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الرامىيوسف

وهـوالرامةمنالذىلوسـفانلمال

منالخوفلـبصخفيةولكنيـسوعدليحذ
جحمـديأخـذانليالطسسـألالخـود

83اولـوعا

شوارعمنمتنهورشارعفىتعملالممرضاتالراهباتىإحاكانت

وقدللمصافحةيدهمادآالروسالجنردأحدفجأةشماقدمعندمارلن

ألالمسيحيسوعةفقطالتاليتينطمتيناللهاوقالالفرحءسحماوجههعلت

كلمنأحبهإنىداتوأضافتعينهااليهلماتددتهـتملحظةإليهتقظ

ممبقحنونبصوتوقالالفرحملؤهانظرةالجندىإليهافنظرقلبى

الالمسيحوعلمجبوتوالجميعوأوالدىامرأقماووأىأالكدى

ليتباركيؤتمحبوبآفقالتأخةأمامهاالماتلالمجهولالجخدىفىضةالممرورأت

داالعزيزةعائلتكمحفظووليباركالربليبارككاألبدإلىالله

لمالييهاعظيماواسعآبابآحشالراىيوسفقصةإذلهأمينادم



يظهرواأنإلمالختفونالمسيحتالميذوهمتاألرضعألالموجودنالس
الصلبوقتفىالمتوقعغمرعلالرجلظهركماتلكاوالصورةهبهذ

لعلهبلطواالمتيازاتالمواهبمنعاطاليكنلمالرجلأنالغربومن
عووأجملأروعوامتيازاتوأعظمأكرمواهبيمالثكان
لمةالكماللتلمذةوالمعطلالمعوقكانتنفسهااالمتيازاتفيذهذلك

أمامهوقفتالتىالحواجزكلمنالصليبحررهحتىالصحيحة

نفسهالصليبكهزةالبشرىالوجدانيهزأنيمكنشيئااعلمولست
يألفماارجلاقصةنتاصااليومنحنوها

الجنتلمانللهذبالرجلالرأمىلوسف

لمرمماالراىليوسفصورةيعطيناسهالمقابالأنالغريبمن
غنىرجلبالقولمتىفيصفهالجديدتالعهدفلدثئيرتعط

شريفأرممث9مرقسعنهوقالالممتازاليهودىطرارمنهوأو

مراورجالمش9بالوصفلوقاونعتهالعظـيمالروماقالمثالهواو
هوأوعادالرجالطيباجماتالربعضفىوترجصتباراصالحأ

أفضلنفسهفىجمعالذىالرجلأنهأئالخلقالمهذباليوناقامثال

نانىاليوونبلومافماالرعظمةودىاليهووةثرالشعوبخصائص

فىمابكلالجنتلمانفهوواحدةعصريةكلمةفىنصفهأنأردنافإذا

غنياكانإذالثروةتعورهالالذئالرجلكانمعنىمنالكلمة

فىالصخرفىنحتهالذئالقرذاتهنغخاهعالنتعرفأذونستطيع
هوروالزاالشجاربهتحفعظيمابستاناقرتهكانتفإذابمستان

قصرآأورشليمفىيملثكانأنهالمعتقىومنبيتهأوتمرهيكونفكم
االقالـيمفىمبيوجانبإلىبيتاالعاصمةفىيملكونالذكأكالكثيرين

يمتلككانأنهالواضحومنالمقدسةينةالمافىقبرهنحتأيضأولهذا



ترالمقالبخيلبالرجلليسفهوتمتلكهالثروةكانتمماأكرلروة

نحىنحوعلىلروتهببستمتعأنيستطيعالذىالرجلهوبلنفسهعلى

والكلمةالثريفالرجلفيوغنىمجردمنأكثروهوةكريم

الفومسادةمنفهووالحياةالمنبتاالرستقراطىالشخصعنتكخف

أنهءاألشياعلىوحكهتصرفهمنويبدوثمعامأورعاعهممنوليس

اإلسفاتيلوثهلموالتفليدوالمحاكاةبالمحاراةرئتغالالتىالمبادممثءعابأمن
مظهرآاالشر1هوبلوعصرهمهايقاألمةقادةفيهمحقطالذى

كبارإاليبلغهيكنلممركزوهوالسنهدريمفىعضوأكاتةوطوكا
يكنلمإنهأخرىبعبارةأوالوقتذلكفىاليهوديةخصياتال

وجودهمعنىيحسالذىالقائدبالالعاجىبرجهقيعيشالذىالشربف

فهوتمومنالسيموالتفكصيرالمتسعالذهنصاحبالحياةفىورسالته

ومعواألزماتطالتالمشأدقفئإليهالحاجةوبدتالذىالمثمر

الكتابيةالروايةمنوويبااألخالفالمهذبالنبيكالرجلفهوذلك

القبطيبالمشاعررقيقاألخالقدثرجالامماالوفدوأن

منوأحمىأعظمهولمايعيشافىاالمثالىالرجلكانكلههذامنوأكر
باليوتوبجاالحالمنمنواحدآكانإذالناسفيهيعيشالذىالحاضرعالواق

ملكوتأيضآينتظرهوكانبالقوللوتاوصفهإذتكـمال11عالماو
أنهإذوأرفعهاضاعهأوطىأفىنراهوهنا3215لو0001الله

قدهالىاالجماعيةأواألدبيةبالمعاييرالشخصياتأفضلمنشخصاليس

أوءالنبالأوءالشرفاألقابعليهمالنماسيطلقممنالكثريهأتوجدق
الحاسهلهالذىالالركانفلثمنأكثركاذرلاألرضناالعظما

حياحهايشجالإذالمنظورءماوراإلىتمتدوالتىاللهإلىالمخطلعةالروحية

أبةعلىالناحممابينالحظوظبأعنممنهأخذتولوحمماالمنظورهذا



فىالسادةعليهميطلتمناعظممنواحدأالراىيوسفكانال
أيامهم

المختفىالتلميذالرامىيوسف

أنقبلمليآهاءازانتوقفأنيلزمظاهرةيمثلالراىيوسفأنعلى
لعمببخفيولكنتلميذيسوعوهوعنهءجاهوحىعنهاسن

الكخابىالتعبيرفىالعجبموطنولعل9183يوالهودمنوفاصل

يوحناالرسولعليهينكرهالمالتىالختفيةالتلمذةذهافاالعرهو

افاعزهذايعنىفهلبالظالممغلفةكانتالصلبيومإلىأنهارغم
نستطيعالقدللناسبوضوحتظهرلمولوحتىالخفيةبالخلحذةءاال

أغوارماسرونحاولالظاهرةهذهنحللأنقبلالجوابإلىالوصول

ذلكمنأكتزبلالراىيوسفحالةفىكماالخوفبسببفقطوليس

للمسيحشهادحمهمأوإيمانهميعلنونالالكثيرينتجعلالتى3صثجـرالاألسبابمن
عدمفىءشىكلوقبلأوالالسببيكوذفقدوسولةبيسر

الظلمةوسلطانالعالمدائرةمنيخرجوهوالمؤمنأنإذللسيدالتسليم
ولثنهريقأويطولقدالذى3الصربعدإالذلكيفعلأذيمكنال

4حالعلىيستقرتجعلهالالتىالقاسيةالذبذبةمنيعاقيظلحاالأيةعلما

إطانهيعلنأنالبدأنهمتعددةمراتيقررالعرلمنترةاالفهذهرهوق

إعالنمنويفزعالمبادرةويخثىيعودولثنهالناسماأمابهوبضحدث

قدإذالمسيممعمادامبأنهوضميرهنفسهيهدخوهوللناكطإممانه

طذلكفىتصورهبحسلرضوالتأجيلهيمككاإلعالنفإنقبله

كسيحىالنجاحفىاراالستمرفىالشكصورةالصرلمايأخذلرةكثومرات

وعقيدتهبإيمانهالمجاهرةمنالخوفإلىيدفعهالشلثوهذاالناسمأ
السقطةهذهالناسوعرفالتجاربمنواحدةفىسقطإذابفزعهوو



يفضللهذاوهولحالضعيفأوالمردىإممانهمنسيسخروشاشكالع

والذكلالكاملالنورإلىتخرجهالتىالمواجهةدونءالخافافإممانهيبقىان

منهمواحدابعديصبحلموهوءواالقويااألبطالاإالعليهيقدرال
اخربسببيكوذقطءاالختفاأنعلىكذلكيكونأنيستطيعوال

كثرونكانفإذأصاححثاقمالمتحكنةءالحياطبيعةإلممافيهاالمريرجع
والصوتوالصراحةواالندفاعوالتحقزبالشجاعةتمتاتبطبيعةخلقواقد

كلجبلواالذىالكثيريئذلكمنسالعكعلىهناكفإنحالمر
فىعااإلعالنعدمعلىوالحرصياالمشاعرءوإخفاءوالهدـوصينةالس

ولكنهمالدينيةهموحيابعقيدتهميعتزوضاءهؤالومثلنقوسهم
أمامعنهايعلنواأنلونبهمخاصةمشاعرهمفىغائرةعيقةضلونهاش

ءالخفافىولكنللمسيحكتالميذتعيشأعدادبينهميوجدوركاالناس
المسيحىوسلوكهموإمماحهمعواطفيمحقيقةوكاضههـاليعرفأندوت

تلمذةءاختفايقينعننردأننستطيعالأنناومعاخلىااا
الطبيعىاستعدادهفىكانهلواألسبابهذهمنواحاإلىالراىبوسف

السبـاكانالخوفعاملأتالواضحمنأنهإالالسلوكهذاإلىمايدفعه

تاسيابابإيمانهالجهرعناحجامهفىالرئيحئ

يزالهوماايثودامنالخوفبسببمختفيآظميذآالراممايوسفكان

التلحيذالراىيوسفصورةفئرونيومكاننزهكلفىرونالكث

يمنعالخوفشولبالمميدرفيعأنقلبهأعماقميودالذىالختنى
يكونأدأبالضرورةوليسءالوراإلىهويرثالعلنئافاالعرهذا

منينكماالممانصيقدبلوالموتبالقتلنفسهاالحياةعلىالخوف

الراكيوسفكانوالحرماناوالمضايقةيدوالتشرالخعذيبأساليب

وكانابعدفيمعهحدلصالذئاالمرهدريمالسمنالطردمنتحاف

11



المسيحظميذبدهاالتىالمتعددةوالمضايقاتوالتحزساإلهانةنخات
العماديةلرغالشجاعةإلىوتحتاجتءسواحدعلماوالغربالشرقفىاليومإلط

وكونالكثمرإليهايصلالالتىوالبسالةوالجلدواالحماللروالص

إلىالوصولدونالشبابمنالمالبنحياةفىعائقاالمسيحىاالسموقف
التاريخأنرالمثمنبلحريةأوسالمةأوترقيةأووظيفةأومعينمركز
بالماماليوميتكررللمسيحيةاالولمماالثالثةالقرونفىحدثفانفسهبعيد

علمابوحشيةوتقضىإديهااإلنجيلدخولتحرمالتىالشيوعيةالبددانفى

المسيحيةالكنيسةبدأتوكابهلجشرأوالمسيحآياسينادئمنعلى
المسيحيونتعودحيثوالمغايرالكهوففىءالشهدامقابرفىروماق

فىعليهاصطلحماإلماليومالكنيسةعادتفيهاالعبادةبقيمواأناالوائل

شعائرالماليننيقيمحيثاالرضتحتبثنيحةتسحيتهامنالشيوعيةالبالد

والبطتنرواالستبدادوالظلمالطغيانمواجيةفىةالسريةاألماكنفىالعبادة
الذنوباألبطالاالوائلءيالشهداوالحأبعدإلىنعجـاأنلناكانوإذا

نعلمنفسهالوقتفىفإنناالمسيحأجلمنطوتواأناستعدادعلىاليومإلمما

تالميذهمينافهرالكخهرفىتلكأوالصورةحمهذهيظهرالراىيوسفبأن
ذاكأوالسببلهذاالمجتمعأمامالظهورعلىمجروونالولثنهمالمسيح

طةالتهدرومافىحدثالحياةفىلهايتعرضونالتىالخوفأسبابمن

علحمأنهاألجيالإلينانقلتهاالتىالقصصرواخمنةواحطفىءجماكما
وأمهلواوأشرهاالبقاعأذسىمنبقعةإلىبالنفىالمسيحينمنأربعين

المسيحىاإليمانعنيرجعلمنالحريةفيهاتعطىساعةوعشريئأربعا

دهشتالوأثارالرجلهزماولشدالرومانالضباطالحدحراسخهموأوكلت

همكأطاويسبحونويرنمونيصلونجميعهمالليكمنتصففىسعأنه
لمنالحريةعليهمعركاوعندماالصباحفىجمهيجحفلإلىذاهبودط
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والعذابالتشريدمنالخوفأخذهواحدأشخصاإالجميعاارفضواجعر

ويابغىأربعونالعددهذاإنقالتممليآالرجكإلمابنظرالضابطووقف

واحداليصبحالقاقلةإلىوانضمالعسكريةثيابهوخلهكذاايبقوأن
مايزالاجعالمتراالخرولكنالمسيحليسوعاألرضفىالثحهادةأبطالمما
خدمةطوالظلالذىالراىيوسفصورةفىباقيالالشفاالنإلى

االالمفإنأمرمنيكنومهماةالختفىالتلميذالجهاربةالمسيح

كثيراتختلفتكادالالشيوعيةالبلدانفىالمسيحيونلهايتعرضالتى
األولىالقرونفىحدثمما

ءختفاوحياةالرلمىيوسف

المتعاطفةالمتعمقةالهادئةةالدرامننوعإلىالخفية3التلحذتحخاج

يشبهونماكثيراانحتفنالتالميذإنبهالرميهاأحجارنافعنرأنقبل

زهورأعليهاويطلقونأفرقياجنوبفىتنبتالتىالزهورمننوعآ

بوصاتسبعحوالىفهاالواحدةطوليبلغأئعةهـجميلةالليلوزهرةالليل

أرادوإذاالظالمفىإالجمالهايظهروالالليلاالقتتانتحالولكها

دخلالمغنسيومءضوعلىإالذلكيحتطيعالفهوصورهاأنالمصور

إلىشجرةمنيننقلوابغدأالقديمةحطورةاآلماتذكرعلىبمـتانهاألمر

لسيدكتقدمينماذاوسألهااليرتقالضـجرةعندفوتصشجرة

ماثدةعلىالحلوةافرةأقدمالنضوجوعندعطرزهرأجملفأجابـا
شجرةإلىونحولالجميلةالشجرةأيتهانعمافاقاللراالم

ياشجرنىستقدمماذاوأنتوقالوةفىأبوالهاثلةءالكستنا

التىوأورافىأغصافىأبسطالحرارةوشدةيفالصايامنىإلىفأجابت

لهاققاكواالغنامالماشيةإليهتأوىالذىالمكانوأظللالمراوحتشبه

ماذاوانتوتالءالخضراالمروجإلىوتحولتفعلينمانعم



تأقأنقبلاالخضرالسندسأقدآإنىالمروجوأجابتهقدمن
نحولثملفعلينحسنالهافقالطعامألحيوللتحصدقالخاجلى

فأجابتتقدينماذاوأنتفسألهاةغيروديعةءبيضااقحوانةإلى

للماشيظالأواالميرمائدةعلىطعاماأقدمأنأستطيعالفأناشئالشئال

إلىيحتاجونالصغرةمرجزهرةإننىلخيولطعامآاوواالغنام

اقحوانةأفضلألكونجهدىأبذلأنهوحملهأستطيعماوكلرأكث
أجملوراهاالصغيرةالوديعةاألقحوانةقبلراالمإنتقولوالقصة

بستانهنأما

والمشاكلوالصعاببالمتاعبمليئةالخقيةالتلمذةإنلقيقةافى

يوسفأنالطبيعىومنالصحيحالروحىافوعنالكلأبعدتكوتوقد

المسيحمعالمتكررةاللقاعاتمننفسهحرمنحتفتلميذوهوالراممط

االنطالقائتتيحالتىالمقدسةالشركةفىالحياةعنعاجزاوكانوتالميذه

تحجببذبةوالذوالخوفالسريةحياةإنكماالساميةالمسيحيةالحياة

المسيحيةالشركةجبلىالقمةبلوغعنتعوقلالنتصارالختلفةالصور

النورإلىتخرجلمإذاانهاتضعرضالتىوالتجارباالخطارأشدومن
النىالتنهادةروحوتفقدفيهعاشتالذىالظالمفئتموتأخهافيخثى

ةوالناساللهأمامالصالحةالمسيحيةالحياةأقواهى

وهىالثانيةالدرجةمنالتدمذةالحفيةالتدمذةعأليطدقالبعضإن

للمسيحيفولانايستطيعالصاحبهاولكنالتلمذةمننوعحالأيةعلما
منإلىالأو9172متالوتبعناكءلثىكلقدتركنانحنها

لنذهبدايقولطأو86ة6يوعندكاالبديةالحياةكالمطنذ
كلخسرتيهتفأو1161يومعهنموتلكىأيضآنحن

المسيحهىالحياةلمأأو38فيلبىنفايةأحسبههاوأناءاألشيا

41



هىاتعبافأشبهماأو12افيلبىالتربحموالموت

تءالورأإلىيلتفتيعدهولمالمحراثعايدهوضمعمنحاللسان

حاجةفىسنواتثالثطوالالمسيحوكانغخيأالراىلوعفكان

إلمماالرامممايوسفانضمولوخدمتهوإلمماهجهاوإلمماالرامممالإلى
لغيرهلرةكبوبركةتشجيعاذلكقكانبمالىءاالبتدامنالمسيهجةالقافلة

الحياةبركاتمنواالخريننفسهحرمالراىيوسفشولالتالميذمن

قسخواتثالثمنلرالكصيدنابهاقامالتىالجهاريةالخدمةطوالالعلنية

أرضهـمافلسطين

الصليباميمالظاهرةواننلمذةالوامىيوسف

الجميعإلىاجذباألرضعنارتفتإنوأناالمسميحالسيدقال
اجتذبالذىالعجيبالمغناطيسهوالصليبكاناوقل2123يو

الصليبيوأالكاهلالواضحالنورإلىوالظالمالظلدائرةمنيوسف

تحليلهامحاولنالختنىالتلميذظامرةحولقبالنقفأنالناجازفإذأ

واالغاألوجبمنفإنهخلفهاالعميقةالكامنةالدوافعومعرفة
اإلنساذتنقكوالتىفيهالعجيبةالكامنةالهائلةالقوةلنرىالصليبعندنقفأن

ةوفجائيةومباغتةيعةسبصورةتالنقيضإلىالنقيضمن

وجدانهزالتىالعلياالمسيحيةاألداةهوالصليبأننالحظأنمنوالبد

الرامممايوسالتانقإذاصالمسجحيةفىآخرءشىأىعنأكثراإلنسان

السيدتعالـيممنحمعأورأىمابسببخفيةللمسيحظميذاأصبحقد
أنكنعلممعلميالهوقالطليالهءجماقدنيقوديموسكانوإذاومعحزاته

أنتألىاالياتهذهيعملأذيقدرأحدليسالنمعلماالتمنأتيتقد

الذىهوالصليبأنإال32يومعهاللهيكنلمإذتعمل

51



ومعالهاروضحإلىالليلومنالنورإلىالظلمنكليهماقل

الصليبأنإذيتصورأواإلنسانيتخيكماعكسعلىيبلصرهذاأن

تواالبطالالشجعانسوىثاإلبصلالالتىالمفزعةالمرهبةالنقطةهو

أعظمأمامويوقفهكاملةتعريةاإلنساذيعرىالعادةفىالصليبأدطإال
دخلالكاملالمسيحبرأماميوقفهإذاألرضفأالحقائهتي

للمسيحصورةهناكوأبصرنيوبوركمديةفىيهودىحاخامبيتإلىأحدهم
اوأتضعكيفأعجبإنىلمحاخاموقالفتعجبطالمصلوب

عجيبةإجابةالحاخامفأجابتتبيتكفىالصورةهذهمئلصهودى

أمتناتقترفولماالعظماليهودىهوالمسيحالسيدأىإنهقالإذ
إشارةالحظنالوولعلناصلبهخطيةمنأغخطيةتاريخهاكلفى
صلبهيومفىالحاضرفيجميععلىالصليبعلىالمسيحموتتأثيرإلىلوقا

كانواالذينالجموعوكلالصليبيفعلهأنيمكنالذىاالثرألدركنا

صدورهميقرعوذوممرجعواكانماأبصروالماالمنظرلهذامجتمعين
الواقفنمنواحداكاناكالربوسفاأنالمتمورومن3284لو

بارااإلنسانهذاكانبالحقيفةالوثنىالمئةقائدشهادةيسمعوهو
يموتوهوالقائقةالسيدعظمةرأىذلكمنوأكرا327لوا

شريرىوهوأمامهالصورةوضحتوقدالصليبعلىكلماتهوحمع
االنحطاطمنتهىلجغواالذيئاالمةوقادةالحنهدربمنمعهكانواالذيئ

عليهءوالقضاالمسيحصلبعلىيتآمرونوهمواالثموالكذب

العظىالحياةمواقعإننقولأنءثىفىالمبالغةمنليسالحقيقةفئ

يومأمسيةفىةالمسيحيسوعونحلصناربناصليبالعادةفىلمجسمها

مجملوهواالثمتفكيرهفىكارقآريموندللكانم6621عامفىأحد
المجاورالييتفىالضافذةمنفتاةإلىينظروهوفاسدةأغنيةعليهأيغنىعود

61



معهايملتفلمرهتفكوتروعأمامهتبدوالمصلوبصمالمسيبصورقإذا
ءىالئعاودأسبوعبعدأنهعلىءالغناعنويكفبالعوديلقىأناإال

وتحولبالعودفأطاحنحيلتهأماماىتترالصورةبذاتوإذانفسه

ليغنىاآلثمةالعالماغافىعنوتخرلالمتعمقةالمسيحيةالحباةإلى

ذنبىعنقدماتحمحـالأنسىاو
بالصـلـبالواالاقعيرواحتمـل

ودودياأظهـرتالذىحبـكأذكر

والوجـودحيـاةالفىمادمـتأذكره

برسالةينادىهناكحياتهوعاشأفريفياإلىوذهبطأمالكهباعتم
ةثينالمسيحيلغيرالصليب

قوةإلىيصلأوالظالمفىالخفيةةالتلمذمنالراىيوسفيخرجلم

وتشجيعقوةسركانذلكمنأكربلقحسبالكاملالتكريس
تخرجهالتىالدفعةإلىيحتاحوكانليالالمسيحإلىءجماالذممطلنيقوديموس

وأغلىبأعروكفاهيسوعجسدوطلبااالثنانسارالنورإلىأيضاهو
للنبوةإتماماالبستانفىالجديدقبرهفىيوسفودفخهالحنوط

3509إشموتهعندغنىعوما

منأنهإالالتاريخذلكبعدمثاأونيقوديمويوسفعننسمعلمأنناومع

ضجعةفىلهالكتابأحدتخيلثاالتىبالصورةعنهالحديثنختمأنالممكن
أوضعسيدىوضعوحيثالقبرفىادفنوقيقولوهوالموت
خالدادرساتعلمترالقذلكعندأجلهمنوأموتأجلىمنماتلقد

وهكذاوللمحيحللعالمعشتالمسيحظهرفماللعالمأعيثقبالكخت
هكذاوالظالمالنورلنبالجصعفىالمستحيلأفعلسنواتثالثظلت

79



بوداالظاهروفىللمسيحالداخلفىكنتمنواتثالثالت

والثروةنهدريمالسلكنالظكريوسيالىأفسحيقولفئالداخلصكان

الصوتلهذأأستمعالجميعهاجعلتنىداليههمنواظوفالعالموشهادات
ككتمزقوهخادايوسفيايقلوننىإنهالقائلصوتهءحاوأخيرآ

ذلكفإنالسنهدريممنحرمونىقدكانوإذاالجبانبوصفومماتءخا

أعرفلمإذسعيدأنااألضطهادوفىسعيدإفابليفزعنىلم
أنيقوديمومعكـباصأنقبلجاللهافىلىتبدأولمالواقعفالحياة
منالرجلحوالالذىالصليبعلىدتهشكرآال3جسدعلىالطيب

اللهأماموالعالنيةالوضوحءملنماظهرالذىاالخرإلىايخناالتلصيذ
والناس

81
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متياس

علـاالقرعـةفوقعتقرعتهمألقـواثمال

لرسوالعثراألحـدمـعفحـحبمخيـاس

62اأع

االفكارأمامهتنهضاندونمضياسقصةيقرأأنالمروبستطعال

الظنأكلببلوالتعمقالتأملمنالكثيرإلمماتحتاجالتىوالمثاعر

البعيدةاألغوارسبرإلىنصلفلنومشاعرناأدنكارناغاصتماأنه
التخيلفىالجهدبذلنامهمابلوكهاكنالطوالتىالبحثرقهنافهفى

االسخريوطىجهوفامحلحللمثالمتياحماءلقدجاثالتصورأو

اختيارفىبليهوذامحلليحلضيامماختيارفىليسالعجبواللتر

ارتكبالذىالرجلوهوالتالميذبينععثرالثانىالتلميذليكوذنفسهذاه

منالبدكاقفهلوشسليمهسيدهنجيانةاالريخفىالعظمىالجريمة

الخـائأمضىذافعشراإلثنىالالميذمنواحدااقأصيكونأذ

91



ليكوناخرمكانهيمألأنالضرورىمنقانفهلشاغراممانهترك

هكذامعدثيكونأنمنالبدكانفإذانجعشراثنىالتالميذعدد
طىالقرعةكانتفهكعتنراالتنىاثيلإسأسباطيدينراأوليخدموا

العهدفىلالختياراالخرةالصورةكانتاأأملالختيارطربقةأفضل

كانفإذاالقدسالروحوانسكابالجديدالعهدءبدقبلالقديم

قسرعكانتااليامأنأمرثعالثاقالرسولهومتياسفهكهكذااالمر
وكانالشاغرالمكانيمألالذىالرجلليكوناخووبأسلوبآخربرسول

عشراالثنىأنآأالبعضفكرإليهيتجهماعلىبولسالرسولهوهذا

لألعمآخرمكانفىمنفرداشامخأيقفوبولساصاللليهودكانوا
يلزمنااالسئلةمنوغيرهاهذهةالعظيمةرسالتهفىإدتهلهءشاكا

رسوالعشراألحدمعحسبالذىمتياسلشخصيةنتعرضونحنانتناولهاأن

يالفـمانرأهأننستطيعولعلنا

الشاغروالمكانمتيلس

يشغلأذالضرورىمنكانهلهوطرحهيمكنالذىالسؤالإن

انالبدهوذاعنالحديعندأنناعلىأاالنحريوطىيهوذامكانمامتياس

يهوذايوجدأنالضرورىمنكانهلةومواالعمقالسؤالإلىنتعرض

تكنلمالتىالخاكأقصةةءالبدامنيعلميحوالمخاصةكشراالثنىبين
جوزيفعلىالسؤالهذاطرحعندماعينيهاأعناإلطالقعلخافة

تلأنااختيارىبكذاجهواخجارليسأكثرنىلمجيرماإنجوابهكانباركر

صغيركصبىيبدواإللهىاالخيارمأهـاإلنسانإنتأخرئعبارةفىأو

ءاالراتختلفمهحاولكناإللهيةراراالمنالواسعالحميقالمحيطأمام

كلفىيخلقالمننماقهعلأنفيهالشكفمااالختيارموضوعحول
العملهذايعملأنماإلنسانوالبدالشاغرصانالمروعزماذ



العارضةوالصدفوالفوضىلالعتبماطيزكالذىالعملهوليساللهممل

ذلككندشأنبدوالنطالمازمانواالمجاكفىالدقيةالعملحهـوبل

وإذاهاتسرالنىالدقيقةالمنظمةوالنواميسحولناالطبيعةإلىنانظرفإذا

مفكرعظيمبستانىيزرعهالذىبالبستانأشبهوهىكلهااألرضرأيخا
خهااجهويوالذفيالرجالماتاالرووفالظرتخلقوكيفيخالتارتتبعناإذاو

يمدؤهمنأو3يمدؤماماتبكيفيةويوجدإالفرليحدثالوكيعت

هناككانالجديدالعهدوفىتإسرائيلفىسبطاعشراثناهناككانلقد

يواجهشكلىامرمجرداالمروليساالسباطءهؤالبعددتلمياعشراثنا

السبىبعدانتهىقدكاناألسباطهذهأغبفإنمعيناسبطاتلميذكلفيه

معولكنالشتاتإكاآلخرونوتحوليهوذاسبطإالظاهرأيعدولم
االختيارفىاإللهىاالنظاالكيدذآتلصيعحثراالثنىالمسيحاختارذللث

أالنظاهذااختلفإذاخظمةوهاللهعندمحسوبةإلهيةاعلقونحضعوأنه
هواللهعنداالصلفإنتاالرضفىالخطيةلوجؤدبالنسحةتعرأو

قصورأإالليسمستقمخـطعالذلكعكسيبدوماإنبلالظاما
اإللهىللنظامالكليةالصحيحةالرويةعنبعدأأوالبحرىالتصورفى

للفصدوتحطيمآاللهموسيفىفىنشازآالبثرىالتصورفىعونفىثان

أريلثلكلأقتكهذاألجلولكناللهيقولاللهولكناإللهى

ذايوكان961خراالركاكلفىىباسيخبرولكىقوقا

الشيطانأداةيكونأنبالباليخطرأنيمكنوالالتالميذينمكانهفى

لالسرائيلمنبطرسقولفىواضحاللهانتصارولكنسيدهتسليمنى
صلبتموهاثمةوبأيدىالسابقوعلمهمةالمحتواللهبمثورةمسلمأأخذتموههذا

السلبفىويتحكممجكمحالأيةعلىاللهإدأ232أعوتتلتموه
والكونبالشرويسمحبالخيريأمرووالخيرالشرفىواإليجاب

12



بأخيهميوسفأخوةقصدفإذااجازتهوالرادتهوسطاحهألمرهخاضعله
العظمالخيرمنهويصنعبهويمسكالثحرهذايطوقاللهفإنشرا

ليحيىاليومكمايفعللكىخيرأبهفقصداللهأماشرآلمماقصدتمأنتمأ
االحجيةاواللغزهوهذاالحقيقةوفى052تكشعبآحمنيرآ

المعروفةأحجيتهفىثهشونقاالكاأوالعصوركلعلىيطرحهاالتى

4141أحالوةخرجتالجافومناكلخرخاالكلهمن11

مهماقصدهإلىالوصولعنيعجزأويفشلأنحمالهأيةعلىيمكنالوألته

يستوىوالجاللبالعظصةقصدهبالىاللجهوهواألداةأواياالنواختلفت
الشرسيطرةتحتأوالخيرسيطرةتحتالخادمةاالداةتكونأناذلكفئ

شصورةالتمامأختارهمفقدتلميذأعتنراثنىاختارقدالمسيحكانفإذا
منهمعشرأحلأنعنالنظربصرفالسابقوعلمهوترتيبهالمحتومةالله

القصديصنعالشيطانيدقطيعةأداةكانعثـروالثانىللخـيرواجند
اليدرىوهواإللهى

المشيئةهذهومنثايةالنإلىمشيثتهيتمماللهانكلههذاإلىأضفنافإذا

يعلمالوهويتممكانرلوحتىالثرصاحعلىالعادلةالعقوبةتقعأن
عخدماأعماقهفىكمنتالتىالثربرةالخسيسةللدوافعوفاقآءاجزاللهقصد

االرضعلىشريرأىأويهوذايدركأنالبدكانتمومنيعملهقام

يستطيغوالاإلطالقعلىشيئاصاحبهامنهايربحولنيدالالجريمةأذ
حاولواالذينالمفسرينبعضأوابخبيسىئوماإليهذهببهااالخذأحد

الغيرةبدإفعفعلماإلىلجأبأنهبالزبميهوذاعندخيرةدوافعيصورواأن
وذاانهىالحقيقةإنقوتهإظهارعلىالمسيحيجـبرلكاالخاطئة

وكانقلبهالشيطانمألأنبعدخيرةدوافععندهتكنلاالنحريوطى
التىيخدهالعقابصورأقسىيتحملوأنشاغرأمكافهبزكأنالبد

22



بهافقذفتتحملهاوهىبالنارايهـوتأنهالوكمابداالتكليقالفضةستلمت

إاوهايرفىأنفرفضواعريالذأصيبواأيضأدالأنوويبايكلاثفى

بللجهوذاالحبلأحديشرولمءالغربا3لرمقبهاواشرواالخزانةإلى
الرعبوصثفإلىحاجةوالنثمسهبهليخنقصنعهأولنفسههواشزاه

مصحوبآكان3انتحارأنيبدوبلفحسببنتحرالوعليهاستولمىافه

بطنهوتتمزقأحشاوةفتنسكبوجههعلىبثقلهبسقطجعلهالذىبالهلع

إنحالأيةعلىأورشليمفىاليهودجميععندعرفنحوعلى
ليعودالمكانيخلىأنالبدلكنهالزمغمنفترةابخرمكانفىيبقىقدالشر

السيدكانإننعلمالأنناعواالوضاعتصححأنبعدإليهالخير

يهوذامحلأحدهممجلأنبضرورةيومااالربعيهاخاللأوصىقدالممميح
البدالشاكرالمثانأنرأىالثتابلرتفسبصددوهوبطرسأنإال

التاسعالمزمورينعلىعيناهكانتبطرسأنالمعتقدومنيمألأن

يطبقهماكانالمزمورينفىداودأنفىشبهةوالوالتاسعوالمائةوالستبئ

يقولونكماالنبوةلكنظالمةآتمةشريرةمعاملةعاملوهممنالكثيرينعلى

تتكررفهىحولهمتعددةائردوفيصنعءالمافىيلفىالذفيالحجرأشبه

النهايةفىكاملةصورةعلىلتتمالتاريخفىمتباعدةفراتفىجزئيا
اذوافيمنجزثيةبصورتمتأنبعداالنحريوطىجهوذافىهناتمتكا

اللهمنالعادلىالالعقابونالواةواضطهدوهداود

القديمةالنبوةفىاإللهىاألمربحكمالشماغرالمكانيمألأنالبدكان
ئالثالتدريـامدرسةوأدخلهمظميذأعشراتنىاختارالمسيحأنوحيث
وحياتهبهوأسلوروحهولمسواوعاشروهيديهعلىفيهاشتلمذواسنوات

مخهمواحدأأنالمعقولمنفليسرسالتهمايبدأوأنيرشكونوهاهم
كانثمومنتصلحأنيمكنالأملخيبةكانأوالعحلعلىتزيداصثان
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التىالمواصفاتذاتلهبتلميذلحالأنالمكانشغرإذاالطبيعىن

أنالمعقولمنكانتمومنالمسيحدعاهمممناالخريئالتالميذلسائر
عنءجاوقدالشاغرالفراغألالتاليةالدائرةمنواحديدخل

مثلوأالذينالسبعينمنوإحداكانامتياسأنوأبيفانيوسيوساببوصيا

المكانمنهاواحديمألأنالساخمنكانرالتىالتالميذمنالثانيةالمجموعة
الشاغر

الناسلدىالمعروتظاهرهلهيكونأنالشاغرالمكانالمنعلىكان

أالمبدههذاقأنلمجبفكانالظاهرأماوحدهدتهالمعروفانئوباطنه

قياشهحمايوحناسوديةمنيسوعالربمعقدعاشتلميذأيكونأذ

األمماقعلىوالمطلعالقلوبالعارفدتهفيزكالخقالجابأماوصعوده

احدهماالختياراللهأمامرهماأيطرحأنيمكناثنانالمجموعةفىوجدوقد

ويوسفمتياسقلبىبينالموارنةمجالاالنالمجاالوليسبالفعلبموهوما

ويههوذامتياسبينللموازنةهومابقدريوستسالملقببارساباالمدعو

متياسأنإالاللهأمامكامالكشيلمذايهوقلبأنوحاالنحريوطى
داودفعلتمامآكاالسيدطمنالمعينالوشـمايأنىحتىمكانهيستعجللم

وهناالملكشاوالمحلليحليخالمقتالوإلىفانتظراللهمنالختار

فىكناوإنالمدىوالبعيدةوالحظيمةالعاليةاللهأحكامأماماخاشحيمانقف

والذىاللهعلىالمتوكلداودقلبمناإلعجابموقفنففعينهالوقت

متياسىعنألكسندرهوايتيقوككاتمامايشتكأويتذمرأويحسدلم

ودعةوتسليمءوهدوصبرفىاللهدعوةينتظرو

الشاغرالمكانأنهىاألحوالمختلففىبهااالخذمنالبدالتىوالنتيج

بعكاالمكاناحتلالذىللشرتغطيةأوحجزاأويرلخاتدادايمالأنالبد

ءملدونتركماإذاالضررلمجدثقدالننىاغالفرءلملأوالوقت
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العظيمةوالرسـالةتيلس

وضعتالىالرسالةبهنصفأنيمكنوصفأوصورةأعجبلعل

الرسولقالهماهىمتياسيتسلمهاأنيلزمكانوالتىعشراالثنىعلى

مضمونهووهذا32اأعبقيامتهمعضاشماهدا9بطرس

وتكونوناالسيدكلماتذاتوهىهاوخالصالمسيحيةلةطالر

وفىبعيتيهاالمريبصرالذىهووالشاهد8اأعشهودالى

ءوماعلى4نفياأوائباتاالقضيةوتقوأرآهمايروىالذىهوءالقضا

وضيقتهاالمسيحيةلبهووهذاعينيهأماموجرىأبصارهتحت
يتحدثأنواحدكلمغالمطلوبإذاإلطالقعلىلتالميذهابالنسبة

تضعالحقيفةوهذهالمسيحيسوعفىاخترأوعافيأوشاهداورأىمما

يمكنأخرىصوراهناكأنومعبالسيامباشرةعالقةفىتلميذكل

يفقالىواالتاريخمسيحيةفيناكومجدهاسيحيةالمقوةفحهانرىأن

المسيحيسوعيفعلأوفعلعاواالجيالالعصورطواكشاهدأالتاريخفها

وضاثقوتعاليمعظاتمنيعطىأنيمكنبماجدأثرىالكنيسةوتاريخ
تاريخمجردتكونأنيمكنالذلكمعألمسيحيةلكغالمسيحيسرععن

نعرفكاالمجهولئناياإلىينتىتمالماضىرواخعنيتحدثأنيمكن

الزمنطواهاتماالدوارأخطرلعبـاالتىالعظيمةالشخصياتمنالكثرعن

التذكيرأوللتسليةهناكأوهنايذكرونهحدثاوتروىقصةى

بالتسبةيسوعفالمسيحذلكومعتاريخأضخمالمسيحيةإنالتنبيهأو
حاضرمستمرتاريخهوبلماضبةحقيقةليصتالميذهمنتلميذألى

