافإنقولهفىلنايكشفبولسوالرسول

أجنادالدهرحهذاظلمةعلىلالهاوالةخالسالطينخءالروساثبل
مجنونلةطعلىينلبقمما621أفالمبماوياتفيالروحيةالشر

فنحنبائسإنسانفىبأكملهافرقةرابطتفإذاالجدريختكورة

إبليمىبخضعهامتدرجةرتمنالمنظمةالمجوشقواعدتحكهافرقةآأما

اللهألمرالخاضعينمنمالئكيةجرشاهناكأنوكاسلطتهتحتجميعأ

إمرتهوتحتإبليسلسلطانتخضعأخريجيوشاهناكنفوسلطانه
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جيرشهـاوالخيرجيوشيهبينالرهبالصراععنلنايكشفالروئاسفر
ائقاأدقمنيقةضهويطلقأاالحلولاألمرانوقصارىءاالضر

البشرىالفكرمناعهاانتزيحأولنفسهالشيطانأنرالمثمنوأنهوأصدقها

البسرماليينعندوهووبشاعةوغدروخبثءدهافيالرهبعملهعمللي

يوجدالبأنهأشبهماأوالنفسىأوالعلمىالتحليلمبايقنعهمأنيحاول
الوهيبةالحيلةإالليستذاتهاحدفيالمحاولةوهذهالشيالنهاءثى

11الجنميةالشيطانية

الشيطانيةاوواألالبنون

هوأولهاولعلالمجنونهذاحياةفىأثارمنرماأكروما

فؤادالدكتوريقوليقواونكماازدواجهاأوخصيةاانفصام

نهصأحمايتغرالثابتةموحدةالشخصيةتكونأناألصلاألهواني

وتتعددالشحنصيةتثحلقدولكنالحيلةمنالختلفةالظروففىسلوكه

كلنحتلفتينشخصيتينذااإلنسانفيصبحلهاالمميؤةوحدتهاهبوتذ

كلحالةفىينمىإذالشخصيةأمراضمنمرضاهذاويعداالختالف

وأصدقاعهوأسرئهاحمهيمىوقدأخريحالةفيشخصيتهعنيعرفهما

ثجاألولعملهيغايروممالمختلنمينءدقاوأصجديدآااويثخذوممله

عسشيئأيذكرأندوناألوليشخصيتهإليقصيرةأوطويلةفترةبعديعود

التتاخعلىواحدجسدفىتحالننفسينهناكلناكأنويبدوالثانيةصمخصيته

وتظلورالالإلمتنحدربلتعودثجأصالتختنىالالثانويةوالشخصية

ءالعمابعضاستطاعوقدورالالمالئمةالفرصةتجدحتىهناككامنة

اليالشخصيتينإحدىمنالمريفسينقلواأنالمغناطيسىالتنويمبراسطة
الالشعورفياألخريالشخصيةوجودعلىدليلهذاوفياألخري

كثبروفىالشخصيضينذاالرجللناتوضحهايدومسترجيكلالدكتوروقصة
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النفسرجالمنونالكثيريعرفالوقدذلكمثلنجدالقصصغ

هايدومسترجيكلدكتورقصةكتبماعندسوناستفنلوبسروبرتنأ

روميةرسالةمنالساثاالصحاحمنيستوحيهاكان

ركضالمسيحرأيماعندفهوالشخصيتانبهكانتالمجنوناهذ

بلغةيتكمالرجلبدأهاعنالمسيحسألهعندماذلكوحلهوجمد

العجيبومنلماونكثيرألننالجئونالجمعلغةإليوتحولاحمىدللفر
علىالناسماليينفئالرهيبةالظاهرةهوالشخصيةفىاالزدواجهذانأ
رجلأنهعالمايوحنايهابكانالمعمدانقاتلودسفهيررضا

602مربسروروحمعهأكثرفعلحمعنهوإذيحفظهوكانوقديسبار

672مربراسهيؤقأنوأمرسيافأالملكأرسلفلوقتذلكوخ

هوإذالشخصيةفىاالنفصامأواالزدواجمنكلرأاألمرأنعلى
موتعندهالحياةالقبورفيليسكسةالعامرالمدنونابئتركلقدالشذوذ

دماعنكلهالبشرىالجفسيمثللققةاوهوحياةعندهوالموت

أنالمسيحيةالرسالةومهملىالحياةعلىالموتواختارأوضاعهانقلبت

بلاألرضفىأقدامهاعلىتسيرالفالناسالمقلوبوضعهقعيد

أحيدهمسألاأعلىإليوأقدامهاالبهلوانيريسكمارووساعلىمرتس

اآلخروأجابهالعالمفىالمجاثنعددعنتخبرنيانتستطيعهلصاحبه
ألنهمعدهأستإخفالالمجانينأماءالعقالعددعنأخبركأنأستطغ

إليطريقهفييسيرعظيماجيشأيرقبانومجنونعاقلوقفالعالمأغلبية
منقأجاباءهؤالءجاأينمنللعاقلالمجنونوقالالقتال

وماذاااالحربإلي300ايذهبونأبنوإليااالسالمأرض

اهذايقعلونولماذابعضأبعضهميقتلونااهناكيفعلون

ولكلنىضأمجنونأأكونقدالمجثونوقالااالسالمعلىليحافظوا
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إنجليزىواعظكتبااءالعقاليفعلهىالذهذاأفهمأنأستطيعا
وفيهمكانكللغزأويوبيكلغزاهاأقصةبيرسجىماركاحمه

جميعألنتعجبوقديوبيلضهااغريبةمدينةيدخلسانخايتصور

يلبسونأنهمإذفقرهمبسببهذايكنولماألقداماةسكانها
يسيرونذلكومعوالثروةالرفاهيةمظاهرعليهموتبدوالثيابأفخر

نههعجبازدادوقداأالصعبةالطرقوفيالقاسىالصقيعفيضاة

منواحدأولجوإذاألحذيةمصاحعليهاكتبكبيرةبناياترأى

هلمحاضرةيلقىوواحدأوالجزحىالعرجمنجمعارأيالمصاخهذه

لألحنميةمصاخأوالتصورهماأنأدركوقدقدمهاءشىيوجد

عناوينورأيواألحذيةاألقدامعنالمحاضراتءإللقاأماكنإالتكنلم
فلسفةلوحديثأقديمأافابىشعرقضيدةالقدمظاهرعجيبقبم

المواضيعهذهوكانتالقدمألصأبمالقاثقالمظهرالكعوب
علىليريالمكمانمنوخرجاوحماسبجديةالمكانفىتناقشالتى

بهمولمهبميخبرالمدينةأهلإليفأسرعأحذيةيصنعرببعد
وااكلوخروجايعنيهالفيماتدخعدوهبليقولبماالناس

عجيبأآكالالهذايبدوربماةإليهاإلنصاتيجوزالولغواثقةاي

الذياإلنسانوزمانمكانكلفياإلنسانضيقةهولكنهوغريبأ

وبطلإفككلءوراوانطلقخالصهصخرةعنوغبىاللهرفض

اإللهيةالحكةيرفضوهوالحياةفيكاذبةفلسفةوعاشوفساد

انهاالضياعإليتقودهأخمهايعموهونزواتهوشهواتهءوراوانطلق

االقيورفيالمونيخويعيشالبيتفيالخياةيرفضوشاذمجنون

المجنونوحياةنجسةالعظامتمسالتىالخياةألنالنجسنوناوهو

يطلتهكثرأماالنجاسةهذهفيأنهالمثرءوالشىنجاسةفينجاسةكلها
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ألخالقولوالسمووالشرفالفايلةألثتابعليهالناسيللقأونفدسهلى
حياتهنيويوحناأدركعندمااألرضعنءالسمابعدعنهأبعدوهى

حياةبأضهااألوليياتهحيصفأنيترددلمالتجديدبعدحقجقخهاعلى
البشريفعلهعماالجوانيعفماكشيرةمراتبلوالقذارةالحيوان

جراحأقسىومانفسهيجرحإذلنفسهمؤذكلههذاجانبإليوالمجنوذ

عليهيطلقعمااإلنسانصيحةنسمعأنالجنونمناليسىااالخطية

وخالسرطانلهويجلبيقتلهالتدخينأنيعلموفالمنهلىالبشر
ذلكوحعمرهتمصفالعارمةالثهواتأنيعموهويدخنذلك
تردددونوقوةعنفمنيمالثمابكلإليهايندخفهو

غرفةإلىدخلتأقلواسكتلندامشاعرهزالذىبارنزروبرتقال

علىمددخاآلخرالركنوفيمنهاركنفىالويسكىبرميالمنووجدت

سأموتأنيأعلموأنامنهلشربتالبرميلمغيدنولمقينللئأناستعداد

القصرةللقصةكاتبأعظمبوإلنارادجحكانءالشىونفسأاموتأ
الهندفاتحكليفلوردوالخمرللمسكرعبدآكانوالذيأمريكمافي

ألخباربافرحاهتزتبأكملهااانجلزإنتقولبرقيةأبوهإليهأرسلوالذى

أناالنجليزيلمانالبروقررفأسعالوطنإليأسرعنجاحك

رأسهتخترقرصاصةتركبليستلمهلمولكنهالجنيهاتمنمليونايعطيه
أيضااآلخريئيؤذيبلنفسهيؤذيالوالمجنونمنتحرأماتإذ

إنالمكانفيالعابرينعلىالطريقيقطعالجدريينمجنونكانإذ
11والخراببالضحاياةمدائماالشيطانطريق

الوضعءأثنافىالجميلةروجتهوفاةبسببنالمحامالأحدإيماناهتز

فشيثآوشيئأزوجتىاللهيسلبىحقبأيبحنقيسألماكشيرأوكان

الخصوصبهذااآلخرفيوبنبينهحادةمناقشاتحدثتوكماإليمانأنكر
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متمتإذاإنكاظلودعنيتحدثونوهمكثيرفيلليقولكان
ترففكدبقليلموتهاقبلزوجتهوضعتهالذيابنهأمااالبابكمسمار

أنهألوالدهيخهايرىكئيرةفرصلهتكنلمأنهوخمربيهرعايةفي
ترىأنيومأالمربيةطابتوقدالحادةمناقشاتهكشيرةمراتخ

تكلمهأنويلزمويشحميحلفالولدبدألقدلهقالتقابلتهولماطالمحاى
فيسهرأيإليهالغالمءجافلماترسلهأنالمحاىمنهاوطلبذلثئ

وامرهغلطتهعنبخشونةكلمهولكنقلبهفرقالعزيزةزوجتهصورة

عاداتعننحدثهأخريمرةالمحاىإلىتءجابيةالمرأنعلىبالذهاب

لهفتيالابتهعلىبهايؤثرطريقةفىالرجلفكروأخيرآالرديةالغالم

تتحدثكاتتحدثتسعمعكأنقبلتلماتعيشأمككانتلوابنىيا

كمسمارميتةهىعاثشةليستأهـلكنبتهكمالولدوأجماباااآلن
وتأثرالحزينالرجلقلبالكلمةهذهصدمتوقدالباب

حيةأمكابىيااحمعميتةليستهىوصرخقدميهعلىووثب
لقدقالثمقليالالمحاوصمتاتقولهاكلملىكلتسمعوهى
اآلنمنلنبدأاالحقلرغتكلمتوكثيرأماأحمقفريرأكنت

الثقةبكيفيةشيشأنيمكنحتىقبالرأينامماأكراآلخرمناكليريأن

فقطهوتؤذيهأنأوشمكتالتىحماقتهعنالرجلوعادامجيدة

ااأيضأابنهتؤذيأنبل

المحطمةوالقيودالمجنون

اهجهاتولكنهوتقييدهلهربثالبشرحاولالمجنونالمسيحينقذأنقبل

وسالسلبقيوديرأكثربقدألنهبسالسلواليربعلهأنأحديقدرولمال
54مريذللهأنأحديقدرفلمالقيودوكسرالسالسلفقرخ
وخطايابمالناسجنونتقيدفياألرضفىاإلنسانيحاولهلماصورةوهى
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استطاعهلولكنالقانونقيودفهناكااوتعدياخمهمشرهم
الفسادالقانونمنعوهلاااألرضفيالجريمةعلىيقضىأنالقانون

الجنائيةالقوانينتعددتمهماأنهالثابتالواخإنأ001افاسبين
ناحيةمنءسواعاجزةجميعافهىوالشخصيةيةوالدووالمدنيةوالقجارية

ذلكعلىشاهدخيرالتاريخومسارحاالعالجحيةدمنأوالوقاية
مملهأالسوابقصائفأوعلتهااإلدمانأوالجريمةإلىالعودونظريات

يجالأنيملكالكنهودكأدناموسالجريمةعنيكشفالقانونأنتثبت

منالناسبهيقوموماالتهذبقيودوهناكعليهاينتصرونالناس

دتىاواألخطارضراراللناسليعلنوااألعالموساثلكافةتحمل

رياضيةمعينةتدريباتيصمتخدمونإنهمبلفعالمعيناهارسواإذاتصيبهم

وقدالشريرةالسيثةالعاداتأوافىآخذعلىينتصرونلعلهمعلمبةأو

وتنقضمتحطأنتلبثالولكنهاحينإليوقيودكربطهذهتنجح
تطولأوتقصرفترةبعداساالفترإلييعودولكنهالحيرانيروضكما

فيهالكامنةالغراثزبداخ

ويكنهاواألدبيةوالمعنويةوالماديةالبدنيةامقوباتاقيودوهناك

روحىالناموسأذنعلمفإثناةالقديمالصرخةإلىباإلنسانداثمأتنتهى
لستإذأفعلهأناماأعرفلستألقالخطيةتحتميعفجسديأناوأما
أريدهلستماأفعلكنتفإنأفعلباهفإأبغضهمابلأريدهماأفعل

االخطيةبلأناذلثأفعلبعدلستفاآلنحسنأنهالناموسأصادقنيف

ألنصالحثعجسديفيأيفىساكنليسأنه13نيففالسماكنة
أفعللستألزطأجدفلستالحسنىأفعلأنوأماعندىحاضرةةاإلرافى

شهلماكنتفإنأفعلفإياهأريدهلستالذيالشربلأريدهالذيالصالح

الناموسأجدإذأفىالسأكنةالخطيةبلأنا4أفعابعدفلستأفعلاياهأريده
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اللهبنامومىأسرفإقعنديحاضرالسرأنالحسنىأفعلأنأريدحيماى

ناموصيحأربأعضأثىفي7خرناموساأرىولكنىءالباطناالنسانمجسب

الشتىاإلنسانأناومجىأعضاففيالكائنالخطيةناموسإليويسبينىذهنى

أناإذأربناالمسيحبيسوعاللهأسكرالموتهفاجسدمنينقذقمن
7روالالخطيةناموسبالجسدولكناللهناموسأخدمبذهنىنفمى

العظيموانحلصالمجنون

يدلىءالشيطاننهايةيرىأندونالقصةيقرأأنإلنسانيمكنوال

المسيهحمنالشيطانلفزعالصورةتعطيناذاتهاوالقصةالمجمانحلص
بالزمنمرتبط7وأخيرأوالواألمرومؤكدمحتوماألبديمصيرهبأنوعلمه

قبلهناإلىأجثتأدتهافييايسوعولكمالفامتىيقولأوكمادالمحد
الرجلخالصقصةفإنحاكأيعلى892التعذبناالوقت

المعذبللباثسالمسيححبعنءشىكلوقبلأوالتعلنالشيطانن

خنزيرألفىمنأهمعندهوهىالسهـيدعلىعزيزةالمجنونهذانفساإن
لتختنقالبحرإلىالجرفعلىمنواندفعتالنجسةاالرواحفيهادخلت

المياهفى

سيحارفضواالخناريرهذهأصحابفإنالعجيبةالمفارقةنرىوهنا

المباركالسيدعندصحيحوالعيكسالمجنونمنأهمعندهمالخنازيرن
اليونانيينمنسكانهاأغلبوكاناألردنشرقىالجدريينكورةكانت

كانهلبالتأكيدثعلموالمنهاوبتكسبونالخنازبرفىيتاجرونالذين

اليونانيينمنخليطآكانواأنهمأواليونانيينمنكلهمالخنازيرابأع
كانومهمامحرمةتجأرةكائتحالأيعلىالتجارةلكنالهود
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محرمةأكهايعلمونوهمأصحابهاأنأساسكلتعرفالمسيحفإنمر
المكسبأجلمنويحلونهيالتحريميبالونالكانوااليهودعند

ودانمستعبدأإنسانأأنقذواحدةبضربةهدفينالمسيحأصابهناومن

ومثتدسنقىحبهأنالدوامعلىييكشفأنيريدوهومحرمةتجارة

شفىالجنونمقنوعينضنكشفتالقصةأنالمؤسفومنءوطاهر

إذاأنهالواقعوفىالثانيفيءالشفاالمجانينورفضاألولالمسيح
أصحابإلىتحولأنهإالالبحرفيوماتتالخناريرأغرققدلجئونكان

اآلثمةوتجارتهمشرهمعلىالشديدحرحممفىيسوعرفضواالذينالخنازير

نجنازيرهمالناسيحتفظحيثوعمرجيلكلفيتتكررالقصةوهذه
تجاهعواطفهمتسقطالخنمازيراهذهسبيلفيوهمالمسيحيسوعدون
منأكزتكشفالقصةأنعلىونجاتهوحياتهوسالمتهاإلنسانآدمية

نهفالشيطانقوةكانتفهماالشيطانعلىيحاسلطانعنذلك

لهذايسجدوأنهعليهالمسيحانسلطيعرفوأنهالمسيحمنداثمايفزع
فهوانتظارمنلهكانوإذاطآتيومهأنتحامايدركوهوالسلالن

الشيطانسيطرةمنكانومهياابهلعذالمعينالوقتقبلالمسيحيعذبهأال

المسيحقوةأنإاللهمعسكرأبائسإنسانمنجعلإنهحتىوسعوته

تلحظةفىءشىكليغيرتةاآلثىبالكلمةوهووأعظمأعل
ثالثيةهذهفينويوهلوعاقالوالبسأجالساالرجلنرىنحنوها

نالتبلمعذبةتعدلمالتئاإلرادةعنيكشففالجلوسالبشريالكيالط
الصادقوهوالخثالةوفاديالتعاكامريححاتأوالمسيحالكاملةراحتها

أريحكموأنااألحمالوالثقيلىالمتعبينجميعيااليتعالواقولهفي
منتخلصتالثىالعاطفيةالناحيةعنيكشفاابسوا1182مت

المحتشمةالصحيحةالعاطفةإليعاطقتناتتحوليحالمفنهوفايحتهاعريها
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وتراضعاولطفارأفاتءأححشايعطيناآالدراعلىوالمسيحلكريمة

السمحةللكريمةالمسيجةباألخالقمجملناوهواأناةوطول

إنسالطوكلىالسليمالعقلإليلنوناعندنايوكلىهذاباجانإليوهو
التعقللب8امتالوقدقدميهعنديجلمسأنإلىمجنونهوالمسيععنبعيد

الوضعهذاإلىالرجلوصلوعندماالصحيحفالمنطوروعة

معيبفىأنطلبلقدءالمباركةالمسيحيسوعلنعمةوشامدأشاكرأتحول
وإلىبيتكإفىاذهبوميدانهعملهمجالعنلهكشمفالسيدلكقالسيد

العشرفىيناثكماوابتدأفضىورحملثبلثالربصنعآهموأخبرأهلث
وشتان21وه591مرألالجميعفتعجبيسوخبهصنعيمالمدن

رحمةوهىإليهأصبحوماعليهكمانماوبينوأخبرأأوالالرجلبين

وتستدعىالجححويلمسهايراهاالتئاألعجوبةوهىاهذتفعلالتىالله
مكانكلفيبلوخارجهالبيتداخلشهادةتنتمببلوحمدشكركل

هلهوالتائجالممؤالاإن1100واتناوأأقدامنأيهإلتصلأنيمكن

ضعبكمالشاكرةالشهادةإليمنهاتحولتوهلالرحمةهذهبلغتك
اأورحمكبكالرب
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أل5

األعقداألصم

لهوقالوأنءالسمانحونظرهورفع
أذناهانفتحتوللوقتانفتحاىافثا

مسشقيماوتكلملسانهرباهـوانحل
74353مر

ويكفىكلهالمقدسالكتابفيالقصةلهذهمثيالهناكأناعرفال

عادةكانتفقدءالشقاقصصمنغرهاوبينببخهاالفارقتعرفواأن

منهامقربةعلىأوالجماهيروسطالغالبفياإلنسانيشفىأنالمسيح

وهناكعنهابعيدآفأخذهالجماهيربيناإلنسانهذاوجدالمسيحولكن

يتفمواليسمعالأيأعقداصمبطبيعتهالرجلوكانالمعجزةضع

الغالبءالجزولكنأخيرةصغيرةكلحةسوىمعهالمسيحيستعملولم
نظرهالسيدرخإذواللمسبالحربهةكانإذكالمبغيركانكبروا

المسيحولمسأيضانظرهرفعاآلخرالرجلأنفىشكمنوماءالسمانحو

ءالسمانحووإيمانهقلبهيرفعأنيريدكانإذلسانهوفىأذنيهفيالرجل

قصةالكالمءجاذلكوبعدفعلوقدواحدةكلمةيتكمأنقبل
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حتىمناواحدكلمعيتعاملأنيستليعالسيدولكننادرةرببة

منصمتفيأفكارنايوجهأنيعويستط4كالمغيرمنولو

لجسدىولالروحىءللشفاالضروريةالعناصرلناتكشفالقصةهذهأنالواضح

يلىفيمانراهاأنيحسنولذا

والعزلةءالشفا

يضعأنإليهوطلبواأعقدبأصحمإليهوجاعواالكتابيةالقصةتقول
عينوهو33و833مرناحيةعلىالجمعبينمنفأخذهعليهيده

ااألفيءجامماالقريةخارجإليأخرجهالذياألعمىمعفعلهما
أهكذاالمسيحفعللماذاهواآلنالسؤالولعلمرقسمنالثامغ

حدفىالعزلةأننالحظكنناولذلكمنالمقصودماتماماندركالنحن

كثيروفىءالشفانحوالصحيحةالخلوةتكونماكثيرةمراتذاتها

المقاومةضحفأومحوىالخشيةالمريضبعزلأواليبدأوناألمراضمن

بيهةمنأخذهإنهالمسريحعنيقالانمنأجملفليساألمرمنيكنماوم

فيكخهادوبسيطةسريعةالكدمةهنهتبدووقدناحيةعلالجمع

فقدالحياةفيمختلفةبأساليبيفعلهاوالمسيحأوخصبهمميقةالواقع
موفاتروبرتبدأعنمماالحلوةالذكرياتطريقعنمعناهذايفعل

توصفأنيمكنالبحارحياةأننعلمونحنمحارأبدأهاكشابحياته
المركبيهبيوموموفاتروإرتولكستشدينةأخهاخءثىبأي

وقالتالمركبظهرإلييصعدأنقبلناحيةأمهبهانتحتمرةول

أطلبأنأريدفإنيدقائقبضعوحدنانقفدعناروبرتيااآلنله
تعدقأريدأن11أممماياهومانفرقأنقبلصروفامنك

أنقبلرااكياأعدأنأقدرلمنكسأطلبهماستفعلبأنكأوال
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محلهغيرفيرأأطلبأخاروبرتياتفتكروهلطلبكعرف

أكطذلكأعرفإنيأحبكألستأخيرفيهوليس

روبرتويقولالوعدإنجازعلىقادروأناإالأعدأنأحبالولكنى

عوافىاقاومأنمحاوالصامتوأنارضاإلىعينىوخفضتموفات

اثبرالعفخناتتنىخدجهاعلىتنحدرالدمموعفرأيتىعينرفعتثمالثائرة

سأجتهدفإنيأىياينتشاماأطلبىلهاقلتالكالمقادرأعلىعرتولما

تظأمبانىالمقدالكتابابنىإقرأيأةفقالتأتللبينكاأفعلأن

كتأبئفيأقرأأفىأىياتعلمينولكنكقاثالفقاطعتهاايومكل

أنتعليككواجبأويجبكمابانشظامتقرأالولكنكيومكل
إلمهأعوداآلنأجابتذاكإذاافوعدهاولنفسكدتهبهمديئ

تضلفالالمباركاإلنجيلاإلنجيلفىكثيرأإقرأمسروربقلبالبيت

فارقتلقدموفاتوقالامعلضفالتهلىفكنتوانالطريق

كنيسةهناكأجدلمثحيوبعيدةقريبةأماكنإليئمعلىمركزإلىأى
ىوعدأنسلمولكنهأالدينأمرجهيهإنساناأومنىقريبةأحدمدرسةأو

أى

4الحاجأوااليقأوالمرضيعزلناعندماناحيةعلىالمسيحإخذناوقد

حياتنامنينتزعأوعاهةعنايرفعأنيريدألنهبنايختلىأنىيرغبوهو
ءالهدوعمققىاطذيفعلوهومناتمكنتعدةعأليسيطرأومرضأ

معهشركتنايعطلمنالجمعمنهناكيكونالعندماوالتأملوالسكون

الزمديصيبناعندماالمسيحمعالحياةمنععلفإلينأقوقدفيهتأملناأ
فقاعةأولهمعنىالسرابهىوكأنماالحياةتبدوعندماالملليأخذناأدر

إليالدافعجمنومهماعديهايطدقأنالغيالسفةلحدألفكماءالهوامن
أنهاالعجيبومنةكثيراضأمرمنولشفائنالحيياتناضروريةفإنهالةزا
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منيحررهمأنارادعندماالعظامأبطالهحياةنياللهفعلهالذيءلثى
إليحأجةفيأخمهميدركونالكانواالتىءاألدواأواألمراضمنكئير

موصىأننعلمأنقبلإليهاحاجخهمنفسرأننستطجالونحنمخهاالتحرر
دفنتعامأيناألربعهذهانالمقصودمنوكانالبريةئسنةاربعينمكالش

هناكدفنتأنهاالواقعكانوإنءالصحرارمالفالعظيمةرجولته
مصرأمماقمنوأخرجتبنفسهالذانيوإحساسهوغرورههءكبريا

شخلصأنينبغىكانالتىأمراضهتلثوكانتفيهمنهاترسبمابكل
البدوكانثاللهوخدمةالصحيحةياةالحإليطريقهيعرفأنقبلمنها

منطريدأويافعصبىوهوالبريةفيطويلةستواتيعيشأنلداود
لالرصيكونأنليصلحمعهالشركةفيالمشطفإلياللهوأدخلهشاول

علىءشىالأوميتكلبأوبرغوثعنيزيدالأنهنفسهيريكانالذي

الناسنبمنينتزعوناللهأباللوهكذاضيرةكدودةطالقافي

يهيئهمأوآذانهمأسريفكأولسانهمعقدةيحلأنقبلالمنعطفإليوياخذهم
11والمرضالضعفعلىالمشصرةالسليمةالصحيحةالحياةلهميهيىءأو

والنظرةءاشفا

بلفحسبعزلةحالةفيالرجليوجدأنيقصدلمالمسيحانعكلى
ذلكوألجلءالسماإليالننطرإليالناسعنالعزلةمنيحولهأنقصد

ذاتهءالثىفعلالرجلأنفيشبهةوالءالسماإليوننطرعينيهالمسيحرفع
الرجلنظريربطأنالمسيحيدالسقصدوقطهفوقإلىأيضأهوننطرهفرفع
أنيستطيعالوكانالناسعنمعزوالبطيعتهالرجلكانءبالسما

أنحاولوإذاايسمعالإليهتكلموافإذامعهيتفاهواأومعهميتفاهم
اللهإلىيتكلمأنيستطيعذلكمعاألعقدماألولكنعجزإليهميتكلم
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البثمرخالتفاهمعلينايصعبمافكثيرالسطكلصوتإليينصت

حرتهاوفيبالمرورالمزدحمالشارعتعبرأنأرادتإمرأةوققت
نعملهفقالتسيدقيامعكأعبرهلوقالشابإليهاتقدم

وصالولكنهمالخطرضاتعراعبوروفىذراعهفيذراعهاووضعت

ثستحغاالإنكيابنىللشابالسيدةوقالتاآلخرالجانبإلىسالمين

معكتضيعحياقوكادتعبوركفىكاألممىكنتألنكشكرأي

أمعكأعبرأنطلبتذكوألجلأعمىإننىسيدقيانعمالشابوقاأل
أنيمكنالالتىالصائبةالنظرةهناكسنجدطالشاسفىنظرتناتخيبعندما

ءجاأسبرجنهيرالثالواعطأنننسىأنيمكنوهلمنتظروهايخيب

القاثلةءإشعياآيةعنيتحدثكانبسيطلواعقعظةنتيجةالمسيحإلي

بارديومفياهذحدثوقد5422اشوأخلصواالىالتفتوا
وكاناانجلترفيكلوشسمزمدينةوطرقاتازقةفيهالثلجكراتمألت

وليختبىالريحلفحاتمنمىليحتالمتهفرةالشوارعوسطيعدوشابهناك

تلثفىكنيسةإليالفتىذلكالعنايةتساقأنوحدثالمتساقطالثلجمن
العظةإليمصغياالزواياإحديفيمقعدعلىوجلسفدخلهاالناحية

شقىأنكيظهرلهوقالالفتىليصافحالواعظءجاالخدمةنهايةوبحد

فتحثوقدإليهوتطلعتاللهإلينظرتإذاإالشقياوستبقىابنىيا

ومناالنورإليالظلمةمنلساعتهالقتىانتقلإذجديدأعالماالكألتهذه

أالسماوياالشراقإليالروحىالسباتومنالحياةإليالموت

تشبرهناكمعلقةلوحةيجدكلوشسمترفيالمنعزلةالكنيسةتلكيزدرومن

ولطالمانظرهفالدنيايرتتغكيفيوضحوفيهااسبرجنيدتجدهإلى

المحالىإلىأتطلععاليشفينىطبيبىإلىأتطلعإنيقاثالاسبرجنهتف

فىدائمأإلهىإليأتطلعولكنى4بحاجاتيليزودقالبقالوإلىلينصحنى
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ينكىوالمثاشركةفىويدخلالقوةويعلعينىالييونوفهوماثه

ابدأالدنياهففىوحيدأ

الربعندمنمعونتىعوقيأقحيثمجالجبالإليعينىارفع

حواسبعضثتعللقد12112مزضواألالسمواتصاخ

أنتسضروحهولكنكميتأويسمعأنيستطجعفالاإلنسمال

ننطرةمنأكئرإليتحتأجالوهىءءمماالفياللهشصإليطريقهاتجد

11وانتغالرصبرفىاألعاليالممتطلعة

نةواءفال

يرىانيمكنوهلأيضأأنبلفقطينظرلمالمسيحالسيدأنعلى
للنتهصصورةالرجلفيرأيلقدباألنينءيمتلىأندونالمؤلمالمنظرهذا

فشدقدالرجلهذاالخطيةجلبتهالذىالجسديوالعجزالمروعاالنسافى

ومنالنطقوحاسةالسمححاسةاإلنسأنفيينأساسحاستين

يسمعفالالناسيتكلمأعقدمأوهريعافيهماكانمحييدركالذىذا
يعانيكانمامقدارتدركهلاليكالمتهفيعجزلمهميكأنيحاول

الرجلوهوياةالحمناألخيرةسنيهفيكلهالسمعفقدعندمابيخهوفن

الجداولطولتدفقالنسيمولخكيفالعصفورلزقزقةيتنبهأنتعودالذى
سبالحديثلغويسمعالحتىبالصممانتفعإنهنفسهعنهوقااللقد

يسمعالوهولرأكبسجنانفسهعلىأغلقذلكمعولكمنهةالناس
أديسودأنوحهممنطمقأوحديثهمأوالناسالملكيستجيبوال

حياتهأخرياتفىقالأنهإالحمعهبثقلماحدإلىانتفعافيالخزع

السعحعنيقالوماعمرهمنعشرةةالثافيبعدعصفورشدويسسحلمإنه



اممأوداخلهفيعمماالتعبيرعءالمريعجزعندساالكالمعنايضاقال

إنسانأليكارثةاالكالعلىوالقدرةالسمعفقدكانفإذايعاني

قالالبشريةياةالروحىالمجالوأشدئوأشنعأذمىمرايافإن
1151متفللسصرللسمكلأذنالهالمسمالسصد دحام

عاشأنهاإلنسانماسىأقسىولكنليسمعأذنإنسانلكلوأليس

واألبديةوالمصيروالحياةاللهءلدايسمعانيستطيعالالتاريخطوال

الوعاظوهاتوالخالصواإلحسانوالحبوالخيرالحقعسأذنيهأصموقد

الناسحمعهلولكنوخهارآلياليصرخوناللهوخدامعاةوالربشرفيوالم
لنتبالملموسةالمحسوسةالنتائاننفوسهموخيراللهلمجدواستجابوا

الحياةكلمةعنأصمألنهوزجرتنبيهكلرغماإلنسانضالحلماذا
االستقبالجهازكانإذاأنهالمؤسعتومنااإليهاللهأرسلهاالتىاألبدية

كلعلىيردأنيستطيعالبالمثلاإلرسالجهازنفعاطالالرجلعند

كانولفحسبمأالرجليكنلمحديثكلعلىيجيبأوءندا
مخترعأنمالحظتهتجدرمماولعلهالكالميستطيعالأخرسأياعقد

قأناكتشافوليداخزاعهءجامكانكلفياإلذاعةومحطاتالراديو

كاالحديثبأذاننانستفبلفنحنوإرسالاستقبالمحطئىاإلنسانراس

إليلترسلهاتعودثماألرضأطرافمنيأتيهامااإلذاعةمحطاتتستقبل

بماأللكناآلخرينإليالكالمبألسنتنانرسلكامكانكل
تتعطلأنجدآالمؤسفومنواإلرسالاالستقبالمحطتافيهتعطلتداألعق
بمكةوهلأااألرضعلىإنساناىحياةفيروحيأالمحطتانهاتان

إفىنظرهويريئنأنثونالحياةفىالعطلهذامثلالمسيحيريأن
إاءالسما
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واللمسةيلشن

فيأصابعهووضعاللصسةكانتءدلشفافئاألخيرةالحلقةأنعال

عناللمسةهلتتحدثوكم733مرلسانهولمسسوتنثلأذنيه
وإلياألذنيئإليلتوصالتىالرقيقةاللمسةأوالفهىعديدةمعان

خيتخاطبأنأرادلقدالبالغةالمسيحرقةعنتكشفوهىالمسان

إحساسهلهيؤكدلكىبعدتتعطللمالتىاللمسحاسةطريقعنالرجل
هزتهاللمسةهذهأنفىشكمنوماونقصهوحاجتهبئطاستهالعميق

فيويسرىالجسميدخلالتىهربافالكبالتيارأشبههىإذاألمماقمن
فاشالكانإذحياتهلحظاتأقسىفىكانإنهشابكأقيلأمماقه

المشهوربالواعظالتقىالتعسةالمحظةتلكوئينهارانيوشكوخائرأ

كتفبهاومسيدهمدأنهمنأكثردراموندويفعلولمدراموندهري
الشاباللمسةوغيرتوحناناعطفأتفيضانبعينيتإليهنظروثمابال

السيدلمسةينسلمممنهلىكثيرةءاشياالحياةفئنممىإنهبعدفيماوقال
وقتكلفىوالمسيحاألثريدبعونفسهكتفهعلىوقعهاوظلهذه
والعطفوالحببالحنانالممتلثةالرقيقةلمستهلنايؤكدأنيريد

المعجزيةالقادرةسةاالكانتإذذللثمنرأككانتاللمسةأنعلى

حديدةألمجاثأأجروالربماالعالمءألطباقدمناهأننالوالرجلفهذاالعججبة
يمكنالحاالثأفضلفيوأنههمويأفشلهمضهايتهافىلجلنواعليه
اآلخرودتلهايتعرضقدعلةلمكافحةبهوننموذجايكونأن

لأبارقةواوبفإذاوأبحاثتجاربضلعنعندهيزيدالهوإذ

عدودةنتافيتهـطربماثمتعددةجراحميةلعملتاتيخضعونهقدماخهم

يختلفءيثىالمسيحلمسةلكنيقصرأويطوكمنفبعدذأعطتواذا
تعرفالإنهاالبرقبعمرعةءشىكلتنجزإنهاكلههذاتمامأعن
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اقامإلىويخلمىوينفذيغيرهوإذالتدريرالتغييرأوالمجزألتغيير

وتكملسانهرباطوانحلأذناهانقتحتللوقتأنهلناتعلنالقصةإن

السمعأعطتهإذالتأثردوجةمزاللمسةنتكا753مرمستقيما
ئاألذنتفتحأنهاإذهذاتفعلاليومإليومىحقاالنطقص

إليهالوصولأوإدراكهيستطيعالكانمااإلنسانيدركالبصرلمح
ياوصلالذينألولئلثوعصرجيلعلفياألمثلةمالينوعندنا

احياخهدافيءثهماكلفتغيرمحمعهإلى

قصتهكتبوقدالماضىالقونأواخرفىأمريكىسابهناككان

تقيةأمهكانتمناواحدكلحياةنيالمسيحيفعلهأنيمكنلمامثال

نصائحهاكلعنأصمكانولكنه4أجامنالدوامعلىتصلىوكانت
بإلحادهدآيفاخرملحاصبححتىوالشرالصاللفيأمعنوقدومواعظها

وعربدتهسكرهمنيفيقالوكانوشرموبقةكلإلىنزعوقد

البيتزهرةهوالبركطالطفلوكانبهسرجميالطفالوانجبتزوج
أخذقاسىبمرضأمهأصيبتماسنلعمرهمنالثالثةفيوكانوجماله

زوجتهضىومربحالهوضاق4الزوجعلىالضيقاستولىحياخهاديتهد

عملهمركزوكانندسةمهيعملانكفيههومماتخلصأينتحرأنوقرر

مياهفيبنفسهيلقىأنورأيالمتحدةالوالياتفالباسيفيكىءشاطىعلى

يتيماسيزكهانتحرإذاالذيابثهتذعرذلثبفعليهمهووبينماالمحيط

يموتحتىمعهليغرقمعهيحملهأنفقررءصغيريتيمكيليعانيهمايعاق
مكانإليذهبلقداالختباربعمقيتحدثهناوهومعةكالهما

ولكنبابنهيديهبكلتاأمسكوقدبنفسهيقذفبأنوهمءالمينابعيدف
إليهاهبيذنقطةكلوفيومراتمرةالمكانغادرتسمرتاقدميه

وأخذالفكرةعغعدلأخيرأعليهمقلمعاكانمافعلعلىيجسرال
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إننثيقولونلهليقولدتهليصرخمكتيهإليردخلالبيتإليبنه

زوجتىوشفيتأنقذتنىذافءثىكلعلىقادروإنلضمرجود

ءنداكلعنمباألواذاسألبمااللهوآتاهلكحيانيىوأكرإليكأعود

ينكمعقداوصاراللهصوتيسمعالذىاإلنسانإلييتحولاللهمنا

فيظيمةلذةأجدهاآلنإنيقالوقدمعهحدثفيمااللهفضلعة
عماحدحمهموإلهيوجدأنههمألخبرالملحديئمنأعرفهممةكلمقابلة
فاصبحنااللهإليزوجتىدتافدكوبعددنفسىاإلدههذاخال

فيحدثالذىالتغييرأعظموماالخالصجيشفيناثمطينعامليئكالنا
العظيمالحدهذاإليبصبرعليناعبايأفىأبأرحمالناإنضا11بيتنا

ذلكمعهااستالتىاألولىالكلمةأنتعلمأنعليكءاقارىأيهاواآلن

المسييفتحإنسمانوكلالرقيقوصوتهالمسيحكلمةكانتالقديمماأل
ءأحالومالسداأوالعالمءندايسمعأنقبلصوتهيسمعانالبدأذنه
ساحعبدكألنكلمتيقولأنإالمعهءالمريمكالصوتمة

الحقصوتإليالمفتوحةباألذناإلنسانوسيستمع201م1
أفعلأنتريدماذايارباليقولدائمابلواإلرشادوالهداية

96أع

كلمتبلأخرسالرجليعدفلملسانهعقدةحلأيضأالمسيحأنعلى
أنهاأعتقدلكنىحمهاقنطالتىاألوليكلماتههىماأعلمولستتقمامس
أطلقالذيااللممانأنتصوريمكنالإذوشافيةنحلصةالشكركألتالبد

سفلالفيالكثيرأنولوإليهأحسنمنفضليشكرأنينسىعقالهمة

يشكرونالجاحدونذلكحولحهمالذعطايايأخذونيقالعم

وحياتناورحمهمعهالربفعلبماشحهدإذاإاليتكلمأنيمكةالإفثم
المباركةالكاملةومحبتهالواسعةاللهلرحمةشاهدأإنجيالثنطلقأنلهاينبغى
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ولكنوأنمأساتهفىالرجلإلىالمسيحنظرلقدالكلريمة

يقولواالأنالسيدإوصاهموفدجميعاالحاضرينإنبلباألنينتختملمالقصة
إحساسمجردإليالمعجزةمعهتتحولانفعاالاألمريضحىلئالألحد

األعماقإلىيصلحسيأإعجابأسيضحىباإليمانيدعملمإنعافى
الغايةإليوتهواكثيرأأكثرينادونكانواأوصاهمماقدرعلىولكن
يتكلمونلرسوابسمعونالعجلحسناءشىكلعملإنهقائلين
وقدرتهالمسيحعظمةأمامولالنهذاأننأملونحن73و763مر
ليسإذللسيدثابتءوالإلىتحوالحسناءشىكلعملإنهاقولوا

باإلحساسالمسيحمعجزاتإلىالنظراتمنوأنجسأقسىهوماهناك

بنيامينإلىناألمريكيمنجماعةأرسلعندماالمنفعلالقصيرالوقتى

اأطلقنقدنحنهالهوقالوامدينتهمعلىاحمهأطلقواقدوكانوافرانكيلين

أرسلجرساللكنيسةلنصنحعطيةمنكونريداعكالمدينةعلى

مكتبةايصنعواأنطلبولكنهتبرعهحتقديرهمشاكرأإليهم
حياقتيكونأنأريدقالأنهإالالكنيسةلجرسالتامتقديرهحألنه
صوتمجردرنينمناكز

عغحمعكلماشنىأنبعداألعقداألصميفعلكانماذااعلملست
األصلحمنولعلهالسيدهذاعنيتكلمأنأرادوكلماالمسيح

كنتمنياالسيدتجاهفعلتماذاأسألكبلالقديمالرجلعنأسأل

المباركةالعظيمةالشافيةاللمسةجاعتكحنىعقداماألذلكمثل

أونتكلم
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01

المئةقائ

للذينوقالتحجبايسوسمعحفلمال

فىولأجدلملكغأقولقاللتبعون

801متالهذااربمقايمانااسرائيل

اإلنجيلفىمجيدأمحموداذكرهمءجامثةقوادسبعتأحدالمثةقائدكان
اللهابنأنهبيسوعاعثرفالذيالمئةقائدبعدهءوجامنهمذكرمنوميو
بطرسيدئعلىبالمسيآمنالذىالمثدقائدوكرنيليوشالححليبمحند

اهيرالجهغضبمنوأنقذهالجدسيةروماقبولعسأنعرفالذيلمئةاوقائا

فيبولسلقتلكيدةمدبروااليهودأذأخبرالذئالمئةوقائاضدهالثاثرة

كيدةافىهذهمنلحصأيتهتءاإلجراورتبريةقيإلىأورشمايممنالطريق
الذيالمئةوقائدببولسبالعنايةالوالىفيدكسإليهعهدالذيالمئةوقائد

الرقيقةاللطيفةاعلةالمهوعاملهروماإلىاألخيرةرحلتهفيبونسصاحمب

ينالعسكرالرجالءهؤالأنعادةالمتصورمنأنهوخالرحلةطوال

اللهنعمةأنإالوعنفاةسووأشدممالروحيهالحياةعنالناسأبعدمن

س72



طبيعةولعلمفقودضاخاألملأناإلنسانيظنحيثتعملعجيبة

اللهإلىءالوالنقلثأيضأالنعمةتستخدمهاالحياةفىالعسكرىالنظام

الجديدالعهدفىذكرهديرمئةقائدأولقصةفئيبدوكاعجيببمفهوم
يلىفيماالقصةمتابعةذلكبعدنستليعولعلنا

العجيبوإبمانهالخةقاثد

مولالهىالرجكهذاقصةفئالجدلحولهاثارالتىالكلحةإن

صهاوصفإذاعجيبةذاتهاحدفيعبارةوهىتجبمايسوخحفلما

وقد6اإلعجابيثيرأوالدهشةيثيرالذىهويبالفاألمرتالى

إيمانعدممنالناصرةفئوتعجبالرجلإليمانهنالمسيحتعجب

قداألمرواخفىفالتعجبإيماصهمعدممنتعجبريينالنا

منلغزاأمااإلنسانيتجبكماالفكرامامتنهضذهنيةحيرةيكون
افيهتطغىعاطفيةنشوةثكونقدأوءحلهإلىيهتدئالاأللغاز

يتوقعهايكنلمالتىبالظاهرةاإلنسانفيؤخذءشىكلعلىالعاطفة
نرخعندمامثالفنحنواإلعجابالدهشةمنمزيجاتعحااليكونقدأو

بعمليخبروالفلكاللهبمجدغدثواتالسمانصيحاألعالىإلىعيوننا

واجاللالحائرذهولفيالفلكرجالحونقف911مزيديه

إنويقولونبالعجاثبإلينايتحدثونفإخهمكارجالنسأكوإذالمتعبد

والشهبقارواألوالكواكبالنجومبينالقرقتمامأتدركالالناس

جداجدأمرتفعةحرارتهادرجةحماويةأجرامالنجومفاةوالسدمالمذنبات

واألقارالكواكببعكسسوذلكسهانفمنذاتيةةءاءتضىإنهاصتى

األخريوسالشأوالنجومءواأمنعليهاينعكسماإالنريالوال
لتصالتىالنجومحرارةدوجةارتفاعمقدارنتصورأننستطيعالوقد

درجىاالسطحعلىمئويةدرجة00532ثمئويةدرجة3ص005ببنكلما
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وهذهمئويةدرجةمليون02إليللشمسالداخلىالمركزفيوتصللنجم
4السماإفىالمجردةباليننانظروإذاإدراكهاأفهامناعلىيستعصيدرجات

الفلكيينلكننجمآالفثالثةحوالىنرىأنيمكنصافيةليلةفئ
النجومهذهمنوالكئيرنجممليونممائةوخبألفالنجومعدديقررون

تصلالشمسارةحرإنوبقالأرضناحجممناتالمرماليينحجميصل
جداقويةالشممسإضاعةولثمئويةدرجة06هإلىالسطحمحلى

كوناأنناذكرفإذالههةالفخممصينيمماوىالمرصالسنتيمترإنحتى
الممايدهذاأنكنيمهلذلكبعدالسؤالفإنالسيديدعجاثبمنواحد

المسيحنظرفىاألمرأنيعتقدطينوسأوغسإنالمئةقائدإليمانيتعجب
تستحتماايتىاألمورفيهيعلمناأنيريدالذىياقدرإالالعجبإلييدعوال

يكشفالكنالمسيحيصورألنهمردودالراىهذاولكناإلعجاب
السرمدىاإللهوهوألنهتعجبإنهالحقيقةوفيالحصيئإحساسهعن

منكانوإنالبشريةمواطفالمنفيهبماالبتنرئالثوبتحسدهفىليس

المؤكدمنأفهإالشخصهفىبالناسوتالالهوتارتباطنفهمأنالحصعب
الحساسةهذهتكونماوأممقبأدقكانسانالعميقةالحساسيةكانت

تإيمانهمعدممنتعجبالناصرةفئوأنهالبشرمتغيرهعلىقياسأ

سكانياواآلنداقالعندمااللهعنءإشعيااذكرمالتىالحيرةبنفس

لكرىأيضايصنعماذاكرىوبيئبينىاحكوايهوذاورجماكأورشليم

إشرديئأمحنبأصنععنبأيصشعأنانتظرتإذلماذالهأصنحهلموأنا
أنيمكنأوغيرهيعشلكماالناصرةفئالمسيحعاشلقد4و53

الشريرةفالمدينةذلكوحمعجزاتهمكانكلفوصنعيعيش
انذيتعجبأذذكبعدلهوكانالمؤسفيناالنحوعلىرفضته

البشريةالمقاييسبكيلقيسإذايرةاطحدودأبعدإليمحيراألمر
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المعاكالظروفكافةفئالذىالمتةقائدموقفكانذلكمنالعكسعلى

بامتيازونجحاإلسرائهليينسانرعلمااإليمانامتحانؤاىأهوةقفوق

إلىعوواإلنسانيهالمقاييسفةبكلأيضاوكاناألولىالشرفمرتبةمع
اإليماذاهذتخطاهاالتىالصعوباتولعلةوجلىكلممااإلعجاب

صوبةهناككانتلقدوجاللهعظمتهكبيرحاإلىتظهرأنيمكن

والفسادبالشرتامتالوثنيةبيئةفاألصلثالرجلنشآفقدةالبيئة

عنغدثهأمأحدمممقالكالهتكنلمواظرافاتوالحماقات
المجيداثالترلهنيكولمءواألنبياويعقوبواسحقكهـيماوابروأخنوخمابيل
ءالبيضاالزنبقةأخرجتالموحلةالبيئةولكنعليهعيناهتننشحالذى

اللهأنارالذيالقلمبالمتفتالرجلفئمميقفعلردأنشأتالوثنيةوأرض

والظالمالخوروبإنوالباطلالحقبينالفرقفعوفكاملإنارةعينيه

وليرلىتالحقيتىالحىإدتهعنليسمعاثيلإسأرضإليأنتقلعندما

اإلسراثيلىالتاريخفيالعظيماإللههذايعلنهالذىاإللهىالحق

كانيناليسبمأيهودباليقأثرلمأنهاإليمانهذافالعجبولعل
منالمكئيراثوهيتصرفاضهمخاللومنحياخهعاعلىالدينىاالنعكاس
ايهودامنالغالبيةعندالمشوهوتطبيقهالدفيجوهرسبتفصلالتىالحقائق

حياخهمفىيظهرونهالذينءواألدعياالدينبينالرجلفرقلقدجيلهمفى

المسيحيونلوالدايغانمعتقولالناسإليينملقيمعيبةصورةعلى

األمثلةاعجبمنمثالسنغسندرهوالصادكالتمسيحيآلعرت
41فىالعجيبالنورإلىالقائمةالظلحةقلبمنيخرجونالذفيألولثك

هآكرالمسيحيةيكرهكانإذالمقدسالكتابأحرق4591عامديسمبر

درجةإلىةبالتعايحسأعماقهفيكانولكنهمتعمبكهندوصىمميقا

محزمتقدكنتمعهحدثماكراتهلحهولنقرأثينتحرأنقررأنه

3س



أريدهالذىامالسلعلىحصوليعدممنيئستألتلحياقىحدوضعلى
لكنطيتثمباردءماحمامتفأخذءشتاوالفصلبارداالطقسوكان

تالمسيحيهأكرهاكعندئنهكنتألفىالمسيحبونبهيؤمنالذىللمسيحليس
إلههنالكانإذافقلتبالتالإيمانهفقدملحدصالةكانتصالقىإطأا