وهناك005ومريديهأتباعهمنواحدكلمباشرةبهيرتبطأنيلزم

التاريخنىالمشهورةاإليمانستوانهاعلخضتوالتىالعقيدةمسيحيهأيضا

أكرذلكمعالمسيحيةلكنوأبطالهالالهونىالفكرجبابرةأثزهاعلىوقام
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منبطلبلمالمقامالحىللمسيححيةشهادةهىإذوأعظمعقيدةن
وشخصيتهالمسيحبحقيقةالعالميقنعماأنايستطيعوحتىاالهؤدبشيكونوأنالالميذ

فيهعاينوهأورأوهمماشهودآيكونواأنامنهمطبحسلبلوطبيعته
ولمستهشاهدناهالذىبعيوننارأيناهالذىحمحناهالذىءالبدمكانالذى

العالمإلىخرجوالقااايو1الحياةكلمةجهةمنأيدينا

لقدتترددأوشبهةأوزيادةأونقصدونالشهادةبقوةليتحدثوا

رووهاالتىالمجردةيالحقيقةالدولرواوك4الشرقالعوأسقطواالعالمهزوا
بتغيرأنادونءثىكليغرالذىذاكعنوصدقوممقبساطةبكل

قدالناسحياةفىوالمؤثرةالفعالةالتنهادةقوةهىالحقيقةفىوهذه

العلميةالخصائصعنمحاضرةيلقىأوكتابايثتبأذءالعلماأحديتطيع
أنيمكنالتىالعجيبةالعلميةلحقائقالنالميايذهلوقدالعسللثهدالعظيمة

أحلىاإلفانيتذوقهاالعسكمنملعقةلكنلصائصاههذترويها

األحاديثمنإليهاستمعهلمنقوالأصدققيمةواكثرعنده

بتعجيرمجدهاأوادغالشلبأنمنهذاويتأيدالعلميةوالنظريات

والمعجزاتبالتعاليمعحةالمسجحقصةأنومعقيامتهعنكانأدث
أصكارهامنصنهلالحومإلىالعالمالزالوالتىأجرأهاالىوالعجائب

وصنعواعلمواوالرسلءاألنبيامنالمسيحغيرلكنوآثارها

الضاريحأجياألكلفىوحياتهغيامتهعنىينفردالمسيحأنإالمعجزات

هىوالمسيحالمسيحىبالعاإقةإنبهوالمرتبطنأتباعهوسطفى

تيموثاومممالتلميذهنجولحسيقولطذلكوألجلالمقامافىبالمسيحالعالقة

ال2دايلىإنجعسبثاودنسلمناتاألمومنالمقامالمسيحوعيعأذكرا

والمسيجعالمؤمنبالينبعالقةالتبشيرمماداهىالمسيحيةالرسالةإدأ28

سيدهوبىحهايؤمنمنبينيربطأذإالالرسالةحاملعلىوماالحى
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واألختبارالمباثرةللعالقةبجملتهاألمرليركنطالممنهووبنسللمسيح

شحملحقيقىمسيحىوكلالمسيحوسيدهالمسيحىبينالصحيح

للمرأةقالواعندماالسامربةعلىسوخارأهلبهأجابالذىالجوابنفس

هوهذاأنونعلمحمعناقدمخنالننا6نؤمنكالمكبسبببعدلسناإننا

المسيحعنبولسحمع424يواالعالمنحلصالمسيحبالحقيقة

عاربحياتهطوالقعاشذلكبعدالمسيغبولسورأىفحاربه

واختروهمعهوعاشواالمسيحرأوأالذينأولئكإنأجلهمن

بذلوامهمايراجعواأنواليمكنالعجيبةتهولقولهشهودآوماتراعاشوا

سيدكتخدمأنتريدالذىالخادمأيهاتسبياالفىأعطواأوقدمواأو

يشوإليهتجلسأذقبللألمامواحدةخطرةغظالأجلهمنوتبذل

لعلبهتربطكالتىلثركةبامزودأاآلخرنإلىوتخرجمعه

لندنفىلنالضالناتوالباالوالدلرعايةناردوبربيوتعنحمعوارقالكث

عليهكانلنذمرسلياتنوادىأحدقيعصلشابابرناردوكانعندما

باليةأحمالفىصغيراولداأبمرولكنهليلةذاتالنادىبابيغلقأن
ينصرفأنمنهطبوإذينمالفدحافىالرأسعارىكانالمدفأةبجانب

الكالمبرناردوكرروإذبكلمهبحبولممكاثهمنالولدلححركلم
ضكبرناردوأنومعبيتلىليسلهقالةبيتهالىالغالملينصرف

سألهالطعاملهقدمأنوبعدبيتهإلىدعاهأنهإالالغالمكالمفى

به33ثخصأوأمأوأبلهليسإنهوقالأالغالورواهاقصتهعن
وأجابنظيرككثيرونهناكهلبرنارثووسألهفيهيناممثانأو
االنمعىأتيتإذامنهمبعضاأريكأنمستعدجداوأناونكثرلدالو

حوارىفىسارواأنوبعدالليلمنتصففىوالغالمبرناردوقاموهكذا

هنامنهمكثيرونيوجدوقالفحممخزنيشبهماإلىالولدأشارمظلمةضيفة
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الولدأنوظنأحدايبهدلمولكنهالثقابمنعودابرناردوأشعل
أمامهوسارالخزنسقفعلىصقدهمإنكقالالولدولكن4منهبضحك

الباردةالليلةتلكقالسقفهذاوعالالصاجمنمصنوعسقفإلى

وهمناثمنولدأعشرثالثةبرناردوأبصرالخافتاضوعترسلوالنجوم

الفراشمنءشىيكنلمءالدفشيثآمنلينالوابعضابعضهمختضنون

القارصالجوإالفوقهمءالغطامنءشىيكنولمالباردالصاحإالخخهم
تذكرأنهلوالنعملهيقولأنوكادأوقظهمهلالولدوقالدالر
علىوقفبرناردوأنعلىتيضمهأنيعرفالولدآواحدأعندهأن

دلمشراوالبنااألوالدلخدمههحياكليكرسأناللهأمامولعهداثحزنسطح

ةالضاثعيناالفبعدفماناردوبردكتوربجوتوضصتثالضائعين

الحىبالمسيحلتنادىحضرتهمنوخرجتالمسيحاخترتملالصديقأيها

االمواتبنمنالمقام

الؤعةراختيارمتياس

نجحأنيجوزالأنهوأعتقدنوعهفىفريداختيارمتياشاختيارإن

لممنالناسفناالختيارهذانناقشوخنذاكأوأالتجاههذاإلى
استعجلواالتالميذانورأوالمعثرالثافىالتلميذباعتبارهاإلطالقعلىيؤمنوا

التىالـرعةبهذهاألقلعلىأوضرورةمنلهيكنلمالذىاالختيارهذا
كانعشرالثافىالتلميذمكالإنمورجانكامبلويقولهاقاموا

االسلوبهذاخالفاخروبأسلوباللهنعمةاختارتهاخرلشخصمحفوظا

األترهوهذاعالشجعهمالذىودعألبودسولالربهويقصد

شيئآذلكبعدفيهنسمعلمالذىالوقتفىبولستركهالذىالعظـيمالهائل
هذابقبلونالكثرفيأنعلىترسالتهأوخدمتهأومتياسعن

ربطهيمكنوالمنفردأيقعبولساختيارإنويقولونالشرحأوالتفسر

82



لختانعثراالئناكانبينماةلألمبولساخترلقدثرعاالثنى

صلماأويحايكونأنيمكنالعشراالثنىلرسالةامتحادابولسواعتبار
والرمتياسوأناعتراخرونتشجعمماوراألحوالمنحالأيةة

بالقرعةاختيادهصهاونعنىبهاثأخذالتىالطربفةمنعشراالثنىوسط

الخطيةذبيحةتيصاختيارفىسنرباالقديمالعهدفىتستخدمكانتوالقرعة

وقرعةللربقرعةقرعتينالتيسنعلىهرونويلتىعزازيلوتيس
فأمرالالموعدأرضلقسحةكانتأنهاكما618اللعزازيل

عدبالقرعةتقتسمونهاالتىاألرضهىههذقائالاسراثيلبنىموسى

عشرالثافىإليهميضمونوهمالرسلذهنفىهذاكانفهل4331
االسباطمنسبطايمثكتلميذككأنياعتباريههوذامحلحلالذى

بعدالطريقةهذهإلىيلجأوالمالرسلأنالواضحمنولكنيكودأقد
إليهايلجأواولمبعافيماشيوخأوأساقفةمناللهخداماختيارفطذلك
يومبعدأنهوواضحإليهدعياالذىللعمكوشاولبرنابازأفىعنحما

اللهلخدمةالخداماراختيموضوعفىتفصلالقرعةتعدلمنالخمس

قالكماأوالقديمالعهدفىتلعبهكانـتالذىالدورقطلهايظهريعدلمبل

بأنول3طاصدءباالنبياءاالباكلمبعدمااللهالعرانينإلىالرسالةكاتب
1أعبابنهفىاألخـرةااليامهذفىفىكلحنارقكضوطرق

الرسلواحدآمنعدبأنهاليقننعلىيشجعنامتياسقصةفىالكتابىالنصإن

الخمسنيوبعدلالرنتبعأنالالزممنكانوإنعشراالثنى

فإذاأوالخداالخدمةأمرفللفصلالقرعةإلىءااللتجاعدمق

دليالهذافليسذلكبعدآشخدمتهعنأحديعرفالمتياسإنقيل

علىالرسلنصفالنوذلكالناجحنالرسلمنواحدايكنلمأنهعلى
فىنجحوامأالثابتمنكانوإنميئآخدمتهمعننسمعلماألقلعلى



الذينمنجدآكببهرةأعداداهناكإذبكعظخاحاالخدمةذه

وأسسوادتهالخدماتاعغقدموامأومعالرسلأيدىعلطتظحذوا
همءأسطأنإالودماحمموجهدهموعرقهمبكفاحهمالمسيحيةالكنيسة
اللهأمامتمامآمعروفةولكنهالنالمجهولة

الحياةسسرةفىأنهيعلمأذمؤمنلكلفإنالئابتهوهذاكانفإذا
كماماديةبصورةبالضرورةوليسأاأليامنيومااللهءنداإليهسيأقا

الغموضرأوالشكيأتيهاالحماويةبدعوةأهمهوممابلمتياسمعحدث
صاحجهايترددالأنوالواجبالجوانبمنجانبأىمنالضبابأو

مونهؤلىالذيئالمسيحرسلقافلةاالرضفقافلةأعظمإلماينضمومو
خالالذىالشاغرالمكانمألواممنواحدآاالبدىالكتابفىلبحسب

االمسيحيةالخدمةمجالفىيسمحاواللهءثايكاتالثأوالصورةبهده
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المختلسحنافيا

باعسفيرةلهاوامرحنانيااسمهورجلال

5012اعالالحكامنوأختلملكال

دارمنلماناساءأعضايطردأنأرادعندماكرومويلأولفرإنقيل

والمساخراللبهذهأخرجواءاألعفاإلىيرآثملجنودهلقاالندوة

مايوزهرةاإلنجليزاعليهايطلقالتىهرةالزأنالغريبومنهنامن
المرواقـربكلمابياضهايقلاإلنجليزىالريففىالبياضالناصعةءالبيضا

يعلقمالكثرةءسوداتصبحدتالظهماكأنهالمحرجةإلىلندنمدينةمن

القذرةبةواألترالدخانمنبها

دخولطهوالجمالهالناصعةضيسةالعلىيسقـطترابأولكان

الشيطانوفسادالعالمقذارةلمجمالنعضويتهاإلىوامرأةرجك
الخارجىوالعدووالعنفاالضطهادتواجهوهىالكنيسةعلىوكان

مإليهايسددهاأنالشيطـانيريدالتىالمميتةالضربةتدركأنا
وهاقرونثالثةلمدةنجحتالكنيسةأناالغريبومنالداخل
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التىالرومانيةاطوريةاالمبرفئممئالخارجىاضطهادوأعنفأعتىاجهو

نيسةالكولكنضيثانماتنالأندونعليهاءالقفاقراهاكلجندت

عظامهانىينخرالداخلمنفيهاموص11علعندماوسقطتترغت
نهاادةالممركزأخذواأوعضوتجهافىدخلواالذكأيابفسدن

الداخلىالخطرلهذايتصدـواأنمعهوالذيخماالرسوللبطرسالبدوكان

حنانياقصةاهميةتبرزهناومنءبسواءسوالخارجىتصلـراكما

األرضعلىالمسييميسوعالربلكخيسةاالولىالخطواتفىةسفروزوجته

يلىفـمالذلثاغصةانرىمخنوها

يسهأعضوحنانيا

المجحوعذكمنواحدأيبدوضاأماحنانيافيهايظهرالتىالصورةإنا

أولثكمنكانأنهويبدوةالخمسينيومبعدهالكنيسةإلىاتفمالذىائلاله

ومعجزاضهاوحموهاوجـاللهابعظمتهاالكنيسةصهماسالذق

النشيدقولفيهاوقدتحققذلكغيراالمريكونأنطكنوهل
كجيشمرهبةكالشمسطاهرةكالقمرجميلةالصباحمثلالمشرقةهىمن

اإلنسانبنظرعندماالتارتعصوركلوفىا6ننتىبألوية

أولهنظيرالافرياعظيماشيئآبحدهاأنالبدالكنيسةإلىصافيةنظرة
الفرنعمىتوكفيلدىألكسزارعندمااألرضرمؤسساتكلفىشبجه

عظمةعنمحثتلقديقولعادالزمانمنقرنمنأكثرحديكاس15

وقهنالثامريكاأجدلمولكنىوأشهارهاموانيهافئوعبقريتهاأمريكا
مناجمهاوئهناكتكنلمولكهاالعظيمةاومنخجاالحصبةحقولها
ىكنائمإكذهبتأنإلىهناكتكنلولكنهاالجبارةصناكاتهاوالغنية

سرأدركتوهناكوالحقبالرتنادئوهىهامنابرإلىواستحعتأمريكا
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بروإذارخيرةطيبةهىطالماعظيمةأمريكاوستبقىاوقوبقرتجها
أنفىشكالحقوهذااجلالعظمتبافستننثذكذلكتكن

أرستيدسأنويكفىالكنيسةتاريخفىاألولىالمحظاتمناكتشفهقاالعالم
هذهمحلاالوائلنالمسيحيحياةيصفهادربانراطورم3الكتبعندما

ائهمالعاالخرويصنعوننونهميحزمنونيزإنهملعنبهمالرواخ

وحياتهماخوةتفريقدونهميدعونمسيحيفحبمالعبيايصبحوعندما

وهمإليهمسبيلهيعرفأنشممالوالبطلوالرقةبالتواضعتتميز

ويعطىعليهيقسومنيدمناليتمينقذونهمبعخحابعضبمبون
أوفقيربينهموجدوإذاتذموأوضجردونعندهليسمنعندهمن

نحوهأبامثالئةأويومينيصومونسمفيعطونمالديهموليسمحتاج

الرببذلكأمرممكماوعنمةنةبأهييشونإحمملحياتهالالرمالطعام
منلهويرنموناللهمدونساعةكلوفىبلصباحكلوفىمإله

عزيزانتقلماخايثتكرونيابالشرأوالطعاموعندلهمحسناتهأجل
جثمانهءوراويسيروناللهويشكرونبفرحونفإحمهمالعالمهذامنلديهم
اللهبحمدونالحدهمطفلولدوإذامكانإلىمكانمنمنتقالكانلوكما
لراكثأيضااللهيشكرونفإنهمصغرهفىوماتتصادفولواجلهمن

بعرفونوكأناسخطيةأوإثمأبركبأندونالعالماجتازقدالطفلالن
أنبهميليقوالتىيعطيهاانبهبايقالتىءاالشياإاليسالونالإلههم

فضلمنفجهمماوكلالحياةنىسبيالميسلكونوهكذايتسلموها

تكلفثونحياخهدامنوينبثقيشعفيهمالذىفالجالولذااقهإلىينسبونه

واالفعالهإليهوسعوااألرضفىالحقاكتشفواالذقمنحقآوهم
بلالناساذانفىامامهايوقونأوعنهابعلنونالبفعلونهاالتىالصالحة

كنزأأحدهموجدلوكماتمامأءخفالىويؤدوثهاصمتفىبفعلونها
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مسيحهميرواأنيتوقعوننالرسبيلقهدوتكلوهمليخفيهسى
11عظيممجدمعبهمارعدهملينالوأ

العظيمةاكيةاالشروكانتلمكلهبهذاأورشيمفما3ضيسةابدأتوقد
بيهمومنالكضيرونسارعولذااالنفاسيـبرشيئأصهاظهرتالتى

أساساضهاتثبتأخذتالتىالكمالمديةفىمكاصهمليأخذواةوسفيرحنانيا
الىألرضفتودعاماشا

خطيتهوععقحنافيا

تدولماوذلكوالبهحثبالتحليلالجديرةافاذجمنححانياخطيةكعتر

العملوليدةتءجاالتىالبشعةالخطيةفيى3متعددنواحسنعليه

وقد53أعفبكالشيطان4أللماذااالكامالالشيطاق

فظواحيملكماباعجلفىالبشاعةاثغدتحيهاونخيرألءلتسا

فعلكماالخيرىالعملفىمثاركالمالباوقدأالبيعلحننءخزلنفسه

4ممايرقلموالصررةصهذهراآلررنحنانياولعكأيضاآخروأل
يطلقهصبتفيأذهىالبخماعةأناإلنسالمايتصوقدضررآأوعيا

أشأقتلأوفجورأوفسقأوسرقةمنالناسلصذفىبائراعليه

الألرضأوءالـماقوانفىالعادةفماتقاسالبشاعةأنالحقيقةولكن

إلجاإلنسانوصلالتىالصرفةأوالنورضديرألبهقاسعلى
وآخرأعلىحدوهناكلمالجرممةفىتضرقةهخاكالوضعبةالقوانـنسائرونى

بعقوبةيققرفهمنكليؤخذالالروحازهاقووفالقتللمرتكابجهاأثفى
العمدوقتلالخطأوقتلالالوقتلالسهوقتلهناكإدواحدة

واحدةمعاملةجميعهافىيعاملالوالقاتلصاوالـراراإلصرسبقمع

وهذاالسنالكبرمعاملةيعاملأنيمكقاليقتلالذىوالمبى

برتكبالذممطهالقاأوالمحاممطمعاملةالمجصكانإذايعاملالاألخير

43



ردأعلهاستواجيهآلبدالتىةوالعقوبونتائحهابأثارهاتامعلمعلىهووممةلجر

نثأتوالتىصهاالمسلمالبلجهاتمنكلثاوهذهلمداءوجزا
ناموسهناككانالناموسفقبلالقدممنذالدينىالمنههومعنأصال

النوركانمهماولكنهالخطيةفعلعلىمحتأوتيثقدالذىرالضم

الذأعلنهىايهاإللهىالناموسنرريبلغأنصنممالشيموإليهوصلالذف

اللهيعافبهأنيمكنالفالوثنىتمومنلمويىأعطيتالتىالشريعةف
المسيحقاالاهذوألجلالحبودىصهايعاقبالتىالعقوبةبذات

9111يوداأعظمخطيةلهإليكأسلمنىالذىلذلكداالبنطئلبيالطس
وهوتكحاارأنههىحنانياخطيةبشاعةإننقولانيمكنالمنطلقهذاومن

والصلواتدتهنيمالترفىترفيالمشمعشكوالاشركوقدكيسة11فىعضو

لهمالمسيحتركهوماالرسلتعايمإلمماوليالحثارأواستمعطواالتجهاالت
االنحريوطىذايهووضعقددانتىكانوإذاقاوأخاونورأوقيمآبادممئىكما

ارتكبأنهإلىيرجعالسرفإننفسهالشيطانمجاورالذىاالممقالدركفى

المسيحبالسيدعالقتهطوالإليهوصلالذىكمامل11النورضاشهجر

قطالخطيةبشاعةأنفيهةشالومماسنواتثالتمـماأكرلمدة

شيطانياهجومآليستفهىوالعمداإلصرارعنصرمافبالماتزايدت

معحدثكماالمباغتةعنصرتحتامرأتهأوالرجلفيهسقطمباغتآت

الخأملبعدهحدثتالرجلعندالخطيةلكنةالكبرخطيتهفىبطرس

وفكرالظالمفىالمؤامرةاختمرتلقدوالتفكروالرويةوالتبصر

كاوثةوأىاتمامظلمموحدارقىإلىجاوات4امرأتهمعالرجل
أنمنالخطيةتتحولوأنواحدةخطيةعلىالزوجانايتفقأنمنأشد

يفبلبأكلهبيتخطيةإلىبيتفىواحطبفردتلمخطيةمجردتكودأ
الخطيةإلمماعدنافإذاجنباتهفىوترخوينتهجثاويعيتنهاالخطية
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الخطيةوبصوميالخثاليامنسلسلةوأخمححتأفرختثاآتجدةشا

والنفاتهءالرياقتكونماأوالخطيتهرتظياقدوشناعةيتكاثريثاع

شريرتخفىدافعمنالحقيؤفىتحملهمحمظقربأجملفاقتست

ألمالدينتربشمإططيةقدراللهكطيكرشيئاحماكأدتأفلنولست
اإشفطواالعتاإلتمأطيقلستءإثعيالسانكلقدممآيفل

ءشىكلبرنايامقااقاحخانياءوعطابرناباءعطابينوشتان31

يكشولملحالرسلأرجلعنداووضبالدراحصموألىنجاعهقلحلهكانإذ
صسالععلىكانحنانيالكناإلطالقعلىتفاخراأوإعالنآيقصا

مقدهالذىالكريمالسخىيعرفأورشليمدينةفىشخصكلأنيودفيو
جمأالذالكثيرفيشأنانهشءنحامابعدهءنحاعنبذلوممناآلخرألجلماله

فىلمقوايبيأناالخريئمنيطلبونأولسخاخهماعالنابالجوقيبوقوت
ذللثإلىرااستطالواإلعالموسائلوكافةوالمجالتوالصحتالمجضمع

خضروع5فىضيسةالإلىدوالرآوثالثينخسةأحدهمأرسلسبيال
اشرىعينهالوقتوقلمجميعقدوةليكونتبرعهعنيعلنأنوحللب

ةرصغبطاقةارهجووإلىدوالراالفثة3ثاممبلغ3يخساآلرغناخر

عنيكننمفأندونلماالكريموفضلهاللهاحساناتأسيرمناعل

كانتالتفاضعاطنمةأنفىشبهةوالوحددرو4مروفااسى
حنانياجعلتالتىالحسدبعاطفةحدوايتصندرالكربئكماسصحوبة

وهوالقهلمحدالسخيةعطجهميتكالبرنايايرىولحوالنوميرفال

كماوالحسدمنهأكرهاإكرأومركزآبرناباينالأنبئاتآيطجـقال

وعلىالمحاالتشتىفىالشيطانايستخدالتىالفخاخأقامسنفخهونعلم

وجغهسقطعندمابقايينأمسلوقدالدينىالمجـالالخصوصوجه

تتسعأنيمكنالىاألروكأنأخيهذبجحةوقبلرفختقلـمتهاللهألن
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الوحيدالعاملوكانالمرتأخيهجهوالساقطبرجغهمعآمما
ذلمجهولماذاأخاهوذبحالشربرمنقابكأكانكليسدةالحـاهو
والحسد321بو1بارةأخيهوأعالشريرةكانتأممالهالن

وضسليمانلكيماقولحدعلىأوالعظامفىينخرالذىكالسوس
724أمالحسدقداميتفومنت4103اأالحسدالعظام

أخهمعلمالنهالمسيحصلبفىالجهودشرقطسبيا3أدركوقد
حنانيافإناالساسهذاوعلى7281متالحسداأسلصوه

كانيإذاواصغروأضألصنيسةالنظرفىنايابرمنأقليكونأنالمجنال

مغيكلفمهماالمظهرهذاسلوكمنءفالماأومااليبذليباعحقالافن

خطيةذلكإلىأضفنافإذاتخطيخهيرافىمايغطىأنيسضءوالخفماتمن

ثمنبأقلءأالشياأعلىعلىوالالحمحاولهوالعادةفىوالطمعالطمع

صيسةالحسابعلىتعيتنثطالتىاكيةاالشترمنوستهـيرةحنانياعندماخفال

الرجلوليالشءالخفافىفمااألوفرالشطرأوبالرأحماليةاالحتافاظمعكالال

وهوويجتهدويكايتعبولماذاءالخفانماورأساليآالظامرفىاكيآاشر
االووئمخالىشراكىوجهعلىوقكسوهستطعمهضيسةالأدأضامنا

منبلونإالانينجمانطالشالوححوالختفىالرأحمالىميزةلهعينه
ألوانمنلونكحوبلغشاذلكفئيرىالولكنهالغشألوانمن

المتكامريلعبكـمابآوراقهفليحسكثفالموققضياليثتالذئءكا11

الذىالالبيخاعأناليدوخفةيالمثارةإستطاعإذابالغشيبالمماالوالذمم

اآلخراحذيحتطعلإذاالثمائقةاعةبالهرسهننفيءوسيمواجهتدفىلمجلس

نجاعوقدحخانيايكسثمفأنيستطيعالذىذاومنكشهشفبأن
حقيقةعنيتحدثأنشممرالالبتةبالكثيسةلهصلةاللشخـصط

معلومأيكونأنيمكنالكلهواألمرالملكهذاسبيلىئدفعهالذىافن

3ال



وقلمرتهزوبهااعةبروأقرتعرفتالتىالزوجةماخالقإفسان

سعيدةوالمرأةالتكتيكووالننظيمالترتيبقالفاثفةومهارته
بينهماواألمرسمائلاالعظيمالتخطيطعلىالقدرةهذهيمالثالذىبزوجها

الغشيستسيغمنأنكلههذاإلمأضفنافإذاثالثإليهيصكال

لتغطيةكانإذاةحنانياعندالكذبهووماالكذبمنعندهماخال

يعتقدحمابسألهأنبطرلموحقمنوهلالتخطيطفىاعةوالبرالمثارة
لنوهوءالجزيعطىأوصلاليعطىأنفىحروأنهملكهأنه

عنلذلكالناسذهنتفتقوقدالواقعيقللمإذاألحدضررايسبب

دارورةأاكذبأواالبيضالكذبمماعليهاأطلقوالكذبمننوع
نسواوقدصهاتضارلنالحقيقةانوازأوصاتأوألفاظمنأشبهماأو

كافتوقدةنقسهالحقهوالذىاللهضدالموجهةالخطيةحعوكذب11أن

علىلتكذبداللهروحضدخطيةءشىكلوقبلأوالحنانياخطية

بطرسجعلتالتىالحقيقةبىنبلغوهنا53أعالقدسالروح

لفداتاالختالسوهوأالةغيرالواحدءبمثىاقعةاليصف
وتفصيالجملةدتهملكيداهملكتوماأنهاألمرأولمنحنانيانسى

ولكندااللهلبيتيقدموهوالنبىداودقالهمايعلمكانيهودئوهووأنه

ومنالجميعمنلىألنححكذاننتدبأننستطيعحتىشعبئهوومنأنامن

تحولهمبكهالرجلباعوعندما9241أح1أعطيناكيدك
أقلأوأكثرالفهومختلسنذركاأخذإذافهومركزالنذيرإلىمركزه

اليستطيعوهوالوضعهذاعلىومحاسبهاألسالممذأعلىمعهيتعاملوالله

وقدأيضاوبطرستنحدعأاليمكنالفالتهنفسهإالاحدانحدعأن

انجذبالنىوحدهحنانياإنماتمخدعلمالحقجقةاللهلهكشف
مرضآابنهمرضىاللهالفالحذلكإلىأدنىوهووإثمهشهوتهمنوانخبح
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اقهكنيسةفىثمنهويضعحصانهييعأنالولدعوفىإذافنفرطيرا

عزيزوالحصانبنذرهيوفىأنالفالحوأرادالصغهريشنىأناللهءوشا

وعرفالسوقإلىبالحصانذهبيفعلعساهفاذاثعينيهفى

الحصانامعأخذولكنهجنيهاعشريئالوقتذلثفىافنوكانللبيع
المشترىسألهوعندمامعأوالديلثالحصانليعرضوذهبديكا

الحصانليشزىالمشترىوأسرعفقطريالثمنهأجابالحصانثمنعن

الديكثمنوماالديلثمعالحصانأبيعإقأالفالخلهفقال
بعشرالحصانوأخذالصففةالمشترىوقبلجنهآعشرونأجاب

الحصانثمنقرشاعشرينليفدمالفالحوذهبجنيهأبعسرفيوالديكقرشا
كانتولكنهاشكوالأضجوكةهذهنقولقدللكنيسة

مطلعفىالحقيقةيخادعوهوحنانياإليهاوصلالتىالمرعبةاالضحوكة

اورشلمفىاالولىالكنيسةءبدوفىالكنسىالتارلخ

القاسهـااللهوعقلبحنانيا

منالبدكانهلكلههذابعديشارأنيمكنالذىالسؤالأنعلى

فىمعأوزوجتهحنانيااخذىالذالمباغتالفاسىالسريعالعقابهذا

الكنيسةمطلعفىالشدةبهذهاللهحمحولماذاساعاتثالثظرف
هاأولعلالحقائقبعضيبنأنالذأرادلقداألولمما

ادمزثيودوردكتوروصفنهاوقدورسالتهالجديدالعنهدفىالمؤمنمركز

ملكوتهئعهملاليدعونىإنهبسيدهالمسيحىعالقةعنيتكلموهو
مبادئهمعيتفقالمماالحياةفىحولمماءشىألىأسريحيجعلنىوال

الجنسحواجزتتخطىاآلخرقمحشركةإلىيقودنىوهووروحه
والتدريبللعبادةمكاناكنيستهفىفيعطينىوالمكانالزمانأووالعقيدة

نافعاأكونأنايمكنئأنهلمايؤكدىقصوشكلومعواصلدمةوالشركعة
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بساعمفىوهوالعالمفىبهاليقومواأنباعهدعاالنىالرسالةوتأدبةخدمنه
حياةلىأنيؤكدوهوالداخلىوالسالموالثقةالمحبةفىالحيايومبعديوما
منكانوقداالنمنلالئدبةالعيشويدعوفىلرالقءورأأبدية

العظيمالمركزهذايذكرانالكنيسةفىعضوأاصبحوقدحنانياواجب
لهالبدكانذلكعنلراكئهبطوقدلكنهمعهوبتجاوبالمجيد
البذلأننسىأنهكاعليهوقعالذىالقصاصبنالأن

ءنحاوبكلحدودبغيربكونأنيشىأجلهاومنالكنيسةفى

بتخياهاكماالكنيسةاحدهموصفترددأوإحجامودونوكرم
الواجاتأديةعلىالمقتدرةالكنيسةأحالىكنيسةهىهنهنقال

الروحذاتالذهنالمفتوحةالقلبالحارةالكنيسة

المريضةالحياةتشفىوالتىمالتىالكنيسةالجسور
والتىوالشباباألحداثىشحدوالتىالشيبةفىالشعبتزىوالتى

ءجغرافيةأوعيةابئفواصلفيهاليسجنسأولئفافةتفرقةتعرفال

السيدكنيسةلخلفتنظركااالمامإلىتنظروتدفعتطلبالتىالكنيسة
االمنخفضةوالكنيسةالعريضةوالكنيسةالمرتفعةضيسةالأيضاالشعبوكنيسة

كنيسةعاملةكنيسةالبشركائضاعمنخفضةالمسيحعبادئمرتفعة

الحياةلهذهالشجاعةوتوحىالحقبعباراتالحقتفسركنبسةجذابة

اللهكنيسةاألبرارالناسكنيسةشجاعةكنيسةاالتيةللخياةواالمل

كلبذلعنالمرويتوانىأنمجوزالالكنيسةهذهومثلالحى

رسالحهاءألداوخدمةتضحية

ثمدداعامالاألغلبعلىكانتالخطيةبهابارتكالتىالصورةأنكا

ترىعظاتهمنواحدةفىجريتدكتورلءتسالقدءوالجزاللعقوبة

حنانيامعاقبةقاخرىطريفأاختاربطرسأنلوالحاليكونماذا
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صرضونالجميعوأنيخهاسقطالتىالتجربةعنوحدثهحلىعلىبهأذ
عنهاويتوبنجطينهيعرفأنواألفضلاألحرىمنوأنهللتجربة

لملمنهناككانوهلالنتيجةإليهتؤولاجويتدكتورلءوتسا

أجابمنوجدأنهعالالسدبمدوكالمذدكبعدوسدوكهحنانيانوبةفى
كانالسيدانكرعندماوخطيتهضربتهنىبطرسإنوقالبتجوعلى

الضجربةبهاواجنهتهالنىوالمباغتةالمفاجأةعنصرفىحنانياعنثحتلف

وزوجتهآدمأقدموكاواالصراروالتأملالرويةبعدحنانياأخطألقد
فىالكنيسةداخلهماخطيوسفيرةحنانياارتكبالجنةداخلالخطيةعلى

أورشليمفىاالولمهدها

كانهناءالجزاانشئكلوبعدقبلننسىالأنبناويجمل

فعلوكاكرىبنعخانخطيةفىيشوعفعلفكاالردعبهيقصد

وسفرةحنانياخطيةفىبطرسفعلاهغالمهجيحزىخطيةفىأليشع

الجسمفىوالميكروبيرآصغكانميماسياصمرهاالسفينةفىالثقـاانإذ

فإناالولىالحظةمنالخطيةتقمعلمفإذاالدقةيالىكانمهماسيستشرى
اللهبيتمنيكونأنينبغىءالقضاءوأبتداكلهالعجبنتخمرصغيرةخمرد

الجميععلىسيقعالخوففإنسريعآءالجزاءوجاالجريمةظميرتفإذا

يفزعوالمجربيخافبانحطىوإذاتالنعمةمعفعلهاالرهبةوستكعل

الجميعرائدتكونوالعلنالسرفىبةوالتو

حنانيالرمصهوماذلكبعدللكثرينيعنقدالذىايسؤالأناعلى

فإنذلكعلىاإلجابةاختلفتوقدهلكاوهلأتوزوجته

همالكياالخيرهالصورةأنياعتباراالبدىهالكهماعلىيخصرامنهناك

يتوبالخاطىوأىهـاعتوبةدونخطيتهمافىماتاانخاثماأهى

جهاخمارمناوالكنيسةداخلمنأكانءسوااالطالقعلىصيرهفىشبهةاال
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يحكمأنأحدقدرةقديسبالتوبةالحكمإناالخرالرأىهناكأنله
ويشاطرهالفضطهذهقأوغسطينوسويذهباإلطالقعلىقيه

كثيرآأنهإلىاإللهيةلحكةالدارسينمنوغيرهتايلوركجرسرونكث

لهالكللشيطانهذامثليسمأنبمثابةللتائبالفجاقالموتيمونما
الذىالنه5اكويسوعالربيومفىالروحتخلصلكلالجسد

جعمدمميزغيرلنفسهدينونةويشربيأكلأسشحقاقبدونويشربيأكل

الننايرفدونوكثيرونومرضىءضعفاكثيرونفيكمهذاأجلمنالرب

الربمننؤدبعليناحكمقدإذولكنعليناحكملماأنفسناعلحكنالوكنا
فإنحالأيةوعلى119223كو1العالممعنداناللال

ستبقىوامراتهالرجلقصةولكناالبدىوحكهالذيدىبينأمرهما

مخيفالخالدةالحقيقههذهوالمؤمنالخطاةتعلمالتىالقصةآالدواعلى
51عبنارآكلةالهناالنالحىالذيدىفىالوقوعهو
132192
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21

غماالئيل

ليلغمااسمهيىفىرجلألمجعقفقام

الشمبجميععندمكرملناموسمملم
53أع

اإليطالىالشاعردانتىيخهايصفوالتىاإللهيةالكوميدياقصةفى

الجحيمإلىاالرضيةرحلتهمنيخرجنراهءوالسمالمجحيمزبارتهالعظيم
زائرةوحوشمنمطاردانفسهيرىوفجأةموحشةهيبةرغابةيعبروهو

مرزئشبحأييرىبهوإذاالمالذتأينيعرفوالألعليهتنقضأشاتريد

الشبحمنهيقتربواذكنتمنأياأنقذأتأنإليهفيمرحالظالم

دانتىوكانوتنياماتوالذىالعظـيمالرومانىالشاعرفرجيلفيهيتبين
ظهرعنرهأشطمنالكـيرحفظوقدوشعرهبعبقريتهالمغرمإقأشدمن

التىالتسعالدركاتفىدهبقوإليهأرسلفرجيلأنتصوروقدقلب

سطرماأروعمنصورةهىوالمفزعةبرهبتهالجحيميصوروهوتخيلها
بروئةسعيداكانداقىأنومحالتاريخكلفىالبشرىالقلم
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عندماأنهإالالجحيمفىالتحياتبأروعوحياهالعظيمالرومافىستاذه
توقفهناءمماالريارةإلىطريقهفىوهملمجحيمرانتىزيارةانتهت

كهلدافتىوبرواحدةةظىيتقدمانبستطعولمالوثنىومانىالى
المسيحىاإليمالخفاتهوقدءالسمادخولبستطجعالالنهالعميقحزنه
بقولهأنيمكنالقبيلهذامنشيئاأنإلىتيخيلالصليبوكفارة

بهومعجبالغماالئيلظمبذأكانبولسأنفأثبيواللبولسكاالئيل

لمالنهاأمتهعلىالذىبولسالشاعربفرجيلدانتىكاعجاب
أعظممنواحدأكانافىاكاالئيلمعلمهعلىبيلعلهالمسيحتقبل

يتحركلمذلكمعلكنهاللهملكوتمنقريباوكانعصرهاليهودق

العظيموالزعيمالدفيالقائدعوفيهللدخولواالهماالخرةالخطوة

المسيححةالقضيةتجاهالعنفعنمرةذاتدريمهالردأنهفيهعيشولم
أماصهانقفالتىالشخصياتمنواحدةتكونبأنجديرةشخصيئهإن

بعدولعلناترويهاأنيمكنالئىالعظيمةالدروسواستخالصبالتحليل

دلىيخمااهنرانيمكنذك

واهتياذاتهغمالئيل

منآواحاكانبلوعصرهجيلهعاديآفىشخصاكاالشلبكنلم
واآلخربناالمةحياةفىالعميقطابعياتركتالتىالشخصياتأعظم
هارأمنكانالمتعددةامئيازاتهولعل

العظيمالبيت

منهليلجدهكانإذاليهوديةالبيوتأعظممنبيتفىكاالئيلولد
اليمكنوالبيتائيلإسفىالفكريةالدينيةالمدارسابوأالمعلمينأعظم
بعمقيدرسوناالجتماعءوطاالنسانحياةفىالعميقطابعهيزكانإال

44



مغجامعةفىاالجشماعأساتذةأحدأرادوقدالصغيرحياةثالبيتثر

أبناببنوعاشفتنكرالتأثيرهذامدىعليتعرفانالغربجامعات

راعهوقدبهمضاقتوبمااضاقوعندمابجوتهمكعجرواالذيئافوارع

ثذمنالعكسوعلىبيوتهمعنالحديثقطلمجبونالاألوالداءهؤالأدظ

مائلةتزالالذكرىوحثاأذكرالعظيمالواعظمورجانكامبلقاك
صميمابيوريتانياكانوقدأبزارنىتزوجتعندماأنىذهنىفى