وظلتاالنتحارعلىمقإمفإفىصإالةلخالصالطريقيرينىأنفعليه
الذىالوقتوكاذالظهربعدوالنصفالرابعةحتىآحمحمباالثافةمنأصلى

كشتالخامعسهالممماعةفنىوشيكآباتقداالنتحارخطةلتغفيذتهحاء

الساعةنصفوفمهلديديةاةاالتافىعجالتتحترأسىأضعأنمزمحة

بهاأناالتىالغرفةتامتالإذةالحسبالةفىيكنلمماحدثالباقيةالفاصلة
ألولفظنغهأمايضفحماوىلشخصمجيدةرؤياورأيتوهاجبنرر
هـمتولكنىتوأعباءبهأؤمنآخرقديصرأىأوةكرشناأوبوذاوهلة

أجلمندممىوسفكتأجلمنمتوقدتضسهحتىلماذاتقولكمات

أنهظننتوالذىالحىالمحيحجراحاتأماسارتسمت100خالصلى

أجدهاآلنولكنوماتفلسطينربوعثعاشمعظرجلمجردكان
خرجالبالمقلبىوامتألحياقىتغبرتالتاريخذلكمنأماكطحميآ

الحكثيرودطيعانمهأذيعيستالماعافوقدللحميدتةللشهاسنغاسناالصإدمو

بالدوزارعألميةيثحهرةنالوقاالمعووفاالنجيلىالهندهـالمرسلرأصبح
منعديدغمدنفئووعظواليابأنوالصينوالماليووبورماوسيالنالهنده

9291عاموكطوالدنماركويجوالنروياوالسحعولنداونياوألمايسراسوبالد

هناكشهيدأعاتاألغلبوعلىأخبارهتوانقطسيهالتبخرللتبتدهب

المسيحبانجيكوالمناداةإليهاألمرسليندخولحرستالتىالبالدفى

هفوكاذتيالكالمثاعرواحمالالهندغربفثىعاآخرهندىرهناك

يحىمحإلىمقعصببراهمىمخولممنةلىالبراهمةطائنكةسنالشأعر
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اإليمانفهناالمسيحديانةمخوبكلياتهيتجهقلبىإنلوقالري

ىيبتأذءللمروخيروالخالصوالبرالسالمالنفسيهبالذىالحقيقى

فىيبتىأنمنورياحينهاورودهابشذممطمتمتعةالصغيرةالمسيحيةجنةقى

المتشعبةوطرقهاالسحيقةوودياخهاالمحرقةبرمألهاالشاسعةالهندوسيةءرا

ألناديتنقصنىالشجاعةإنأقولولكنىالمرةوآبارهاالقاسيةواشواكها

واناتحبنىإنهاةزوجتىعناآلذحتىالحقيقةأخفىإقءاآلراهذهبمثل

يلبثلبمثمأعنىياربأفعلماذانريشعورهاأجرحأنأخاف
تعظمىزاللقدنمقائالالمسيحىبايمانهليعزفتقدمأنذلكبعد

بيدممسكةاللهأماملرصغكطفلأقفاليوماناوهاافتخاريصرحوتهدم

أفواههمويفغرواالطريقأسيرثحينماإليالناسينظرأنإذاأكثيرالمسيم

امعجزاتإلىبحدحاجتىمانفسىمناعجبإنيوتعجبأدهشآ

لمالمتفاضلةالغنيةالنصةمعجزةهىهذهإنواألخواتاألخوةأيهاضا

الذيالعظيمالراعىمحبةلغنىمجدآمسيحيآولكنأصحأنبالمرةأقصدأكن
خرونهعنمفتشأوالتاللالرمالبإنءوجاالبريةفيلخغوالتسعينالتسعترك

وكماستنكارفيإليهتطلعتوكمدهشةفيإليهلرتنوعمالضال
ءإبافيعنهوأعرضتوالتواضعالبساطةثوبيرتديهالذيثوبهإلىنظرت

كنتوالتعظماالنتفاخبروحممتلئأئذحيقلبىكانلقدنعمءوكبريا
ونظرياقىفلسفاقىأطرحبىفإذاجديدةديانةاسسسأضعبأذاأحلم

مباركهلوياعليهمتتلمذأقدميهعندوأجلسالسيدأقدامعندوتيجاق

اوثنيةاالهندقلبمنتيالكاشاعرواسنغسندريخرجعندماالرباسم

قائديريوهوالمباركالسيدتعجبكانتعجبالالمعالمسيحيةنورإلى

العجيبإيمانهفىجميعاإلسرائيليينيبزالوثنىالمئة
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بحباأنيمكنوكانصارماجنديأالرجلمنروماصنتلقد

البالدفيونجاصةالعسكريينمنأمثالهييمثسكاوالبطثىاالستباحةحياة

حولقيصربيتمنقديسينأخرجالذياللهلكنالمستعمرةالمحتلة

المسيليسوعصالحجنديإليالرومانيالجندى

حياتهثالعجيبااليمانوثمارالمثألثالد

لهذاإالكنتاجالرجلهذأحياةتفهمأنتستطيعالأنكالطبيعىمن
لاليمانكثمرإالحياتهحالوةعلىتتعرفأنيمكنوالالعجيباإليمان

تالقهبحباألممىالرجلهذاامتأللقدتحياتهمألالذيالعجيبالعظيم
إسرائيلأرضفئعليهعترالذىتاللهعنالباحثينمنواحدآكانإذ

طكذافيهايعيشأنشلوكاذمسصرفاتحكغازاألرضدخلولقد

تتهمأمأحبانهيقنهحوناليهودلكنكرهواأمفيهامنرضى

أنالمسيالسيدكشفوقدتعالمحءببناالحبهذاعنعبروأنه

مجردوليسعجيبلمجممتميزنحوعلىبالئهإيمانهكانهذاعلىالباعث
سوىأمرهامنيحنيهالجماعةءإرضاالحامأوالقائدمحاولةأوالتعأطف

منهينتظرالذىالرجليكنلمأنهالواضحمنإذسيايىلهدفمسايرتها
لقداختصاصهمناألنهبهيقومأنمنهيرجىأوالعملهذامثل

عبواللثولبيتهلئهحبههومالأوجهدمنبدللماالعميقالداخكان
المشاعررقيقالرجلكاتهذاجانبوإلياللهشعبأئهاعثقدالذى

عزيزآوكانالموتعألأشرفالديالمريضعبدهعلىالعطفمميق

الذينالوقتذلكفيالرومانعندالمألوفخالفعلىوهذاعنده

أنويكفىموتهمأوأمراضهمأوآالسهمبالعبيدئاالهتمامقليلىكانوا
الصداقةمشاعرفينفكرأنلمجكنالالعبيدعنأرسطوذكرهماإلينشير

بأعتبارهمالعييدنحووالانوالثيرالخيولنحووالالجمادثحاهللعدالةأو
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يهةمتحآلةإالالعبدوماوالعبدالسيدنيمشتركءثىيوجدفاليدأ

الرومافىالكاتبفاروذمموقدجامدعبدهىاآللةأنكماحية
واألدواتالعبيدوهىالناطقةاألدواتأقسامثالئةإليالزراعةأدوات

منوكانآلالتاوهىالجامدةدواتواالبهائموالناطقةغير

كساعلىالمسيحىاإليمانولكناهمالهأوالمريفسالعبدبمالعادة
الطريقفيالرأسمنكسمريضاحصانايريتولستوىجلذلكمن

لقدللمنظريتعجبوهوأحدهمقالحتىتقبيلهفيويأخذإليهفيذهب
االيمانحماتمنالقلبرقةإنحيواناوليسصديقأيقبلأنهظننت

فىآيةذلكمنأكثرالمثةقائدوكانالصحيحوبرهانهالمسيحى

ومنطينفالمأرضبالدهتحتلرومانيايكنألموالتواضعداعةالو
شيئانفسهفىبرلمذلكخالرجلولكنءوالكلبرياالتعاليالغزاةطبيعة
جنديمائةعلىاآلمرةالكلمةلهقائدأكانإنهالمسيحالسيدأمام

يدخلأننفسهنظرفيمستحقاليسفإنهوسلطانهأمرهيكنمهماولكن

المباركالسيدملطجداويتصاغويتضعوأنهسقفهتحتالمسيحالسيد

دعاالذيالفريممىبسمعانالرجلهذانقارنأنيمكنهلالعظيم
دجمرأنمتوهماامواالحترالتكريمأنواعأبسطوتجاهلبيتهإليالمسيع
يكنىمافيهاالمرعيةواألصولالواجبعنعينهأكضولوالسيدضيافة

الناسلنبتجولالمللناصرىيزيدأو

إيهانهعلىالمسيحابوصالمئةكلمد

سوعيإلىيصلانمنجدأأضألبأنهاإلحساسعيقالمثةقاثدكان

مواليهودشيوخطريقعنبالمسيحاتصلذكجلوالمسيح

أيضابهاتصلبعيدغيرأنهوأحسبيتهمنالمسيحدناإذثمرسالت

علىسيطرتهيتصوروهورائعابالسيدإيمانهوكانأصدقائهطريقعن
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ألفىالمنظورفىهوبهايعيشالتىالصررةبنفسالمنظورخر

فيذهباذهبلهذاأقوليديتحتجندليسلطانتحتإنسانأيضاأنا

الفيلقكان89متفيفعلهذاافعلولعبديفيأقإتوآلخر

إليينقسموكانجندىآالفستةمنيتكونالرومانيالجيشفيالواحد

مثةقاثدبرتبةضابطرأسمعلىجندىمائةفرقةكلفيفرقةلنست
اناشيكونواأنينبغىالرومانأحدكتبهماعلىالمئةقاثدوصفوكان

القتالفىيتسرعونالحازمينعلجهميعتمدللمخاطرةمندفعينغير

هوهذاالموتحتىمواقعهمعندافعوااألمراستدعىإذاولكن

سيدوهواطوراالمبرسيطرةتحتإنهالمئةقائدإليهيشيرالذيالنظام

الرجليرىكذاوهءشاكيفماألمرهيخضعهميدهتحتالذيننود

بالكلمةيستطيعلذالثوهوالمنظورغيرعلىالنهسلفىالمسيحسسوع
هويأمركماعملهالتعملالمنظورةغيرالقويإليبأمرهينطقأناآلمرة

كلمةالمسيحمنيفتظرفهوثمومنبأمرهفيصدعونالمنظورفيجنوده

عندماالمسيحبيسوعالعظيماإليمانإالهذاوهلءالسمالجندواحدة
احالةأوزماقأولمكانتحديددونطلباتنانطلبونحنإليهنصلى

الكنيسةفىمشحهوراسقفهناككاناألمريكيةاألهليةالحربءأثنافي

ضجةفيوكانقأسمرضرطأةتحتسقطوقدسوناحمهالمثوديستية

ووصلتكفسىمؤتمرناكهكانالمكاذمنجمكألفبعهـدوعلىلحالموت

المؤتمرقائدواستلمهايموتحمسوناألسقفإنةتقولللمؤتمربرقية

حلقةإلىالمؤتمروتحولحمسوناألسقفإليحاجةفيمخنقالأنهغيو

وإذاعلتهميسيطراللهبروحوإذاالمريضاألسقفأجلمنصالة
فيواثقينورنمواسينجوبليموتلنالرجلبأنباإلحساستجلثونبهم

منالرجللنجاةطبىتعليلمنهناكيكنولمالمعجزةوحدثتالرب
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عرشإليارتفعتلصلواتخارقةأعجوبةأنهاإالءطبااأكدهالذىلموت

المكانمنميلألمتبعدعلىمناقه

السيدلكنالحالفيالعبدفثمفىالرجلإليمانالمسيحاستجاب

بأكملهالزمنطويإذوأمجدوأبهجوأجلأعظمورةإليحولنا
كانقطيتصورونهايكونوالمصورةإلىاليهودآأماالصورةوغير
موكبفىايهودسيجلسالماإليءيرعندماالمسيابأنيقولاليهوديالتفليد
أنغيرفيهانصيبلهميكونولناألممنهاسيحرمةوفىعظيمحافل

منسيأتونكثيرينأنإذآخرشيئاكانتالسيدعنهاشفكالتىالصورة

فيهسيحرمالذىالرقتفئةالوهذهفيلكونواوالمغاربالمشارق
إنيقولأنيريدالسيدأنالثابتومنمنهاالملكوتءأبنامنكئبرون

معينجنسفييحصراأنيمكنالاللهحضرةفيوالوجودالملكوتتاح

بمولدأفرادهيكونأنيمكنالالختارالشعبوإنواحدةقوميةفيأو

الذينكلوأماتقبلهلموخاصتهءجاخاصتهإليهـألنهبشرىجمسدى
ولدواالذينهباالمؤمنونأياللهأوالديصيرواأنسلطانافأعطاهمقبلوه
اللهمنبلرجلةمشيئوالمنجسدمشيئةمنوالدممنليس
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01

سىياير

يايرساسمهالمجمعؤسامنواحدواذا

532مرالقلحيهعندخرولمارآهءجا

العهدذكرهاالتىالمفصلةالصورعلىثالثةاألمواتمنالمسيحأقام
ودخلواقاموافيوالذاتاألموبينمنالمجيدةقيامتهجانبإليالجدبد

أننجدالحاالثههذنتابمونحنولعلناهوقيامتهيومالمقدسةالمدينة
الصورلكنالموتبعدمنلمحياةعودةهىإذلمجميعواحدةالقيامة
قامواومتىقامواوكيفقاموامنحيثمنتختلفذلكع

فىصبيةوهىيايرسابنةأقامإذالقائمينممرحيثمنتختلففالصورة

مقتبلفىشابوهوناينأرملةابنوأقامعمرهامنعشرةالثانية

وبمنجولةالركاملكانولعلهاألمواثبيئمنلعازروأقامالعمر
وجسديآروحياوكبارآصغارأالموقيقيمالذىوهويديهبيناراأل
وقبسلالجسدعنالروحانفصالفورالصبيةوأقامءسواحدعلى
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لعازروأقامالقبرإلىالطريقفىالشابوأقامالبيتمنتخرجن
وأقامبيدهاأمسكبأنالصايةوأقامموتهمنليامأربعةبعد

فيوهوالحجررفعبعدلعازروأقامنعشهلمسبعدالشاب
األرضيةرحلتنافيطالأومنالزسواعقمروالحياةالقيامةحالكل

بينمقاإلفامةعلىالكاملةقحرتهريلالصورهذهمتابعةوسنحاول

نماالتدرجوشحماولءسواحدعلىألرواحولاألجسادلموقاألموات

يايرسبدراسةنبدأولهذااألعماربتصاعدتخذيئالشخصياتدراسة

يلىفيماالوحميدةبابنتهقصتهوارتباطالمجحعرئيمى

الوحيدةوابنتهيابرس

مضيئةصورةيايرسعنلناالكتابيعطيهاالتىاألولىالصورةإن

مركزوهورثيسأللمجمعكانوقدينيرأالربيعنىاحمهأنريبدبل

أنهويبدواونفوذأشهرةموأكثرالناسرأمنواحدإاليأخذال
أولثكمنواحدأنهالبعضويظنناحومكفرشيوخمنواحدأكان

وانهويبدعبدهءشفاطلبعندماالمسيحالسيدإليالمثةقاثدأرسلهمالذين
تعطىكانتالمجمعفرثاسةبغيرهقورنإذاالحالميسوررجعا

تتطبقدالتىالعديدةالخدمماتيتحملواأويرتبواانيمكنالذينألولئك

الرجلحياةفيكثيرةءاشياهناككانتوتنفيذهالترتيبهااليدسعة

أشبهكانأنهيبدوالذيءالثىولكنوسعيدأمستريحأتجعلهأنيمكن

يحلمكانكماولدللرجليكنلمالصغيرةابنتهبيتهفيالمضيئةبالشمعة
والتاريخاألياممرعلىسبطهواسماحمهويحفطيعقبهأنيمكنإسرائيلكل

كلسعيدالرضاكلراضفهوالعطيههذهيعطيهأناللهيشألمفإفا
وضحكأوبهجةةسعافىبينهتمالجميلةحلوةصغيرةابنةلهتكونبأنالسعادة
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ممرهىاإللهيةالعطيةجمهذهسعيمأالرجلعاشعامأعشراثنىلمدة

ءمثىكلفيهاتخرالتىظةاتءجاحتىالحلوةالصغيرة

انحبموالموتبايرس

الجميلالعيثمدينةعنوانتحتروايةثارستونتمبلالرواقكتب

سيركفيسيدهووكأنمامعهالخياةتضحكعندمااالنسانيصوروفيها

بسوطهيلسعهاالوحوشوسطفيبلباسهزاهيأويقفسوطايحملالمال

وكتبءشىكلوعندثذيتغيرأسديثورحتىالناسلهويصفق

الثروةعنبحثآوالمهاجرينالمغامريئأواثلمغسابقصةعنآخركاتب

ءالصحرافيفيهالمعالذهبإنقيلبقعةعنحمعوقدالمتحدةالوالياتفى

الذهبمنجمعلىغيرهقبلثريعمنأولهويكونأنوأراد
نوفبرلثحهرأأيامنيومفيالباكرالصباحفيواستيقظجوادأترىاش

بعضالحظأنيلبثلمأنهعلىءالصحرافىطريقهصوأوسارئالجووكان

يجتازأنيأملوكاناألمرأولفىلهايكترثلمالتىاالكنةالغيوم
بدأوهناسقوطهتزايدالثلجولكننصفهاقطعألنهءالمساقبلءالصحرا
وكانالثلوجوتكاتفتعليهالظلمةخيمتالشابقلبفىيدبالخوف

سمهجعلىبذراعيهيضربفكاندافثأجسدهحفظإلىشصرفاههكل

إنهمرعبأمرحدثوهنايدفألكىالجوادجسمعلىبرجليهويفرب

أنحاوالطريقهفضلالطريقعنينحرفالجوادترككيفيعلمال

ونفذبكزةلهحوالثلوجتساقطتجوادهأوقفيجدهافلمالطريقيعرف
وسطالطريقضلتلقدلنفسهوقالرعشةفأصابتهعظامهإليدالبر

أنهواعتقدالجنوبوالياتإحديفىأمهوذكرالثلجيةالعاصفةهذه

وهلموتهبعدجثتهعلىأحدسيعثرهلالسؤالهذاببالهوخطرسيموث
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الىابديةاأمامهظهرثظةاهذهقاقصتهأحديعرف

احياتهفىبالدفياستخفافهعلىنفسهولعنقبلمنفيهايفكويكنلم
11عددبالأيامأوجهلهنسيهالذياللهيقبلهأنجمنهليسألوأخذ
النعاسبدأثجىطغيرعلىيسيرالجوادوكانقليالتخفدالبروطأةبدأت

الخوففداخلهالثلوجوسطفييسافرمنعلىمخيفأصروهذااودهير

جنبيهيضربوهوالثلجعلىيريسوجعلالجوادظهرعلىمنقفزوالرب

نارأيوقدأنلهخطروهناجسمهفىالدمويةالدورةانتظصتحتىبيديه

ثمالجافالعمثمبعنباحثأوهناكهنايتلمسوجعلرجليهكلط

جدوجعلجافةيرةلاقتلعثمكبيرةكومةالقشمنوجعلالثلجأزاح
واحدعودسويمجملالأنهاكتشفوقدثقابعودعنيبحثذلك

علىمتوقفةحياتهأنوأدركغليونهإشعالفياألعوادكلاستهلكفقد

الثقابمنالواحدالعوديساويالإليهسيذهبالذيالمنجمذهبإنالعود
تلكمثلفياإلنسانيكقشفمستفيعفحياتهانطفأإذاالذي

أيامهءوتمتلىالحياةلهتضحككانتعندماعنهغابتالتىالحقاثتىاألوقات

عيناهوكادتالخفقانعنيقفقلبهالعودكادأشعلعندمابالبهجة

وهورآهثجءينطنىيكادوهوالعودرأيحينمحجريههمامنتخرجان
بمداستطعتهلاللهبمهاويرتفعاليابسالعشبكومةيشعل

ثمءتنطنىأنتوشكبيتهفيالمضيئةوالشمعةيايرسعلىتتعرفانذلك

أاالمسيحيسوعإلىسرعوهو

المسيحلماموالسجوديايرس

4المسيحامامويسجدوجههعلىينبطحأنيابرسعلىالمستحيلمنكان

وكانتالمجمعرثيسهوأليسسالعكسيفعلأنيمكنكانفيهمافكل

بالكراهيةمشوبةنظرةالمسيحإليالدينوقادةنوالفريسياليهودثظرة
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يمكنفهلحمياضهموأسلوبنظمهمعلىدخبلنطرهمفيفهوالحفد
يمكنوهلالمتجولالناصريصرةحفيمعارليسنجشعأويخضعأن

وفاكهنايجولالذىالشعبىالواعظمنالمعونةيطبأنكبرياثهمع
فيالجميعأمامعياناجهازينطرحوهوالناسأوأصدقاؤهعنهيقولوماذا

الحياةقصةفىاأللمبركاتمنكلهاهذولكنالسيدحضرة
حياتهمجريوتحولالرسجلهذاتاريخسجللقدالناسبيناألرصية

ءشىكلفيبائقامغيرهالذىالمرضهذامغعطفعند

يفحصوهوالطبيبيقولماذاقلقتينبعينينيرقبالصغيرالولدوقف

سيقصياألبوانقاسالمرضألنمزعجاخبرآوالمريضأباه

إليينظروهوبالمرارةالولدوأحسالمرضفراشفيطويالوقتة

ألمهقالالولدكنولوابنهازوجهاألجلتكدحأنعديهاكانالتىامه

وسأخرجبأبأىياخهتمىانوينبغىممريمنالعاشرةفياآلنأنا

الصغيرلكنتعملأنعنولدىياصغيرإنكأمهالتوقللعحلانا
ذلكءورامنيوبحماأمهويعطىالصحفليبيعفخرجبطالتحول

ءاإلعيامنسقطيوموذاتجوعآثيكادحتىالطعاممنواقتصد

وعوفتالمسقشنىإليوأخذالعامةالحدائقمنحديقةفىشجرةتحت

مخولالذىالغالمعلىالتبرعاتوانهالتالصغيرالبطلقصةالصحف

سهىوالمعاناةوالتعبوالجوعاأللموكانالجماهيرامامتهالقأ
موتهابالحرىأويايرسابنةمرضكاذوهكذاحياتهقصةفىالبطولة

واألجيالالعصورمرعلىوسجلهبأكلهيايرستاربخحولالذيهو

آخرالوالوقتيايرس

ابنتكالقاسيةالصدمةتهءجاعندماأعقبعدأيايرسقصةأخذت

متأخرآوصلالمسيحإنأخريبعبارةأوبعدالمعلمتئعبلماذاماتت
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أنفاسنجهايةءوالرجااألملاشىوقدالبشرىالمفهومسبح
البيانعظمةأوالفصاحةمنباننامهماومخنروحهاوخروجالصغيرة

هذهإثرالرجلعلىاستولتالتىالخيبةمثاعرأعماقإليالوصولنستطيعال
فيمابعدسنريكمامتعمداتباطأالمسيحالسيدأنالواضحومنالكلمات

إلىاستطاعماتجنبهايودكانالتىالغريبةالنتيجةهذهإلىيايرسبصللكى

يصنعأنيريدعندمماالثابتةاللهسياسةهىهذهأنيبدوولكنسبيالذلك

المتأخرالوقتفىيصلالعادةفىأنهإذالناسحياةفىعظيماشيئا

سيكونالذيوبالنسلباسحقوعدهعندمامابراأبينامعهذايفعلألم
الرجلوانتظرالبحرءشاطىعلىالذىوكالرملالكثرةفيءالسماكنجوم

ماوعنهاممرمنالتسعينفىالزوجةوأصبحتعاممائةابنأضحىحتى

باطخهافىضحكتحانقدالوقتأنالخيمةفىوهىسارةحمعت

ألمالمتأخرالوقتفىسفلالولكنسيدياجئثلقدوقالت
ستلدبأنهااللهوعدعهاوأأليشعدعاهاعندماالشونميةحياةفيهذايحدث
جاريتكعلىتكذبالسيديياالالمرأةفصاحتشيخوختهافىابنا

وإليصاباتزكرياإحمماسهوهذاأليسجداامتأخرأضحىالوقتان

منحدثلوهذايتمأنالمؤكدمنكانبالمعمدانالوعدجاعندما
البشرىالمفهومسبصتأخرآيصلاللهولكسبعيدةسنوات
القديرجاعهعندمارهمممننينافىفىوهوموسىإحساسحوهذاأليس

سيدىياكالموسىوصاحعليهالموضوعةبالرسالةلينهضءسينافى

وقوةالرجولةاكمالفىالعمرمناألربعينفىوأتاالمتوقعمنهذاكان

الخهايةمشارفعلىوأناالعمرمننينافىقىآناللكنىالحياة

وقتأىأنعلىلترسلمنبيدأرسلمتأخرآجئتلقدسيدياال

ةلالمميحليسموعسبةمتأخرآبالنيكونأنيمكةاللالنسانبالنسبةمتأخر
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الواحدوالشرطايرس

فقطآمنداليايرسالمسيحقالهماكلمتبنيتعديالالواحدوالشرط

كلفىالدائمالحياةشعارلهماأنللمؤمنبحوزكلمتانوهما563مر

القولإلىإالتحتاجالأنتالحياةبكتقلبتأوسرتفأينماالظروف

كلمنإليهانقنبهأنبنامجملكانالحياةبديهيةوهذهفقطآمغال

فقطآمنمعهشركةبأفصلوتتمتعاللهترضىأنتريدهلجانب

يؤمنالقهإلىيأقالذىأنيجبألنهارضاوةيمكنالإبمانبدونولكن
دهارفىجامعةفى116عبدايطلبونهالذينبحازىوأنهموجودبأنه

أنأريدلهوقالالديخافيءاألطبااألساتذةاعظممنطبيبإلمماشمابءجا
تؤمنهلوضوحبكلعليهتجيبنىانأرجوواحداسؤاالأسألك

وأكثرقلبىكلمنأؤمنإقبنىيابالتأكيداألستاذوقالبالته

راسانيودأبحاقفيتفكيريمنأكثراللهفيأفكرإفىلكأقولذلكمن

البعيدةءالمارائحةاستنشاقتستطيعاالبلإنيقالعليهاانكبالبئ

المياهجداولإلىااليليشتاقكانمالمرقالولهذاأيامثالثةبسفرعنها
الحىاإللهإلياللهإلىنفسىعطشتاللهياإليكنفسىتشتافهكا

تريدهلالمعنىبهذااللهإلىبحاجتكتحسهل2و241مز

الخالصأنيتصورفيلبىسجانكانفقطآمنورصباتتمتعأن
لكىافعلأنينبغىماذاسيدىياصاحعندمامابفعليكونأنيمكن

آمنبالمسيحفقطاإليمانإلىبولسورده6103اعداأخلص

لوثرمارتنذهبعندمابيتكوأهلأنتفتخلصالمسيحيسوعبالرب
ترتكبالخطاياأشركانتوالدنايااألوحالمنمستقعارآهاروماإلى

مقدسالالسلمدرجاتيصعدمنإنلهوقيلترددأوءحيادونهناك
سنةألفابالهتغفرفدميهراكعاعلىيوحناالقديعركنيسةمنبةمقرعلى
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بلغوعندماركبتيهعلىيصعدفأخذالغفرانهذاإليمشوقةهوكان

يحياباإليمانالباريقولصوتأيسمعأنهإليهخيلعشرةالعالثةاالدرجة
بالليسالصعودهذامثلأنأحسإذونزلقدميهعلىنهضوعنذثذ

الطريقعناإلنسانيمرفإذخطيةالحقيقةفىهوبلفحبجطرى

ومشاكلهاوصعابهاالحياةأزماتكلوفىافالصالصحيح

وضعوقدفقطآمنأقلوالأكرالواحدأنرطاإالاقهيضعال
اذلكغيرمنهيطلبولمالموتأماموهوليايرسالشرطهذا

اإليمانعلىالمسيحوجواببابرس

باأللماإلحساسمميقالمسيحأنلنالتبينبدقةالقصةهذهتابعنالوولعلنا
البحيرةمناآلخرالجانبإلىالجدرينكورةمنرجعلقدالبشري

والجماهيربالناسءتمتلىمثطقةإليصحراويةمعزولةكانتمنطقةمنرجعأو

كانتكثيرجمعإليهاجتمعالعبرإلىأيضةالسفينةفييسوعاجتازولما
المحتاجنعنيتخلىأنيمكنالوالمسيحالمسيحيسوعإليحاجةفيالجماهير

وآالمهمالناساحمتياجاتنواجهكيمت4ذلكمننتعولعلناإليه

حاجةئجميعأبهاءملىعالمفينعيشإذوأحزانهداومكسيهمومناعبهم
دونتركأناألحوالمنالبوالصبوزانحلصوإليالخالصإلى

يعنىالللناسالجماعىاالحتياجهذاأنعلىمعونةأومساعدة

لنازفةومعونتهقوتهليعطىالمسيحتوقففلقدللفردالخاصةالحاجةإهمال

هدببهالمستمباركةلمسةمنءشفاالجماهيرتنتظربينانسلتالتىالدم

والمعروفةالناسمنالمجهولةالمرأةلمساعدةالمحيحتوقفوقدثوبه

والشفقةوالعطفوالرفقبالحنانءدائماملىطريقهأنساليقهذاليعطىله

عنالتقاعسأوبيتهاإلييسعىالتىالصبيةإهالبذلكيقصدالوهو

وإحسانهوجودهحبهمنومجالهمكانهمناواحدقلكلمعونتها
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عندمايعالجمعلىاليأسيطبقحتىالتأخبرذللثحالمسيبمتعمقد
وليقوكمانسمةآخرعلىةرقمسيقرلكماالصغيرةكانتسعايايوس

أبوهايقولمتىفأنهعلى824لو001داالموتحالفئلوقا

الصديةليرىالمكانإلمتالمسموذه981متماتتإصها
حا

والسخريةميقالالحزنمنمختلفةعواطفالمشاعرفئموخهاأحدثوقد

عادةعلىالنوحفىظهرفقدالعميئالحزنأماالكاملوالعجزالضاحكة

بنمروالمزبالنادباتويأتونثيابهمقونيمزفكانواطالوقتذلكدثاليهو
تثيربكيفيةءوالرثاالنوحكلماتترديدفئمتخصصاتالنادباتكانت

بألحانالمزماردمونيستخالمزمرونوكانالجميعليبكىانواألحزالمصجن

الصبيةإنالمسيحقالوعندماوالحزنباأللملالحساسحيقأوتعحزبنة
القصديكنومهماثصنهساخريئعليهكواضحتنائمةلكنهاتمتلم
الواجبالتعبيروهولعازرماتعندماقالهماعينفهومةنائإنهاقولهمن

الناسأنعلىقصيرةلحظةبعدالسيدسيقيمهومنالمؤمنموتعن

الضحكهذانفواآلالماناألحزوقتفئحتىيسخرواأويصحكواأن

وجيزةفقرةبعدوالتعظيماالجاللإلييتغيرانيلبثالالسخريةأو

والسخريةالحزنإنحالأىعلىالجميعأمامواضحةالقدرةتثبتعندما

لمالىتتعبالأالجميععلىاستوليالذيالكاملالعجزديوليأساساكانا

اليومإليالذفيأكروماتجاوزهيستطاعالالذيالخطالجميعلجغلقد
ألنهماألمواتقيامةعننتحدثعندماالقداىالساخريسموقفيقفون

أنإالمإيماضاعوقديحونيستطالاألهوالملكأمامعجزمهـبمف
الحياةإلىةوالعوالقيامةتصورمنهازثنيسخروا

إنالجميعروئاموضعييكونانالمقدسللمشهدالسيديسمحلم
يصنعوهوتلميذلكلحتئأوإنسانلكلتعطىالظيةالمشاهده
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يسمحالوهولقدسيةولوالحبوالوقارءوالهدوالسكينةفيعجزاته

رخقطرسالتهكانتومايفحلمايبمرواأنالهائحنأوللمزمرين

إليالحقيقىعمقهاتأخذلمإذاتتحولقدالتىوإالنفعاالتالعواطف
يدخلأحدأيدعوالالجحيعيخرجهنانبدهثمومنوالشعرذةالخرافة

الجمعهذاوأمامويوحناويعقوبوبطرسوأمهاالصبيةأبااالمعه
14مرهقوىطليثااليقولوهوبالصببةويمسكيدهيمدالمحدود

أراميةكلمةهىبلجمرانيةأويونانيةكلمةليستطليثاوالكلمة

ورقةالحنانهذايعدلحنانهناكوهلصغيرةشماةأوصبيةتعنى

القدرةهذإليتصلوقدرةالقدسيةهذهتبلغوقدسيةالرقةهذهتعدل

المضظرلقدكاناألرضعلىالخياةمعجزاتفيالناسيرىأنيمكنفيما
سنواتوبعدعظيمابهتافبهتواالكلوجدانإليامتدالتأفيعميغ

وحمعيافافيغزالةماتتعندماممائلممثعهدحدثآخرمكانوفيكثيرة

المكعانإليفأسرعلدةفىالوقتذلكفيوكانبطرسإليوأرسلواالتالميذ

الةغزتعملكانتمماوثيابأألهمةويرينيبكيناألراملجميعلديهفوقفت

التفتثموصلىركبتيهعلىوجثارجأخالجميعيطرسفأخرجمعمةو
جلستبطرسأبصرتولماعينيهاففتحتقوىطابيثاياوقالالجسدإلي

فعلهماهناالتلميذفعلوقد99314ل001وأقامهايدهفناولها

المكتسبةوالقدرةاألصيلةالقدرةبيناالثنينبيئالبعيدالفارقىسميده
الشكالتىالصورةأعماقهفيترسبوقدحالأيعلىالتلميذولكنه

3ينساهاأندونحياتهطوالعاش

والنادبونونالمزمرفعلوماذاذلكبعديايرسفعلماذانعلملسنا
الثالثينالمزمورفئءجاماوالشكغنىالرجلأنتماماأعتقدلكنى

تترنملكىفرحاومنطقتىمسحىصالتليرقصإلينوحىلتص
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21و53011مزأحمدكبدااإليإلهىياربتكتوالروحىلث

ومننمالترأغنيةإلىالدموعلحنمنيتحولوالمالمزمريئأنيعقلوهل
عندبنايقفالالسيدأنعلىاألفراحهتافإليالنحيبشجن

الصبيةتعطىأنيطلبوهورائعةلمسةيوميةاالحياةيلمسبلالحدهذا

المجاةفيوالعادىجزةالمبيئيفرقالهناوالمسيحلتأكلالطعام

عودتهامعنىتستوعبأنالفتاةمنليطلبيجلسلمإنهأحدهمقالكماأو
أنءشىكلقبلتفعلأنمنهاالمطلوبأنأوأخريرةالحياةإلى

وسيكوذتأكيلأنطبلقددتهشكرهتافأوصالةاومزمورآتحفظ

وهوالمسيحإنوالشكروالتغنىللمعلمالوقتمنالمزيدبعدقمالها
وهومعأالجسدوحاجةالروححاجةبينيربطالصغيرةإطعامإلىيدعو

أحديغفلالوهومتكاملمتوازخطفياللهاماماناألمريسيرأنيرخب
ينسىالتىرجةالإلىأحدهمانأاالنغماسأواآلخرإلياالتجاهفياالئنيئ

هذهضظأنينسىالالجسدإلىالروحبعودةغإذوهوالثاقمعها
الكثيروذيحتاجماإليهتعودالذيالجسدهذابصيانةتكونالروح
الموازنةإدراكإلىذاكأوالجانبهذافيالمتطرفنأواقزمتينمن

ذللثفياستمتتقدالصغيرةولعلالسيدعنداالثنينبينكريهةا

علهعاشتهاالتىحباتهـاطوالتذوقتهطعاموأشىالسيدخءلقابأحلىاليوم
األرضهذه
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نايينأدهقةابن

الحاملونفوقفالنحشولمستقدملم

71لو1قمأقوللكاشاباأيهافقال

النفسوتبكيتالتأمللخظاتمنلحظةقالعظيمالشاعركوبرحلم
ورأيصوتاحمعوإذابىوستصنسترفىاألنجليزءعظمامقابرفئيسيرانه

بصوتأمامهقفليبلغهانوقبلالبابنحوسارعبعدعلىمغبابأمفتوحأ

يباريهالنحوعلىالمغلقالبابمنفزعإنهكوبروفالمفزعرهيب

البابن51فمعدمنالفزعمعأمجتمعهالعالمكنائسجممعمنصدرولوفزع
تعطىنايينأرملةابنقصةكانتوإذاالحياةنهايةفيءالسماإلياألبدى

تكشفءثىكلوقبلأوالفإنهاوالعظاتوالعبرالدروسمنينتهىالما

وقوةالعمرزهرةئموخهمطريقفييقفالذفيللشبابالمسيححبعن

وشرورهموخطاياهبمإثمهمنعسمنتنقلهمأنتستطيعحياةليعطيههمالشباب
يعتفدأوغسطينوعىالقديسووالنجاحالمجدوةوالقوالخدمةإليومباذلهم
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بينمنالمقامنقصصدونتالتىالثالئةناجيلامنواحدكلن

الصغيرةالصبيةقصمةدونفرقسىخاصأشيئاتعنىكانتاألموات

لعازرقصةدونويوحنانايينارملةابنقصةدونولوقايابرسابنة

يلىفيمانايينأرملةأمامنقفاآلننحنوها

ةوالمدينةالشاب

حيثشومممنقريبةمدينةوهىنايينمدينةإليالشاباهذيانسب

مديفتهفيالشمابنتصورأنونستطيعالشونميةافيقديمأأليشعأقام
وإنصغيرةجميلةمدينةكانتإنهاويقالجميلةتعنىنايينوالمدينة

وقبلعليهكانتالذىالقديمالجمالصورةكىيحالاليومكانهاكان

القوةءملفكانشابحياةبصددأننالنذكروجمالهاللمدينةنتعرضأن

وهوالموتالالحياةهوالشتابفىواألصلوالشبابوالجمال

قوتهمالشبانوفخراالحجاموليساالقداموهوالضعفوليسىالقوة

الميتوالشابالحاملالشابهوافىوالشابشبابهاالمدينةوفخر

فيءجماماهىالحاملللشبابصورةأفضللولالمحمولالشابهو

وخم13هذاحنانياسعفلماوسفيرةحنانياعناألعمالفرع

بعدحدثثمودفنوهخارجاوحملوهولفوهاألحداثفنهضومات
فقالطجريماخبرلهاوليسدخلتأمرأتهأنساعاتثالثنحومدة

دفنواالذيئأرجلهوذاالربروجتجربةعلىاتفقتماباليمابطرسلها

وماتترجليهعندالحالفيفوقعتخارجآوسيحملونكالبابعلىرجالظ

رجلهابجانبودفنوهاخارجأفحملوهاميقةووجدوهاالشبابفدخل

الذيالحىبالشبابءتمتلىالتىالكنيسةأجملوما5501اع

ئابتةاللهومملمةءأقوياألنكماألحداثأيهاإليكمكتبتالقولفيهميحق
اممثراءالشىنثلمالنحغ241003يو1الشريرغلبغوقدفيكم
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كماعاشوهلالمدينةفيحياتهعاشوكيفنايينأرملةابئحياةت

يعتقدونالماالربيعفىوايأخدأنمجاولونوهمالعادةفىالشبابيعيث
الجميلةنايينأننريأنهلالممنكانوإننلرىالاطياةرحيق

عنإالاألمرآخرتكشفأنتستطيعالفإنهاتولذاتمتعمنأعطتمهما
والروىواآلمالاألحالمكلمعهيدفنوكأنمامنهايخرجالذىالنعش

اقعةجربالذيالقديمالشابتنسىأنبمكنوهلواالنتعظارات

أمنعلمعنهمالصسكاللمعيناكأاشتهتهومهمايقولوهووالفرحوالبهجة
كلمننصيبىكانوهذاتعبىبكلفرحقلبىألنفرحكلمنقلبى

تعبتهالذيالتعبليطيدايعملحهاالتىأحماليكلإليأناالتفتثمتعبى
11و251جاالشمعستحتوالمنفعةالريحوقبضباطلالكلذافعلهفئ

الذاتمدينةمنيخرجيالنهالشابفإنآخرجانبمنالقصةتناولناذاف

عرفىوالمباهجاللذاتتفعلعمايكشففإنمانعشعلىمحموالالجميلة

وحياقهرهعالعادةفىثقصفأنهاإذالشباب

ورآهالخمرزجاجماتأمامهوضعوقدالماثدةعلىالشابجلس

القوألمنهعلهحمحوإذدقائقجوارهإلييجلسأنفيفاستأذنه3خر
الكثيريئأنوأذكرالكأمهذهمنيشربونالذينجيدأأعرفإننى

سكرانأكانإذحادثفىماتمنفنهممحمولينالكنيسةإليبهمجى

تذاكأوالسببلهذاحياتهفقدمنومنهمكبدهالخمرأتلفتمنومنهم
كأشتاركأهارباوأسعالشابمعهافزعكثيرةصورألهيعددوظل
هذاطتفعلالتىهىوحدهاالخمروليستاألفعىتلدغهكمنالخصر

عبيدآيصبحونعندمااألحداثفتهادىيترالتىوالشهواتالنزواتكلبل

موتهىالخطيةأجرةألدأمنهالبدالذىءاالجزفينالونوالفحمادفطية

جاناإليالميتوالشابأفيهمالحياةمقوماتكلاإلثمأحرقوقد
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حيثإلىوأصحابهأصدقاوةيحصلهنعشهفيمحمولاإلرادةمعدومكلهلك

يسيرحيثماالتياريدفعهالهرفيالميتكالسمكفهويعلمأويدريال
الملحدةالوجوديةحياةيعيشاإلطالقعلىإرادةأواستقامةأومبدأال

رأىعندمانموتغدآألنثاونشربولنأكلأمروغدأخمراليوم
كتبعليهاإرادتهيملكأنيستطيعالوأنهعليهمرالخسلطانالمتشارلس

أتالجميلةاألوليالكأسرائحةتستهويهمالذيئالشبانيستطيعهليقول
نفسهاإلنسانيريأنمرعبأمرهوليقيهموامعلىنظرةويلقوايأتوا

نفسههالكينظرمعدومةوإرادةمقتوحةبعيونسحيقةهاويةإلىيتدحرج

ذلكوختركهقدصالحكلأنويحستوقفهالتىاإلرادةقوةيمكوال

صماككانتالككذفيهيكنلمالذيالوقتينسىأنيستطيعال
تشربالسيدةوهىواسنطونفياالجتماعيةالهيئةزعيماتمنأمريكيةسيدة
تدخنرأخهاعندماشابةشدةسألتثاأنالعجيبومنتدخنوالالخمر

ثحهورولياأكرههمأواهبالقولدتفرالتدخيننحبضاكانتإن

للوجودأهالأحسبفالأفشللثالرعبوكلىةاستسيغهأنأحاولوأنا

الراقتةالمجتمعاتفى

اقرإلىالشباباصدقاوهحملهالذيالشابهوأيضأالميتوالشاب

متأخرأإالالضالاالبنيدرعهااذيستطعلمغريبةمثيرةحقيقةوهىلدفحه
ولماسرفبعيشمالهبذرعندماتخلوامنأولالقداىكانواأصدقاوهأنإذ

البحريقرأتهلأشمنهمواحديعطهلمإليهمواتجهاحتاج
دلذىءالجزذلكونجاصةالتخياللفأغربمنأنتظنربماالقديم

الخباليجرونفونيالسفينةبادارةتقومالمونيجثثالبحريفيهيصور
الطقساقبونيرومونياألشرعةيبسطونومونيالدفةيديرونوموني

ولكنكمفهومغيريخالإنهتقولوقدالمسافرونهموموني
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يؤجلأنأراداقالميذمنلواحمدالسيدقولذكرتإذاتفهطأنخستط
موتاهميدفنرنالمونيميقولبالمسيحوإذااهأبيحفنفحفدمجيئه
قبرهإليزميلهمالشابيحملونالذينالشبابكانوما822مت

واألجيالالحصورتواليعلىاألرضعلىالصورماليبنمنصورةإال

اآخرونليشيعهمدورهميأقحتىاتهمأموالقبورإلييشيعونالذينللموني

ولمهثاب11

ألرملةووحيدشابالميتألندوجةومزقاسيةالمأساةكانت

والكنيسةالبيتثروةأنهموكيفالحىالشبابإمكمانياتعنمخدثناوقد
قادتلقدالشباببتحركالحياةعركتتميدانكلوفيواألمة

أحرقتثمعمرهامنسثرةالتاسعةفيوهىشعبهاوأنقذتبالدهاداركجان

ودخلعمرهمنوالعمثرينالثانيةنيكولونيالواششططوكانودفنت

تشارلسوأضحىمرةولاالنجليزيلمانالبرالسنهذهفىغالدستون

فرانسسوتخرجالشبابريعانفيوهوالقانونرجالأعظممنفوكس
قبلالرسمفيرقاييلوبرععمرهمنثريئاقبلكمبردجمنكونبي

يزللبموهوبأطهاأوربابسمفونياتهموزاروملكاألربعينإلييصلأن
الشبابقوةفيوهواألساسمنهاوهزأوربالوثووغيرصغرأشابأ

إليينظروهوالحقيقةبهذهاإلحساععميقكانالمسيحأنفيشبهةو
األرملةأمهوتشيعهناييهامنبخرجونهالذيالشاب

يوآذاتزارخهاكورنيلياهاارومانيةسيدةالقديمةرومافيكان

أينهـلهافقالتحليةكلمنخاليةأخهاورأتجاراتهاإحدى

ابناهاهماصغيريئغالمينإليكورنيليافأشارت3اجواهرك

قعسةسابقةمرةفيذكرناولعلناجواهريهىهذهتوقالت
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أصغومنشارعفيسارتوقدفقيرةإمراةأمهكانتوقدنسبرون

تغسلهاأنعلجهاكانبالثيابممتلئةسلةتحملوهىاالنجليزيةللشوارع
عليهاويعطفونيعرفونهاكانواالذفيالشارعسكانمنأجرهاوتأخذ

الثامنةفيالوقتذلكفيكانالذيوبابخهابهاشفقةالطعامبعضويعطونها

والطعامالخبزفتاتالقذرةالثيابفوقالمسكينةالمرأةووضعتعمرهمن

حالكآالليلوكانعمالئهامنوالرحمةالشفقةذووإليهابهاأحسنالى

وقالولدهاإلجهاالتفتحتىشارعينأوشارعأتجتازتكدفلمقارسادوالبر
ووضحتبالدموععيناهاوأغرويقتإليهفنظرتأماهياتعبتلقدلها

قواهديسترهووبينماففعلعليهالمجلوسودعتهاألرضعكالسلة

انظريألمهفقالاالنجليزيلمانالبرفأبصرالتفاتةمنهحانتللضعيفة

تراانجلفىتبقفالالدارهنهألدخلنوقوةصحةالهمنحنىلولماهيا

أعيشكمافيهايعيشولديبقىوالتعملينكماالعملإليتضطرأم

ءزعامنواحدأبصفتهلمانالبرفدخلحلمهللولداللهوحققاأليامومرت

اااألسبينءابؤساءافقراأجلمنالمكانحينأعظمومنالعمالحزب
مسئوليةعليهوأنمسئولأنهيدركالذيالشابذلكسعيدأجل

اثثحهواتوالتجاربلعلىانتصارهليسفيوقصةفىماأعظمإنةكببر
كلهوالعالموشعبهبيتهإنقاذفيلعظيمةلمسثوليتهإدراكهبلفحسب
ينسهلماشبابياالجميعواألوحداألعلىالمثلهوالذياألعظموالشاب
الصليمبفوقوهوءالعذراأمهتجاهتهمسئولي

يحملهالذييتاإشاباقصةسفلالهتأقشذمنالعكسوعلى

أمهتجاهتمامابالمسئوليةإحساسهانهىوقدمدينتهخارجلدفنهغيره

دموعهاوكانتطاغياكاناألمحزنأنفىشبهةوالالجميعوتجماه

البعيدةالكورةفييضلالذيابخهاتوحأملكلصورةوهىكزيرة
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قصةقرأواوالذفيوالفسادواالوالشرالموبقاتفئيشتهبعيموت

أوكسطينوسأجلمنسنواتتسعطيلةالدموعتذرفوهىويخالكام

11الحياةفيترالمستالضاخالشبابأجلمناألمهاتتعانيميعلمون
أحضرتايوفاةساعةأخمهاوكيفالمتوفاةزوجتهعنالخدامأحدتحدث

األبديةفىيقابلهاأنمنهمواحدمملمنتطلبوكانتجميعأأوالدها
لهوقالتعربيدأوكاناألكبرللولدالكلنحرتءوجااللهأمام

فرددنفسكخالصتطلببأنتعدنيأنولديياإليكأطلبإق

لباءالممتلىوجههارأىرأسهرخوعندمااصفيرأسهوأحنىقليال

تألقوعندئذاللهأماممعىأراكأنأريدتقولوحمعهاوالحب
ابتدأظةادلكومناوماتتالرضىابتسامةمنهاوشاعتوجهها

يصارعوكانالضميرتبكيتتحتووخويصلىالكتابيقرأالشاب
الخصريشربفأخذاليأسنقطةبلغصراعهوفيجدوىدون

يدخلأنوهممكنةاوأحطأشرمنمكانإليطريتثهفيوسار
ءفجاأذنيهفييدويصوتهاحمعوكأنماوسلالمةأمهوجهرأىوهنا
ااالمعسيحيسوغإلي

والمسيحشابال

جمعالمسيحءوبهاننايينمدينةإليالطريقفيالمسيحموكبكان
فىالشابتحملالتىالجنازةموكبهناككانالمدينهبابوعندكثير

البشرىالفكربوالمديغةخارجفىهناكليدفنالمقابرإلىالطريق

ءاللقاكاناإللهىالترتيبوحسبمصادفةالموكبينبينءاللقاكان

هذهفىواألحداثالظروفكلتشملالتىاألكيدةالعنايةمننوعا

طريقهلالنسانليسأنهياربعرفتإرمياصاحقديمأااألرض
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إرمياأدرك0132ارميا0خطواتهيهدىأنيمثمىإلتسانيممى
اهتكرنافإذاتأيضآفيهخطوةكلبلفحسبالطريقليسأنه

المدينةمنبخرجآخركثيرأوجمعأالمدينةخارجالمسيحخيأقجمعاكثرأ
أنالبدكانبلبابهامنمقربةعلىالصدفقبيلمنليسالجمعينءفالتقا

بأعدادوهناكهنايتجمعونوهمهذاالناسيعمهلتريااهذايحدث
وتضاربتهموكرالناسدحامازأنالظنأغلبالحياةطريقفيتنتهىال

علمحكايسيطربارعأتدبيراهناكأنمنللتأكدالفرصةتعطىالباهاتهما
عندماواحدةخطوةحددتهبأكملهأورباتارفيإنقالواءشىكل
خلهحلحينواحدةخطوةوخطاالعسكريةحياتهأولفينابليونكان

هحمنتقتلقنبلةتءجماالحالوفىطولونفيذلكوكانشر

الزمنمنقليلةدقاثقتأخرلوهوتصيبهأنيمكنوكانمحله

ذكرنالوحياتنافيحادةوالءالهدوويشيعدموعناوتمسححتاريخنايتغيرم

إهالهدونكيشهاالتىوالظروفوالمكانالزمانفيءشىكليحكماللهأن
إمقالأو

القصةفىالصحيحاالتجاهفيبناتسيروأبعدأعمقورهصأنعلى

المسيحالسيدهنمانريونحنالواحددرالفإليالجماهيرزحاممنتخرجناإذ
إنأخريبعبارةأوالباكيةاألرملةالمرأةعنعينيهيحوليكادال

المأساةإنسانإليينالكثيرومندالفرإلىالجمهورمنتتحولللعناية

ومأساتهوآالمهوفهظرفيمناواحدكلالقيالحياةزحامأننتعلمانيتبغىوهنا
منالخاصالدقيئمكانهمناواحدفلكلالسيدانظرعنوأحزانه

حنانوأىتبكىاللهاوقالعليهاتحنالربرآهافلماداعنايته

معهارونيسالذينمنحناناوجدتالمرأةأنفيشبهةال1هفا

المجاملةمننوعهووبعضهبآالمهاالحسىاإلدراكهوالحنانهذاوبعض
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والظروفاألوقاتهذهمثلفيوهايقدأنعلىالخاسدرجلتى

الجمهورمتصشيأمعالنفسىأوالذهنىءاالستعالمنبنوعيذهبظوبعضهم

أياغكبتهأومأساتهأوالمتالمعاطفةمنيقتربأندون
أاآلخرينبأالملميقالوإحساسهالمسيححنانءإزاءثىالفإنهالحنانكان

أخريوبعبارةالخطيةمنأالمبرالوحيداالنسانهونسانكالمسيحإن

شركةمنعرفناومهماالخطيةإياهاأورثتناالتىالبالدةمنرأالمهو

يستطيعمنبينهمقطيوجدفالوأوجاعناأحزانناتجاهوآالمهماآلخرين
ضعفأوعافىجمودكلعنالمنزهوحنانهالمسيححبمنتراباال

عيقآكاذتالمسإحساسأنإليهاإلشارةرتجلىمماولعلهااوجداق

وابناأبووحيدةكانتيايرسابنةألنموتاهمأقامالذينالمتألمينتجاه
ألختيهالوحيداألخكانولعازر4ألوحيدأكأناألرملة

التىالوحدةأوالعزلةمنطقةالعادةفييدخلكانحنانهفالمسيحأنأو

لكناهيراتسيرحاألرملةكانتالناسحياةفئاأللميصنعها

كيلوسطهمفىوحدهاكانتمخيفأجميعاعازالوبينهمبينهاجعلالحزن

وهمبهايلتصقونحولهاالذينوكاناألوجاعوأشداآلالمأقسى

عليهاتحةلنالمسيحلكنمتهاالجسدياقتراتجمكانمهمابعيدون
11تجكىعندمارآها

خلواتيتفدمبلفحسبالحنانمجردعنديقفالالمسيحأنعلى

وقفلوكالموهوتبكىالدااامرأةقالوأكملوأعمقأبحد

أجوفكالمفهوالمسيحتيرقالهفإذاطبيعىغيرغريبألبداالحدهذاعند

لىالصبالبرهانيأقىالمسيحمنريصلىعدمالكنهعمئأومعنىبال

مغلقاصندوقأالنعشيكنولمالحاملونفوقفالنعشالمسيحلمسوقد
فىعيوحتىالميتفيهايحملمحفةكانبلاأليامهذهفيالعادةهىكما
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منظرأعجبيروالبالنعشأنظارهمتعلقتالجميعأنفيشبهةواللقبر
السيديقلألبمالموتخالحياةءلقاالبشريةالعينعديهتقعأنيمكن
الموتيوإجههنانراهونحن1152يووالحياةقيامةالهوأنا

والحياةالقوةفيهتتفجركانثشابفيالقاسيةضربتهضربوقد

اقمأقوللكالشابأجهاداالميتوناديالنعضالمسيحلمس
عجيبةقوةمنلهايا1وه741الو1100وابتدأيتكمالميتفجلمى
جطسكلمنالمونيمنالمالينعفىتتردداليومإليزالتماوعظيمة

اقمأقوللكالشابأيهاالالميتالشبابمنولسانولة

موكبإنالسيدوقوةالخطيةفعلوبنوالمسيحالعالمبينشتان
حياةفىالعالميفعلهأنيمكنعمالنايكشفناسينمدينةمنالخارجالموت
يشهدأوبدفنهميسارعإذموتهمفوأصحأدقبتعبيراوالناس

إحديإليشابدخلوالحياةالقيامةلهميملكأندونيموتهم
وستطفامخدروالشروالخالعةالمجونإليءالسوأقرانوقادهالجاسات

وروحاونفسأوعقالجسداءيثىكلفقدأنهأيقغوإذعظيماسقوطهوكان

التدلهقالالجامعةمديررأيوإذجثتهليتسلمأخوهءوجاانتحر
أرسلتهوقدالمحبوببنيامينهااألصغرابهاوهوإليكابنهاأممطأرسلت

ألألقدمهمنهبقىوماذابهصنعتفاذاكالزهرنقيايريثأجميال

ولكنهيفعلأنيمكنماكلأجلهمنفعلتلقدبتأثرالمديرجابو

أنتالتىامالحطروفسويمنهيبئولمالهالكنحوبجنونمندفعاكان
يشيعأنإالالميتهذاحيفعلأنيمكنالالعالمإنالواخفيلماتراها
االمسيبيسوعيلتقىحتىونعشهكفنهفينهبئ

أمهإليفدفعهأكئرإليتمتدبلالحدهذاعندتقفىالالقصةإن

المتفرقالشملالمسيحجعوقدأمهوإلىالحياةإليالمسيحأعادهلقد
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لعازرمذاحوفعلابوسباإلىاأعادكعندمايايرسابخةهذاحفعلقد

الميتدورلةاارللفلمجعدائحآومو4وأختيهبيضهإلىأعادهعندما

أقعمىبذلكيزيلومحووالعائلةةاألسوحدةإكاضالواوالضاخ

ثهلهاويتفرقمرةاألكيالطكتهدينانرطعندماالحياةفياآلالمأسباب

مايططوةالشركةءدفوتفقد

وضاعتانتهتاكأارسالةإلىقودامشباباليعيدمذاجانبإلىومو

واآلالموالمتاعبالحياةمواجهةفئوساعدهاألمهالىعضاشاباكانلقد

لأخرىمرةالصحيحمكانهليأخذيعودهووها

يضكلموابتدايحألمعحأقامهأنبعدجطصالشابأنضابيةالالقصةتذكر
الذئلكنينطقأناسانهاستطاخبماذاأوقالماذانرفوال
محفعلىمححوالنفسهيروموصجبايعليهاستولىقدأنهفيهآلشجغال

أخرىمرةاذالحبإلىلىثالمهأعادهإذههـ00كثيرةجماهيروسطوفئ

جمودأمعهاانحنىأنهالشكالطأغيةوسعادحهـاوجهـجتهافرحمهـاأمهإكوأعاد

عظمةعنليتكلمخابوعادالموتبراثنف5ومخقذههنحاوشكرأ
يتحدثحياتهالطعاش4اولطعانظيرالكماالالفاثقةوقدرتهجدال

النهرصةمنحتهالتىاللهبرحمةشمدولياألمواتجممامنمهقياهجزةعن

ميتاكانشابكلمنينتاالسيدإنالحئيقةوفيالحياةفئالثانية

المباركةصسةالتهءوجانعشهفىوموضوعآبأكفانهوملفوفآوالخطإياوببالذ

قبالكشتيذالاناسبو4قاماوكقيأذتلحاةالحبولإأكادتمخطا

إيمانعدمفىلمجيلفعاتألقرحمتولثنىبآأومغترضطغاوجمدفآ

صادقةيسوعالمسيحفيئاوالمحبةاإليمانمعآجلىربنانعمةوتفاضلت

ليخلصالعالمإلىءجايسوعالمسيحأنقبولكلومستحقةاليكلمةهى
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أوالأنافيالمسيحيسوعليظهررحمتلهذالكننىأنااولهمصالذلخطاة
13161قط1األبديةياةبهوايؤمنانللعتيدينمثاالاناةكل

إلييوقفزالماالعظيمموكبهفىالمسيحأنالعزيزءالقاريأيهاتعلمهل
الكثيرأبوابعندصرتهمأكفانفيالملفوفنالشبابماليناليوآ

أيهاالقديمللشابقالهمامنهملكلويقولوالغربالشرقفىالمدنمن

اومتىالصوتمذاحمعتهلتريياأقمأقوللثالشاب
تسمعليتكالعممةالصيحةبعدتسمعلمنعشكفيزلتماأنت11

تدريالأوتلرىتعيشنالالمسيحفىوالمجدوالرسالةالحياةإليوتعود

اميتوأنتحىأنكالقصورأوهامفى
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51

لعاؤر

ولوبمامن2منوالحياةالقيامةهأنا

فلنبىمن3وحياكانمنوكلفسميحيامات

115262يواألبداأليموت

وظنجثةفيهايرلمفارغةقديمةمقبرةفيينقبءالعلماأحدكان
منعادةيودعمماءشىكللتختلسالمقبرةإلىامتدتأثيمةيدأأن

علىووجداللصوصيهعبثعلىيدلمايرلمولكنهوأثاركنوز
فيهايقولالخلودعنرسالةلرىففتحهمغلقادرجأفلكمنالعكسى

وافعفيفأنامجدفىولمقبريإليجاإذاأحديستغربنالصاحبها
أكذوبةليمىوالخلودالخلوددنيافىأنابلمموايالقبرليساألمر

ءالقاريأيهاتجزعالاألبدإليأحياهاالتىالخقيقةهوبلوهمآأو

بخيفماللمؤمنبالنسبةالموتعالمفىليسألنالموتمنكدناإذا
عبثاتخلقلمإنكعليهتجازيالسوتتعملهماوانفانأنكتظنوال

لتكونوجدتقدإنكقصدأومعنىبغيرتكنلماألرضعلىوحياتك
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لحياةمقدمةإالليسترضيةاحياتكوإنالوجودلهذاوخيرنفعصدر

الناسأدطواعلماألبدإليحيأستظلألنكيغنيكلنفالموتخالدةأبدية

يصوغالذيهوالعظيماإللهفهذاالقديرةالذيدصنعتهمانتاجهمجميعأ
ومثالهشكلهوآخذفيبطابعهممهورينليخرجواويصقلهمالناسأشكال

الخالدإلهككونداثرةفيخالدآتحياسوفنكاإلنسانأيهانفساف

والحتورالمجدهتافمعىواهتفالخلودنعمةمناللهحباكبمافافرح

وهوالمقبرةمنخرجثممكانهاووضعهابوقارسالةالرالعالموطوي
أنوالبدالقبورظلماتمنيدويصوتإنهنيآكالهذايردد

ابالرإليجسدهرجعقديسأونبىجنمانحويقدالضريحهذايكون

العالمهذاءأنبايسمعأنفيويركبالخالدةبروحهيعيشصاحبهولكن
ااالخلودرسالة

ءباستثناالقيامةعنتتحدثرسالةكلهالمقدسالكتابفيتوجدال

التىالقيامةلعازرقيامةمنأفضلاألمواتبينمننفسهالمسيحقيامة

لحطمبهايؤمنأنأمكنلوإنهاليرديالفيلسوفاسبينوزاعنهاقال
القصتينفيقعرضناقدفإذاالمسيحىاإليمانوقبلجميعانظرياته

فالعظيمةءاألضواورأيناناينأرملةوابنيايرسابنةلقيامةالسابقتين

أنءووأعظمأبهىأنوارآنريأنهنانستطيعفلعلناكليقهما
كلفىتدوىقصتهأنإاللعازربهانطقواحدةكلمةيسجللمالكتاب
يلىلحيمانراهالذلكنحنوهاوالدويالصوتيكونمابأعظمالتاريخ

تهويلعاؤر

ورةملىمنثرقالإليورابئبعدعلىواقعةالعنيابقتفيلعازرعاش

فىأكناهاوربماالبيوتأظهرمنبيتهكاناألغلبوعلىأورشليم

263



إليهايبجأكانالىجثيمانيحديقةأنالبعضويظنعنيابيترية
ومريمالكرىختامرثامنالمكوتةاألسرةملكالهذهكانتالهسيح
اتميزإلياالشارةمنالبدلعازرقيامةعننتحدثأنوقبلولعازر

البيتصورةأنهلهمظهرأولكانلقدااالقديمالعظيمالبيتهذا
الشرقفىاليومإليظاهرةمازالتالتىالظاهرةيمثلوهوالمتضامنابطالمتر

بيوتفيمماوظهورأبروزأأكرالشرقيةالبيوتمنالكثيرفيزالتوما

يةوالحراالستقاللبدعوىاألسريةالوحدةفيهاتفككتوالتىالغرب

رسوخمعبيةالغرالخضارةستنتهىأينإلييعلموحدهواللهالمسثوليةوتحمل
يبيعونالذينالسماسرةمنواحدأرادااالغربىالمفهومفيالنزعةهذه

فيأناوهلمنزلفصرختمنزلءبشراعصريةسيدةءإغراالبيوت

وأملثكليةفيوتعلمتمستشنىفيولدتلقدمنزلإليحاجة

والظهرالجولفلبفىاحالصبوأقضىكنيسةفيوتزوجتسيارة

قبرفيسأدفنأموتوعندماالسينمافيءالمساوفىالبرجماثدةعلى

الحياةءدفيعمالالناسمنالنوعهذاجراجإلىفقطحاجةفيأنا

والشركةوالخبءالدفهذايوازيمايقدمأنيستطيعالوالعالمالبيتية
اءجاأوأعطىأوبذلمهمااألخوية

انهيعتفدوبعضهمللمسيحبيتاذللثمنأكزكانالبيتهذاأنعلى

ىمابكلبيتهفيأنهفيهيحسالمسيحكاناألرضعلىبيتيوجدلم
منالمحبوبالبيتكانالقديمالعظيمالبيتهذامثلمعنىمنالكلمة

درجةعلىمنعلمالونحهالمسيحيسوعمحبالذيالبيتوكانالمسيح
مستويأعلىقكانالذىالبيتأنهنعلكتناالماديءاالثرمنالبيتكان

جةدرإليأحبتهوقديسوعتحبالىمرثافهناكالروحىءاالرمن

التىمريمالحالمةالفتاةوهناكلهماثدةوأفخمأفضلبتهيئةاالرتباك
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تجلعمىعندمابأكلهاالدنياتنسىوالتىيسوعقدىعندالجلوسستهويها

مهاأحلىنغمالدنيافياليوجدالتىالحلوةكلماتهإليلتستمعقدميهموطئعند
منالعطرهذاوخرجوقدميهرأسهعلىهاعطرسكبتوالتىوأجمل

الكتابيسجللمالذيلعازروهناكبأكملهالتاريخيستشقهالبيتنافذة

حبيبنالعازرعنهرائعةكلمةجملولكنلهواحدةكلمة

الذياالنسانذلككانوهلاالتأملعميقمالقليلالرجلكانهل

وااليماعةبالخركةعنهيعبرمابقحربالكالمحبهعنالتعبيريحسنال
أسعدمنالبيتهذاكانلقدحالأىعلىوالصمتواالبتسامة

البيوتمنواحدأوكانوارتباطاتهالمسيحلمجسوعتعلقاالتاريخبيوت
وتفصيالجملةملكاعليهامموعأجلستالتىالعظيمة

المكانةهذهمثلالمسيحتعطىعندماأعظمهاوماالبيوتهذهأجملما

األسقفرسمعندمالهخالصاملكااألرضإليالسقفمنوتكون
خطاباأمهإليهأرسلتدستيةالميثودالكنيسةفيهيوجزهولتإدوبن

بينفيهاللهوضعكالذيالصباحذلكبعيدغيرلييبدوإنهفيهتقول

لياآتوأنتذراعيهبينمنخرجتأنلثقأشرولمذراعى
اللهذراعىبيئآضعكإذكثيرأفعلتهأنسبقماأفعلاآلنوأنا

وهوللمسيحخادمأنتاألبدوإليمطلقاللمسيحيفرحأسلمكأني
فيأخذنيأنحدثوإذاويعزيكويقويكويرسدكيحفظكس

البسأإليءتيوأنتحدثوكمابفخرمجيحكسأنتظرفافىقبلكعنايته

نعماالمسيحسةحامالستأقفانكجنديأكنتعندماالعسكريةبزتك

يخابىابالتضامنجمياللعازربيتكانواألميئالصالحالعبدأيها

ء11المسيحبيسوعالبيتهذابارتباطيقاسالبماواجلأفراده
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ومرضهرعا

مريكهتحبهالذىهوذاسيدياقاثلتيئالمسيحإليختاناأرسلت

الموجزةالبليغةالعبارةهذهأمامالوقتبعضهنافقفأنبنايجملولعله

المسيححبأنالمعاقأولولعلمعنىمنأكثرعنصحوهى

ماعنلالموتحافةملىالوقوفمأيمنعهولمالمرضمنلعازريمنعلم
أخيهماحالةالتدهورئمنمنزعجتانوهماالسيدالياألختانأرسلت

قخهيحبناحالمسيآاماأنهيمظنةأالنجهلهاينبغىقاعدةوهىالمحبوب
واحدأوعدآهناكأننطةولسناوالماسىوالمتاعبالتجاربمنبمنجاة

آشاتوصرخةلذللثخالدآمثالستظلأيوبوقصةبذلكالكتابفى

منغرتألنيالحقيقةهبهذأيضأثهدتوالسبعيئالثالثالمزمروفى

وجسمهمشداثدموصهمفيليستألنهاألشرارسالمةرأيتإذالمتكبرين
ه373مزيصايونالالبشرومعالناستعبفيليسوالنحم

يسريقينايعطىولكنهالتجاربضدحعانةيعطىالاإللهىالوعدإن

معكفاناالمياهفىاجتزتإذاعيهالالثتصارومعوقتهفيهامعناالك

رقكالواطهيبتلدغفالرالنافمشيتإذاتغمركفالاألنهاروفي
مرضافانهابفروكوتسعةبولسالرسولقال342اش

يكونلثالأيضاإياىبلوحدهإياهوليسرحمهاللهلكقالموتمنقريبأ

وكانمؤمنعبدملحدلرجلكان272فينصعلىحزنلي

كانإذايومذاتلهسيدهوقالوالمتاعبمراضاكثرالعبد

أناعمأالذىالوقتفيوتجاربكمتاعبكتكثرفلماذاتقولكماإلههناك
كانإذاالجوابفيالعيدواستأذنوالمتعالخيراتمنبالكثيرقيه

تسارعهلللصيدسييانخرجعندمايقولوهوسيدهيرضىال

فالميتطبعأالجريحقالالميتآأالجريحالصيدءورابالسحى
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المجارباجراحمعوراقيسىالشيطانإنالعبدفالصمون

نفسهيجهداللذلكوهويدهفيضمونأنتأماالجرجالصيدأشيهألق
ينجيهجميعهافةالصديقبالياتكنمهماحالأىعلى11كثيرأمعك

إابلى

استخدتااألختينأنهوالمرضفيالواضحالعانيالمعنىأنعلى

أشارالمسيحأنومعتحبهالذىهوذابالقولالمرضفىميميا
تحبهالذىالقولعلىحرصتاختيناأنإالحبيبنالعازرإلى

العميتهبالمعنىجدأكنيةكماتوهىيحبكالذىالقولمنأكر
وشتانلناهوحبهإليبللهحبناإليأاستناالالمسيحإلينلجأفنحن

مهمافحبناالطاىالمحيطفاوثانيهمءالماضنةفأولهمااالثنينبينما

حبنايضعفعندمابللنااألبديحبهمنقطرةيعدالللمسيحقوي

تجارجهاأومتاعبهاأوالحياةضرباتمنذاكأوهذاتحتيهتزأويتعثرأو

منواضحالتعبيرفيالثالثوالمعنىامحبةاقهألنهقطيتغيرالحبهنف

مجيئهعةمثالستطلبافلمثعليقأوطلبدونافيإليهأرسلتاختينالن
تفعلأنولحكتهويريدءيشاكمايتصرفأنلحبهتركتابلأشبهماثو

حالأيعلىوالحقياقةالحاحأوالحاندونالموقفلمواجهةمناسباتراهما
منلنفوسناقرباواكرأختيهمنالعازرحباأكثرسيحالمأنإذثابتة

نامشاعرأوأذهاننالتبلدحينماأوبأحوالنانهمالوعندماذاتهاففوسنا
ارتفعتأوعظمتمهماوإحساساتناأنكارنامنحساوأعمقتكرأأتوىثهو

حكماأرسلالقولعلىدرجواقدالناسكانوإذا11قسممتلو

السيديدىبينأموونانضعأناألبدىالدائمواجبنانفتوصهوال

المسيحفيالمجدفيغناهبحمسبتفتكرأوتطلبجدآمماأكثريفعلأنهواثقين
ايسوع
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ومولةعازر

المسيحكانففيومينواليعنياوبيتبيريةبينالمسافةكانت

عنيابيتإليوصولهوافاكانيومينلعازرمرضخبرمماعبعدمكثقد

لعازركانالخبروصلهعندماأنهذلثفعنىلعازرلموتالرابماليومقى

111يوآتاقدحبيبنالعازرالسيدفهاقالالنىالمحظةنيماتقد

خئانوإعنيابيتالدذهابهالمسيحتأجيلفيهوالصعوبةوجهأنغير

مألالمسيحتصرففدماذاءسواحدعلىالحزنوفيالمرضفيإديهتحتاجان

وقظهأذهبلكنىذاهباالبدكانأنهمعلرالمثافريبالوجههذا

ةكثيرضائئعيظيكشفبديةاالمسرحيةسجلالذياألعظمالرواقإن
أنإذالحياةفيثورهالتلعبالصدفةلمجردةواثانيةيتركالأنهأوال

افردحياةفيالحياةمسرحيةفىمكانهاثانيةلكلأعطىالزمنخالق

نهار7للعملمحددوقتوهناكوليلنهارهناكالعالمأواألمةأوالبيتأو
الخهارساعاتأليستاألرضيةالحياةتنتهىعندماالعملفيهينتووقت

العالمهذانوريتظرألنهيعثرالالنهارفيثىيمأحدكانإنعشرةاثنتى
أنجمنالالذىالنهاركالةاألرضعلىالمسجحوحياة119يو
خطرفيتحياإنالتالميذلهقالذافعملبدونواحدةساعةفيهيترك

وكلهالنهارفيرسالتهيؤدىأنقبليموتالاإلنسانأنأكدمؤكد

أنإذذلكمنأكثراألمرأنعلىالرسالةهذهيتممحتىباقواحد
الجامعةذكرهالذىبالمعنىلهالمقابلالوقتلهالحياةمرحيةفىءجزكل

وتوللوقتللوالدةوقتالسمواتتحتأمرولكلزمانءثىلكل

وقستهءوللشقاوقتللقتلوقتالمغروسولقلعوقتللغرسوقت

وقتللنوحوقتوللضحكوقتءللبكاوقتءوللبناوقتللهدآ

للمعانقةوقتالحجارةولجمعوقتالحجارةلتفريقوقتوللرقص
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وقتوفسارةوقتللكبوقتالمعانقةعنولالنفصالقت

للسكوتوقتوللتخييطوقتالتمزيقوقتوللطصعوقتالصيانة

وقتوللصلحوقتلمحربوقتوللبغضةوقتبىوقتولتكلموقت
لعازرفيهايبقىأنالبدكانالمعنىبهذالعازروقصة318جا

وأعمالوانفعاالتأذكارمنذلكيصاحبمامعأيامأربعةالقبرفى

نستطيعالومخنااءثىكلفيبالفصةمرتبطينرواالذينعندجميع

يديرأنهأدركناإذاإالبعدتأتلمساعتىالمسيحقولمعنىنفهمأن
األبدىموعدهعنيتقدمواليتأخرالالذيالتوقيتبهذاكلهالتاريخ
المحتوم

حبهمفىفالتالميذمحددأامتحانأزمةامنجملاألمربيدهمنأنعلى
الصورمنصورةبأيعليهءالقضايريدونكانوااليهودألنفزعواللسيد

أرادهمالسيدلكنالمحققالخطرمعناهعنيابيتإليذهابهأنيؤعونوهم
الخطرنواجهءوسواالخطرفوقاللرامعلىالواجصأنيعلمواأن
قالهاءشىكلعلىيتفرقأنينبغىالواجبءندافإننوابههالأو

البحرمنآتيةاستغاثةحمعإذالقاربيعدأنمنهطلبالذىللقبطانالبحار
الصورةمنتمكننالنالهائحةمواجاولكهبسننسيدىياالهائج

دنعوأنالمحغمنوليسنذهبأناالستغاثةأماميفبغىالقبطانوأجماب
الخطرأيقنإذالرجالمنالعظيمالنوعهذامنكانئوماأنهنااليوبخيل
البدكانفإذاالخطرهذامنحيةيعودلنالمسيحأنالمتشائمةبطبيعتهورأي

لهيقالالذىتومافقالالسيدمعجميعاالتالميذيذهبأنفاألفصل
1161يومعهنموتلكىأيضأنحنلنذهبرفقائهللتالميذالتوأم

السيديتأخرأنتتوقعالماللتينختينلالامتحانأأبضااألزمةوكانت
ذلكمعلكنهمابعدعلىمنولوحتىلعازرمعونةعنأوعنهما

3مال



يمكنالالكارثةلكغهالمأخرعليهيعتبانقدوبحبهبهإيماضهمايتبددم
البعدكلللسيدوفيتيناألختانوستظلناحيتهمنعاطفتهماتبدلأن

ااءسواحدعلالموتأوالحياةفيالقربأو

واناألعظمالفرصةهىبلفحسبامتحانااألزمةتكنولم
وأنلهبالنسبةمتأخروقتيوجدالأفهلتؤكددائمااقهتاجيالت

وأبهروأمجدوأجلأعظمقدرةعنتكشفلكىتتصاعدزمةا
فيالربللسيدوأنيديهبينمنالزمنيفلتأنيمكنالالزمنوصاخ

11ومخارجمسالثالموت

وقبوهلعلزر

أنفالعادةالقريةخارجالقبرإليساربلالقريةالمسيحيدخللم
التتىوهناكالقرىأوالمدنمنمقربةعلىالصخرفيتنحتكانتالقبور

ولعلهالقبرإلياأئرهفىخرجواالذيناليعزوهواءجاومنومريمبمرثا

رآهافلماالقبرأمامالموتموكبفيالمسيحلنريالتوقفالالزممن

واضطرببالروحانزعجيبكونمعفاجاعواالذينوالهودتبكىيسوع
ك11335يويسوعبكىوانظرتعاللهقالواوضعتموهأفيالوق

تماميحلموهوالمسيحبكىلماذاهوعليهالشراحاختلفالذيوالسؤال

ءشىكلقبلالمناسبمنولعلهيلةقلدقائقبعدلعازرسيقيمأنهالعلم
يهزشخصايناقىاليوناقاألصلفيانزعجالكلمةلننالظأن

والكلمةتجاههنفسهضبطيحاولالذياالنفعالمنقويأازآاهتزجسمه

هنافىأورشليمعلىبكىالكلمةعنهنااألصلفيتختلفبكى

أقربهوالذىءالبكافهىأورشلبمعنأماصوتدونالدموعإلىأدني
الدموعوتساقطتالمسيحاهتزفلماذامسموعبصوتالصراخإلي
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لعازرسرجعألنهبكىالمسيحأنإلييذهبمنهناكهناعينيهن
إنقالالذفميوحناالقديسأندرجةإليءالشقادارإلىأخريمرة

الحياةإليليعيدهءجاعندمأوبكىماتلعازرأنحمععندمافرحالمسيح
األرضإلييرجهأالءالسمافيسيدهإليئوسللعازراناتريزالقديسةوقالت

منوهناكابالعودةأمرهالسيدولكناألحوالمنحالبأي

مماللكأنإذيدعوكالسيدإنللعازريقولاثيلوجبرءالممماصور

وعلئالنورانيةثيابهوخلعهنيهةلعازروصمتاألرضفىباقيا

آخرينأنعلىاواآلالمالمتاعبدنياإليأخريمرةليعودقيثارته

وراثهمةوالموتالقبررويةعنجماعاوبكاثهالمسيحانزعاجأنذكروا

ألنهيفزعوهوالكلءورامنوالشيطانالموتءورامنخطيةوال

أنعلىالموتواديانحيفالوادىهذايجتازونجميعأأحباعهيرى
أخذوتدالحزنموكبفيالمسيحأنهواألصحولعلهطاألبالرأى
انهوأحزبدموعنادموعهتختلطأنالبدعجيبامحبأءوجاالبشرىثوبنا

وأوجماعناأحزاننايحملأنعليهإنوأصحأدقبتعبيربلبأحزاننا

وجهوعلىالرهيباإلنسانيباأللميباليالأنهالتصورءاألشياعبأولمن
فيمجاسترلهلمالبشرألمكانوإذاوأحبائهاخوتهأآالالخصوص

قلبوهناكقطيسزيحالفإنهرالتعبهذاصحانالسماويعرشه

دموعاتحولتالمسيحعاطفةإنأحدهمقالوكماباكيةونقسمكسور
هذاولعلوالمحبةاإلحساسعميقهومتشفليكلالنسانظاهرة

راحغاتجدالمتألمةالحزينةالنفسانانجبرخليلانجبرقالهبمايذكرنا

مثلمااإلحساسفيوتشاركهاالشعورفيتماثلهاأخرينفسإلىبانطمها

تديخهاالتىفالقلوبوطنيهماعنبعيدةأرضفيبالغريبالغريبيستأنس

فرابطةوبهرجتهااألفراجبهجةتفرقهاالبعضمنبعصهاالكآبةأوجاع
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تهلهالذمحطوالحبوالسرورالغبطةرابطةمنالنفوسفيأقوىلحزن

ازرقضفىوالمسيحااوخالدأوجميالطاهرأيظلبدموعهاالعيون

معبهرنحوعلىلنايكشفأنقبلالقيامةبعظمةيبهرناأنيريدال
أوالتعاساتانواألحزالمافواديفيرقتهعن

يامنهولعاؤر

أولهاأساسيةعجيبةضاثقعناألمواتبينمنلعازرقيامةكشفت

كضهمؤكدةضيقةهىبلاالنسانيةاوددمايرأوخياالليستالقيامةأن

جثمانأماميصملىالقسوقفالموتمنأيامأربعةبعدبعودتهلعازرعنها

بيئحبيبنانستوعإنناقائالللمحزونينءالعزايطلبوهوراحلشاب

كمانراهسوفإذالقيامةيومإليلديكمناوديعةالحبيبأيهايديلث
ضأهليقولوهوباكياأخوهءجاالقبرفيوورىأنوبعدهو

لىأملآخرقهذاالقسأيهانيأخبرويعرفنىأعرفهوهلمعاسنتقابل

فيلناسعادةأىوقالالحزينالشقيقكتفعلىوربتالقسوابتسم
11ءاللقايومفيالشكإليناوتسربملاهناقلوبنامنلوتبخرالحياةهذه

المقدصالكتابمحدئنالهقالالفكرقبولفيالشابترددالحظوإذ

وفالسقتالعالمءعمامنالكثيرقدراسةموضعزالتماغريبةحادثةعن
موعىأنفلووإيلياىموالمسيحمعفيهاظهرالتىالتجلىحمادثةوهى

استطاعفكيفالعالمهذامغادرتهماقبلكاناكمابنصراخهمايكونالموإيايا
لكمظالثالثفلنضعههنانكونأنجيدسيدىيايقولأنبطرس
ذكرولوه9قسمرواحدةواليلياواحدةولموسىةواحد

الحادثةلفقدتالمسيحمعظهرمنإلىيشيرأندونالتجلحادئةالكتاب

بافيءاألخرىالحياةوبهجةاألملجنباتنابيننماولماقيمتهامنالكثر

173



يظةكاالحياةههذعغمنفصلةليستالثانيةالحياةإنالمسيحفيلمحبن
مؤمنكلبهايتعلقالتىالحلوةاآلمالبداعةالحقيقةفىإنهابلالكئيرون

بالدموعالفتىعتناامتاللتوإذاالصادقةالمسيوعودفييئق
الصليبعلىماتهللناالمسيحقيامةعملتماذايقولالراعىاستطرد

الصخوووفتتتالحاجزلجاباالقيامةشقتلقدالباكىأحماعبثأ

أبدآالعالمحههأنيمكننالسالمأمكانكلفىونشرتالعاتية
دفنوالالموتقبلكانكاالمسيحقاموهلالراعىالفتىوسألنى

إلياطمأنوقدالراوقالارأتهضدمامريمتعرفهلمولماذا
ظنتهإذالبداعةفيمريمتعرفهلمنعمباحماالفتىإقناععلىمقدرت
يعرتألللتالميذالمسيحظهورنسيتهلولكقالبستانحارس

ليلصسهيدهيمدأنالمسيحكالميسمعبهوإذاشكالذيوتوماالجميع
للتالميذالمالثكةقاكماذاءالسماإلىصعدوعندماوجنبهيديهفيالجروح

ءالسماإليصاعدآاآلنيرونهالذىاهنالمسيحبأنتعلمهمألمالمندهشيئ
صماعدارأوهكماأخرىمرةسط

أعطاهاالمسيحولكناألخيراليوآفيبالقيامةثومنمرثاكانت

ااألمواتببنمنأخيهاقيامةفيوأضحةضيقةالعتيدالتليداليومهذاهانبر
تلتىكماتمجردوليسوالحياةالقيامةأنهقاالمسيحكشفوقدا

ضرواالذيئجميعمنمشهدعلىنقعالنىالحقيقةبلالرياحراجاقذهب

11العظيماليومذلكفيوالتالميذومرئامربممع

خارجاهلملعازرينادىوهوالمسيحإنقالالذىمودىوأظنه

ءاألحياعالمإليالقبورمنالموقجميعلعازرلخرجاالصممجددلملو
القيامةلتلكالصورةتعطىلعازرقيامةلكنآخرموعدلهذلكولكن

بكلمةسيقيمالذيهوهوالموقىآأقاالذىوحدهالمسيحأنالعشدة
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صوتهالقبورفىالذيئجميعيسمححينالموقجميعالقيامةيومفياحدة

إليالسيئاتفعلواوالذيخهالحياةقيامةإليالصالحاتفعلواالذينفيخرج

92و582يواالدينونةقيامة

وضعتاألخيرالقيامةكيوملعازرقيامةأنالعجيبمنأنهعلى

بالسيدآمتوااآليةهذهأماماليهودفبعضالمؤمنوغرالمؤمنبيئالفا

فضلواحدأوالشرءوالغباوالعنادالحماقةمنبلغاآلخرالبعضكنل

ووضعواالحياةواهبالهسيحعلىءالقضافقررواالحياةعلىالموتمعه

الهامةالتحوللعازرنفطةقيامةتوأالحياةماغمنالحياةلسلبتخطيطهم
عنواحدإنسانيموتأنلناخيرأنهقيافاقررإذالطريقمنعطففي

للكهنةرئيسأإذكانبلنفسمنهذايقلولمكلهااألمةصهلكوالالشعب
فقطاألمةعنوليساألمةعنيموتأنمزمعيسوعأنتنبأالسنةظكفى

فإذاكان11525يوواحدإليالمتفرقيناللهءأبناليجمعبل

خالللعازررأيماذابالسؤالأنفسهميشغلونزالواماالومإليونالكثير

نفاألرضفىذلكبعدحياتهسارتومميفءمماالفياأليامربعةا
إليصعدلخمابولسألنوذللثوتحديدهتقريرهالصعبمنالجواب

اختطفعندمماالجسدخأرجأملسدافيذلككانإنيعلمالوهوءالعمما
يتكلمأنإلشمانيسوغوالجمهاالينطقكلماتوحمعسجلدوسالفرإلى
الحديثعنالوصفبهذايحجزبولسأنصحذاف214كو2بها
الصغرللطفلأمكنفإذاوضعفاعجزعنهاليقللعازرفإنالبيانأو

منالتوعلىخرجلبدوىأوالينشتينالنسبيةالنظريةعنيتحدثأن

بيانباللالنسانيجوزونيةاأللكرالعقولأعقديصفأنءاالصحر
عربيأطبيباأنقديمئقليدفىءجااءالممماأمجادعنيتحدثأنالبشري

لناليصفءاللقااهذعنوكتببلعازرعاماوثالثينبعدخمسةالتقى
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مكانفيتعيشوأفكارهأحالمهولكناألرضعلىبقدميهيعيشجال

االمالثكىالوجهووضاعةالطفلبراإلىأدقوهوءالسمافى7خر

كانتحالأىعالالحقيقةولكنيصحالأوالتفديدهذايصحوقد

طالتأمقصرتنعلمالةفزالحياةبهويواجيذكرهللعازرعاشخاطفاحلما
ءالسمافيالقديسينمعوفاديهسيدهإليأخرمرةعادحتى

ألقاهاالتىالعظيمةالكلماتنذكرأندونلعازرقصةنخغأنتطيعنسال
التىتالطوهىالمثحهوداليومذلكفيالمبرمواجهةفىالمسيحالسب

الثورةعنديكنزارلستشكنهاالتىمدينتينقصةئكارتهشقتذكرها

فىمانيتلوسىزوجافريموندمكانيأخذأنالشابقررعندماالفرنسية
فىتمامأيشبههكانوقدمحلهومجلالسجنمنيخرجهأندبرحيثالمقصلة

أبيهقبرتذكرعندماإالالقرارهذاإلييصلأنيستطعلموهوشكله
حيارآمنكانمشوكلفسيحياماتولوبىآمنمنعليهكفالذى

فتاةعلىقبلهالدوروكان62و112يواألبدإلىيموتفلنب

الضحايامنوالعشرينالثانيةرقمتحتاليوذلكفيللمقصلةلتقدم
والمقصلةكالكوجههوبدادورهءوجااألبدىءبالرجأكوامتال

ءالغوغاصيحاتتستطعولماوالعثرينالثالثرقمتحت4برألتطيجع
الموتمواجهةفىألنهةالخالدينابتسامةتفقدهأنالجحاهيروضجيج

ءبالرجاتؤمنهلالموتضجعةفىوهوسثلالذىفرادأىمثلمحان

اتخميناتوسادةعلىنائمالستفأجماباواألبدية
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بسىالقمعان

ءثىعتدىسمصانيالهوقاليسوعفأجاب

7لوامعلمياقلفقاللكأقوله

وكاذفلسطينفيخانعلىوفداشابيئأنرائعةنصويريةقصةفى

بسيطةقرويةثيابايرتديانوهماالثابانوطلببالوافديناغاالمكان

مكانيوجديكنلمأنهومعلالستضافةمكاناالخانصاحبمن
بموقدومزودةمرقبةجميلةصغرةغرفةإلياقتادهماالخانصاحبأنإال

دتهماوفاآيكروهوفحهاوأدلخهمالمطويةاالحصروبعضءلالستدفا

للرجلأحدهاقالراماهذامناالثنانتعجمطوإذعجبنحوعلى

أقأذكروالأجلفأجابإليكمنالقادمكلتأويأنعادتكمنهل

فقالهاهذهضيافتكاستعمالأحءيسىلموهلاطارقارفضت
لصوصالخانإلىوفدولقدمكانكلفيانساناالنسانالخانصاحب

يهمالزائدأرغيفاولكنمسالمنتجاربصفةالبريةمنطرقوقطاع
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لتصرفكأتعجبإقالسائلوقالعبادهفييتصرفواقهثيرآ

طافتوهنااالغريبالمسلكهذاإلىيدعوكسببمنوهلهذا

فرصةمنىضاعتلقدفقالمحزنةكامةالخانصاحبوجهعلى

يقولهووالقصةديسروأخذأخريمرةمنىتضيعأالمتوعزنادرة
ولكنهذنيالذنبيكنولمعاماثالثيئمنيقربمامنذذللثكان
وحدثللنفوسعامةتعدادآاجرواالرومانأنإدأنساهالتاريخ
الطبقاتكلمنأناسمدينتناإليووفدمكاذكلفىبالدتافىازدحام

إمرأتهمعهوكانتءاإليوايطلبالجليلمنشخصقدمالليلةتلكفي
مكانألهمااصلدميجدلمالشديدالتعبعليهماظهروقدحمارآترعب

رحماكيصيحوهوصدرهعلىالخانصاحبوضربااوطردوهما

البهامممزودإلييأوياأناالثخانطروأحدثمماشيئاأدرلمربى
صانالماهنهمئلإلىبغالىسائقيأوفأنأرضىالوأناقاسيأالليلوكان

الجليليانسافرأياموبعدطفلهاالمرأةوضعتالليلةتلكوفييرالحق

الطفلهذاأنبعدئذاتضحولكنشيثاعنمانسمعولموطفلهما
رالطفلهذاأيولدلمط001اءاألنبياعنهتحدثتالذيملكنامسياحو

منافاتدهثانوهلايديمنافلتتالتىالفرصةأعظمماامزودى
ااالضميروتوبيخالعميقالحزنأكلنىوقدالندمأصابمأعضالعهدذللث

اأحدفأجاباالسيدانأجهاأنماأينومنوسألنجأةحديقطعثم
وتقواللساقعلىتكلماهأنأرجوكاااوطنهمناالجليلمن

الخانألخليتوإالمنوديفىولدالذىهوأنهأدرىأكنلمإنيلى
وأناامرهتحتالخانيعتبرأنيمكنأفلهوأكطوحدهلىبأكله

منىثانيةمرةالفرصةتضيعأنيمكنوالأخريمرةءجاإذاجمدك

األوليفرصتكأضعتلقدصاحيايقولوهومينالضيفأحدوابتسم
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متىولكنالرجلفقالمنكتفلتلمالتىالثانيةفىنجحتلكنك
ءوجااتقولماذاأفهمالفقالالليلةهذهقالهذاحدث
فىبإمعانالرجلوتفرسفاويتنىغريباكنتألقالجواب

لمسيااأماميدريالوموأنهوأدركوجههمنيثصعنورآووجدالقاثل

اربىربىفصاحااالعالممخلصالسيد

الفريسىعانضيافةالمسيحقبللماذاكثيرةمراتلءأتساكنت

فهوإنسانكلإليالمسيحءمجىتصوروهىالرجلقصةرأيتولكنى

آذهـاوخيرآكانإنسيخلدالذىللتصرفالكاملةالفرصةالجميعيعطى

ومعاملتهالفريسىحمعانقصةنتابمأنيمكةالمنطلقهذاومنءسواحدعلى

ااالمسيحليسوع

افويسىاوجلسيأن

تكنفريسيارجالالكتابيةالقصمننفهمكماحمعانكان

ءشىكلوبعدقبلوالفريسىمونزعاتهالفريسيينعقاثدأعماقهفي

وعدماالنعزالأساسعلىحياتهفلسفةتقومالذىالمنعزلاإلنسانهو
فيهالمتأصلةالحياةهىهذهوالمثحوباألجناسمنبغيرهاالختالط

إلىوذهابهعليهالواقعةةالكعيراالضطهاداتورسوخاتمكنازادهاوقد

أيامفيوعاشالسبىفيأساساولدقدالفريصىآوالنظاوالسبىبةالغر

الهيكلغيابوفىاألجنبيةوالتقاليدوالنظمالعاداتتسربمنخوفأالمسيح
ومنوالشريعةالناموسحوليلتفأنلليهوديالبدكانتلميرهبعد

أيضاهناومنالفريسيينجماعاتمنوالناموسيينالكتبةنظامنشأهنا
أنإلياقفسيرهذاامتدوقدوالشريعةالناموستفسيرفياالجتهادنشأ

وأربحونوثمانساذمامهاوصيهعشرةوثالثةسمائةتبلغاإللهيةالوصايا
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البدوكاننواهىأيسلبيةوستونوخمسوثلثمائةأوامرأىيجابية
وأناالحملعسرةثقيلةأحماالهالنامجملواأنالوصاياهذهتطبيقفطاقفى

للتديخأالسليمةالطريقةونهيعتبرلماالختلفةبالمظاهرالحدودآخرإلييهتموا

الفريسىحياةلنايفسرماوهوالفريسيينلحياةالتارفياألصلهوهذا

حياةفيءإبتداالفريسىمعنتغقونحنسلبياتأوإيجابياتمنفيهابما

تشاكلالحياةلناتكونأنالواجبومنالعالممعالخلطةتمنعالتىالعزلة
الذىالعلمنجعلهاأنأحدهمقالكماالخطأمنالعزلةهذهلكةالدهرهذا

المظهرفيفيبدوالناسبيئونتباحىبهنفخرحياتناساريةفوقنرفعه

ثيابههمأهدابوعظمواعصائبهمعرضوافقدالثيابفىحتى
علهبلمتواضعاوديعايعيشأنيمكنالالذىالشخصكحووالمنعزل

وألجلاآلخرينلمجتقريجعلهوالتعاليءالكبريامننوعأىلمجاألغلب
أمماقهفىتكونوقداألنفالشامخالنوعمنكانوافالفريسيونذلك

سيفعلرهغيإلهايصلالالتىللمعرفةالمالكوهوبأنهاإلحساسذلك

مكانهفيمسترخوهواألكبراإلسكندرمرأمامهإذفعلهديوجينإنقيلما

تريدهليسألوهواإلسكندروتوقفاسرخائهمنيزكولم

أنقالااتريداوماذفسألهنعمفأجابشيئاديوجينيا
وقالبظلكاليئصلأنمنالشصسمنعتألنكمكانكعنتتحول

وبحيبديوجينأكونأنلوددتاإلسكندرأكنلملومتعجبأاإلسندر
اآلرضعلىانسانأيأكونأنلوددتمنديوجأكنلملوديوجن

إليصالتهفىالفريسىقادءاالستعالمنالنوعهذاااإلسكندرإال

العشارمثلأوالخاطفيئناةالزالفاسباقىمثلليسإنهيقولأناقه

يمكنالماإليوانتثاوالشرحالتفسيرفىأمعنوقدالمتكبروالمنعزل

ءالرياأواالزدواجمننوعإليسيصلالبالغةبالمشقةولوحتىتطجقه
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والشبتالنعنععشرالذىالفريسىءالرياعلىسخطهالمسيحصبقد
الغريبومنواإليمانوالحقبالرحمةالناموسأثقلوتركوالكون

وعلىالفريسيةلياةافيالشميزوفريناالروحىاالنفصاممننوعيفشأان

الحملالصرةالثقيلةاألحمالأنبشرطيعلمهعمايتزحزحأالالفريصى

فييندفعمتعصبكلهلهذاوهوغيرهيحملهابلهويحملهاال
إليولوالمنازعاتأنيتصوروهوحدودبغرالقاسىءالعداإليتعصبه

الموتإليحتىعنهاأاليتخلىيلزمهالتىالمقلسالغيرةمننوعهىالموت

باوتحزتعصباوغيرةالمسيحيةإلبادةاألمرمطلعفينفسلىبولسانتروقد

تجاهوالمحبةالعطفوبرودوالقسوةالقلبصالبةكلههذاعننشأوقد

اآلخربن

المسيحوضيافةويسىااق

إليالمسيححمعاندعالماذاهوهنانفسهيفرضالذيالسؤالولعل

هذافيالشراحاختلفقدذلثإليدفعتهالتىالنوازعهىوماضيافته

ءوإرضاءاالستعالقبيلمةكانتالدعوةأنإليذهبفبعضهمالسبيل
ظافروهوحديقةيمالثكانربماغنىرجلفسمعانءوالكبرياللغرور

اةالحمظاهرعلىببذخيصرفونالذينالقومهعلمننفسهرويعتءاالثر

بعضدعاوقدكلهاآلمرولعلاألوليوالمتكآتالموائديحبونوه

سقاليدلهمممنعندكثيرينيتولدالذيالذانيالغرورءإلرضاالقومءوجها
الذينوالناسيدروهلمأمأصحابهبهدريالذاقىالتعظيممننوعوهو

عظيمةأبعادإلياالتجاهذافيونيسيراألسلوبهذامثلعلىدرجوا

بذلأىأمامهايهونوتحياخهموامتداحهملهماآلخرينتعظيمإنوعندهم
منكانتالدعوةإنيقولآخررأياهناكأنعلىءعطاأوتضحيةأو

973



إليمدينةمنيقدميهعلىيسيرالذيالمتجولالواعظهذاعلىالعطفبيل

دعوتهوالعطفاإلحسأنقبيلمنيكونوقدقريةإلمطقريةومسأخرى

ترفقآماحوالآلخرينأقيمحفلخاللمنهذاكانوربماالطعاملتناول

الضيافةعداقومعترللمذافالمدعوفيينبمنيكونأنالشعبىالواعظبهذا

إليهايجلسونالتىالماثدةنفسإلىمعهميجلسمحزمنقومنبأنهفيكفيه

للضيفمراعاتهايلزمالتىاألموربعضتجاهلفىغضاضةأحدبدولن

والمعوزينالجاثعينبعضوإالحسانالعطفبابمنهندعوكما4المكرم

يفيضمماالكثيرالشبعبعدسيتبقىكانمهماوالمدعوونركثوالطعام

وقدللتصيدكانتالدعوةأنإليثالثفريقذهبوقدعنهم

منوسيلةبأيبهااليقاعمحاولةمنماحوالللمسيحالفريسيينءعدابدا
اآلخرونيلومهأنيخشىالشجاعأفرييآأننجداألمرظاهروفيالوسائل

يمكنأقوالأورفاتبتصأخذهمنماخالعينهالوقتوفيالمسيحلدعوته
كانتالدعوةأنهواألخيروالرأياضدهواضحهحجةتكونأن

البالدمسرحعلىظهرتالتىالخزيبهيةالشخصلهذهاالستكشافقبيلمن

إسرائيلفيظهرقدنبيأيحباآمنفجضهمأمرهافىالناسواختلف

أعمالهويفسرقطبهيؤمنالوبعضهموالمعجزاتالعجاثبيصنع

ءيماوالواختبارميزانإليتحتاجوالحقيقةالتفاسيربمختلفالخغلفة

باألخذأولىءاآلراأيويقرراألمرليحصمالسيديحكلوأنمنافريصى
الواضحفنالترعاتأوالدوافعكانتمامحالأيعلىواليقين

أجمينعليغاضيفأيأقالمسيحوأنتتكرراليومإليالقمةأنالثابتأو
حدثكمالشخصهنقدمهاالتىالضيافةنوعتحددالتىالفرصةلناوبترك

النحوذكنحوعلىالقصةأوردتهاالتىالصورةوعلىالقديمالبيتذلثفي
االمئير
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ىاسرللهعلوالجوابان

الداخليةاألفكارأنالعالمءأمخاكافةفيالوضعيةالموانيناعرففى
صاحبهاحيفلمشرأماكانتإذاجريمةقكونوالعليهارقابةاللالشمان

مسرحإليتخرجلمماعليهاجوابوالعملىبتصرفمكنونياعق
يقرأالنىالمسيحهكذاخليساألمرولكنمابصورةالحياة