كاقالنهاللهاشكراليومولكنىقاسيةاظنهوكنتنشوفةفيهأرىوكنت

وعندئذاكغرفةكلوأريناهزواجىبعدحاالالبيتإلمطجاعذكذلك

مجعكانإذايعلماليراهالذىولكنجميلبيتهذانعمالجمافةبطريقتهقال
واكتشفتالبيتغرفعلىأخرىنظرةوألقيتفعدتغصالشيطانامالله
لتهأنناتقحدثرسالةمنغرفةتخلوأالفرتبناأصابأنه

الواسعةالثقافة

هوالهودىالتاريخعرفهسمالذينالمطمبنأعظممنكاالئيلكان
رئيسةماوقتفىكانالمعلمينأىكاالربيينعليهميطلقسبعةأحد

كلعندووقفاليهودىوالنقليدالمقدسالكتابدرسبمالمشهدريم

البحخهحجةكانفيهاوتأملإالواردةأوشاردةيزكولممنههحانفطة
اهتمامهمبمدىتشهدعجيبةتواربخليهودإنالالهوتيةفةوالمعرالدفي

يخيطباسكافىمرقديماالفيوممدينةفىالربيينأحدإنقيلببالكت

ضكنتإنلهفقالاالسكمافىهذامعيتضاحلثأنوأرادنعال

فأجابهالنعلنىغرزتهاغرزةلمتعرففهلحمغتكأتقغتقد
أنللثفهلوأتقنتهامهنتكعرفتقدحقاكنتإنوأنتاالسكاق

تليالالحاخاموتوقفالمقدسالكتابفىتوجدكلمةكتعرفنى

ثالثهناكليقضىبدتهإلىوعادىينبغكاالكتابيعرفالأنهوأحس
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ذلكبعدلالسكافىليفولخرجثمونقطهوحروقهالكتابيعدنوا

كتابهعرفأنه

رالةالفلحرية

وكانالفكريةيالحريةتؤمنالتىهليلمدرسةيتبعكاالئيلكان
بالحرفيةيتمسكوالذىاألضيقكعىمذفكريانمذهباذأيامهفى

ويناقشبالمرونةويتسمالفكريةالحريةيعتتقكانالذىهليلومذهب
ومنالمذهبهذاأبطالمنكاالئيلوكانباللبابويتعلقالفكو

أعقوقداليونانيةاالدابدراسهعلىتالمذصهمشجعواالذينالالئل
اليهوديةالطقحسمراعاةمنسالمشغولاالشخاصأوالحربفىالجنرد

االعيادفىالوثنينيحيواأناليهودعلىيحرمثهعىمذهبكانالئقيلة

الشكلياتجهذهيتمسكأنرفضهليلمذهبولكنلكمسالمبالقول
لكنلهاااخالالناسأكثرومنالمسيحيةأبطالمنالبيورتانكان

كانتامرأةالكنيسةمنطردبنيانيوحناأندرجةإلىشديداكانترمتهم
الحريةأبطالمنبطالكانذلكمعملتونقيريرثوبآمنتلبس

اليهودعندكاإلثيلكانكاالبيورتانعصرفى

يةالشضالمهابة

كانأخرىعبارةفىأوالشعبجميععندمكرمآاكاالئيلكان

عندالمحـرمالمكرمالمهيبوهوعصرهمفىالمعدوديئالقادةمنالرجل
والصعاباالزماتفىرأيهويأخذونللحشورةيلتمسونهالجميع
السبلواختلطتثالطرفتشعبتكلماالدرايةذوالمحنكوهوواتمازق

والمفتىالناصحهويفررونماذاأويفعلونماذاصرفةعنالفوموعجز

التدبرممقوالفكربرجاحةالمعلمووالمرشد
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بولىعلم

تتلمذوقدبولسللرسولمعلماكانأنهللرجلامتيازأعظمأنعلى
إنالقولإفىحاجةوالسنواتثماقتيقربمايهياعلىهبرل

فىالرسولتهاقالالىالدرجةإلىاألممرسولفأالعنليمأتردتركالرجل
عندمؤدبآالمدينةهطهفربيتلكن11تايةاكنيتثتربحوششيخوخته

جميعكمأنتمكاقهيخوراوكختاالبوىالناموستحقيتىعلىكماالئيلرجلى
3ة22أعدااليوم

المعالضلفماالثي

انفآإليهاأشرناالتىاالمتيازاتهذهكلرغمالرجلأنالغريبمن
بأنهالتقاليدبعضإليهذهبتماحدفنحأننستطيعوالطرباتهضل

عنهميدافعكانالتالميلىعندافعيوموأنهسراالمحيمحيةيتبعكان

رقلهوعلىصسالععنيكشفالمسيحىصالإنالمرتعهذامن

بعميقاالخرودعفإنهواعجابتقديرنكاالئيلتلحلبولسأعطىما

مخلصالمسيحءبئداينعمأندونوماتعاشأنهفيجدووالتحفظااللم
العالم

للفلسفىنالن

للعالمأعطتالمسيحيةأنرمعفلسفىبذطنالمسجحيةكماالئيلواجه
العوائمهتجاهوققواصدأنفمهمالفالسفةأنإالوأعظمهافلسةأحمى

وقفهكذاالحفيقةإلىفيهايماأنمنأعجـزالحياةتمألالتىواالسرار

هذاأوالرأىمذاكانإنالنهأدريإنالالموقفالمسيحيةتجادكاالئيل

تقضوهأنتقلوونفالاللهمغكانوإنينتفضفسوفالناسمنالعمل

العادفىوالفلسفة93و583أعأيضادئهلنمحاربلئالتوجدوا
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تتهسالالتىوالنظرياتالمتاهاتالفافىباالنسانتدخلوحديثاتديمأ

المسيحأياموفىواالماناالطمثنانإلىيقودهمرفأإلمابصاحبها
أولئكفلسفةعكسءهؤالوفلسفةواالبيقوريونالرواقيونهناككان

الئيللطمعاصرأكانوالذىالروافىالفيلسوفابيكتيتوسمثالفضعونحن
بحيثاإلرادةوقوةبالصرامةالحياةأخأأساسعلىفلسفهقامتوقد

تعرفالتىالنفسحريةهىعندهوالحربةبريدماغيرعلىأحديقبرهال

كثيرةءالشياعبداإلنسانلنشهاتسنهلقانونوفقانفحهاتحكمكيف
الحريةاقسفإذاوالسلطانلمجاهعبدللمالعبدلجسمهعبدفهو

فىوالجسمهفىالالخارجيةءاألشياالفاعنهافليبحتالصحيحة

أخالقيارقاالفيلسوفيقولماعلىكلهذلكفىالنجاههفاوالماله

يحكمأنعلىقدرتهوفىنطقهفىنفسهفىعنهاليبحثبلعظيمآءوبال
واحدأمرةذاتسألولقديربدهاوأنيقولهاوأنءاالشياعلى

أدرىالالتلميذقاللكطكموءكماأهنالكتالميذهمن

نيبصدقماليستصديقعلىهكيكرأنأحدأيستطيعالفيلسوفقال

تريدماالتريدأنعلىيكرهكأنأيستطيعقالهالقال

فإذاقالطةبالحبسأويالموتهددقإذاذللثيستطيعقال

الوعيدذلكممثلاطثإكرأيستطيعالحبسأوبالموتأنتتباللم

قالنمقال8تحقرالموتأنأفالتستطيعقاالالقال
عاشتالفلسفةهذهمواجهةوفىحرإذافأنتالفيلسوف

اإلشباععلىتقومالتىاالبيقورينممفةفلكىمناقضةطأخرفلسنهة
هذهأنالخريبومننموتغاعألنناونخربلنأكلىالح

االستمتاععليهيطلقمااإلنسانتعطىأنتريدالتىدةالتهدالفلسفة
الحاضرالعصرفىحمتثاأخذتفضيلةإلىأواللهإلىنظردونبوجوده

إنسانيةفلسفةالوجوديةبهكتاكتبوقداإللحاديةسارترفلسفةفى
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كلأنبذلثنعنىالتيختارلنفسهاإلنسانإننقولحيئإننافيهءجاقد

وهولنفسهيختارأنهبهذانعنىولكننالنفسهيختارأنيخبمناواحد

معناهذاكأوهذايكونانءالمريختارانجميعآللناسيختارلنفسهيختارإذ

اختارواالناسلكلنقولوكأننايختارهماقيمةهنفالوقتفىيزكدأن

دائماهونختارهماإنالنفسناالشرنختارأنأبدانستطيكلالالننانااخةلرمثلما

للجيمكذلكيكونأندونعندناحسنأيكونأنيمكنءشىوالالخير

إحدىلكنهاجانبأكثرمنمنالنكلسفةكدهإلىوجهتـماالسهامأنومع
العقالنيةبالحريةبدأواالذينالكثيرينالتقطتظاناالتىالمتعددةالمتاهات

الفكريةالمذامببينالرهيبالتضاربإلىفانتهواالفكريةوالسماجة

أوفختهكانتاودبكارتأفكارعلىنظرةاإلنسانيلقىأنويكـفىالختلفة

التىالرهيبةالمتاهاترىلجيمسوليمأوبرجسونأوبررشوبأو
ارقباطاوتالقاواقاقغيرعلىجميعآءهؤالإلهاانتهى

ىالعاالبوود

تجدهفانتالعانىالبرودكانالرجلفىاالقاتلاالخرالعيبأنعلى

انتستطيعالثلجيةبعاطفةاألموربرقبعاجىبرجفأىيجلبمنأشبه
تهتزالالذيهخالبارديئأولنكمنكانأنهوويبدباإليجابيةأوبالسلبيةتصفها

بولسوبيهةبينهشأالفركانأحداثمنحولهيممجرىلماكثرأمعواط
الطاعوالباردتواالحاسيسالمشاعرنارىبولسوالطبعباردهوانه

الفكرواسعيكونوقدبةالمطلويالسرعةيتحركالالذىاإلنسانذلكهو

عواطفهلجمودالكبرىالنتائجإلىيصلأنيمكنالضهلالحجةبارع
التاربخمجرىواغيرالذينالقادةأندائماالملحوظومنمشاعرهوخمود

هممشاعرضعافافأواحساسهمفباردينيكونواأذعنالكلأبعدممانوا
الفرفالمثالهسبيلعلىنالحظأنويكفىغيرتهمقملتهبينغيرأو
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توماسأمثالالفالسفةءوعظماصافم3جبابرمنومعاصريهلرثرماركأيق

يحلموعاشالكالعالمأوبيااليوتومورترماسكتبوإرازسىعور
التىةالكثيرالكتبإرازسوكتبالبشرىلمجنسوالصالحلغبا

الثنيسةفىالمستشرىرالفسادالعقيدةثلهوج3جمنةاباخالقنددت

طبعذااللهخلقهالذىلوثرانغمعالينافعللمذلكمنأكريتحركلولكنه

الكتابيترجمكانعندماضوحبوظهرالذىالطغذلكماضتهبىنك
اوالشنيطانأنإليهوخيلقلعتهفىجالسؤههـواأللمانيةإالالمقدس

المثميطانبهاوضربيالمحبرةأمسكأنإالمنهكانفاالحائطعلىمقابله

ذلكبعدوأضهالحبرمنهاوسالالحائكلىحطمتونئخيلهالذى

ةالخيالصوإرتباكثالثورةجموحلمولوالثائروارلالناسيزورهارامز

نرىأنمنأفضلفذلكالصورةهذهنرىأندائمآأودقالواحدأولكن

حولهماالحداثجرتميمايلتهبوذأويتحركونالمقاعدمقالجالسين
فوالظرضاعاألوتغيرتاو

لألرادةضعف

فقالسنأحمماهوترجوهلقائالأمربكيآفالحآاحدهمسأل
أرجوالإنىالفالحأجابلمجوابائلالعشثوإذكال

ميتقدلمالعالمفإنالرجلدفولقدهءوراالدوامعلىأسعىبلاالحسن
حقائقوالروساألحالمهذهلتصبحبكفاحهمبلأحالمهمأوالناسبأفكمار

وشرورهفسادهومنالعالممنيثمكوالصغيرالشابكانواقعة
ترجفائدةوأيةءنيكهذاعالمآاللهصنعلماذالءوتساوتآسيهواالمه

هذامنأفضلعالمآأصنعأناستطيعأناقاثالأردفتمالعالمهذامن
وضعكالسببولهذاوقالواهصمكيمحمعكانالهصديقفاجمابهالعالم
أفضلعالماصبحلهفبنصمبكقمفهماالعالمفىالله
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ليستآاللواعلىقالحياةكاالئيلحياةفىالمأساةقةإلىنصلهنا

الوصولعنقصرتإذاواالحالمواألفكارارأقربلحلماأوفكرأ

كاالئيليننظركانماذانعلمولسناءسوااوالعدمحىالقرارإلى
قرارهالرجلليتخذمقنعآبرهانهايصبححتىتفعلهأنالمسيحيةمنأكئر

وبينبينهاالبدىالفارقيتضحوهاالناسمنأواللهمنكانتإن
بولسمنوعاطفةفكرأالمسيحيةإلىأقربكاالئيلكانبولس

ظهرتالمسيحةمعجزلكنللمسيحيةصارماوآرهيباعدبولستحوللقد

التىالمعجزاتاللهصنعوقدتالنقيضإلىالنقيضمنقانتقللبولس
الجميلبابعندالمقعدمعجزةومنهاالعينرويا1رآأوكاالئيلعنهاحمع

واالبوابمنهوخروجهمالسجنلهمودضوأمماطممالتالميذحياةةومعجز
المدنمنهاوغرأورشليمفالعدبلرنعرفهمماهاغروكثرمغلقة
كانأنهالخصوصوجهوعلىالتلميذمافعلهالمعلميفعلأنيمكنوكان

ئهدداينفثكانعندماألالمسيحىالتاربخمطلعفىبهومتصالةمعروفآله
متخلفاإرادتهضعففىبئعماالئيللكنالربميذتعلوتتال

العظيمةالمباركةوقاقلتهاالمسيحيهموكبعن

اإلنسانيقررهاالتىالحقيقةبينالفرثإلىهنانشرأنالالزمومن
وأعظمهاالحفائقأروعمنحقيقةكاالئيلقررفقدطاتتطبيقهوبإن

كانتوقدخلفهاأومصدرهااللهيكونالتىاألعالنجاححقيفةوهى

لالعميقلالشفلكنهوعاشتنجحتذللوالجلهكذاالمسيحية

ذلكفىالسرولعلنفسهعلىبهانادىالتىالحقيقةهذهبطبقأنيستطع
أنيخشىوقتهفىالصحيحبالقراراقسكعنيتقاعسالذىاإلنسانأن

ومنوالضعفواإلهمالوالتخاذلبالتأجيلالقرارهذامنهيفلت

نجاحمنتتفدأوالمسيحيةكاالئيلعلىمتعددةأوقاتجاعتأنهورا
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حهاوأمسكمنهضاعتالتىالفرصةالقتناصيخهضأندوننجاحلى
هذهظهرعلىاالجيالجميععرفتهىااالراخالنحوعلىالعظيمتلميذه
االرض

هوينجحلمحنهولنجحتلقدالمسيحيةعلىالحكمكاالثيلأجل
الئىلواجزاكليحطمأنأعوزهوقدبهنادىالذىبالمبدأاقسكفى

عيهاقضىولكنهبولسطريقفىقامتكماطريقهفىتقاربما
والمسيحيةفيهويوجدالمسيحليربحءاألشياكلوخسرجحيعها

تنهرالتىالعاطفةأوبهاالمعجبالفكرمنأكرماهوإلىدائمأمناتحتاج
كانتمهمامعوقكلمحيكتالذىالقرارإلمماتحتاحإذاوجاللهوخها

تشارلسالعظيمالنهضاترجلبذكرمصدرهكانوميماحقيقته

كانتمتزوجةفتاةقصةبقىعنعرفياالتىالقصصالواقعيةمنفنى

عندماكانفالدلفيامدينةفىالمسيحإلىتءوجاالملحدزوجهامعتعيش

علىبترددهازوجهاعلموعندماهناكماتهنجالعظـبمالواعظيقوم
ننىمسترنسألتهناكإلىتذحبأالبشدةئمرهاعاتاالبئ

مادامأنهالرجلنصيحةوكانتالأملزوجهاتستمعكانتإذا
علهفواظبتالناسمنأكراللهيطاعأنفيلبغىمدحدازوجها

مرةذهبتهىإنبالذبحزوجهااقتوعحتبالىأندوناالجتماعات

حالةفىفوجدتهالمنزلمنعادتحتىانتظرهاالليلةتلكوفىأخرى

الشررمخهايتطايرنظرةإليهانظرعاصفوغضبمخيفهياح

فىالمفتاحووضعبالمفتاحالبابأغلقواحدةكلمةيتكلمأنودون
مهويقتلهاحياخهاينهىأنوأقسمحاداكبرآخنجراأخرحتمجيبه

الدورإلىالسلموصعدتوقزعرعبفىالمسكينةإليهنظرتاالمركلفه

01عليهاليقفىوتبعهامتقدةثهعةقأخذاللروبطربقأتلتمسالئاق
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فانطفأتالشحمعةفىفننهختالصغيرةالخادمةبجوارمرالسلميصعدهوبينما
التسللاستطاعتولكنهاهاتالوصولحماولالحالكالظالمسانالموكر

إلىعادتالصباحوىاطصديفةعندليقهاوقضت3النافذمن

مقلوبآكلهالمنزلأثاثتجدصهاوإذاتانبهقدضميرهأنتظتوحثاالبيحت
اوظثوإذتالئانيةالمحاولةوجرتالبابوأغلقعئبعلىرأسا

ءالعممانحويلبياورفعتركبتيباعلى4تالمسركعتثاقفىكأجرهيغماأن
استجابإذجزدالمحدثتوهناويرحمهبرحمخاأنالذحنوطلبت

علهسقطثمبرهةإلهانظربفررسباممأنعنيدهوأمسكصالصصاالله
وعالدهوكانتواثامهخطاياهولباعترفاللهمنالرحمةحاللبآاألرض

وحنافهافىصدرهإلىاوخحميزوجتهإلىوذهبعينيهمنتنبمر3برالغز

والصثعحالمغفرةناوطلب

وإرادةيةصا3تمنلككانتخهاواكاالئيلفلسفةالمرأةلممذهشتلم

يذمبومكذاالرجلوذمبةثالعظيمبولسمعلمإليهايصللم

واألكرأواأللمجداألغقرارهميقررونكيفيعرفونالالذئأولثك
األوانفواتقبلواالخال
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استنأللوس

يدعودهوالسـتفانوسيرجمونفكالنوا

دوصأقبليسـوعالرباايهويقول
795اعأ

أأيفمسيحىشهيدماتإستفانوسموتمنقرنآضربعدنهسة

ينئمىأرستقراظيأشابأهملتونباترلثكاناألولحهيدالثصالةشفتيهوعلى

ورحلوليونبارلسجامعىفىلعلموقدالخاسىصسجالمكعائلهإلط
لخدمةحياتمكرساوعادبهوتأثريلوثراتصلوهناكألمانياإلى

ءبريثأمنهكانماالتهممنإليهواسندعظاتهعلىقحوآاإلصالح

حجةذلكمنقاتخذواوإيمانهعقائدهعغدقووامانةبشجاعةأجابوقد

بوعوهوصاحم8251عامقبرابرآخرفىأحرقوعندماعليهكم
نتحملمتىوحتىالعالمهذاآالظاليغمرالربالسيدأيهامتىحتىالعمالم
وماروحىاقبليسوعالربأيهاالبشرطغيان

فبوليكاربوسشفاههمعلىإستفانوسوصالةرقدواالذنالفدبسينأكر
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جميعهموزافرومالنكثونولوئرناردبرووموجيروهسأغسطينوس
لناممكنوالاألرضبهودعواماآخرالكلماتهذهكانت

اللهخكةملطمتعجبيننففأنإالمسيحىشهيدأوللقصةنتعرضونكن
أععممنإستفانوسكاناموإدراككلنوقتعلوالتى

ومعرفتهمملهنىوكاناألولىالكنيسألفىظهرتالتىللشخصيات

وحسسبعثمراالثنىالرسلمنبولسإلىاقربوحياتهوقصاحئه

ءسوابولسحياةكانتكاللكنيسةالزمةحياتهكانتالبشرىالمنطغ

حياتهالموتيكونأنبقصدكانالعلياحكتهفىالذلكنءبسوا

جمطالفترةنعلمالأنناومعالكنيسةلهذهوالقوةوالحياةالنجاحهوس
فىحدثهذاأنيرجحبعضهملكنالمسيحيةإلىبولسومجىثهادهاست

منظرمنيتخلصأنبولسحاولوقدم73او63عامأىالسنةنفس

هذاأنأوغسطينوسعندوالمعتقدجدوىدونيموتوهوإستفانوس
المناخسرفسفىباإلمعانمغالبتهوحاولاالمماقمنهزهالذىهوالمنظر

موتكاندمشقطريقفىالسيدبالتقىحنىالمسيحيينواضطهاد
الحقيفةفىموتهكانبلبولسقلبفىالحياةشرارةءبدإستفانوس

وقصتهاألرضفىالكخبسةبذارروىالذىالعظيمالدمخالرءبد
يلىفيماوتروىتحبأنجدبرةالعظيمة

أهوومنلستفلنوس

السهلمنليسوإكليلأوتاجيعنىإستفانوساالسمإن
جندىأولهوالرسلأعالسفرفىكتبماخارجعنهالكثيرنعلمأن
النورمنكومضةنراهمااسرعفااإلكليلأوبالتاجفازالمسيحجنودمن

وبتركالحالكالليلفىيلمعالذىكالبرقأو4الظالمءأحشافىالباهر

قعاشتيموتوهوبولسرآهوالذاكرةالكيانفىيقاأئوآنوره
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الظنوأغلبمخهاالتخلصأونسيانهايستطعولموأمماتهكيانهفىلرونة
والكنيسةبالتاريخمرأنهوحاالخيرةالمحظةإلىيراهاعاشانه
مدىعلىخالداويعيسعاشةالقصرحياتهوهجأنإالالومضةهذهمثل

ظسطينيهودمناعهمنظاهرهوكماصهودبأبكنلمالحباة
أماالتعبيرجازإذاالمهجرأوالشتاتيهودمنكانأنهالظناغببل
منصائغأكانأنهالبعففىويذهبءنعلمهماقالأمهأوأبيهاسم
واحدفهوولهذاالحريةمنحقدوأنهلهاوعبدأليفيااطورةاإلمبرأتباع

مخرونويقولالمسيحيةوقبلواأورشليمرارواالذيئءالغرباالجهودمن
المسيحاختارهمالذينالسبعنمنواحداكانإنهأبيفانيوسيذهبماعلى

بطرسعظةبواسطةالمسيحإلمطءجاأنههمغيرويعتقدوالخدمةالتبشير
خدمنهمتطللمالذيناللهخداممنواحدهوحالأيةوعلىالخمسينيوم

هذايعطيناأنيريداللهولكن4سنواتثالثمنأكنرالزمقبالمعيار

اتوفىشهورمناكةلرتستمرلمأنهامعخالدةالمعمدانةخطمإناليقن
الكنيسةوخدمالرسلأولماتزبدىبنيعقوباحدهماأخوئوإن

إلىوبنالكلاخرعاشوقدأخوهيوحناوثانيهمابموته
مايعلوحكتهفىودتهبحياتهالكنيسةوخدماالولالقرنخمهايةمنبقربما

ليسالكنيسةأنالتصورحسبكانوقدالبشرىالذهنهذاعلى

إستفانوسمنالمعاوأفضلهومناألولىخطاهافىوشبابهاابناخهافى

مجدهإلىمتوجايمفثماالبصاريخطفأنعليهكانالالمعالنجملكن
ببدوحياتهمفتاحومانصفهكيفترىالعظيمالسريم

وقفعندمامالككلمةهىكملهابأحياتهتصفكلمةخران

المجحعفىالجالسينجميعإليهفشخصعثهقيلللمحاكةالمجمعأمام
مهابةعلىبدالقد651أعماللثوجهكأنهوجههوراوا

75



المالئكةمصافالىوارتقتالناسمظهرخاورتتائعة

مالكأبذاتههويكونأنالبدمالككرجهوبههويبدالذئالرجل

دائمأقفالذىالمالكإنهءشىكلفىمالكوهوالناشسب

بالقولالكتابوصفهءاالرتوادرجةإلىويشربالنبعصكلى

تمدحياتهشجرةإنه6أعالقدسالروحمنآءمملو
الجالككالجالفيهرأيتفإذاةالمياهمجارئعندالغديرإلىأصولما

كلءالبهافيهرأيتوإذااالخضراركلاالخضرارفيهرأيتوإذا

ضحالجحوالأوالقدسالروحمنقليالبأخذلمأنهفالسرءالها
اللهمنيأخذمؤمنكلإنكلهءالملأخذبلاإللهىءالملمن

فيهيسكنمنبنالفرقهوومؤمنمؤمنبينالفرقلكنشيئا

خفىعالممنيأتيناالذىهوالمالكإناللهبروحيمتلىومناللهروح
العالمإلىبأقرأنهالمعتىبهذامالكاكانواستفانوسضظورغر
ذللصوالجلبالبصريعيشممارأكبالبصيرةيعيشوهوالمنظورتغير

باإليمانأيضاءالملهىالقدسبالروحعالقتهفىلحياتهالصحيحةفالرجية

يرتهببصالمرويطلأنإالاإلممانوماه6أعاإليمانمناءمملو9

األحمىالعالمإلىالرويانطالقهويرىالمنيرىاألنهويتشدد
العالمهذامعيعيشإشمانوسوكانتاألبدىالعالمواألجلواألعنم
السمواتيرىاألخرةاللخظةفرأيناهلقداإلممانحياةفىربعمق

العالمعلىمفخوحةالدوامعلىوعينهعاشأنهتمامانتأكدأنولشامفتوحة
يأقماحيثمنالجبالإلىعينىأرفعالقديمالمرنمقالاألبدى
عوفا

الكوىءورامنءومساوظهراباحآيومكليتزوددانياللركان

تجاهيتطلعوهوعينيهعنيغبلمىالذاالعظمعالممنالسبىفىيلفنوحه
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إسحكانوسوعاشللنظورغيرالعالمفىالبعيدةبالروئاوعاشورشليم
وكانيذهبوإلجهاالمالكيأقمنهاالتىالمفتوحةءالمحماعلىوعيناه

المشهودالسبةأولكانلقدالناسأمامسيرتفىمتوجأمالكأإسعكانرس

وعاشمعهاتعاملوالذينسألتلو63أعلهممثـهودآلهبم
هذاالصحيحالقوىالجوابلكانإستفانوسفىرأيكممابيحهم
أنهدونيبمريتيماالإنهمعنىمنالكلمةنىمابكلمالكالرجل
دموعأعينيهتذرفأندونتبكلطةأيرىوالبالغةرقةفىعليهبنحنى

أنادونالجوعمنيتلوىجائعأيبصرأنيمكنوالالمهاوملتعاستها

لكمأقلألمشفتيهإلىاالبقسامةتعودحتىيستريحوالويشبعهيطعمه
لسانلهكانفلكمناكثرأنهعلىالناسبنبتممثىعالكإنه

حاجتبارىالقصاحتهكانتإذوالبالغةالحجةفئالمالئكة

مستوىإلىالبلوغعنحجتهمفعجزثمجامعهمفىاليهودمنالكثرين

أنيستطبعواولمأفححهمبيانهإلىالوصولعنلمجانهموقصرحجته
إذاالبيانائمةمنواحدآكانبهيتكلمكانالذىوالروحالحكةبقاوموا

واتجهالميدانفىظهرالذىالمصقعلطايبمااوكانالشبيراوالقولجاز

هوهذابيانهولعلالحماقديئمنوالخمومةالمريدمناإلعجابإليه

أورشليمنىالجميعأماموراحهارونيتوالرسليكادالطليعةفىجعلهالذى
مواجهةفىواسعةحكتهاكاوالتدبيرالتدبرةتوفىاستفانوسوكان

النازلةالسماويةوالحكةالنافذةالمشورةصاحبوكانالمتعددةالمتطلبات

والمعجزاتالعجاثصنعفىالمالئكةقدرةلهوكانتفوقمن

حياةوممستالجميعراهابوعجاثاتاتبديهعلىجرتماأكروما

وهولرالتعبجازإذاعادىغيرخارقأرجالكانالكثرين

أنجمالهاولكنتختفىماماسروماالمالفىتلمعالتىالصحكنجمة

باللمعانالنجومبينتنفرد
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للشماستغثبوسس

األهميةبالغةقضاياعدةأمامنايفيرالكلنيسةفىالئمموسيةنظامظهورإن

ءعىاالبئواإلنجيلالخالصإبجلبينافييزهىمابثيرقضيةاولولعل

الحقيقةوفىاالجتماعىاإلنجيلقبلشكوالالسبقلهزرصإنجيلوكان

وخدمةالصالةاقضلوحيثاإلنجيلينبنازنةالموعندابصوعلىسلالرممان

باالهمهمافاختصواالجتماعيةالخدمةعلى64أع9الكلحة

إلىالمسيحءجاعندماالمساعدفيمنهمليراألخرىالخدماتوتركوا
الجسدءسثحفااهموأنهمحنلصأللعالليكونءجاأنهواضحأمماناألرض

لواإلنسانبنتفعماذاالنهالنفسفىدائمآيقكووهوالناسوإطعام

نفسهعنءفدااإلنسانيعطىماذاأونفسهوخسركلهالعالمربح
أولأنفىشبهةالالنارفيهشخصاتشتعلرأيناإذا62ة61ممتسا

أوكسائهإطعامهفىنفكرانقبلارالنهذهمنننقذهأنهومعهتفعلهما

بكافةاهتحتفإذاذلكتفعلالتىهىرسالنهاقمالتىالناجحةوالكنيسة

لهايجوزالفيىوماديةومحيةاجتماعيةمنلالنساناألخرىاالحتياجاث

ذلكعلىمثالطوخيرالروحيةتهاحتياجعلىوعينهاإالذكقعلأن

ءلضىكلأولعنىإذإليهاالربعةححلهالذىالمفلوجمعالمسيحفعلهما

عندأهمللمفلوجالخطةغفرانكانءأحدفيهيفكرلمالذىيالجانب
العضالائهبالمريضذلكمحيتركولمجصمدهءشفامنالسجد
ومريض2321مرالروحيةلحماجتهتالياءالشفاأعطاهلكنه

كافتالمسييحوشفاهسنةوثالثنثمانمدةمرضأعاقالذىحسداببت

لثالأيضأتخطىءفالبرئتقدأنتهاءللشفاالالحقةالهامةنصيحته

نضأنيابغىالثابتةالحقيقةهذه541يوأشرالثيكون
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نعمانذهبعندماثماسالاستفانوسقصةنتأملوخنعيونناصب

اللهفكرولكنالبرصءشفامنأكثريفكرئيكنلمأليشعإلىالسريافا
وأشدأقعىبرصمنشفىوقدنعمانعادإذوأصدفوأممهقأجلكان

الكنيسةتنشئأنحسنالخاطئةبالنفسلجصقالذىالننسىبرصوهو

تنشئانينبغىجميعهاهذهقبلسهاولوالنادىوالمدرسهوالملجأالمستشنى

العملوخدماتالصالةوحلقاتاالحدومدارسالشباباجتماعات

اور4لىلتنادىالتىالكخبووالنبذاتوالنشرالنقوسبردىالفر

الطريقفيهينتهىانينبخىوأساليبهوسائلهبكافةعىاالبئاإللمجلإنبل

الكنيسةهدفهوأخيرأواصالصأوالصألضلاصالصإخبرلإلى

هضبةعلىأجلهممنجموتالمسيحءجاالذيئالناسبنورسالتها
الجلجثة

فالرسلالكنيسةفىالخعبدورعنأيضآلناتكشفالقضيةأنعلى

قالكنيسةثمبالأمامواسعةالبابفتحوابلءشىصلبيستأثروالم
ومنالشعبدونوالقادةعاظالعلىخدمتمافىتصرتالطيمكنال

اكاستفانوكانمنومنهمالناجحةالخدمةإلىالطريقيشئوالشعبالقديم

أعظممنواحداكانالماديةالكنيسةاحتياجاتيخدمالذىالعلمانىوموالذى
العظمورالدهذاالمؤمنونيرفهلالروحيةالخدمةفىأبطالهأ

ويوحناجنديأكاناالسيسىفرانسسأنيعلمونوهلأمامهمالمطروح

محامياكانفنىوشثمارلسترزيآثكانوولمانوجونكربأتكانانبني

الخدمةميدانإنالتجاريةالمحالأحدفىيائعاكانمودىودوايت

فيهاالخدمةفرصةالعالنيينالكنيسةتعطىماقدروعلىالجميعأمامواسع
وناجحةناميةقكونأنيمكنماقدرعلى
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يلزمالتىالهيثةفثاالكنيسةعنداالبتكارقوةأيضاالمالحظمن

نظاميكنلماللهولمجدفييكونأنيمكنماوتبتكرتتنصرفأن
هحدالتىالنفسيةاالزمةولكنةالمجودعندذلكقبلهمعروفأالشموسيه

أورشليمفىالكنيسةنمتلمامابصورةتعالجأنالبدكانالكنيسةفى

دقيقمنظمبأسلوبخدمتهمأوالمحتاجةالجاهرإطعامتنظيميتيسرلم
البعكاويعتقداليونانيينأراملالخصوصوجهوعاللبعضكبنفحدث

أكثرانياتبالعبراالهمامفىتلكأوالصورةبهذهتدخلتالحزبيةروحأذ
الكنيسةفىبدأتالروحهذهأنعلىءهؤالوعلقاليونانياتمن

أواللونبسببالتفرقةنىتلكأوالصورةمذهتأخذاليومإلىالفئوما

أووعىعندخلممالحأشبهماأوطاالجماعيةالحالةأوالثقافةأوالجنس

علىوالكنسيةالروحيةالحياةإلىالحاضريومناإلماوعئرغمن

اعفرقةاويعالوناورشيمفىاألولىضيسةللبالنسبةهذاينقونآخرينأن
اليونانياتمنأكثرالتالميذعخدمعروفاتكنكالرانياتالعرأراملبأن

هذاأنصرالحالةهذهءازااليونانينمنتنحرحدثفقدذلكوح
اليونافىاألصلقالكلمةتعنيهماوهذامؤدباهادئآرقيقاكانالتذمر

بأسلوبعالجهإلىسارعواحتىالتالميذأذانالتذمرهذابلغأنماأنهكير

منطابوابلمعينينأشخابفرضالرسلبأمرفلمجميلديمقراطى
أنلوحظوقدالعمللهمذايصلحونممنرجالسبعةينتخبواأنالجمهور

نولوودرفقفىتريدالكنيسةأنيفيدممايونانجةءبأحمايتسحمونالسبعة

اليونانياتشكاوىتتالفىوأنفيهاءالغربابفريقحمهمأنومحبة

صفيضأنيلزمالتىالشروطإلىاستفانوسشخصيةتحليلفىاشرناوقد

والحببالحغانلهمعثهودايكونأنبنبغىإذالسمعةحسنمـماالشماسبها

علىبلإنسانيةأدبيةأسسعلىالاآلخرفيلخدمةاالستعدادووالرقة
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التصرفعلىالقدرةتعطيهالتىلكةواالاللهروحمنءاالمتالالساس

أنينبغىالذىاإلنسانوهواتوالمالبالظروفكافةتجاهالسليم

المستقيلفىوالمفاتجاتاألزماتكافةلمواجهةباإليماقيمتلى

وماكخماسمملهثسنواتثالثاالغلبعلىاستفانوسقضى

الجميعتومنوالحنانالعطفبروحامتالثخدمتهأنفىشكمن
ماكلوفىدونالدكانةاءوالبؤساوالمحتاجنواألراملااليتامسماوال

عندماأدنرهشوارعفىبومذاتيسيرالمشهرراألسكتلندىاالواعظ

الردشديداليوموكانهءحذالهيمسحأنوطلـاصبىمنهاقترب

وقالءلهوحمحالالموجهفىماكلودوابتسميرتعشوالولد
فرددمقروربردانأنتهلبنىيابعملهيقوأوهوللغالمماكلود

ثابتسمتأنإلمطسيدىياكذلككنتلقديتهولوهوقليالالصبى

الكثرفيوجوهفىابتسماسخفانوسأنالمؤكدمنوجثى
إلىوالحزدطوااللمالبؤسمنمخولوابلآالمغمأوبؤسهمفيركهنمول

والسكينةضاوالروالبهجةالفرح

الصعنالمدافعلستغافوس

العظاموالرجالبالكنيسةثهاسآكونهحدودعنداسشنهانوسيقفلم

الطليعةفىووقفاستفانوسبرزلقدبهايكلقونالتىاالعماكمتحدال

عنالدفاعفىوبطولتهمكماحخمنماحاراخلدالذيئالمسيحيةأبطالبن

وأغلبوالكنيسةالمسيحعنالمدافعنابرعمنكوإحدبرزلقدالحق

شهـادةلسيدهويثهدويتحدثبعظديةاليهوالمجامعبننينتقككانأنهالظن

وثمانينأربعماثةعلىيزيدماالوقتذلكفىاورشلمفىوكانأمينةقوية
واالسكندرينروانيينوالفاللييرتينينمجمعكانهالندرىالونحنلمجمعا
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أكئرأوواحدمجمعهواستفهـانوسحاورواالذينوأسياكيليكبامنالذين

اليهودءابناهمفالمبرتينيونءالغربااليهودمنجمبعهمأننعلمإنمامجمعمن
بعدالحريةمنحواثمرومافىثمواسكمق36عامبومبىسباهمالذين

واالسكندربونوانيونوالقيرأخرىةمرأورشليمإلىمنهمفريقءفجاذلك
قطنواالذينمنوأسياجاكيلويهودواإلسكندريةوانالقيريهودمن
4بولسالرسولبعدفماأصبحالذىشماولمنهموكانالصغرىأسيا

عليهمبتفوقهاننمتمحاوراتوحاوروهاستفانوسعلىتجمعواءهؤال

أيةعلىباستشهادهتاتالتىالمؤامرةوتدبيرعليهوبحقدهم

اممعليهأطلقالذىالطويلالصفذلكرأسعلىياتفاستفانوسإنحال
واغناطيوسأكليمندسأمثالالمناضلننالمدافعناوالرسولياللنءاالبا

وتاتإنويـوستنيانأرستيدسأمثالمناليونانينافعنالمدهاووبوليكاربوس

عصرحتىالمسيحىالنهكرقافلةمنوكرهموثاوفيلسوأثيناغورس
ويوسابيوسوأوريجانوسوترتليانوسابريناوسأمثالمنأوغسطينوس

وأمبروزالنسىوغريغورىسوياسيليوالنايزنزىوغريغورىوأثناسيوس

عنالدفاععظمةجميعآءلميؤالذكرنافإذاروموجالذوفم

المحاورينأولكاناستفانوسأنىننأنيجوزفالالمسيحىالحق

ذلكمنذالعظـيموصهابزغتوهىالمسيحيةفجرنىالحقعنوالمدافعين
التاريخ

الشهيداستفاتوس

اللهعلىبالنجديفوأتهمالسنهدريمأمامللمحاكةاستفانوسقدم

مغأخذواارمضطهدوهزعمكاالمقدسوالموضعوالناموسوموسى
وقدتجديفشكلفىببدوجعلهمامنهأنقصواأوإليهأضافواماكالمه
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الجحلمحقتصويرأبشعثكونماكخرأالحقأنصافإنأحدهمال
ميزتإشاحملإذالبشرىالتاريخجملماأروعمناستفانوسدفاعويعد

استعرضأنهومعالحهوعقاالشياللجمالبماونعنىعظيمتيئ

إلىاليمرونوهمقادهملكنهقضاتهأسماععلىالمحبوباليهودىالتاريخ

العصاةهداألبامستحرامتدادأنهموهىبتاريحنهمالمرتبطةالقاسيةالحقيقة

يتملفهمأوقضاتهيستعطفلمأنههنانالحظوغناللهعلىالمتمردفي
متعجبااستفانوسمنأقفأنأستطيعوالالحقحسابعلى
مجمعفىحدثماالتوعلىأذكرأندونيخافأواليفزعوهو

ةاليومذلكفىالمشهورةالتاريخيةوقفتهلوثروقفجتاورمس

إديهالموجهةاالسئدةعلطلالجابةدةوطدبللضعفدوثرتعرضلقد

فىبعدهاسيقفالتىالليلةالرجكقضىوقدواحدتيوممهلةلهفأعطيت

وهداتنفسهاستقرتوهناتاللهمعصراعفىالعتيدةلالجابةالغد
عنهستتمخضالتىالنتائجكانتمهمااالمنالجوابيععلىأنوقرر

كانمهماإنسانيملكياالالتىالشجاعةألهمهالذىهواللهمنقربهكان

يقربأتااللهءشاوقدةاللهمساعدةدونلةالبطوأوالجسارةخارف

العرشعنءالسمافاننهرتجـااالرضعلىلهساعةأحرجفىاستفانوسمن

والظروفالبشرفوقالرجلارتنثعوهنالناعنالقاثموالمسيحالعظيم
هالمواأعمفىءوالتنهداأالبطاكعلىعادةتسيطرالتىالخارقةالقوةوتملكته

وبسالةالشاهدبطولةنرىوهناالناسبـيناإلنسانلهايتعرضالتى

إنسانوجهيعدفلمحماوىبلمعانءأضاوقدالوجهنرىهناالشهيد

جداقريبآكاناستفانوسإنالحقيقةوفىمالكوجهأضحىبل

كلتمامآوهوسيدهمثلفعلعليهتنهالوالحجارةأنهويكفىالسيدمن

فحسبالمسيحغفركاإليهينللمسيئالغفرانيطلبفلمالصليب
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أقبليسوعالربأيهاياروحهيستودعوهوسيدهمثلأيضأصلل

المعخقدفن3بالحجاسرجماماتأنهوحيث795أعحىر

ف1731عاأواثلأو163عااخرفاألغلبعكثحطهذاأن
علىلتحاسبهالنطىبيالطسالمعروفواليهارومافيهدعتالذئالوقت

فرصةبهوداهذافأتاحلهخلفأأرسلتقدتكنولمالمتعددةجرائمه
المعتقدومنةةومانالرتدخلعنبعيداوتنفيذهباإلعدابمعليهالحثم
بابمنبالقربقدرونوادىحافةعلىالمجكلشرفحدثالرجمأن

استفانوسبابمضىفيمابدعىكانالذئقدممث

الثمابذلثحيماةفئاالثرمميقيكنلماستفانوسموتإناضحالوومن
التاريخمجرىفتحولبلفحسبقاتليهلثيابحارسأكانالذىالقديم

الثرتالبشرفمننالمالحياةفىحدودغيرمنبالغةعظةليكوذ

للقضاةمورتوماسسرقالهمماهنانختمولعلناءسواحدعلىالغرباو

حكتمأنكمولوالمادةاأصهامبالحنطقيمأثرعلىبالموتعليهحكواالذين
قتلواالذيئلثيابحارسآكانبولسانأقولأنأودلكنىظلمآعلى

األمريكونأنأصلىوأناءالسمافىمعامديقانماواالذستفانوس

استفانوسكانوهكذاءالسمافأبعدفمالنلتقىكذلكمعناأيضا

ختمغاالتىاالمينةالثهادةفىوأروعاآلرضعلىةالقصيرحياتهنىراثعأ

ءالممافىيبلماالالذئانجاإكديلاستحقويدمه
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21

المبمثرفيلبس

الكتابصتذامنوأبتدافاهفيلبسففتحال

853أعالبيسوعفبشره

أعاقفىأحسوقدجريلتاستنهاحمهجمسيحىفرنحمىشابهناككان
وضغصأليعظهناكغابةإلىيذهبأنيلزمأنهكندافىوهونفسه

وهميعظهممنهناكيجدلملكنهالغابةإلىوذهبفأطاعالصوتعليه
استجابأنإالمنهكانفمايعظأنعليهألحالصوتولكنينصرفأن

عدةوبعدمكانهإلىعادثماألشجارعلىكلمتهيلفىوأخذللصوت

تعرفنىالإنكلهويقولبحرارةيصافحهممنجريلتالتفىسنوات

أحداترىأندونالغابةفىمايومآوعظتأنكتذكرالشكولكنك

ةعظتكءالخفافىوأناوحمعتللسرقةنفسىأعدمختبثاهناككنتلقد

والسرقةالشرعغبعيداالسيدخدمةوإلىاللهإلىالعظةههذبتءوجا

فىالعظيمةخدمتهيتركوهوفيلبسيعلميكنلمالشيطانوخدمة
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سيلتقىانهالبريةإلىبالذهابلهالواضحاللهلصوتانصاتالسامرة

الذىالرجلالحبشةملكةكنداكةوزيرفىممثالللمسيحكبيربصبثهناك

يقوكوالذىميلألفليقطعمنهاوعادأورشليمإلىرحلةفىذهب
يذكرماعلىوأنهمسيحيابالدهإلىعادوأنهانديكالاسمهأنالتقليد

فيلبسثاكانالحبشةفىالمسيحيةمؤسسوايرنياوسيواسبيوس

وانطلقالمسيحيةالرسالهشهيداستفانوسرذهبالستفانوسفيقاورقرينا

منوقصتهعينهاتالرسالةبهذهشاهداالفاسىاالضطهادوجهففيلبس

يلىفماذلكألجلنتأملهاونحنوتذكرتروئأنيلزمالنىالقصصأجل

أإهوومنيخلبس

الشموسيةلخدمةاختيرواالذينالسبعةمنواحدأنعلمكافيلبسكاذ
عنيكونأنأيضايصلحوصفاتهاستفانوسخاللعنذكرناهماوكل

لمالذىالسبعةالشمامسةبينالثانىكانانهالخصوصوجهإعكطفيلبس
تقعالتىالماليةاألموركافةفىوالمساعدةالمساندةمجردعلىخـدمتهتقتصر

عنذكرناهتكرارماإلىنعودأنالنودونحنأساساتالشماستقءاعلى

ينتغىالتىالصفاتعنذكرهماسبقإلىالقارئنحيلولكنناةاستفانوس

الدراسةخاللمناهنرماعلىهنانركزأندونووخدمتهالمثماسفأفرتتوأن

واحداوضعهاللهأنويبدوةحياتهاتومميزفيلبسشخصيةفئالكتابية

الكنيسةفىالممتازدللفرالنماذجأعظممن

أسقفايكنولمعشراالثنىالرسلمنرسوالفيلبسيكنلم
الشعبمقعدفىأوالخلفىالصففىلقدكانالرعويةللخدمةمرتسماشيخاأو

كانفيلبسولكنالكنيسةفىعادىعضوأىعنامميازهالبزيد

بكافةيقومأنيستطيععضوالوإنالكنسيةالعضويةمعنىبعمقيفهم
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الوزيرسوديةيتولىأنفىقطالرجلدديترلمولذلكالكنسيةالممال
خحـمةزثءشىكلوهومعمدوهومبشروهوثهاسوالبريةق

ولعلناوممفهاهاوتاثيرومداهاالخدمةتكونأنينبغىحيثسيده

فىالقبيلهذامنامتياراتهنتابعأننستطيع

لنيةالكاألزنزوالمؤمن

إلىالذهابإلىالسامرةخهضةمنيتحولوهوبامعانقصتهقرأناأننالو

الربمالكإنثمصاغيةأذنذاكانالرجلهذاأندركغالالبرية

أنءو92و862أعلفيلبسالروحقفالفيلبسأكلم

للصاغيةالربأذنعنأساسآتتكلمكانتءإشعياذكرهاالتىالتبوة
يوقظبكلمةالمعيىأغساأنالعرفالمتعلمنلسانالربالسيدأعطانى

أذنألىقتحالربالسيدكالمتعلحىالحمعأذنالىيوقظصباحكل

يمكنالتلميذأنفىشهةالأنهإال0545000اشأعاندلموأنا
أمماقإلىالسيدححوتحماععلىيتدربأنينبغىوأنهطكعلمهيكونأن

صونىتسصعخرافىصوتهتسمعوالخرافلقولهنحقيقاالنفس

تكلمكيفأنناالنعلمومع51372يوقتتبعنئاأعروأنا
فىأقنعهأمروئافئخاطبهأممادياظهورألهظهروهلقيلبسإلىالمالك

الذلروحاإلنصاتعلىمدربآرجالنرىحالأيةعلىأنناإالالسريرة

يكلمكماءبحالإليهيتكلمكالالروحأنالواضحومنإليهيتكلمالذى
العظيمةنهضتهيتركجعلهمماالشكأوددالتريقبلالبتحديدصاحبهالرجل

منالمنحدرةالطريقفىسيالقيهالبدماشيئأأنيتوقعوهوالبريةإلىليذهب

اسنطاعهلوالدرسهذاالمؤمنونعىوهلأعلملستةغزإلىأورشلـيم
بهمتمرالتىالظروفنحتلففىوهوييثحياخهمفىعبوهيعسشأناالشيرون

لميزالمااللهصوتانهواللهءأبنامنالمالينيعانهاالتىالمأساةسرن



العالممنتأنىالتىباالصواتحياتهمفىيختلطوقدالوضوحعنعيدا
بالطاعةوحياصهمةباالنصاتاذانهمايدربولمهموأةالبشرىالضجيأو

ينقهمقدالذىاإللهىالصوتإلىاإلنصاتفىيومءورايومايختقدموالكل

كانءواإلضماالتأمليحسنواأنبشرطالعكسأوالبريةإلىالمدبنةم

ومتىأرتبالتأكيديعرفونالذفيزينالمرلنالعلمانيمنواحداالمبشرفيلبمس

إليهماللهيتكلموكيف

المشبدالبيتفوالمؤمن

الضمربهيتميزفردياإحساسايعتبراللهوتإلىءاالصغاكانإذا

أحمىأخرئمبزةأيضايحملكانفيلبسفإنحدةعلىءللمرالمتجقظ

رحلتهفىبولسوانطقيصريةأهلمنأصالكانفيلبسأنيبدوواروع

قيصريةفىفيلبسبيتفىمقامهمكانرففائهمعأورشليمإلىاالخيرة
فيلبسبيتفدخلناقيصربةإلىوجئنابولسءاونحنالغدفىخرجناتم

عذارىبناتأربعلهذاوكانعندهأقناالسبعةواحدأمنكانإذالمبشر

يملكالذئإذاوحدهفيلبسيكنولم1289أعينبأذكن
وهذااللهمنالمدربةالحاسةهذهأيضالبناتهكانتبلتءاالصةحاسة

يكونأدتقلنادرتبوضوحاإللهىالصوتبسمعتميزبيتعنلنايكشف

يسمعالذىالبيتهذاأنالمتصورومنطبيوتالمنغيرهفأرنظله

اتأصوفيهنسمعالىالنالبيتأنهالبدوأمرهوإرشادهاللهحديث

تغطجهامكرةقبيحةأصواتمنأشبهماأوأسبابهأوألفاظهاوأغانيهاوالعالم
ءسواحدعكتغطيهاأنعنتعجزأوالجلران

المفتوحنابنوالمؤمن

المفتوحاللهكتابصوتكانشكوالاالصواتهذهضحأوأدنعلما
إلىكنداكةوزيرقادالذىالرجلأنالمؤكدنوهالرجلبيتفى
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ثربيالذىالرجلترددأدقدونكانةءإشعيايقراسيعرإذلمت

يفسرهاأنيستطيحوالتىلبيتةأيضاعلمهاوالىاإللهيةطمةالمنويرآوى
الرجلوكانالمفدسللكنابمحباصديفاكاضاوالدافللغاصى

لىكالمكفكانفأكلتهكالمكوجدليقوككتابهيعرفالذى

شبهةالالتىوالحقيقة61ة51إر000قلبىولبهجةللفرح

ارتباطههوكببتأوكفردالعلماقحياةيؤثرقماأعظمأنهىقيها
انحتلفةالرجماتءرراالسرهووهذاطوالعظمالثابتالنحوعلىاللهيكلمة
أنإالالعبرانيةبالةظهرقدالقديمالعهدكانفإذااللهلكتاب

حاجةفىاكانونانيةاليويتكلموناوكانواإلسكندريةفىاعاشوالذيئداليهو

المعروفةجالروهىاليونانيةإلىترجمتهفىعالماسبعودتتركاشتمومنإليه

السبعينيةالترجمةفىيقرأواضحهوكاكنداكهوزيروكانبالسبعينية

ءجاقدكانءإشعيامنالمأخوذاالقتباسأنإذفيلبسبهالفىعندما

اللفةإلىللرومانالكتابترجمةفىجيرومواتجهدالشعينيةفىمرجمأ

وثالثينخمسةذللسبيلزوقضىبالقولجاتاالمعروفةجمةالروهىالالتبية

يرجميداإلنجليزىالراهبأخذقرونوبعدلحمبيتفمغارةفىعامأ
3831عاموبكلفجونترجمةظهرتثماإلمجليزيةاللغةإلىءااالجـزبعض

نجطعالبسرينسخالكتابوكانباإلنجليزيةكاملةترجمةأوكوهى

وظهرتاأللمانيةاللغةإلىالكقابلوثرمارقترجم4351عاموفىاليد
الترجماتتوالتوهكذا1161عامفىاالنجليزيةجيمسالملثترجمة

االفرادحياةفىاالثارأعظماليوأإلىيزالوماتركالذىالكتاب
بأكملهالبشرىالجنسبلوالبيوت

بسيدهيهـرزالذىالمؤمق

يبشربهالذىسيدهيعرفكانأنهاألعظمالرجلامتيازأذعلى
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بهوكرزبالحيدتمتعألنهالمبشرعليهاأطلقوالقدباحمهينادى

05احياتهقالدائرةومركزفيلبسنظرفبلةالمسييحكانبنلآلخ

اجدراعلىمعلقكورسيكاقغرقةفىبنامكانشابأنابليونلماكان

أجاممنونوعظمةأخبلبقوةمفتونأكانالبونانأبطالوقصصىرسوم

والمسيحىعينيهنصبوضعهمالذبنءالتهدمااالبطاكمنوبالكثبرين

الكلمناالعظمسيدهفإنأبطالمنأمامهيظيرمهماالحقيقى
ثلونتحاوحياتهاعرهوسثقلبهبكلإليهيتجهأنينبغىالذىهو

ءاءسواحدعلىلالفثأوالغجاحئواالحوالالظروف

وعائلتهمؤمنأالرجلوكانشديدأحزناخزنئرونهمسيحاتاجرخسر

وجةالزقالتويشددونهيواسونهحولهالعاثلةادأفرقاجتمعأيضامؤمنة
وقاطعتهاوأناوالدنكأنسيخناءشىكلخسرتإنكتقولكيف

زوجتهوقالتأبىياوأناتقولوهىالجميلةدرةالصغطفلتهما

ابنىياويسوعوالدتهقالتوهناةكبيرثروةأضهاتكو

أجلوصاحالقاسيةالدوامةمنيستفيقوكأنمارأسهالرجلرفعوهنا

أعلمالءشىكلومعهقيهلنانقيسوعوإذببفىيسرعلىبنلقد

أعلمولكنىامادىفشلاونباحمنأصابهوماذالفيلبسكانماذا
بهببشرعاشالذىغنيابالسيدكانأنه

النابمالمبثصرفيلبس

أنجحمنيعتبراسقفاأوكاهنايكنلمأنهرغمفيلبسكانإذا
ءأشهرهالعللرةكثالسبابواضحهوكايرجعنجاحهفإنالمبشرفي

المرتسمغيرالمبشر

االهتماملهخصصتالتىالكنيسةداخلرسالتهبأنقطفيلبسيعتذرلم

27



اإلنجيليحملولموقتهكلعلىتستحوذأنيمكنللتىالماديةاألمور
لقداإلطالقعلىيفلولمالناسبينالوحيدةكرسالتهعىاالبئ
اظالصبانجيلانحتصةالخدمةللرسلفتركالكنيسةفىالخدمةوزعت

الذيئافلداماالفاليومإلىيوبخفيلبسإناإللهيةبالكلمةوالمناداة
وتعبهاوعارهاالخدمةمشفةعنبعيدأقصدغروعنقصدعنهربوا

صحيممنأنهبحجةالواممعاإلدارىوالعملالمكيفةالوثيرةالغرفإلى
ينبنىوأخيرأأوالالخدمةأنادركلقدبهايقومواأنعليهمالتىالخدمة

وعاظهابعبقربةالنباحهابقاسالكنيسةوأنالتبشيرخدمةتكونان

والفصاحةبالبالغةأصواتههمفعونويرهزاالمنابرونينقدالذيئورعاخها

وأيمااإلنجيلمةلطمدعوأنهيعلمفيهاعضوبكلالواقعفىتقاسأخهابل
والحاجهاالمسيحيسوعلمجدالمتحركاإلنجيلفخوويذهبينتقل

الكنيسةضعفتكلماالخالصرسالةفىالعضودورتقلصكلماإنهالقولإلم

يومءورايومأحولهامنالهالكدالنفوستساقطتوكلماأثرهاوهنوكلما
كلإلىيصلأنيعيسالقوتهكانتمهصاالقسيسأوالراعىالن
وخدمهمومعاونهمهعالرمساندةبدونرعولحهدائرةفىنفس

القاسىضطهاليسكنهلمالنـىالمبثصر

وكانالكنيسةعلىوقعاضطغادأعنفحدثاستفانوسموتبعد
تهدداينفثالزائركالوحمىكانالذىالطرسوسىشاولالظاهربطله

دعوةبعدللمضطهدينمؤاتيةةالفروكانتالربتالميذجمغعلىوقتال

هلهامنكانوإذاآخروالمحلهيحلأنوقبلروماتإلىالبنطىبيالطس

باالضطهادالكنيسةيبيدأنبريدالذىالشيطانغضبنفهمأنالعادةفى

العجيبالمعجزةولكنياالضطهادالسماحفىاللهحكةنفهمأنالصعبفن

لحوالناسالشيطانيتصورمابعكسويأقالمواقعيغيراالضطثادأنهى
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أعوامستهمنيقربماأورشليممديةالتالميذثظلواضحهناالدليل
والخدمهثميرللنبيتحركواأندوناستفانوسوموتنالخيومبينما

تأقىحتىهكذاسيظلونكانواأخهمالظنوأغلبجهاخاةضهاثوال

الذىباالضطهادالقوةهذهتءوجاالضيقنطاقهمعنتخرجئهمداقعهقوة

الكنيسةقتلباالضطهادالشيطانقصدوالسامرةالمجوويةكورفاشتتهم

فالذينعارمةةبقواالمامإلىفادباالضكلغاداللهوقصدميدهافى

أنلفيلبسيمكنوكان84أعنجالكلمةمبشربئجالواتختتوا

وقتقوالحكةبهتكلملماثمناحياتهفدفعفاستفانوسفتحلقديقول
ماربوهوالعكسعلىفيلبسلكناالثالعدمتقتضىاالضطهاد

اسبالأخهابعضاليرجالهامرةمنمدبنةإلىينتهىأورشليممدينةمن
إطريقهفئكاتورمماالكبيرلميرودسشيصرأغسطأعطاهاالتى

السامرةفىوهناك128أعومسكنهموطشهحيثقيصريةمدينة

ءوجااإللهيةالكلمةالسامرةوفيلتءالخالصبرسالةيناد

تجرعلىلوثر3تمارقالثيطاناللمجلمكانمابعكساالضطهاد
واطرحخماالعاتيةللرياحادفعنهماداةالمسيعأجلمماتاءالشهدامناثنبن

إرماداهذأتربةوثأخرىمرةسيتجمعرمادحاشإنالبحارأممعاقفى

يستطيعوالروحصماالمسياستلماللهلمجدبالشحادةيثمرزرعيقوم
يتكلماذماتاوإنومازاالفازاالالموفعلىارباالنتينهتخرأذالشيطان

االضطهادإنالمظفرالمسيحمجدعنكثرةلبالدسخعلنالمبوقةواأللسخة

اإلنجيلخدمةعنالناجحالمبشريرقفأنينبغىال

دىالفللعملفىالناجحالمبثمر

وكلماالعارمةالخهضاتفىققطمالنجاحأنبظنونالناسبعض

عظـيمنجاحهمأنأيفنواكلماالنهضةاجتماعاتعلىتقدمالجماهرأبصروا
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أنتمامأبحلمكانفيلبصانعلىالمكانفىالبقاهعلىمغرربحهم
وبمكنداخلهاالكثيرتجمعالتىبالشبكةيكونأنيمكنالنقوسيد
السامرةفىفيابسكانوإذاواحدةحمكةتمسكالتىبالصنارةبكونأن

صوتهءجاالصنارةاستخدمقدالبريةفىقإنهةالشبكةاستخدمقد

إلىويذهحباالسامرةويزكبهايقومالتىالشاملةالتهضةيزكأنالله

القبولفىيرددكانالرجلهذايراخروشخصءالصحرا

واحدةبنفسآخرءورايومأتسمعهوالتىعليهالمقبلةالجماهيريتركهل

يرىالوحيثأحداليوجدحيثالبريةلىويذهبعظمءوإصغا
نجربةإضهاءماوكلباحكلخلحتهإلىتستمعالىالمؤلفةاالالف

شدبدكانالنهالموقعتغييرفىيرددلمفيلبسولكنللواعظعظيمة
سواالعظيمالمكانفىكماالمهجورطانافىينتظرهاللهمملبأناليفين

اللهروحمنالممتلئينسوىقلناكابعرقهالالدرسهذاإنءوابس

يتعاملواالناستعدادعلىوهماإللهىلصوتهكاملةطاعةفىوالخاضعين
بالمامالواحدالفردمعيتعاملونكاالناسمنااللوفعشرات

يخضعونبلءعشواخبطالخحـمةفىيتخحطونالأنهميتأكطرندامواما
بموجبهويتقدمونعليهونيسيرإلهىلتخطيط

الحممةفىبالتمامتلهيبنلللذىلبثر

كيانهمنءببهزاليخدمالذىالعظيمالمبشرحمةيحملفيلبسكان
الذىفهوومشاعرهقدراتهبكللدمةايحياالذئبلقلبهبعضأو

آالخدابعضعندالخدمةإنالتبيرجازإذاقيهاالكاملئقلهيصب

ألفمايحتمهكعملأومنهاالبدممهنةبهقومونالواجبمننوع
حبهموسكيبقلوبهمعصيرتكوناندونمنفعةاوتقاليدمنالناس

خدمتهثالحظإذإنكفيلبسعندكذلكتكنلملكنهاوربهملسيدهم
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فيلبسيقولهماإلىواحدةبنغسيصغونالجموعوكانأامرةالسى

أرواحبهمالذينمنكثيريئالنصخعهاالتىاالياتونظرهماستماعهمعند
والعرجالمفلوجالممنمنوكثرونعظيمبصوتصارخةخرجكانتنجسة
ليقتربركضاالصلفىوتعنىقيلبسإليهنجادرالريةوكأشفوا

ةالمقدسةالخحـمةفىالملتهبالراكضالرجلإنهالوزيرمركبةمن

يوحنانوكسمالالذىاالحساسذاتتحملفيلبسجانبمنالخدمةكانت

وعدماأموتفأناوإالاسكتلنداهبنىقائالاللهإلىيصرخوهو

لهبالنسبةالموتأوالحياةتمامأشنىيقدمهاالتىالخدمةبأذالخادميمحعر

الخدمةفىمتكاثراثمرايجدأنالبدىالذالخادمبصددفنحن

يأللهيةاصمةسالحهكانالذىالمبشر

الروحسيعتىوالتىاللهكلحةعلىاغمادهفىنيلبستوةكانت

دوالمئاإلنسانأعاقفىالنخاعإلىويدخلالقلوبيخترالذى

وبنبينهدارالذىالرأخالحوارذلكفىنجدهطحةالهذهلسلطانالعظيم
فحسسالكلمةيقرأيكنلمالذىهناالوزيرنحيىأنواجحناومنكنداكةوزبر
سندرألوجنههالذىالالمشانسألوهنامسموععاكبصوتيقروهابل

الرحلةفىمعمالمقدسالكتابمجملونهلامرحالتفأينللكثيرهوابت

الحديديةالسككقطاراتأوفىمربهاتهمسفرفىعلىهموكااعقريهتمونوهل
توالمجا3الكتبمنكيرهيصحبونأمالمواصالتوسائلمنأشيماماأو

كانوزبركنداكقلكنوقتهمبهيقتلونالمماهاوغيروالصحف

إلىوعودتهسفرتهفىمعهالقديمالعهديحملكانالكتبكتابيحمل

مفتوحولكنهلهبالنسبةمغلفأكتابامسموعبصوتبقرأوكانبالده

الكلمةفىموالوعاظالمبشرونركيلىهلالمبشرالواعظلفيلبسبالنسبة

كلمنوأمضىوفعالةحيةاللهكلمةألنوحياةوفاعليةقوةمناإللهية
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ومميزةعواتوالمفاصلوالروحالنفسمفرقإلىوخارقةحدينذىيف

أىفىأملمنهناككانوإذا21عبلماونياتهالقلبأفكار

أنويسرناالمقدسبالكتابمرتبطاالملهذافإنالعصورتمنعصر

الثائوليكيةالكنيسةفىكانءسوااالنالتقليديةالكنائسفىاالتجاه

خادمأنذكرونحنالمقدسالكتابدراسةنحوهراالرثوذكحيةأو

أمامالبابالعهدذلكفىالكنيسةتفتحأنقبلالكتاببرسالةآمنليكيآكائو
جزيرةإلىالكاثولكيةالكنيسةونفتهبدراجوناحمهوكانتلدراستهالشعب

أهلتجثهسفىاللهكلمةعلىهناكيعتمدكانولكنهالفلبينجزراحدىبنايا

سيأقالجزيرةالهلقالحياتهخهايةمناقتربوعندماالجزيرة

فانصتواالمباركةالكلمةهذهيعلمونكممرسلوناالياممنيوماإليكم
أشهرتسعةبعدليجدواالمرسلونءوجارسالتهمإلىواستمعواإليهم
إلىأالنضمامنيطلبهالجزيرةءأبناألفآمنعشرثالثةأنخدمتهمءابتدامن

منماخافىأنعرفواالعجيبةالنتيجةلهذهذهلواوإذالكنيسةعضوبة

وأتتالججدةاالرضفىهاطرشقتالتىالذارألقىلناالبقااللهخدام

ئلاالعظـيمالمحصولهذابمثك

للوحيدهدفهالمسبحكانللذىالمبثصر

نفتحاليالمسيحألهميكرزوكانالعهـمامردمنمديخةإلىفيلبسرنانصال
53و85لبيسوعقبشرهالكتابهذامنوابتدأفاهفيلبس

إلىحاجةفىكنداكةوزيروكانالمسيحإلىحاجفىالسامرةكانت

قصاحةعنتسلنىالالمسيحدائمآلبسفيرسالةوكانتالمسيح

يحملمهماممتازعظيمكواعظأدائهجمالأوبالغتهقوةأوالرجل

تالمسشخصفىكامنةرسالتهعظمةفإنقضىلسانأوذهبىفممن
اروعماهوالمسيحخصبةشفطفإنبسحرهالساحرسيمونءجافإذا
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بسيرالوزيركانوإفاالحياةفىمحركلمنجاذبيةوأكثرأحمى

هوالذىالحبشةمالمنأكثرءثىعنيبحثوهوالحياةصعرحلتهنى
أحمىشىكرسيهاتعلىيجلسالتىالوزارةعظمةوعنإئنهاخزوزبر

يمكنفالإليهاعائدهوالتىولبالدهلنفسهيأخذهوأبهجوأعظموأجل
وحنوهحبهفىالخصوصوجهوعلىالمسييسوعسوىيثصبعهأذ

وزيرإنيقولالذىالتقليدفىكحيرأأعتقدلستوصليبهوإحسانه

بتحفظاليهوديةقبلتهقداليهوديةإلىالوثنيةمننحولىوقدةكنداكة

مجدآإنسانأكانفقدذلكومعخصياكانالنهتكاملترحيبوعدم

المسيحنورعليهأشرقأنإلىضاخشبهوهوالحقعنالظلفىيبحث
تعرفحتىبؤساتعيشولكنهاالكثرتمالثقدالتىالناسلمالينصورةوهو

شابذهبالثالثنابليونأيامفىالمسيحيسوعالواحدفىالكاملفرحها

النفسيةاالمراضشهيرأتخصمنىطبيبآليستشيرلندنإكفرنساءنجالمن

فحصهانوبعدمربرةنفسيةاالمألهسببتخاصةحالةيعانىكانالنه

يزعجكالذئماقسألهءفكرعلىبسيطرشميثاهناكأنرأىبالط

مرممزفإنىالففالنحقيفهافىاخفقتكباراماللديكهل

فأجابآتقلقكعائليةمتاعبلديكهلفسألهرغبانىيالئم

تخافهمءأعدالكهلقسألهأبراماعلىالعائليةعالقتىكال
فأجاببلدكفىالشهرةبعضفقدتهلفسالهكالتأجاب

وعموأىالبافىالسؤالوسألهقليالالطبيبتمهكبالنهى

إنكوقالالشابفزعوهناغرهمنممـرفكركعلىيتسلط

الدينضوعمووهوعنهأتحدثأناودالالذىالموضوعمنتقزب

منذولكنىهماءوراوسرتجدىملحدآوكذلكوالدىكاكلقد

األبديةستقضىأينهويطاردنىالذىوالسؤالسنواتثالث
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التخلصأستطيعواللبحاسبنىعرشهعلىجالسهووكأنمااللهأماممتظهر
لكشبالذىهرهذاهلالطبيبقالوعندئذالفكرةهدهمن

أنتستطيعأالالشابفصرخالطبيبأخطأتأنكأخثصىأالفزع
ملحطسنواتمنذلقدكنتهادئأوكناجلسلهفقالتساعدنى

ولكناالنعلهاأنتالتىالحالةنفسفىوكنتيالتهأومنأكنولم
ألجلمجروحوصليقرأالطبيبوفتحدواوكفيهقديماكتاباعندى

محنىماالشابسألكنداكةوكوزيراثامناالجلمسحوقمعاصينا

الناسمكانأخذقدالمسيحيسوعالربإنفأجابأدكتورياهذا

جالمنيالهدكتورياممكنهذاهلفسألهعفابهعوحملالخطاة

تؤمنهلمدهعثلىهذاالخطاةأجلمنيمرتالبارعجيبإلهى

النورإلىالظالممنأخرجنىماوهذانعمفأجابهنجدكتوريابهذا
لنفعسكالعظيمالعملهذاتقملأنفأجابهأإذآأفعلوماذاالشابفحأله

أنةتعدنىأنعلىأجلكمنسأصلىوأناالكريماللهلكمملهفيماوتسرت

رحيلمنأسبوعينوبعدالعظـيمالمجانىاسورصهذابقبوللصتخبرئ
كلنتمامأشفىوأنهمخلصآالمسيحقبلبأنهيخبرهارسلفرنساإلىالشاب

اكةكطووزيرفيلبسفرحلعلالكريمءالقارىأجمهامرضه

أيضأأنتوصلكقديكونالمسيحفىوفرحىالفرنصىالشابهذاوفرح

ينطقالالذىالخالصبفرحاالرضوجهعلىالخلصينجمغمعكفىلتش
ومجيدبه
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الساحرسيمون

اعتمدولمـاةمن1نفـهأيضمانوسيملى

8031أعدافيلبـىيالذمكان

الغربفىالسجونألحدقسيسأأنتروىالتىالقصصأعجبمنلعا

نفسيةحالةوفىومضطربأجداقلقاباإلعدامعليهحكمشخصاضاهد
كانوامهماالخطاةخالصعلىوقوتهالفادىكلتفحدثهمنزعجة

مستعدآقلباوجدتقدكلماتهأنلوكاوبداخطاياهمكانتومهما
وأرادونجحفطرقهاإلعدامحكمءإللغاقهيطرباباهناكأنمالقسيورأى

صكذرمعهفتحدثبغجاتهمعرفتهحالةفىالسجنتدبئحقيقةلريختأن

سيرفعالموتحكمأنعلمإذايسلكوكيفيحدثماذاالتفيهـرإلىوساقه
يدركأنمنهاتمكنأسئلةيسألبدأولكنهمباشرةالسجنيجبولمعنه
وشكرالمقدسالكتابطرحثهلهقدالعفوأنأدركوإذةاللهخادمقصد

كتابهإلىحاجةفىأوإليهحاجةفىبعديعدلمأنهوأخبرهبأدبالقسي
وشذوذغرابةمنيخهايبدولماالقصةهذهمثلتصديقءالمرعلىيصعبقد
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وألموشماذغريبكولبممتلئةنفسهاالبشريةالحياةأليست3ش
االساكنعلىالمزروع11الناسمنالنوعذلكعنالمسيحالميديتحدث

أصللهليسولكنبفرحيقبلهاوحاالالكلحةيسمعالذىهوالمحجرة
فحاالالكلحةأجلمناضطنهادأوضيقحدثفإذالنحإلىهوبلذاتهف

الالظمةيسمعالذىالشوكبـينالمزروععنأيضاوحدثيعتر

األمركالتوإذاطربالفيصيرالكلمةيخنقانالغنىوغرورالعالموهم
بلسبفحيؤمنلمالذئسيمونقصةندرسأنحقنامفإنكذلك
وكانهاللهاأحامستقيحآقلبهيكونأذدوذفيلبسوالرااعتمدط

هبةموأقدسربسخخداأنفجماأرأدالتىالدرجةإلىالظلمورباطالمرمرأرةفى
فهمعرالذيئلئلثأواأماالبعثيرائدالروكاناضاألكرأنجسلخدمة

يالمالينيةافىاالموهبهيقتنونالذثبالسيمونبنالبعدفحمااالرت

فيمايلىلقصتهنتعرضنحنوها

رةالسدفىالعارمةالئهضةموجةسيمون

نتذكرأنقبلالسامرةفىالساحرسيمونقصةكلنترفأنالبمكن

اجامزاوكانوالمقدسةاألرضإلىءجاالذىالخليطذللضهمالسامريبنان
اوجوالتزبالمعايشةبالهودمشونالكثيراختلطمعاوالخرافةالدينمن

للسيدتقولفسادهاأعماقفىوهىالسامريةأنحتىملةوالمطوالمصاهرة

هومخهاوشربالبزأعطاناالذئيعقوبأبينامنأعظمألعلثالمسيح
ووحلهافسادهاأعاقفىففى421بوومواشيهونجوه

فالسامرىولهذاوذريتهيعقوببنتسهاتدعوأنمئتستنكفال

فإذاءسواحلىعلىالنقيضينمعوركبةوعنفبعمقللتجاوبيصلح

بفرقأنخطيعيعوالالذقىإلىفيهاغارقفهوالخرافةتأثيرتحتوقع
محرآكاذولوحتىاللهعلهوعندهشئكلبلاللهمملوبينبينها
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الجميعوكاناسيمونءوراوحماسنجيرةكلهاالمدينةاندقعتقد

العظيمةأاللهقوةهوهذاينقائلالكبيرإلىالصغيرمنيتبعونه

فيلبساألفقفىظهرحتىالمدينةعلىمتسلطاالرجلوظك851أع

تدفعالقويةبالموجةوإذاءثىكلطريفهفىيجرفالكابالمدوإذا

أمامهاالعاحرسيحونأيضاوتدفعالمدية

اهراظوانفهداأنقبلقتالوذلكفالسامرةفىحدثماالنفهموربما

النفوسعألالقوىبسدطانهأدتهروحجهبعندسادةالعافئتحدثالتىالكامحة

التىالنهضةكتابهقحميثأوأوالدكتبوقدالنهضاتمننهضةفئ

4091عامويلزقحدثتالتىالنهضةمنهانذكرمتعددةأمحلةإليهانحتاج
اللهعنبعيداارتدتقدالبريطانيةالجزاثرمنالصخريةالبقعةتلكوكانت

ودوفوالمدارسالشوارعفىخجلأوءحيابالسافرةالخطةفيهاوسارت

أوشكأوأجاضعيفاالكنائصفىالحضوروكاناللهووأماكنالعحل

ىنفبغضتهاوأعيادمشهورآرووسالمكتوبالقولصدثواينعدأن

وإنعنكمعينىترأسأيديكمتبسطونفحينحملهاملتثفالعلىتصارت
طريقفاسائرمتمردشعبدمامآلنةأيديكمأيهكلالالصالةكثرتم
56اوه41اإشبوجثىيغيظنىشعبأفكارهءوراصالحغير

روحاكتسحالجبارالعانىوكاالعصارانذارسابقوبدونوفجأة3و2

يتعذركانحتىالغفيرةبالجماهرالكنائسفامتالثالصخريةاألراضىاطه

الساعةمناالجتماعاتواستمرتمكانآللدخوليجدواأنالماتعلى

اليومفىخدماتثالثتعقدوكانتالليلمنتصفحتىةصباحأالعاشرة

ترلمالقديريدفىالبشريةاآللةهوايفانروبرتكانالواحد
والمقامرونونوالسكيروالملحدونةالكفربهددقبلمنهذاشيثآمثكويلز

التىالديونوسددتمكانكلفىتحممعالخطايابأقظعافاتاالعروكانت
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أبوابهاوالمفاهىالسيماودورالممارحوأقفلتقبلمنسددتقدتكنم
عثرونالكنيسةإلىانضمأسمابيعخمسةمدةوفىيرتادهامنتجدلمالنها
تمممارخادمايكنلمإبفانروبرتأنببالغرومنشخصألف
ظلولكنهللفحممنجمفأعاماليعحلطالشبأفرادأحدكانولكخه
تءوجما6النهضةلتحدثمللأوكللدونعاماعشرثالثةلمدةيصلى