كماإيجاباأوسلبااألفكأرخيتجاوبوالذىاإلشانداخلفيمأ
العملقبلبالفكرعندوالعبرةالحياةمسرحعلىمالتمتانهالو

عنفتكححمعانوقصةالفؤاديكنهعمامكشوفةترجمةاالالعملوما

كشففقدالخبوعةأماببنةظاهرةواألخريمخبوصةواحدةصورتين

يعوزهاوقدكانالمدعويناآلخرينوأذهانحمعانذهنلىجرىعماالمسيح
األمورمنهسفييقورماكثرةمراتواإلنانللظهورالشجماعة

عيهايطلعونأويدركونهاالالناسدامماعلهاحمسابأاليظنما

يخدعهظاهرفالاالثنينويعرىوالظاهرءانحبويكشفالمسيحلكن

وهواألعمالمنالظاهرءوراعيهيخنىسروالالسرفييجرىعما

الظلمةإنمافقلتوالثالثينحاتايواالماثةالمزمورفيالمرنمعنهقالالذى

النهارمثلوااليللديكتظلمالأيضاالظلمةحوليءيضىفااليلتغمثاني
21و93111مزالنورهكفاكالظلمةءيضى

تءالخفافيهوممادانمايبحثالمسيحنجدأنةإليتطلعناذاف

فىالمسيحرأىلقدلفياتامنوالمرأةحمعانفىالمسيحرأىفاذا

أنهاالمرأةفىالظاهرعلىيحكمحمبانعاشلقدانسيعرفهإيمانأالالمرأة
فىآخرشيئايرلمحمعانولكنكلهاالمدينهتعرفهاكماخاطفةامرأة

المسبحولكنابأعالمدبنةترهولممعهالمتكأونبرهولمالمرأة
كراهيةالضيقوتحولثهاتعيأثىالفسادبحياةالمرأةضاقتلقدرآه
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عنوتوبتهاأعماقهايفهمأنيسطعمةكلهاالمدينةفىتجدولمدموعا
حنانهفييبدووهوالمدينةعلىوفدالذيالضيفذكإالالملوثالما

منمكروهأيبدولمنومحبالهصديقاللمنصديقاورفقهوحدبهوحبه

الوجوهجميعيغايرشيئاوجههفيرأتالمرأةأنالشكالناسجميع
يفبوعاتحولتالتىوالرحمةوالحبالحنانكماتإلياستمعتأنياشكوال

والتسواألبرصالباثسيساعدرأتهوقدوالشكاظمأيالنفسهادافعا

هاوجفيخالجدهأرالذيالبابلهايفتحأنيمكنأنهفيوالملوث

خلصكقدإيمانكلهاالمسيحقالجميبةجاعةثإليهسعتولذاك

هنانذكرأنالواجباتأوبهمنولعله705لو001بسالمإذهبى
اإليمانهذابينوالفرقخالصهاكسببإيمانهاعنتحدثالمسيحأن

واإليمانفاإليمانوافراألصلوبيناطيجةواالسبببيئرقكالوحها
آخرءشىجوارهإليأوبعدهأوقبلهوليسخلصهاالذيهووحده

واآلخردينارنجمسئةأحدهماكنالمديوعنالمسيحمثلمنظاهروهذا

القصةفىوليسجميعماسامحهمايوفيانمالهمايكنلموإذبخمسيئ
امحةالمسإلىوحاجتههاافالسهصاخباألثنينالرصمنأكر

قلتآأاياناكئرتالمستوينفسعلىالصورةفينبدووجميعنا
اإلحسانجهذانناإبماولوالورحمتهإحسانهلوالهبونذاالهالكإليوكلنا

اوالرحمة

المترتبةوالنتائحالتصرففيالصحيحبرهانهلمجداإليمانهذاأنعلى

عةيتحدثوهوفالمسيحبالنتيجةالسببخلطلنايجوزالوهناعليه

وكلءضروريوثمرانالعلىانجمرعنهيتحدثإنماالحب

يكشفالذىهوواإليمانأثرهوينتجالحبيظهراإليمانعمققدر

عنلنايكشفالذىوهواقهعنوبعدناوخطايانانفوسناضيقةعنلنا
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اقدرحمةكنىعنذافالوقتفيلناويكشفإلهاوصلناالىالهوةدى

بهأحسأوهذادناإلنيحسلمفإذاجيعاحياتناتشملالىلواسعة
اإليمانأماضفهأواإليمانعدآورمرجههذافانضعيفاإحساسا
احمهومروإحسانهاللهحبأسيرقسهمجسبالذىفهوالحصيقالصادق

ااإلههخالمتبادلبالحبقلبهيفيضالحبمنالدافقالينبوعهذاأماموهو

حرايجةوانطن

العشارينإنلكمأقولالحقالشعبوقادةللفريسيينالمسيحقاللقد

فلمالحقطريقفيجابميوحناألناللهملكوتإلييسبقونكموالزوافى
أخيرآتندموالمرأيغإذوأنتمبهقامنواوالزوانيالعشارونوأمابهتؤمنوا
إديناتتحدثاليومقصةولعل121323متبهلتؤمنوا

التىاظاطئةالمرأةهذهفىاألوضاعتنقلبكيفعنبيانبأفصح
الناسأظهرمنكانالذىالفريسىوهذاخطيتهابأكلهاالمدينةفتع

أنحاولالذىمقامهاالمرأةأخذتوكيفااالمدينةنفسفيوأبرزهم
11تصرفاتهمنالكثيرتجاهاللهرحمةإليمتهاأحوجوهوعلناأوسرأيهدره

دونااحمهافتاةالاللينيةإمريكافيشيلىفىعاشتبعيدةليستسنواتمنذ

وحاولتوالبناتاألوالدةكثيرةفقيرعائلةمنوكانتبانجورمارتينا

الشوارعإلىتخرخبأنإالميسررأذلكتجدفلميومهاقوتعلىتحصلأنالفتماة

طريقهاوكانالمناسباتفيالحفالتموالجيتارعلىوتغنىلرقص
شنيعأسقوطاالفتاةوسقطتالمنزلقإلييقودبأنهالبداعةمنمعووفا

مكانإليكانمنتنتقلواإلثمطريقفيفأوغلتمرتهاأوبختها

علىاقراريالفيهاتتردىالتىالهاويةوكانترجلإليرجلومن

يوحمناإنجيلأعطاهاالمدينةفيصغيرةمشيخيةسةبكظالشمامسةأحدأن

صاحتقرأتأندوبتقرأأنعلىالفالأفراهاوقدجميلبغالف
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إلياهنهوقادهااضائعةإمرأةفأناصحيحأالكتابهذافيماكانذا

تعرفالكانتأنهاويبدوهناكرةالصغالمشيخيةكنيسهاإليتذهبأن

مجلسونكاوتجلسيقفونكاتقففالكنيسةأوالعيادةشيئاعن

بحنمرإلهاينظرونوكانواالكنيسةرأوهائحينأنفسحهمالناسيصدقولم
إليمرةذاتوصرختالقديمةالحياةنبذعالأصرتأنهاإالوريبة

الطريقعرفنىأخدمكأنأريدأننىتعرفأنتياربالرب

واألشواكبالمتاعبممتلئاكانبلسكوالحمالالطريقيكنولم
وأخذتاذمةلخديجيهزناللوافلسيداتهناكمدرسةفيدرست
بلدتهاإليوعادتمحرمةمكرمةكأمرأةالخدمةإلىبمثجاعةطريقها

منالمزيدواحتملتجهاأممسكتالىاقهنعمةعنتثحدثأنتريدوهى

قاراالحتوتحوالوجهادهاهاغيرعنقطدهاترلالتىداتواالضطهااإلهانات

جهادهاعلىوظلتبسيهاللمسيحبأكملهاعائالتوجاعتامأاحتر
أذهبولكنىكثمرأتعبتلقدتقولهىعالمناعنرحلتحتى

يحسزالمسيحالياآلن

بادرةأقكمناينتظروهوالبابعلىاللهأنندمركأنإليأحوجناما

سبلإلىويردناويغفرليعفوالخطيةعلىوالحزنواأللماألسىعنتعبر
اثناننيويوركمدينةفيالقضاةأحدأماموقىاااحمهثجلمنالبر

تقصدوهىبمكبنلهاصديقةطعنتوقدعمرهامنالعشريئنيقتاةاألول

أشامنبادرةأيعليهوتجالصارمأالقاآأماوجههاوكانقتاال

كلمةمنكأحمعأنأودكنتلقدمارىيااقاضىلهاوقالتوبةأو

عليكأحبهبمأنالمصكنمنهوكاننكحزأوأشئهمدىعنتعبرواحدة
سنواتثالثعنملالبماجنالإليأرسلكلكنىأخفحكا

كانثججريمةفيأديئلرجليةالتاافضيةوكانتاشععنيزيدوال
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قهربالهروبرةبالهالحتحتىاعةواءالهدمومثاالالسجس

سيدىياضاللهفأذنالكالمالقاضىمنوطلبعليهوقبض

أكرجلساقبلهبهعلهتحكمماوكلالرحمةأستحقوالمجرمأناالقاض
بيتكوفينموذجياجميتاكنتأنكإليتشيرالتتهاريرإنالقاضىوقال

مقتهربضعفلحظةفيجلتكىاالحماقةإنهاانموذجىأنتأيضا

رجلأنتاأخرىمرةإليهالرجوعمنخوففيوتعيشالسجن

اآلنمنحرأقتاكرجلوأعاملكعليكوسأحكممجرمأوالست
ويعطيماخطاياهايغفروهوكهذاشيئاالخاطئةللمرأةالمسيحقال

لسمعأنبالنسبةالنتيجةانقلبتذلكمنالعكسوعلىلمحياةقأعظمفرص
أصولنسيتاليرةاالمعاملةبهذهليعاملهالسيداستضافماوليته

وتسارحالترجبعلىللداللةبالقبلةتبدأكانتالتىالصحيحالضياقة

علىالعطروتسكباببالرطرقاتهاامتالكبالدفيالقدممبنغسلإلي

كائرأكأنافىالسرعنالسيدكشفوقدبالضيفوحبافرحاالرأس

هعوالنتيجةالسببضياعأووالمحبةاإلممانوجودعدموهوعماقافي
أتعلىظمربماالرجلإنهوايترالكسنديقولكماأوسابقاأشرناما

تقبالاثىالمردةأنلعرفوإالنبيابهيؤمنلمالذىالضيفاستضاف
الوقتفيأنهكاكلهالصدينةابخمعروفةخاطثةإمرأةهىقدميه

ليهلثيلةهاهنزيارةأضحتوقدالمشاعرجافكانعينه

لهتتاقرصةأظمأمامأنهعملوآهأالمستقبلفييكررهاولن
ضيفاالمسحيدخلأناإلطالقوجهعلىبشريلكلولتاحالحياةفي

كييرأوعظيمزيارةأنعلملووآهومجتمعاتناوحياشاوبيوتناقلوبناملى
طةالمسيحزيارةبالحرىفكميهايتشرفإنسانلكلاأليامقخرتعد

بيتاالنجليزملكةفيكتورياالملكةودخلتاألربابوربالملوك
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جميكبشريطالمرأةطتهمأطمقعدعلىستوفقيرةانجليزيةدة

ذافالمقعدعلىبحلسبانوهميتنبهولمضيوفهائحددخليووذاتاللون
أيعالحرمتالمرأةأنواكتشمفالرصبموروعوجههفيتصرخجها

بالجلوسىفيكعورياالملكةشرفتهالذىالمقعدهذاعلىلمجسأنآخرإنان

ااالمسيحيسوعمنكلهالعالموملوكفيكعورياوأيئااعليه
هذهالمسيحقبللماذانسألونحنالحيرةبنااستيدتإذاأنهيقةافى

االثاذةالمعاملةعندالحالفيالمكانمةبخرجلمولماذاالضيافة
لجكلأنقطيرغبإذالدعوةعلىءبناإالخول11يفيلالنمكماوهو
يكونأنقيلإذالمافانسمالنحةابيرتناأوقوسناعلىثقيالضيفا

كلمعهذايقبلهأنهكرفنهأنعليناءكالشىوقبلحمعانضيفأعلى

ثالذيالقديموالمنظرعليناأولنانحكمنستضيفهإذونحةمناواحد
فيالبابنغلقفهلواألجيالالعصوركلفىيجريانبيتفئ

كابهالجديرالواجباالكرامنعطيهالثمنقبلهوهلوجهه

نكسرأمالهالسيثةلمعاملتنالحلبهفيحزنالفريسىسمعانفعل

لتتولالشيطانصةخدفيءإغراتستخدمكانتالتىالطيبقارورة

معنايجيشمميقصادقتحبعصارةعنتعبيرآوحدهلهمقدساسكيبا

ءضىعندفئالفريسىلسمعانالمسيحالسيدقالكلهااألبدية
ترىمناواحدلكللالقولهذايقوكزالماوهولكأقوله

السؤالهوهذاولكلييقولهأنيريدالذيءافىهوما
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أالفنلشمل

يحوزكلهوقالواحبهيسوعاليهفتظر

الفقرلسواعمالككللعاذهبكوأحدم

حامالاتبحنىوتحالىالسمأءفىكمزلكفيكون

0112مرالصليب

والفكرعمئمنبلغمااألرضعلىإنسانلىيستاليعال
أنيمكةوملتالتاسحياةفئالقصةهذهفعلتعماجمشفأناهدير

تحكبمووقفتالتاريخكلجذورهائمدتوقدثالعظيمةآئارهاتتتج
يذهبألمالعصورمدىعلىالختلفةأجناسهمفئالناسمواكبعلى

عنعظةويسمعالكنيسةإليالتاريضفيهبنةالوسأبوأنطونيوسالمديس

ءشىخالماتيمتلكماكليوزخأنويقرربهافيتأثرالغنىالشاب

القولليسمعالكنيسةإلىأخريمرةيعودثمأختهأجلمنيبقيهصغير

حتىألختهىالذالقليلفيوؤعالكلمةفيهوتؤثرللغدخهتمواال

فيتخلاألسيسىفرنسيسمديسايقايتأثرألمامثلهكاملةتنهحى
بهعرفهالذىالعظيمالصالىالنحوعلالخدمةإليويخرجةالطائلةثروتهعنه
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تكريسهسبيلفىعائقاستقفوةالثرأناستدتشارلىيوألمالريخ
االسيدليخدمورثهاالىاقالفوزعواحدةساعةوفينالفمه

إلييصلالذيالقاطعكالسيفعميقةقويةقصةالعنىثابالقصةإن

الغتىالشابالمسيأحبلقدهاوفالحيلةامتحانفئالبعيدةاألغوار

والحبباالعجابتتملكناالتىالشبمابتماأعظممننموفجاكانألنه
الشابفصلالذيالرهيبالحاجزكشففييزددلمأيضاالمسغلكا

ءشبهةأوذبذبةأوترددأومساومةقأثرناألعظمامتيازعنه
الجميعأمامالمعالبمواضحمجلرةالصورةههننضعأنعليناالسيدحئمة
يلىفيماالقصةسزيذدثجلوءسواحديأعالشيأوضصيايأ

دكلبمةوئوصاائيب

يصحثمومنواحدشابفيتجتمعأنافاقللوالئابطمامالث
فهايتطلعومرآةاألرضهطعلىيظهرشابألىتموذجايكلونأق

الرهيبورالقصعنيكشفأنالعظيمجاللهخيمكقومقياصألمجميع
ذفهوجهاخالمظهرفخمةالمحتوياتكاملةوهئءالعيابتمخرسفينةى

فيهاومنوفخامتهابجمالهاقغرقحتىداخلهاإليالمياهمنهتتدفقواحدئقب

كماالشابكانالمفتوحالمفبسببأوفيمظهرأعمادافيوئثوى

ولجهوابمهو

وثبابأللمتلىء4الثب

راكضاوالكلمةراكضاالمسحإليءجاأنهتالظلست

مهلعلىأوالهوينايسيرالولماذاءجاأينمنمثيرحدالىقستوققنا

الحكيمعناهالذىالشابإنهوالحيويةبالقوةالمتدفقاشبابووةإت
الشرآأياتأقأنقبلضبابكآأيافيخالقلثفاذكرقالعتدمامديما
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والنورالشصىتظمعاقبلسرورفيهاليليستقولإذالسنونءتيو
ظةفيهيتزعزعبومفىرابعدالسحبوترجعوالنجوموالقمر

منالنواظروتظلمقلتنهاالطواحنوتبطلالقوةرجالوتتلويالبيت

ويقوآالمطحطصوتسينخفحينالسوقفياألبوابوتغلقالشبابيك
الطريقهوفيالعاليمنويخافونءالغنابناتمملوتحطالعصفورلصوت

إليذاهباإلنسانألنتبطلوالشهوةيستثقلوالجندبيزهرواللوزأهوال

حقأوضةاحبلينضماقبلاألسواقفييطوفونوالنادبونبيته
البئرعندالبكرةتنقصفأوالعيئعلىالجرةتنكسرأوالذهبكوز

الثيوخمنلمنتقديهقالالذيالعظيمالشاببتوليملعله21161جا

إلتهمفالتفتسابإنهعنهيقولونكانوانهماالنحليزيالرلمانفي

11إليهيرجعأنمنكمواحدكليتمنىالذىالعيبهوهذالوقا
لماحأحاضرأوالذهنبالحيويةمتدفقأالجسديكونأنأجملومااأجل

بستانكلهاوالحياةمتوثمأءوالرجامتوقدأوالخيالناهضةوالذاكرة

خالرفي

الغنىشاب

الققيرةفالشعوبيقولونكماالحضارةأساسذاخهاحدفيوالثروة

يباعفالحرأالعبدتجعلوالنروةالحضارةموكبفيالمؤخرةفىعادةتأني
كانسانوكرامتآدميتهلهوتبتىوالحاجةالعوزصغطتحتويشترى

هيحأناالنسانيعطىوالمالءواالستجداالمذلةعلىالجوعلكرههال

فهووالشرفبالعفةعليهءالمرحصلفإذاوالزمناخهوماكلعلى

الرأيوحصانةواالجتهادالجدعلىصاحمبهقدرةكهءوينبىكثرخير

الرهيبةاألخطارنريونحنيجوزوالااإلقداموقوةالتفديروحسن

بيههالمستخدمةالقوىأعظميمثلأنهـنفسىأنالمالمنتنشأأنيمكناكا
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مرتبفةتكونما2كثرهاوأاالعواأنيلللىأوالخدحةيخرلناس
هذهوكوزيتهوجوورلقككوزيتقصةقرأتهلبالمال

يمتلئاغنىرجلبيتفيخادمةتعملعمرهامنعشرةالمانيةافىصغيرةاة

أناغيرةالمجيدالميالدلعيدتئأهبوالناصءئتاالوقتوكانقندقا

قالتالليدةتلكفىرالوئفراثهاعالتناموهىالفندقصاحبزوج

العملمنالغدفيوسأطردهاالصغيرةالقتاةهذهملتلقدلزوجا

عالللنوموزوجتهالرجلواصتسمينءتشامااصنعىالزوجلهاوقال

أخذمضجعهإلييأوىأنوقبلصمافرالقضدققصدالليلةظثافيانه

الصغاركانوالعادةالتثاليدوصبفيهمايستطلحآركانهفىيتجول

وكانوهداياعطاياوالدلالليضعئيالالمالكيهاإليمقأحذيةيضعون

الخفىالليلطارقلهمتركهاالتىالهديةليرواالصباحفىيستيقظونالصغار

الفندقصاحبابناهاغيرانولدانالفندقفيوكانءأحليغمى

الحقيقةفىاألموحوالليلطارقءوجاءدافىوئرفراشفىناماوقد

رلكنهاالولديئمنولدكلءحطمافيدالنقومنقطعةوضعتالى

يمثهدأقالمسافرعلىوعزتبغضهاللتىالخاثمهءحالفىترابأوضعت

ريريئفييناماناللذينالصغيرينبينالشنيعاقييزمنالبمشعالمنظراه

غطلهونبلالقشمنكومةعلىشامالىاالبريئةوالصبيةعريحين

القصةمنجميلةقطعةفيهووضهحالرابمنءالحذاالفراغفأصرع

مبااإلحساستعونهاشبهاءالسماعنايةأنلتجداليتيمةلقستيقظ

أكئرماليسريحذلكبعدالرجلوفمبفيهتعيشالذيوالحرمان

1ءسواحدعالالبشرجاةفيالشرأوالخيرمنالمالبفعلما
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لملدابمث

كبيرمتظعلىكانشابعةقكلشفالقصةأنالواضحوعنه

مةاوقىقدكانإذاإالىالرئيمرتبةيبلغأنيمكةالفهووالعمدفة

الغنىمنوأنفعوأعممىلقوذاتصفيوالعموعالياأكبيرشاوأالعم
المحكسهعالتتفسهاإلنسانحياةبهايةإاليتىأنيمكنالإذالمادى

وهنالثيقولونكاورائحغادوالمالالحالبهاكصقلبالىاالمادةمن

والقائلةالصاعدةجيالهلالبالفسبةالناسعليهادرجالتىاظيعةالالنصيحة

ويكنهالمالعلهالعموافضلىسبقيةامجالئتورتوهموال3طمو
المتطفةمامنالكصرلناألرضاالرواتتوزخفيفالظأن

الخخلفونلوألدهايأخذالوالمناجموالثرواتبالكلنوزأرضهاالمصتلحه
الوافدونطبوالعالهبحدالىويأخذهاتالثرواتحذهعلصيا

هواهذولعلدعةمعوتكنولوجبةمعرفةمنلديهمبماالمستعمرون

تحصيلعنللشعوبهطعطيلإلىيعملوقالمستعمريئجملالذىالبب

دلوجهةعتكانالغنئابالثأنالمصخدومنوالعلوآالمعارف
حملهمنيمكنكانالحاضرالعصرلغةوفيجيلهفالممةافيالعلمية

الجامعيةالعلصيةالدرجات

الضدعللث

تعطىأنيمكنالوالرئاصةرئيساثابتهوكماالشابوكان

الدىالسلطانمدىنعمالونحنهالناصبينوالنفوذالمركزفيللسباقإال

اليقينعلىتشجعالىللعامةاطهلكنهارثيسألكلونهبهيتمتعكانه
غبرهعلىوأمرهرأيهبفرضأنمنتمكنهالىاوالقوةالسطوةيملككانبأنه

نتصورهانجازذافوئمرهوواليعصلطانهتحتهمممةثرينهامن
الكلبرىعمالاابأثعابامقثرىأنءممهننافعصريةصورةذ
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جميتهعنوايليفوناتالمكيفةالوثبرةالعظيمةغرقتهفىيجلسىل
والحركةونالكثرونوالسكرتيرالتابعونونلمديروايسارهوعن

قدالىالمحظمةمظاهرمنأشيهوماالطبقاتأعلىمنهوالزوارالدائبة

جملهشابالمقعدفيمجلسعندحاسماوالرضافيالكثيرونبهايؤخذ

11ففوذهوتحتيديهبينالسلطةهذهكل

اآلخحقللطيمشاب

ءجاإذاشجاعةاتعوزهالخلتىمستوىأروععلىالشابهذاكان

الصليبمنمقربةعلىوالمسيحضدهتتقدافريسيينوعداوةالسيدإلى

وبحتضنهاوالدايباركرآهإالسيدبعظمةمأخوذفهوذلكومع
جمكفقيرأالويبدمنأمامافنىوهوجامهلىجثاإليهركضوعندما

سبلهموفيافريسيينتظامعلىيسرلممغأمامالفريسىوهووجثاشيئأ
معنىمنالكلمةفيمابكلمانجنتلأنهسيرتهمنالواضحكان

يقمحامحونونوكثرللشباباألعلىوالوسماماألجملالدرةهىواألخالق

بدعواألخالقجواتبمنذلكأوالجانبهذامنهويإذاالشبابح
منهمبرأكانالغنىالشابولكنهكذايكونأنالبدالشبابنأ

المجتمعأكضولوحتىبالشبابتلصقأنيمكنالىماعيةاالجاللوثات
اعنهاعيايه

اثعدلخالثابي

الدينىالمفهومبحسبمتديناكانكلههذاقفيمالشابأنعلى

ييمسكقدالتىاألدبيةالحياةمننوطأخالقهتكلنلمإذالناسكافةعند
فيدبىاانيمارألمجاتبوثتيينأوملحدفيمحانواولوحتىالبعضجها

ضظعلىصغرهمنذحرصهلهيقيةاالخلفيةكانتلقداالنسان
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الىحدمنذفالهالقدالسيدسؤالعلردأعتهاقالالىالوصايا

يبينوالتعبيرهفيومخلمأصادقاكانأنهالمؤكدومن02امر

نحتلفاأومدعياالقولبهذاتحعثأنهإليهالمسيحنغلرةمنأوالكتابمن

نظيرهثابأىصدقصادقاالرجلكانلقداامعجباأومختاألأو

يفهمكممااإللهيةيةللوصكسرايراهمماأشبهوماوالزناالسرقةعنيمتنع

ذافااالناصمفهومعلىالقعلىالمادىالتلوثمنالكسرهذااالنسان

التىاألبديةالحياةعنبحثاالمسيحإليركضالثابأنكلههذاإليأضقنا

كانهلقدرثيسهوإذالدينىمرمحرهبحكمبهامشغوالوالشككان
11راكضامتوئبآالحاضرةالحياةءورامايلىيتطلع

ماءثىزهصالذىشاب

األخالقراخالنفوذاسعومتعلماغنياشاباأننظنلسنا
حاجةفييكونأنيمكنأوماءثىذلكبعديعوزهأنيمكنمتدينا

كنحتهإذاءشىيعوزقهلأحدهمقالكماأوأكثرهوماإلي
الجزادأكلهاالىالضائعةالسنينأسزجعأنحيدةالرطلبتىفإنشيخا

محوتإذاأننىصورىفكلأميأكنتإذاأووأنعحأجملحياةبدأ
ينفتحالحياةبابنفالجامعيةالحياةبعدماإليثراستىوواصلتأميتى

التىالروةإلييتجهختالىنففقيرأكنتفإذاجانبكلفيلي

مرموقمركزإليوصلتفإذاذلثبعدءشىيعوزقفلنتحققتلو

ذلكمنأعرأريدالأننىتفكيريفكلالنفوذناصيةوملكت

جميعهاانحتلفةالجوانبهذهمنالحياةمفاتيحيمالثالغنىالشابكان

4قلبهيمالهالذيالموحشالفراغتمالالجميعابأنهايحسكانذلكوح
يكرفالوهوإلجايحنالتىوالرضاوالسعادةالبهجةتعطيهالأنهاكما
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هتدهكنهيدركأنيستطيعالوهوسعيدعأومصتريحغيرهوافا

اواضحأوظاهرتعليلدونقلبهعلىالجاثمةثمعاسة

شابلكلورةولكنهنوعهفىفريدأليسالشابهذاإناتىنى

الرضااالنسانتمتحتعليهأنيمكلنماكلتعلىعندماالدنياانيتصرر

مبالعصورهذاسليمانوضعقديمومنءتفاواوالبهجةوالرأت

باطلالقاثلةالوحيدةبالنتيجةوخرجيعبأناستطاعماالحياةمن

فهلواال41و12جاالرتوقبضباطلالكلاألباطيل

وجدواقدسعادتهموايجلأناألرضفىالماليبنابأاستطاع

واحدكلإليتشيرالمسيحاصبعأمجادهموعظمةقصورهمتلبقهمكل
علمهمارئفعمهماءالعلماأدركوهلءشىيعوزكقاثلةمنهم
ينادىصوتأليسمعوامحمبهمعنعيوخهمرفعوالقدءاابهجةأوراحة

غزواوالذينرضاجبابرةأثركوهلءشىيعوزكعالمكل
آوالسالءالهلصرمجدهمقمفىوهمتالناسأعناقوأذلواالممالك
ءثىيعوزكجبارلكللعكولنحوهمتتحركاألصبعرأوالقد
العايئاآلدابحياةيعيمثأنهظنمنكلعنبعيدأأيضأهذايكلنرلم
بالقصورلمجسإذالحياةمثلأماماإلنساننيهيتهاوىمكانمحلفنى

ءشىيعوزكائلالقالضمرمسفىيسمعهىاذااألخالفي

كاغائباكانىالذفاألمرأبعدممئإليتمتدالحقيقةكالقضيةإن

يصلهلبممجهولةمنطقةهناكانإليهالذهابيعوزهوكانالثاب

عةالمسيحلهفكشفالمسيحإليركضلقدقدمماهتطأهاولمإلها
الشابآفةكانتوإدراكهحصصهعنكأئبأكانالذىالبعيدالشوط

رالمصلىمتسرعالحكملمتعجالروياغدوعالنظرقصيرأنهالكبرى
افيواآلخربالمسيعيتصلفيمالحدهمانيأساموجهينمنهذاظهروقد
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دهوقالالصالحالمعماهودالمسيحإلىركضدقدبشخصهتصال

الصالحقسعننجيننىالوهوصالحاتدعوقلماذاالمسيح

يبكتنىمنكلمعنقاثالالهوديتحدىاووالصالحالراعىنفسهدعاضد
معنىمنالصالحكلمةفيمابكلرهومصدالصالعننوهويةعلى

المسيحإلىالئمابنمسبوعندمماةوحدهقهإالينسبألالذيالصالح

الحداهلعندهتوذافنيمنأكرنظرهفييكنالالصالح
حالصحالتصورعندأبعةىالدمبالمجنىالصالحعفهوميكون

المدلولصبردونباللفظينطقالذىالحكمفىالتعجلهذامةتحولناذاف

والدينخالقابينالفارقفهمعدمعةالشابلنايتكشفلهالعميتى

المكانمعهويتبادلاآلخرموقعيقعأحدهاإنحتىذهنهفياختلطاقد

منذالوصدياضظيعمكدأنهالشابحمساندقدامبهمغامضنحوعأل
مشكلتهأقركوأةالشابأعماقإليبصرهالمسيحومد84ذحدا

الذياألمرأخالقيافهماالوصايايفهموأتنفسهيعرفالأنهيقيةالح

خمالينالخلتىالقياعىبحبكانواذافالدينعنالشبابماليينيتصوره

والديخهعتدينونفهمةالمجتمعفيعليهاالمتعارفالخلقيةالنقائصمن

المسجعلىكانوقدتاألخالقاآلدابمنأكثرمنهمينتظرأنيجوزأل
الجيباومنةوضعفهونقصهقصورهويكشفالتصورهذايحاصرأن

الوحإلىبصرهيوجهلمالوصاياكهالشابمعيتحدثوهوالمسيحأنه
اللوحإكالبصروجهبلباقهاإلنسانعالقةعنيتحدثالذىاألول

صهدكةلوتوذالباإلشماناإلنانعالقةعنيتحدثالذىالعاني

بالمقاييستوزنأنالميلمنليسعالقةوهىباقهعالقتهحولالعتهاشفى

فالةوإذاخهايوفيهاأتابالثيتصورظربماالملموسةالمحإسة

وقةالعافىوحالدارصالومناالأيسريكونأنيمكنالشابمعءاال
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معاالوحينكسرأنهللشابيكشفأنيقصدكانالمسيحالسيدإنلحقيقة

الصحيحةالعالقةيتمأنيستطغالكانإذاهأنليدركبارعبأسلوبفأخذه
بالتهعالقتهفيولاالوجيتممأنمنأعجزنهفواإلنساناإلنسانبين
لهفكشفبالمالتعلقهعقيدركالالشابكانجاللهجل

طريقةفياألرجحعلىالشابعيبيكنولمفيهالقاتلالضعفعنالمسيح
فيشريرةأوفاسدةأساليبإليلجأأنهالقصةمنريبدالإذالمالتحصيل

مكانةفيبالحرىأوالمالتوزيمفيكانالقاتلعيبهلكنتحصيله

أموالهمعنيتخلواأنءاألغنيامنلغيرهالمسيحيقلولمقلبهمنالمال
هذامنطلبهمامخهميطلبلمولكنهءأغنياتالميذهمنالبعضكانوقد

عنالتخلىهوبهالعالقةشرطالمسحلأنيمكنوالالغنىالشاب

شأنهالمالإنمرونالمشممفأفيبائعينالجيعكانإذاألتهالثروة

علىوتطاولالحياةفيالحقيتىمكانهيأخذلمإذاثخرءيثىأىشأن
يدركأنالشابعلىكانالسابعندكانمااوهذآخرمكان

اآلخرينعلىتوزيعهمعهاعليهيصعبالنىالدرجةإليعليهعزيزالمالأن

أنأمامهالمسيحوضعهالذيباالمشانيدركأنعليهكانفإنهوبالتالي
اللهأنيظنالثابكانقلبهفياألولاناالحقيقةفييأخذالالله

لهجمونقداللهأنالمسيحلهقكشفالمالوليمىحياتهفىاألولهو
مسافةعلىأوتاليايأقبلاألولالمكانليسلكنهحاتهفيكان

11الماليحتلهالذياألولالمكانمنيعيدة

خالقوالدينبينبدياالفاصلعنلتايكشفالوضعهذاإن

يأخماوكلالحياةفيواآلخراألولهوالالحبيكونأنهوالدبنإن
األخالقولكنالحياهفيالخلقيهالمرافيأعلىهوالحبطذامغ

وضحهفياالنسانتضعأنيمكنالالناسمعايرفيوحمتعلتمهصا
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يوانماراقياتوعأاإلنسانتحوالوإالبدىاوجودهقصقيمنلصحيح

يعرتالثحجمحيوانولكنهآالحصاووداعةشداشجاعةلهئكونمد
الحياةعنشيئايفهموالالخالقبهذاتربطهالتىالشركةوالخالقه
11أرضىمخلوقأأوحيوانكلعنويتساممطجهاينفردالتىاألبدية

يركصونالذينالثيابماليينمنالمجهولةالقضيةهىالقضيةهذهإن

فىوهمالشوووثخربلغواأخهميتصورونيئوالذاألرضوجهعلى
التىالحياةمنهاألبدىاالثموووفيالصحيحةالخطىعنبعيدونالحقيقة

أحياسقمعنالحقيتأالصحيحمكانهاللهيأخذأنقبليعرفوهاأنيمكنال

مهادنةأدنيكرنهكالسقاطعاببدوهنايحالمحأدةالحجيبومه
ءرةكثآموالذاكانألنهحزيخاممضىالشابأبصروإنفهومساومةأو

يعمىعألعةمالطأوالمناقضمنوآلمانعيتوقفأنمنهيطلبالفهو
عالالمسيحولكنءميسورممكةكامتحانالكلدونمنهءجزأوالمال

مرورانيقولإذتصورهايمكةصالبةيأقصياألمريضعالعكس
52ت01مر1اللهملكوتإلىغنىيدخلأنمنأيسرإبرةثقبمةجمل

للبعضايدإذإيرةثقببالعبارةدالمقصهفيالشراحنحتلفومهمما

أشبهوهوالمدينةأسرارفيكانالذىالكبرالبابداخلاقصغيرالباب

كانالبابوهذاالسبنبابفيالموجودةالصغرةالعمجونبأبوابحاليا

الملكلوتإلىالداخلأنإليوأشاربحملمحملغيررجللدخوليتسع
ويقولهالدخوليستطيعحتىالحملكاهلهعنيطرحأنعليهينيغى

أمامئغرةغرأوالجملاإلبرةبعقبالمقمزدأناألرجحولعلهكخرون
الناسيهتقديرحسبمستحياليبدوأمروهذاالحيواناتأكبرمنحيوان

مستحياليبدرمايفعلأنبنحمتهيستطيحاذلكنومنطقهم
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ولكنهاباأمامالصعوبةوضعالمسيحالسيدأنالمالمنا

فىأواتبعنىالقولفئاالنتصارطريئأعطاإذلمواجهتهايتركهلم
صيوزعأنبعدالفراخفيالشابيزكأنجمكلنالالمسيحأنأخريلغة

وميعطيهالحقيقيةثروتهإلىالمسيخثركتهستتحولبلثروته

بولسالعظيمالشابقالهمايقوللهالذيالروحىالغنئذلكالمسيح

إزبلخسارةالمسحأجلمنحسبتهقدفهذاربحأليكانمالكة

ربىيسوعالمسيممعرفةفضلأجلمنأيخضأخحارةءشىكلأحسب
يحالمسأربحلكىنقايةأحسبقاوآناءشبااكلخعرتأجلهمنالذي

ءشىعأليعتعدأخرىلغةأوفالمالعلىيعتمدباككان

شخمةعلىاالعقادإلىيحولهأنوإحسانهجودهفاءشاالمسيولكن

ببدأالمسيحأنالغريبومتءشئوروضامنءشىبهلمصدرهو

اذداثمآيريدنايحواعينيهأماممنظورآيضعهمماهوينتهىعنلمأمعه
ورعايتهةأعوازهكلبديلوالمسياابالعيانالباإليماننسلك

يعوزدقفالراسالربداودمعيغنىأنمعهايمكنهالتىلمرجتهالإلي
321مزءشى

السبطلبكاوسارةاالمتحانوقبلالممعأصاخالمثابأنولو

الذيالمسحعاتقعألليقعكاهلهعلىمنوانتقكاالمتحانلتحول

االحياةأيامكلواالعالةالرعايةعلىقدرتفيمتحنأنيقبل

أموالذاكاذنهحزينأمالمنظورثقلتحتالثمابأنعال

طيصوروهأنوالقنانينالمصورينلعباقرةذمابهأوحىوقدةكثير

فهرسهديمالعظالرقضدانتئعليهأطلقماضوان
كم8



التوترأسهسقطوقدإليهللناظررهيعطىوهوش

والمسيحهوفانورسهةلهمتقلالتىالعظيمةالفرصةيوعوهو
الفتحبينويدهالنظرةزاغبدأفقدهوأماطتهشركإليبترحابيدعوه

تجدويدونمعأوالعتيدالحاضرالعالميجمعأنيحاولكمةوالمبض

هىوهلالحزينالتعسذهابهعنمورجاذكامبلوتاعل

هازئايذهبولمحزينأمصإذءرجامنشعاعهوأماقاسيةاماصاته
شعباسيخسرأنهيدركوهوحزيناذثبلقداامحتقرأأومستهزأأو

الحاسمءللنداويستجيبتالتأمليعيدالحزنهذافئولعلهورهيباعظيما
العظيم

اإلنسانحياةكالسيفتحسمالغنىالثعابقصةإنحالاىعلى
ليطببلعندكأوعندىماليطلبالءجاقدالمسيحأنركيدأنوتعطيه

فيهاتقررالتىالمحظةإلىمايوماستأقىوأنكوشخصكشخصيباألحري

أكرغنيايكونأنيفضلاألمريكىإنقالالذىويسترأونمذهبإما

أعطاقىإذاقالالذيبابكركمالتلىمذهبأوصالحايكونأنمنه

العالمفيوالتأئيروالقوةبالنفرذومتعنىكنياألصبحوالقوةاإلمكانيةاقه
أونالهأداةاقهإرادةطوعنأكأنرضافيليتصورأفضلنف

اجميعالالنصانيةعاوخا
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11

سىموالثا

مازامملمياقائاليجربهقامنامولىواذا

0152لوابديةاالحياةألرثأعمل

المفسربنبعضبهأخذالذيالبعيدالخيالذلكإليحاجةفيأنناأظنلست

معالمسيححديثفيءجاالذيالصالحالسامرىمثلتفسرفييجتهدونوهم
أوريجانوسأبطالهمنكانالذيالرمزيالمذهبفذهبواالناموسى

واريحاأورشليمبيئماالطريقفىاللصوصلهتعرضالذياالنسانإن

إليبسقوطهونزلالروحيةأورشليمالجنةفيكانالذىالبشرأبوآدمهو

جرحوهالذيئومالئكتهإبليسهماللصوصوأناللعنةمدينةأهـمحا
هذاوأنبالروحوميتبالجسدحىوميتحىبينوتركوهوعروه

ولكنهماوالناموسللشريعةانيرمزالذينوالالويبالكاهنالتقىالجريح

هوالذىفندقإليأخذهيالذالصالحالسامرىجاعهحتىمعونتهيستطيعالم
بانيالرءوالعشاالمعموديةفريضتاهمااللذيندينارفيلهوتركالكنيسة
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أقفظةلسناااالعتيدالعاقامجيثهفيأخرىمرةالمسيحيعودأنلي
فيهالشبهةالذىالواضحولكنالممتدةاألبعادهذهالمثلبهذاقصدللسيح

يللىولممابصورةيصطادهلعلهالمسيحيمتحنآنقصدالناموسىأن

العقيدمةمنالسيدبهخرجلقدعجيبنحوعلىاصطيدالذىهوأنه

الصحيحةللعقيدةمنورتأعمقأعطىالصالحالسامرىوشلالحياةإلي

فىالناموصىهذاذلكبعداملنتأنالمناسبمنولعلهالصحيحوالتطييتى
التاليةالجوانبمنبالمسيحلقائه

العظيمالالسوانامومى

منشخصيتهعلىنتعرفأننستطيعنناولكالرجلهذااسبمنعمال
كيتثالثهناككانتوقدنامومىفهوبهتسمىالذىاللقبخالل

وهىناموسكاتبمعلمالجديدالعهدفيترجمتاليونانيةاللغةفى

معروفايكةولمالمسيحأيامفىمملهلهكانواحدلشخصاألغلبعلى

واستمرالكاتببعزرابداالنظامهذاأنالمرجحومنموسىأيامفى
األصاسهذاعلىوالناموصىالمسيحأيامحتىالالضةالعصورطوال
وتعليمهالناموسشرحيستطيعوالذىالشريعةفيلبيراالرجلهو

المتوارثةالختلفةالتقاليديقحصالذيوهوللشبابالخصوصوجهوعلى

مجمافىالقضائيةآاأليمارسالذىوهوالناموستفسيرفي

بارزرجلأمامفنحنثمومنوالناموسعةثريالوفقالناسينب

يقصديتلمالمسيحأمامسؤالهيضعوهوولعلهافاسبينالمكانة
صلافىالتعبرفاناالمتحانقالعقاطهمحاصرتهبمعنىالمسيحتجربة

ملىمعرفةيمكنهحتىالقلموةواختبارالعودصجمإليأثتاهواليوناني
لهاواستيعابهثريعةللالمسيحفهم



صسالةاواعظمأهممنيعديانىالعظيمالؤالالمسيحأمامالناموسىرح
أعملماذاجالواالعصصورلخافيالبرىالنمنعلىراثى

العظيمالسؤالهذانناقشونحنالالزمومناألبديةالحياةألرث
بمعرفةثىكلأولنبدأأنعليهالصحيحالجوابإلياإلشمانوط

رضافيالحياةيعيشالأنههوالعالمفيلالنسانالعاماإلصاسلن
المفكلريئنمعألانويكنىالحياةهامثعلىيعيشاألمرواقعفيهوبل

معرممةئوريليوعىمرقعسدمحاهالقدالحياةعنوالفالسفةءوالعلما

بالحموصقهابراوتنجوروبرتءجوفاهاعةإنهاقالكوكواردو

عمبلروىواعتقدثاىفنجانعليهاأطلقبارىوجيمسرغافى
ماشيلدنوصبالدخانهنلىوووصقها4الناحيتينمنمغلقمغبرممرأنا

الورقبلعبةمدرليوكريستوقرءبالضوضاءمملوشارعقىالطويلبالصراع

العلياالمحكةرئيسهيوزلىلفانزتثارلسهنأوعندماوالطبيعةاإلنسانبين

الحياةأصماهيمامموهمنالقسعيئليلوغههولمزاوليفرالمتحدةالوالياتفي

التىاليابافيةكالصورةلهتبدوالحياةبأنهولمزكيبكاملة11الغنية

الشهبهذهتسقطضبههاإليامنانصوبذطةالمرصثمالهاقاال

ارضاعلارمامحزقة

انفردالذىملايكنلمبديةاالحياةفىاإلنساذأملإنالواقعئ
منبهيتمتحكانمامعالغنىالثابأنرأينابلوحدهالناموصىبه

أعمقهءشىويعوزهبالحياةسعيدأيكنلمعليهاالناسمجسدهميرات
ققلهممنوجميعيعيشهاكانالنىالحياةمظهرمنوأعظمولبعد
الحياةعليهيطلقنيمموصفهمفىبتعمقوقصاسندرضاهنه

بينماوشتانيعيشونأنفسهميجدونلعلهمبلءأصاأتفسهمونيجدال

الحياةالالموف005الواقعفييعيمثساإلفسانإلةوالحياةالمعيشة
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وذهبوسىتحركولوحتىميتالمقدسالكعابلنةفهوئثممق
قىانحتلفةالحياةمعالهرومارمهـاصلرهفياألنفاسونرددتوهناكهنا

النىلالنساناقهلمسةمنهيبدأءثىاألبديةالحياةانءوحركاتهاعماله

األبديةتعنىالحياةوهىعليهالخطيةجلبتهالذىالموتمنيقيمه

اللهلمقعنيهمابكلوالعرضواالرتفاعالعمقبلالطولمجردفيها
تلئهحياةنعتبرهاأنيمكةقهلوإالعليهجبلهالذىالخالددهلوص

فىأملبلونضيقةزنزانةفيالمؤبدبالسبنعليهمحكوآسجينيعيمشهاالى
إنسانيعيشهاالىاتلكحياةتكونأنيمكنوملإفالتأوتحرر

علىنطلقأنيمكنوهلوالحركةباالتطالقأملبدونمشلول

لثانيةولوراحمةيرمنعذاباتهفييتلوىمعذبوهوحياةثهيحيما

هذهمنتحررتولوحثىفالحياةكلههذاومع11الزمنمنقواحل

بالقوةتموجالتىاإليجابيةهىبلاالنعدامأوالسلبيةليستفىبهيعها
حدودبغيرممتدةآفاقتوالداتبةوالحربهةوالبهجةواالضراروافرة

اإلنسانقلبفيبديةااللهأوععاالحياةهنقيودأوسدودأو
بهليشتغلواالبشربنىاللهأعطاهالذىالشغلرأيتقدالجامعةقولكل

يدركالبالهاالتىقلبهمفياألبديةجلوأيضاوقتهفيحعشاالكلصنع
11و301جاالتهايةإلياليدايةمناللهيعملهالذىالعملاإلنسان

الناصاكجميعالغنىكالشابالناموسىأنالواضحمنأنهعلى

الحيرةفييقعونالحياةهذهمنالبحثسبيلفيوهمرضالى
ءشىهىأميورثءشىأهىعليهاصوليسعونوسندمانناقضوال

عنينشأالواقعفيالميراثفإنإليهلوصولوجهدعملسبيلهفييبذل
الحياةالوصوإلليقيلمنهالبدتعبأويبذلجهدعنولبسقانوقمركز

بلإليهاالوصولفيقطاحبهاصيتعبلمإنسانلكلالطبيعيةوالحياة
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ألرثأعملماذافالسؤالولنالثأخرىلحياةميراثااعت

إليالوصولمفهومفيالحرةاألقلعلىأوالمكبيركوضمنالكثرفيه
11األبديةالحياة

المسيحيسألوهويعميكنلمالنامومىانكلههذاإليباإلضافة
دهوهونهمماملةاإلجابةيمالثالذىالوحيدالشخصيسألأنهتحنا

وليكونحياةلنالتكونءجاالذىوهوونوجدونتحركنحيابهاللى

1وجودهاوسومصدرهاالحياةنيعوهوأفضللنا

كانالمسيحامامالسؤالهذايضعوهوالناموسىنفحالأىوعلى

كلفياإلنسانيسألهاأنيلزمالىااألسئلةمقدمةفييعتبرالذىالسؤاليضع
وطعمهاحياتهوفلسفةوجودهمعنىيعرفأنآراإذاوعصرجبل

الوجودفلسفةهىهذهأخرىعيارةفيأووغايتهاومذاقها

علالعثورعنالملحدةأدريةالالأقعدتهاالتىتلكولبستالصحيحة

11الجواب

الصحيةراعومىالنمو

اعةببرالمسيحولكناالمنحانفيالمسبحبدخلأناالموسىأراد
وصلتهالناموعسمنمستمداحمهإناالمتحانفيهوأدخلهقائقة

وقليهذهنهإليفكاراأقربنفيحاناموسيأكانفاذابدراسنهوثيقة

السؤالعلىالمسيحأجابوقدالناموسمنمستمدةتكونأنيجب
ينيغىدرسواألحيانمنالكثرفيعادتههذهكانتوقدبسؤال

إذىالخصووجهعلىاإلجاباتأحكمإليسبيلنافيومخنبهنلمأن
المياشرةاإلجابةكانتإذالتفكيرخبثأوالقصدءبالتواالسؤالاتممم

اساتهاصملىوضاأصعبأوالسامعفهممستوىمنأعلىالصربحة
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بليقرأماذايسألهلمالمستحالسبأنترسيوممامشاعره
ساسامماالواعيةالسيةالصحيحةالقراعةأنأذتقواا

الهودمنالكثيرونكانوقدااوفهمنوركلإليالصحيحوالمفتاح

لينفوتيقولماعلىاهتمواالذيامثالفهمخاطثةقراعاتالكتابيقرأون

المقدسالكتابهذامواحدحرفيسقطاللكىحروفهبحعر

نصفوفىالكلماتلضبطحاشيةوأربعونوثمانيةثماتمائةالكابوفى

حركةتوجدوالمحفوظةمجموعةكتابالوأعدادعالمةعددكل

بالشكلشهغالتىالقراعةهذهمثلفيهمثبتةوهىإالاللغةتصها

الناموسيونوكانوأفكارهمعانيهعمقإليتصلأنقستطيعالوالحرف
منالبدوالمجامعالناموسعلهثصلكواجبيضعونهاألحايايئمنكثيرفى
كتابمؤلفهورنمسزكانمعينةأوقاتفىضظهيتمواأدط

مسافروكانالكتابجهةمنهوكالشكيركثحياتهأولفيومكل

ءالمامنقليالوطلبكوخبابأماميومذاتافوويلزفى

أذلكأؤكدفإفىأدخلتفضلوقالتصغيرةفتاةالداخلمنفاجابته

الفتاةوكانتوجلسفدخلتفضلاللبنمنسيئايعطيكأبى
فتاةيادرسكتستذكرينأنكأرىلهافقالالمقدسالكتابفىتقرآ

أنكأقصدنعمفقالالمقدسالكتابأقرأفانيسيدىياكالقأجابته
ليستالمقدعاالكتاباعةقرإنكالفأجابتهمنهددسككرينتسط

لماذاوفمألهاجمآحباأحبهفىأقرأهفأناعندىممرسياواجبة

احدقالاامجبهالعالمفىواحدكلأنظننتبتفأطتحبينه
وعديماللذةعديمالناسمنالكثيرينعندالمقدسالكتابإناقهرجال

فهمرصاالدفىتعمقوبدونزاثدةبسرعةيقرأونهنهموذلكللفاثدة

الحياةمعرحلتهاولكنشكلهاوروعةبجمالهاالمشهورةاشةبالفرأشبه
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جماالفلاالرماديةالنحلةتمتصهكماالرحيقتمتصالخهامرةص