يدىعلىالسامرةفىحدثتكاالبسيطلرالققالعامليدىعلىالنهضة

المسيحوعالسالمبشرفيلبس

أورشمليمخارجالعجيباللهلعملصورةأولالسامرةفىةالممانت

روحتأخذأنالظروفهذهمثلفىمهلالومنسالخحسيومبعد
الكلمةيقبلونالذكتالثثيرينالجماهرىوحماسهاموجحبافىالناهضةالجماعات

الضيؤعنديتعرونماأسرعوماذواخمفىأصللهمليسشولبفرح
أنأيسروماالغنىوغرورالعالمهمبينيعيشونالذينأولئلأواالضطهادأو

قدننمسهالسياكانوإذاتمربالفتصيرحياتهمفىاللهكلصةتخنق
آندونيديهعلىوتتلمذواهءورااروالحيمنالحقيقةهذهخفك

فقالدابالحقيفةواجنهنهموعندماالصحيحةالتلمذةمستوىإلىايرتفعو

يسمعهأنيقدرمنصعبالكالمهذاإنحمعواإذتالميذهمنونكثر

معهيمشونيعودواولمءالوراإلىتالميذهمنرونكثرجعالوقتهذامن
التىالنهضاتكلفىونلكثكانوإذا60666يو

لمءالورأإلىعادوابلالهايةإلىيستمروالمالتاريخفظهرت
القدجمةحياتهإلىيعودواعتمدامنبعدمااالحرسيمونأنمستبعدأبعد

الخدلومحره

والدينالسحسبينوللفرقسيمون

أالأخرىقضيةأمامنايبسطانالممامرةاوشعبسيمرنأنعلى

48



تفرقأنيمكنالتىالعكسيةأوالطرديةوالعالقةبالعمحرالدينارتباطهى

تتبعكانتالمدينةأنالمالحظومنواحدإطارمخمعهمافأوثحابي

التقليدعناالصلالفصلءجاتؤجملبسءجمافلماثالعظيمةالتةقووتعشرهنسيمو

الدينأنإكءبدذىءيادىتجعوالسرتالزائىعنوالصحيح
يحاولوكالهاالمنظوريربغاإلفانعالقةالحقيقةلىاجنهاتيخوالحراأو

بطرسبينالصرلأنالعجيبومنالمنظورتءوراماإكالمنظور1خاو

سيموذإنالتقاليدبعضوتفولابياملةالالفرقةإلىانتهىوسيموذ

أعدىمنكانتالتىالغنوسيةوزعيمآللمدرسةمؤسسأليكونذلكبعدمحول

والثالثالثانىالقرنفئالكنيسةمحيطفىظغرتوقدتالمسيحيةءأعدا

فةمعرمعناهاونانىيوأصلالمنغنوسيةالكلصةوالدأخلحنتحطيمهاضاول

منرونالغثإلهاأشارالتىصالفدارشأوالشيعمنمجموعةعلىرتطلق
ينظرونوكانواتوهيبوليتسوترتليانوسإيرانيوسأمثالالالهوتين

علمأوتالوثنيةبالفلسفةالمسيحىمرالفمزحمحاولةمنتءجاكهرطتكةإلي

الباحثينبعضلقبوقداليونانيةبالدياناتارتبطتالتىية11بالبدعالتنجيم
االولىالمسيحيةالعصورمنالمنحدرةرطاألفهذهمناألكبرءالجزءوالعل

المؤكدومنالمسيحىأرللتصوفةالمتطراإلغريقيهالغنوسيةعلىوأطلقوا

فىونجدالمسيحيةمولدقبلمنيونانيةفكريةجذورلهاكانالغنوسيةأن

وأغلبمنهاواضحانحذيرأالرعويةوالرسائلايألولىيوحنارسالة

والعثرقيةوالوثنيةاليهودبةواالرامختلفبينللتوفيقمحاولةانهاالظن

مدرسةأظهرولعلاإلنسانومصيروالشرالخيروقضيةالوحىفى

فىورومااإلسكندربةفىمحلمالذىفاالنتينوسمدرسةكانتغنوسية
هءووراالوجودقوقأنهعلىتصورهاويقومالميالدىالثانىالفرنمشصف

الكاملالسرمدأووااليونالمولودغيرالجوهراألكلاالبيقوم
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ثالثةالتتابمعليضنئومنهفكرههوىالذالصمتيوجدجانبهإلى

جوساللوهوالذىوالحياةاالليثياوالحوسالحقناتااليومناجازو

بينالتفاعلومنالواالكليسيةبوساالنتروداوالكنيسةواإلنسانيوواك

القدسوحالروالصلبوىكالحكةاالخرناتااليوتاقناتااليومذه

تفشرأنمحاولةالمتشابكةباالدغالأشبهتصوراتفىالمدرسةهذهوتسير

دينآليستالغنوسيةإننقوكانبصححتىغريبغيبىبتفحيرءشىكل
غنوسيةمدرسةوهناكالوجودعنتصوفيةنظريةهىمابقدرفلسفةأو

مناإلسكندريهفىحاضرالمولدسورىوهوباسيليوساحمهلرجلأخرى

السحواتعدأنهحتىالتدرجإلىيشيرنظامهوكانم021041عام

الغيبيةاتوالتصوربالخياالتممتلثةارايهوكانتوستينوخمسبثلمائة

المعرفةمنيأنىعندهموالخالصالخالصلقكرةالغنوسيونتعرضوقد
واإلنسانللخقاإلنسانعينىبفتحواأنهىاإللهينءالوسطارسالةوإن

عندماإنهأخرىعبارةفىأوبالمعرفةيخلصالذىهونظرهمفىالروحى
إلىءجاوكيفهومنيرفةاأعابكلالغنوسيةالغيبياتفىيتعمق

المنظورتتجاوزالتىبةالرهذهمثلوفىلربسوكيفتالراهنوضعه

مملىأوجنبإلىجنبأواالضاليلوالعرافةوالتنجمالسحرينخأأنيمكن
كيفيعرفأناإلنسانأرادفإذاالدينيةيالتعاليمومزجاختالط
لوالظالصدقوبينوالكذبالحقوبنوالباطلالصحيعبينيفرق
والشعوذةالدينبيناووسيمونفيلبسينأخرىلغةأوف

السحرةنوبجافبمنوهرونموسىبينالفرقليرىيعودأنعليهتعين

العصىنوبحيةإلىلتتحالتىهرونعصاوبينآخرجانبمنالمصريبن

العرافينواقرارمولىمعجزاتوبينهرونعصاابتلعتهاالتىاألخرى

مواجهةفىبولسيرىأنعليهوقجناللهبعاثحملتلكبأن
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بولسيةسرجيوسعنداإليماتافساديريدكاالذكااحراليثموعار

هناكتكونأندونأواإلثارةادحاصوكندأمامهالمعجزرةالتكوةوتفتفإذا

اإلحسانعنالبعيدلالستشاللانتإذاأرالروحإلىالجـطهتجاوزفائدة

وسائلمنأشبهماأوأليدنجفةبـرتبطةثريةأوشيطانىةقوغفغىوالرحمة

بداصذاوهوقوتهبفعلهأواللهنذئالصأنصنطالنحادعة

فىالشعوذةبدتهكذاأوفيلبسمنطامآالنئحيخمرعلىـاحرالسيموت

المدينهخولتوهكذاالـهارضوحواضااىالاالحقمواجهة

علىكببرهمإلىصغرهممنيمءصاالصحيح3االخافنفسهوالمشعوذبأكلها
ءحدصوا

يمانضنالمرتدسيمون

منالثراحمنفقناكسيمونإيمانحولألىاافخالفهناك

للمنفعةبهتظاهروأنهواحدآيومأاإليماذيعرفلمسيمونأنيعتئثد
مننوعاكانوأنهفيلبسءورابأكلهاالمدينةجرىاذاالتيارفىوسيرا

أخرىبصورةولكنأهدافهيممأننـهاقصدالتىالسحريةالمداورة
حملتالتىالعارمةبالموجةأخذإذامنسيموذأنيرىنهناكأذكير

كااعتمد4أوأاالنفعاالتهذهتأثيرمختوقعوأنهالغئرةالجماهر

السهلمنليحسالمحطةوسطفئوأنالزمننوعأوأنهكانذلكينهعلغيرهرألى

نشوحهمفىيستجيبونالذيئالكثرينمثلوأنهاالخريئوببنبينهيفرثأن
االخرينيرونعندماوصاظوجهوعلىتهاتوغيرالدينيةالدعوةحماسإلم

علىإنسانيآأوبشريامصدرهيكونأناليمكنعجيببفرحيتمتعون

حدإلىبهاإليمانيصللممخدوعاكانالحقيقةفىوأنهاالطالق
الظنوأغبيسوعالمسيحفىالجديدةوالخليقةالكلىوالتغييرالتجديد
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المعطالتأخطرمنالدوامعلوهماتطريفهفىوقفاأساسيننسببهناكط

وهماالروحيةالحياةفى

الضائمةهرةما

بالحياةوضاقتبالحياةضاقافاالجندئذلكعنحمعتهك

افتحرتإذاقائالنفسهسأكولكنهةالقصةتذمبماعلىفقرراالنتحار

احمىاجملأنتحرالفلماذاأحدنجايدرىأندونمجهوالفسآذهب

أنتحرأنفيالملكبقتلإالذلكيكونولنننكسهالوقتفأالتاريخنى

عليهوقـضفأخطأهالملكاإسالحهصوبيوموذاتأقتإأو

فأنااآلنعليهحكتإنوقالقصدهالملكعرفالتحتيقوفى

وربلعبيلهءإخالفقرآخرأمرآالملكوانتوىمقصدهلهأحفق

التشاؤمعنويبحدهالحياةعلىيشجعهوأخذضابطاجعلهاذرتبته

الرجلنظرقءشىكلوتغيروزيرآجعلهحتىالترقيةسلمفىويدقعه
أحالمهقةهذهوكانتابفتىأزوجكأنرتقىلقدالملثلهوقال

اعاميدانفئلهأعدهاالتىالمقصلةسوممتالزوجةشتولم
فإذاةالمرموقالمركزصاحبللوزيروالموتلمجندىالموتبينوشتان

اليستطيعفإنهتالمدينةأنظارقبلةوأضحىالشهرةأقمىبلغقدسيمودكان

أهونوالموتفيلبسالجديدالمبشرإلىعنهيتحولونالجيميرئأن
سثموستيكليكانإليهاوصلالتىالعظيمةالشبرةفقدانسنعند

ولستأرستيدسيمتدحونأئينافىالناسحمعكلماالنوميعرفال

كلهاوالمدينةالنومطعميذوقأندونالرجلقضاهاياكواللاألياممنم13
جهنمفىاألولطيكونأنيريدمنالناسومنفيلبسإلىمتجغة
الجنةفأاالخروليس

88



دالمفغقلممال

الرجلكانلقدشدوأأقسىبةلتجرتعرضسيمونإيمانأنعلى

والرجلمكانكلمنعليهيتدنقالمالفكانوشعوذته5محرمبافبي

المالسبيلفىباحءشىفكلخدعأويغشأرينصبأولدعى

ويدهشيئآبمقابليعطىوالمااليطلبالإجكالمدينةإلىوفدتدوها

الذىالنالروجفحمةوالروالرنقوايخراإلحسانو3للمساعدطةمبسو

المستقيمغرالقلبرخوصالموردونضبالساحرإلىيتجهكاكا
بجرالمادةاليغدقكانإذاالديئمنالمنفعةواإليمانمالنكائدةو

اقوابتغاهإذالذىالشرورلكلأصلالمالمحبةإنحفاتودحا

601االماكثرةبأوجاعأنفسهمحلعنواواإليماعاضله

ءوراالسيرفإنيقولونكاالظتهوربقصماظهوراحبكافإدا
االثناناجتمعفإذاالضياعاوالخرابإلىالدوامعلىصاحبهطـلالمال
الساحرسيمونإليهذهبالذئالمحققالهالكاإقوداتفانهمامعآ

النفسالهرسيمون

أسرالذىاالسدأوشبكفاينخبطالذىبالوعلأشبهسيمونكان

وفلكةالقويةبالحبالأمسسكالذىالمزمجرافرأوحديدتمنصفصفما

ورباطالمرمرارةنمأراكألنىالقولفىبطرسالرسولبهوصنههما

ذلكسوىالمستقـيمغيرالقلبيحصدوهل832أعاالظلم
ءالمعدويعرفأنيمكنالالحسودوالقلبفيلبسمنبالحسدقلبهامتاللقد

يسببالذىضوعوالمويمامهقائماالمحسودفيطالماوالسالمواالمناحةوالر

الربالشاعرقالوقديمةتبارزآوواضحآالحسد

قاتلـهصبركفمانالحسودكيدعاىاصبر

تجـدماتأكلهلمإنبعضحهاتأكلكالنـار
98



تفليدوهناكبأكملياحياتهلهيبآيحرقالضائعةالرجلكارةنحولتقد

الخسارةمنفاتهماالعاصمةفىيعوضلعلهروماإلىالمدينةمنخرجأنهيقول

المسيحىاناإليماكقسحهاالتىالمدينةفى

النفحىاإلزدواحأوالحىاالنقسامإناواالدهعلالثابتومن
ءاهدوأوراحةاإلنسانيعطىأنيمكنالوالباطلالحهتبـينالتأرجحىأو

وحبهالمسيحيةمبادئبكأمجمعأنطيعيستوهلأبدااستتثراراأو
غنيايكونأنيمكنوهلالشهرةوشهوةالذاتإنثاروبإنالمال

هذامسكيناوقتاذاتومنعففافطماعأأوعينهالوقتفىوفقيرأ

المسيحبنييجمعأنمجاولنظيرهيعيشإنسانكلومسكـنالرجل

والشيطاناللهروحوبنوالتاطلالحقوبينوالشرالخيروببنوبليعالط

عنهخارجاشيئآليساإلنسانهذامثلعذابإنقلبهفىالمستقر

اللهأمامالمستقيمصرقلبهفىنفسهأمماقفىكامنالداخلهوثبل

المحرمةالقيبحةوالتجادةسيمون

بمرسللرسولبجيبهخشخشعندماالكاملةبشاعتهالرجلبلغ
الذىهووالشاطربضاعتهااختلفتمهماتجارةالدنياأنلهيؤكدوهو

فماذأبالسحرقباليتاجركانوينميهاويستثمرهاالتجارةيحسن

الناسجيوبمنينتزعهالمالجلبفىساحروهوأيضايالدنيتاجرال

تباعالسلعكباقىسلعةيكونأنيمكنوالدفيانظيراليدنجفة
لمنمرةذاتقالفقيررجلمظثرهمنبادهوكاوبطرسوشثمترى

هعناوسيحون36أعذهباولفضةلىليسإحسانايطلب

فأمايكفبرفإذاءممتلىوبإتهءممتلىفجيبهوالذهبالفضةمنالكثير
يستحقوبطرسيالكثيرويأنىالبيتللىبركضأنيستفيعفإنهجيبه



مجنونأوسيكونبتةيماحوالومحتاجةطيبرجلويعطىن

لهالمقدمالسخىالعرضرفضلو

فضتكلتكـةالقولفىالبالغةبالقسوةالعرضقضهـبطرسأنومع

802أعيابدراهماللهموهبةآتمتنىأنظننتاألنكلفالكسك
بلغتوانحطتعندماالكنائسفىالرجلعرضشاعالتارتذللثمنذأنهإال

وعشراتباآلالفلرىشثمالكنسيةالوظائفوأعحتحتالحضيضر

الساحرسيمونإلىنسبةالسيمويخةذلكعلىوأطلقالجيهاتمناالالف

المفامرونعليهاويقدررىوتشتجاعسلعةالكنسيةالوظينثةجعلالذىالقديم

لصوصمغارةإلىاللهبيتاحولوالذبن

متعددةتاريخيهأطوارابشدةراجتالتجارةهذهأذالمؤسفومن

بدراهمألقىالذىبطرسبعدجاعواالذينالدينرجالمنكثيرثبين
والهالكالضياعإكمعهسيمون

هذاولعلالرجلإلىيتحدثوهوالمقدسبالغضببطرسامتأل

لهينلقدوادركهاوعاهاسيحونأنلوالرحمةمننوعاكانالغضب

بالندمتاللهأمامبةالتوطريقأمامهفتحعينهالوقتفىومملهصشاعةالرسول

قرعةأونصيبالإذالتاريخككفىاألمربطرسوحعمحماصالةوا
طريقذلكيفعكلمنوهىةالكنسيةالخدمةإلمطللقفزوسيلةالماليسشخدملمن

األبدىالضياعوالهالكإلى

الرجلأنمنالتقليدفىءجاالذىالتصورعلىتشجحالكغابيةالروايةإن
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كالمرتدمعغاالصراعفىودخلمكاذكلفىلدمسيحيةسافراعدواحول

يؤمنأويعتنقهكانماعلىبالحرببغطيهأوارتدادهبتجاهلأنيربدالذى

دورهاتلبالسيمونيةتزالومااالبدىجحيمهإلىسيمونوذهببه

ويقفالمسيحيأنىأنإلىةذلكتفعلستظلأنهاالظنوأغلبالتعس

ءشراأمكانرأخبالجسدفعلمماحساباليعطىعرشهأمامواحدكل
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21

سنيليور

كرنيليوساسمهرجلقيصريةفىكانال
داليةيطاتدعماالتىالكتيبةمنسئةقائد

هـا01اع

أجرةسيارةتركبممرهامنالثالثهتبلغالتىالصغيرةالبنتكانت

إلىءالبيضاالبنتونظرتزنجياطرجالالسيارةسائتاوكانأمهامع
وارتبكتأسودالرجلهذااممتيالماذاألئهاوقالتالرجل

لصغيرتهافقالتالحرجمنابنتهاكالمسيهماتتفادىأنوأرادتاالم

ةمخظفبألوانالحدائقفىالزهوريصنعكماالناسيصنعابنتىيااللهان

تنوعفىبظغوالحديتهةوجمالأصفرتوبعضهاابيضوبعضهاأسودبعفها
المنظركانكلماوتمددتاناأللواختلفتوكلماانهاألوواختالفرهوالز

السائققالالسيارةمنياوابناالملتنزوعندماوأجملأبهما

السؤالفاتتسألتىأنوتستطيعانجتىتكبرعندمالمسيدياللسيدة
يبوابمنأفضلجوابهناكيكونفلنايأللوانمختلنىأناسااللهيخلقلماذا

39



كرنيليوسقصةنفرأعندمامنكاالنإليهاستمعتلذى

نبتتالتىاالممنالزهورأجملنرىونحناللهحديقةإلىنتطلعأنيمكن
العظيمةاللهجنةفىنبتواالذبناالوائلمننيلبوسكروكانأرضهافى

ءالبيضاالصغرةتعلمتهالنالدرسيتعلمأنالىحاجةفىبطرسوكان
مكانأيضألالئميخهابلاليهودعلىصرةقاالجنةيرىفالأمهامن

وهانحنوتذكرتروىالنىالقصصأجملمنكرنيليوسفقصةولذلك

يلىفيمانتأملها

يقوالملرنيليوس

نعنىأنناوهلةألولالذهنإلىيتبادرربماالطريقكلمةنذكرعندما

قيصريةبيالمسمافةاوكاالعكساوبطرسإلىكرنيليوسطريق

بيتفىيخهاموجودأبطرسكانالتىويافافرياكرنيليوسيسكنكانالتى

الطريقنرممطقدأوميالثالثينحوألىالبحرعندالدباغسمعان
علىهناكتعرفحيثهوديةالإلىإيطاليابالدهمنكرنيليوسرحلةفى

أنومحماوالاليهوديةبالديانةمتأثرااللهعنالبحثوجدقإسرائيلاله

نيوسكرقصةقرأناإذاالديانةهذهمنتعلمةممااللهإلىالطريقايثسق

عكسىاتجاهفىالطربقونسيرةالوضعنقلبفكأنماالمعنىباليذا

مراتثالثلبطرساللهقولفصغيرةعبارةقيكنالطريقمفتاحإن

الصحيحةالرولةتعطيناالتىهىرأفافاوهذه0151أعدااللهماطهرها
بحـثليستآخرهاإلىأولهامنالفصةإنآخرهإلىأولهمنللطريق

كرنيليوسكانكرنيليوسعناللهبحثبلاللهعنكرديليوس

الرومانكتائبأشهرمنواحدةوهىاإليطاليةتدعىالتىايةالكمن

أرضعزبعيداهناكأوهناتذهبأنيمكنكانالكتائبطذهتوزتموف
التىالمسيحبةأوديةإصواالديانةعنممكنةمعرفةأيةعنبعيدأوائيلإمر
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بزغتالنىهاوالوليدةحركأثاظهوشفىممرنيليوسعنهامما

ليتنسبمهناكإلىالرجلدفعتاللهريعانغيرفلسطينأركعلى

بهاشتدوقتفالنورقبزخشعاعاتويرىاألولىللمردأإلفىىتاارامخة

انهمدوحابكرنيلجوسءجامكانكلفاللهعننجثآىالتهـكصالقلق

الدرجةنعامالوحنفلسطثألرضالشماليدالحدواخرثقيصرية

منأورومافاجةالعاالطبقكةمكانهلو4الرجلإلهاصلوالنىعيهاالبئ

فيواحدآوكانمانالروأباطرةأحدحررممالذثالمحررينالعيجدطبقة
وأبيكتيتوسروسينكااطكمتكراللهعاباحثيزاافرديئحييدعو

عندماالحديثةالعصورفهطاغوروغاندىوقديماإلميوسأورقسومر

بالنسبةاللهيعنىعاطاغورالشاعرسألالمنداثأركساأألسئئفاكان

الصباحفىيومذاتأفاأخذصكليرآكنتعندماالثاعرشأجابله

الزهورذمماتعليناهبتوقدالغاباتإحدىإلىامثسحساتترقأنقبك

هوإذافسماتفاللهإنلىقالتطالنهذهاستنشتثناوإذوالرياصين

ءلىقالاالشجارخاللتالنورهبزخوعندماومبدعيااألرضخالق

أخذتوعندماجمالحناحالمامماففصثيأنأرادألنهالنورفاللهإن
أرجووأناوالجميكالمنسىاللهعالمعيثرفإنكابنىياقالتغنىيوهـا

وأجابآنشاموسيقاهفىخعلأنأوالعالمهذاتئسدأالاآلنمنتعاتأن
إنفيهشبهةالوالذئلىبالنسبةاللهيعنيهماوهذاطاغور

ةفلسطيئأرضاهقدوطئتعندماالشاعركطاغوركاذكرنيلبوس

يسوععنحمعهماويواجهيةوفىالينوراجهليوثنيةاثاظالممنخرجاقا

منعاشهالذئاالختناقبعدجديدآءححواواستنشقةالمسيحثيحالم

أرضهفيسمعلمموسيتاوسمعالحقعنالبعيدةالحماقاتلظافقبل
وأنواروأطيارهارأمنفيهمماالجديدالجوكانلهمامثيالدهوبا3
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آخرتبيئحتىمصدرهايعرفيكنلمبأصواتالداخليةأمماقهنادى
واالشواقاالصواتبهذهداخلهفىويناضليتحركالذىاللهروحأنهاالمر
مؤلفاتهأحدفىرسبدكتوزالروبرتروىالنفسإلىالمحببة

مدبنةفىاالحدظهربعددينىاجتماعإلىذهتقالالتاليةالقصة

هولمحانصورمجصوعةالجمهورعلىيعرضرجالهناكتووبنيويورلث

يعرضتهامنهاقيحةمجموعةيملكالرجلوكانبسوعحياةعنوضحهاالتى

عرضهاوعندالصورأخرإلىيسوعالصبىصورةعرضأرجأولكنهلمجمثور
فأهدانىهوفانالمشهورالمصورألزوريومأذهبتقالالتاليةالروايةقص

فىووضعتهافأخذتهامنهاالفرلعقبمجموعتهمناألولىالنسخةهذه

المحكةمنالقضاةأحداألياممنيومفىءجماأنوحدثبنيويوركضبىم

فيهاوتفرسإليهاوانجذبالصورةهذهفليحايماعالمنلعملالعليا

الصباحفىورجعمضىتمقليالإليهانظرمملهءانتهاوبدالوقتطوال

فىوعادبذلكلهفسمحتالصبىذلكصورةأرىأنأريدوقالالتالما

تريدمابهوامملمكتبىإلىأدخللهفقلتنفسهالطلبمكرراتاليوم

قاثالعينيهفىوالدموعطويلتأملبعدإلىرجرأنإالالقاضىمنكانفا

إذالمسيحخادمأوأضحىبأكملهاحياتهوتغرتغلبنىالصبىهذاإن

هوالرجلهلوالسؤالالكنيسةفىاالحدةمدرفىيعلمكان

نجاالرجلجذبتالتىهماالصورةأنامالصورةعنيحتالذى
بمختلفمحبتهأدأملكوتإلىيدعوناإذوأخيراأوالدتهالحقيقىالفضلإن

عندالمحققومنامشاعرنانحركالتىوالمنبهاتوالمشوقاتالوسائل

الذىالمكاناختيارفىالرغبةالرجلالهذلوتركأنهالمفسرينمنالكثيرين

دائمأالمعروفكانفقدقيصريةأوفلسطينأختارلمافيهيعملأنيمكن

فيهايكونواانالناسيرغبالتىاألراضىأقسىهىاالرضهذهإن
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لحالقديمةالرومانيةاطوريةاالمبرفىالخلقسائرعلىداليههبهتميزتمردمنفباما

أوامناوسالماءهدوأكثرأخرىأماكنأيةملونينهخاكانوالمنةقوادوإن

إلىالرجلءوجاوأمحقوأكلأعظمكانالرجلجصراللهقصدشول
ةةاالساسمنأمماقههزتومشاعرهأسرتالتىضاألهـا

يةبوفىباالرجلارتبطحدأىإلىموذلكمعالحؤالأنعاى

الفرائضكاليماركهوداقدخيالكامليهوديايكنلمأنهمحوالغالب3االتجاو
أعتابعلىوقنهواالذيئءالدخالاالمممنضيرينكالكانإنهاليبودية

فراثضهافىيترغلواأندونومعتئتداخماممبادصمااوأخذلمالبودطه

بهينادكأالذىاالحدالواحدبالتهامنوالوثنبةاآللمحةالرجلنبذلئا

إلىبولسعنهتخدثالذىالمجيولاإللهمجردإطهشيولمودتالض
ينادىكااللةأذلهويدانجهوآمنإيرائيلإلهعرفلقدنياألثينو

رأكأضحىاألمرإنبلومتهبوالمعقوالأمراودى11صالقبه

إلها5يراوهواللهإلىبكليااتجهتاإلفسمانحـذاحخاعرأإذذلكن

كلاللهخماسفالةواجاللاماحتربكلتماماخافهحايبامحزصههعظيما

الوثنىتححلكانتالتىوالرححبهوالتطيرالفزعمننوعاليعياالحوفهذاأعا

عنيتورعلماتتماروحالخقوىمننوعحوبلاآللهةمنالخشةعلى

قلبهفكيتثةالختوىهذدكانتوقاتةوالشراإلتمسابارت

الذىالرجالكاذلحعهالعامينوجميعابهوأبيتهعلىأتارمحاطبعت

بيتهجحيعمعاللهخائففهوائهوأصاجندهصبيخةفىالبذارررخ

إلمبالذهابتقيآباوكسخدامهمناثخينيكلثفوححو0102آع

0142أعالبناألقروأصدقاعههأنشاأليجمع3ينتظرعندهو4بطرس

نظريآتدينهيكنولممعهوالشركةبالتهإحساسهتعمقمدىيبهينمما
إلىجـاتهوكانتداللشعبلرةكثحسناتيصنعداكانبلفحسب
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إشاراتهناتوجدالأنهالواضحمنانهخلىالصالذحياةكلهكمذاانب

الرجألأنيؤكدمماديةاليهوالذبائحالطقوشوائضاالفرممارسةإلى

يكنلمالمحظةتلكإلىأنهالمؤكامنلكنوتاللهملكوتمققريباكان
والمانثومالشاخهومذاوكانأممياالرجلكانحالأيةعلىءدخلهقد

فحعسبمألوفكيرامرأليسبيتهإلىبطرسدخولجعلمماعنهالعام
ةالختانأهلمنوالذينبطرسبين4والخصوالشكايةنقطةبل

113أعمعهموأكلتغلفةفرىرجالإلىتدخلإنكقالواإذ

والحتىممرنيليوس

العظيمةاألوصافكافةرغمكونيليوسأننالحظأنالعجبمنلعله
فىنجدهذلكعلىوالدليلبالخالصبعدتمتعقدبكشلم4صهاوصفالتى
بيتهفىالمالكرأىكيفلرنافأخالرجلبيتفدخلنا11نفسهااللهكلمة

يكلمكوحووبطرسالملقبحمعانواستدعيافاإلماأرسللهوقاثالقائما

وهخا112141أعدابيتكوكلأنتمخلصىبهأكال

الكتابفىالالهوتيةالمسائلوأبرزأهممنالهوتيةسألةاماملقافى
وإندوحاوالصليبيببالإالالخالصأنهومىكلهالمقدس

وأممالومبادىقوأختقوىمنكرنيليوسيملكهاكانالتىالصفاتكافة

لمحظةتصلحاللكخباالصليبالىاإلنسانأبالفرمتدمةتكونأنتصلح

ءضوفالرجلمذاسارلقدلهميكلةأوعنهبديالتكـونأنواحدة

اللهوقادهاليهودبةالديانةنعليهيتعرفأذأمكنهومامرالفمصنو

بعدتصلل6إليهماوصلتكلمعاآلنإفىإنكلهلجقولالطريقفى
الصليبفىإاليتحفقأناليمكنالذىالخالصإلى

مملكىبل4المالئكةعملستليبالصليبازةالالصأنالحابتومن

طمةبيخادوناللهعنءكسفرايسعونبالخالصتمتعواالذينالخطاد
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المالكتركلقدلخالصالكافيةالكاملةوكفارتهالمسيحلجـملخالص

المؤيخنلجميعشرفبعدهماشرفوذلكبالخالصازةالكرسلبطر

ليذوقوالالخريئبهينادواأنواجبهممنصاربهتمتعواوقدالذيئ

أخذقدكرنيليوسأنالبعضظنفإذاةالفائتحالوتهمهمأيضأ

ويصنعيعكيهالذىأمةكلفىبلهالقولفىالصليبعناسخقاللفىالبر

الكسلمةفهمتمامأيخطئونفإنهم5153أعلمهتهكمتبولالبر

المسيحشخصفىفتهمتحققالبرأنتؤكدالتىحقة3االاالعبارقوينسون

ربهوهذاالمسيحييموعبالسالميبشرإسراثيلبنىإلىأرسلهاالتى3طمةا

الجليلمنمبتدئآالهوديةكلفىصارالذىاألمركلمونأنتمصلال
سمحهكيفالناصرةمنىالذيسوعيوحناثبهاكرزايتىالمعمودبهنجعد

المتسلطجميعويشفىخيرآيصنعجالالذىرالقوةالقمدسبالروتالمه

اليهوديةكورةفىنعلمابكالشهودونحنمعهكاناللهنإبليسبمعل

آاليوفىاللهأقامههذابةخصثعلىإياهمعلقينقتلوهايضاالذىأورشليموفى
فانتخجهماللهسبقلمثهودبلالشعبلجميعظاهرآليسيصيرأنوأعطىالثالث

نثرزأنوأوصانااالمواتمنقيامتهبعدمعهوشربناأكلناالذيننحنلنا

يتنهدهلهواالمواتءديانألالخيااللهمنالمعينهوهذابأنونمثهدالشب

51أعالخطاياغفرانباسثهبنالبهيؤمنمنكلأنءاألنبياجميع
باسماصلطايابغفرانااليمانلحظةحتىكرنيليوسكات6334

الرأسهامةمنبطرسإلىيستمعونطنمعهذينوالكـوممتلئآالمسيح

بهيؤمنمنكلإاللخلوقنجاةفالوالخطيةواإلتميالشرالقدمأخمصإلى
بطرسبهبوغتالذىاالخرالدرسأنعلىالخطاياانغفرباحمديناال

يكنولمأيضالالئمبلوحدمملليهودليسالخالصأنحرمعهواآلتون
عشرةلمدةالكنيسةوظلتالدرسهذايستوعبأنبطرسياعلماالسهلمن
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الحقيقههذهإدراكعنبحيدةكرنيليوستجديدحتىيناشليوأمنعوام

والتىاالرضإلىوالمدالةالمربوطةالعظيمةةءالمالرويافىبطرسيماراهاحتى

النجسةءالممبماوطيوروالزحافاتوالوحوشاألرضدواببكلءتمتلى

األرضعلىأمامهءالسمامنلتنزوالتىالجهوديةوالشريعةالمفهومحسب

الجفسووحدةالتطهيروأنكلهاالفصةفىماوياإلهمياعنصرأهناكأنلتعلن

إلمواحدالمتقرقناللهءأبناليجمعءجاالذىالمسيحيسوععمكهماالبشرى

أذأوالحاجزهذانحطـيمبتصورأنبطرسعلىالسهلمنيكنلم
قيمريةإلىيذهبأنأمرهاقهأنومعطمالتحهذاعألبمفردهيقدر
ليكونواالمومنيناإلخوةمنستةمعهاصطحبأنهإالكرنيايوسلملى

هجوممنلهسيتعرضلىالبدانهيتقدكانمامواجهةفىوحجةشهودآ

كانالجزاهذاولكناألمدعلدخولهحدثالذىاألمر

كانيهوديآلشيعةلمجردالمسيحيةالصبحتوإالتمامايزولطأنالبد

قبرولأوالتهوداألولىالدرجةدرجتينعلىإلبهايصلأنيطبهامنعلى

المعحايحىاإليمانإلىالتحولالثانيةوالدرجةكاملةديةاليوالطقوس

العصورمرعلىكالالاإلنسانيـةدينلتكوناتسعتلماهذاتمولو

االجيالو

إلىينتسجـونممنالكخيرونيزالمااليومإلىأنهالمـؤسفمنأليس

أوالجنسحواجزيقيمونوهمالحقيقةهذةإدراكعنعاجزينالكنيسة
معبخةتلتفىأنكلكنالحماقاتمنأثمبماأواالجماعأوالثقمافأواللون
ومبادئهوصلببهالمسيحروح

للعفويةاالنضماميطبنيويوركفىالكنائسإحدىإلىزنيتقدم

فسأخرحالكنيسفىالزنيهذاقبلـتمإذابقولالكيمسةءأعضابأحدوإذا
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بعضآمنافإنه3سميسـةافىاألخهذاتقبلوالمإذحالأخرحمعهإذشصهانا
التستحةمعينةطبقةأسهـبشجنسكلتؤسالنىالكنيسةألذشعاصخرج

خحصرل3ضيسةافإذءابئاافأيركبالضواااطاكاذإذاشالبقات

سمعتحلهفدبروحهضيسةالخارجهوالحالواسعالىألنهشيئا

عنليحثخرجالذلونئلالسيرروياعنتتحدثالتىاألسطورةعن
اأحضراىالرسثفيوإنقيلةبالىالرءثماالعالتالميذيخهاشربالتىالثأس

فىوهاإعادعهاشللتنهتيثىنتعللوالمروخرجفاتدتوبريطانياإلى

وسارالذمبنقثلعةباحتفارأعطاهشفهفاثهأزلىأبرقابلهطريقهلأ

إلىفرجعطشالمجدلم5شيحآوصارسنراتمرتطريئففىبحرعة
األبرصرأىصتطلعبابدعندسائلصوتحمعيومذاتئصقلعته
لهقالبلالمرةهحذنهيشححخزلالطريقفىالأحعهتئابلالذى

إكليلعليكأيخـآفآنتالصليبعلىتهالذىداكصررةيخكأرفال

اللهقاياوجنجكورجليثيكيافىوحجردأحتقارعاروالعالمءومزالثوك

كيفذكرالساعةشثفعتاىكلأعطيكأنذاامنىأذس

نطالمءأضابشوروإذالزهبرجيوأطزفاألولى3المرفىأخطى

حهوسالبنترنجمامناالأبرخهومنرأىبلىاألبوصيرقيعدـىولم
عنجدوىيدونتغتشالطوالالسينفتوصـرباطالتعبتلثالبف

والظاىوالريانوالفقيرلمجاخعطيتكفاهخاحهـىحـاالمقدسةالكطش

ويطعمنىءجاالوقريبهنشححهةثالضةيطعمصذاحيئعلالذى

فصةأكثربعمقتتأملأنالمتناحرةالمسيحيةالمذاهـبتستطيعححلترى

يناهزتعدادهاهنديةقبيلةهناكأنءؤاليعمملووكرنيليوسبطرس

االنفمامفأوفكرواالمسيحيةعنقليالقادتهاعرفنسمةألفافاممائة
أنيمكنالنىالكنيسفىوافكصوعندماالناسبينتوحدألشهاباإ

المتعددةالكطسيةاالنقساماتكتشقرافايبحثوذواأخذإليماينضموا
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بعضعنبعضهمرمهموتقحممتهممذاهبإلىينضمواأنخشوا

كنيسةمجدوالمالشبمتثممالثيريئالشيوعيةأخذتأنالنتيجلىوكانت
أنبريدعندماواالنقمماموالفرقةالتشتتمننحمهمواحدة
اليهودعنبراشلماوذلكصهودىإنهعنهبقولآخرمنئالأمريسخر

أحدهموضافاألمريكالمجتمععلى3والسيطروالبخلالطمعمن
تقصديهودىأىلهوقالالمثلهذايرددمنهاسبةكلفىوهوتجاخر

المسيحيسوعأمشكسبيرقصةالمعثهـورقوميوشيلوكهل

والحيةكرنيليولس

كانهكذاداوالحياةوالحقيقالطرحيوأنااألمنالصادققال

ورأيناهاللهإلىللطريقاواضحةاالصورةيعطيهرأيناهوقدنيليوسلكر

االمراخررأينماهتمبطرسبكرازةالصليبفىعينيهأمامتمامآالحهقيخلو

الكرازةهذهأثرمعهومنلكرنيليوسأعطاهاالتىنجالحيادالجميعيباغت
شعارهاجعلتالقرنسيةالثورةقامتعندماالقدسالروبحلول

الحياةيعطىوهوالمسيحإنالحفيقةوفىءوإإلخاوالمساواةالحرية

لهوصورهاأجملفىالثالثهذهلهملمجققاالرضكاللمؤمنين
وئنيأكرنيليوسكانءواإلخاماواةوالمالحريةإنجيلمودادا

قالالذىطالمسيحيسوعحررهحتىواغاللهاالوثنيةظلماتنممايعيش

الحريةيعطهولم823يويحرركالحقوالحقوتعرفون
فإننفسهبطرشقوللههعلىأوأيضآالمساواةأعطاهبكفحسب

المسيحيسوعبالربنمؤمنيبالسويةأيضألناكاالموهبةاعطاهمقداللهكان

ءاإلخاأيضآوأعطاهم1171أعااللهعأأنرأقاأنافن
ناموسبجسدهمبطالالعداوةأىالمتوسطالسياجحائطنقفالذىذاكفى

صانعأجديداإنسانأواحدانفسهفىاالثننيخلقلائضفىفىالوصابا

51و241أفسالما
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نابابر

الذىبرناباالرسلمندعماالذىويوسـف
دشالجضـىقبرسىوىوهوالوعلىابنرجمي

63اع

291كامايلرفقالىحعيرالكريستيانمجلةفىنودلبوهـميماجيمكتب

شانبمحووفقدصكائاحياتهطوالفيـهالعميقأثرهتركالذىالحادث

ذجرحقيضفىتسشفقيرةةأسمنوكانالثانويةاستددهـفىغيرص

راكىاااالعامحناألولالنصففىالنتيجةأنغيرراسةاالمجتهدآف
فاآإأيواجطأنمنخجالكانأنهحتىبعيدحدإلماألملهغيبةكانت

ذلكقىفىالأنوتصادفيهأبوأمامأيضآامحضجألكانبالاالقربة

يالكتيجةعلملماالذىضيسلىالبراعى4الشربةفىصغيردكانمأهالوقت
آذتستطيعإنلضابنىياتثهعـىبرفقديدهيضعوهولويلبورنقال
ااخعأليتثفالمحظةتلكفىالصغيرالشابكانوستفعلحسناتقعل

أنقذحهالكماتكحذهمجردأنالراعىيدهـولموالقشلالنجاحبيهاالفاحل
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كلماالحياةثايواجهحياتهالطومعهعاشتوأضياكلةواثمزالضياعن

يمصالالسمحالوجهعليهيطلكانإذالظروفمعقاسيةمعركةفىدخل

الرأعىكحذاححومننعلمالنحنافشللحظةااباتهرهالذئ

القلالسمحالصااالرجلناباببرحالأيةعلىيذكرناضهولالطيب

وعاثرمحتاجوللوالمعنويةالماديةبالمعونةءياسدالذحالخصالالكريم
االرلى3ضيسةابفيانعليهاخصاىالتىاألتهمدةسنوإحدآوكانوبائس

الرصوللسبولناأبرزالذىالرجلأنهبكفىالمسيحيسوععلىالمؤسسة

البالغةبةبالصعوسوىطريقهيشقأنبولسيستطعلمعندمااالمامإلىودفعه
وحقيقةإيمانهصصةحولكصالشساورخبميئالذالكثيرينمخاوفوسط

برناباقصةإنمخيفآصيآقااضطمادآ3ضيسةاداضأنبعدموقفه

يلىفحما3صتعددوجودمنتذكربأنجديرة

هـوومنبرنابا

خابالفىالصغرىالشخصياتكتابهفىلونبوردفرانسسيضع

صغرإلىاعتقلهفيماهذايرجعوالاألقلءاألضوابيهأبرناباالمقدس
بولسجانبإلىظهرأنهاألساسيةطتهمشإنبلضآلتهاأوشخصيته

خنثتتالعمالقالرسولهذاجانبإلىاوققوالذفيوكلارهجووإلى

أعاألغلبعلىكاذالمنظرقأنهمعالبامرنورهمجانبأضواوهم
ححبرمسوبولسزفصبرنابايدعوننوافكطالوأجملوأبىبولمن

المدينةقدامكانالذىزفسكاهنفأفاالكـالفىالمتقدمهوكانإذ

41أعيذبحأنيريدعانوالجموعمعاألبوابعندوأكاليلانبثير
عنااآللمصةكبيرهوزيوسأوأوجوبيرزفسوكان2131

االساسيةمهيتهوبهانتقواواألالتجارةإلهحوصوهراإلغريق

والبياناالفصاحةإلهيحدونهكانواولذااالطةعناإلعالنأواإلخبار
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اقكانبرناامابرنابارسوللسرةلأهنظرفىبولسكانأخرىلغةفىو

قدرةمنهأقللسبومعنةبالمقاروقديكوناألغمأنههمظرفىيبدو

البالغةفىمفتدرأأويحآفصبكنلمأنهحعنىالذكشلم3الكاق

برناباياسـمبعدفـماعرفلكنهاليوسفاالولاحمـهكانلقدوالتعبر
الزجمةكانتوأياالتشجيعثااوالتعزيةاأوالوعظئاالومعناها

الناسإلىبهيتكلمساحرافضيالـانايملككاذالرجلأنالواضحمـافإنه
السكينةسلرفاألمماقتبيكلماتهوكانتوصشجعاياومعزاعظأو

أعطاهلقدوججريخجيقولذلكوفالشقيةالمتألمةاالنضوإلى

هوالعواالحنونباألفكارمتريقكاناوحياتهقلبهألناالممهذاالتالميذ
للذاتالمنكرةالنبيلةروحهكانتالذىالرجلوهوالصادقةوالمحبةالدافئة

خيرببولسالكاملةعالقتهولعلتالغيرةأوالحمسدألوانكلمنتخلو

الرسكمواحدآوعدومرتنهعآباممركزهكانوقدذلككلهانبر

اليهودمعبعضهمفكانالمدينةجمهررفانشقداإيقونيةفىلوقاعنهقالفقد

وبرنابابرلسأى4ة41أعكأالرسولمعجمموبحض

فىأنطاكيةفىوكانفجماالقادةبيناالولاالسمهوكانأنطاكيةوف
وكيوسونيجريدعىفهـط11وحمعالبرناباومعلمونءأنبياهناكةالكنيم

حاولوالربمرئيسهيرودسمعتربىالذىومنايئلروانىالق

برناياإلىأفرزواالقدحصالروحقالويعومونالربيخدمونوبينمام
الرجالوخرج2او31لإليهدعوضهماالذىللعملشاول

إليهاتانطلفاالتىالواسعةاالممةللىاللهمنمثرزينوبولس

المسيحأرسلنهمالذينتلميذاالسبجنمنواحداكانبرناباإنالبعضيقول

االساسهذاوعلىالرأئهذاالسكندرىأكليمندسويؤكدلحدمـة
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أبصرواالذينأخالخممممائةمنواحدآوكانالمسيحمععاشقدكسون
الخمسينيومخهضةفىالمسيحعرفأنهآخرونوبقولوصعودهقيامته

الفيادىمركزهإلىالنهفمةهذهجهمتءجاالذينمنواحدأكانوأنهالعارمة

يالذبائحالمعرفةمميقوكانالوىسبطمنأصالكانالكنيسةفى

كاتببأنهالقائينشجعمماهذاكانإننعلموالومعانورموزط

ةكاتبهاأنهعندهمترجحأخرىأسباباهناكأنأمانبنالعبرإلىالرسالة
الريحخهزهاقصبةيكنفلمذلكومعوالحياةالنفسنحىاليدكريمكان
4ملكهباعثمومنرأىعلىاستقرمتىوتصمماعزمايمالثكانإذ

اجعيترأندونبولسجوارإلىووقفالرسلأقدامعندالمالووضع

ووقففيهوشكوامنهالجميعتخوفعندماساندتهعنحزحيتزاو
إلىذهبالذىوهوبولسعنافترقببهويسقسمريوحناجوارإلى

اورشليمفىالتىالكنيسةاذانفىعنهمالخبرفسمعالمشتتنليشمجعانطاكية
فرحاللهنعمةورأىانىلماالذىأنطاكيةإلىيجتازلبرنابافأرسلوا

صالحأرجالكانالنهالقببعزمالربفىيثبتواأنالجحيعووعظ

11أعغفيرجمعالربإلىفانضمواإليمانالقدسالروحمنوممتلئأ
ظهرتالتىشالشخصياتأمنالواقعفىبرناباكان2242
خلقاوأعظمهاوأرفعهاوأنبلهااألولمالكنيسةفى

السسخىبرنابا

منأولكانإذوابرزهاالصفاتأظهرمنبرناباعندءالسخاكان

الكنيسةأنالخمسينيومبعدالحظلقدالكنيسةةلخداكيةاشرحملةقاد

منكبيراعددآالنوالمحتاجينءبالغرباوامتالثأعضاوهاتكاثرقد

حقيقةليتعلموابقوابلسريعأبالدهمإلىيرجعوالمبالمسيحيةآمنواالذفي
المسيحيةقبلأنبعداهلهمنمنبوذاأصبحاآلخروالبعضالجديداإليمان
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كانهلححووالسزالءهؤاللتعولمالإلىالكنيسةاحتاجتهكذا

وهلالتارتكلفىتراكيينااليمنغرهقبلاشتراكيايرنابا

منالشيوعىالذهنفااللنالمفهرمهىاالولمالكنيسةاكيةاشز

وشيوعيةبرنابمااشتراكيةبينوبعيداتعميقاخالفاهناكأنالواضح

البذلفىتنمـفعلمالمبدادبنيةبرنابااكيةاشزكانتإذماركسكارل
اإللهىبالدابلالبحتةعيةاالجظأواإلنسانيةالعاطنهةلمجردوالتضحية

والرئيسىاالولاسافأالحاضرةالشيوعيةأمافيهاسرىالذىالعميق

وأخيهاإلنسمانبيهمااالتجادأفقيةتكونأخاقبلالكنيسةاكيةاشترإنالالدينيه

ومحبةاللهمحبةبينجمعالذىالمسيحكصليبرأسيةأيضآكانتاإلنسان

عكحسعاحاارغاموالفيهاالقسرتطوعيةاالولىالكنيسةاكيةواشعترالناس

أغراضحهالتحقيقوالتعسفوالقوةالعنفإلىتلجأىاالشيوعية

لتعطىفقىالشيوعيةلخطعكسىخـطفاتسيرالكنيسةواشزاكية

هاثلكبيرلفرقوأنهمعطبنسلالليصبحتأخذالآخذينالكليصبح
كلالضحىمامعىخذقولابينوملةألولملحوظغراباوإن

لركآثحمثئكلليكوذمعكماهاتالقائلواالخرمشزكاشئ

أجملمااالشتراكىفهمهفىبرنابامنلوكاناالسيسىشرانسسقال

والمسكنالمالإالصمقيووماقيودنفيهامماتتخلصواأناستطعتمإنالدنياهذه
الروححياةواحيواتعالواالحياةفىالحقيقيةءاالشياانظروااتعالووالملبس

منالمتدفغالمجرىيفيضكاوفيضوأكالزهرةوأينعواكالشعلةلرواوأن

خادمالابخعللمأنهاألرضفىاإلنسانمأساةإنالجبل
عنتتحدثالتىالمعروفةالروسيةالقصةذلكفىيشبهوهولهاسيابل

عبادةويعبدهمنهويزيدالماليكتنزكانالذىالعمالفالفالحذلك

وذهبشئكلقصفىوأكبرأومعأراضىسيبيريافىأنبهعولكنه
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لهوقالأرضاليأخذالماللهوقدأالقيلةبرثيسوالتفئسيبيريالى

التىالدائرةقدرعلىءشثمامااألرضمنتأخذأذتستطيعإنكالرجل

بذلكفائقافرحآالرجلوفرحالشمسغروبحتىبأكلهيومفىتدورها

الدائرةمنيستزيدلـكليركـضالخطىبأوسعالشروقمحبدأممالقأوكان
الغروبخولحيلالشمسبدأتحتىويركـضيركضوظلإليهايصلالتى

المكانيبلغأنوقبلالخطىأوأنبعدفرجعبرجعأنعليهوكان

حتىلحظاتإالهىومافهمنيتدفقوالدمءاالعيامنسقطواحدبمر

علىحصلفقدالرائدهذامسكينالقبيلةزعيموقالاألخيرةأنفاسهلفظ
جثةفيهانوارىحقرةالقبجلةءأبنايافاحفرواجمانهلمواراةتكفىمساحة

إفسانكلنهايةفهذهعليهيعمشحوذوالطمعارضنامبطالذىالغريبهذا

منسيأخذالفايخةءاالشياءوراالسعىفىويستميتالمادةءورايسعى

عاالعشابوستنموفيهاالديدانوستشاركهفقمزيناالرض

التالحينأحدحمعيعتبرأنيريدلمنةعبرحياتهوستبفىعظامهوسقنى

فقالتتثتنيهأنتقدرماككمنهاقتنويقولالمالعنيعظويسلىجون

تقتصدهأنشيممامنهاقتصدوييلىوقالجميلهذاالفالح

مايمكنكلمنهأعطالواعظقالدرأوأخءعظيموهذاالفالحففال
أفسدتهـاجميلةعظةمنلهماياالفالحقالوعندئذتعطيهان

أجلمنحقلهيبيعوهوخارجىضغطإلىبرنابايحئجلمنهايتها
قلبهمـةالداخلمنيأتجهالصحيحالضغطكانإذللثنيسةالمساعدة

تحصرأنبشرطتعطىإفهافأجابلبنمنبقرتهتعطيهعافالحسئل

برنايالكنورفحمهانطحهاضدمجبهامنيتحصنوأنركنفى

الربلمجبهالذىالمـرورالمعطىكال
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القبحالسرنابا

الووحكريمذلكمنلرأككانبلفحسباليدنحىبرنايايكنلم
عندمابولسجانبإلىوقوفهفىهذاظغروقدالعاطفةنبيكالفلبحموح

دمضمنشاوالهرببينهمفيماقبولهمنوتحذروامنهالجميعخاف

العربيةفىوقضىقتلهالهودوأرادهناكالمسيحباسمجاهرأنبعد

وحاولأورشليمالىءجاثم171غالطيةمنيبدوكماسنواتثالث
تلميذأنهمصدشنغيريخافونهالجميعوكانبالتالميذيلتصقأن

أنيمكنالتىالدرجةإلىالقبواتساعالنفسمسببرنايايظهروحهـنا

برناباانويبدوالمغامرةوروحارةالجسمننوعااامعهانقولط

افثضاتإنبلالمغامرةروحمنوتخأناليمكنالحياةبأنيعلمكان

األحايإنمنكثيرفىوالبدوالعقليالمنطقتنجحأناليمكنوالثورات

حاولالذىشاولمعاملةفىعقلهميستعملونالرسلكانالمغامرةلعنصر

إلىدفعهالذىمانعلمالونحنالمغامرةإلىبرناباولجأبهميلتصقأن
وسطرأنإذالصغرمنشاوليعرفكانأنهالبعضيعتقدذلك

طرسصوسفىالتلمذةفىصديقينكاناوربماقبرصمنقريبة

حالأيهعلىالرسلمنغيرهيرهالمءأشياشاولفىرأىأنهيبدووقد
بقدروالعقلالمنطقمجردنستعملأالفيهانحتاجالحياةفىلحظاتتوجد

لقدالتكفىوحدهامرةالمةاأنعلىامواالتالحزمروحنستعملما

الفلبورحابةالسماحةالجحيععلىبهوقبرنابافىشئهنماككان

شاولكانالصماحةوهذهجديدمينماالفرصةءوإعطاللنسيالنواالستعداد

كتابأغربمنأندرسونكريستيانهانزكانإليهاالحاجةمسيسفى

مجنونأجدهوماتفقيربيتفىولدوقد4الغربفىالخياليةالقصة

ضحككبيرلممئلرغبتهليعلنذهبوإذاقثيليمتهنأنببالهوخطر
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رغبتهعنوأفصحالكتابةإلىفتحولالذعةنحريةمنهونحرهذانه

حاولأنهغيركيانهمجطمكادتقريعاوهـعالمدرسةفىهلمعلمههذ
الرجلدشالرهءوجاالدنيماركىالنالترلينازكوجونازإلىكتاباتهوأرصل

ابرعمناحداووأصبحالثمابانجحوسأساعدكوتقدمالبأسالكريم
رجالمنوكانايفانزبوبدخلالعالمفىالخياليةالقصةكتاب
سيدةليرىمتهعدفىوجلسأحديومفىالكنيسةإلىالمعروفنالبحرية

وكتبسنويأدوالرا052المقعدهذافىأدفحإقورقةلهتكتبعجوزا
المكانمنوخرجتسيدنىياكثلرأتدفعينإنكالورقةظفرعألايفانز

يختدفهذاإناحياتهطوالذدكبعدكنيسةيدخألدمإنهوقيل
وبعدبالربامنقدكانالذىايكوكجاريتاحمهشابمعحدثعا

يتصلبصدينوإذاإيمانهتهزكادتقاسيةتجربةجاجهتهباسبوعينتجديده

لهيقولبهوإذاالشابصرلأدركالحديـاخاللومنتليفونيابه

قائالالتليقونعلىوهوصلىوعندئذدتيقةرأسكإحنيتجايا

حسنآسيصنعأنهونؤمنبهنئقؤنحنيصارعإنهجاربتباركالربأيها

وقالتآمبنالمسيحماألجلاحنهظهواالنخلصتهلقديارب
تاقنياتأطيبمعاجلكمنأصلماإننىيابنىلجاريتالصديق

ويطلبنىبىبغالصديقهذاكانإذايقولوهوالتليقونجاريتوأغلئ

خادماجاريتوعاشأتراجعأنقبلسأموتفإننىمصليآيالتليقون
القاسيةالحظةفىصديخهةوصا3ومعونةودةمينسىالهو4أمينألته

ببولسعالقخهفىناباببرآشبهرجلالهذاكان

قاللهوالمنهـرالمختقيرفابا

فىبودسمساندةمجردديسالوجلقصةئاألروعاألمرأنعال

منببولساإلتيانبلقدميهكلويقفمكسانهيأخذماحتهأورشليم
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الصدداهناجرنزدجيقرلهماولنسمعأنطاكيةإلىرسوس
يقالأنشريمالغيرةمنالخلوالنفسلكرمالحقيقجةالعالماتمن

نجرناباكانوقدأبدآكيرهمنيغاهـأالأمكنإذانعمةءممخالإنهءالمرعمت

إلىذهبفعندماقلبهفىماناهـحطرةللغيعطلمأنهثزجةإلىكريما
بولسأنيعلمإنهيعملمماأمعنىجياينههمكانبولسليحضرطرسوس

مركزيننزعأتالباجةأنطاإكبولسيأقماماوعناوأقوكطمنهأقدر

يعنىيكنلمجلاسصنولاألولالمكانالقورعلىويأخذارةصا11
هذاولعللدمةاوتتكدمالعملئحاصاهروصحمهيعنيهماكلكاتبلبذلث

سبيلهالحسسديأخذماأكرفاصالضأمنالرجلماثعلىانبرأقوى

إنجديزيآواعظآجاىوليمكانالتكديسنوأكلالناأفاضلإالحتى
ءاالصدفاأيهافأجاب3يساعدمنلهطلبواضعفوعندمامشمورا

اآلخرشاالمامفىناأحلىوسيركبواحدآحصاناينركبىمساعهةإننى

حمثجبسىكانأماىيركبأنلواحدأحمحالوأنالمالخلمففى

يتناوبواأنوالمساعدفيالخداممنلغيرهيسمحلركوليصديقهأمحامنيتعجب

ءوجاحركزهعلىضيرآذلكفىيرىأوالبتةيغارأندونمعهالعمال

الحظةوفىيهمالذىمحوثوضطوالملاللهصوتلملأناجبسىياالجواب

أفضلهالحملبؤدىأنويشطيعبوصةربعولومنئرأكرجالفيهاأرىالتى
يتممحىخلفهأظلوأنسزتهأحملأناستعدادعلىفأناأرديهمما
سيةالنرالثورةأيامفىقالقادانتونكانوإذاتةالحملاحذ

تحاهنقولأنشطفاذانسافىخالصهذافىكانإذألهلك

بالنسبةالخالصرسالةكنمسئولننكونأناللهاعطاناالتى3فالمهـاالنهقوممما

معارتكلفىاالصددهذافىموايـاراكسنـهأيقولتاتلم

الحالةيواجهانيستطيعواحارجلسوىهناكيثنلمالرجالمنبرنابا
منهاصغرشمابوشاوكتماماذلكيعرفوبرناباأنطاكيةفىالمستعجلة
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ولالشمعروفغيرلىألنهضرونالفيهيثقأنلالمنوليسسبيآ

طرسوسمنلسبوباحضارالخاطرةبالالبالغةالمسئوليةننسمهعلىسيأخذبرنابا

ومعلحيمأورشلفىاالخوةيحقثميرأندونذلكسيفعلوهوأنطاكيةإلى
وتوجدضميرهووقلبهمسئوليتهعلىسيتحميالكنهكبيرةمخاطرةأنها

يقرروهوالنتائجكافةإنسانبتحملعندماالخدمةحقلفحاحمةلحظات

برنابايأخذولميحملىأوبعقدالدمبادونيكونأنينبغىمامجزم
عدمافارلبولماشبهوكانطرسوسمنلسبويدعووهوأحدمشوره

مشهازنساتركألقدكلفنيقولجنيففىالخدمةإلىكلفندعا

ءراالنزواإليثاالحاجةأشدفىكنتايتىبالراحةألنمتعلغرصألمانياإلى

فارالوليمالنءاالختباأستطعلم3حماوأحطمكـتحماخفىركنفى
بلواالقناعبالشصيحةذلكينهعللمومحوجنيفإلىدعانى
القوقيصدهشءالسمامنعاحاشيصبماذاتهاللهأنلوكماأحسستالتىالقاسيةباللعنة

إلماالركونرغبةثـاقابئمافىعلمأنبعاذلكفعلوقدسنىتمس

تحالمالميشغلتهككعنأنصرفأذامأردتوالتىالخامةدراستى
كنتإذاراسةالهإهفىجمماآناحنةإلىلضالالوممماءاوالتأية

ءلثىوأنهكبيرةمةخاإلىمنىتحتاجالتىجنيفإلىالذماكبأرفض

تسعىةالمواهبفىعليكيتفوقإنسانعنالقلبمنتبحثأنعجب

تكوتأندأوشخحصياوأناأنطاكيةإلىبهوتأقأجلالسنطرسوسإلى

الظلفىسيضعنىالذىالرجلبولسعبقربةمأكتربرنابانعمةل

دالمتهدسةالمباركةالعزيزةالخدمةأجلمنوأدعوهإليهألعىذلكءو

بولسمعالمتشـاجربرنابا

كلفىقاطبةالرجالأعظممنرجلينبـينالغريبةالواقعةوقتوحمنا
انتهىاألىثجارالهوبللمهالأوهيناالشجاريكنودمالحصور
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طالحدفأءاالرااختلفتوقدالخدمةفىلبعضبعضهمالنالرجلمفارقة

الذىهوايتالكمسندرصطكيسلكونالناسفبعضالشجارهنماعن

هومنليسأليقفأندوننفسهاالشجاروواقعةالمتشاجرينعلىحمل

تسيطرعلىأنقستطعلمالتىبةالبشرالطبيعةلضعفوأسفالملومغيرأوالملوم
هناكأنكلاالرضفىاهموأسالرجالأعظممنرلجاللنبنالشجار

يمئلمنهحاكلكاذاللذينالرجلينأحديلمولمالعكسيةالنظريةأخذمن
بهذهاالخذينتصورفىمحقاكانقبولسوسليمةيحةنظروجفة

أنيقبلالفهولالشخاصاعتباردونبالموضوعيهتمالنهالنظرية
انكانولوحتىممفيليهبرجةخنماقالذىمرقسيوحنايمالمط

لشاباالخرىاوبةالزمناألمرإلىينظرفكانبرناباوأمابرناباأخت

طبعومنةالخدمةإلىالرجوعيرجووهوعنهوتاببضعفهاعترف

وقفوقدوالعاثرللفاشلالئانيةالفرصةءإعطادائماالسمحبرنابا

ءازانفسهءالشىيفعلأنبولسواجبومنأمرهءبدفىبولسجانبإلى

مجردإلىتلتفتالالتىالثالثةالنظريةوهناكاالخرينضعفات

وبةزامنامواحدكلنظروجهةصوابأوالصديقينبينالشجار

والذىطحالوةالجافىومنأكالاالكلمنأخرجالذىاللهتشكرإنهابل
وبرناباسيالمعهبأخذفبولسرحلتينإلىالواحدةيةالتبشيرالرحلةحول

ويزيدويتممعيمتدبليقفالذالومملمرقسيأخذ

بولسمنللموقفتفديرهقأصحكانبرناباأدنالزمنأثبتلقد

الناالمرآخردعاهوللخدمةوفائدتهمرقسبنجاحاعترفنفسهبولسإذأدط

درسمنهناككانوإذاالقاسيةالعظيمةالمعركةفىجوارهإلىيقف

بالروحءالمرامتالدائماكلماستكسبالمسيحقضيةأنفهولنابرنابايعطيه

أجلمناالخرينوتقديمالذاتاننكرووالمرونةالسماحةوحبرالقدس

العتيدالعظيمومجدطكوته
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31

بولس

نريدماذاياربمتحيرمرلمدوعوقنالال

96اعاالافعلأن

كتبهاعباراتبعضنجترئأنبولسالرسولبهنقدمماأجمللعل
تشماففيليبفدكتورشاالحاالعصرفىالالهوترجالأعالممنثالثةعنه

بولستجدلجهيعدالبولسعنبقولالمسيحيةالكنيسةتاريخعنكتابهفى

الكنيسةتاريخفىهامةمرحلةبلفحسبالشخصىتاريخهفىتحولنفطة

3معجزءبعاتجماأعظمفنهوءجمعااإلنسانيةتاريخفىويالتالىالرسولية
أعدائهاأقسىفتغييركلغاللمسيحيةنىكسالممبالنصرأنىفقدسيئالخيوم

معجزةإاليكونأنشيمألالناجحيئمغاخاطأقوىإلىومضطهديها

وعالماأستاذاكانالذىديسماناثـولفودكتورةتاإللهيةالنعمة

عنالعظيممجلدهمناالولىالصتحةفىكتبالجديدالعهدءعلماأبرعمن

بولسممقارنةشولمننهردآتالتاريخفىالمسيحيقفبولس

لمبروةالرسولىللعصرالعظمىةالقوروحيأحيننذيظغرباالخريئ
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رفاكلهمنحمأكثرأثرأتركبلالجميعمنأكرفقطتعب

الناسنقومنىبارزااثرآرئيسيآتركتشخصيةهناكليمستتوننيعصر

يعدالذىراسىوبروفسور4الجديداإلنسانبولسكثمخصية

نواحمنبولسيعددايقولكتبالريسولحياةتناولوامنأعظممن

المؤسسيئوأنشطالمبدعينواحزمالعقولوأنغوأعظمأقدركثيرة
مدايعداالولالقرنوبالنسبةالشخصياتوأقوىوأبرزوالمدبربئ

اطوربةاالمبرمستقبلكيفتقوةاغالمسيحالسيدءباستثناالرسول

ذاتهسينكاضارعمنوالحكامالبناةمناحلوريةاالمرأبطالبينيكنلموإذا
ونفوذهوألمعيتهوتاثبرهقوتهفىالرسولكحذايدانىأنيستطيعالاسينآلنفإ

الاألبدى

قالهمالنالالكـوتياألعـالمءوالمجافإلماننسىأنشيموال
ونقىسبعةإلىاحتاجتالرومانيةاألمبراطوريةإنماوربف

عندتنحنىوجعاالجددهابولحملىفإنذكوحعالعتيدمجدهاتبنىكى

دكتورعليهأطلقوقدالزمانمنقرنربمفىالمسإتأقدام
غيرولالرسالكتابفىالرسلكلكتابهلوكايرقهربرت

أواخرفىتجددوأنهم4عامفىولدأنهالبعضويعتتثدالعادى

برحلتهوقامم74عامالرسولىنشاطهوبدأم73عامأواثكأو63عام

والثالثةم5525بيئفيماوالتانية74941عامممالنبفـمااالولىيةيرالتدعث

سراحهوأطلقم1626عاىقيصريهفىجمنوأنهم3575بينفيما

أنالاألولالمقامويهحناقم76عامثهدواستم66عامثانيةجمنثم
لعلناوحياتهاعماقهفىرنغوصنتأملأنبلالهوأرحالتهنناقش

العظبحةالجبارةشخصيتهعلىنتعرف

611



المختارءاالناولس

كانوقداإللهىالهطلقباالختياريؤمنالموفاكرجلبولسكان

تذلكفىتابعهأوغسطينوسبأنقيلوإذالهالمتعصبنالواثقنأشدمن

فىموغلوهوبهءجاالذأنهواألخيرمذاعنداالسبابأهممنوكان
اللهإلىءابرفىبتاتأيرغبالكانالبشرىالمنطقوحمممبةالخطه

يسخمعلثالعديدةسنواتأجلهمنتصلىالقديسةأمهرأىكلمايفزعوكان

التىالبهيحيةالعالميةالحياةمنهوويخرجلهيافيستجيباتهاصلوإلىالله

االضطهادنىأيضاهوأوغلقدبولسكانفيهاويرخحمهايتلذدكان
ءجاذلكومعحيماتهطراليذكرهعاشماوهوءاواالفروالتجديف

مختارءإنالىكذاالناللحنانيااللهضححادةحمعماأولحمعإذبه

مشيثتهلتعلمانتخبكابائناإلهدالهحنانياوقول951أع

فىشحيةوال2241أعألفهمنصوتاوتسمعالباروتبصر

وهماهماالويعقوبعيسربشالقارقعنفيهاتحدثالتىالصورةأن

االختيارحسباللهقصديثبتلشرآاوخيرآفعالوالبعديولدالم
ظلمآاللهعندألعلنقولفاذاعويلىالذىمنبلاالممالمنليس

فءأترامنعلىفءوأتراأرحممنأرحمإنىلموسىيقولالنهحاشا
الكشابيقولالنهيرحمالذىاللهبليسمىلمنوالءيشالمنليسفإذآ

فىىياينادىولـكلقونىفيكأظهرلأقتكبعيتهلهذاإقلفرعون

لماذالىفستقولءيشامغويفعمىءيشامنيرحمهوفإذآاألرضكل
اللهتجاوبالىاإلنساناصهاأنتمنبلمشيئتهيقاوممنالنبعديلوم
علىسلطانلمحزافليسأمذاهكصنعتنىلماذالجابلهاتقولالجبلةألعل

9روالهوانوآخرللكرامةءإناواحدةكتلةمنيصنعأنالطين
عننحدثتءسواعينيهأمامماثلةكانتالصورةهذه2ا11
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حدثاأووفرعونمويمىأوويعقوبعيسوبينالفارق
رسالتهفايقولهنجلهتجومنللكرامةءإنااللهإختارهعنلماموعنه

ودعانىأىبطنمنأفرزنىالذىاللهسرلماشلوالطيةغا3إلى

ورسائلهكتاباتهسائرةدامافىواضحوهذا51اتغلبنعمته

يسوخربخاأبواللهمباركلالفسسيينكتجهماإلىهنانشيرأنقكو
اخارناكماالمسيحفىالسماوياتفىروحيةبركةبكلباركناالذىالمسيح

اأفالمحبةفىقدامهلوأوبالقديسنلنكونالعالبمتأسيسقبلفيه
قدسبقصالحةالعماليسوعالمسيحفىبنمخلوتجمملهنحنالننا45

ألترجممملهطمةوالاهـ2اتفيهانسلكلفأعدطالله
يبدعئهاالالشعريةالتكصيدةأوالرائعةالصورةوتعنىشعره11أوالمجدهال

هنايركالويديهبينرائعةسظومةتتحولالتىحياتنافىالله

كانفإذاحياتنامنحأداألمورمنأشبهماأوالعارضأوللصدفةمجاال
أنفلناأمهبطنفأوهوزهوافىاالزلمنذوبولىاختارقدالله

بهيقومأنعليهكانالذىالعظيمللعمليدرقالوكحوأعدهكيفنتبن

545شتعرفنىلموأنتنطقتك9لكررشاللهقالكما
بعنوانالعظيمةلعظتهموضوعابوشنلوراسمخا5اكأالتىااليةومى

العناصرنركأالتقعىمنوبقليلالىإلممشروعإنسانكلىحياة

األصالةوحىأمهبطنمنالرسولمذاحياةفىدخلتالتىالعظيحةالثالثة

فىولدلتهداليونانيةوالبالغةالرومانيةعويةوالراليهودية

طرفمنالنترقثمالالإلىوتقعءكيليكيةمقاطعةعاصمةطرسوس

جامعةبهاوكانتالصغرىآسيامنالجنوبوإلىالمتوسطاالبيضالبحر

جمعالمساواةقدآعلىتتفكانتإذالحإنذللثفىالجامعاتأشهرمن
منلنوالراغللغادنممرآتعئروكانتواإلسكندربةأثيناجامعتى

811



وحضارتهاوعظمتهامانجماوكانتوالغربالتنرقبينوالسياحلفحار

ربماميزةبولسولالرويعطىديةواليممىالجليلعنتمامايخظفشحيثا
ومنةالمسيحصاعاشواالذثالرسلجميعمنواحدفىتتوافرل

لنالفريسيأشدمنأبوهكانإذمتعمؤدينيةتـأةنشأبولسانالثابت

تعليميبدأواأنالمدققينيهوداعادةوكانتءاالبابتقاليدينالمححس
حتىالمجمعإلىيرسونهمثممبيوفىالعمرمنالرابعةفىاوالدمحم
نعلمالوغنطاليهوديةوالتقاليداباحممتاريخيتعلمونهناكعحثرالثالثة
متزوجةأختلهوكانصغيروهوأمهماتتورمماهوأأبيهعنشيثأ

أورشليمإلىذهبعندماهاتعناشسأنهالظنوأغلبأورشلبمفى
الذىكاالئيلقدىعندجلسأنبعدالربينمنواحدآوليكونليتعلم
عنهنحدثناوقدالبهودىالناريخعرفهميناليالمعلمينمناوان

حجةوكانللسنهدريمرئيصسااالرقاتمنوقتقوكانالخاصةمناسبتهفى
ءوراالقاتلةالحرفيةعنبعيدأمتمعامذهبهوكانكشاب11تفسرن

نحيهمجردأتباعهعلىيحرمكانالذىكبىمنالعكسعلىهليلجده

المعرفةفىالأترابهمنالكتيرينعلىتقدبموقداألعيادفىلنالوثني

روفسفهووقد4ابائهبخقليدبغيرةاقسكفىبلفقطالدينية

السنهذهفىالبطولةعنيكشفوهوالبطلبولسكتابهفىاجون

وقالكاالئيلتالميذجميعوسطفىالمبرزالعبفرىهوفإذاالمبكرة
عليهسيتقوقبلآخرونوقالمعلمهمثلسيكونالولدهذأإنالبعض

انيمكنوالالدرسعلىالدعوبلرالصفىضريبلهيعرفلمإذ
ووجدإالأقرانهجميععلىتستعمىمعضلةأوفكريةصعوبةاماميقف

بدرعيهوهوأليستوندافيديصفمالفيلجيمسكتبحاللها

كتبمنوغيرهألرسطوالمنطقعالمآوثالئينستةتبلغمجمرعةمع
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ءسـمافماولمجلقجميحآعليبميخفوقكانالشابانيإنالوالعلملفلسفة

مدرسهفىلسبوكان05لهبالنسيةالعصافركفراخجميعآوكخاكالنسرالعلم

لماللهإنمعهبخعلمونالذكألجميعالمسبباستونأليدافيدكاالثيل
صننالأفسسىأروميةرسالةلتستباألزلىترتيبهفماختركومخترفا

إلماونصلونضعلمنتفثهأناستطعناإذاالتالىالعظبمءالشىنثمعلأنيمكن
جهمدكلىابذلللناسحهارنبشرننادىشنجولسرساثلفااألعماق

تنثسرواشرماليدكفىشيلمإنتوبكبعأمكشوإنوادرس
دافيننتوأشسسعجاصرنةغالطيةعنواوثرروميةعنكلفن

فاالتتديحسسر11عنومارشلالتريرعنوموكرثكولوسىعن

اقينةاألوقاتعناألخراليومعظيماقإكايا3صتعطىفإنكاإلنجيل

العزيزلتلميذهبولسقاللالدراساتهذهمثلفاصرفتماالتى

للكتبحهبولسيفقدولم461انىوالتعليمنضـكالحظ
عنبوسطنترماسماقالهنالحظولعلناكلفنيقولكماالموتحتى

ينبضقلبىانأحصمستكلحاكتبىدراسةعلىثابرتكلماةاخضباره

عنالجبارةالدراسةهذهغمرلسبوأنالعجيبمنوامحأفضلبصورة
ضدالعنيفطريقهيأخذأنإلممامماهقادهوقاأممىكانكاالئيلرجلى

حفظفىلوموبالمدققاكانلتهدبعدفيمابهاوهامأحبهاالتىالمسيحية

بهانلحومفترياومضطهدامجـدفأكانأنهيتبننلمذلكومعالناموس
بعدءشىكلقالثأملليعيدالعربيةفىسنواتثالثإلىتاجبولس

معيولتفتحبهاالمكلفالرسالةكانتعينيهعنالقمثورسفطتألط

أولهونو6281أعنورإلىظلماتمنيرجعواص

اآلخرنحياةولحياتهالصحيحةةءالفراليفرأالمفتوحةالعنإلىمحآجالجميع
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وأرففياءاحكةسأبيدخوبألنهيثفجعلهماهوهذالعل

لمجهلألمالدهرهذامباحثأثالكاتبأكنالحكـيمأشءالفهمافهم

بالحكةاللهيعرفلماللهحكةفعالالكانإذالنهالعالمهذاحكةالله
912اكـو1داالكرازةلمجيهالةالمؤمننيخلـصأنانتهاستحسـا

ةالجاهلنوأجهلالحمأحمقىالعلجروتهرغمبولسكان
وياركالمعرفةوبحاالدراسهيعيدسنواتث3تاالعربيةفىقضىحى

بالرواخاألجـإلووالتارتلمالعاعلىوخرجالصحيحالنورفىاللهةك
الدنيافالسفةأعظمإنةةاالبدإلىةالخالبولسرسمائلحيةال
لألسىنهمكلوالحديثةالتهديمةبالفالسفاتالبخنرىالذححنحيرواينالذ
الـورليرىشهمالواحدالتديكتقدأنإلىالعربيةقنلبولسحو

952يوأبصرواالنأعىكنتأتويتهولصحيحال

الرعويةمجملأنهينسىالثودبةاااالصالةجانبإلممابولسثاكان

دفعواممارالذفياليهودءالوجتهاساللةمنإذافيوهـافولدالتىالرومانية

لخدمةالأدوارمماأوالجنسيةهذهعـلىحصلواحتىطاثلةبال
وبةالرعهذهإلىءاالنتمانترفذاكأالسببلهذافاستوجبوااطوريةاإلمبر
عليهالحالئماورومانىجالمجوزفالوالموتالحياةفىمظصكانتوالتى

الرعاعمنيكنلمإذافهوتالحقكحدابولـىاستعملوقدصلبأبالموت

عصرهفىالجاريةاالوضاعصمتفحتىالرعويةحمذدأفقهاتسعوقا
حقوقعنالعظيمةاالقوالتلككتبالذىفهوقآصالةلالوإخالصهوكان

منصبفىالذنوجميعالملوكألجلالصالةإلىةوالدعوالمدنيةالسلطة

الصالةنتيجةءجاالذىأىالمسحوعأىشاولالعرىاحمهدان

منلهأعطىقدكانإذامامعرفةالمؤكدحنفليسالبولسيهألاحمهأما
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سرجيوسيديهعلىتعمدأيعدلهأعطىآوةاكحغرال3ومعناءالبئاط

يرشكانبولسأنالبعضيعتئتابواسثلتةاحصحدقهضسكفلـيمأوبول
مماإثأنهرغمأنهالواضحولكنلذلكنتبجةبالصجرحمىتاروأنهالفات