منهتصنعماأوعسالفيهتجدمكانكلإليالطيرانعنتكفالولكها
مغلقاكانوإذاقاعهإلىلتنزعميقاالمكانمدخلكانذافعسال

غامضآبحثتأوعليها7جديدالعصركانوإذاتفتحهحتىعنهترجعال

منتتناولوعندماعنهءشىكلقعرفحتىوافيادرساودرستهفيه

فراشةيكونأنيمكنإنساناوكلمبتهجةممتلئةترجعالحلورحيقه

الفراشةمروراإللهيةبالكلمةيمرمنفيوجداللهلكلصةبالنسبةنحلةأو

المعنىنهافيستخرجعصارتهاالنحلةتاخذكمايأخذهامنويوجد
الكلصةفيهتسكنهأخرىبعبارةاوافنوالدرصرالكبوالحقالعميق

ابهواقتعاإللهىالحقإلدراكالختلفةالحياةظروففيوتجهبغنى

يدركأنيمكنجديدءشىإليالناموصىيوجهلمالمسيحأنالثابتومن
أنيمكنيديهسبالذىالقديمأنلهأكدبلاألبليةالحياةإلىالطريقمنه

إليالصورةهذهنقلنافإذايقةالحقارادإذاالصحيحالجوابيعطيه

إليهاتنبهلوالصحيحفعاالاللهكلمةتفعلكيفلعرفنالقيقيةاأبعادها
كشفنالقديقولالمرسلينمنمرسلإلياهمةالبرأحدكتبكاأوالناعى

كتابكمصالحفىكانشعيكنمأنلوكتابكمنظيرفيصالستمإنكمأمرآ
لمالناموصىأنالواضحومنسنواتخمشفيللمسيحالهندلكسبتم
دقيقاتلخيصاالناموسلخصأنهإذالصحيحةالعقيذةأوالفهميعوزهيكن

ومنقلبككلمنإلهكالربفتحبالقديمالعهدفىوردتاآيتينفى

كنفسكقرييكتحبو605تثقوتككلومننفسككل

الحياةيدرىالأويدرىالرجلربطوقد9181الا

القلبمنهعماقاصحيحأضيقيايبلغحباهاأحببتاوكمابالحباألبدية
4األبديةلمحياةالعميقةالجنورإليوصلناوالفكروالقدمرةوالنفس

اقلوبنايمالالذىاإللهىلحببعضآكانعكاسبعضناوألحببنا
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السلبموالعالييقىلنامو

ابهىواحدةكلمةفيالدينلخصالناموسىأنالعجيبمن

بطبيعتهلالنسانيتصقأنيمكنوالبشرياجهدأليسالحبوهذا

يوحناالرسوليقولكماأوالجديدةالوالدةمةلهالبدبلالساقطة

فقديحبمنوكلاقهمنهىالمحبةبعضاألنبضنالخبءحبااأيها

أيهامحبةاللهألناللهيعرفلميحبالومناقهويعرفاللهمنولد
اقهبضابعضنايحبأنأيضألناينبغىهكذاأحبناقداللهكانإنءاألحبا

تكلتقدومحيتهفينايثبتفالتهبضابعضناأحمبإنقطأحدينظرهلم
47يو1روحهمنأعطاناقدأنهفيناوهوفيهنثبتأننافعرفبهذاقينا

يحددأناإلنسانعلىالصعبمنكانفإذا31و21و11و8و

وقوتهوتجسيدهالحبهذابرهاننفوبعدهوعمقهفتهحبهمدى

ءوالضراالمصرافيمعونتهمعلىوحرعهبهواهمامهلآلخرينحبهفيتظهر

التطبيقءمخطىالعقيدةسليمكانالناموسىأنويتدويقولونكا
الذياللهروحمنهمسةأوالضمرءنجدايصطدمماكثيرأاإلنسانهذاومثل
نفسهفىاإلحساسهذاأيقظالمسيحتوجيهولعلاألعماقفىيناديه

ومنالثاقسؤالهالمسيحسالمداورتهأواوكتهمرأوتجنبهأرادواذ

أعظمالبشرىالجنسأمامفتحالسؤالبهذاأنهيدرولمقريبمهو
الصالحالسامريمثلفيالتاريخكلفيالمسيحيةالعمليةلمحتاةصورةوأوسع

أربعةجميعهمالبشرصنفالذىالمثلهذامنقليالنقفأنالالزممنولعله
اقلوالأكرالأصناف

ابرلحيالنان

اليأورشليممتنازالكانإشمانالمثلفىاألوليالشخصيةوهو
هذاشخصيةعنالنورمنشيحايعطيناأالعلىالسيدحرصوقدأريحا
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انسانأنهسوىمرمحزهوماعملهومااحمهوماهومنالنسان

المدنيةوالظروفباألوضاعاإلنانيةالمعاملةتتأثرالحتىاللهصورةعلى

فترةفيإنسانكلهوالجريحوهذاالفردعليهايكونالتىاالجتماعيةأو
األرضعلىالحياةإلييدخلأنإنسانألييمكنالإذالحياةمناتفزأو

األحوالمنحالبأيةروحمياأوأدبياأوجسديأمابصورةيجرحأندون

ومنذأممأأوجماعاتأوبيوتاأوادآأفيالبثرإليتأقالتىالجراخأكزوما

النزيفمازالدمهوسفكأخيههابيلعلهقاينفيهانقضالذيالوقتذلك

11واحدةلمحظةولوتوقفدونكاألنهاريتدفقاإلنسانمنالدموى

اللصاإلنسان

مافرالمأنالمئلفيالواضحومنالبشرمنالثاقالصنفهووهذا
بينالطريقوكانتثروةيحملأوتاجرألنهربمااللموصاجمةتعرض

تحرزعدآأولغفلتهالتاجرالبعضالموقدمخيفةوعرةوأرمجاأورشليم
بهايسافرالتىوالبضاعةيدهفيالتىالروةوكانتمأمونةغيرطريقفي

الجريحمناقشةبصددلسناأنناومععليهوقعالذيءاالعتدافيالسب
األرضونيمالاللصوصأننذكرأنينبغىأنهإالحدثماعلىلومهأو

األرضفيبالعابرينجماعاتأو3ادأفربصونويةمرالدوامعلى

بلالظالمنيولوبالسرقةءالخفافىيأخذونهبمايكتفونالوه

أعسكالعالنيةوفاهباالكروالسلبالنهبإلياألمريتجاوزون

القرصانوقالمحاعتهفيوشرعالقراصنةبأحداألكبراالسكندر
األكبرانالقروأنتلصوصاونعتبرسفينةعلىنعتدينحنسيدييا

فيااوتكبرتعظمذلكومعوتدمرآفسااألرضفيتعبث
اختلفتماواللصوصبالسراقدائمامنكوبالبشريالطريقإنالواقع
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حياةفىمؤلمة7الرمنهاءوراتزكوماوالسرقةوالسلبافيرجاته

11والبشرالناص

المحايدانا

الكماهناأيومساعدهالدفيرجليمثلهالمحايدانالمؤسفومن

فعرضثقولوالقصةقاسيةداكنةوتبدوالظاللتتعمقوهناوالالوي

أناالالزممنولعله0113لواالطريقتلكفىنزلكاهنالن

صدفةإالمجرداليراهااليعضأناذعرضالكلمةعتدقلياللتوقف

فيالرسالةدقيقأإلهيآترتيباإالتكةلمالحقيقةفيالصدفةهذهولكن
رسالةمجملمنأولهواقهرجلأوالكماهنويعتبرحياتناطريق

هويكوقأنالصدفةقبيلمتوليسااألرضهذهفيلآلخربئالمعونة

يركاوهوالمنكوبراودكبرأأمالأنويبدوبالجريحالمارينأول

العونيدلهبمدأنينتظرالذيذافنالطريتيمنيقترباللهرجل

مشقةحتىنفسهيكلفلمهلألالكاممةلكةفهامةأكثر
مثلألنههلهكذافعللماذانسألونحنهفيهالتقكرأوإليهالنظر

الحياةفيالعملىالدينعنالعقائدىالدينفصليحاولونممنالكثرين

أمامهالمؤلمالمنظروبنوارهاقهتعبهبينعبأوقابلهقامركانألنهربماأو
أكثرمثاعبمحملبملناليجملوأنهالتعبمننصيبهأخذأتوأحر
كلفيمؤسفاقنظرألقدكانحالأىعلىليستريحبيتهاليذابوهو

وجراحهماآلخرينآآالإلييلتفتأنثونهارجليعبرأناألجيال
وهوالالويجمدهءوجاااسباباكانتمهماعذرمنلهوليسا

يتجاهلهلمبأنهونالظمقابلهوجازونظربالمكاهنمساعد
لحالرقأوالدسوعبعضصكبوربمانظربلالكالهنفلكماتمامأ

ألنالعذرلنفسهاقسهلترىشيئأيفعللمذلكومعالرجل



إسكلضنحاولماكثيرأومخنيهتملمبالمسئوليةولىاوهولكاهن
الولمنتعفيتاءباألداأولىهومنهيؤدهالمالىالرسالةبأنالضمير

11اآلخريئخدممةفيالمشقةثكلفأو

وحةالسلن

الكافىأواللصوصاكلىالسوظاللهاطرحتقدالقصةكانتوإذا

الصعسىإلييدهمدالذىالرحمةإنسانعلالباهرةأنوارهاتلتىنهافوالالوى

سامرياكاناألنسانهذاأننالظأنالمناسبوعنالجريح

كلالسامرىىقدذلكومعيهوديارجالاألكلبعلىوالجريح
شعاركانالعثحيينبينكانتالتىوالكراهيةوالحقدالتعصبحواجز

معتقدأودينأولغةأوجنسأىومنأنتمةاعرفالباستير

يفرقونالذينالمثعصبونيقولعاذاترىأماىمتألمإنسانأنكيكنفىإنما
الذيئأولثكأوصفراأواألسودأوبيضىالونهممببالناسبين

بديقرأوالمإنهتالدمأوالمتهافةأروالمعتقدأوالديئببببينهميفرقون

منالباخرةعلىالمسافرتعجبيلزمأوينبغىكماالصالحالسامرىمثل

ألنالسفينةظهرعلىاألحدخدحةمجضرأنرفضالغرفةفيزميلهان

كانتالرصالةأنمعالزميلهذاطائفةعنتختلفطاثفةمنهكانالواظ

ترفضالتىالحماقةولكنهاااالمجتمعوقلهصالعفهـااالمسيحبامبم
المسيمإن100االمذهبفيمعنابختلفونعمنالعبادةفىاالبئعمجود

1واحتياجاتهماآلخرينيالمأمامتعصباوخالفكلهنايعبر

يذكرناولعلهالمعونةمنمانعاالرجلمحالةسوهفييرلمالسامرىأنعلى
دكاواالصانوالمصاعدةالرفقاليأدعىآاقاليادازبان

وجد3كاناسامرىفاالمعونةتقديممنتمغأنيجوزالاصالصةظروف
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برلكنهاللصوصلخطرلريحامثليتعرضوقدومسافرأطريقهي

11المسيحالسيدعنهاحدثضاالتىالكريمةالنبيلةالصورةعلىالمواخباوزكل

مجرفىالصالحالسامريمثلهللنسألأكرنمتدأمهنانتوقفهلتري

هذهعلىحياتهمفيالناسأوضاععنليكمشفالمسيحالسيدوضعهمثل

أنقصدالتىالصورةالمسيحهامنأخذواقعيةقصةهوأمااألرض

انعدالااقريبىهومنسؤالهعلىجوابأالناموسآأمايضعها

صةالقكانوصليبهومإلهوإحمانهبحبههوأنهفيهشجهةالالذيلكن

لتأخذناالمنكوباالنسانيالطريقفيبنامرتالتىالحقيقيةالصحيحة

اوالسالموالصحةواألمانالسالمةحيثإلياقاسيةابجراحنا
إنسانكلفييجدأنلهوخادموتابمتلميذكليعلماليومإليزالماوهو
اومعاونتهاسعافهيلزمأخأاألرضرعلىآخر

الصغيركوخهفىيعودهالطبيبوكانالموتضجعةفىالغالمكان

مشاغلهورضكممنهالميئوسومرضهالصبىميالعناللهرجالأحدوحمع

مختلفةرسوماتلهيرسموكانيوميايزورهأنقلبهفيوضعالكثيرة
زيارةوينتظرالسرورأبلغيسرالولدوكانجوارهإلىجمالسوهو

اثرالزوقالاأأنتمنوسألهلهويرسميؤنسهالذيالصديقهذا
كانتوالتىالجميلةبالرسوماتالصبىغرفةوامتالتاقريبكأنا

هذهوعاشتااروحهفاصاحتىإلهانظركلماعلتهآالمنف

تتسعأنظارناليتااقريبىهوعمنالغالمألسرةالجوابتعطىالصور

نكونأنينيغىنفأىمنفنعرفالبعيدةالعظيمهالروئاهذهوتبلغ

الوادىاهنهفىومتاعبهمومآشهموأصزانهماآلخرينيالممننقفونحن
ااالدموعوادىالتعس
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11

تيمدوسىبدد

وجمعتالميذهمحأريحاعنخارجهووفيعا

تيماوسابناألعسباريتصاوسكانكفر

016مريستصطىالطريقعلهجالسا

الىكالشهرةأعمىلشحاذشهرةالتاريخكلفييعرفءالمريكادال

ومنيستعطىأرمجافيالطريقعلىجلسالذىاألعمىبارتماوسلجغها

عرفواالذينمنأكثرالعصوركلفيباوتيماوسيعرفونالذيئأنالعجيب

حباتهفيبارتيماوسينطئلماألرضفيالعميانمناظالدبنأعظم
أعلىشهرةبلغلكنهواألوديسةاأللياذةعنشيئايعرفولميالشعر
لسجبلعرشأيارتيماوسيرتقولماالفريراألغريقشاعرهومرسمن
شهرةعلىشهرتهعلتفقدذلكومعأرمجاارفمشعلىالراباعلى
طريدآشريدأوسارعينيهفقأوقدالدنببعقدةخرجالذيالملكيبأو
الصريراالنجليزىالشاعرأحبواينواللءشىعلىيلوىالاألرضفي

التىالجماهيرءإزاقلةهموالمردودالمفقوددوسالفركتبالذىملتون
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فىالواضحالسرإناألجيالكلفياألعىبارنيماوسقصةعت

لكىشحاذوهوالحياةطريقعلىجلسبارتيماوسأنهوهذهكل
الخلودونورالعيننوركسبتهالىالعطيةويعطيهالمسيحيسوعبهجمر

الخالدركبهويسيرئبالمسيحليلتتىالطريقفييقفإنسانكلوهكذا

صاليةاالجوانبمناتروىانيمكنهالرجلقصةإناألبدى

طهـلىالرعةعلىوئطباباردطوس

عناإلنجيللروايةنتعرضأنءشىكلوقبلأوالالالزممنولعله

جمعتبعهأريحامنهخارجونهموفيماقالقدمتىكانذافبارتيماوس
كانوإذا5292متالطريقعلجالسانأعميانوإذاركث

كانغفيروجمعتالميذهمعأرمجامنخارجهووفيماقالقدمرتس

0164مرأالطريقعلىجالساتيماوسابناألعمىبارتيماوس
يستعطىالطريقعلىجالساأعىكانكاأرمناقتربولمالوقاوفي

أنيذكرولوقاأمميينيذكرمتىأنالواضعحومن8153او
حدتثأخهايذكرانومرقسومتىأريحامنمقربةعلىحدئتالمعجزة

اظاهوىتعارضأنهفيماييدوالصحيحالتصورهوفاأريحامنخروجهعند
الظماهرىالتعارضهفاآنبلاإلطالقعلىقعارضيوجدالالحقيقةوفى

يستمدكانالبشيرينأحدأنفلوالعكسوليسالروايةةعلىدليل

كلكانولكنتعارضأدنيهناكيدالمااآلخرمنيقرأهمماالرواية

وهناكدترفىثونسردهافيوأمينأالروايةعرضفىمستقالمهمواحد
4بامبلرئيماوسذكرأنومنهاالظاهرةالصعوبةاوللمشكلةكثيرةحلول

ممىاامناألضهروكانسيحىالمالتاريخفيمعروفاأضحىأتيعنى

ثوقضضيذكرماكثيرةومراتالمسيحليضافاهشالذياآلخر
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اأمريكبهورحبتالمتحدةالوألياتاليخيترارفعندماروايةفىآلخر

ابنهإليإشارةثرنالزيارةهابعضذكرتابنهصحبقدوكان

ووترلومعركةدونتوعندمامعاابنهواليإليهأشاراآلخروبعضها

بدأتإخهاألفاالجنرالوقالاثرةاالساعةفيبدأتإحهالنجتونقاال

الساعةفىيدأتإخهاودوريتنابليونوقالوالنصفعشرةالحاديةق

يأخذأنوقبلمختلقةأماكهفىيدورعندماوالقتاليعشرةالثانية

جميعهااألوقاتهذهفىبدأقديكونأنيمكنجهةكلشهالكاملةقوته

حدثتقدووترلومعركةأنينكرأحدوالمختلفةمراقبةنقطمندونإذأ

ذكرءجافإذاادقيقةالمحتلقةالتواريخأنأويحةواقعةفهـا

عنالصمتفإنالمسيحشفىماأكثرومااآلخرثرنبارتيماوص
هذاإلىوباإلضافةترنشاألصقفيقولكمااالتناقيعنىألاآلخرذكر

منمقربةعلىحدثتالمعجزةأنيذكرلوقاكانإذاآنهننسىأنمجوزال

ذلكنفأريحامنخروجهعندحدثتإنهايقولونومرقسومتىأريحا

أريحاتوجدكانتأنهعلمناإذاالمكانتحديدقاالختالفيعنىال

الهيرودسيونبناهاىاالجديدةأريحاتوجدعشارفهاوعالالقديمة

واآلخرالةالجديدةبأريحامرتبطةالواقعةيصفلوقاأنالجاثزومن

الروايةسالمةتؤكدالمدققةاعاتالقرهذهومثلاالقديمةأربحاكرانيئ

مشارفوفيالطريقعلهالعكسوليسكتبوهاالذينودقةالكتابية

والراثحالغادىمناإلصسانليتلقواوالمنكوبونءالفقرايجلسحيثالمدينة

هذاعلىعاشكمنعبمالونحنتيماوصياابناآلعمىبارتيماوسجلس
علىمكانهلياخذيجلسأويقفإنسانلكلصورةيعطىلكنهاةسلوبا

ترتبثهومهمايضيقاأوالحالبهيتسعومهحابدىاالطريققارعة
لبولساقهرصالةكانتيستعطىأعىفهوتعتدلأوظروت
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غنتوقد6281أعنورإليظلماتمهيرجواكىعيوخهمتفتح
وكلوفقيرسقىأعمىأناكاالمعروفةتهاأعنياليوتشارلوت

أريبالبصرحادكانولوحتىالظالمفىيتخبطآعمىالمعنىبهذاانسان

النجوآءورامايعرتمنافنوإالالعالموأحوالالدنياأمورفيالفكر
كالطبقءالسمالياماعمريرألمالنجوآءوراهومنباألحرىأو

الكلوصاخءاألشياكلخلفهوالذىاللهيدركأندونالمقلوب

اليوااأليامتلدومابهيأقوماالغدعنيتحدثأنيسمطيعمنامنبل

الخطيةمنصلىاطريتىيعرفاالسمنكموأمحداثأحوالمن
ضاللفيالنامىيسرألماأبديعارومغتعاساتمنعاياتجلبهوما

شريرةكانتأعمالهمألنالنورمنأكرالظلمةيحبواألمبلالخطية
علىالجالسىاألذلكعيونناالمسيحيفتحأنقبلالواقعفيكلنا

وقفاألمروليتاألبديةإلىالمتحركةرعلتهفيالطريقمشارف

أعطاهالناسآالفبهمريستعطىفقيرأاألعمىلقدكانالحدهذاعند

مرالمسيححتىيستعطىالشحاذظلذللثومعيعطهلمهموأكربعفهم
فانهيومكللنايقدممهمابالرجلأضبهونحنطريقالفيبه

الحقيقيةالحاجةألنينتهىالوفقرقاسيةحاجةفىاألمرتخريزكنا

االمسيحيسوعإالهايمالأنيمكنال

الطوبققارعلواناسىباردلو

بعضأإليهوألقوابهمرواالذينالناسمجردبالناسنقصدوال

مهملةكميةبارتماوسكانإذهمأكثرومايعطوالمالذينأوعطاياهممن
اآلخرينآالباويمرونالحياةموكبفييسيرونالذينأكروماعندهم
وكلالمهبؤسهفيكانكايركهمماآاالظبأيسرأوحدبأواهتمامرن
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فييرقكانتالىالجموعتلكنقصدلكنناالمتكررءالعطاإليحاجته

مساعدتهطريقأفيالوقوفقصدبغيرأوبقصدحاولواوقدالمسيحركب

موكبيعطلأنالشحاذلهذافكيأذالمسيحإلياباالقترمنومنعه

انتهرهالرجلصرخعندماآاألماإليوالسيراالنطالقمنلمسيح

مدينةفياألعوامأحدفيالميالدعيديومفيليسكتالمتفدممون

ميضآاألرصفةأحدعلىشابوجدأسدهعلىالرحاميكونحيثنيويورك

فىمدوسأجائعأماتأنهالمفزعةنحافتهمنوتبينالمارينأرجلتحت

فلعلهاالحدهذاإلىاألنانيةتصللمذافالمستحميالدعيدفىالزحام

الصبىذلثعنحمعتهلوالقسيانالالمبفهاأخرىبصورةتكون

اينوسألهملحداوكانأحدهمبهالتتىوإذاألحدطرسةمنخرجالذى
تعلمتوماذاااألحدرسةمدفيكنتفأجابهااالصبىأيهاكنت
وهلهالملحدلهفقالاامحبةاقهأنتعلمتأجابهناك

الصبىفسكتاالعماباكزقهكذايزككأنيمكنمحبةهوالذىالله

انسىاألخيرهذاولكغبمأحمدأوصالقهإنةبالمقالثملحظة
يعبأننادوهالذينهمبارتيماوسقاومواالذينأقالعجيبمنهأنهعلى
تقلبعنهذايكشفماأكثرومااالمسيحثوقفعندماالسيدإلى

أأدنسونجوصموثيلحاولاالنقيضإليالنقيضمنواندفاعهمالبشر

جدوىدوناألولىسنيهفييكافحوهوإليهالورداتأحدنظريلفت

أرسلاستفبالأحراانجلروتقجلتهالعظيمقاموسهكتبأنبعدولكن

حاحةفيأعدلميقولجونسونفأرسلحارةتحيةالوردهذايهإ
ءثىإفىالخاجةأسىفىسنواتسيعمنكنتالىالتحيةهذهإلى

الجماحرءبآراالتأثروعدمالغرضعلىاإلصحرارإنالحقيقةوفىامها

الداثمالسبيلهوومعاكساتهامضايقاتهاكلمتاعبهاأمامالفشلعدمأو
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الجماهيرإنالمغايرالنقيضىالموقفإلىلتحويلهابالحرىأولنجاح

مواقتناعشمعينةبفبهرةتتشبثالوهىلهاوعىألاألمرضيقةفى

والثابتاليساروأقصييناأقصبينفشأرجحالعاطفةءوراتنمماقبل
الجماهيربمساندموتفهاألمرآخريكسبالذىهووالمبدأالرأىعلى

انفسها

شلطرقارعةعلىوالمسيحومبار

التقهعندممانفسهابارتيماوسحياةفينقطةأهإلىاآلننأنيونحن

ظوةوسبارهناوسخابمأريحامنخروجهعندالطريقعالبالمسيح

مالحظتهينبغاماأولولعليمبالمعالقتهتدرجفيوةف

واألصواتالموكبأقداموقعحمععنلممابالمسيحبارتيماوسإحسامى
المعجزةإنوتأملبعمقعندهالوقوفينبغىأمروهنابعيدمناآلتية

بارتيماوسإليءجاالمسيحألنبلالمسيحإليذهببارتيماوسألنألحدثت
بلاللهإليسعىألنهالسارهونورهينالفيتاعمىاالمسكينواإلنسان

التىاألوليالليلةتلكفيطريقهفييعقوبيسرألمإليهسعىاللهن
هذافيالربإنضأبهاصماحالتىالحقيقةعلىليستيقظبيتهمنفهاخرج

يليطريقهفىبوهمايسرألم8261000تكأعلملموأناالمكان
المسيحفيهرأىوالذىاألرضإليأسقطهالذىالنورذلكبغتهحمادمشق

الربيقربأنالغريبومنالشمسلمعانمنأبىبنورمنهيقترب

شأنناضآلةكانتهماوالحدهذاإليأعمىفقيربشحاذويهتم
عتلحاعرتتغيرالإليناابهواقرعليناوعطفهاللهمحبةنفحالناوبؤس

أجابهعليهاللهرضاعدمعلىعالمةإنهقائالبعماهملتونيوحنايومىثسالما
وتحمينىتظلنىالىاتجهأجنحةذإالضعماىليسالعجوذالنبيلالثاعر

يصورهالمنظورغيرعنالبحثنىعمرهأنقئوطسنفريدركرجصإنقيل
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صورةوهىالكلىللولاأحماماالتىالعجيبةصورتهجهردهثمرةمن

فرعإاألرضمجتضنانكبيرفيجناحيننرىحيثجليلةعظيمة

وعماهحالهعلىاألعمىبارتماوسيظلأنيمكنكانتحتمنبديةا

الخالدةالفرصةيحطيهلكىعندهوتوقفبمالمبهمرأنلوالوضياعه

سعههواألولعنأهميةيقلالالذياآلخراألمرأنعلىعمرهفي

بوجوداإلحساسإننوسدكقالمنهابهواقترالمسيحإليبارتيماوس

الجمالهأنيؤمنونالناسكلآخرءشىيقيهواإلحاسءشىاله

نويفرصءبجالبهيحسونالذينهفقطالناسبعضولكلنموجودالطبيعى

بحقيقةغامضاإصاساإنبالمرةمنهالشحركوناآلخرونبينماقلبهممنله

نفقدكثرأماولكئناموجوداللهأنننكرالنحنعظيمخطرفيهأمرالله
المشكلةهىهذهبنايتصلوأنهمعهنتعاملبأنناالمقنعالعميقالشعور

ابهاتصلولكنهبالمسيحبارتماوسيحسلمالالنسانالحقيقية

سنفوقفتاةأنبسكاىفيآ2181سنةةالحركةقبلحدثت

هاومالتقيمحيثالجزيرةفييقيمالاللهأنبالفكرامتالتبقليلالطفولة
حتىوسافرتالييتمنفتسالتعنهمفتشةتخرجأنيجبأنهاشعور

ظولماألخرىالبالدإليتعبرأنوطلبتالبحرءطىظإليوصلت
بالجنونأصيبتقدأنهااأهوظنغايقهاعنأخبرتبلأمرهاسآ

منخرجتولماالبيتإلييردوهاأنجديةمحاولةيحاولوالمخمو
سؤالهاوكاناللهتجدأنيمكنهاأينتقابلهمنكلتسألبدأتبسكاي

كانوالجداالخالصعنتنمهيئتهاكانتلماولكنالتعجبمثار

أوأخيرخياالتهافىبتدخلواأنيشاعواولملينةإجابةيجيجهاواحدكل
إليهاوجهتشدةالطريقفيقابلتهشخصأولوكانشسانفرإليوصلت

هاأمرعنفسألتهاالسيدةفيوسؤالهاالفتاةحالةأثرتوقدالمعتادسؤالها
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محىتعاليالسيدةلهاقالتوعندثذعاقلةأنهاتأكدتحتىتناقشاظلت

التالىاليوآوكانالبيتإليمعهاوأخذتهاالقهإلىبكآفأنأستطيعربما
حمعتحياتهافىمرةولووهناكاللهبيتإلىمعهافاخذضاحدايوم

امنتصرةمسيحيةحياةذلكبعدوعاشتطبقوةلهواستجابتاإلنجيل

صرختهاتسمتوقدتالمسيسوعإلىصارخأصوتهبارتيماوسرفع
الصرخةكانتإذيقيةاللصرخةنموذجاتكونأنيصلحأمورمجملة

الصلبقبلاألخيرأسبرعهفيالمسيحكانفقدالفرصةانتهارأحسدتالتى

تؤجلالاألبدإلممنهلضاعتافرصةانتهازتيماومبامجسنلمولو
وقاتابعضفيأوباالعاتأوباأليامالفرصةتحسبدفرصيك
الصليبعلىوهوساعةنصفصرخههاأجللووربماياللتائق

جهذهيمسكلمالذىالتائبغيراآلخركاللصالجحيمسويأمامهوجدلما
صراظدادإزإسكاتهحاولواوكلماالمسيحإليبارتيماوسصرخصةالفر

الشريعةفيساهنالكانأحدهمقالبالحرارةصالتهاتسمتوقد
اليومكلمشتعلةتستمرالمذبحنارفكانتيومكلالذبائحيقدماليهودية

أنيجبالتعبدلهيبلكناليومشفاهناكلعجولقدمالأننامعومخن
لقولالصحيحالمعنىهووهذاأبحاءينطفىالقلوبنافىاالشتعالكائميكون

بأنظنناآخروقال571اتسانقطاعبالصلواالرسول

تبررهالمرةألولمانطلبعنديجيبناالتلصلواتنايسمعالاقه
ودانيالكاملةليلةجاهدفيعقوباالختباروالالمقدسةالكتب

منأكرالنهنالالذىالعظيممولروجورجلسابيعثاللةوصلىصام
أنقبلسنةعشرينءأشياالبعضألجلصلىبأنهشهدوالرمالييننهسة

يندفعالنهفقليالالسهمجذبتإذاثالثوقالاإلجابةتأقى

بعيدةمافةويسيرةفعيندفإتمداهآخرإليجذبتهإذاأماقليلةمسافةإال
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تلحثالفإتهامكترثةغيرشفاهمنألقيتإذاصلواتنامعالحالكذا
صلواتناترسلالتىهىوتضرعاتناصراخناقوةنفأقدامناتحتتسقطأن

صلواتنافييهتمالاللهإظالسحبطبقاتتخترقلهاوءمماالإلى

والبموسيقاهاوطولهاتهاصهندوالوفصاحتهاببيانهاوالعددهابحسابهام

توجدقدهذهكلترتيبهاوكيعيةهابنظاوالبمنطقهاوالفهاأصواتناوعلو

أكثرءشىالصالةفييغنىالإذفائدةبالتكونذلكومعالصالةفى

بصلواتهاشتهررجلالكنائسإحدىفيحضرفيهاالروححرارةمن

الصمحفبعضذكرتالتالياليوموفىللصالةالواعظفدعاهالمنسقةليغةالب

للكنيسهفقدمةللالمشهورفالنأدعاثمفالنخدمكنيسةفىأن

الكنيسةتالثحمعهاالحقيقةفىصالةأحسنبليكونماأبلخمنصالة
صالتهقدمالرجلألنالصحيفةصدقتلقدقائلةالمجالتإحدىوعقبت
اإلتهوليسللكنيسة

المسيحرحمةإلىاستنادهاارتهاجانبحرإلىبارتيماوسصالةقوةكانت

سوىللسيدمدمماأممىشحاذفقيرعندوهلارحمنئداودابنيا
ارالعثوأمااألثرفعالةالعشارصالةكانترحمتهإلىءااللتجا

قاثالصدرهعلىقرعبلءالمصماغوعينيهيرفعأنءاليشمابعيدمنافو

فيالشمهيرجروثيوسكانلما8131لواءالخاطىأناارحمنىاللهم
وبنبسزكوالقس5اروزقاتلشديدبمرضأصيبالسويدإليطريقه

وشهرتهخدماتهفائدةعدمأخرىناحيةومنناحيةمننجطاياهوذكره

مثلحديثهفىوذكرهذاقالوحدهاالمسحنعمةهىوإنماالواسعة

قالالروحأسلمئمالعشارهواناجروثيوسفقالوالعشارالفريسى
حياةإلىللتظرءالوراإليالروحعنكثيرآالناسيتحدثهلرولند

الذىذاكإليفوقوإلياألمامإلىفأنظرأناأعافيهاالتصرفأحسنوا
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أنظرأنأجسرهناكغيروليسهناكوإليجاقىليفدىحياتهذل

ولكهةاالدنيفالخطايامنضظنىألنهكثيرااللهأشكروأنا

أناارحمنىاللهمالصالةمنالماثتتينلشفتىمناسبةأكثرصالةتوجدال
هذهشفتيهوعلىيموتأنيتعنىشرأاألساقفةرثيمىوكانءالطىا

اارضاعلىكماثهآخرفعالوكاذتأرادممالهتموقدالصالة

الواعظمونددورثيوكاذومحددةحادفةبارتيماوسصالةكانت

أنكلوأخاهسألثمبارتيماوسءشقاعنألخيهيتحدثئورالمالفرذمى
ممنتالفتىفأجابهيسوعمنتطلبكنتماذابارقيماومىمكانكتت
نضحكقداسيرىفليجرقوطوقأجميالبسلسلةكلباجميالأطلب

ءأشيايطلبونالذينالكنيرينأسلوبسفلالولكنهالتفكيرهذامق

ويهملونواحتاجهمعماحمفيعلحهمتبتىوبالحرىتفيدهمأوتغنيهمال
يقيةواالصحيحةانتظاراتهمعليهاتركزأنينبغىالتىالملحقالماسةالحاجة
التىصالتهقناةيحفرإنسانكلوعلىقناةالصالةإنالمصلينأحدقال

الكاثنةالقديمةاآلئامتتالشىالصالةوبواسطةاإللهىالقصدآخهارفيهامحتهرى
صامتةوالموسيقىساكغءالهوااألفضلطبيعتناستيقظوتقلويناأعماقفى

والروئموالقوةالفكرتوقظالصالةهكذاءاالهوقتحركالموسيتىصدحت

ومكاناعتلةأعطنىقالالعتلةأركيدساكتشفلماءوالرجاوالنصرة

التىالمؤمنعتلةهىوالصالةاألرضاسأرفعوأناعليههاأركز

األممىللشحاذالمسيحوقفالمعجزاتلصنعاقهيدبمامجرك

يوعسوىلكهايمالمعجزةيريدبارتيماوعسكانايريدماذوسأله

صديقهإلىكتبمرضهوفيالموتإليميكونيوسمرضاالمسيح

ثمالمكتوبلوثروقرأماتقديكونإليهكتابوصولعتدأنهلوئر

وإلهىرببالقولصالتهوخغاإليمانقوةبكلوصلىركبتيهعلىجثا

234



بدوتهينجحالهناعكإنإليكميكونيوسصدينتأخذأنيلزآا

يدعوماهناكليسقأئالالمريضألخيهوكتبصالتمنقامثج3مين
تموتلنأنكأثقإنيةيسمحلناللهنميكونيؤعزيزىياينرفيلى

يمتولماألثرأقويالكلماتهذهتركتوقدآمنتموتأنلجزمال
اأثرهاعلىشفىبلميكونيوس

المسيحلهقالالحالوفىالمسيحيسوعفىكامالايمانهبارتيماوسوضع

لقدفعلفاذاأبصرنفسهاالدقيقةوفيشفاكأقدإيمانكاذب

الذيالرجلحماليصفأنقلمألييمكنوالالعظيمموكبهفىالمسيحتبع
والناسوالطيورألزهارولالشمسفرأىنورإليعيفيهأمامالظلبةتحولت

لالنسانيمكنوالوشفتيهوجههعلىابتسامةأوسمعوانفرجتوالطريق

نذكرأنالالزمومناوفرحاابهاجاءيمتألأندونبالمسيحيلتتىأن

حياةالمسيحأعطاهلقدليستعطىيجلسيعدولممكانهفييبئلمأنه
رسالتهمجملللمسيحتابعاذلكبعدأصيحأتالمؤكدومنجديدم
952أبصرواآلنأعمىكنتللناس

جيلكلفيتتكررالقصةلكنالتاريخفىقصةبارتيماوسمضلقد

الهابئيارختهسامعآالمسيحمنهيدنوإذإنسانكلحياةفيوعصر

أاارحمنى
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ال

يزاخالصحصلاليوميصوعلهفقال

9106لواابراهيمابئأيضاهواذالبيت

أخرياتإلىعاشزكاإنيقولالذيالتقليدهذاصةمدىأعلملست
يعودثجالحقولبينليتمشىالشمسشروقعندصباحكلنهرجحياته

فانسلت4العادةهذهمنزوجتهتعجبتوقدالفكرءهادىالبالناعم
ويضهالعتيدةالجحيزشجرةإلىهبفيتراهجهافإذاصباحذاتوراعه

حولهاالتىاألعاثمابيقلعأنبعدويسقيهاءماجرةيأخذتمتحتهاهنيهة

ذيكوقدالرببهمرماعندفيهكانالذىالمكيانإليالفروعبينوينظر
الرجلذلكحياةفيالتحولنقطةعنتتحدثصورةأوتقليدمجرداهذ

الغنىالشابمنالعكسعلىوكانمتعددةعقباتتخطىالذىعالقديم

رأيخاسابقةدراسةفىكناذافطريقهفىيةقابعرةالمالوقفالذي

اآلننرىفإنناحزينأومضىيحالمحإليفرصءجاإنسانعلىيتغلبالمال
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والفرحالبهجةلهتحقهلموثروتهمالهكلاذيبدوإلنسانالعكسيةلصورة
نخرجلعلناالقصةهذهنتابعأنلناهلفرحأوقبلهبالمحيحالتقىحتى

يألفيماالبالغاتبالعظاتمنها

هوركامن

البدوكاذزكاأنتصورالذىمبربالدينهبمذأذهبأنأستطيعأل
ارحمنىالهماةيقولوهوالهيهلفىصدرهعلىقرعالذىالعشارذلك

يهوديأكانزكاأننؤكداننحضطيعنفسهالوقتفيلكنناءالطىاأنا

صوركماأممياوليسبالروحسونيأنقبلبالجببدابراميمابنهوإذ
كانازكاأبويأنعنيكشفولعلهالنتايعنىزكاواالسمالبعض
واالستقامةالنقاوةحياةمجياأنأملعلىعماالهذاعليهأطلقاواتهماتقيين

عليهأوشهادةلالنسانهادةيكوذقداالسمأتالعجيبومنوالحخرف

متنقعكثجاتهعاشولكنهشريفاسمرجلعلىالناسأطلقفكم
البخلغايةفيكانولكنهكريمأووالدناياوحاالامن

والشيطانوالفسادوالخطيةللعالمعبدآفكانالمسيحعبدأو
احمهيشيرالذيكانسمس4معناهلالسمتردالىاهوحدهاالنعمةولطها

وقدنافعاوأضحىالمسيحإلىءجاحتىنافعآيكنوالالنفعإلي
وأضحىوشرهفسادهأثقالمنغررحتىللسخريةيدعوزكامماكان
للعشارينرئيسأيصمبحأنتيغنيأكانأنهالمتصورومناهيمالبرابنا
ءالملىلشخصالعادةفيطىبلفقرأولمفلسالمنصبهذايطىالإذ

يأخذالنىالقطاعأوالمدينةعنمنهيطلبمامقدمأيدفعأنايمكنهالذي

نيصورأننقدركذلكاألمركانفإذاالضراثبلجمعتومحيال

رئيسآأوعشارابحأأنبعديديهبينكاتتالتىالهاثلةالثروةارمقد

كاذفإذانعمةأولثمةيكونأنايمكنكاالسموالماللمعشاريئ
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المتكليئدخولعسرعنالمسيحيتحدثانإليالغنىالثابقصةفيانىد
واحدآيكونأنيمكةاآلخرالجانبمنفإنهاللهملكوتإلياألموالعلى

األساسهذاعلىوزكاااألرضفيالسيدلخدمةاألدواتأعظممن
مدينةفىالشخصياتأظهرمنكانبلمغمورآعاديأشخصايكنلم

برأيقطعتإذاالتىالعزيمةبقوةيتميزكانأنهالواضحومنأرمجا
4المالهمعيتعاملالذىوالعشاراآلخرينءبأراتبالىأندونإليهشرع
وحتىتهديدمنيفزعأودموعأمامهتزالحازمأيكونأنالبد

حتىسحيهتعطلأونظرهوجهةمنتغيرالسخريتهمأوالناسضحكات

أنهالواضحومنالجميزةإليوصاعدأالطريغفيراكضةسارلو
هدتإليصولالوفياخىيترأواقيتوالالعاطفقالذىالملتهبالنوعفلكمكان

فيسجأوصدرهئيعيملماإلتماموالغيرةالحيةذواإلنسانهوبل

يركضنراهأنناإالغلباعلىصغيزآفييلنيكنلمأنهومعخاطره
ذلكمنأكثرتكشفوالقصةالجميزةيتسلقلالطريقفىالصبيانركض

الدخولفىالمسيحبرغبةسعدأنهالحقومنشحيحغيركريماكانأفعن

المالاستخدامفىاليدمغلوليكنفلمبيتهإلى

المتصورغيرمنأنهومعمرتدأيهوديأكانكلههذامعزكاأنعلى
يردأنعليهالمستحيلمنكانكذلككانلوألنهحراماكانكلهمالهأن

البهنللمساكيئأموالهنصفيعطىآنبعدجهعاوشىلمنأضعافأربعة
إنهحتىاالرتدادفىالظاهرالمثلوهومكروهاكانحالأيعلىالعشار

أداةكاذألنهمرتد7كانوقدوالخطاةالعشاريئلخطاةادفامردائمايعتبر

العالنخلفهمنالناسبصقبمكانمركلماكانولعلهالوثنىالمستعمر

فىوالعشارالنفوذواسعءاالرظاهركانمطالرجلمنازهمراك
الماليسبيلفىالدينىوتراثبمعتقداتهيطوحالذىاإلنسانذلكهوالعادة
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الميسرحلبةفيالمقامرونيجلسكماأوالفاسقةتفعلأوالمرتشىيفعلا
كانهكذااآلخرينلسلبالطريقيقطعوزالذفياللصوصيفعلكاأو

الشاخهوالظلمكانوقدتاآلخرفينظروفىانفسهمنظرفىالعشارون

ألنهلعشارتمثاالآقامتروماإنمعهاقيلالتىالدرجةإلىمحيافي
وكاناظلماوقسوةدونالجبايةيحصلالتارتفىكاذياللهوحدههو

أنالدينأواألمانةأوالمثرفأوالذمةبراعىصهودىاىعلىتحيلي

التلمودأجازوقدللعشارينرئيساوباألولىعشارايكونأنيقبل

والعشاروالقاتلاللصثالثةعلىالكذب

المسيحالطريقفيضباتوالزكا

يكةولمسعيدآيكنلمبهيتمتعكانماكلرغزكاأنالواضحمن
فرحأيسوعقبلحيثالجميزمجرهـمانزولهقبلقلبهإليسبيلللثرح

ضراثبوجابكعشارعليهايحصللمالتىالصطالعملةموالفرحكان
جدويدونيعترأناولوالذىاللهعنالبعيدلالشانصورةوهو

فىالرغبةأهوبهيحساكانماذاترىتاإللهيةللشركةبديلعلى

أنقبلأمهأحضانفىنقيآكانعندماالنقيةالطفولةحياةإلىعودةال

الذىالقديمالبيتفيوأبيهامهذكرياتأهىوالخطيةالشرورتلوثه

أحضانإلييعودوااذيشصهونالذينأكثرمااللهسالميملؤهكان

الناسنظرفىالحظوظأعظمونالواالحياةفىاتقدموأنبعدأمهاضهم
الذىالنقىءالهاديالمستريحالضميريماثلشيئأيأخذوالمذلكمعولكنهدأ
ألنهمسريحايكنلمزكاأنأمياماوبكورالحياةمطلعفيعرفوه
كانإذاممالنالماليابأأحدسئلكتفيهعلىالمالثقلأحس

كتفىعلىالمالوثقلاستريحوعيففأجابالهاثلةبثروتهمستريحا

تريحالالتىالمالومشاغلالمسثولياتاهىاألرضإلييسحقنى

824



هوأماوالوساوسوانحاوفالقلقنهبتجعلهبلصاحبهالبتة

منأكزيأكلهلفإنهمالأوثروةمناالشمانجمعمهمابأنهاإلحساس
كانولوالعليلوإنالطعاممةأطنالأمامهوضعتولوحتىبطنهسعة

ءثئكلعنزاهدةوقسهشيمأأمامهيوضعممايأخذلنغنيا

جدوىدونإليهصرخيتيماظلمفلربمابهيقومالذىبالعملالضيقهوآأ

ولكئعينيهأملممةكالهاوذهبيرحمفلماسزحمتهأرملةأو
راحتهوتسلبهمضجهوتقضأذفيهفيتدوىزالتماحمعهاالتىالصرخة

يعرفهلمبكثيرذلثمنأحمتىءشىالحياةفيالسعادةبأناإلحساسهوأم

للعثمارينعرئيسوجودهيتوهمعاشىالذالسراباكتشمفصتى

يصانعونهالذينالمناضونحتىإياهواحتقارهملهالناسكراهيةهوأم
كيانهلزلوفئرأسهعلىخهويالتىالمطارقكاتهامنافقتهمكانت

ثروةعلىاالنسانحصولمجردمنوأعلىوأعمقأبعدقعالوافىالحياةإن

أحمثأوقدأهميتهاكانتمهماانادياتواقتدارالعالمونفوذالدنيا
االمسيحرؤيةإلىطريقهفىوهوكلهبهذازكا

بجماهبرأمامهودأصحدكانالطريقولكنالمسيحيرىأنزكاأراد

يكنلمالزحاميشئأنيستطيعالالذىالقصرهذاأمامالمتالحمةالناس
إلىيصلأنمنأقصرءشىكلفيكانبلقحسبقامتهقصيرآفيزكا

إلىيرتفعأنحاوالكلماإذالضمرأماممراقصكادااالمسيحيسوع
اباالقترحاووكماإلمدأسفللردهوآثامهاياهوثروربهأمسكتفوق

لماليأسبالوعةإلىبهليقذفالمربالماضىأمامهنهضاللهإلى
اياهوأضحتوالناساللهنحومنعنرةبالالذىالضيريملكيعد

اجمهمكرامامالناسثممأنصبروكانرأسهءوتطأوتذلهتكبه

فيتالضوئآبينهميفذأنالقصيرةبقامتهيكاولمندماوالمتعملةالواضة
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نحريتهالضدهمأتاملطأىعلىقصيروهوييهممنقذأدقيعطوهالتى
وأكلأفضلحياةإليطريقاببهميجدأنوأعمالهبسمعتهيسصطيعالفهو
صشعتوقدومرمحروكرامةنفوذوصاهوإذنفسهأماميرقصوهو

الطريقفيويتجاوزهفوقهيقفزأنالصعبمنعالياحاجزأجميعهاهذه

االمسيحإلى

مظصكةالحواجزأوأمسدوالطريقيكنمهماأنهالواضحمنأنهعلى

علىالمغلبافىراغبإنسانأليالمعونةيديمدأنيمكنالعادةفياللهفإن

الطولفيالفارعيتجاوزطوليلييصلأنيمكهفالقصبرالحواجز
يتجاوزماتعطيهأنيمكنالجميزمنشجرةالطريقجمانبعالاقهجعللق

يرغبلمنالمساعدةيدتمدأنيمكنأحدهمقاالكاوالطبيعةقصرهبه
والمعضدةساعدةاالظروفكافةلنااقهوسيخلقاقهجانبإليهأنة

هناكتكونوعندماخياتناثفالخطيةتسببهالذىالقصرلنتجاوز

يرادتاستجعزكاوقدمفنوحطريقهتاكيكونأنفالبدإرادة

بضحكيبالييعدفلمالمسيحروثةواحدءنىىموأمامهيعديبصرولم
الشجرةيتسلئأوالطريقفييركضشيخرجلمننحريتهمأومىان

يرتفعأنيمكنصرتأيعنأذتفأصميسوعيرىأنصمملقد
ااالروئةهذهيحجتأنيمكنحاجزأيعنعينيهمضو

لحعهفطوالمسيحزكا

أجابااالمسيحوجدكيفالقديسبناللهرجالأحدسئلعندما
وجدالذىمننألونحنوجدنيالذىهوإنهقطأجدهلمأنا

قويةكانتمهماباطفةمدفوعأزمماذهبلقداالمسيحأمزكااآلخر

المعقفىكانتفدقدجميدةكانتومهماقاصرةحالأىعاللكلنها
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هومنيسوعيرىأنزكاهمكلكانناقصةلصحيح
شكوالعنهحمعلشخصاالستطالعحبإنهأخرىبعبارةأو

شجرالجميزوشجرالطريقعلىشجرةفوقمنيراهأنفىالرغبةتهود

اآلخرينيرىانإنسانأىعلىالسلومنالورقكثيراالخضرارداثم
الحجممحدودتصيرأكانإذاوصالخوجهوعلىأحديراهأنثون

المميحلكنذلكمنكزفييطمعكانزكاأننظنالوخه
يريدكاناوأجلوأكثرأممقهومايريدكانالعكسعلى

عنالطويلةةفرعنويحدثهفوقإلىيتطلعلذلكزكابدأن
وهىالسيدمنداثمااألولىالخطوةإنهاباحمهويناديهعابرةنظرة

ةحدعلىلهلضبحالجماهروسطمنوياخذنافيهامجدناالتىالخطوة

األبديتخطيطهفيالسيدأذهىالحقيقةفإنذحبالذىهوزكاأنبداذاف

9101الوءجاقداإلنساذابنألنالسيدقاولهذاءجاالذيهويحا
لكىالسماويمجدهمنالمسيحنزلالتىالبشريةلنفسصورةزكاإن

العيدةنلنجومءوراماإلىبصركومداألعاليإليتطلعإليهاياني
كقاثقليقفالقمرإلىيصلأنمنمكنتهقداإلتسانعبقريةإن

أنيمكنفاذااألرضإلىكوكباقربوهوأياماأوصاماتثو

الكواكبءوراماإلىيصعدبأنتغأنيجباللهإلىنساناإلرحلةأنلويقال
األرضيهفىشريدكناالضوثيةالسنينالف7فيإليناضووئايأللىالتى

أبصرهالدىالجباالمنظرلنريدنياناءصحرافيونناموجههعلىوهائم
بلالسلمرأسعلىواللهءبالعمااألرضتربطالىالسلمفىيعقوب

اإليهالوصولنستطيعلكىإليناتزلوقداللمهوإنه

يطلبلكىالهالكلحالصءجاقدالمسيحأنظركأنزآالومن
يععكدهلكأقدمنيقللملماذانسألونحنهلكقدماوبخلص
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حعوضهلكالذىعلهالبمثرىالجفصأليإشارةماالكلمةأنلبعض

البعثريهالنفسإلىتشيرهاأيحتملكماالجفسهذاررصءجاقدوالمسيح
الجنسهوالمقصودالمعنىكاقءوسواوهلكتفاعتوالىذاتها

أنهىالخقيقةفإنحدةعلىبشريةنفسكلأوطبآكلهالبشري

فىاقهلمجدوموجودآومفيدأنافعاليكونأساسااقهخلقهاالنمان

يقوالوقدوهالثضاعنفسأوكجنساإلنسانكش001الحياة

الحياةلروايةوتمثيلهالبعثريالمسرحعلىحركاتهيرونعندماالناس

الصارخةالحقيقةوتقرلعظيمإنسمانإنهالباكيةأوالضاحكة
والعشارالفريسىذللثفييستويمفقودضاحإشصانبالحريإنه