وضعتالئىالعظيمةوالرسالةالتدخاهصغرأز4ميخكانأنهإالاألجيالا
كلماالحقاستماليلزمأذ4يعاصنبولسإذحالأيةعلىاعيه

ثمتعددةاتمرالروماقحتههكحوأسخعملكمامبآوطمناذلككات

الثقافهمانيةالرشوالرعويةالبوديةلةاألصاإلىرولسأضافوقا

بالدغة3خابةواالكالمفالمتتدرقأبلغنابولحمكـاناليونانية
كاناليونانيةللدراساتواسعايدانآ5طرسوسهـمابهانتاليونانية

فكليالحياةطضعوواشربكلأسفلهكمبجبارتمثالأبوابهاعنا
يقولوهوبهونددهذابولسوعرفلهقيمةالذلكغرما

كهامموتآغاالننارنشربفلنأكليتهومونالاألمواتكاكاإذال

ارةالحنهعلىالواسعاطالعالبولسكتاباتظجرقوصا5123

عاسفوثصعهارالظغـراكبكلةالنهوروأكاليلىكالسباقااليونانية

استيعادهونانيةاليوالحاسغمهاكهإدرإلميشـرمماالختلفةوالعاداتالوحوش

المسيحبةواألخالق3الحياوسسعيتنهقمماالرفخفحطيبكعوماألل
5121شابالحسناصتمسءشىكلضحنوا1115القائلوهو

الجـديدةوالوالدةجمولس

أيامستةفىالخيلتقطهاوالمساقهتقدإلمطأورشليممنبولحسجض
المسيعهجاصالصالحيةالتاتليدثحايدعولئعةعندرحلتهختاممنترباقوإذ

عابنـطلقماوحوقاجاملط13االئلالتغحيرثواحالبهسو

ماعاتفصمأنطثنالبولس3حيارافدولعلتةياالجاالوالدة
ةحجاتهفىحدثالذىالعجيبالعيهاالتخيركمذاإحواكدوداإلطالق
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وإحساسهبولسأقوالواقعمنوممقبتأملنحالهعندماإننااتجكيف

بولساكتشافأرلهاولعلاساسيةحقائقبعدةنخرجأنيمكن

بعينىالحقيقةويدركمعهوبعيشبالمسيحلجتتىأنبلقلخطيةالصحيح

بغرهنقوشإذاوهوالناموسفىلومبالنفسهيرىكاننحلصه

عناصمالكنهلرنظلهيوجدالوقدوالصالحلرالحيافىسيتقوق

المسيحأنقبولكلومعشحقةالكلعةهىصادقةصاحالسيدعرف

رحمتلهذالكننىأناأولهمالذالخطاةليخلصالعالمإلىءجايسوع
األبدبةلمحياةبهيؤمنواانللعتيدينمثاالأناةكلاوالأنافئالمسجحيسوعليظهر
حياةفىنماكلمااإلنسانأنالعجببومن5161ااق

األرضفىوبشاعهاالخطيةحقيقةادرككلماالربومعرفةالقداسة

أنأدركتكلماالخاطنةحالتىتأملتكلمارزرفوردصموئيلقال

عألأوءالسمانىشيئةيفعللمإنهيرىالكنحلصىمعجزةهوخالمى
عنوانتحتحياتهقصةبنيانيوحناوروىخالصىمثلاألرض

الخائفينياكلفأخبرمواحمعواهلمالخطاةأولبنيانليوحناالمتفاضلةالنعمة

الموتضجعةفىتربزاالقدبسةقالتلنفسىصغعبماالله

احتثجالعالمىخاطئةامرأةاجمظمكنتفقدمثاالتتخذوقال
تحنفرهالاللهباوالمنسحقالمنكسرالقلباللهإلىمتضرعة

يكونالفإنهقلبهضربةيتبننعندمامثلىإنسانآإنلوثروقال

وهوأندروزاالسقفاوببعينهابوساهوبلقحسببائسا

الةتعاملإذاإدوارديوناثانوقالبالخطيةمجونإنىيقول

ءهؤالعلىالمستحيلمنكانالجحـيمواىخطاياىحسبمعى

وهذهالبشاعةحمهذهخطاياهماكتشافالمسيحمعءاللقاقبلالقديسين
منوتطهرتالظالممنهربتالتىالحياةولكنالمفزعةالصورة

321



يصدرأندونالخطيةمعصراعهاإلىأوماضيهاإلىتنظرأناليمكنلخطية
والهوةالخطيةبعمقبولستنعالقدواالنينالتوجعهذاعنها

المفاجىرالتغيوهىالثانيةالحقيفةبولسأدرككماالسيدمنهاأخرجالتى

هذهأننبينأناالالزومنالمسيحبيسوعلفائهلحظةلهحدثالذى

حتىالمشئعلةالفتيلةيختظرالبارودمنلرميلبأشبهكانتالحاحمةالحظة

يقولهماصحوإذاكلهالماضىشرمعهوينسفتوهجفىينفجر

وهواستفانوسمنظرإلىكبرحدإلىبرجعبولستجديدإذأوكسطينوس

مناخسيرفسداإنهالقولمعنىأدركنانحيلتهيبرحلمالذئيرجم
ينفثكماوقتالتهددايننهثوكانقاسيانفسيأصراعآيعانىكانإذ

الغليانشدةمنالرجل

يقتربوهوبحصانهيركضكان2الصرذروةبلغدمشقأبوابعلى

ذلكعنعبروقدهءورايركضمنهناكأنرىيطهيكنولمالمدينةم
والتجديد321فىيسوعالمسميحأيضاأدركنىدقيقآتعبيرا

ويوجهبهايمسكحتىبشريهكالنفسءوراالمسيحسىحوالحقيفةفى

أبرقفبغتةالثتابقالتنهىالأساييذلكفىوللسيدمسارها

أحمبىنورفىالمسيحلهظيرلقد93أعءالعـمامننورحوله

المسيمشخصيروالمولكهمالورمعهالذقرأىوفالشمسم

انيةبالعهرتثلمالسيدأنعلىالثالميعرفوالمكسهموااصوتاوحمعوا
فحسبيتكلملموالسيدفةصرإلىيقودالمهماحدثمالبدايتكلملمولو
نادىإذبالذاتشاولإلىموبهاخاصاحديثاتحدثذلكمنأكثربل

قويآالحديثكانومابهامأولبسمجدثالحتىمرتنباحمهالشاولال

االرضعلىأسقطهقدكانوإنيصعقهفلممعاورهيباورقيقاودقيقآ
وعنسيدهقوةعنلهتكسثحفقويةبحركةيركبهالذىالجوادفوقمن
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يندمجوهناألتضطهدنىلماذااللهيقولذللثوخهوضعفهبلغ

هوذاتهضطهادلههوغرهمضيادحتىمعت االملوانأتباعهالمسح

منإالالمضطهديكونأنيمكنالإذمقلوبآالوضعايضاهنايبدـوكما

لوثرمارقتالاالقوىهوشاولبكنلموقطعـأوأقدرأقوىكان
بلكالتالراهبفأجابهعلىكلغاضباللهإنستوبتزالطيبللرا

وأناولوثرالولالصحيحالوصفهوهذااللهعلىغاضبأنت

يالعىاصابهبولسكأدشقدأنهعلىالمسيحيدركناأتقبلوأنت

فرصةلهوليتحخياالأواويكنلمثحلىماأنيدركحتىالمؤقت
ولحنانيالهليعطىوأبضابصيرتهفتحتبصرهفقدوإذأملللأوسع
وقددمشقشاولدخلاوهكأتجاعهحمايةنىالمسيحتدخلعلىبرهانا

جديدآولدقدإذحياتهفىءشىوكلوأهدافههبهاحواوضعهتغير
اسبرجنمروقدالطريقفىيتبعهالمسيحبأنيعلمأنعليهمناواحدوكل

صاعألقاهارسالةإلمايومذاتاسخحعاعندهدمشقطريقفىاوعاظااير

ليسوععظيمبصيدأمسكودكنهاللغةقواعدكألكالمهقحطمأحذية
األرضأقاصىياجميعواخلصواإلىشاالتفخوااليةكانتالمعسيح
منتبددتقدكامأنلوكماشعرتاسبرجوقال5422إشا
أرقمطربآأكادلمجتىإلىبتفوساطعةالشصرفرأيتحيادتأفق

يفكرلمإنهالرجلوقالمرسالاصبحلماذاجدسونامنيرأدوأحدهمأل
بجملتماحياتهوقبفكرالذىهوالمسيحأدطممالحتهيقةولكنذكنى

عفعلىرأسآوملبهاإلنساناتجاهتغرعجيبةبوسائلكحذايتعلوهو

ةالصحيحاوضعاإلىالخطيةقلبتهالذىالمقلوبوضعهتعيدأصحبتعبرأو

الىنظرةتكونوقدتارنحهمرفتخسبرجنمعحدثكاعظةتكونقد

مثلحياتهتصورعندماففزعلورنساالخرآهاالذبولفيهاممـلشجرة
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عنلمغروسةشجرةكييكونالمسيحإلىواتجهأثماردونالشجرةذه

يصنعهمماوكليذبلالوورقهاأوانهفىئمرهاتعطىالتىالمياهمجارى

بعضةءقرامجردأوترنيمةتكونقد3امزينجح
صبىصوتيسمعوهوأوغسطينوسالقديسقرأهااللهكلمةمناالعداد

العبارةعلىيفعبهوإذاكتابهففتحواقرأافئحميالنحدائقفىيقول

النوممنلنستيقظساعةاآلنأخهاالوقتعارفونوإنكمهذاالفائلة
النهاروتقاربالليلتنامىقدامناحنكانمماأقرباآلنخالصنافإن

النهارفىكمابلياقةلنسالثالنورأسلحةونلبسالظلمةأمماللنخلعف

الربالبسوابلوالحسدبالخصامالوالعهربالمضاجعالوالسكربالبطرال

31روالثحهوأتااالجللمجسدتدبرااتصخعووالالمسيحيسوع

المسيحيسلكهالذىالطريقفإنهاالسلوبكانومهما1141

تةالقديمالطرسوسىمعفعلكماومسارنااتجاهناويجريدركناحتى

المسـيحلحيثة

الرجلهذاالوقتبعضنتابمأنلناوالبديحيايولدأنبعدواإلنسان

جحىصيعيمثهاأنممكـنحإةأعظماالرضعلىعاشوكيفالعظيم
ىالسريةالحياةأواللناتينإذاإالذلكندركأننستطيالونحن

اللهفىيحالممصمعشترةحوحياتكممتمقدالنكمالرسوليقولالمسيح

مالعالفىوهوثالعالمعنماتشخصآقديريناوهو33كو
سربةحياةأممقبولسعاشوقدالمسيحمعريةأومسترةحياةوعاش

ولمللعالمييهشيعدفلمللعالموهولهالعالمصلبلفد1المسيحمع

الوصفنىفأبدعرينانوصفهوقدمعهشيئايتجاوبفيهبحدالعالمبعد
الحاضرالعالمخالفأخرعالمإلممابالكليةينتمىبولسإنيقولوهو

621



ورومالليونانوكلومغربهاثهسهوممثرقةواولمبيادهبرلسارائون
بسيدهتربطهالتىالعالقةفىهناكبلهناممتليالمقدسةواالرض

جبالإلىعينيهيرفعلمفكلفنذلكقبولسإثرفىكثيروناروقد
عاكفآوليلهنهارهكككانإذطحولهجنيفأوسويسراظمةءأوااللب

توبسكاللالخيالخلفهالذىالمسيحيةالنظمألوكتابهخدمتهعلى
جمثمغلهأندونالدربنفسعلىسارلالنسانالخالدةالنفسشغلتهوقد

يضعوهوجنبفبحيرةعلىبأكملهيوماسارالذىبرناردوالقديسءممثى

المشهورةدرةالبحهىأيناالمرآخرسألتمرأسهعلىالرهبانقلنسوة

بولسجاةاستغرقتالمسيحمعالسربةالحياةإنعنهايقولونالتى

تحيطالتىالفاتنةالطبيعةجمالفىالتأملعنشغلتهمحتىالعظامءهؤالوحياة

السريةحياتهإلىنلتفتأنقبلتاإلطالقعلىبولسنعرفولنبهم

ءبمايروبهكانالنىالرقراقالصافىالدافقالنبعإلىأوالمسيحع

السريالالحياةهذمنلهالبدمؤمنكلأنفىشبهةوالالحياة

يمكنماقدرعلىبفاديهلهالتىالشركةعققدروعلىالكريمالفادىمع

متعددةمراتالسيدأشاروقدقاممقوياجباراالعالمإلىيخرجأق
خبزهوأناالحياةهوأناقاكماعنالعالقةهذهإلى

موأالكرمةهوأناالبـابهوأناالراممماهوأناالحياة
530111019515ة11526يواألغصان

رجالنإالاللهأأماالحقيقةفىيظهرالإنهالبيورتانمثاحرأحدقال

الرجلينبأهدابكلهمتعلقالبشرىوالجنسجالمسويسوعآدبمهما

الكنيسةرأسهوفالمسيحالمسيحمتعلقآبيحموعنفسهبولسرأىوقد

بولسعنهقالالذىالحياةهووالمسيحجممدهءأعضاوالمؤمنون

المسيحفىوالمؤمن2أأفىالمسيحهىالحياةلىألن
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المسيحيكونأنيمكنكيفأعرفأنكثيراأردتولطالمافيهالمسيح

يدخلوالذىواماللىعلىبىمجيطالذىءالهواإلىعيتىورفعتقيهوأنافئ
إذاداخلىءوالهواءالهمواداخلأفىكيفوعرفتتصدرى

الجرتفىباإلسفنجةأشبهنفسىرأيتبلللمسيحبالنسبةالتشبيهجاز

الوقتسنففىءالمافأمغمورةومىالداخلمنءالمايملؤها

لقدوافيهوأنافئيالمسيحأتشبعأبئممكنءيالماتتشبعماقدروعلى
بسيدهارتباطااممقأوءيالمواانتفاعاأوءبالماتشبعاثرأكبولسكال

تكونانقلبأجنحةيحلتأوهوتاألرضعلىالحياةيرةمعمفمعهريسفهو

معالعصماوياتفىيجلساروحيةاالحياةقمأعلىفىهناكوهولمسيحى
إيلبماقالوقبلهالمتصلةالعميقةالدائمةالشركةلهكانتلقدالمسيحأ

ألن8151مل2أمامهواقفأناالذىالجنودربهوحما

المرنممشاعرفىحياتهعاشبولسلكناللهعنقطتتحراللعينيه

هذهعجيبةيدكعلىوجعلتحاصرتىقدامومنخلفمنأالقديم

وجنهكومنروحكمنأذهبأاأستطيالارتقعتفوقىالمعرفة

الهاويةفىفرلضتوإنهناكفأنتالسمواتإلىصعدتإنأهربأيئ

أيضأفهألثالبحرأقاصىفىشتوسالصبحجناحىأخذتإنأنتفها

لبولكانيومن931501مزيمينكوتمممكنىيدكتهدينى

اللجهحؤمنكلوإذاكانالالمسيحفىاإلممانحياةالهذهكلفى

فىبنايحلقالذىهوصميالمسيإممانناكانوإذايديالإممانلهيكونأن

ارتفاعإلىاإليمانءحمافىحلقالذىالذمربولسكانممافلراالعالى

بطبجعةأوطينتنامنيكنلمأنهذللثمعنىوليساخرمؤمنيبلغهلم
دخلعندمامثلنااالالممحتإنساناكانلقدطبيعتناعنتختلف

منيرتعدكانأنهأى4ورعدةوخوفضعففىكانكورنخوس
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منالياسإلىوصلأسياوفىةالخدمةفىتجابههالنىوالخاوفلصعوبات

الئىضيقتناجهةمناالخوةأيهاتجهلواأننريدالفإنناةننهسهاالحياة
لكنأيضأالحياةمنأيسناحتىالطاقةفوقجدألناتأنناأسيافىأصابتنا

اللهعلىبلأنفسناعألمتكليننكوناللـكلالموتحكمأنفسنافىلناكان
ءرجالناالذىوينجىمذامتلتماسنجاناالذئاآلمواتيقيمالذممط
عغحمعتهلا8كوا2ابعدأبضافـماسينجىأنهفيه

يموتأنالبدوأنهفميئوسضهمرأنءاالطباقررالذىالجندىذلك
بدالموتمغليسكانإذالنفسهقالالحفيقةمذهالجندىأدركوإذ

بطيثأيأنىموتمنبدالياسالشجاعاالمعركةفىألموتأقاتلالفلحاذا

المعركةفىاسطورةإلىالقصةتقولكماالجندىوتحولمؤلمامعذبا

غيربصورةيصمدالكليفشلوعندماهويتقدمالجميعاجعبرفعندما

النمروانتزعالمعركةمزانقبأنهالنتيجةوكانتالبشرعندمألوفة

أنعليهوعزالجندىألمرالقائاوتعجبالهزيمةبرانابينمن

الذينءاالطباكبارإلىفارسلهالمرضعذابفىالبطلهذامثليموت
الحياةمنتيقنوقدالجندىلكنالموتمنانفاذهفىنجحوا

الخارقةالبطولةأسطورةوانتهتالموتمنالخوففىالبشرطبيعةإلىعاد

بولسأنعلىالعادينالجنودمنواحدآواصبحعندهكانتالتى

الهزيمةبنالختلفةألوانهافىالمعركةفىعاشبلالجندىثذامثليكنلم
اتؤمناللنمنلغرهبلوغهيتحلممماربإممانوالنجاحالفشلوبينوالنمر
ق2أمنتبمنعالمالننىالقائلهوكانالنهايةمنأقربوعندما

السباقفىوفازالحواجزكافةقهاخرالعظيمةمعاركهوفى21ا

431فىييقوبئالذىالمسيحفىءشىكلأستطيعدقولوهو

ياتممعوالالمسيحىالصالةحياةإلىقادهالعظماإليمانوهذا
ركبتىأحنىهذابسبيقوللكنهمصليآبولسلنرىامامناالوصت
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وعلىالسموإتفىعثرةكلتسمىمثهالذىالمسسيحيسوعربناأبىدى

5تس1داانقطاعبالصلوا34151أفاالرضهـا

علىالعظامالصالةرجالمنرجالبراونتوماسالسيركان71

الهادئةاالماكنكلفىصليتلقددامذكراتهفقالوقداالرضيا

هناكوليسشارعأوبريةأوبيتأىفىفيهاأوجدأنلىأشحالتى

صالقيشهدأذلمحونفيهومررتفيهاأعيشالتىالمدبنةفىواحدشارع

ولمإليهاذمبتمديثةأوقريةهناكوليستفيهونحلمىإلهىأنسفلم
ورفعتإالراكباأوماشيآبجوارهاامرأوكنيسةأرولملككفهأفعل
الذينلمرضاىالخصوصوجوعلىيومياأصلىإنىأجاالمنصالة

الحدقطبيتادخدتوماعنايتىنحتيقعمريضوكالأعودهم
وماالبيـتلهذاوالرححةالسالممدخلهعندوطلبتإالالمرضبىءهؤال

رأبتومالواعظهاوصليتمباركةتكونأنلبتوطإالعظةحمعت

جمالألجلوصليتالجماللهذااقالخااللهكرتوشإالجميلةهآوجو

الجمالبعتتجاوبالتىداخليةاايالمعمةاللهيغنيسملمآأينفوسهم

نعمتهسمإلاللهيرسلأذأصلىكختالساقطنإلىالنظروعندالخارجى

توماحمماالسرصلواتعدداضربلماللهمعالمقامةالحياةلجليعطوا

العظيمالصالةرجلبولمسروحمنتقربأضعافهاعثصرأتفىبراون

اللهأأما

يختلفكاالئيلقصةعرضعندتحدثناكمااالصكئبولحمكان

إلىالفحارىكالوحشتحولتالتىةالملالحياةقومعلمآستاذهكن

هحعذأنإالعليهيأسفحياتهطوالعاشالذىاألمرلمالمؤمنناضطهاد

أمامخدثعندماوفاديهسيدهخدمةتجثدأئالمتقدةنارالتتحوالغإللرة
مجنونآوحركاتهحديصهطريقةمنفستوسظنهأغريباسالملث
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الهذيانإلىثتحو3الكئاللرالكتببولياتهذىأنتالةلهائال

العظيمةالناريدركأنعنعاجزآفستوسكان6242أع

سيفيستطعولمالممحايحوعيوأوقدهاأمماقهنىتتقدكانـتالتى
ةالموتحتىتراجعالالتىالباسلةبننجاكتهايتأنإال4ىنفالجالد

فىبكدايقولالرجلنسمعونحنالوصفيفوقحبرأونجاترأى
ضروراتفىاثدشازطكثيرصبرفىاللهكخدامأنفسنانظالرءشىكل

فىأسهارفئأتعابفااضطراباتقجموتفىضرباتفىضيتهاتفى

ءريابالمحبةفىالقدسيهاروحافىلطففىأناةكعلمفىطهارةفىأصوام

بصيتوهوانبمجدولليالليمـنالبربسالحاللهقوةفىالحقكالمفى
معروفونونحنعجهولنصادقونونحنكضلنحسنوصيتءرثكا

دائماونحنكحزافىمقتولنلرغومخنمؤدبننحيانحنوهاكائتين

كلدلكونحنلناءشىالكأنكثيريننغنىونحنكفقراتفرحون
6401عى2ءثهما

صارخااالنسانيولدالبليغةكتاباتهاحدىفىبوسطنتوماسيقول

باطألالثلاالباطيلباطليقولوهوتعساومموتمشتكياويعيش

عاشلسبوأنومعياربانتظرتلالصكالروجوقبض

لكنسيالمعاللهويسبحيصلىكانالسجنقوحتىبالههفرحا

وكاناألرضفىفىالمحزونينأعظممنواحدأكانذلكمعبولس
المسيحفىالمدقأقوالالقائالموأديسبنقطعالمميقأحزنه
ودجعآعظيماحزنآلمماإنالقدحابالروحلىشاهدلرىوضمأكذبال

المسيحمنمحرومانفسىأناأكونلوأودكضتفإنىينقطعالقلبىفى
الفيلسوفقال3ا9ورالجسحسبأنسباقاخوقالجل
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المستحيلمنوكانبؤسهبعظمةالعادةفىتفاساإلنسانعظمةإنسكال

وبينهمإليهتتهاوىالنىالنقوسيومكلببتلعوهوالجحـمبولحسيرىأن
ويشقطعقلبهيدىأندونقلبهإلىوأحبهمإليهالناسأقربمنونالكئر
الجلهاالمسيحماتالتىعجيبآللنقوسحبأيدالأعطاهوقد

شوكتهنذكرانثونالمسيحفىبولسحياةكرنذأذيمكنالأنهعلى
ضمانالهأعطيتوكةالثهذهأنبولسوقدأدركالجسدفى

عالمجاليتوالاالزلىقصـدهفىالذلهاختارهاالتىياة

الثحوكةهذهعنالمتعددةوالشروحاتالختلفةاالفكارعنلمحديث

كتجاربصوروهاالوسطىالعصورورجالءاالباأنالغرسـاومن

هيمينايسفىالشوكةيرىالفمالذهبىوكاننفسيةأوجسمية
وكانمحميرةشرورالهوأظهرانفسهعذباالذشالنحاسواسكندر

وموشنالباطناإلنسانفاالمستحرالداخلماالعراخفىكدفنيراها

يصورهاالحديثاالتجاهكنداالولحياتهعألالندمفىيصورها

فرارودقالصرعثالظاللحقودفنالالجسدثأمراضمنكرض

أسيافىثرةمنتكانتالتىالحمياتمنحمىراهمىوبروفسورالرمد

وعجزالشوكةهذهعنالتصوركانوأيآالمالرياولعلهاالصغرى

عنلهمعطلأنهايعتقاكانإذاألمربدايهفىمنهاالحكةفهمعابولس
ركزلعلهأوفـصولثالثةلعلهاأومراتثالثلىوقدالخدمة

علىقواهبلتمناهاالتىاممورةبااللهلمجبهولممعينهفتراتتالثعليها

صاهلىعنالحملاللهيرفعأنصليتلقدأحدهمقالاحتمالها
وقدالحملهذاأحملأنبهاستطيعكتفأأعطاقاللهولكنا
الشوكةعلىتمامابنتصرأنوأعانتهبولسضعففىاللهقوةظهرت

بأناجربكلماتخزهنفسلىالوقتوفىالضعففوقمرتفعأبهاوبعيش
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باالختياريؤمنكانبولسأنيثامطلعفىذكرنالقدرتفع
الثىالمثعددةالوسائلمنواحاكانتالشوكةأدطاالنونعرفالمطلق

سبولحياةفىغرضهلتحقيقاللهااستخد

لىالمثاالرلىبولس

الرعاةمنكئرينأننودمالمثالىالراعىبولسإلىهنانتحولونحن

ءاألعضاأحدقادكرلبودسحياةيدرسوناإللهيةالكدمةوخدام

يفعلكانكماالكنيسةعلىآكثراآلندديرإنهجوردانرلدكتور

شيئالمجهلوالءشىكليعرفأنهيعتقدهناكالواعظألنقبلمن

خندقفىفعلةكانوالوكاحولهالذفييأمرإنهفلكمـناالكثربلالبتة

ويأمرويصرحالمنبرتإلىيصعدإذوهوشيئآتقهمالالرعيةأنيعتقدأنهويبدو

الرجلقالثجالحربيةسفينتهفوقمنأوامرهقائدآيلقىكانلوكاالمستمعين

واحدةمرةولوليعترفالدوالراتمنألفاأدفعأنمستعدإنى

جلسأنهلووالراتالدمنمليوناأدفعأنوسمتعديعرفهالشيئأهناكأن

انتخاباتفىسقطمرشحعنآخروقالطرحوليضحكاآلخرقمع

المنتخينيخاطبكانأنهإلىيرجعسقوطهسرإنكوريةالجرئاسة

صورةنرىأذنستطيعمماورشأناوأضألمنهأقلكانوالوكا

المدينةوكانتأفعسسفىققاكماالتىالمدةنتأملونحنلممرلبودس

المعروفةللواليةالرومانيةوالعاصمةالصغرىأسيافحديخنةأكبرتعد

وكانصبىسكرفىكيعصترضهرمصبعندبنيتوقدأسيابواليةحينئذ

كامركزاتجارياعظيمآفقدكانتولهذاالكبرةالممسنثنشيهترلممومتسعءمينالهما
االمبراطوريةءأرجافىوالغربالشرقلنبوالراثحينالغادينملتفىكانت

بهاارطاميسهيكلوجودمنلثهرتهاأخذتالمدينةأنعالالرومانية
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هوترمالمالشإنيقولونكانوابعالسالدنياعـجائبمنيعدكان

مائةأعمدتهسبماألبيضالرخاممنبأكملهبنىوقدأعظمأومنهأفخم
الملوكمنملكمنماعمودكلأهداليشبمنعموداوعشرينوسبعة

منالعكسعلىالحياةأمتعديخااألسيوبىعنددياناأوأرطاميسوكانت
أفسسفىتمثالهاكانوقدالصيدآلهةكانتالتىاليونانيةدياناأوأرطاميس

منمقربةعلىبالمدينةوكانالهيكلنهايةفاكبيرمذبحداخلموضوعا

المدينةبولسجعلوقدالمتفرجينألفامنلخمسينيتسعهائلمسرحلالهيك

ويسقطهاأرطاميسيتحدىهناكوقفأسياكلهافىلبتبثيرمركزا
الحضيضإلى

عندماأفسسلقسوسالوداعىحديثهخاللمنكربولسوسنعرف

فرتتوأنالبدبولسعندوالراعى027183ميليتسفىبهمالتقى
التاليةالشروطفيه

نفسهءتلقامنالرعوىالحقلإلىاليذهبفهوالمدعوالراعىا

الصريحةاإللهيةبالدعوةبلالبشرمنبدعوةأوالناسباستحسانأو

0282أعأساقفةفيهاالقدسالروحأقامكمالتىالرعيةاضحةالو
األرضفىمعينلعملودعاهإنسانكلحياةخططقداللهكانوإذا

فيهالذىوالمانالزمانلهميحددالذينخدامهجمعذلكيفعلباألولىفإنه
يعملون

أنالدوامعلىأمنيتىكانتادالقوأحدقالاضعالمتواعىالر2

قالالذىذاكأثرفىيسيرأنينبغىاللهوخادمالتواضعبروحأتشبع

ليقول1192متالقلبومتواضعوديعألنىمنىتعلمواال

وجديربنا0291أعتواضعبكلالربأخدمبولسمع
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نغسطوعزةوكرامتهوتهمهبإيائهحتفاظا1معلالنسانهكنانهننسىال

وديعةحمحةبروحاالختيارىالنزولهىالتواضعإنمتواضعأيكونانا

الجاحوالمحتاجشالمسبنوالخحعيفىمستوإلى

رعايةمويىسلماقهإناليبودداالتئليديقولالحنرنالراعى3
مويىإنقيلضالصغيرحملءورايسعىالريةفىرآهأذبعدإسرائيل

لعطشيتنبهلمالنهموسىفأسفءاعنمجثا3بعيدخطقةيرتادوجده
التعبمنعديهخوفآمنثجيهعلىحمدهديرتوىتركهأنبحدالحمال

رآهأنبعدشعبهعلموسىاستأمنالمحظةتلكمناللهإنيقولالتقليدو

كثرةبدموعأفسسفىرسالتهلعميأبوصزجقدورالصغلالحعلىحنونا

والحبلحنانباالمفعمالرقيقالقلبمنإالتنبعثأذالطثنالدموعو

وفياربومكايدمتاعبأفسصلىنىبهأحاطتوقدالصبوراعىالر4

حاربتقالولذاالضاريةبالوحونتعاأسبههناكالناسكانفقدمتعدثة

وتقدموتشجعلرصفقدذلكومع5123كو1أفسسوحوشآفى
لتيمؤالوسيقولأنبهجديرآكانولذاروالخواليأسيهيعترأنوانتصرثثن

23نى2اإلنجيلالجلالمشقاتاحـمالفىأنتفاشتركال

تمليهكيفماهوأوحسنهيممامملهفىيتبعالأنهإذالمقيدالراعى5

الروحأنغيرهناكيصادفنىماذاأعلماليالـروحمقيدآكانبلإرادته
0222أعتنتظرنىوشدائدوثقاإنقائالمدنجةكلفىيشهدالقدس

يقياأفىتاهـكآلراإغلإلىيرجعبأنليفضجستونيقنعأناستانلىحاولحين
النبيلالجوابكانوالمرضوالضيقوالشدةالتعبمنعليهرآهلما

قدهذاالجمامرمنالمعجبيناالفويحيينىالمالءتقدرنىأنالال

سعيىأتممأنينبغىإذأقبلهأنمحاكولكنجمياليبدو
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بهتلمقدبرةكثمتعددةمفاتجآتيحذرأنعليهالحذرالراعى6
جوانحتمنجانبكلمنلرعيةصالحأمثاالليكونلنفسهيحترزأذعليه

يقولهماالمثالأعظمأنيعلمأنوعليهوالروحيةوالجسديةالعقليةالحياة
يصبحقامنءاألصدقافناالخرينيحذرأنوعليهعليهصونيمابلءلرا

ويشجعفيعينةالرعيةلجميعيحترزأنوعليهوالرعيةلراعىعدوا

وظروفهووضعهكالواحداحتياجيحعسبجميعاعديهموبسهرويطعمويحرس

فضةيقولوموبولسأعظموماالحصفالراعى7
الذينوحاجاتحاجانىأنشلمونمأأشتهلأحدلباسأوذهبأو

بقولهيذكرناإنه43لم0233ملاليدانهاقانعهاخدمعى

وحمارأخذتمنتورسيحهوقدأمالربقدامعلىفاشيمواصموثيل
عنهعينىآلكضفديةأخذتمنيدومنمحقتومنظلحتومنأخذتمن

الربقدامصموئيلكانوقد213م1اكمدأرد
كلذيأنينبغىوهكذاالعفيفةالساميةللنفسجميالنموذجأالملكوقدام
ومجدهاللهخدمةحريصأعلىرل

الحياةأمواجيواجهطريقهفىبولسساراإللهىآنوالاعىالر8

بـينوديعةأفسسقسوستركولكنهالنهايةإلىسارتاألياموعواصف

طمةولدتهاخوقياأستودعكمواالننعمتهوكلمةالقادراللهيطى
23ة02أعالمفدشنجميعمعاثاروتعطيكمتبنيكمأنالقادرةنعمته
الزمنوتعاقبأااليامرعلىالخداموكلالختاربولسنجاحسرهووهذا

التاريخوامتداد

الناجحللواعصبولس

يرىأنحياتهفىأمنياتثالثيتمنىأوغطينوسالفديسكاذ
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درسناطهكناوإذايعظوهووبولسلسدتافىوالمسيحمجدهافىوما

أبرزمنواعظانراهأنيمكنفإنهباألفسسيبنعالقتـهفىمثالىكركبولس

لرىكورنئوسمدينةفىأشهروستةسنةمنهوقنظإذاوأنجحهمالوعاظ

لدمتهنحديابولسخدلممماورالعظيموالتحدئالواعظ1
أخاثيةوالبةعاصمةكانتالتىكورنثوسمدينةفىالقاهالذىكالتحدى

علىيزيدبولسأيامفىتعدادهاوكانتوالعالماليونانمدذأشهرومن
والعلمالمعرفةفىأثينامفامالى5يوماترتقالمأنهاومعنسمةأفـااربعمائه
والفجورواوالتجارةميدانفىاليونانعاصمةعلىتفوقتلكنها

ئقامالتىالمديثةكانتكاوالغربالشرقبينللتجارةعالميأممرآكانتإذ

للفائزينالغارأكاليلتنظموالتىسنواتأربمكلاألولمبيةاأللعابفيها
يوحناادعاالتىالمدينةواألوحمالوالفسادالفجورينةهاكانتكما

االولالقرنسدوماخرودعاهاالتاريخعرفهامدينةأشرالذهبفم
بالهيكلوكانالحبوالجمالآلهةأفروديتأوفينوسهيكلمناككانإذ

منالزمءكجزوالفجورالدعارةالوانالشرأنفسهنخصصنامرأةألف
إلىرسالتهمناالولاحاالكئببولسإنقيلوقدالعبادةءاجزا

وقدومفاسدأئاممنكورنثوسمافىإلىمحزونآينظروهوروميةأهل

تجمعكونهافىنيويوركالحالىالوقتفىشثمبهإنهايالقولأحدهموصفها
فىباريسوتشبهوحبهللمالجمعهافىلندنوتشبهالخمعوبمنخليطا

توىوأفظعهفيهاماثروخذكلهاهنهاخلطوالدعارةالخالعة

مق641عامالرومانهدمهاوقدالقديمةكورنثوسمدينةصورة

علىبولسوزارهاالتاريخذلكمنقرنبعدقيصريوليوسهاءبناوأعاد

فيهاءينمثىأنقبليزكهاولمالثانيةرحلتهآختافى15عاماالغب
كبيرةكنسة
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ودخلهاالمدينةبولسدخكأوالمجياتهوعظالذىاعظالو2

عليهوكاناةفجهااإلتماعةلبشوالرعدةوالربالخوفمألهوقاأوحيا

روجنعندرجدسكنهوقدويأكلليعيشيعملمسكنآأواليجدأن

بولسصنهاعةذامنوكاناوبريأكيالاروميةمنحديثاأءجا

ألنروميهمنداييمنكردمعطردوقاالجنسرصهودىأكيالكانهوقد
أترهعلىاصدرالمدينةفىشغبااحدثياكريستاحمهحهوديآرجال

إلىوزوجتهأكيالسارتمومنجميعااليهودبطردأمراقيصركلوديوس

عرفاأنهحاالبعضويظنبلدهماإلىاألغلبعلىطريقهصالىكورنثومما

فىبولسيدعكالمسيحعرفاأنهمااخرونيرجحآبألروميةفىالمسيح
بعرفالوبريسكالأكيالإنبراونتشارلسبقولوهناكورنثرممما

صناعتهفىددقدأبةالاالرجلءالصابولىعرفابالاعظالولسبوأوأل
قواناةأالذلأهـظمنأفالمؤومنالخماصةالداخليةوحياتهلهش

واحدسقفتحتمعكيسثنالذىاشخمراربحتعحئطيعأذالمجيدالمسيحى
يوجينويقوالداالخاصةالبيتحةالحياةوفمااألوقاتأغلبفىيراك

مراتالخيامصاخهذاربولعكانرالنامننوعأىاأيضآفوسز
ومصنوعةمتينةخيمةإلىحاجةوفىلهمعاصرآكضتلوبأقأشعر

الرجلهذاصنعهاواحدةأجدأنلحاولتالصناعةعليهتكوتماأحملعلى

كنغفإذماقابعبارةمتأثراأقولهإقميناأفوللماذالكنشبولس
ت01كو1اقهلمجدءشىكلميئافافعلواتفعلونأوتضربونأتأكلون

يصنعهماناصيأنبدفالالرجلشعارهوهذاكانوإذا3ا

مىلبولسعظةأكبركانتلقدشرائهفىأرغبماوهومجيدما

نفسهبولس

روحبقوةيعطكورنثوسفىبولكانوقدالملتهبالواعظ3
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815أعبالروحمنحصرابولسكانياقامحاصرهالذىلله

يتكسبنةأو4ذلكيفعلأنالبدالنهواجبايؤديهبولسعظةتكنلم
اللهروحسيطرلفدتاهتمامأومباالةبالتلفىرسالةأوعبمثهمنها

عتهويثصهدالمسيحبيسوعينادىوهوةوإرادةوقلبافكراعليه

المدبنةكانتوقد893عامالفسطضطينيةعلىأسقفأالذهبفمبوحنارسـم
فخرصوفياأجاكنيسةوكانتوزهوهامجدهاعصورأعظمفى

هماعروصثالناسقلوبعلىاستولىالعظيماالسقفانإالالعالمكلهكنائس
رجالكانوإذمفتدرتقىكواعظلشهرتهالذهبشمداعليهوأطلق

ئصورهذفهىتملؤهاالتىوالفخفخةاالسهةتعجبهولمضيسةالدخلوديعا
داردخلأنإالمنهكاذفاالمقواضعالودجبالناصرىالئقةغر

ثمنهووزعالعامالسوقفوئعهافناالثاثبشعوأمراألسقفية

الشعبفىوالمتقدمينءاالغنيالكنحباجماأحبوهالذيئالمدينةءفقراعلى

وصاياكانتكاقـصورهمإلىأحديتئبهانيكبوالمألفهمأبغضود
ذلكفىشاثعةكانتالتىالعبيدبتجارةنددوقدعليهمصابةوطريقةالسيد

االسقفينتتثدأنهاءساالتىاطورةاالمبررأسهداوعلىأعداوةواكتاظدالع

مكرمأيعودأنيمثنهكانيبالفلمنفيهإلىفسعواوخالعتهاتعرفها
أثاممنيواهحماواكفعينيهالحقعنتغاضىأنهلوالقسطنطبنجةإلى