أريحابمدينةيوجدكانأنهالعجبإلمطتدعوالتىوالحقيقةةةءوالخاطى

ليلضهجميعأليقضىءهؤالبيتأعندالمسيحمجترولمكاهنألفعشرإشا
المسيحيوعإليمحاجفيءبسواءسواكزكاالكهنةكانلقدأرمجافى

وقدوجميالرائعاكانالمدينةظاهرأنومع4اللعنةمدبنةأرمجماكانت
جمصةنحرالجمعةيومثهسغروبقبيلاألصيلساعةقالمسيحدخلها

وأرمجاالربيعبلونأرجمافيالحياةوتلونصتالصلبفبلالمسيححياةفى
دوسالفرسيفوسيوهادعاوقداثحةالرمنمشتقاسمهاوةائحقالعطرالربلد

أشجاروكانتاليانعةواألزهارالباسقةاألثمجأرزرعتهاكالصغر

وتعانقهابالمدينةتحوطائحةالرالعطريةواألسجاروالبلحانوالجميزالنخل

تبلغحتىبعيدةمسافاتإليتنتشرعطورهاكانتالنهارريحهبوبوعند

يسوعءلقابينالفرقأبعدومابالمسيحزكاالتتىالمدينةهذهئالبحر

الحالينكلتافىالتجربةأنومعكرىبئبنعمانيشوعءولقابزكا

كانتوأشنعأقسىزكاكانتتجربةلكنبالمالتتحلقأتهاإذواحدة

شقمعفكانتزكاتجربة7ماالمفاجأةعنعرهايخيظبتجربةعخانتجربة
مشواتزكاوعاشعيفيهأمامفلحعالذهبعخانراىاالصرار
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بقسوةالخطةيثوعداناضدذلكومعأمامهالنمبيلمعويلة

أقوالضاوصتهفرنااتخهاالساقطعننيرهايسوعورفعوعنف

ذلكفيزكالقهاتحالتىالجحيزشجرةإنقالعفدماكارتنىمادكتور

تاريخفىالمنابراعظممغواحدةأضحتأرمجامدينةفيالربيعمنلليوم
بهكسبماوهذاالرحمةقوةعنعظةأوالتعظناإنهاالكثيسة

ثمزكاإليينظروهوقليالالشجرةعندتوقفأنهفلنفرضزكاالمسيح

كاالراعلاليتاىوثردتالمساكينطحنتمنياالثيطانابئيالهقال

يديئمتئيعرفالمسيحإنااجهنمينونةمنتنجوكحيفالشرارعقى

يجدإقه100هذاهنايفعللملكنهايخلصومتىقاسيأيبدوومتى
األبدلمدلققدهعليهاقمولوالكإلىءابرفىملافيهرجالأمامه

بيخهماالنزلحدثعندحاوالشمسالريحعنالقديمةسطورةايعمكدنا

السرةوشدتالريحوهبتيلبسهارجلسترةنزععلىقدرتهماقى

الثصمسوسطعتالريحةشدزادتكلماأكرنقسهحوليجمعهاوالرجل
الرجلانتزعالىاظةاجاعتأنإليقوبلطفحرارضهاترسلوبدأت
وهىالشمسطريقةنأخذأنيمكنناونحنلراشدةمنسزتمعها

ااالخالصإليوبقيادتهكابزفقالرافيالمسيحيسوعاستعملقاالىالطريقة

فيكاهنألفعشراثنايرهلممازكافيالمسيحرأىلقدحقهفهذااأجل
فيهرأىلقدنفسهفيزكايرهلموعاشكواليلعنونهكانواآرمجما
ابنهبلبالجسدابراهيمابنيقصدالوالمسيحابراهيمابنالميم

الفحمقلبفيالالمعةالماسةرأيلقدالحسنوالسلوكوالحياةبالروح
إنسانبيتإلىنفسهيدعوأنالمسيحعادةمنليسأتومحاألسود
إلىنفسهدعاالمسيحلكندعوتفىويلحاإلنسانهذايدحوأنقبل

الجميزةفوقزكاعرفالمينةاتحتنثنائيلعرفالذىأنإذزكابيت
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علةاتلكحتىزكاكانالسيدآامامكشوفةأعماقهوكانتيضأ

وثقاوةتعاستهمنهاربايركضحالهضيقةنىوهوالمسيحليرىيربهض

للفرحدعوةبمثابةالعجيبةالدعوةهذهكانتالسيددعاهماوسئدقلبه

السابقةجاتهكلفيزكاأنالمؤكدومنفرحاوقبلهونزلفأسع

حياتهتجديديومالعظيماليومذلكفيعرفهكالنمفرحاظوقلم
األرضعالفرحيوجداليقةاوفيالعجيبالنورإليالظدمةمنوانتقاله

مالزكاطيتأعأنكولواقهمعالجديدةالخياةفرحمنيقتربأويداني
الذيالفرحوجدلماعهاومافيةالراطوريةاالمبرمالبلبأكلهاأريحا

الخالصفرحهووالذىومجيدبهينطقال

برهاحهاظهرالتىالجديدةالحياةإفىدعوةكانتأيضاالدعوةأنعلى

وقالزكافوقفاآلئمالقديمبالماضعالقةعلقطعفيءالحالفي
وثتقلهكنتوإنللمساكيئأمواليفأعطىياربأناهاللرب

زكااعاننذكرأنأنالمهمومت918لو001أضعافأربعةأردبأحد

التهضةاجماعاتمناجتماعمنخرجالذيذاككايماننظريأإيمانأجمنلم
عتجورجيالهليقرلصديقالتالىاليوآفيبهواقعمسرورأفرحا

أعطنىاذألىفقالاانعمقالباألمسبانالصتمتعتأنك
سامحنىكمابهالدسامحنىلقدفأجاباعليكلىالذىالدين

حمهأنينبغىالجديدةالحياةأنيعمزكاكاناقزفهاالتىبالخطايا
أربعةيردفانهبأحدوشىقدكاقفإندقيقاحساباالنفسلحساب

بقلةالبقالهاجنزيهمأنبجسركانشخصيوجدلمااأضعاف
فيكانكنلكنفسهرأيالجميععكسعلىولكنهاألمانة

يخبرهكاتبهاموقدلالحملينمهويقدجمتحهكانالمحارلبيعقمممحانوته

فاتورةفىثمتهمايقيدولممنهبرميلينابضاعةضمنأرسلمميلهمأن
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هذهوجاصتالتاليةةالدفييقيدهاأنالبدإنههاجنزوقاللحساب

أنتصادفوقدالرميلينثمنررإشارةتأنيأنلرنابعدموماةالد

هاجنزورويبالحاضريئالمكالنوامتالمقتدرواعظاليلدةإليضر

الراحةيجدأندونأجلهمنالصالةيطلبوقفوقدباممياالمنبرعند
أسبوعينالمسيحوبينبينىالمحارمنبرميالنهولقدكلماتهوهذه
أنهعلمتآخرونمعىوصلىوصليتبخطيئمقتنعاكنتطويلين

نفسىاظهاروبينبيتىاثالحموضتكبرياقولكنثمتهصاأدفعأنيجب

صباحوفيالجحيمإليصدرانيميالنالبروكادالنيويوركىلعمعلىسارقا
الفطورقبلالمكتبنحوتصكلهاليلاصارعتقدوكنتيوآ

أنوشعرتأعرفهلمآبسالقلبىاممالوعندئذبافنشيكاوكتبت
أقريقيافيالمرسلينأحدأنيذممرماطريفومنذفيليغفرسيدى

لنيئثوأعطتهيوآذاتفتاةجامتهرسةمدافتتحقدوكانالجنريية
ءشىعليكليليسكالفأجابهارامكهذهلهوقالتونصف

العصواالمتحاقفيوعدتإنكمميفوسأريكلثمدينةإنيقالت

لوحتىقدمتوأناالوعلىنموذجنهأحيكتبلمنشلنبنصف

كنتوباألعسااليمحصبتهالتىهىأخرىواحدةأنمعالمبلغوأخذت
قدأناوهاأضعافأربعةأردبأحدوشيتقدكنتإنزكاقولأقرأ

أضافأربعةمعأردهالمبلغمنكأخذت

العجبالتحولذلكفىرتالعظيمةاللهنعمةأنالواضحمن

أجلهمنالذىمعبودهاألمرأولالمالكانلقدالمالتجاهزكامشاعرق

العثارآأصبحأنإليالرومانخدمةفيالبعيدوسارشوطهاإليمانعنارتد
النقيضإلمذهبذلكبعدلكنهللعشارينرئيسابلفحسب

أخذهقدكاذماسدداآلخرالنصفومنللمساكينأموالهنصففرك
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ااألسلوبهذاعلىبالماليطوحوهولهبقىفاذاباآلخرينوشايةاوما
إليئديدأللصالحبهكانالقرنهذاأوائلفيآخريهودىيذكرناإنه

مقدساكتابأليشترىاقسطنطينيةفيالتوراةمكتبةاليذهبأنهدرج

العهدىاشرلوممارياالأقلبثمنوالجديدالقديمالعهدينءشرايستطيعألنه

زمنبمضولماالنجيلقراعةمنمحعيرأوقدسيهوديةمكتبةماالقديم
واستفرفرانسيسكوسماناليوانعقلوروجتههوبوآمهالمسيحأحبحتى

فىالكتابووزعاالمقلمسالكتابلتوزيمفرعازوجتهمعوفتحهناك
خالماأموالهكلتركأنهوجدالرجلماتولمالغةوثالثنتالث

أكرمااهودللالمقدسالكتابلتوزيملزوجمهالحياةمدىمرتب
اشجارهاوذهبتأرمجاعطرانتىلقداالخطاةآشرفياللهنعمةتعملما

اإلنجيلصفحاتمنيفبعثزالماالقصةهذهعطرولكناألياممع

ويخلصيطلبلكىءجاقداالنانابنألنةقالالذىالمسيحعطرألنه
مماقدهالث
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قيافا

قيافااالبهمضوايصوعامسكوأوالذينال
6275شالكهنةرثيى

تقرأأندونالجسدفيالمسيحعصرتعرفأوتفهمأنتستطيعال

أنقستطيعوالواحدةعاثلةمنكانواالذيئالسبعةعصابةعستسصعاو

البعةأنتعلمأنقبلتصلحدأىوإليالنفسخرابمديتعرف

الحياةلمديأواللهمنالكهنوتءهؤاليأخذولمكهنةءروشاكانوا
السبعةكانبلحياتهحمايةحتىيبقاللهمنالمعينالكهنةرئيسكانكا

العصابةأوالعائلةهذهلهمالوثنيينالرومانبتعيينالكهنوتيصلون
أوالدخسةلهكانالذىالكهنةرثيسبحنانبدأتاألدقبالتعبير

لهصهرأكانالذىفيافاإليهموانضمكهنةءروساايضأاضحوا
ىاكيلبسونكانالقهبيتدخلواوعندمالعبتهمالكهنوتلعبةوكانت

المدماثكصبدالرأسهامةمنلصوصوهميغطحهمكانالذيالمقدس
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ءاتجداسالبابشتىإليهفيعوثونالكهنوتمنيطرثرنانوا

للكهنةرئيساحنانعينقدأورشليمخرابحتىللميالدالمابعةاالسنةمن
عشرةالثامنةالسنةفيقيافاوعيئالواليكريفيوسيدعلىالوقتذلكفى

وحولتوالثالئيئالسادسةالسنةحتىاتوسجرفالريوسيدعلىللميالد

قيافاندرسأناليوملناكانذافلصوصمغارةالىاقهبيتالعصابة

قصةشدرسننافبالموتالمسيحعلىالحكمفينهدريمالرأسالذي

ولعلناأيضأقاتالكانبلفحسبلصايكنلمالذيالكهنةرئيس
القهإلىينتسبلرجليمكنكيفنعلمالشخصيةهذهدراسةخاللمن

ويمكنلكهنتهرئيساويضحىالشيطانيعبدلمنصورةأبشعيكونأذ
يلىفيمانراهأنهذابعد

وانافجهقبافا

9291عامفييقولالعظيمالصيضالمسيحىقمانواتثاختباراتفي
الطريقفيأسيركنتماويوماراصىمسقطقوتثاوإلىشنغهايمنعدت

وفيالشديدينوالضعفالهزالعلىاستوليوقدعصايعلىمتوكثا

فىلنجلسفأخذقالكيليةفيالقداىأساتذقبأحدالتقيتالمحظةتالث

إليقدىومهقدىإلىهامتىمنإلىونظرالشاىفيهنشربمحل

انتهيتفهلالكليةفيكبارأآماالعايثنعلقكناوقالهاعتى

ءالبكاإلمبحاجتىالمحظةتلكفىأحسستأننىفتواعزالصورةهذهإلى

هليألنىالقانونفىالقديماستاديهووحاالصحيةحالتىءلسو

لكنءشىعلىالحصولأوتقدمأونجاحبالحذهبحالكتر
وصرختلتهالمكرساالنساذإحساسفىوفاضعلىاستوليعجيباشيثأ

سلكتهوماالوجودفىءيثىأعظمهذاأنإذأثمكركربتحفظثون
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أناألالمسيحأمامفيوتثمانشحاركانالصحيحالطريقان

نطقوقدالمسيحالأناتماماالعكسعلىقيافاشعاروكانالمسيحبل
ه11يوواحدإنسانجموتانلناخيرقولهفىالشعاربهذا

ذفاأنيبغىالقولفىالمسيحأماماتاافقدقدالمعمدانكانوإذا

يتحدتوهوبولسكانوإذا33يوأنقصأناوأفىيزيد

فىيحياالمسيحبلأناالفأحياالعبارةفىقصتهأجلنالعالإلي
إليذهبالكاملةأنانيتهفيهاستيقظتوقدقيافافإن252غل

مهمتهنفالمسيحأوهويتطلباألمركانفإذااآلخراالتجاه

مةالمسيحيزيلأنهىإليهاالوصولقبليهدأأنيمكنالالتىالصحيحة

تفعلوماذاالرجلأنانيةمبلغنتبينهناومنافنكانمهماطريقه
يبالىالوهوقسوةبعدهاماقسوةتكسصهإنهاجاتفياألنايخة

بمصيرأيضايبالىالإنهبلسفقةأوألماعضلةلهزأوالمسيحبموت

لقولوالسخريةبابتامةالقاهضلهعلىصاناءجماإذالذىبهوذا

يكونأنالبدساقاإلنهذامثلإنالقولإكحاجةوالأبصرأنت

الرأيأصحابمنفهواإلطالقوجهعلىأخالقأولهمبدأالوصوليا

بعشراتميكافيلىيولدأنقبلميكافيلياكاذالوسيلةتبررالغايةإن

وجرالمسيحيسوعبهاآحاالىاالطريقةعلىنفسههنأولعلهالقرون

واحدلهمالقبلمنأصدرهالذىالخكمهذاإليمعهالسنهدريم
شيثاتعرفونلسغأنتمالسنةتلكفىللكهنةرئيسأكانوقيافاوهونهم
األمةتهكوالالشمعبعنواحدإنسانيموتأنلناخيرأنهفكرونوال

وقبضيهوذامعاالتفاقتموعندماو1194يوكلها

واحدمنيتكنونالسفريموكانعجلعلىمالسغدريدعاليالالمسيحعلى
اتءاإجرتحددالقاتونيةالالوكانتالكهنةرئيسبرئاسةعضوأوسبعين
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انهاوثاويجبنهارأالتهمجميعتنظرأنبموجبهاوويشتروكانلمحاكمالت

لضمحاكةئتمأنيجوزوالليالالمحاكمةتتمأنزصصوالالتهارخالل
ليومذاتفيإصدارهيجوزفإنهاعةبالبرالحكمكانذافالفصحعيدأيام
كاملةليلةتنقضىأنفيجبباإلدانةكانإذاأماالقضيةفيهتنظرللنمى

االرحمةلمشاعركافيةفرصةهنابئتكونحتىالحكمإعالنقبل
الهيكلقاعاتإحدىفىالرحمىمكانهفيإالالسنهدريمينعقدأنيجوزوال

إنفرادعلىيفحعاناألقلعلىشاهدينمنثابتةثهادةالتكونأنوينبغى

ثحهادةالكانتفإذاباآلخراالتصالصةفرألحدهماتكونأندوق

تنسىالالثاهديقالأنالبدكانفقدالجناياتمنبجنايةمتحلقه

التىالجناياتفيوالثمهادةالمدنيةمورافىالشهادةسبفارقأمناكأن

خاطئةالشهادةكانتإذاالمالقفايافنىبالموتالقانونعليهايعاتب

الموتأوالحياةألجلاكمةاهذهفيأمابالمالالخطأتعويضأمكن

نسلهوثمولمههمالمتوزرستحملفانكشهادتلثىأظأتإنفانك
الدهرإلمعليك

انونمخالفأءشىكليفعلانعلىالعجيةالقدرةلقيافاكانت

المسيحتلميذءثراالممكهفنالمالاستخدامإلىمجتاجاألمركانفإذا

ثمنبأىالشحهودجلبمنماخفالشهودإلىحاجةهناككانتوإذا

نجطورةعليهمتنبيهاتوجيهالضرورىمنوليسبهيشزواأنيمكن

منءممافالةالشهاهذهتفلحلمفإذاعليهاشقدموذىاثهادةال
علىمنهالحصولومحاولةالمحهمإلىمباشرةواالتجاهعغاءاالستغنا

دلياليؤخذأنيمكنفيماالجوابعناالمتناعضهمنانمعيدينهما
ثيابهيمزقعندمامداهاآخرإلىباقثيليةيصلأنيستطعوهوعليه

044



معترفأأقروقدشهودإلىبعدحاجتهوماالمسيحليسوعاستجوابهءزا

ابهاستحلفهبما

وهوالرجلسؤالعلىالمسيحأجابلماذاأمامخاينهضالذيوالسؤال

أمام4عادىغيرموقفأهناالمسيحوقانلقدإيقاعهبهيقصدأنهيعم
منءجاالىالمجردةالخقيقةامامالمسيحهووهكذابقمصممرتبطسؤال

البدأمرالصليبأنيعموحويقهطفيساروالتىاألرضهذهإلىألجها
أنالبدوهوالبشرىالجنسءافداالتمجكمبلقيافابحكمالمنه

علياحقائقتوجدائهأتباعهليعمالموتلحظةفىلووالحقيقةبهذهيعرف

بالموتاليقيهامعءبااالعزاففىهادنالأوالهماونيجملالالحياةفى

قصديعلموهوبالحكهكثرةأسئلةالمسيحتفادىلتهدتجاههاالمؤكد
واألمرنحتلفهناالموقفلكنالمعسولةألفاظهموخداعقامليها

يقولأناليستطيعوحويحالمليساأوالميحهريكرنانإماحنا
اإلنكارهذاأساسعلىنجاتهيناكأنيقبلوالشخصيضهفينكر5ال

هذهقادتهولوحىالنتيجةكانتمهمانعميقولأنالبدومو
فىلداورمزيافاأومدعيآمسيحأكانأنهلوالموتإلىالنتيجة

يفعلأناألصنالصادقهوفحاثاههوأماالجوابفىحاوروالحقيقة

ىيرأنهيؤكدمااإلجابةإليواضافحمالمسجأجابلقدكالذلك

فيأرىكنتدافيالنبوةإليأصمارإذالعظيمالمجدإليسلماالصثليبفي
مؤبوهاأليامقديمإلىءوجاأنيإنسانابنمثلءالحماسبوإذاحالليلروي

األلسنةاألمحوبالكللهلتتعبدوملكوتأومجدآسلطانافأعطىقدامه
41و1731دينقرضالماوملكوتهيزوللنماأبديسلطانسلطات

األبدىبمجدهمرتبطينوالصليبالمحاكةذاتالسيديرىأنالعجبومن

حكمتخفذأنعنوالمحاحماتاالتهاماتهذهكلعجزتذافالعظيم



عليهءبالقضاتسمحالدينيةاتهاماتجوهرهافىأنهاإذيحالهفيلموت

غموليرطالتهمة3هذلهفلتلفقتملفشايهتهيةإلييحتاجاألمركانوإذا

بتالطستراخىفإذاقيصركلادطردتهمةوهىقبولهاتعلىبيال

3موإلحقفييهملوهوواليايكوتأنيصلحالفهوبهااألخذعن

المنافقينأئمةمنإماماأقيايصبحوهناومركزهعرشهعلىرالئورة

اءودهاخبثاحمواكثرالماكرينأبرزمن3وماكراخاريخكلق

البثعةشخصيتهءوراةالكلموالوايعقيافا

حياتهبهحفلتبماالرجلشخصيةعندنقمتأنالمجتاجهناواألمر

لنريأعماقالإلينتغورأنبلاألخالقعلىوأثرهاالتحرفاتأبشعمن
إليهانتهىماإلىايتتهىحياتهعلىسيطرتالتىالدوافع

وعهرهقافا

اللهشعباضطهدالذئللبيتويلحنانلبيتويلالتلدحمودقال

علىاستولواينلذويلبالعصىالعابدينيضربكانالذىللبيتويل

ولعلنااسةالحرعألارهمأوأقامواائنالخزأبناوهمفأخذالهيكل
عندحنانكانقيافافيوبيتهحانأثركانكييفنفهمذاكبعد

يقومقبافاوكانمخلوعاكانأنهوخهسمنالسبعينفيالمسيمصلب
الرهيبمعثيرهكانحنانلكنوالرعىالشكلىمظهرهافيبالرئاسة

طرخطالمشفقضيةأنفيالمببهواوهذللسهدريمالرحمىغيراللندوا

قيافايدعلىىالرمظهرهاتستكلأنلهاالبدوكانأوالانحعكلى

ونرىوالظلالنورقءالخفاوفىالظاهرفيمعأعاالثنيننرىلكننا

ذاتهفئشيثايكنلمقيافاأنيخقدالبعضكانذافقيافاعالاناحألثير
أقوىعنيكشفلليأطعلىمرانفحنانبتأئيرداثمأيدفعكانانما
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البيتدائرةقيافادخللقدالكهنةرثيستحرككانتالتىلمؤثرات

كلفيوتتحبهائحكمباتتالىالعصابةمنواحدأوأضحىبالمصاهرة
ليصدرالسهدريمابئعالمسيحصلبالظاهرقكانقدءصى

هوءالخفاوفىالكوالبسءورادارالذىلكنبذلكالخاصالقرا

ءشىكلفىاألساسكانالذي

أجلمناألعريكىالكونجرسفىحادنزاعقامعديدةسنوأتمنذ

كاقجديدعضونحوءاألعضاأحدتقدمئبابالغرفةوفىهامقرار

األخا13المالءوةالسلةكيربوشهخرىاللناحيةصوتهأعطىقد

مامادنمسريافأجاباألخرىللناحيةصوتكأعطيتالشاب
ووضعشديدضغطنحتكنتلقدذلكإلىمضطرأكنتالسائل
الشاباألحأيهاولكنوقالالعضوعتفطعلىيدهالكونجرمرجل

هالنفطاقاتعلىمانالزقديممنالحياةضعطإنالداخليةطاقاتكأين

بنتابلايزألنالهاويةأعماقإلىونالكثيروسيذبرهبالداخلية

أناالنملثالفإنناالمراةعلىفتثسقالوافاذاأخابخلفاثبعل

يدثوتضعتتقدمأنقبلجيدأعينيكوافتيمحههركاخزأيضةنقول

شياطينفناديشدبدةضائفةفيوخرجلعنثسطورةهناكيلهفي

هاتفينضاحكينراكضينإليهفجامحواورطتهفيلتساعدهالجحيم

ولكنالجحيمإلىايعودوأنسألهموعندئذالورطةمنالرجلوأخرجوا
سنأخذكولكنناالسافليئأسفلإليسنذبنعمنعمأجابواالشياطين

عالعاشتالىالعصابةأنوالبدءاواحدمستقرفيهناككوندكلمعنا

األبدىالعذابايضأقمعاهناكتعيشأدالبدوئاهذاعلىاألرض

مضاجعهـمعلىالشروالصانعينبالبطلللمفتكرينويلميخاالنبىيقول

جرأةاوهذهةقدروأى21ىيدهمقدرةفىألنهنهيفعلوالصباحنورفى
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مناألسودأحدهربااإنسانيهاعلصدواتاالشرللى

قبلماأمهمكرعنهبحثاالسيركفييعملونالذالرجالوخرجالسيرك
مشهورأرباملىعداماخمرأكلهموطلبواحمانةعندوققواالبحثبدأوا

قاالكأسأمعهميأخذأنرجالهمنهطلبوعندحافيلوزردكسهاس

ومخنالالزممنأكثرجرأةيعطينىالمسكرإنالالالرجل

قراراشرإليانتىحتىصهرهمعقيافاشربهاالكلؤوسمنمنعمال
ااألرضعلىإشانيصدرهأنيمكن

وفىالصلافاتجا

منصورةأتعسإليوطتتدايسيحأيامالكفوترياسةكانت

الكهنةرئيسبعينكانالذيهوالرومافىالوالىألنءلمحانةجم لؤمنفريسىلىالمنصسهذافىئلعممنولمدرأو اامى

الرجلكانسبيلهافييموتأويليهوديةاألمافىلمجققثهاويعيومحصبهبالهه

بالتهإاليؤمنونالنعلمكماقيونوالصدووقياصديكلونانالبدبختارالذي

بعيدةكانتفقدوالقيامةوالروحالمالثكةأماالخمسةموسىوحمنب

فهمعقليأإيمانأإالبالتهالواخفىإيمانهميكنولملىمماخهمعن
اللصسهورايختنىمظهرأأضحىالديئأنأيءسواحدعلىونوالملحد

نافىمناالصموصمغارةاليتحولالذوبيتوالزانيافاسقوا

األسفلالدركإلىالمسيحأيامئوالفريسيونالصدوقيونينحدرأنضا
نوقيالصدعندويتحولثوفاعليتهمعناهالدينفهايفقدالىاالدرجةالى

قولفيهيحئأحمقشريرتعصبإلىالفريسييئوعندبديةلالنكرانإلى

تعلقونألنكمالمراوونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويللكنةالمسيح

يدخلونالداخلينتدعونوالأنتمقلخلودأفالالناعقدماماتالممموملكوت
راملابيوتتأكلوننكمالمراوونوالقريسيونالكتبةأيهالكمويل



الكتبةاألكمويلأعظمدينونةتأخذونلذلكطواتكمتطيلونلعلة
واحدأيالدخلتكسبواوالبرالبحرتطوفوننكمالمراوونوافريسيرن

323151متمضاعفأمنكمأكزلجهنمتصنعونهحصلوم

لكغاصحيحةغيرأنهافىشكالالخلقعنقديمةأسطورةهناك

جرائيمأمامهجمعاقهإنتقولألسطورةولالعظيمرمزهامعهاتحمل
يكونواأنالبعضواختارتكونأنتريدماتختارأنمنهاوطلبالحياة

سطحأغلبأنيماقالوالبعضالحيواناتفاوهكنمورآأوأفياال

األساكالذوصنعزعانفلناتكونأننطلبلكلذءبالمامغطىاألرض

تكلمتماوبعدالطيورفخلقتجنحةاوطلبءالهواعالمرأىالعضوا
أجنحةوالزعانفيطلبالإنهقالمتواضعغيرواحدبنالجراثيم

وقالاللهوسرالذشبهعلىيكونأنيطلبولكنهأنيابأوال

بالتهاالحاسفيهفيطالماإنسانأاإلنسانوسيظلإنساناكة

فيهاللهحياةالخطيةأوالشرقتلفإذااعماقهفىالكامنوالشبه

اللهصورةإليتجدهالتىالجديدةبالوالدةتمتعقديكنلمأخرىبعبارةأو
ليتحولواألنيابألجشحةولعانفبالزءسيمتلانهالغريبفنةوشبهه

أبحماثفينخوضأنهنانقصدالأنناومعاااألرضعلىوحشأثر
الحياةتتركالذىاإلنسانبيننفرقأنفقنودلكنناعقائديةاوالهوتية

مظهرأيكونأنعنالدينيزيدالالذىوذاكفيهالعميقطابعهاوحيةالر

وايزدانيالالدمموركانعندمافعالااللحادوتمارعىتعيشلحياة

إلىذهبماساشوستسواليةفىفيلداسبرنجمدينةفىلكنيسةراعبآ

فتجديبكألتينطقاحدهمحمعواتهترمشبعضبختارهووبينمامتجر
فىوايزالدعتوروبينابكالمهتأثرالنمالشباببعضحولهعاجتموقد

اللهوجودتنكوأنكسيدىياأفهمهلللعلحدقالالبابإليطريقه
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أنئهتحسكائنيوجدالإذأالقسقالأنكرهأنانعمالرجلاجاب
وقالشيثامنهتأملكائنوالأمامهتصلىكائنوالءبمثىلهمدين

عندكيوجدالأتفأظنكذلكاألمرأنبماالقسوقالكالالرجل

ءايوجدالتأكيدبكلةالرجلففالبذللثوثيقةعلىتوقعأنمنماخ
عالقةكلأجحدفاناإلهبوجوداومنالأقبماةوايزالدكتوروكتب

أثبتولكىوالموتالحياةفىوالحزنالفرحفيواألبديةالحاضرفيبه

قبلددوترالوثيقةالرجلقرأالوثيقةهذهعألباعىأوخافياكرضق

فىووضعهاوطبقهاوايزتوردكوأخذهاأخيرأوقعهاولكنهعليهايوخأن

لبمإذايقولوسحهخلفهالرجلخطواتمررحأنهعلىثىومجيبه
أجتإنهاالقسوأجابهالورقةتعطينىأنأرجوقاقاماعتدكيكن

تؤمنأالأمزقهاالرجلوقالبهاتعملأنتريدماذالكنطكى

مزقتإذاأكثرأسزيحبأفةأحسولكنىأوئننعمبهاءجامابصحة
التىالورقةيمزقولمثيابهمزققيافاأنجدأالمؤسفمنااالورقة
يفعلوهوقلقأكانحدأيإليأعلمولستالمسيحيسوعجهاسلم
السؤالهوهذايسريحأنوقياصلنهلكواستطاعوهلذلك

والماالليافا

الصابةحياقافيأوالرجلحياةفيالعضياعنقطةعلىإصبعهالمسيحوضع

كدهاالعصورمدىعألذهبالذىالرهبالوصفهذافييترددودم

12031متلصوصمغارةجملتموهوأنتميدالصالةبيتبيتى
يهمهيهييوهماولفظأنطقآمتقاربتانكلمتانهناكاإلنجليزيةالغدافي

حنانعصابةهموكانمكاشأىثكههموءأنبياأىبرومتس
وسائلهبكلالمالإليالوصولعصرهمفيالدفيقادةوهموقيافا

الهيكلهداخلالرومانوجدأورشديمابخروعندددترأدنيوناللصوص
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ظهورجدالشيوعيونوجدكماتمامأالجنيهاتمنوضفمليونانقيمتها

خمسةميلغالكنيسةإلىدخلالذىالرهبابمثعاللفسافىمثاالرابرتإين

المسالىإنودخولهااقتحامهاعندبطرسبرجكنيسةفيالجنهاتمنماليين

ءسواعلىالشرأوالخيرفيلالنسانالمحكاتأواالمتحاناتاقسىمنواحد

وفيترنيمةكلختامفيوكانستهكنيإليحضرغريباأنالرعاةأحدذكر

وقدالمكانفيمجلجلبصوتامينبالقولصوتهيرفعالعظةءأثنا

طتمثيليةحركاتهىأممخلصالشخصهذاهلترىنفسهالراعىسأل
عنالبعيدةبالنفوسكبيرآأاهيباصىوهوطاللياليأحدفيجاعهأنلملى

لمساعدةدوالرماثتىعطيةوقدمإليهملوصولالكنيسةوجهودالمسيح

11يقولفيمامزيفأيكنلمالرجلأنفأدركالعملاهذفىالكنيسعة
مغارةإلىاألرضعلمكمالتأقدسيتحولعندماذلكمنسالعكوعلى

ظواقومابتغاهإذالذىرورالثلكلأصلالمالمحبةنالصوصى
651ق2كثيرةباوجاعأنفسهموطعنوااإليماظعة

لمودنيلقا

الرجلحمياةعألالعميقطابعهاتركتوالتىالكعبرىالطاقةأنعلى

علمألنهاالدموضععلىبعهاعبيالطسوضحوقدسداكانت

المسيلشهرةقيافااضطربلقدما72متحسدأأسلموهأنهم
وهوعلتهاءالمضافىوعيدأووعديفلعلموالتىيوعالفياآلخذة
وبالتالىلهالتفواصالذينالجماهيربينمكانقهالمسيحإذبأخذيفزع

الوليلءالداذلكدالحإنهوزعامتهرئاستهوعنعنهينفضون

حسدأاآلخرأحدهمافقتلأخوينألولتاتحلماألرضكانتذاف
أنحدهافالبدالمسيوعويلقيافاتتمعأنحالباىيمكنالفانها

األنانيةبحعلىالمسيحتقدمالتىتالنمحبةوهىاآلخرليبتايذهب
اواظندوالكراهيةدا
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الديئذبحالذىالرجلهذامسكينالناسمنواصديقولهلاآلن

أعظمارتكبأنهيعلمالأويعموهوالمسيحصلبوالذيالدينباصم
هوالحدهذاعنديقفإنسانأىأنعلىالتاريخكلفىجريمة
القضيةهوصلبهأوالفلبعألملكاالمسيحتتويجألنمسكينآيضا

قصةالمقامهدافيننسىأتيمكنوألبشرىقلبكلعلىالمطروحة

الملكةتظلانيقضئالمقليدكاناإذتتويجهاضلفيفببكتورياالملكة
الجميعيرتلبيماالحاضريئجميعوقفولوعرشهاعألجالسةالفتاة
الحفلفترنيمةآخرهىنيمةالرهحذوكانتلهاندلالمسياترنيمة

الدينورجالألشرافولالنوابوقفترنيمفىالترنيمفرقةبداتلما
نمرناالمروصلأنماولكنثهاعرعلىجالسةوالملكةعاريةبرووس

وجههاعلىالعميغالتاثربانحتىاألبدوإلىآللومدممطالالقوالي

انتصعبتاألربابوربالملركملكنميئالمرصوتدوكتعندماولكن
ألنهاعينيهافىتتألغوالدموعالتاجورفعتاقدميهاعلىواقفةالملكة
يسودالكلعلىفهواآلبدينابدإليملكهالذيذاكحضرةفىأنهاشعرت

الخراببأنيعمولمالمسيحبموتمركزهاشترىلقدقيافامسكيئ
ويطوحجمعأواليهودوأورشليموالعصابةهوعهسينتزوأنهقريباآلقى
الزمانمنعامأدنىمديعألمنهمومجعللهاقرارالهاويةفىبهم
ماتلقديتعظأنيمكنلمنكلهاجيالاعظةفيترويقصةأبشع

بيهميكنإمسفولالواحدإليالمتفرقيئاللهأبناليجمعفعالالمسيح

قيافاوهومنهمواحدلهمضالالقديمةالنبوةبهذتحدثالذيالرجل

أنهتفكرونوالشيثاتعرفونلستمانغالسنةتالثفيللكهنةرئيسأكان
متههذايقلولمكلهااألمةلكوالالشبعنوأحدإنسانيموتأقدناخير

عنيموتأنءمزسمموعأنتنبأالسنةتلكفىللكهنةرثيساكانإذبلنفسه

واحدإليالمتفرقيناللهءأبناليجمعبلقطاألمةعنوليسمةا
25ما119يو
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دسوهير

الئحلبيذاوتولواامضوالهمفقال
3123الو

الفعلذلثمحعبهمنواحدفيبهمةيضوبمحصبماأروعمنلعل
صررةفةمرةاإلنسدنيصوروهواإلنسانفىالوحثمبمظاهرالراخ

مسعوركبصورةفيأخرىمرةوفيءللدمامتعطشبشعقامئب

وطورأيأكلهاأنيستطيعالالتىبالعظمةأنيابهبينمجصنظحسودخبيث
وجلأرنبورةفىاوءوضاغدرفتوئلدغتلممعحيةورةفيثخر

يقصدوهوالصررمنذلكإليمااوئعلبأوضفدعةأومذعور

الرئيىكرضإنالميمئأوالىيايقولبلبنلكىالنابقزعأن
الساقطةالوحثيةالجميةحالتكمعلىأومجكمأوأذلكمأنالهذامن

دىبوجوإيقانيمنهاأيقنةواالعاريةالبسيطةيقةاضعأكتبولكنى

لليوآمنماعةكلوفيبليومكلقىرضاعلىيعيشكانسان



وذتباطواخجلمنفيهبماكلههاوطأةتحتواقعتا
اإلنسانكانفايااظالصءرجاعنيقصيناهذاإنأمرلانأقصدوال

وجهربينهضأنمدعوفإنهثعلباأوضفدعةأوكلباأوذئباالبهييةحالتهفي

السببهوهذافإنفلكمةوأكثراللهناشثافالميالدإليحمالتهف

والوخيةالبهيميةحياةمنيحولنالكىاألرضإلىالمهاثأجلهمنءجاالذى

المسيحدعالقداايسوعالمسيفيمجدديئاللهوبغاتأوالدإليوالشيطانية

ولكناألبدإليئعلبايبتىأنعليهاللجكمالثعلبهيرودسيسوع
لتهابنايكونأنمنيحرمهماوكلوأكاذيبهوشهواتهغشهعنليتحول

فعدتوماودسهيرنتامالأنالمناسبمنودعدهااألبديةلمحياةووارثا

الذىاإلنسانإلهاينتىأنيمكننهايةأسوأانحهىأنإليفيهالثعلبيةحياته

يلىفمانراهأنويمكناالمسيحءلندااالصاخةيرقض

الضميرويقالةهيوودس

يرضليتأمليتوقفأنثوناللهكلمةيقرأأناإلنسانيستطيعال
أنهعالمايوحنايمابكانهيرودسألنالكألتهنهعندهيرودس

روزبموحمعهكثيرأقعلحمعهوإذيحفظهانوكوقديسباررجل

هذاإلياإلنانيرقعىانهضحير11هوماهناوالسؤاال6002مر

والبدوأتعسهاركاتالدأحطإليبهوىأنيلبثالتمالمستوي
يمكنماأصعبماالضمركلمةمسيربأنءبدذيءبادكىاالعزافمن

تعنىاللغوىالمقهومفئصيرضهكلألنوذكتحلأعسرهاومن
عليهوباتانتراهمر3جلهأىأمرهرأضنقولإذالسرىءالمثى

ويعتىالالتيميةممونستياللفظالمقمابلسيناديسسيونانيااألصلوفي

مجردمنأكثروهىالنفسخالمعرفةمثاركهملكةأوالمعرفةمشاركة

ومعسوساالعملعلدبىاالحكمتتضحنأنهاإذالتنبهأواالصاس
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شاعتأأنهاإالمرالضملمفهومواضحأتحديدأتعطلميونانيةاالقلسفةن
ظهرالذيالروافيأييكتيقوسكانوربماعديدةكألتفيلهالمفهومةالمعاني

قولهفيالضحيرتصويرحاولواالذيئالناسأقدرمنالميالدياألولالقوقفى

حتىعلينايمهركانيالذالمرخماالعبدليديأباوئاأودعناأطفاالكناوعندما

ومنليحميناالضميرأعاقنافياقهأوعنمونافلماةبضررفصابال

ويتحولاللهنرضالهكذافعلنالوألنناحمايتهنحتفرأالواججا

أنفيهشكالالذىنفالتصورهذايكنومهمالناعدوأضيرنا

السقوطمنويفزعوإالرتفاعللسمويطربإنساكاكلأمماقافيشضاهناك

منالسىاخاالصحاحاستفنسونلوشسروبرتقرأاألدبيةوالتعرية

االزدواجيةأوهايدصمتروجيكلدكتورقصةاستلهمومنهرومية
بمشرىمنهيخلوالالذىوالشرالخيربينالعراعأواإلنسانفيالقائمة

بيهاأنيتبينبهفإذاعطيةالمحسنينأحدأعطاهفقيررجلعورهاكماأو

المريضةنفسهلهوقالتإليهاينتجهلمصاحبهاأنيبدوالعملةمنمرةكبقحه

انالبلةالنفسلهوقالتيغتصبولميسرقلمفهويأخذهاأل
الحكيقةوهذهاوففسهمشاعرهوتستريحليسموفعلوقدلردها

إليالمعمدانيوحنااستهواهقدكانالرجلأنإذودسهيرقسقكسها

بشريسالحكلمنأعزلرجلكانيوحتاأنومعالحدودأبد
يوحنايإبهيرودسوكانأرضبةسلطةكلمنأقويدائماالبرلبكة

العظيمالبطلمهـرقلأنالونانأساطيرفيءجاوقديسباررجلأنهعالما

وكانةالسيملكيورسثيوسوكانيورسثيوساحمهلمكعبدأكان

هرقلنالفضيلةرجلمنالسلطةرجلوفزعالفضيلةيملكهرقل

ةالفإنوقيلحياتهأيامكلالفضيلةصحبةفييعيثسأنلنفسهاسق

والديائهوأعرفأعرفكإقهرقلياوقالتيوآذاتلهظهرت
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نصيحتىقبدتإفاإنلثفىالوطيداألمالولىعدتكقدرتددتىاألنعاب

األلسنةوتنطلئالكرامةتنالةفانلثعلبهاأدفهالنىالطريقوعرت

الحىأخبركبلالفاركةدبالمواعأغركالوإنيفعاللثووضهيمدعال

والكرامةالخيرمنسيثاالبشرتعطىالاآللهةأنفاعماإللهيةللسقحممب
يكودألنرتوإذامجتهدأفاعبدهاعنكاآللهةرضىرمافإذاتعببال

منالكرامةرمتوإنالصالحةعمالوافدونكمخلصونمحبونفه

اليونانحربوفطلبهمافامعالناسمغواألعتباروطنكفي

احمهأحدمااألبطالهمنقائدانانانيةاليواألمةرآسعلىكانالفرسخ

علىاالشينبينالحاسرالفارقولكندسارستياحمهواآلخرثمستكليس
والستطرةالموةايمثلكانغستكايسأنةاليونانيةالروايةبهتفيضما

وافعبدثمحشكليسسعىوقدواألخالقالفضيلةيمثلكانوارستيدس
المثصبوحرضأثيناأهلإليفشكاهأرستيدسعلهءللقضاوالغيرةصداط

فستةاتفقإذاأنهأثيناءضراجملةمنوكانالحربقبيلنفيهعال

نهفاآلجرأوالصدفمنقطععلىاحمهامتبوومنسانننىعلىأهالهامن
أرستيدمىيعرفأميأالرجالأنحدثوقدسنواتعمثرالبالدمنينفى

قاليدهكانتصدفةعلىارستيدساسميكتبأنمنهوطلبإليها6

فقالىمنهلحقكالذىالفررومااإلنساقهذافعلشروأىأرستيدمىله

كلحمعمنمالتولكنىءبشىيفرقولملوماعليهأعرفالإفىالرجل
منهفةالصلىوأخذذلكمنأرستيدسفضحكبالصديقيلقبونهالناس

كرزأنمناسعكامتهجليننىأنباإلنسانأوليأنهحاسباعيهااسمهوكتب
بالدهإليعادأتإالقىأتءوألامعوجالثيصأوجمونالقوةكل

ثمستكليسعلىفلكبعدالبالدوانقلباالفرصمعركهاحفىليساظعا
لماااخالقواالفصيلةاثونولحكنالموةواالسللىبيدهكاناالنى
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ماروانالنيروسطشابدخل4091سنةشيكافومسرححريتىدث

دخالثمشخصاعسرثالثةخدصحتىاآلخربعدواحدأالناسبخلص

المستشنىإليفحململتهبةممبرةعارضةعليهتفوسثرةالرابعةلممرة

يشجهفراشهعلىمنحنيأغونسولسالدكتورممهكانوإذوميتحىبين

العالمإليتأقدولهذاولدتقدلهذافإقممىياتجزعالالشابلهقالى
عضرالفالئةأولثكألخلص

الداخلفيبلشخصهخارجيملكفيمااللالشاليقيةاالقوةإن
كانالضميريقظةوفاتماماالحقيقةهذهيدركودسهيروممانطمهفى

وقديعظالمعمدانوقدسعيقاسالبمامنهأعظمالمعمدانأنمجس
إنهبلفحسبالعمرورمجرداألمريكنولمالمواعظبهذهوسرثىانت
سالمةعلهحريصاكانأنهالبشردغةمنيبدوإذعطمينأمريئظا

فيساربلالحفظبمجرديكتفولمضظهإذزوجتهبطشمنيوحنا

منفعلوآالقديسالواعظبهيوصئكانمايتمأنمحاواللطريق
ااالماهـلندائهومستجيبا6يوحناجمظمةمأخوذأانواإلحمرالمثطليات

ميراومراوغةهيروثمى

بصفاتيتصفوانخعلبئعلبأتهيرودسثالقاتلالعيبكان

والمداورةوالخبثالمكروأبشعهاصفاتهأقسىلكنمحبوبةيخرةكثير

قجحرهرحموهووهومسقيمخطفىقطيسيرالفهووالمراوغة

يستطيعواليطاردوعندمالهواحدبابعلىيقتصروالمتعرجاتجاه
ااأفقأنهلوكماكريهةرائحةونحرجتميتبانهيتظاهرالهرب

الكييرودسهيرأبيهنوببينهالفرقوكانةثعلياكانأنتيباسودمىهيرو
والغدروالقسوةالفيكفيالبارزةالشروركليخهنمرأكانباأن
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أيامهأخرياتئوالشكوكبالوساوسوامتأللحمبيتأطفالقتلذ
منانتيباسهءوأبنامريامزوجتهقتلوأوالدهزوجاتمنقتلمنفقتل

الثانيةزوجتهمنوأرستوبولسواسكندرطدوريسولىاازوجته

فكانتهقىبدونولكنتشرورهككانتيباسرهيرودعنهوورث

فيلبساحمهثقيقغيرأخلهكان3طويكونأنيستطعلمألنهثعلبا
مواطهكأىالترفعيشةروماقشوطأبيهعالثمنشيئايرتلم

الجديالعألكمأحاوكاذأفتيباودسهيرذهبوعندماعاديرومافى

تطمعكانتكأالزوجتهودياجههيرالمقىاوهخاكعلىأخيهضيفانزلرومهإلي

وتزكمعهجربأذعلىفأغرتهوالقوةبالسلطةالرفجانبإلى

آخيهابخةأيضأكانتبلأخيهزوجةفقطتكنلمبهلترتبطزوجها
كانالتىالثعلبيةاررياةعنتكشفالمرأةهذهمعوقصتهأرستوبولس

األولماالدقيقهمنلهيحليكنلمإذالمبداعلىأوالراوغلقديعيثها
ذطالعبيدسوثفاللهجالراحدابصرأخيهإمرأةإلياالقتراب

ادللمزوضامعرالنشاطبادكأءالذكاظاهرعبدآغالماالمتحدةالواليات

سادةعنديتعذبركهيأنيشأولملحالهرقشفوقسيدإليهفتقدم
وقاالمالونإليهفنظراشتريتلثاذاأميناتكونأنأتعدنيلهفقالتقساة

غيركاقاشترأمأنتطنىاشترإذاأمينأسأكون

ميهاللهجعلهوقداإلنسانفىاقهحارسهوالضميرأنذكرنالقد

ميروؤأضواوةتختلفوقدوزمانمكانأىفيالصوابإلىلرسده

األرضعلىإشاذيوجدالولكنهغيرهعندمماةءإضاأشدإنسانصندكو

المهكانفإذاالضميرنورمنحرماونهأوافتهثةأوجنسهكانط
قوأكملأعمقإدراكايعطيهلكىفانمالليهودىالناموعىأعطىقد

كاحاأيفاممهاكنلأبرنورفيالحقيرىلكئأخرىعبارةفيثو
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منىالناموسيهعندهمليسالذيناألعمألنهوضميرهوجدانهالنورقه

ناموسهملناموسلهمليسإذءؤالالناموسهوئابالطبيعةفعلوا
أيفاشاهدأقلوبهمفىمكتوباالناموسعمليظهرونالذيئألنقسهم

24151رومحتجةأوثمتكيةمبينهافيمامكاروأضمرهم

أنهيعلمخطتتهعلىيونجهالمعمدانإلييستمعانقبلهيرودسكان
المراتآالفأتأالضمرلهقاللقداألرضوالىءصمماالإلىأأ

لهوقالهابيتهفىأخبهشهتحتفهتقربأومتهايقتربوهولهقالها

الليلفىلهوقالهاالجليلاليالمتحسطبيضاالبحرعابرةمعهصهربوهى

ولكنالسكونأوالحركةقءالهلوأوالضجيجفاوالنهار

ترددلدفىيقبلهالىالالمبدألصالمناورةأوالمداورةكانتالرجلمأساة

طوالالكنسىالتاريخعاخطماأقسىمنولعلهامساومةأوشبهةأو

الطالقأوالزواجأسإبفياخىالرلواإلضافةمنالنوعهذاهوعامألنا

الضيقأوالشدةمنهالمسيحيسوعقررهاالتىالكتابيةءالمباديأنبرعم
العديدونيلتمسماأكرومااإلطالقعلىتنفيذهابمكنالبخيث

أنهازعمعلىءالمبادىهذهعالروجأبوابايحيةاإليالمنقسبينمن
الحعلبىهيرودسلسلوبطاوكانطاقتهمأوالبشرجهدوفوقاليذ
11المبدأعلىوالماومةالمواوغةئ

وأشكاالألواناأخذتبلالحدهذاعندتقفلمالمراوغةأنعلى
وضدوجههفىنداالمعموقففعظماوالتصرفالسلوكفيأخري

للرميبالواضحءالنداهذاءإزاواهتزاضطربأنهالمؤكدمنخليته

يمكنفكيفإليهاإللهيةالدينونةخأصومد6الطريقعليهقطعالذي
لقدعينهالوقتفيالخطيةواحتضاناإللهىالصوتمواجهة

رىيلالوهوللعالجسبياليصلحهظبلذيالثعلبىسلوباإليهعاد
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ذكانإذاالرشوةإلييعمدأتيمكنإنهإكرتصثأيووطهنه

وأخرىساعةيعطىالولمفيمعاوالخطيةالصالحيفعلالولمميمورأت
سيسارعنهفواصليرالربحياةيناديالمحمداتكانفإذاللقلب

يبتئاقهبيوتعنبيتاهناككانفإذاأثبيلهذامنالكثرويفعل

خيريمثروعهناككانوإذاالمكمنشاقىللكبريالتقدسةفاث

أسخىستكونالملثعطيةنفتاخوالمحوالبالوالمعوزالفقيرلهاعدة

والثرافيبينومجمعلموالطاقهيرضنىلكبئوهووأكرمهاطايا
وقدلولىاحمهروافىكاتبدهمايمعلوهوءسواحدعأل

كلضميرهاضطربواذالموتفةطإلىاوصلهظيرأضامرهرض

عهرءصقدكلمةنهميسمعلعلهالرهبانمنواحدأطلباالضطراب

مناألخيرةالرواثيةمؤلفاتبحرقالراهبنصحهوقدغاوتوتسكن

الرواياتوأضركلناستمعوقدءيكتبهكانالذئالمكشوفاألدب

ارهفزالنقاهةثررفيدخلأنإلييتعافىأخذثماهبالوآماماوأحر

أنللبلهبكبلغأضأالثريفلهقالالحديثءأثناوفياألفرافأحد
الحالكةلوليوأجابأحمقراهبكالمبسببقلمكفخرلمحرقت
هيرودسكانثانيةنسخةكلهامنهاعندىفإنتخفالضاحكأ

الفسادعلىءالقضامنيعفيهظنهالذىالجزئخطباالصالحالضميريراوغ
االبماوصلالذىوالسقوطيةوا

الضمراوغةسمنآخرنوعأكانالمحمدانجمنأنيبدوأنهعلى

برئيهءالبدمنتطالبهيرودياوكانتثهورعدةالمعمدانجمنقد

إلييشيرظهوكانوالقولبقاوموهرودصعلبهءوالمضا

منباسواللقتلهلهاتسليمهوعدمعليهالحرصفيهرودسرغبة

عليهءاالعتدالوبحياتالمساسلعدمعينهالوقتوضمانأفيلهاءإرضاجمنه
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افاالمراوكةمنخالنفلىمنرايأقماأكثروماأحدن
قانصفمنبأسفالالختلفةالصياراتلمواجهةاإلنسانإليهيلجا

خلكماالمسيحجلدمنبأسفالممثرأالنصفكاذذافالعدلنصفأو
رفوقدهلمنالظأوالخصومويرضىاألمريحلذلكلعلبيالطس
تعبرهوقسوةجرأتهعلىبالسجنالمعمداذيؤدبأنودسهرضمر

اجسدهعنرأسهفصلأوقتلهحدإلىليصولكن

اإزاعالتصرفتأجيلهىيقةامواجهةفيخرياالمراوغةوكانت

ضميرفيهاثارلحظاتهناككانتالبدأنهالكتابمنواحدذممروقد

يقررأنوماهيرودياتمنالتخلصوقررآخرتإنسانكأيهرودس

الصباحفىسيطردهاالبدانهويؤكدوالسكينةوالوحدةءالهدموفىليالهذا

فيزاخىعنقهلصوتلتفالحيةوتستيقظالغدتءيجىحتىطردكر

نيترفحعتقهحولالحديديةقبضتهاوتشتدطويتالشىربوينأالحة
ويسقط

مونرعوثقىهير

ارمقليريناإذالرجلعناخرىصورةيمطيناالضميرأذعلى

لتدفوالوبفسرعنيجلنحوعلىوفزعرعبمنيحببهما

شخصيتهعنالحديثفيشتىوذهبواتالمعسيحففمفيالناسأختلف

منقامقدالمعمدانيوحناهوهذاقالعنهحمعسندماتىهيرودأنغر
إنهرأسهأناقطعتالنىيوحناهوهذا412متاألموات

ناذكرإذاغرابةأكراألمريكونوقد661مراألمواتمن1قا

مواتامنبالقيامةمنثولمتكنالتىاطماعةمنقياركانوثسهران
يعئذرعذرأيجدبصدولمبالذنبإحساصاامتالالذىالضميرهوولكنه

754



الذىالصوتوهورأسهأناقطعتالذىلهتريوأوفعلعماه

مميبثقصةفئشكسبيركرفيكمالهقاثالاإلنساناأعماقهئيصرخ

دحبوأينماتالجصرعوسطفىاوالوحدةفىيتابعهىالىاوهولمال
الذينالمعذببأناتالتاريخيفيضماأكثرومااألرضثخرإليولو

لوسرنفىأربةسويسرىقتلالضميرمطاردةمنقطمرمجوايسلم
مدىالسجنإلياإلعدامعقربةبتخفيفملئصسايقدمأنالرجلرفضوقد

أقحىارتكبهاالتىالجزيمةخلفضهميتيماثرعخمسةصراخإنقائالالحياة

وبعدابحيرةافيبهوآلقىرجالثخروقتلنفهـمطالموتمنعلىأذنيه

البحيرةءشاطىعلىمنؤلهمنمقربةعلالرجلىجثةظهرتأيامئالثة

وانتحرائانيةاليارجهاالمدإنيقولوهوتللصدالةنفسهفسلم
ثالنينمندفتاةقتلبأنهاعرافمعهووجدشجرةعلىقسهمعلقاثالث

موتهفىمعهاقةثوبهامنقطعةوكانتضمبرلهيهدأأنعامأثرن

يقتلهاوهومهاانتزعاقدوكان

مبراونالسبر

وأمالصليبيومفىبالمسيحىليلعاإلنجيلروابةفيهيرودمىيعود

يراهأنطويلزمانيريدمنكاننهاجدأفرحيموعرأىفلماودعيهعه

مميثيرآبكالوسألهمنهتصتعآيةيرىأنوترجىكثيرةءأشياعنهلسماعه
لباسأوألبسهبهواستهزأعسكرهمعهرودسفاحكرهءبشىمجيفلم

المسيحكشفوقد32811الوبيالطساليوردهالمعا

بقاياممويأمامهيعدلمإذالرجلإليهاوصلالىاتعسةالنهايةعنبصمته
بكلمةولومعهيتكلمأنالعيثومنوتضيعتننهـهأنتوشكضميرمق

الىالمرحلةميرودسبلغلقدوأفعلأبلغهناالصصتأنإذواحدة
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آقدادررمنطرحواوالللكالبالقدسنعطواالالمولامعهاصح

471هواتركوصنامباموفهأفرايم76متالخنازير

تلمقعلىناظأويتهوواثمهثرهعلىباكياالمسيحأمامالرجليقفلم
يترجىلكلنهوالضاللبالمنكرالممتليةالحياةعنهفزعاأوالمعمدان

حاويآأوعرافاللناصيرىكاالصليبيومبهايقسلىمعجزةيرىأن

أصحجمعنىضميرهماتلقدالوقتبعضويضحكهميلههيم

السخريةفيإالمعانالمسيحاحتقارحداليموتهفيلوأنهويكنا

أضاعبذفأأنهرلجلموهوعليهالحكلبمفيبيالطسمعوالتفىبه
11أمامهكانتالتئالوحيدةخرةاالفرصة

يظنمنافقاأومراوغلكلهمثاليكونأنيصلحالثعلبالرجلهذاإن

أنيعلمالوهووسالمأمانفيالنهايةإليالطريقيقطعأنيستطيعأنه
لقدءاءالعوجاالملتويةالطرقفيإالالعادةخةتكئرالتالمقاج

الجليللىصهامويرجعأخيهزوفليروماإلىاألمرأولذ
وهوروماإليأخرىمرةوعادوالعاروالدنسالخزىيطاردهما

العكسفوجدوإحسانههوعاإلمبراطوربرضايحظىأنبأمل

هناكهيروديابهتوالغالبالدإلىونفاهوطردهملكهمنخلعهإذ

آيااتكوقماواشرالجاةتكونماأتعسىعلىاألخيرةأيامهماليقضيا

كلتافىهوانهرأتأصحمربتعبأووهوانهمجدهروماشهدتوهكلذا

المسيحفيأبديةحياةفهىاللههبةوأماموتهىالخطيةأجرةألنالحالين

632روااربنايسوع
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بيالطس

المسيحأىيدالذىبسصوعأفعلفمافا
7222مت

تكارليلتوماسالكبيراإلنجديزىللكاتبالسيداتإحدىقالت

بهمرحبةتعامهمفتوحةبيوتنالوجدهذهأيامنافيإليتاءطحالمسيأنلو

يسرناوكمعالبوهبهاعاملهالتىيةالوحثالمعاملةيعاملانيمكنوال
8ااكارليلمسترياكذلكأليسيابتعايهونرحبذئنفعلأن

فخمموعبفيجاعفاإذاحفانفعلقدسيدقياكالالرجلوأجابها

ربمااوأمزائنالناميىمعبتعاليموحدتناالمالعليناوأغدقعظيم
إلهيةباوامرالينايأقأنأماااساصاهذاعالمخدصاعندثذنقبده

كاناكاوالسوقةساقطبنوالعشارينويعاشربالفريسيينولينددقاطعة

هناكوعلقهفيوجبتاليخذهسنصرخفاننابفعل
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الذىبيسوعأضلفاذاليهوديصرخوهوبيالطسيعميكنم
ىالالسؤالاألجالكلفيأصيحقدهذاسؤالهإنالمغيدس

محكمأولهلتحكنمنفسكلأماميمرالمسيحوأنابشرىكليواجه
كانوهلاثرأأوخيرأكانبدىاتقررمصيرهابذلكوهىعليه

وأرهبأخطرأصدرأنهبالصلبالحكميصدروهوبيالطسيعم
منمسمعوعلىكلهالتاريخمنمشهدعلىعليهارتدتتىاالقرارات

نجماالقصةمننقتربأننستطيعهلاجميعهاوالعصوراألجيال
حركةختالمعرحعلهبيالطسنفسهمناواحدكللمرىالعميقاالحساسيه

مناواحدوكلأمامهيقفالوديمءالهاديوالمسيحاإلنافالوجود

المسيحيدعىالنىبيسوعأفحلفاذايقولالعشريئالقرنفي
يلىفيماالقصةنتانمأنإذنالخيرمنيكونقد

هومنببالطس

اإلنجيلخارجالبنطىبيالطسعنالكثيريعماناإلنسانيستمعال
الدقةأوالصحةموطنيتبينأناإلنجيلخارجالختلفةالرواياتفييستطيعوال

ذكرضداإلنجيلروايةبصحةتشهدحالاىعلىولكهافيها

أيامقالمسيحم511حواليتاريخهممبوالذىالوثنىحالمؤرتاسيتوس
فيلوأنكاالبنطىبيالطسيدعلىبالموتعليهحكمطباريوس
الذىالكسرعنهذكراهؤدىالالمؤرخويوسيفوسالسكندرىاليهودى

فيتلفةانحالتقاليدذلكبعدوجاعتالبمثمائرفيالمرصومةعالصورةيتفتى

المورهذهخاللومنبعدفماإليهاسنشيروالىنسىاالتاريخ

ريعانفيكانأنهالمتصورمنوالرجلمالمحعلىنتعرفأنيمكنجميعا

ظلوقديةالهوعلىوالياليكونقيمرطباريوعىأرسلهعندماالشباب
الرومانيالقانونوكانم63إلى62عاممناأعوامسئرةالواليةهذهفي
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والعشريئالسابعةمغأقلهومنالمنصبهذايتوليبأنالعادةفييسمحا

الدرجهمذهإلييصلحتىسابقةأخريأعمااليمارسلمومنالعمرمنه
عمرمنيقتربكانفقدهذاوعلىوالعسكريةاإلداريةسالوجهتمن

القسوةمنكبرحدعلىكانأنهالواضحومنالوقتذلكفيالسيد

أنمعروفاكانأنهومعطبذبائحهمالجليلييندمخلطأنهمغهذاهـيبدو

وكانةالدهممثاصجهةمنوتصلبأتعصبأاألصأشدمنالجهود
بهاالصطدامويتحاشونالحقيقةهذهيدركونأنفسهمالرومانأباطرة

الديتيةأحاسيسهماعاةمرعلىومانالرالوالةدرجوقداألمورأخطرفيإال

صاملهمبلبالرفقميأخنلموموقفمناسبمنممثرفيبيالطسأناال
ويحتقرهبمعليهميتعاليكانأنهالواضحومنوصنفقسوةبأسد

بيسوع4أمديؤقىآناليتمنىكانولعلهبقدمهأعناقهميطاأنويتمنى
فيأنهعلىاوصلبهعليهءللقضابقيافايؤقىأنبلليصلبالمسيح

جاعهفاذاالرومانبهااشتهرالتىالعدالةمنأمجريكنلمهذهقسوته
توجهالىالهمةيحددواأنعليهمكانثالمسيحعلىءالقضايطلبونالهود

الجوابويأق7233متعملشروأىالسؤالسألهمولذاضده
إليكسلمناهقدناكلماشرفاعليكنلملولهوقالواأجمايوامجهال
ألغخنرهالقولإلىيدفعهبالعدالةماسهإصكان8103يو

كانحممايمكنهالوهو8113يوناموسمحمسبعليهواحكوا
يراىأنواجبهوأنرومانيأنهينسىأنمعهاليهودتصرفأووصعه

رجلكلههذاجاتبإليوهواأاإلطالقعلىيتجاهلهاوالالعدالة

قدلهنماالوجودمعثىعناأمامهالمسيحتحدثومندمامفكر

يسمعالحقمنهومةكلقألشهدالعالمإليأتيتقدولهذاأناولدت
ونوالكثيريم8وم81يواقىهومابيالطسلهقالصوق
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تالتعمقأوالتأملفيركبةأدفىبلوناعتباطأالسؤالألقىأنهظون

تالعالمهذافيومتحيرمرتبلثإنانصرخةأنهاقديعصمورجانكامبلولك

كافقالعصورفيالبشرىالذهنهكلالمطروحالسؤاكالجوابيجدأنويروم

ألنهليسسؤالهعلىجوابأيسمحأنينتظرلمإنهأجلواألجيال
العصيقاليأسيحسكانتبلافئمنيسخرأوبالجوابيباليال

علىااالمنكوبالشقىالتعسالعالمفىالحقعنالبحثجدوىمن
عنبمشففةالتاروالهصادراإلنجيليرحمهاالرجلمالمحإنحمالأي

هعوامةامتال8وقدوالسلطةالسادةمقعدقمجلسالذىاإلنسان

إحممامامعمعهايتعاملالتىلمجماهبرواالحعكاروالقساوةدواءبرياال

السلمالدرارعندأبعلثحرفنفهيرىوهووالرعبوالضعىالقلق
للمحاكمهيهالمقدمالمسيمتجاهيتخذهأنواجبهمنكانالذي

المغكلوالحكمالطىي

مجرديكوقأنجدأمنقاءشىهوالهيمعلىالحكمآنفىشقةال
اأإذالزمانمنقرناعشريهظمنيقربماعليهامتاريخيةرواية

وزمانمكانكلفهيدالالبثصريةالنفسفيهاتواجهالتىالمتكررةيقةا

عنالروحىالمعنىبهذايتحدثمنالعبرانيإليالرسالةكائبأنويكفى

سهمأليصلبونثمإذللتوبةأيضاتجديدحبميمكةالالذينالساقطيئ
الحكمنراقبونحسالمهمفئثمومن66عبويشهرونهثانيةاللهابن
والصتهصاحبتهالتىوالروحيةالنفسيةاألمماقإلينتغورأنالمسيحعلى

العاليةاائقافنكئشف
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ألتهامخلفحمثيئللوفي

الموجههالهممنالمسيمببرامةبيالطسعندشكأثفىهناكيكةلم
أناوهادلشعبيفسدكناإلنسانهذااليمتمقدقدلهموقالإليه

عليهبهتشتكوذمماعلةاإلنسانهذافيأجدولمقدامكمقدفحصت

صنعالموتيستحقءشىالوهاإليهأرسلتكمألفىأيضاهيرودسوال
أدركبلالحدهذاعنداألعريقفولم324151لوامنه

الكهنةءروصاأذعرفتآاالضهاخلفالشريراالمالدافعبيالطس
دايورثالعادةفىوالحسد511مرحسدأأسلموهقدكانوا

ولاألرضتدحلممنهءالبرأوعالجهقأملألوالذىالبالى
يوسفأخوةيسزحلموحسدهألتتهابيلأخاهقايينفقتلآخوين
وكواأحاممدواحألنهمروذيلالوهموحوشاتحولواحتى
الحسدبدافكلاألبدإليعليهقضواأنهميظنونوهمالدمفىقيصه
الذىلداودإمرائيلبناتكتهاالىاألكافىحمماعندراحتهثلولوضد
شذارتكبتالجرائمماليينمنوماجلياتعلىءبالقضابطالأصبح

الوحثىالدافعوخلفهاوالعلنالسرقاليومإليترتكبزالتوماتالقدم

قضبوفىءشىكلالحسديقعلأنالمتصورومنالحددافع

ألنبيالطسأمامتباكواعنلماءالريادرجاتاقصىاليهودبلغالمسح

وهوقيصرمودوبمكاالترفونيعالوهمملكإنهيقولالمسيح

علىيتمرثونعصورمبمطوالعاثواأناممننفاقبعدهمانفاقة
أجنبىملككلوعألوماذالر

لببالطىةدبدهحنبوات

أنواجبهمقكانمتكررةتحذيراتثرنبيالطىاقهيركولم
ولعلناتأمامهالمسيحوجهجميعالولهاولحللهاويتنبهإليهاينصت



لصثلعندحاالمستشارلقالهمااالسخريوطىيهوذاعنالحديثكدكرنا

االمنريوطىيهوذاجوابهوكاناهابرأنيودتاريخيةشخصيةأىعن

المسيحوجهعلىأطلالذىالرجلأريأنأهـلدقالالسائلخجبماعنق

استطاعكيفنتعجببلورناونحنبخونهأناعتطاعذلكوخ

صمتفىأمامهيقفالذىالحزينالحنونالوديمالوجهيرىأنبيالطسى
علىعماقامغهؤهالمسيحمنظرانفىشبهةالويتأئريهزأندون

ومناطبهمسثوليةمنالهروبحاولعندمابعدفيماسنرىما

خمالمووجهقيافاوجهسبالرهيبالفارقرأيسبيالأنالواضح

ووجهاالنتقاموحبوالغدروالخسةبالشرالممتلئةاليهودوجوهوبين

وروايةوالوداعةوالصرالحبالكاملالعجيبالصامتالمسيح

المحاعةءناأئفيمرتينبالمسيحانفردبيالطسأنمالحظةعلىشجناتاإلنجيل

صمتولكنهنضعةالمسيحدفاعيسمعأنيتمنىبيالطسوكان

الهالززلتزلزلواكاألرضثرىمغأبلغكاناساىاالنبيلالمسيع

أخدالمسيحإنبلاكالمكلمنأبلغوحدهالصمتيكنهلبمأفهعلى
ملكهوهلبيالطسسألهفعندماالواليةدارداخلقليالليقفالرجل

الخالدةالمملبهةإليكلهاواألرضوروماقيصرمالثءوراماإليالسيدنقله

كتماسنلستبقىالالحقمملكةعرلفهاعلىيزبمالتىالعظيمة
يةالماوقوتهبالمنظوراحسلسهيكنمهماءوالمرجمعأاألرضممالك

سبقكماربويضطيفزعالمنظورغيرعنطماالعالممنايقتربعندمانهف
اصلرالتءلذاالحائطمكلسعلىتكلنبالصبحايرىوهويلشاصرلب

يقفالمىالعجيبالشخصهذامنيقتربوهوبيالطسفزعوقد

ارتياطهعةالرقةاوأممالهومعجزاتهبشخصيتهكشفوالذيأمامه

كالئورأمامهبداقداقأئراطكانذافااوأجلوأحمىأعظمآخربعالم



نحيفةضيقةوأضحىتضاضاالتحذيرنإالطفاظلالمع

وهوبالقاصااالتصالبعدموالعرفالمألوفعلىزوجتهخرجتعندما
مرهبةمرعبةبكألتتحدرهأرسلتولكنهاماقضيةفييحكنم

7291متأجلهمنحلمفيكثيرأاليوآتألمتألفىالباروذكلىالك
وربئالمفاحدكانوكيفالحلمذلكتصويرفيالناساخلفوقد

فىتحدقواسعةثرفةفىتقفالمرأةنرىوفيهاأبدعهاصورةفيصرره

مقدشماوفيتسرالمتعاقبةاألجيالمواعبترىبهاوإذاالبعيدءالقصا

العصرفىفالكنيسةتلميذأعشراالثناوراثهومنبالصليحامالالمسعح

سيرسوأئحوترتليانوسبوليكاربوسيابابطالهاايهوليوالعصورالرسولى
العصورفىالكيةوخلفهموأوغسطينوسالذهبوفموكريغوريوس

الحاضيالعصركنيسةووراعمالؤاهيةمالبسمفييبيونوالالوسلى
منهاثلةكوكيةبالجميعفوتحالبشرمنتحصيوالشدالومالين
فشيئأشيثأيتحولالصليبترىإذبيالطسروشوتاقهاللكة

كللثةالمتالهبانوارهويفيضءالسماجمالباهرأجمالكوكبايضحىحتى
أبصرتأنهاالتصورإليمرباولعلهقالمنهناكأنعلىالكون

الشعوبيدينكرسيهعلىالمسيحسوجلوضاعالبتاوقدالدينونة

بمكنألحالأىعلىامرعوبامرتعدأمصقداأمامهيأقببيالطسذاط
منالعديدإلبهاقهيرسلأنقبلويصلبهالمسيحآيحاأنأنسانىي

االتحذيرات

اطكممقوبلكلمحاو

ونمتعددةبمحاوالتالحكممسثوليةمنالهروببيالطسولط
فحاالختصاصبعدمحكملوالهروبيمكنهأنهظنلقدجصرى

المسيحعنحمععندمالكنههيرودسمعوعداوةصومةفيكانأت



زوماكميهجماخماتهبدعوىهيروثساليلهصجلعلىنه

يفلحوقداالختصاصبدمبالحكمزقامنالهروبالناسمجاولما

اإلطالقاعلىيفلحالولكتهرضيةاالقضايامنالكثيرفيالدخهذا

لكهاهيرودمىمرفيالكرةبيالطسألقىلقدالمسيحيوعع

مناقخلصىهيرودأوبيالطسيستطعولماخريمرةإليهعادت
أصدهمكاقالالعجيبمةبلالمسيحبيسوعالثخصئءاللقا

أنواكلعلىوكانالجصيعبينجمعتالصليبمسرحيةإن

بهالهعالقةالبانهبمشأنثونالمسرحيةهذهفيدورهيلعب
السمواتإليصعدتإناهربابنوجهكومنروطثمنأذهبأين

الصغجناحىأخذتإنأنتفهاالهاويةفىفرشتوإنهناكفأنت

يمينكوتمسكنىيدكتهدأيضافهناكاليرأقاصفىوسكنت

عنباصفالاالختصاصبعدمالحكميفلحلمذاف93171مز

جلدأالبرصهليجلدبرركيرومنظالمةولكهااخفبصوبةالحكم
بالموتعليهالحكمعنونيتلهمواليهوديكفىهذالعلقايأ

فداحةأوفررأظلمالقلكانولوحثىظلمبأىتعالجانيمكنالوالعدالة
ءاألخطامننوعبأىيصححأنيمكنالوالخطأاآلخرالظلممن

قىاالشرمةالهروبيمكنأنهتتصورالتىالبشريةالحماقةولكنها

استبدالعلىالمساومةمنبأصفالذاكأوهذايفلحلمفافأقلبثر
باراباسعلىالمسيحسيفضلونالبدأنهمتعورهوفىبمجرمءالبري

رميناالناسفضلفكممجدثزالمااليومواليالحكلسوحدث

بالهزعليهويحكونيالميسلمونوهمواللصوصواألمثرارثمةوا
اللبشرحياةفيتحدثمبادلةأسوأفىوالصلبوالجلد
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المسغكلالحمفىرطمرلنيى

يصلبهأنأوالمسيحيطلقأنسلطانألهأنتمامايعلمبيالطسكاق
وتحتباسمهالحكمويملكاطوراالمبرممثلهوإذالبشرىالمفهومبمج

الصحححالقرارانحاذعنعاجزأكانذلكمعالطسبلكنسلطات

ضدوالنهسادوالشدهوالعنفبالشرءالىشلىماضيهإلىيرجعوهذا

قيصريةفىللرومانالرحمىالمقركانمناسبةمنأكثرفىالتهودضدهأثار

واليجوزمقدسةالمدينةونيعتبركانوااليهودنوذلكةأورشليمفىوليس

عندالرومانأنالعادةوكانتوثنىشعارأورسحمأفيهايوضعأن
إلثارةتجنبأالرومانيالنسرأواطوراالمبرصورةينزعونالمدينةدخولهم

وكسرأللمدينةتديخسأالعبيلهذامنءثىأييعتبرونكانواالذينيهودا

ةالقاعدكعرأرادبيالطسأنعلىالعمثرالرصايامقاالنبيةلو

طقاعارمةثورةولعكنمأربهيبلغأنيمكنيالتهديدأنهظنوقد

اليأدخلياالىاواقائيلالصإرضدأيامخسة4قيصىفيفوظلت

اجوايترأنونجميعايموتواأناستعدادعلىبأنهموأحسأورشليم
ثانيةمحاولةوفييكرهونمماالمدينةإليأدخلماورفعفراجكل

الهيكلانةخزمةنقودالأخذولكنهأورشليمأجلىمنللمياهخزانابنى
طثكلرىاباضوهوالثائرتهمفأثار

دمهمخلطأنبعداالنزعاجشديدالمسيحيحامبيالطموحووكان

روماإليهءوراصفارةيرسلونلثالسابقاإلياالمثارالواقعةفيبذبائحهم

القديمةخطاياهكانتاوالمحاكمةالمحاسبهموضعتجعلهأنيمكنبعثةأو
االصحيحالضصرفمنتحون4تفيالأغ

ةقمبهعالجالذىالسيامىسلوباثتكنأساة1أنعلى

لكهاوسليمةقةصاتكونأنيمكنذاغاحدفيواسياسعادلة



اثرارفصالىاوالميوللنزاعاتوءعاألهواثىتتصالحاالتأكلبي

وترتكبسياسةمذيحعلىتماماالعدالةتذبحوقداالشريراآلم
جمةاالجطأواالقتصائةأوالوطنيةالدوافعمختلفمنيرفيتحتائمالجرأشر
11التاريخصفحالشابهامتالمككاهأشبمااو

المريفعطصوابيالطس

مغسلعنارائعةروايةألماقكاقبكتبالماضىالمرناأواخرفي

فيهيديهليالطسكسلأنبعدالمغسلهذاأنيصوروفيهابيالطس

ولكنوباعهسرقهبانهريوطىاالحهوذابعضهمواتهمفقدقد
الهيكلفيالمسيحبهاسلمالىالنقودطرحالذىيهوذاءيبرىالكاتب
جيلإليجيلومنمكانإليمكانمنيفعكلظلذلثهعالمضمللكن

ماإليولوالوحزبهنعرةسبيلفيالحقيدوصحامفكل

يصلأنهثرنبلدهعلىعالةيعيشمواطنوكلالمغسلهذافييديهيغسل

الحقيعممحرروعلبيالطسمغلفييديهيغسلالبالدششاظدحه

يديهيغسلإظهارهعلىيساعدأندونلمجماهبرءإرضايسكتولكنه

لنزوةإرضلثرالعنالطرفيغضدينخادموكلسبيالمغسلفى

العتيدالمغسلفييديهيغسلإنماقوذصاحبأوغنىمنتامحلىنزعةأو

يديهيغسلأناآلثجفيهيحاولمزيفتخلصكليصوبينواضحوالمعنى

يسموهوالبنطىبيالطسفعلماغرارعلىيرتكبهاالتىالجزيمةمن

ينعمىإذللعفسالساذجالخداعوهولصلبوهالهودلمشيثةالمستحيسوع

أمامقطيصلحالالذىالتبربرأوالتندونبالتصرفالعبرةأن

فكضبالصورلكفيالرجلبتالييبأخذااللذيئوالتاريخيقةا

البطىليالطسيدعلىبالموتعليهحكلمالذىالمسيحيسوعاحمهمقابل
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ءجاعالطقيصرطباريومماإليتقريرأيكتبأنيستطيعأتالرجلظنا

عاليةابالصورةويوسابيوسترتليانوسالأفي

ءثىكلالمحيةلكملتكئرقيصرطباريوسإلىالبنطىبيالطسمغ
يحتملالالذيالجامحالشعبهذامعمتاعبىليإنالحقومنهناهادكط

الوحيدءالشىلكنجافيمنوالحزمالسهرعنقطأتخللمولكنى
كثيرأأتمنىوكمداودنيسوعمعالسابققعرفىهوأربكنىاللع
التقريريعطىأنيستطيعحتىمكانيفيكانحكةأكثررجالأنلو
كانهذايسوعأنفلوالشعبهذابينالووحيةالحركةهذهعنفضلا

تجاهواجبىفإنصورةبأيالمتاعبيجلبونممنأو3كيورعاديأييوديا

الذىهذايسوعأنغيرالحالفىالحاسمءاالجرااتخاذيقتكانسيدي
بأكملهامسلحةكتيبةمةاإلدارةولخدمةعندىأفضلالمسيحيدعونه

أقولماأفهموأناالتعديوعدمالسالمفىرغبةجميعاالناسظمأعأنهاذ
وزمانمكانكلفيالعقاريرعنهموتلقيتتالميذهوراقبتراقبتهفلقد
بعينىأنظرحتىالناسوسطفيحىبنفأنااندسستلقدذلكمنواكثر

وعجبتالجديدةالوالدةاحمهءشىعغيتكلموحمعتهيفعلمافا

ائيلإسبيتخرافإليمرسلأنهيتكلمبهوإذاذلكمعاليقبلونهكيف
مجدثأنضتوإذليصلبقدمهذلكمعالثمعبأنغيرااالضالة

هويرفماوكلللموتتسليمهمتبداأجدلمأكثرطرابا
وإذااااطوراالمبرللسيدالشعبهنهـاإخفاععلىالكاملالخرص

11يصدقهأويقبلهفالهذاشيئاغيرسيديحمع

علىيسيراومغسلةفييديهيغسلمنكلومسكينبيالطسمسكين

أإلطالقوجطعألفيهعلةالأنهتمامأيعلموهوالمسيحعالفيحكممنواله
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ةديوثى

السامرةفيحدئتحادثةأثرعلىأخرىغلطةبيالطسارتكب

مقدسةأوافىجرزيمجبلفىخبأمومىأنالمحتالينأحدزعمحيث
فذهبوااألوافاهذهليريهمالجبلإلىمعهيذهبواأنإليالناسودعا

وصثيةفيأغلجهموقتلبمهاجتهمفأمرفيهمبيالطسوارتابمسلحين

كاذوالذىسوريةآحافيقبليوسإليشكواهمالسامريوذورفعقاسية
جوابأليعطىروماإليبالذهابهذافأمرهالرتبةفيبيالطصيفوق

ءجمامنلهفعزطباريوسماتهناكإليالطريقوفياطوراالمبرأمام
أغلهايذهبفبينمامنفاهمكانعنالرواياتواختلفتونفاهبعده

روايةعليهتشفقهناكانتحرحيثالغالبالدإليذهبأنهإلى

معإتتقرلالقدجمةالمصريةالكنيسةإلىقفبكيفأعرفال
ونومنالزوجةعنالروايةنقبلوقدبالمسيحيةوثمناتاباقدذوجصه

اإلنجصلووالهأنغرنقبلهأناسصعدادعلىاطهرحمهنفب3لوأتألضا

منهتدنيناأومصوراهذاشيثامنالتعطى

الذىببسوعأضلعاذاقائمازالماالرجلطرحهالذىالسؤالإن

يهوذاقالإذالصلبيوماإلجابةاختلفتوقدااالمسيحيد

بهيرودسواستخفالفضةمنبثالثينباعهوقدأبيعهاالنحريوطى

نبأورشليمبناتوقالتمكانيبهاعمتبدلباراباسوقال
منهيدلىأكلبيالطىوقالأسلمهقيافاوقالاعليه

ماذاترىوالسؤالخلفهالصليبأحملوافىاقيرحمعانوقال

اجوابكيكون
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1

بقولبلس

لصابارأباسالنوباراباسبلهذأليى

81يو

وهوهعنالعقوارقرصدوربعدباراباسصورةالمصورينأحدرصم
يحيونهضرجمعحولهالفوقدضاحكاالواليةدارمنفرج

منهمفيهالمحيطيئوحديثالموكبتخيللناويمكنلهوجقتفون
الذينللناسمنالمحظوظينإليالعادةفيتأنيظكضربةالحادثفسب

الموتيواجههمغركانفاذاالنقيضإليالتقيضمنأوضاحممئتبدل
انتظاركرعلىواالنطالقوالحريةالحياةيواجهونالموتءأبناوهمنهمف

آخرينأنعلىالناسحياةفيوخبطتهالحظهوهذانءسعداوهم
الموتمنالتاستنقلالىاالعيدبركةهذهخرافىأسلوبعلىقالواربما

الموتإاليبقولمأملكليتقطععندمعااألملوتعطيهمالحياةالي
اراتالمزإلىيذهيوناليومإليينالذأكزوماوأخرىلحظةبينهمينتظر
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العيدمنتاتبهمقدالتىالبركةهذهينتظرونوهمالمقمةماكةا
ذاكأوهذاشيثاكيرقالمنوجدوربمااءوليااأوالقديسينأو

خروجهفيباراباصأنالمصورعرضهاكاالقصةفيالمؤلمةةالمأطلكن

فيمكانهأخذالذيالبديلألىواحدةلحظةيلتفتلموالحريةالحياةإلي
واألجيالالعصوركلفيتتكررالتىنةالمحزالمأساةوهىاوالموتلما

ومذلوالالقهمصابامصروبامنحسبناهومخنقولهفيءإشمعياأجملهاوالتى

ومجبرهعليهسالمناتأديبآثامناألجلمحمحوقمعاصيناألجلهمجروحوهو

أخذالذىباراباسأنناجميعنانعلمهلتريوه354اششفينا
نركزونحنالقصةنتأملأنمجسناالجلجثةهضبةعلهمكانهالمسيح

يلىفيمايقةاهذهعلىعيوشا

بافخرباراباس

العادةفىيستخدمكاناألبولقباألبابنيعنىباراباساإلسمإن

بارابايرأبوكانوربماالعرذلكئالدينيينالمعلمينأعظملوصف
يأخذأنوأمالفخرأابنهعلىاإلعمذاهوأطلتىالمعلمينأولثكمنواحدأ
يصورهذاولعلوشهجهمنوالهعلىيحياأوأبيهمكانآاأليامنيومااالبن

الديفيةالحياةفىغيرةهاوأكثروأعظمهاالبيوتأفضلمقجمتاقديمالفا

واإلعمباراباسيسوعهرالكاملاحمهأنوأورمجانوسومجرويعتقد
أناألمهاتءاآلباحلموهوالوقتذلكثائعاقانكيثوعأويسوع
أرضنيلتسنقربهاوالعابراألمةمنقذالقديميسوعصورةاإلبنفييتضق

لبعدوألىمسنقبمخطعلهالعكسأواإلمميتضقوقدالموعد
ويسوعالمسيحيدعىالذىيسوعبينوثشانالجانبنكالفيالحدود

ببناألبدىالفرقأبعدومااإلممطمامجملكانأنهصحلوباراباميا
اليدامعالمقارنةفيالشديدلألسفالماأدظهإنسانوبينالعالممحلص
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ااالثنينشباألبلىالفرقبجاتبشيئايعدانالوالجحيمءالسماأن

احمهالختيارفرصةيعطلماألرضفيءأمريكلأنالحقمغ
كلوفيتحقيقهيبغونآبائنامنحلمأوكنبوةناءأحمانأخذومخن

الصورمنماورةالعالمألهذاخيرنكونأنءالرجاومعنانولداألحوال
العالمأعطىوالذياديسونتومفيهولدالذياليومذلثمفرحأيوماكان
الظالميحلعندماالكهرباقالنورذلكجميعأرأساوعلى3اخترألف

الذيواتجونفيهولدالذىاليومذلكمبهجأيومأوكاناليلايأق

عظيمايومأوكانوالقاطراتوالمعاملالمصانعفىالبخارعصربدأ

فإذاالتليفونمخترعبلآجراهاالكسندرفيهولدالذياليومذلك

عالمفياليعيدة7ئارهاتركتالتىالعظيمةالشخصياتعنهذايقالأنصح
التاراحولوالذينأولئنثعنيقاسالبماأصحفهوالناسبإنالمادة

توالروحوالحياةوالخيرالحقاتجاهفيالبشرى

يومالتقياولدانولدفلسطينأرضوفيمتفاربايكونيكادوقتفي

العالمنحلصأحدهماوكانيسوعاسممتهماكلعلىأطلئوقدلبالص
ذلكفىسراحهالبنطىبيالطسأطلقالذياللصسفلالاآلخروكان

بينالفاجملةالهوةتعبرأنتستطيعالكلهافاألبديةذلكومعالوم
11اإلثنين

اوماسابارلبامى

الذىالغيورينحزبمنواحدأكانباراباسأنونالكثيريعتقد

أياموفيالمكابينلحركةإشدادفهواألجاتالغزاةلمقاومةنهض

الرومالىتيطسعليهمقصحتىوبينهمبينهمميتاالصرلكمانالرومان

كلشأنشأنهباراباسبدأألورشليمظحيرهندباقامهمو
السبلعليهمالرومانضيقفلماوشعبهبالدهانقاذبفكرهمتطرفوطنى
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سببوكانواالطرققطاعأثرمنواضحواوالنهبالسلبإليلوا

بينللمقابلةسفامعنعوديخرىمرةوهنابأحملهاأمةماصاة

وكانالمئرقمةاوجهالمسيحكانلقدوباراباصالمسيحيرع

طارفضطلكهااألمةلهذهواالتتصاروالحياةالسالمطريقطريقه
عنالبعدوجهباراباسوجههومزيفأقبيحأوجهأثخرولبستالو

أنالغريبومنهواالنتصارللئحرربديلةوسائلعةوالبحثائه

ونيحصدزالواومامتناهيةبدقةالتاريخيكلررونالوامااليومإلياليهود

األرضفينفوذهمامتدمهماوالمريرةاقاسيةواالتعسةالنتائجنفس

ونرياقهعلىتعتمدابراميماألولأبيهاأيامفيمةاهطبدأتلقد
استنادأحرباأومعركةدخلتوماعليهاالتكالفيالوحيدالنحاةلش

اللهعالفيهتستتدصراعأدخدتوماوخسرتهاإالالذاتيةقوتهاعال

اإلطالقعلىسالحبالأممسلحةكانتءسوامظفرةوخرجتاال

فىالطويلوصراعهمالموعدأرضودخولهممعرمنهوخروجهت
اامعاركهمويقودبجانجهيقفاللهألنإاليكنلمبنجاحالتاريخ
اقهإليبالرجوعناداهمالمحيحأمامالطريقفىالمعمدانجماعموعظما
سياشةأوعسكريةقوةليبنىالالمسيحءوجاوالحياةالنجاةأساس

توبواالوحيدنداوةوكانروحيةتعثةمةاءليعبىيلاقتصاديةلو

رفضوهلكتهم471متالسمواتملكوتاقتربقدنه

المسلعوالصراعوالعنفالقوةعلىيعتمدالذىابديلالوجهعنومجثوا

تحتوداسغمفداماتحتالرومانفيالقتهمصاعندأراثرامالهموكان
اليومإلىأنهمالغريبومنامرلةأوبطفلرحمةأثفىثونخيلهاسنابك

فيهنفالذىالتاريخذلثومنذالذهبالعجلافتهعبادةيتيدلون

الصراعهنازالماالمالحولوالبانيحوبأبيهمبينهاالصراع
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بالسيطرةيحكوهأنيريدونىالللعالمباعالقاتهمفىالمتعددةبألوانهلمادى
ولصاقاتالبارابامماكانرضامنمكانكلفياالقتصادية

رقضتياعنلاإلسرائيليةمةلالهالمزيفللوجهالقبيحتانالصفتانوما

طفلهمولدعنأسطورةأحدهمكتب11المسيحيسوعالصحيحوجهها
لهالترجىإنهءطيااقالوقدالجمجمةئقيلالرأسكبيرالثمكلغريب

كبيرةقةمشيعافيوكانعاشتكرينهشنموذرغمذلكمعأنهإالحياة
وهورضاعلىيقدحرجكانمااكثرومائوازنهالختاللسرهفى

كانتثمأينزفأنعغوعوضاالييتأثاثمنذاكأوبهذايصطدم
اغايملكأنهوالداهتبينوأخرأذهبمنذراترأسهبشعراتتتعلق

فاكةعنايةبهوالدهوواألعصابالنخاعمنبدالذهبمن

عناللثاموأماطاالسروالداهلهكشفعمرهمنعشرةالثامنةبلغوعندما
الفوروعلىأساريرهفأبرقتقداراإياهمنحتهوالذيفيهالذيالكنز

علىالمكافأةلوالديهوهبهاذهبمنقطعةوانتزعجمجمتهبيدهر

األماكنمختلفيرتادأخذثمالهورعايتهماعليهوحنانهقابهعنايتهما

عجلةودارتوالمسراتالعثيواتسبيلفيالذهبرأسهمنزعيوهو

رأسهمنمنتزطءبسخاعيهافبدأينفقبهاهامقتاةحبئووقعياما

مجنازخهافاحتفلفاتنتهتوفيتوفجأةينتهىأنالمنجمكادحتىالذهب
يسيركانلحالهفاقوعندماافاالصكايةوأسرترائعااحتفاال

ولمكئيرةءأشياوأعوزتهالنمبمنهضاعوقدالثرارعفيلكافي
11بديالعغهاأومجدثمنالها

الدماغعماحبللتهودىتصويرأئكونأنيمكنولكهاأسطورةهذه

العالممالجمعلوحتىقرارأأوراحةيعرفالفهوذلكومعالذهبى
ايديهبينكله
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يصبحلمأييهفخرأواليهابنسباراباأننالحقأنالمناسبمن
فياالنحدارطريتىالخطيةطريقولكنهاولصاقاتالوليلةيومبين

قطيعمالفهوالخطيةمعقصتهاإلنسانيبدأطنيوالبشريةالفصة

ابلثمالهفقالشابامنهكامتعباأحدبموجداثينخمنحدرأىإلي
وأعطاهايرمجكماعندىلهققالهالصداعبعضفأجاب

اامنهيأخذالتعبمامحسكلوكانااراحفاسةتناولهشبئأ
اايتزايدافئوابتدأاافنالمعطىمنهوطلبحاجتهوذادت

اأقتلأوقأسلهقالافنمعهوليسيطلبيومذاتجاعوعندما
إلىينتهونثجيبدأونالذيئلوالمؤمنينقصكافينراهامعروفةوالنتيجة

وكانااوالضياعالقيودإليبصاحبهاتنتهىدائمأفالخطيةاالدمان

الصاباراباس

البثعواالختيارباراباص

كفنىفيوالمسيحباراباسيضعوهوقطيتصوربيالطسيكنل

صبكانالعكضيلهذاانإذباراباسستفضلأنهاالجماهيرأمامميزان
وتفكيروإدراكضلكلمنهيخلوإنسانأىتصوروحمسبتصوره

معنضحكقدوالمنطقبالعقليجثىاإلنسانإنقالمنولكنومنطق
جوارإلىمجلسوكانالعميغالتفكنيرفيمستغرقأكانعندمانيوتناسحق

قدقتطاقآلبكيفيةجمممدهإليتمتدالتىالمتزايدةمجرارتهأحسموقد

أيهابعيدآالنارانقللهيقولبهواذيعاالخادمفحضربشدةالجرس

تحركلملماذاسيدىياولكنالخادمفأجابهااتشوينىأنقبلالغبى
علىهنمابخطرلمضاوقالالفيلسوففاتجسمبعيدأعهاأكرسيك

المنطقضدانفييتساوونرضافىوالمجانينافالسقةولكناابالي

الغالتدمرالنىفالحروبااالحياةأوضاعمنالكلمراختيارفى

العالبمانليقالحتىالبشرمنطقنىالسائدةهىزالتمامعأوالمغلوب
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أنكاعامةوثالثينماكةمنأكثرعامألفىطوالالحربمنيهدأم
المؤكدضررهايعدمونوهموانحلراتالمسكراتإدمانعلهالناصاقدام

علىالمنطقىغيراألحمئاختيارهمعلىشاهدعندهمءشىكلعل
البشرىالجنسوألملناالتاريخربعلىوقفنافإذااااإلطالق

أكقروالهدمالفضيلةمغأكثروالرذيلةالخيرمنأكثرالشريختاروهو

لماذافناعروالمعونةوالمساعدةاألصانمنأكثرآواالنعقاالبنامن

لصاباراباسوكانباراباسبلهذااليىالصلبيوآهتفوا

أنالواضحمننفالسليمالمنطقيعوزهاالختياركدلىاذاأتهعال
رأالذىداالمسيحوعجمعلىالرهيبداهويتىاسبيه

التنقيذليتممبلالقضيةليناقعثىالبيالطسيهإليوذصهمسبقاالحكم
الحيثياتعنلهيبحثثمالحكميصدرأنالبشرىءالقضافىماوأتعس

يقدمماوعنلوتبريرهبهالمنطوقالحكملمواعمةفالثبعدسبابواي
الهودكانوقدشالرصكلدونهوصثايتحولنهفذكعالاإلنسان

أحاطتالنبوةلغةفىبدىاوصفهمءوطهكذااليوآذلثفي

مفزسكأسدأفواههمعلىفغروااكتنفتنىباثانءأقوياكثيرةثرانب

قدكالشمعقلبىصارعظاىكلانفصلتانسكبتءكالمامزمجر
بحنكىلساقولصئقوقشققةمثليبستأمعاقوسطفيفاب

ورجلىيدىثقبواامحعنفتنىاألشرارمنجماعةكالببطتأطقدنه

يقترعونلباسىوعلىبيخهمثيابيقسمونفيويتفرعمونينظرونوهم
نفسىالسيفمنهأنقذنصرنيإليأسرعقونيياتبعدفالياربأنتأما

لياستجبحشاللىبقرقرونومنهسدافممنخصنىوحيقالكلبيدمن
مجرىعلىوالحملالذئبقصةنذكرطعنل232112مز

األعالالمنطقةفيالذئبأنرغمالمامربتعكالحمليتهغئبوالالغدير
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منأفلتإذاأنهكلذللثالحملويذءالماعندهامنيأقالى
فاللجهالمذنبهويكنلمفإفاتالضهأخرىضهحانفاالتهامهذا
اإلفالتمعهيتحيلممااتهاماتمةذلكإليوماالمذنبعاذأباهأن

هذنذكرعنلمااأاإلصرارصبقمعالقتلنيةيتةالمبالنيةمن
لتاريخفىأبشعصورةعلىحدثتانهاقطنتصىأنيتبغىالصة

يصيحونوهمأورضليممدينةفيالهودذئابأمامالذحملوقفعثلصا

أنننسىأنالينبغىوهنالصأباراباسوكلنباراباسبلهذاليس

وتبدالالجماهيرتقبعنالحدودأبعدإلييكشفالبشعاألختيارهذا
هتفواالذيئنتهمأننستطيعالمخنالنفيضاليالنقيضمةعولقفها

مباركناأويصيحوذهموخمسةبأيامذلثقبلهاالنتصارىالدخولعند
الهتافالىوضحاهايةعثبينافقلبواقدجميعهمهمبأنهمالربباصماآلتي

الحالينفيهتفمنبيهمأننسقبحداللكنناأصلبهالمضاد

ءطباالعادةفيصذهالمتغيرينمعوقغرالوضعينعلىوتقلب

وصفهمولقداألحوالمنمجالإلبهااالطصئتانمجوزألالنىالجماهبر
شوفيءالثواأمير

أذنيهفىعقله4ببغامنياله

الوصفيفوقمجماسالشعباستبلهعندمانابليونكهقيلوقد

المتحيةوعظعةاالسصقبالروعةمنذهولهمارجوالياقفينالوبعضوأبدى
والبيضوالطصاطمبالطنأخرىمرةيرموننىقدقليالتمهلواتقالأنه
انفعاالمنالحنرشديدكانالمسيحالسيدأنالعجيبومنااافاسدا

أورشليمفيكانولماعنهقيلئمومناألمجاهاتشتىفىوتقلبهاالجماهر
يوعلكنعغالىااآلياتراواإذباحمهكثيروننالقصحعيدفي

084



يشهدأنمحتاجايكنلموألنهالجميعيعرفكانألنهنفسهعلىيأتمهمم
2322يواإلشانئكانماعلمألنهاإلنسانعنأحد

بئاعةعنكلههذاجانبإلييتحدثاالختيارهذاأنالمحزنومن

ثرفأوثنىطفلحياةإنقاذفىمرسلةطبيبةنجحتالبشرىالجحود

ليعبداهاالمرسلةقدىعندانحنياأنإالالصبىأبوىمنكانفاالموتكل
اللهاشكرامثلكماثربأنالهماوقالتوأضهضتهماهىفأسرعتكإله

الهسويهذاابتناينقذأنيمكنالألنهإلهاتكوفىأنالبدلهافقاال

اجميلةحديةخادىمعلكاأرسلتأنيانحافترالمرسلةفقالت
شكوالأنتنشكركفأجاباالخادمتشكرانأمتشكراننىهل

طهأرالذءالشفاقدمالذىالخادمأناكنتلقداللهمعذافأجابت

قدموهالذىالمسيحأذدالجهوكلملوآهتاللهأشكراابنكاإلىالله

قىخيركالإديهمحملالنوخادمهاللهعبدهويكندمبيالطسالى
معهميصنعوهوعبدصورةأخذالذىالمحهكانبلرضا

لصاباراباسوكاذباراباسىبلهذاليسقالوالماإحسانكل

التىالرهيبةنيجتهيحصدأذدونالبشعاالختيارهذايمرأنجمنوه

مدكتباألرضأقطاركلفىفهايعانوناليومإلىاليهودرالما

الكتابفىوتحدتالمسيحاليهوديواجهعندماانهعنوكتاباكرستى

منبالقربطبريةإقلبمفىيقيمكانأفرايمالحاخاماحمهدىجهوقصةعن
الحاخاميئكبيرابنةموتزوجالناموسمعلمىأحدوكاذالجليلبحر

اهذنهعلىطرأأذحدثأنهعكالبغضأصحدالمسيحينيبغضوكان

تكنلمداليهووتشتيتم57عامالهيكلنجراباللهحمحلماذاالسؤال

فقدالناموسعالالغيرةنقصالسببيككهلمكذللثالسبهىثفيةلل
هذاخلففظيعةخطيةدوجومنالبدإنهقالوللناموسدتهمقعصبينكانوا

184



عصوتاأنهبعدفيماهوذكركماحدثاأليامأحدوفىألمر
السالمأعطيكواناآحبضكراهيتىعنكفلهيقولاضحا

ارتدادهالهوداكتشثناولمسيحبافآمتجالمسصرتهوهذاأذوأدرك

أشبهوكانوامرةذاتبهوأحاطوااضطهادآشدفاضطهدوهعنهم
ىأخرةمروفىإربأنهقويمزوكادواألضرعليهاوانهالوالكاسرةكابالوحو

وقددسيدهأمينألتااالضطهاداتكالمعوطعامدونقذرةفةغرفحبسوه
وححوسنواتومرت3دوأوزوجتالعنهاليهودوأبعدالناصردفيتعمد

المسيإلىاليهودبعضربحفىنجحأنهعلىواقساهاالظروفأشديعاق

المسيحيينأحدقاالفيهاانطلقاالتىالليلةوفىحياتهآخرإلىمححهتهغيربقيتو

ألالمكانفىاللهمجصورأحسستإقداانطالقهححاعةحخرواممنالعرب

0391عامأعسطسعامأقوسبعنبعةأرعنسيدهإلمىالرجلوذهب

قائمأاليومإلىاالزماوباراباسالمسيحبيهااالختيارأناإلنساذيعمهلتركا
األثرالعميقة3العيدنتاثحهمجمليزالوما

العظيمواليديلبدرابص

فيهاالظاهرالبمشعاالختيارومغرىبارابامماقصةتكنمهماأنهعأل

العظيمالبديالوجداآلحمالمجرمالصاباراباسأنننسئأقينبكاالأنهإال
نرفعأنوقبلتيتوقعالحيثمنوالحياةاروريةأعطاهالذى

فىباراباسمشاواحدكلأذمننتأكدأنعليابهاالرجلمحالنراألحجار

ءجالقدءييىفىالقديمااعننمتازوهلااالمسيحمواجهة

السرأولماإللهيةوالعدالةالفصاصفيمكاننالياخذديماللىاللهحمل
فاخرةولةهولالجولدفياإلنجليزملكالخامسلهنرىويتنجتونريتشارد

يفوحأرتجدألهاعطرةابأخصفيماتتقدءمدافيالمكانفىوكانتباريال

قويتالرائحةوتالثدادازاألريجذلثولكنالمعراجوانبكلفي
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منمحصيرةألوفأوكانتالمكعلىدينهسنداتالوليمةصاحبطرحندما
المنظرهذاأبصرعندماالملكإنقيلوقدالنارفيليفيةاالسرالجنيهات

وأخذعليناكانالذىالصكالمسيحمحالقدالرجليقبلوهوبكل

االجلجثةهضبةعلىالعظيمكالبديلمكاننا

يعتقدالسيدأماميقتخرأنأوشعبإلنسانيجوزالالحقيقةوفي

إلىالعالمرآهشعبأعظمإنرودسسسلوقالءالسماءأبناأنهماليابانيون
بدأاللهإنقالمناألمريكيينبيئووجدالبريطافىالشعبهواليوم

وبعدالشمبانزيصنعثمبالغوريالالمعروفةالقردةوصنعاألسفلمن

األحمردىاثالمكسيوبعدهبالهوتنوتالمعروفالهمجىصنعذلك

افاإلنجليزىفاألسكتلندىاأللمافطأفظفطينةمنوصنعطفالياباني

ءهؤالجميعإنوالحقيقةاحسنأنهوراياألمريكىصنعالكلوآخر

الذىاألعظمبديلناالمسيحءجاحتىباراباسوكلهمواحدةطينةمن
العظيمةاليوتشارلوتأغنيةأمامهنغنى

مستعجالالوريفادىإلىآقأناكما

الوديعاللهياحملأقبلنحوقدتإذ

الدمقلبىفليغسلنمجرمإقيارب

الودجاللهياحملأقدمإليكإني

384





11

القيرولنىسمعان

الحقالمئتيا3دانمجتازارجالفسمخروا
وروئرسالكسنفأبواقروانهسمحانومو

5112مرثأصليبهليحمل

القويمنهوكمثعبأبيتهإلىعادالقيروانيحمعانإنقديمةقصةتقول
اأبىياكنتأفيبالسؤالوابتدراهوروفسالكسندرسابناهفقمابله
ارتضيتوكيفللعارصليباياحملتفمرخاصليباحملتلقدفأجاب

االناصويصليبألحملالرومانالجنودنحرقلقدتحملهألال

وأشفقتالناصريإلىنظرتلكنىالسخرةهذهمناإلفالتيمبهنهاوكان
ثمأفيياذلكعلىنادماولستعارهأحملأنفارتأيتعليه
يالكنلموجههولكننومهفيالناصرىيرىبهفإذافراشهإلىحمعانآوى

ضيائهافىالشمسءبهافىكانبلبالصلبعليهالمحكومذاكوجه
حمانيالثطوبىلهيقولوهوعانيقبلالسيدواقتربالكامل

ليشعرحمعانواستيقظأبديأفخرآلكسيتحولحملتهالذىالعارإدت

84



ءسواالقديمةالقصةهذهقبلمنمثياللهايعرفلمعظيمةغيطة
مهماعيحاصليبأذوهوواحد2معنىتحملموضوعةأمصحيحةكانت
األبدىبالمجدامرالدعلىيفتهىالنهوصيقومعاناةومتاعبآالممنيعنى

يسوعخلفالصليبلجملنحروكيفواقيرالقحمعانقصةاليوموسرى

يمكنثمومنبباللهيخطريكنلممخوعلىالسخرةهذهخالتهوكيف
يلىفيماالقصةنتابمأن

هومنالقيرواقانس

يهوديارجالاإلنجيلروايةمنبادهومماالشروانيانسكان

كانإننعلمالونحهأفريقياثهالفىيآحاتونسفيوانالقيرفييحيش
شتاتذهبكاهناكإليذهبأنهأوشهوديأبويئمنتونسولدئقد

يكنلمأنهالواضحفئحالأيعلىاألرضفيمكانكلإلىاليهود
عيدليعيدفلسطينآرضإليانهويعتتهدالمسيحوقتفيفلسطيئجيودمة

للسفرالتكاليفكانتفقدواحدةمرةسوىمذايفعللموربماالفصح
رويبدحياتهفيواحدةمرةولولهايبذأنذلكمعاليهودىيحاوالباهظه

للضيافةفيهامكانابحدلمبالوافدينهائالازدحامأازدحمتوقدالمدينهآن
المدينةلصالمؤقتةوالمساكنالعهثشسمنكتي11تقاموكانتالمبيتأو

خارجوجدولعلهارعوالمزالحقولفىأوشياالقريبةوالمدنالقرىفىأو

وماوقتهفيالعيدحضورمنيتحكنحتىآوتهعشةأومكانالمدينة

فىمعروفاأضحىأنهيعنىوروفسالكسندرسيهولدذكرأنالواضح

الرجلأنويعتقدمسيحيابيتأأضحىبأكلهبيتهأناألرجحومنالكنيسة

ونكثيرويربطهالمسيحيةالكنيسةقادةمنبلفحمسبمسيحيأيصبحلم
وقداللونأحمركانأفهويبدو311لااألسودحمعانأونيجربسمعان

لحملمروهالذينالجندأنظارعىاسترهذاولعلأفريقياكمعهلوحته
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المتصورومنالعبيدإليوأقرباللونأسودرجالباعتبارهلصليب

الكسندرسأنويبدواألصغركانوروفساألكبرابنهكانرسالكسظأن

روفصسإلىالتحيةبعثإذروميةإلىرسالتهبولسكتبعندساقوفي

محنبكشفوبولس6131روأىأمهوعلىالربفيانحتار

وعلىعظيمةمثاليةأمآكانتحمعانزوجةروفسأموأنمتميزييت

فىوبيتهالرجلمسارحددتالتىالواقعةاماماآلننقففنحنحالآي

التاربخكل

السخرةووقتمحعان

علىذهنهفىوليسأورشلحيممدينةإلمطريقهفىواقالقرحمعاناكان
ذاالتقىلماتقدمأودقائقتأخرولوالمسيحبموكبعالقةأياإلطالق

عالءاللقاحدثلماتقدمأوقديالنفسهالموكبتأخرودوالموكب

السؤااللكندفةمصاالناسيفولماعلىذلكحدثرقداإلطالق

فهالالبشريالمفهومبعلىمصادفةهناككانتإذاالصحيح

مجركالاللهإناكالاألبدوإلىكالاإللهىتيبالترفيمصادفةهناك

ءوقاوالثوانيبالدقاثقبالحرىبلوالساعاتياموأبالمثهورالعالم

كاننابليونأيامفيمؤكدأأزليأترتيبأكانالمسيحبيسوعواقالقيرحمعان
وقدالملحدينءالعلماالمفكريئمنوكانشارنياحمهفرنسىرجلهناك

واستمرضيقةزنزانةفىووضعبالسجنعليهفحمكمنابليونأغفب
فىءشىكلالزنزانةجدارعالكتببحالهضاقوإذطويالوقتافيها

ئقتصغرةتبتةالزنزانةأرضفيأبصريوموذاتبالصدفةالحياة

ءالعثىكانتوقدلكنهاوتعجبالبالطشقوقبيئفوقإلىطريقها

جميلةزهرةعنكشفتحتىيرويهاوأخذجهااهغيؤنسهالذيالوحيد
إليقادتهالزهرةهذهأنالعجيبومنالجمالفيكايةءوزرقاءبيضا
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حكيمإلهىبرتيببلصدفةمجردجواوهإلىنموهايعدفلمقه
صنحالذىإنمحلهاوكتبالسابقةالعباوةفحاءوالرجاالتعزيةلهيرسل

ابنةلهآخرجمينلهالمجاورةالزنزانةفىوكاناللههوءاألشياكل
هرةالزرأتوقدبشارلىتعرفتوقدأبيهالزيارةتأقأنتعودتصغيرة

السجانإمرأةعلىقصتهافقصتلهامحبتهمقداروعرفتغرفتهفىالتابتة

فقالتجوزفينمسامعوصلتحتىآخرإلىشخصمنالقصةوانتقلت

لدىوسعتردياشريرأيكونأنيمكنالزهرةيحبالذيالرجلإن
الصدفقهاحمهءشىيوجدالأنهشارقوأدركعنهجأفىحتىنابليون
فىوانغمستطفولتهاابوكتاالسيداتإحديتركتاللهعند

أحدسألتاألطلنطىتعبرباخرةفيوكانتيوآوذاتاإللحادظلمات
بعدليفربولإلىسنصللهافقالالرحلةمنالباقيةالمدةعةالبحارة

منيالهاااللهءشاإنبتهكمالسيدةفقالتاقهءشاإنيوماعثرأربعة
أياموبعدالصدفةوليدةءاألشياكلأنتعلمألستالعقلعنبعيدقول
وقدغرفتهاباببجانبالمرأةووقفتالسفينةعلىءهوجاعاصفةهبث
تمرهلتظنماذافسالتهالبحارنفسوأبصرتلساخهاالرعبعقد

سيدقياالوقتبعضستستمرأخهاأعتقدفأجابآبسالاصفةا

إلىأصلىوهللهافقالنهكالكىتصلىأنآرجرفصاحت

صدفةتوجدالأنهأدركناإذامعناهالمحياةناتفسيريغرمالصدفة

تتحاحتىالوجوهأدقعلىومنغمرتبءشىكلبلاإللهىالمنهاجفى
التاريخفىالمشهورةالبيورتانحماعاتكانتعليهاومارضا

أشجعمنكانواذلكوألجلالصدفةاحمهءبثىاإلطالقكلتؤمنال

انوالنيربايجتازونوكانواصدرورحابةقوةمموأكثرالناس
مأساخهموليستحايتمموأنينبغىالتىرسالتهمأنهايحسونإذمعظنمبز
المحزنةالصدفإليهاماقتهمالتى
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السخرةوصران

ونحنحمعانقصةفىأخرىنقطةعندنقفأنالواجبمنأنهعلى

حذاإكراهإليدعاهمالذيالسببهوماونألللعملنحروهأخهمنقرأ
فيجلهالذىاألسودمنظرهأهوالمسيحخلفالصليبحملعألالرجل

تكشفمتواضعةئيابايرتدىكانوربماشأناوأقلالبيضمنأحمنظر
يحملأنعديهيسهلعمالقاالذرلمفتولكانبماأورمظهرهبساطةعا

والذيئالموكبفييسيرونالذينكيرهمنأولىفهوثجومنظصليب

أنأمالمؤلمالمهينالعملهذابمثلواحدآمنهميلزمواأنيجوزال
بالصلبعليهالمحكومتجاهبالأحسواالذىاالشفاقبعضبسبكانتالمظرة

فتعرحالمرالقسيةواآلالموالتعذيبالجلدمنالقاسيةالويالتذاقوقد

اتخاذعلهلهبممشجعاوألمهوصمتهنبلشفىوكانمراتأومرةصليبهتحت
لةالمذوأحصباألسبغتسطعاذاذيبدوحالأىعلىالخطوةهذه

الجنودعمدالدافعيكنلموربماالصليببحمليلزمونهوهموالمهانة
معجلوجهعالمهمخهمانجازورغبتهمبقدرالمسيحيسوخعألالشفقة

إجباريعنئماذاإذصغيرآشيثانظرهمفىالعملكانءإبطادوذ
طويلةتكونقدمسافةالصليبحاماليسيرأنعلىاللوزردأفقيررجل

بالمسيمسابقهعالقةعلىيكنلمحمعانأزالمعتقدومنقصيرةأو

أللمولوالتعبالجهدغايةفىيراهوهوعليهباالشفاقأخولكنه
الصليبلمجملالسيدءناكيفالعظيمالسرأمامنقفأنإالهنانملكوال
كلحاملرسالتهمطلعفىانيينالعبرإلىالرسالةكاتبوصفهالذىوهو
نزىالنايزغريغوريورىعضهوقال13عبقدرتهبكلمةءاألشيا

الحىالخيزهووكانالبريةالجماهيرفأطعمولكضهجوعهاشتدلقد
عظيمبصوتصرخولكنهعطشانأنافالحقأءالممامنالنازل
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يلهواالمتعبينناديكنهودتعبدقدويشربالىفديقبلأحدعطشن

بمعثىبطرسويدعالرياحويوبخالموجليسكتقاملكنهوناملقداألحمعال

الهوتهبكاكتشهدهذهنفانسانيتهبكالتالثشيدتلنءالماعلى

أمسكوقدالمصلوبالمسيحقصةيمثلأنعليهكانألمانيأممثالأحدهمسأل
تجهدولماذاللممثلفقالجدآوقيالضخمأفرآهطبالصليبالسائل

صليبأتحملأنالمحكنمنوكانتمثلوأنتالصليباهنىبحملنافسك

الرجالأذغيرخفيفايكونألتيمكنلكنهضخمامظهرهيالكىمهحا

أكونأناستطيعحتىحتهيقتهاعلىالمسيحاآالأحسرأنيفبغىآجاب

بعدفيماالصليبتحوللقدنعمللناسأظهرهاوأناالصحيحالوضعز
أواللكنهمناكأوهناتوضعزينةأوالناسصدورعلىلىذهبأيتد
وهكاوجسدهالمسيحقلبعلىألمارهيبافظيعاكانءشىكلوقبل

الكنيسةكانتظةاتكفىالسيدآالمممقيدركأنأحديستطيع
سيفيااستيفظتدركالالتىباربمكتصيحالقديمةاليونانية

ليتحملالمسيحعلىالسيفاستيقطوقدرفقتىرجلوعلىرامماعلى

واجبناومنمكسورةوقساممزقاجسدأمجملكانلةمهوآالما

حمعاقنرىأنقبلالصليبتحتمريتعوهووألمصمتفىنقفأن
ثالرهيباليوآذلكفىمصهلحملهيسخر

السخرةتجاهوعواطفهحمعان

لحماليسخرأنقبلبالمسيحسابقةعالقةلهتكنلمحمعانأنالواضحم
الغضباواليومذلكفيتملكتاهينعاطفتأنشكوالصليبه

سخرواكلمةمنفواضحاألمربادىفىالغضبأماوالشفقة

هىأساصأفالسخرةكضبآءيمتلىالبدالكلمةهذهيسمعإنسانوأي
منفيهامامعيريدأويرفألماعلىواكراههاإلنانآلثحيةإهدار

094



العسفاخأنوألشدانعنوالعادةفىوهىلحريتهوإعداموامتهانذالل

والعشائراألفرادحياةفىءالسودابالصفحاتءملىوالتاريخوالطغيان

أنواعهابشتىالسخرةمنتعاقاليومإلىزالتوماعانتالتىوالشعوب

الفراعةآيامفىاللهمبلشعافىمانرىأذشويواالجماعيةاألدبية

فووالمسخرينالسخرةمنءماالمإلىصراخهمصعاوكيف

استبدادمنللضعيفوويلالقضاةأيامفيبشعارهيبآيقعالظلمكاذ
وعلهويسخطيغضبانالقيروانىحمعاذحقمنوكانءاألقويا

لكنأعارألمحمادونهعارآكانالصليبحملألتالخصوحماوجه

علىالشفقةعاطفةمحلهاحلتعندماءالوراإلىتزحزحتالغضبعاطفة

األولنيقوالاعتلىعندماالجلجثةهضبةإلىصعليبهلمجحلالذيالمتألم
السجونفىالروسأشرافمماعبيربعدثزجبالدهعرشالروسقيصر

روسىنبيلعلىقبكاهؤالبينومنضدهجهاقامواالتىالهائلةللثورة

االنفعاليعسالطبعكاشحادولكنهالمؤامرةفىضلعلهيكةولمشأبركان
يتحرككمازنؤانتهفييتحركفكانويشراستهانفعالهوالظمالجنفزاد

يستطيعالكيفإذاقهعلىوبحدفاطوراالمبربلعنالجريحالوحش

الكتابأعطاهشاللهخدامأحدالسجنؤاردزقدالظلميمنعأن

خرجأنبعدبالكتابقذفالنبيلولكزيقرأهأنورجاهالمقدس

رضيطاألفىيسقشرىالطغياذيزكإلهكتابيقرأيفكاظادم

يجدلمألنهليقرأهباكتابيمسكأذلتهعزولرحدتهاضطرقليلبعاولكنه
حتهمااعةالقرفيرغبةدادوازوقرأأوقرأمامةالكتابخالفآخرشيئا

الظمفىالتاريخخفىفصةأعظمورأىالفادىصليبأماموقف
المتئمالمسيحءوراأنهأدركإذروحهوهدأتنفسهرقتوهناواإلهانة
ثهيدالروحمحلهاوعلتالغضبثورةنفسهعنوانجابتبسير
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باالعدامعليهلهحكمتهءبرايئبتأنعنوعجزللمحاكمةدم

الموترسوليبصرأنتوقعيومذاتزنزانتهبابالسجانفتحوعندما
أنبعدءجاوقدنفسهالقيصرأبصرالعظيمةلدهشتهولكنأمامه

النبيلوخرجويعفويعتذرجاعهوقدتهءبراتؤكدوثيقةاكتشفى

ءوالتعساالمحزونينصديقحياتهبقيةليعيثآخرإنسانامجنهظلماتمن

عبيرآمستشىكاعزيزينشيئين5وراتركماتوعندماوالخطاة

بهاحتفظفقدالزنزانةركنمايومأبهقذفالذلىالعزيزوالكتاب

لقدالوحيدالخلصابهءجاممتابكاثما4حياتهأيامآخرإلى

اشتركالذىاألعظمالمتألإلىينظروهوالقيرواقحمعانآالمضاعت
راعيأجانسليوسفرانكدكتورأصبحعندماالصليبحملفىمعه

مايومنىالمكتبإلىجاعهشيكاغوئالكبريكشائس11إلحدى

إليهفذهبالراعىمجفرولمبدأتقدالخدمةوكانتالشمامسأحد
منيطلوهوثموعهغارقأقفرآهالخدحةموعدإلىلينبههثماسال

وقاالاظدمةءلبدءجاقدالميعادإذطسيدياالمثماميافقال3النافذ

ءفىكلشيتفقدعذلكإلىنبهتنىألنككصأشالراعى

أنظركنتلقدالراعىفقالتبكىلماذاولكنالشماسلهفقال

فيهامنيعيشأنومرعبمفزعتشىإنهالشكالعديدةاألكواخهذهإلي

لكنحقامؤلمهذاالثماسفقاالةالفقيرالتعسةالحاةهذه
المناظرمذعألستتعودقديلمبعدسيدكياهكدانفسكققدقال

أنأقحىمابكينىيئالنهحووهذافللثأعمأناالراعىفقال

المأساةامباالةودوذتقلنراوعدباستهانةيناآلضآالمإلىننظر

المسيحمعالعظيميومهفيالقيرواقحمعانمهاتبرأالتى
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السخرةوآألمطن

ؤنفستركتماومدفسمعاناسخرةاستمرتالوقتممنعملسسا

السخرةبألمبدأتبالمسيحلحعانعالقةأذالحجيبنولكنآالممن

والدموعوالتباأللمنقطةمنالسيدمعحياتناتبدأماأكروما
وبدأتالخوخزراتفىلهماكلالشبانأحدضعواناألحزو

ادطركلاوأءجاالصقجعولكنءجيدبمحصولتبشراألشجار
القسيسوذآحادعدةعاتاالجظعةفلكبعدالشابتغيبوقد

يتلفالذئباإللهلهعالقةالإنهوقالالقسيسفيالشابوثارعنهيسألط

منأكرمجبكالقهقالتمفزةالقسيسوصصالبالحقيعجتانه

يعمولكنهالصقيعبدونأفضليكوناقدالخوخأنيعمفإنهالخوخ
الينويواليةمنشابفشلبالصقيعأفضلتكونقدأنكأيضآ

هزمولكنهالقشريعىالمجلسإلىسعىالثانيةالسنةوفيعملةامريكساقفي

انهيارلهعاماحدثوعشريئتسعةممرهكانلماوثافيةمرةالعملفيفشلثج

الشيوخمجلسفيينجحولمالواليةمجلسانتخاباتقهزمثم4عبها
مجلمهإلىأخرىمرذوسىالرثيسلنيابةترشيحمعركةفىحزمسنةوبعد

لاابروهوالمتحدةلوالياترئيساحتانت5681سنةوفىوفشلالشيوخ

الشإبأحدطلبتأللمولالفشلصنعهالذىالعظيمجلالرلنكوله

وألمتعبدوذالحياةفييقهجسهلبعملعليهيشرانلمجشرعوردهنرمن
تحاولوالكاتباتكونأنتقدرالثابالأيهايقولبيقشرإليهوكتب

التجارةوأشغالالسنهنكلدعوالقعوسيةفىئفكروالقيآضوتكونأن

كنتوالاطبفنتدرسوالودروبهاالسياسةعنوامتنعجانبا

عملهلهذهمنأمروالألنهتفكزوالتدرسوالمالحاأوفالحآ

صعبفيهماكلعالمإليأتيتألنكإبنىياعليكاآإقبهآوالقيا
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القبرسهلةفيهالحياةواحدآمكاناإالأعرفالوإقشماق

األبديءبالجزاارتباطهادونالقبرهىالحياةضهايةأنلوضيقهوهذه

ونيكأنالبدالذى

فاكالهماارعخدماالمسيحمعحمعانقصةبدأتلقدحالاىعلى

فيهاحملالتىالمؤلمةبالسخرةوألزمحريتهالرجلفقدوعندمااآلالمطريق

المرتبهطاليقينهذامعاآلالمطريقفييسرأنالبدمسيحىوكلالصليب

فثابتحقيؤةانهاأماوقتيةواآلالمضيقةاآلالمإنمسيحىألمبكل
عارآكانالوقتذللثفيوالصليبحملهمنفكماكالبصليبارتباطهامن

رخيصغيردينأنهاالدوامعلىتعلنوالمسيحيةيطاقوألمآاليحتملال

ءالشهدادمشبحارتخوضوهىذللثفعلتالعالمغزوأرادتعندماواخها
محياحهذاتمنشىءكلدفعوابلفحسبمسروريناأللميقبلوالمالذيئ
أنعلىاحمهأجلمةيهانواأذمستأهلينحسبراألنهمببهجةيغنونوهم
لناءتنشىالوقتيةضيقتناضةألنوقتيةذلكجانبإلىاآلالمهذه
471كو2أبديامجدثقلرأك

السخرةومجدميان

13لستالخالدالسخرةهذهمجدإلماألمرآحربنايأقوهذا
فيحانسادركهلاوالصليبيحملوهوحمعانخطاهاخطوةكم
منلكللحلودمفتوحدائماالطريقوأنالخلودإلىيخطوأنهالمحظةتالث

علىظهرواالذينواألبطالالملوكأعظموأنالمسيحخلفالصليبيححل
بهظفريالذالشرفلهمأتيحلووتمنواععانحسدوابعدفيمااألرض
منأعظمغنىحالمسيعارموعىحسبلقداأجلاالقديمالقيروافى
المسيحأجملمننفايةمجبهاوحوءاألشياكلبولسوخسرمصرخزاثن
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التىالخالدةآوحمتهاضحتالصليبمعاركفىبهااصيبالتىالجراح
فىاألبطالصدورأوالرووسهاماتعلىاألوحمةأعظماازاعيضمحل
ذهبنيوملرمارتندكتورعلىالنازيونقبضانبعداالريخ
توديععنداألبوقالوالديهزياردإليأمريكىقسيىوهوترنزدكتور

نيوملرمارتنووالدةوالدعلىتتأثرالطامريإلىتذهبعندماالزائر

آأماالموضوعالفرحعظمةيعرفالللمسيحتابمأئعلىتشفقأنيمكنك
فىابئلنايكونأنمروعأمرإنهفعمالعارمحتقريئالصليبيحتملونالذين

منأشرءشىهناكيكونأذيمكقكانولكىذلكنلمركونحنالمعتقل
العثييدذلكيكونأنمارقابنناثهيدآورففرطلباللهأنلوذلك

منلكلرائعاومثاالنموفجآالتاريخمعالقيرواقحمعانأصبحلقد

خداممشاهرمنواحدآإنقيلدقدوالمسيحأجلمناألدميتحمله
يقرأوكانجانبكلمنعليهأطبقااللذفيوالظلمباالضطهادضاقالله
أنأرجوكياربويعرخيتوقفبهوإذاالمقدسالكتابيومذات

ثمالكتابوأغلقوالمالمبالراحةقلبىيمالهوعدأاوتشجيعاتعطينى
أتيأكانمجتازأرجالفسخرواالقولعلىتقعانبعيفيهفإذاليقرأدط

ةيقولوطواللهأمامالرجلوصرخمروالىاانسوهولاهـش

الصليبمجملالذيوافىرالقحمعانأكونأنأستحقولستياربكثيراطه

ايسوعخلف

الرومانالجندحهأرلوعندماالمحظةتللثمنعظيمةبركةحمعاننال

ارتبطالرجلأنعجيباشقحاكانالجلجثةهضبةعندالصليبحملمن

األغلبعلىكانيةأنطاكمدينةوفىليحملهوعاشذلكبعديالصليب

الكنيسةفيأنطاكيةفيوكانهناكللكنيسةالخمسةالقادةماواحدأ

القيرواقولوعيوسنيجريدعىالذيوحمعانبرناباومعلمونءأنبيافاك
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311أعوشاولبعالررئيسهيرودسمعتربالذيمناين
سلمواالعظيمةالتحيةهذهتأقىفيهاللكثيريئبولستحيةوفيروميةوفي

وبرجع61031روأىامهوعلىالربفىالختارروفسعلى

جماومنالحياةقيدعلىكاناالذينروفسوابنهانصلزوجقةضأنها

البيتأنالمعتقدومنوالكسندرحممااذيموتبعدالبارزينالمسيحيين

البيوتمنواحدأذلكمنأكثرأصبحبلفحسبللمسييتحوللمكله
المباركوانجيلهللمسيحصاتالخدأعظمآدتالتىالحظيمة

لقدأباناياوصاحاأبيهماإلىيومذاتىوروفكسسندرسالءجا

وكدناالمسيحءوراالصليبحملتعندما4العظيمفحلكعلىنغبطكعشنا
ءالنداولبيناصليبهإلىدعاناالسيدألذاليومففعلالولكنناتحسدك

صليبهومجملنفسهفلينكروراقيأقأنأحدأرادإنقالإذضلك

وغنىالولدفيوزوجتهحمعاذواحتضن6142متويتبعنى

األرضاهذهعلىالضاسرماليينبمثلهايتغنىوالتىالصليبأغنيةالجميع

األمينالفادياتجعصليبىحملقابال

المهينالعاروارتدانفسىإنكارراصيا

القردبمواليوحونصدبأسثىليفهو

نصحيبأسنىليفهوطراالناسصافىإن
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31

لقتائباللص

اليومانكلكاقولالحتىيسوعلهفقال

323لواالفردوسفىمعىكون

لجلسةشوبرناردوصفمنوأالعاقسىفاوهناكأنأظنلمت
صوكليمنجانييهوعلىاألولىااللميةالحربأعقابفيولسونروو

ألمانيامعالصلحمعاهدةتوقيععنداألنجليزىلويدواللوردمىالفرن
قسوةمنيكنومهمالصينبينالمسيحجلسلقدالثالئةعنقالإذ

كانإذالصوابدائرةعنيخرجلمفإنهالتعبرفيالساخرالكاتب
الصحيحةالمسيحيةبالمبادصالعالميعيشأنمسيحيآيريدرجالباعتبارهولسون
يريدونوهموالفرتسييناالنجليزجماحيكبحلكىالجهدوسعهمايجاهد
جماحمهمممبحعنعجزعندمالذلكووضعواناألمناألنتفام
ظهوركثرةمالحظتهتجدربراولطهاالثانيةالعالميةرباألساس

الديئئيابارتدىالذىاللصفهنأكالصليبمسرحيةفىاللصوص
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رجالأوحنانأوقيافايكشولموصلصمغارةإلىافهبيتحولىالذ
الدينمنوااتخنالذينالصوصاإالالوقتذلكفياألمةقاثواالذبنالدين

تحولالذىالوطنىبارباسوهناكوأحطهاالسرقاتألبشعستارأ
المسيحمنيمعنصلباالذانوهناكالصليبيوممكانهالمسيحوأخذلصا

صنهمويمزقالناسيعرىدائمأالصليبإنالحقيقةوفييسارهوعلى

المسيحأمامالناسفجميعالدقةشثناوإنحمقيقتهمعلىهمويظهرئيابهم
يتوبلصبينالفرقهوشرولصبينوالفرقضهاقهسلبوالصوص

بقولمثلهناككانوإذاااألخيرةلحظةثرهوإثمهفىيستمروآخا

نفاإليمانعنيرتدلمنءالعمابابمنلحيماإليطريقهناك

اقهءشاوقدالجحيمبابمنءالمماإلىطريقففاكصحيحأيفأسالعك
مدىعلىالخالدنموذجهااللعالتاثبقصةمجعلأنالعاليةالعظتمةإرادئهفي

يلىفيماالقصةنتابمأنلذلثسنواألجيال

وحياكهىا

المسيحيمينعنكانالذىاللصأهو3اااللصهذاهوومن

أنهمنهالتقليديهيذهبمايحددلمالكتابألننعلملسناايسارهعنأم
السيدأناعتبارملىذكإليالتقليدجنحوربمااليمينعنكانالذىاللص

ولسنااليسارعنالملعونينءوالجدااليمنعنالمباركينافالخرسيقيم

بالتأكيدنعمكناوإنالتقاليدتقولكماديسماسغيرآأديسماسأحمهنعلم
قاطعىكاناأنهقايقيداللصينعنومرقسمتىاستعملهالذىالتعبيرأن

الظهعلىهذاويشجعالمجرآتعنىلوقااستعملهاالىوالكلمطريق
باراباسكانوربماالغيورينصبزبالمعروفالثورىالحزبمنكانبأنه
معاونيهأظهرمنكاناصلبااللذيناللصينأنالمرجحومنقوادهأبرزمن

قدالحزبهذابأنباراباسعندراستناعندذكرناوقدومساعديه
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نهائبآءقضاطيهققدالرومانيتيطسوأنالرومانيةاللطةلمناهضةام
ربوامعاقبهمفىماصارالرومانيالقانونكاناورشلبممبرتدعند
وهكالوالنىالسطوإليالجوعهمدوقدالمغايرفىاوعاسوالجبالإلى

والفسادحرفتهموالقتلالسلببحوأامواإلجراللصوصيةإليهووا

يقولنهالمسحمجياةرايهوعلمعلىكاذأنهالثابتومنطييعحهم

أنيمكنوال3214الومحلهفىىثميئايفعلفلمهذالما
وقدسيدنابأعمالتامةكرايةعألكانمنإالعولاهذامثيايقول
أخبارعلىيتعرفأنجهههكاقالذىالغيورينحزبأنالبعضتصور

علىالمورةابدأتإذاحتىموقفهلمعرفةيرسلهكانواصجاهاتهللسيد

ركطبهفىيروالارهصإلىالوقوفإليارعوطالرومانيالطفيان

قديمثقليدوهناكمتدينبيتاليينتمىكانربمااللصأنيعتقدوالبعض

وهااللفلوعبععائلةتعرضتعندماشبابهأوائلفيشاباكانإنهيقول

متظرولكنمتهمواحدأكاناللموصمنلمجقوعةمصرإلىطريقهافي

المياركالطفلأيهايقرليبهفإذاقيهأئرتوبراعتهوجمالهيسوعالطفل
معلثمملتهماوالتنسىفاذكرقليرحمتكفيهتظهريومءجاإذا

وأقعفيهوواتماعليهيرتكزسندمنلهليسالعقليدهذاأنووأصح

عنهاالنجيليةالروايةعنالمنعكسةالمالمحأوالصدىالحال

وآالمهل

شكالاثصاللصآالمشنتحدثأناإلطالقكلالسهلمنلس

األخيرةالمحظةفيالسيدالىبهواإلتيانحياتهتغييرفيالعواملأهممنمحانت
لكمااتهوتعامالرجلمكلهىالصلبمأنالبعضيظنوقد

انحزواالمتاعبمنالطويلالتهرمجرىونهايةاآلالمأعمئكانتالواقعفى
الغروبإفىغوارافيتسرعحياتهىوكاآلنهووهاعناهاالتى



الساعاتالثنازفىالعدلهتعدبلخبتكويهالمنهالنارفةالدمقطرات

يبدوالذىباكدهتارمجةيشعرضهوهااارضاعلهدهاالقية

ماذاترىااءوالمثقابالتعاشءممتلىعينيهأماممتالحقكشري

الذكرىالم6كانتالصليبفوقوهوهااجترالتىيالمهكانت

تحوالمتتابعةخطواتهوأنقبلحياتهفيعاشهاالتىالبريئةولةا

امهاكممهدإلىيرجواأنتمنواالذينأكثروماوالشرالجريمة

كافاآلخراللصطلبةأنومععاشوهلمامغايرنحوعلىالقصةليبدأوا
مجدفوهوذلكأمكنلوالصليبمنالصخلصىوااألرضإلىالعودة

منكانوإنالطلبذامثليطلبلمالمائبااللصأنإالالمسيحعلى
أصغيرصبيااألوكاتهسنويذكروهوالمهوآهاتهفيغرقأنهالمتصور

كانتهلاالناشبينعةووداوسالموأمنءهلموفىطريقهيشقأ

فياوظن4استهوتهعليابمثلالشبابخلالذكطوعاآالمهىاآلالم

التىوالقيمءالمبادىاألمرمطلعفىبحملوكانوثحبهلوطنهاإلنقاذ
إلىالتياريجرتالقويةالمياهفيكالسابحبهذافالنهايةاليستحكههاظن

اهاتوأسالمثللىبدأبأابضوآمنابالعالدهريكقلمما
التىوالجرائجاآلثامفىالتورطهوأمبهبدأكاتماماالنقيضىعللينتهى

فىغاصوقدقلجهافينفسهوجدذلمعولكنهحسابهفيولمجلها

مراتخرأدركالتىالحياةهىأمتلجرىالوهوالهامةإلىمستنقعها
رضاهذهعلىاألخيرةساعاتهافيبالمساميرمقيدةوهىضاعتأنها

الصليبعلىجملتهالتىالرهيبةبالعقوبةشياوبهيشالذىالعذابهوأم

مىجميعهاهذمأومتةواتكونقدارضواءالمطمعلقأبين

رضيةاحياتهمنةالحاالدققةالحظةتلكئذهنهآأماضهضتاثى

أنهإالالصليبفوقاوهوالرجلعلىسيطرالذىاأللمنوعكانأياأنهعلى



الرجلمجكمأنالمستحيلمنكانتوحدهاأللمانإلياإلشارةالالزمن
كاناأللمهذاأنإذيسوعالمسيحفىالذىالحقتجاهارهأفكيوجه3و

أنبالغريمنأليسالنعمةبهونعنىطوأهمأعظمهوبماصحوبا
نفذلكومعلمشاجهةمنكاملوجهعلىشالثندأيحدثواحشتئأ
رضاعنءالسمابعداآلخرعنيبعدأحدهماكليهمافيالناتجننلألئر

العاسىجرامنقطعةليصبحالطينتحولولكهاالشمعتذيبقالنار

وعاشاتقريباداحدنهجعلهالحياةفالمصانسارطالصالبةشميد

ذلكومعةوالظروفساليبوااألوضاعمنالكلثيرفيهااختلطتحياة

قدالجحيمإليباآلخوهويءالسماإلىبأحدهماصعدالذىفاأللم
باألسرارشمايكنمهماولكلنهاالعجيباللغزهوهذاإنلطنقو

يدركآنالبشرىالذهنيستطعالالتىضكوالالنحةأنهاإالاإللهية
المثيرطنحوعلىالموتالحياةقصةكيلوشثالناسىجماةوكنههائكقها

كانذافالهالكواللصالتائبالصابيناألبدىالفارقفىاهنرالل

الخفيةالحقيقةنفالمسيحإليالصاقادالذىهواأللمأنالقصةفىلمظاهر
سليضعلىاألبدىالحياةيهرمصيرهربطتالتىالمعفاضلةالندمةأنهاهى

الكاملالتفسيراألبديةفىنجدولعلناالحاضرالعالمفيكشفهالسهلمنه

الظاهرىبالفصاآلننقنعأنلناكانقافالدنياالحياةفيفهمهفاتنالما

فيوالرويةالتاملىإلىهثالنمالكبرالدافعهواأللمأنقافن
فلكيفعلألم6تصنعأوزيفكونوتقييمهابأكملهاحياتهقصة
وكانعاأورشليمومالفسادأاألرضفيعاثالذىاقديمالملكمنسى

عنهالكتابالإليهإرجاعهفياللهاستخلحهاالتىمىالالوسيلةهواأللم
رجعوكل3302أخ2إلههالربوطلبتضايقفل

الييرجعألمترشيشإليالهروبفيحريتهيملثوهواللهإلينانبو



فاستجابنىالربيتىصمندعوتالحوثبطنفيصالتهبعدلسيد

قلبفيالصقافيطرحشألنكصوقافسصعتالهاويةجوفماصرخت

قدقلتولججكتياراتكجميعفوفيجازتنقربفأحاطالبحار
قدئدسمكهيهلإلىأنظرأعودولكننىعينيكماممنطردت

نزلتبرأعىالبحرعشبالئفكربىطأطالتقسإليمياهامحصنكتنى

الوهدةمنأصعدتثمبداإليعلىرضامغاليقالجبالأيعافلالي
إليلثفجاعتالربذكرتنفسىفيأعيتحينإلهىالربأيهاحياني

نعمخبميزكونكاذبةأباطيليراعونالذينسكقدههيهلىإلىحقى
يونانأاضالعىللربنذرتهبماوأوفىلكأذبحالحمدفبصوتأناأما

األلمممقفيصاحاهوقدماللصيداتمزقتعندما29
3224لواملكوتكفىجئتمتئياربأذكرفى

الجمانها

العاريخكلفيالمؤمنهالعفسإليهارتقماأروعميتاللصإيمانكان
الظالمقلبفيلمعالذىاإليمانهذادراسةفيالتعمقالواجبمنولعله
هوءضىكلأولكانلقد6ةاأعماقفيالفريدةالدرةتالخكا

أاقهتخافأنتأوالاآلخرلزميلهيقولاذباقهالحقيقىاإليمان

منكانإذاوصاوجهوعلىملحدأذلكقبلاللصيكنلموريما

التعصهبروحءممتلىوهوطالغزاةيطردأنيريدكانالذكالالثورىالحزب
الكثيريينكاطانكانلكالتأنالجايرمنولكنوللشريةللوطن

والباطلالحقفىبهيقسصرنأويرددونهاممعنحمياتهمفياطهيزيدالالذيئ

وحلصوصمتصرفاصيمأوحياتهمفىأثرأدنيلهيكونأنثون
ايسرقوناوينهبونوهمحتىياحمهالنطقمنبأموالباطهيؤمنونذلث

اإليمانمجردعنتمامأبختلفءثىاللهبشخصاإلحساسإذالحقيقةفى
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التاسبعضولكندموصالطبيعىالجمالأنيؤمنونالناسكلوجوده

اآلخرونبيماقلوبهممنلهنويفرصبقوةبهيحسونالذيئهمقط
اطهوجودينكروذالالذينالناسأكثرومابالمرةلهيتحركونال

بهويتصلونمعهيتعاملونبأخهمالمقنعالعميقالشعوريفقدونذئومع

صاالموظفوجدولكنهالمتجراحبمجدولممتجرمنرجلتقدم
دموصكيرشكقفقليالالميزانزودجوقلهقالوعندئذبالييع
دموصشىانيقولهوهومعاتباالرجلإفىجوقونظراآلن

بهآمنوقدنعكلفيالحاضرالقههوجوقسيدكاندائما

لبالصعلىوهوأمامههبةوالوبالخوفوأحساللص

شواتعاشلقدبالخطيةالعميقاإليمانلهكانذفهجانبإليثم

شيثةهناكأنيفكريكادوهوآواإلجراواالثموالشرالفسادحياةفىطويلة
كنهولوالفجارواألممةبالخطاةيلحقعقاباهناكأنأوخطيهاحمه

بربينبقارنوهوالخموصوجهوعالوعلىالحقيقةطيدركاآلن

ولمافعدنامااقاستننالننافبعدلنحةأماالظاهروشرهالمسيح

البرىبالوجهضيقةالرجلهأخذلقدمحدهفىليسشيثايفعلفلمهذا
أشبهكانواالذيناآلخرينشرورتجاهالمرقفعبالسموجوارهإلىالمجروح
حياتهصفحاتسودتالتىعةالبشاياهىليرهووعادالعاويةبالذئاب

يقبلوهوكورانأولفأوفىوقبالذنبافاالعترفىوعظماراثعاوكان

هلهالعادلةاللهضوبة

تعييرفىورميلههوبدألقداللهبرحمةيتااإليمانأيضاكانثم

بالمصلوبوسخريتهاالمزرىلهوهافياآلثمةالجماهرمعواشزكالمسبح

يفعلونماذايعلمونالمألضهلهمأغفرأبتاهياالروةيسمعبهذاف
تواالرقةرلىعاعندوذابقلبهانكسرهناولعله3243لوا
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والحماقةوالشردافيفىيواجهوالسالمالبغفىيواجهوالحبثسوة

برحمةوآمنالنقيضإليالنقيضمنالرجلتحولوهناوالضغينة

مخوعظماشرهكانمهماأتوأدركوغفرانهوجودهوإصانهالله

إليهاالتجاهفىيزددلمثمومنوأعظمأعلىالمسيحغفرانفإنالسيد
خلتدقائقمتذمنهفرطعابالتجاوز

األلجىالمسيحبملثيؤمنوهووالذروةالسمتبلغاإليمانهذاأنعلى
فصلكماآخرإيمانبكلأقارنهأنأريدولستالصلبعلىمعلقوهو

أبابراهيمفيهمبماالجميععلىتقوقأنهيعتقدوهوهوايتالكسندر
اليومذلكفىوأتباعهالمسحصحابثرويطجميعاوالتالميذالمؤمنين

لهأنزإذابالمسيحيؤمنأناستعدادعلىاآلخراللمهكانلقدالرهيب

ولمإيمانهداتبعثرجميعاالتالميذأنعاوإياهانفهوخلصالصليبص
تلميذأيقلألمالقيامةبعدالبالغةبالصعوبةإاليصرجعوهأقيسطيعوا
44212لواإسراثيليفديأنالمزمعهوأنهنرجوكناعمواس

وربيصبحأنقبلالمسرميرأثرفييديهبوضعيقينهتومابطبروالم
اإلهانةقلبوفىالصليبفوقوهووملكاربأبالمسيحآمناللصهذالكن

يلىالمصلوبالمسيحأنوآمنمايوماسيقوآأنهآمنقدوالعار

يرجعأنيريدالوهوتبدىكماماوديوسوفوملكربجواره
يأملولكنهالصليبفوقمنبالنزولالقديمةالحياةالياآلخركالص

وتنتىويسودمجكماعنداألبدىالمسياملكفيمكاناقعطيهرحمةفى
بديةابالمغالرجلآمنلقدااألرضمناسدواالمياذل

اإلهانةقلبفيبشرىإليهايرتفعلمبلغةاإليمانبهذاينطقأناللهوأعطاه
المسيحارورصصليبهعلىمعلقوهوالتاثاللصبهافلهكماوالعار

جيملاتاريغفىأخرىمرةريتأنهيهاتنحوعلىاناالمتألم
ارالعصوو



وصصه

لوغسطينوسياقالاوكاالمجيمبابمنالعمماإلىطريقهناكقأ
انقاذفيالمسيحأنوالبدالمصملوبإليواحدةنظرةفيحياةهناك

ائئنموفجأومثاالبلدةإقاامنءاستثنالهلملمالجحيممنالرجل
تضيعأوتسقطأنيمكنالثابتة

لكللملعصا

تعنىاكفارةكلمتاكانتذاولكاملشاملالخالصهذانالواضحومن

صليةاظاياهجميعظىقدالمسيحصليبنفالسرأوءالغطا

انأعمولسترضأهلىحياتهطوالاقرفهاوالتىالموروثةوالفعلية
أعتدأننىإاللداودالعالثينواالثاقالمزمورعأوقرأقدالرجلكان

لجميعيغنيهأنالصايبفوقمنيمكةفيهالمزمورتجسدالذىالرجللن
وسترتافكرللذىطوبىرضاكلفيشرارواكلةوااةا

هثعهكروفىوالظيةالربلهمجسباللرجلطوبىخطيته
2و231مز

بدونبمالخالصهذاأنمورجانكامبلمحنالظأنالمثرمنولعله
ءالخاطىبينبثريةوساطةوبلوناإلطالقكلأعمالأويةمعموأواثضفر

اليستطاعءالسمالشبأنالزعمعلىكامالءقضايوهناونحلصه
أماتواصغاالأطفاممانواولوحتىالمعموديةفرصةلهمتقحلمنيق
هالولعلالمعرديةطهللضهمأنقيلصغرهمفيأووالدتهمكب
يمكةمملكلمحنيداهعرتاللصأناذممالبااإليمانارتباطيبدد

االيماقكانلقدإليهتسعياأنبمكنسعىكلعنهوقدماهبهيقومأدآ

وهـايقدحهأدأالرجليملككانعاكلهابالفنمافواالعزباقلب
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ااألخيرةالحظةفىأختبرهاالتىالمتغرةاوودةالحياةظنالحقيقىالفصاح

اأاألخيرةلحظاتهفىبلاألخيريومهفىالمانيةاالوالدةالرجلولدلقد

اصلقوالمجدالملكوتلدخولالوجدالشرطهىالوالدةهذهوكانت

ملكوتيريأييقدرالفوقمنيولذالأحدكانانلكأقولالحق

3ميوالله

لحظةفةلغدص

لحظةفيتماللصىخالصأنأدركنامتىوأممقأبلغاألمرانعله

لهالحياةوتسليميحالممخالنقسءلقاساساقوالخالصواحدة

لهأكدبلقصرتأوطالتالزمنمنلحظاتاللضنفسالسيديعلقولم
القولإليحاجةوالالفردوسفيكالمايلتقىحتئينقضىلناليومأن

النفسفيهتستفرراحةمحانأوالمطهرإليإشارةاأهنايوردلمالمسيحبان

يهوهشهودأوالسبتينمزاعمبقوةنشجبأنالبدوهتاالقيامةيومإلي
ويتالشىالمؤمنونليبقىتنهضثمالقيامةيومإليتنامالنفسأنعمونيزالذين

اقتالوتقتلهاالضاللةهذهمواجهةفيااليرمكلمةإناألشرار

الصلواتيلىوتحتاجرمكانإليالنفستذهبأنيمكةوال

وسالفردإليذلكبعدتطيرلكىأشبهماأوالكنسيةالشفاعاتأو

ااوحوقوةبكلالتفسيرهذاوجهفىهاتاثباالصافقصة

همحلهالمسيححلالذياآلثمللمذنبالكاملالتريرهلىلحظةفيالخالص4

الصليبعلىعاتالمسيحأنالمعروفومغهوالعقوبةالموتفىنهمكاوأت

اللصينسيقانكسرتكماصاقاهتكلحرلمذلكجلوالصيناقبل
إليهاالسالتائبالصالفوكوسفيالمسيحفتظر
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وافائرددأوشبهةأثفىدونمذهلةعجيبةلحظةفيهذاكلتم

صرلفىيعيمثونالذفيالمؤمنينمقوىيرهاللمابينفارقمنهناككان

لحظةفيجميعهانمتواقجيدوالتقديمىالتبريرأنفهواألرضعالالحياة

السيدبقبولالحالفييتمالتبريرنفالمؤمنينسائرفيأماواحدة
بديةاياةووارئاابنايحامنالحياةبلمسةالمؤمنويصبح

االمجديلىيفتأنإليالسيدفىومضمونابالخالصومتمتعا

مفأعطاقبلوهالذيئكلوأماانجيلهمطلعفييوحناالرسوليقول
دمماليسولدواالذفيهباسالمؤمنونأىالمحةأوالديصيرواأنسلطانا
31و21أليواللهمنبلرجلمشيئةمنوالجسدمشيئةمنوال

فيبفابطيلتقىأنتعودالقسوصسأحدأنهنانذكرأنالطريعتمنولعله

الضابطتعودوقدالحديديةالسكةعربةفياسفرفيالخالعسجيشفي

يقولماذاالرجلوصار11نحلصأنتهلللقسيسيقولأن

شهاوأجابمحلهفيكانلوجوابهيكونماذامولاألسقفوسال

بكلمةتقصدماذاأسألهأنيمكنعظيماوقديسأمتضلعاعالماوكان
الماضاإليتشيرالىواسوزيسمكنكطالكلحةأهىمخلص

معمثهعهتقصدآأالجديدةبالوالدةواحدةدفعةتمالذيالتبريروقعنى

تقصدآأوالشرالخطيةمكافحةفيالحاضرإليوتشيرسوزومنيس
يعبرعندماالمستقبلإليوتشرسوزوحمينسحالكلمة

آواآلثاوالضاعبالتجارببهتحيطتعودلنمضمونأسالمابديةاإليالمؤمن
حياةإليواحدةلحظةوفيواحديومفياللصعبرلقدااأخرىمرة

ااواقجدوالتقديسالتبرير

بطرسللرسولأعطيخهاالتىالنعمةإنيقولوهودتهالقديسينأحدصلى

إليهأصلأنمنأعلىبولسللرسولقدمتهالذىاإلحسانومنئأعظم
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آخروقالاااقائبللصآعطيتهاالتىالرحةحنىانارجوهمماكل

ليسالىالناسأقربفإنمكاقعنوتبحثونءالسماإلىهبونتذعندما

الذىالمكانإنميعالمعتالمينهمنواحدأوبولساوبطرس

يصيحوهرالمسيحكفرانلهاتسعالذياللصمجوارهتاكفيهستجدوننى

أقولالحقالطيمالجواباعهومحملكوتكفيجئتمتىيارباذكرق
ااالفردوسفىمىتكوناليومإنكلك
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كنىفىوهو

يمحشججيمصكغكأيميم

ضتحءخسصصخض

يميمآ