لسيدهلنأملركيعيشأنعلىالموتليالقىيسيرأنفضلوكنه

المننىحتىالخهايةإلىالسرعلىاالالمأضنتهالذىالنحيلجسدهيفوولم
يقولوهوالروحأسلمحيثكنيسةأقربإلىوحملرهالطريقفىفسقط
لتهالمجداالرضجهاووحلسانهعلىداثمأتجرىاكاالتىالعبارة

ءشىكلالجللهالثمكروا

قوتهسرهنابلومجدهالرجلفخروهنابالميبالواعظ4
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الطريقجانيعلىوضعالذىالعظيمالرائدبولسكانلقدلعظيحة

بينكمشيئآأعرفأنأعزملمدالمشهورةالالفغةالمسيحيينللوعاظالطويل
الجبارةالقوةإن22000كو1مصلوبأوإياهالمشـحيسوعإال

االقناععلىقدرتهأوالواعظبالغةمنإطالقاتنبعالالمسيحيةالكرازةئ

يجبالذىوموضوعهاالعظةمادةفىتكنالحقيقيةةالقوبلواالبدل

وسيغلبالصليبغلبوقدالصليبأئالدوأعلركزأن

ورىجسقدكتوراسهأمربكىذهباالرضفىالخطيةبدتمهما

فنلندافىهلسنكلمنالقطاريركبوكان5391عامروسياالىنكسون

دخهمأنشونتوكااالناشيدندينشاكانوالذينبالشيوعينممتلئاالقطاروكان

أذهبأنقبلموسكوإلماذهبتإذا

سـأجىحاالاقنستالراخم

النرولذاقائدناستالين

نحيئالمسيحىاإليمانأنلوكاوبدالهمءشىكلستالنكان
تأثيروكانروسياإلىأخـرىمرةذهبعاماعشريئبعدالرجلولكن

وقتييرهووبينماويزنحجهتزأخذولكخهباقيةيزالماستالن

وقدالصليبالقياصرةكنيسةأعلىكانالجوفىءشىلهالحالغروب
بوعيةوالشسيذهبلنستالإنالرجلوآمنالشمسسثمعاعاتءأضا

الخطيةتسقطماعندويسودالجـويمألوحدهالصليبوسيبقىستذهب

دراموندهرىحمعالموتضجعةفىاألرضفىالشيطانومملكة

اخرىمرةيرنمهاأنمنهفطلبالصليبأغنبةبربممرنماالعظـيمالواعظ
الربفيهاخدمالتىةالكثيروالسنيناأليامإلىبذاكرتهوعادإليهوأنصت

عنهبعظلبمأنهأدركولكنهالصليبعنوعظلقدعميقبألمواحس
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كانكماعنهبطبفيلسوفاكانإذالفمذهبىالواعظهذاكانبحبا
يهرعسيعظأنهيسمعلنحالخبابوكانالبيانراخالتفكيرعيق

الواعظهذالكنةالساحرعظاتهإلىليسشعااللوفاتوعشربااللوفإليه

تكلمكاتكلمبالصليبتكلممماأكثربالفلسفتكلممقصرأالنهنفسهعد

التاربخجملهاالتىالخطاباتأعظممنخطابهوكانأثيضافىيولس
كورنثوسفىبمحصولهقورنإذاوضجفامحدودأكانمحصولمعاولكن

العجيبالمجيدفعلهيفعكأنللصليبوتركالصليبعلىعظاتهركزحيث

تالمريضةالضائعةالخاطئةاإلنسالقنفسفى

القرنفىالكتابودارسىالوعاظأعنممنمورجانكامبلكان
وكانالتهورالصليببفوةبعمقيؤمنونالذينمنوكانالعشرين

قالالمناجملممأحدأذوذكرلريوركشقالخدماتمنبسلسلةبقوم
يغفركيفإذياإليمانالخالصفكرةيقبلأنيستطيعالإنهيومذاتلى

هذهفىالخالصنسيأالبالمسيحإيمانهلمجرداإلنسانخطاياككالله

فىاليوماشتغلتهلترىمورجانلهفقالجدأرخيصاالحالة

لهفقالرأمماقهجوفهإلىاليوآدخلتوقدةأجلفأجابهالمنج
الوجلفأجابمملكافتثاعندماالصعودأمكنكوكيفمورجان

فسالهالسطحعلىوجدتنىحتىلحظةإالهىوإنالمصعددخلتلقد

فقالشيئآأدفعلملهفقالصعودكنظيردفعتوممورجان
مجاناوالسهولةاحةالرهذهبمثلتصعدكيفولالصنالكبيرالواعظله

لىيالنسبةرخيملىإنهأجلفأجابهرخيصاهذاأليس

وقبلتالعدادهباهظةمبالىدفعتقدفإخمهاللشركهيالنسبةغالطولكنه

فهشالقدوقاللفورعلىمرجانسؤالمرسأدركقولهمصأن
فقدلىانسبةباوسالرخيصاالخالصكانلنلإليهتركلمامااالن
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مذهيقولبولسجلقدخرالصليبعلىغاليآثمنأالذلف

ألجلىنفسهوأسـمأحبنىالذىداةيصيحوهوللعالمالحقيقـة
202غل

ةالمجيدوالثهايةبولس

لثيهدابفعناحاذلكزوأوممرهمنلنوالستالثالثةفىبولسكان

جيدآالنصفمنيقربماأوحياتهنصفقضىأنهويبدووننيبسيف

نىقضاهالتجدبدبعداآلخروالنصفلهضدآيالحرممطأوالمسيحعن

الوقتذكمنذالعالمتاريخعلىوالحجيبالعظمطابعهائركتالتىلدمةا
بعفهمقالفيالعظيمالرجلهذاحياةيقيماناإلنسانيستطيعوهل
هلولكنرجلألفعلىالكنيسةفىواحدبوالسوجودأفضلإنى

جوارهإلىيقفأودسبويضارعمناألرضعألالمالينبينيوجد

حتىعامألفإلمحاجةفىنحنآخرقالالتاريخئبولسيتثرروهل
اليتفقاألغلبعلىبولسلكنلهمثيالاوللرجلاراتكرنجد

الطريقىساراستتنهادهيومإنهالتقالجدأحدفىقيكوقدتفلكمعناق

بولسوسألهالم3لمجرارباكية5ءوراتسيرمؤمنةمسيحيةفتاةيبصربهوإذا

الجبارةالخدمةأبكىالعظيمالرسوكأقالتفتانىياتبكنلماذا
اذهبىتبكالالهفقالذظبرلهيكونأنقلالذىالرجلأب

هناكبنيفياوسنلتقىرسالتكوأدواألمانةوالقوةبالشجاعةوسيرى

تفردرمماضيقوالمعاناةوالتعبوالاألبدإلمفراقالحيث

للمسجحأعطاهالذئاالتساعفىالناسمنغيرهعنأوالفتاةعنبولسي
وقدهوالمجيدةالعجيبةالمعجزاتالسيدبهليعحلوالفرصةقلبهفى

اإلنسانممايغوليسببذلهاوقاسابطولهاوليسبعرضهاالحياةبولصقاس
خارجهاأوالدينطالحظيرةداخلالذينلرأكومامخهايأخذأو
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وعلىحياتهمفىلنالسنبمروريتاثرواأندونطابمبأممقالناريخابعو

مشاعرهمأوبأفكارهمالرجولةسنفىاشاضالذينونالكثيروجدالعكس
ممرهمنوالستينالئالثةفىوهوكتهأجملشيشرونكتبإراداخهماو

العمرمنلنوافانالحاديةفىوبفكربكفوهوكرسيهعلىأفالطونوستكط

الذىالوفتفىهذاوالتسعينابعةالرفىوهوكتبهأجملاطسأسقروكت

السيروانتحبوالخمسينالئالثةوهوئعحجوزانفسهبيكونروجراعتبر

رأسهكللالذىللثيبلنوالخمسالخامسةفىوهوتسكسولر

إذحياتهفىتمرالتىالسينفىرلالوقتلديهيكنلمبولسأنغير
كلفىكامجاهرةبكلبللهبالنسبةءسواحدعلىوالموتالحياةكانت

النبموتأمبحياةكانءسواجسدىنىالمسيحيتعظماآلنكذلكحين
وزنخفلقد12و52افىربحهووالموتالمسيحهىالحياةلى

وحمعالثالثةءالسماإلىصعدأدطبعدتالشىبلللرجلبالنسبةاالرض

214كو2بهايتكلمانإلنسانيسوغوالبهاينطقالكلمات
فالربعشفاإنألنضالذاتهيموتأحدواللذاتهيعيشمنااحدليسالنا

ماتلهذاالنهنحنفلربمتناوإنعشنافإننموتفالربمتناوإننعيث

واالمواتءاالحياعلىيسودلالكلوعاشوقامالمسيح
4179رو

مغمثالوعاشتاألجيالعالقوسقطالسيفأوالفاسهوت

مخلوقيغنلمبأغنيةاالخرةالحظةئصدحتحياةألجملاالمثالأخلد

أإليمانحفظتالسعىأكملتالحسنالجهادجاهدتقدوأعظممنهااحمى
العادلالديانالرباليومذلكفىلمتيهبهالذىالبركليللىوضعقدأخيرا

8و47نى02أبضاورهيحبونالذبئلجميعبلققطلىوليس
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31

بلوسأ

ابلوساسمهيهودىأفسالىأقبلثمال

ئمقتدفصيحرجلالجنسىأسكخدرى
8142اعالالكتب

ةالسكشدرىاليهودىأبلوسقصةنذكرونحنتماماالمناسبامنلعله

فيلوهوععرهرجالأشهرمنكانآخراسكندريآيهوديآكرنذأن

إلىوعاشمف52حوالىولدفيلوأنويعتقدالسكندرىاليهودى

ذلكفىسنأمنهأكبركالقوإدنألبلوسمعاصراعاشأنهأىم54عام

المدناأشهرمغالوقتذلكفىكانتاإلسكندريةأننعلمنحنالتاريخ
وأنينةالمدىسكاننصفأىحمهودىمليونمنيفربمابهاكانوأنه

أعظمكانتمكتبتهاولعلالسبعالدنياعجائبمنواحدأكانمنارها
أخوهوكانرجاطاأشهرمنواحدآفيلووكانالتاويخعرفهامكتبة

فحسبفيلسرفايكنلمفيلوأنويبدوالمدينةفىغنياجدأرجالاسكندر
قادةمنذلكمنأكركانبلفحسبالقدبالعهدءعلمامنعالمأأو
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كاليجوالحكمأبامفىروماإلموفدرأسعلذهبوقدالمدينةفىليهود
يفسىيكادوهوقوالضلالضطهادنعرضواعندماجنسهبنىعنللدفاع

مزجوقدالعظيممجدهارومائرأىعندماموسينسحدائقفىنضه
بالفلسفةتأثرولكنهليهوديتهءالوالشديدوكانبالدينالفلسفةفيلو

وسبهوممراإلعجابشديدكانأنهببدوووأرسطوبأفالطونوواقيةالر
االلياذةفىنقرأماعلىالدينيةالكتاباتفىالرمزيةقدأدخلكانالذى

وخيالهفيلوذهننىالمفضلالحظيمالبطلموسىوكانواألودية
الدينيةالكتعبمنالكثيروكتبمطالخاألسفارتفسرإلىممدوقد
مأخوذاوكانالكلمةالاللوجوسعنتحدثأنهومعتمفيةوالفلم

ايألمثالسفرفىبالحكةكمااالفالطونىبالفكرتفسيرهفى

6الكلمةداتعرفلمالتىديةالوهوقانتهتالحياةفىرحتهأنإال
مماأكـرإلىوصلالفصيحالعبقرىأبلوسلكنالعالممخلصالمسيح
التاريخخطىأولفىةالثنيسأممدةمنواحداوكانفيلوإليهوصل

فحمايلىقصتهنتاخنحنوهاالمسيحئ

الصيمالواعظابلوس

منوواعظاالمضابرءأمرامنأميراالقصةأولمنأبلوسلنايبدو

تكوقماكأروعالقعبيروفصاحةالبيانناصيةيمكوأقدرهمالوعاظأفصح
علىالوعظعلمقواعدكانتوإذامنرهمنالمتمكنالواعظبالكة

يملكهاالتىوالمقوماتالصفاتتذكوالالهوتكلياتطالبمايدرسه
ملثكانتجميعاانهانالحظمتالزمةصفاتأربمبأخهاالممتازالواعظ

يلىكماوهىكيانهوزرءأبلوس

لحعقوى

فىويعظليحاضراإلسكندريةمنينتقلوهوأبلوسقصةفىوالمدقق
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52ة81أع9وحاسافىاروهواالأخمائيهإلىيتجهتمفسس

فيهالمتعمقالروحىاإلحساصيدافعالبدايةمنخركالرجلانيأنبدرك

متقداقلباأمماتهفىمجملكانوأنهثانياكسيحىثمأوالشيرشوا
الواعظكانلقدأخرىلغةفىأوالمسيليوعءالوالهاللهبحـب

العميقة3مشاعرعنويعرقلبهأمماطمنمحرجمماإالتينطاكطالالتتى

والتقوىالناجحالمسيحىللواعظاالولىةالسهىوتلكالصادقة

الحماسأساسوهىحيةالىالنشىخصائصيماإحدتهىالوأخظفى

بالتهالواعظلعالقةائمالمااالختباركنصربنعالذىالجذورالبعيداالخالقى

فىوطىلتهخليالطقتضاهايصبححبشريمصداقةهعالهوممما

طفآتأوأحجيةأومصطنعأشيئاليستوهىدتهييبسستكرىأضلغة

بالحقمزدهيةقدمأتمضىمتحركةنشطةهىبلصنهحاةجاماإيستومحى

عالماإشيئآينتثماليستاوحوبركاصاالمسجحيةالنعمكةوففسائلممجاو
الغاصرحاجياتعنالمرفعءاالنلواأوساتمالعزوفممعنىآخم

بلمزودةالحياةفىرتعاملهموتعانترهمجـمتختلطهىنجلثصالحهمو
بطلةهىبلخائرةضعيفةليستوحثادالمسيحهبالنكضائلحة

الحقيقهوهىالجسدعلىراشعاانتصارآالروحانتكمحارفىتتجلىوبطولتها

اصدداعأوبطالأوالزيفمعتهاوذأوغادنأىتقبلالالتئالروحية
والروحيةالخلقيةالحياةءأعدابوجودتصترفوحىالنفاقأوالتظاهرآو

فىحمةأولهذهإننقولأنالمبالغةمنوليمستداهمتتحتمومن
بالغيرةنفسهالواعظتليبأنهاإذوأئرهلتأثرهوالضـمانالناجحإعظالو

تلككلوسطمتوهجةحيةالشعلةتبقىالتىوهىالنارىوالحاسالمتلظية

هذهإنهبهاومحاصرمجابهانفسهالواعظبحدماكثرآالتىالجليديةالالمباالة

الطيبةونواياهموعطفهمموعوظيهبتقديرللواعظتظفرالتىهىالتقوى
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بأناإلقرارمنأنفسهمبمالكونالسوفبينهمشرأالناسأكثرإنل

وتقدبرءثنابملوجديرامهمباحزخليقأمرجانبهمنالصادقالحماسذلك

وأتعابهدهجيواللهيباركانالبدواالمينالصادقالواعظهذاومثل

فروعةبهابنادىالىوالعظالواعظحياةبينالفصلالبينالخطاومن

الواعظيحرصمالمءهباتذواالسمالةاإلقناعوسائلوقوةالبالغة
الثصخصيةالتقوىعنصروحياتهشخصيتهفىبنمىأنعلىياإلنجيليبشرالذى

الضقوىعنصرالواعظحمهملأنمأساةكلدونهالمأساةفإنهائمومن
حياتهنىالشخصية

الطبيعيةبا

بالقدرةأوالتبدأوالتىالعظيمللواعظالطبيعيةالمواهبيمكأبلوسكان
طريقفىخبيرولماالكتبنىمقتدرداالواضحالسليملرالتفكعلى

الذهنناضجكانبلالتأملسطحىالتفكرضحليكنلمالرب
أنقطيصلحالالمشاعرالباردفالواعظالملتهبةالعاطفةيمالثكانكما

عندماعظتهمعيتجاوبالذىهوالملتهبالواعظولكنواعظايكون

ةالمسيحكلمةإلىءوجا4الصليبعقوادلجيحسىاألالواعظوعظ

باكيآوانفجرعينيهإلىمنديلهالواعظرفعلهماغفرابتاهيا
جانبوإلىاالخرينإلىتصلأنقبلقلبهشغافمستالعظةالن

الموعوظينمعهيرفعوبالواعظيرتفعى11المجنحالخيالهناكالعاطفة

الفيلدزتمثسسجلالتصورعلىالهائلةالقدرةهويتفيلدلجورحكان

عكازهسقطبثمحاذاممىالخافىيشبهوهوعهومرةذاتإليهيستمع

الرجلضاعالهىيافيلدتشسترصرخحتىهوةفىالرجلفهوى

لهلتكونالواعظبهيتحلىأنينبغىالذىالمنطقهناكالخيالجانبوإلى

الكتابىالوصفمغويبكماابلوسكانوقداإلقناععلىالفدرة
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والمنطقوالخيالوالعاطفةالنهكرحيثمالطبيعيةالمواهب3تعرزا

وأفصحهمالوعاظأقدرمنجعلهمما

فةالمعر

الواعظقوةالتقوىاكاإذاأنهالوعظعلمفىبهالمسلممن
عظاتهمنهايصوغالتىمادتههىالمعرفةفإنتوسيتهالطبيعيةوالمواهب

كانتوقدهالواعظحياةقجوهرئرأالواسعةوالمعرفةوتعاله

الخطيبأوالواعأنمؤداهامعينةفكرةشيشرونثهراألالروماقلخطيب

يستفيدأنيستطيعالواعظأنبهالمسلمومنءشىكليرفأنبحالبليغ
هىالمعرفتكونأنغىيتمنواالخرينمعهويافيدمعرفةأيةمن

وعائرالدينيةالحقائقمنتعلمهيمغنماكليرفحيثالمقدسطموحه

هذايتحققولنتالحياةجوانبكلعلىءالضوتلقالتىاالخرىالحقائق

تالمقعمقةوالصالةالمستمرالدريماطريقعغإال

المهارة

لسافطللملكبانشاقأنامتكلمصالحبكالمضقلبىقاالمرنمقاال

المميزالطابمذلكمىوالمهارةا54مزيماهركاتبقلم
بشخصيةالتفردعلىوقدرتهالوعاظمنرهغعنأصالتهفىللواعظ

أوالعالميةالبالغةنحدثهاأنيمكنالتىالمؤثرأتلطغيانتخضعالستقلة
الناحيةهذهحنكانأبلوسأذويبدوممسوخاتقليدآاآلخرينعاظالوتقليد

منغرهتقليدأواليونانيةالبالغةءبأخطاتتأثرلممتميزةرائعةشخصية
اليونانيةاللغةشأنشمأضهااليونانيةالبالغةأنالمعلومومنالوعاظ

يحيةالمظهرتفلفداالمإلىاإلنجيلتوصيلفىمجديةنافعةيلةوكانت

فىاالمرمطلعفىالمسيحيةوكانتالبالغةهذهفيهانتشرتعالفى
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المسيحىالوعظروادوكانفلسطنأرضفىنثأتإذشهاذر

طبيعياكانثمومنبالهودموتبطةالروحيةوصالتهوخلفياتهوجماهيره
والمعلمنءاألنبيانمطعلىفلسطنفاالمسيحىالوعظيريأنوضروريابل

وصلتقدكانتوإنابالغةاأنذلكإلىيضافاليهودبةالديانةفى

اليونانىالعالمعندوالتأثروالمنطقالحجةفىقتهاإلىالمسيحيةفجرفى
إذاستخدامأسوأالموإطنمنكئرفاستخدمـتقدفإصهاةنىءوالرو

مزيفيماينمحلمينأومحامنأيدىكانتءسوانظيفةغهرأيدفىغدت

بدتأنبعدمرموقاكانالذئاألدبىهاومركزهاحمعوفقدتفتدهورت
تمومنأسودواالبيفيماأبيضاألسودتجعلأنفاولخاتلةماكرةوسيلة

علىمعهايتعاملاوالالغةحذهيراقبانالماهرالمسيحىالواعظعلىكان

تضاؤلأولهمابعدفـماحيويينبعامينتأثرقدكطههذاأنعلىحذر
البالخيةالصورتدأتواياالمبننالمسيحيةانتشرتعندماالمهودىالنفوذ

حدإلىتأثرأبلوسأنيرون3ضأويعتقدالوعظلبابلىندخل

بهمحرالذىكظهوفىوأدخلهماالصور3ذاإلسكشدريةفىكبر

أنهالثافااألمرنثمسهبولسعلىمبعففنهضلهالكورنثين
شكوالوخلصهالوعظإلىوخولوالبالغةاالدبرجالمنكانممار

استحدمواالذيئءواالدباالمحامنعالطغتالتىوالخدلالختالاليبألمن

استخدامأسوأاليونانيةالبالغة

أساليبوعظهمجنبواالذحمونالمسالوعاظالحاريخفىظهرردد

وباسيليرسأبلوسأمثالمباركةقويةرساثهموكانتاقويهاوانلدل

بهالمسلمومنواوغسطينوسوزوأمبرالذهبوفموكربغوربوس
غيرهعغبهدتفرالذىالصابهأسلوفصيحاعظكواشهرأباوسأن

عظيممدربءوإلقااحرموسيقبصوتيتحلىكانهلنعلمولسنا
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كماكاناالمنبرعلىونحمرهمظهرهوأنثكذلككانأنهببدولكن
جورجبمسماعاققعمقابللنهءضىمررتعشرسنثرإنهيومدافيدذال

مهـويتثـهـل

وبرشمواكيالأبلوس

أبلوسأيضاذمبلماذابلالمجمعإلىوبريسحطلىأكيالذهبالماث

فيهتلتقىالذىنالمكطالعباددحصان30العادفىالمجحعكانهناكإلى
إلمالذهابعادةعلىالمسيحيوذجرىوقداللهإلىالمتعطشةالنفوس

المناسبةلةالصاالفرصةهناكليجدواشلفحعصب3للعبادليىالهيثل

كورنثوسإاللصبوذهبوعندمااورجيسوعإلىالنفوسلجذب

وقادهماوبريكحالبأكلالتقىومناكامجمعإلىيذهبأنعادتهمنكان

اقتاداإذهنغسءالثىوبريسأكيالفعلمناالمسيبسوعإلى

بهامعرفتهلكنالمسيحيةعلىتعرفقدأبلوسصثاذالغادىإلىأنجلوكا

ووجدهاواألكلايألصحفةالصرإلممايحتاجوكانومبتورةناقصةكانت

واألغلبتدقيقبأكرالربطريقعلماهالألتنالعزبزيظالزوجينيدىعلى
الرببطريقمعرفةأوأونضوجآقوةمنهأكرميحيامسيحىكلءوراأن

سافوناروالوعظعندمالحجيكإلمجيلمنتميرالعظيصةوالسللة

وودلتصجوناحمهشابفىعيقاتأثيرآوعظهأثرفلورنسافى
والتقىانجلةلراإلىكولتجونوذهبكلياتضراالثمابحياةرتقغ

وذهبحياتهوتغيرتتائرأرازمسىانالنتيجةوكانتيبأرازمس

بلينىتوماسحياةتغيرفىسببـآكانومناكدجكعرجامعةإلىأرازمصر

ردلىمعاستثهدالذىالالتيمارحياةفىبدورهبلينىتوماسوأثر

أدتهبخعمةاكشعلانجذقىفىسنفئفإننارجالكنلهيقولوهو

4الكنيحةأمملىمنأصبحأبلوصأنومعأبدأينطفىلن
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تركأنهواألغلبلبولسندأمريديهبحضعندكورنئوسفىحسب

فىإلهماحاجةفىكانذلكمعلكنهوبريسكالأكيالمنأممقأئارا

االمرأولمنالصحيحالطريقفىيسركيفليعرفالطريغهمطلع

داشهرإلىيعلوااندوناالخرينحياةفىيؤئروذالمسيحيينمنوم

الطريقيشقواأنالمثمهوريئءهؤالعلىالمستحيلمنكانذلكومعبعدفما

ولعلناالمسيحإلمااقتادوهمالذيئالمجهولنشبهأوالمجهولنءهؤالدوناالمامالى
العثهيديوستنيانقصةدراساتأبعضنىالمثالسبيلعلىذكرناقد

تروهلمالفلسفةولكنبالفلسفةشغوفآوكانالسامرةسكمانمنوكان
البحرشاطىمنيالفربحزينأيسروهويومذاتوحدثتغليلهثنىأو

ليألهذاتوقفوإذالديارعنغريبيخبرجلفةمصافىاقتىأن

بافاقهالمسيحىالدينإلىوجههسرهوعرفوئعاستهحزنهعنالشاب
يوستنيانفأقبلالكتابدراسةإلىإياهمشوقالجميلةورواهاسعةالو

علىهذاوحملهاإلنجيلروعةأمامهفانكشفتاللهكلمةدراسةعلى

ترايفومعالحوارومنهاالرائعةكتبهيوشيانفكتبالدرسمواصلة

مننعلمالونحنتاطوراإلميراماميحيةالممعنودفاعهالهودى

أحديدرىالوهوقادأنهنعلمولكنناقادهالذىالمجيولالشيخهو
ةءبالخرغهاالدفاعفىأيلواممناألوائلوشحهداخهاالمسيحيةأبطال

لهوشرحاإليهماأخذاهوبريسكالأكلحمعهفلماداالكتابيقول

نالزوجينهذأنويبدو8162اعتدقيقبأكةلرالربطريق

يقولهوايتالكسندرولندعالنفوسربحفىالناسأثححمنكانا

الناسنعرفانقبلاالجتماعتركنالماالزوجنهذيئمكانكناأننالوا

ءباألفيفهمالولكنهوالبالغةيالفصاحطيتكلمالذىهذاأيلوسهومغ

نضيقأونبتسمكنارمماأووعىدونمتخبطأعنهاويتكلمالمسيحية
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أكاللكنكالمهمنينهىحتىقلقفىالساعةإلىننظرونحناالجتماع

ءهدوفىالرجلاقتاداووداعةككةبلهذامنشيئاعاليغلموبريسثال
تدقيقباكـرالربطريقعلماهالمادئةالجلسةفىومناكبيتهماإلى

السيدإلىبهوجاعتتتهأصالتىيمامحبممقأحسالرجلانشكمنوما

أضعاقاأبلوسنهئأنينبغىذلثعلىثحاونحنأنناخلىالمبارك

وداعةبكلبلالكاذبالعلمابآبخرورالرجلشيلمامضاعفة
ةالناضجالكبيرمعلمهمرالصغالصبىيتقبلكماتعليمهماتقبلواتضاع

خريجأناثجتعلمانىحتىأنتمامنفيهمايصيحنسمعهلمونحن
انيةلرالعاللغةفىالمتضلعوالعالملهثهودالموالباحثاإلسثندريةجامعة

حتىأنتمامنبالبنانإليهبثمارالذىالمقوهوالخطيبواليونانية

تسكنوكانتالصخيرةالفتاةذهبتوصعليمىتخبيبىعلىاتتجاس

لهاليثنرحإليهالمدرسةمنخروجهابعداينشتنألبرتمنماقربةكلى
وقلقتلنساعتالبيتإلىارجوموعدعنوتأخرتالرباضةفىدرسأ

إينشتنإلىذهمتإنهافقالتأتأخرتلماذاسألتهارجعتولمااأ

رتعتذوذهتاالموفزعتالدرسلهايشرحساعتنمعهوقضت

بوداعةالعالموأجابتوقتهمنساعتينأخذتابنتهاالنالعظيمإلبنشتإن
نحملابلوسروحكانتأفدتهاكالرأكالفشاةمناستفدتلقد

ةولوبريسالكيالالمعنىهذا

رفيكثإنالكنيسةفاالفردىالعملأثرفىجممقمانفثرأنلناهل

يمكنلمامثالنضربهلولكنالعظيمالفنهذايحهلونالمؤمنينمما
591اعامفىالدينيةالمجالتإحدىفىءجااهتمواالمسيحيينأنلوثصأن

الممالةعأاجعقدنا1491سنةنوفبمار41ئسنواتعشرمنذيلىما

الفردىالعملفىنبدأيألنالربوقادناشخصاتعشرأربعةعددناوكان
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االربعةنحنوتقرقنااالجتماعاتمواعيدعنإعالناتفطبعناجديةصفة

إلىلتحضوعائلةسللشخصيةدعوةيموجمالمجاورةالمنازلإلىعشر

عضواعشروستةئلثمائةءاألعضااعدداصبحسنةوبعداالجتماعات

االنالعددووصلوعشروستةستمائةإلمماامحداوصلالتاليةالسنةوفى

االفأربعةإلممااالحامدارسنىيىالعاملعددووصلاالفعشرةإلى

إذاعةمحطةولدينادوالرمليونمنأكثراكشيسةاميزانيةوبلغتشخص

وقدالعالمءأنحاكلفىتوزعروحيةنشراتولناخاصةبرامجلها
دوالرطيوقوحدهاالمطبوعاتطريقعناالنجيللنشرمصروفاتنابانت

ءمساقىالفردىمملناعالاللهلبركةالصورةبهذهالعملنجاحننسبونحن

اتنيهمااثننيخرجونحمللصالةالمؤمنيهمامنمئاتبضحيجتمعائنينيومكل

كلصباحونجاعاتاالبئإلىجددأشخاصولدعوةالمتغيبينالفتقاد

نضربولالعملينفسويقمنالمؤمناتمنكبيرعدديجتمعءثاثا3يوم

فىعضوسبعمائةمنآكفراجتمع1591سنةديسمبرفىإنهنقوللذلكمثال
ونصفساعةظرففىعاثلةآالفعشرةمنأكثرافتقدواءوهؤالالكنيسة

العملمسئوليةءاألعضايحملحتىآخرإلىوقتيتكررمنالعملوهذا

ادىالفر

ترجعوإثمارآاحآوأقدرهادىالفرالعمكصوراهمإنالواعوفى
ضهوتمالروحيةحياتهإلىبلالنقوسلرابحالذهنيةالقدرةإلىالأساسا

يقوموهولورنساألخاستطاعوقداالختباروممقالمسيحيةالشركةمغ

علىالتدربحياةعصرهالهونىمنالكثيريخايعلمأنمتواضعكطباخبعمله
الصالحةاللهنعمةإضهاالمتفاضلةالنصةعنبديانبوحناوقالاللهأمامالمثولط

أحدفىيومذاتأسركغتأذبدفوردفىالعلياالدعوةدعتنىالتى
فىدورهنعندجالساتراتالفقءالنسامناربعآأوثالئاالرىشوارعها

51



أحمعأنمميقةركبةبىكانتوإذااللهأعالعيتيتحدقوكنلثحصس
الدينيةاحىبالنويةالدرمحدودالوقتذلكإلىوكنتمنهابتاقزيقلنماذا

وفهمىإدراكىمنكئيرأأعلىكانإذفهمهاستعلعمالمإلىواستمعت
اقتنعنوكيفقلوجهنفىاللهمملوعنيدةجاوالدةعنبتحدنكنلقد

المسيحفأبمحبتهقلوجهنفئاللهسكنوكيفبالطبيحةالخاطثةحياخهنبتعاسة

بفرحبتكلمنوكنالشيطانتجاربضدالقوةمنحهنوكيثفيسوخ

وجوههنعلىظاهرةالنعمةوكانتالكتابيةباالقواكبالموبسرورمميق

الذينعنمنعزلمكاذفىيسكنوأنهنجديداعالمااكتشفنكنحش

لمثلتمعالسواالخرالحنبينأترددأنعادنىمنوآصبححولهن

عظيحينأمريئوجدتوقداكرأنتظرأنأستطعلمإذمتهقالكلماتهذه
ئماعرالمبهذهءالممغلىالقلبورقةوحالوةعذوبةأوالهذاكلهوراتمن

طريقهبفيانأخذلقداللهكلمةفىالمستحرالتأملجمالالثافىواألمر

لراتنحتمسيحياتءنسامنالمسيحىسياحةالراخمؤلفهفىالحظيم
الماديةالناحيةماسعدماتشطبلاتفقيركنوإن

وبولسسثبلى

بولسأنومعببولسأبلوساعالقةإلىاالمرآخربنابأقوهذا
عظيمةكبيرةكنيسةرنصفسنةبعدوتركهاكورنموسكنيسةأسس

العظيمللرسولتاليااكضيسةائوخدمالمدينهإلىءجاابلوأدأإال
لبولسحزبمهناكوأحزاباشيعاانقسصتقدهناكالكنيسةأنكير

مـمتنقكاتمامآللمسيحوحزبلصفاوحربألباوسوحزب
االنقسامبهذابولمىوضاقالحاضرةأيامنافىمختلنههمذاهبإلىالكنائصى

بحدهءجاغارممأرارعإالهوفاأبلومماوعننغسهعنوكشف

ليسخادمانوهماودتهاللهمععامالنوكالهماويسفىليروىأبلوس
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امنتمخادمانأبلوسهوومنبولسهوفئلدمةافىفضلىأحدها
اللهلكنسنىوأبلوسغرستأناواحدلكلالربأعطىوكابواسطتهما

والغارسينمىالذىاللهيلالسمافىوالشيئآالغارسليسإذأينمىكان

نحنفانناتعبهبحسبأجرتهسيأخذواحدكلولكنواحدهماوالسافى

ءكبنالىالمعطماةاللهنعمةحسباللهءبنالهالفالحةوأنتماللهمععامالن
كيفواحدكلفلينظرولكنعليهيبنىواخرأساساوضعتقدحكيم
الذىوضعالذىغيراخرأساسايضعأنأحديستطيعالفإنهعليهيبنى

حولالكورنثيوناختلفذافاا35اكوالمسيحيسوعهو

سيدهمايخدمانصديقينعاشااالثننأنالمؤكدفنأقضلواجهماالرجلن

شهماالواحدإلىالذاتحبأوالحسدأواألنانيةعاطفةتتطرقأنلون

كانأبلوسأنمنلوكابرهربرتقالهبماهنانخغانويحسناآلخرنجاه
سقىوأبلوسالباردةالمنعشةالمياهمنالعظيمالنبعبالروححاروهو
حلوةصافيةجميلةهادئةمياهوكياالعصورمرعلىالكنيسةنىمجراهتدفقوقد

رقراقةمنعشة
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31

سيال

يصلياتياللبولسكانالليلنصفونصال

يسمعونهماوالمصعجونوناللهويصبحان

6152اع

االرضإلىبنزالأنمالكينأمراللهانةطرخياليةقصةفىءجا

األرضيجوبانوأخذاالمالكانونزلهناكمانإنعاسعدفيفيهاويبحثا
األرضءأغنيابحداأنتعجباوقدالدنياقصوركلفىالسعيدالرجلعنبحئا

كنيأسعيدأنجدلموقاالاللهإلىوصعداانيظنكانامماءوشقاتعاسةأكر
مكانهأعرفالذىالسعيدفهاكوابحئااذهبااللهوقالاألرضفى

ءالففراأكواخإلىءاالغنياورتركاالمرةهذهوفىلحالناسلنب

بتقربرماوخرجماواالفينوالتعاسةءقاوالشالفقرمذلةرأياأبضآوهناك

ةاللهوقالالسعيدبينهماليوجدءغنياكاءالفقراإنةاللهإلى

إنسانيتصورالحيثليبحثاالمالكانوعادالسعيديوجدأيئأعلمإننى
قاسمجنفىهاوبيماوالسجونالمسنشفياتيلىوذهباسعيداهناكأن
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وسيالقبولسريالفاقترياوأغافىوصلواتترانيمحمعافيلبىةمدينى
بحممعونهياوالمسجونوناللهوبسبحانبصلياناللبلنصفنحوالسجن

نهضاتفىالمرنمكانوأنهالصوتفىموهوبأكانسيالالبعفأنيعتفد

كماأوويساليوحناأخيهمعويسلىشضارلسيفعلكانكماتمامابولس

مجرديكنلمأنهذلكمعنعتقدأنناعلىمودىمسرحسانيفعلكان
الكتابافضلشبمعدودأكاتجأكانورجمازآمبرواعظآكانبلمرنم

لبولسرفيقأكانأنهإلىيرجعصورتهوضوحعدمفىالسرولعل

وعبقريتهوعظمتهبولسنورجانبإلمبوضوحأضواوةتظهرفلم

أنرضىأنههىمتعددةنواحفىالموهوبانهرغمسيالعظمةلكن
منالرجلأملسنحنوهابولسخلفمتواريأالثانىالمكانيأخذ

التاليةالنواحى

يألخعةبينالمتقلمسيال

اإلخوةنىمتقدمإنرجلنزميلهبرسابامعسيالالكتابيصه
الكنيسةفىطرقهيشقالمعنىذاإياهيربناوهو5122أع

فىالفديمالصديقبيوسفأشبهوهواالماميةالصقوفإلىاالولى
كانتإذالثانيةالمركبةركبولكنهاالفامإلىالطريقشقعندمامصر

صرويةبنيواباخودأأبيشاىأشبههوأولفرعوناألولىالمركبة

الالثةابـنامملهفكانفقتلهمائةثلثمعلىرمحههزهذاثالثةرثيسهو

االولالفالثةإلىيصللمأنهإالرثيسالهمفكانالئالثةعلىيكرمألم
هذايلعلمأنهإلىهنانشيرأنونود328191م2

فىبولسحديثمنيظهوإذالناسلنباالجماعيةلصفاتهالمركز

الوالةوأرادسيئةمعاملةوعومالسيالمعالسجنالىأدخلعندمافيلبى

ونحنعلينامقضىغهربهوآضربونابولسلهمفقالهمااطالذلكبد
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بلكالصرأيطردوننااآلنأقاالسجنفىوألفونارومانيانجالن

أنالحديثهذامنيظهر6173اعويخرجوناأنفسهمهمليأتوا
حموعلىيدلمركزوهوالرومانيةبالجنسيةمتصتعاكبولسكانسيال

االولىالصفوفتعطىالالكنيسةلكنغناهاثوربماعائتهمكانة

قانظرواالمحبتحعفىمعروقةرةكبعائلةمنأوغنيأاإلنسانيكونأنلمجرد

كثيروذليسالجسدحسبءحكماكثرونليساناالخوةأيهاعوتكملى

والمزدرىالعالمءأدنيااللهاختاربكءشرفاكثيرونليسءأقويا
اص1امامهذعجسديفتخركلاللالموجودليبطلالموجودوغير

اليسعلىمردديكانصغيروهوأنهغربىكاتبذكر6292
علىيواظبمسنارجاليشاهدكانوهناكاالسكضلنديةالمدقإحدىفى

يومذاتوتصادفحياتهفىمميقآطبباأثراالرجلتركوقدالصالة

أنكئيرأفاستغربالعامةالطرقاتإحدىعلىالحجارةصسريرآهأذ
والدهأخبروعندماالوضيعالعحلهذاجمثليقومالمحترمالشيخهذايرى
ليحصلالحجارةيكسرجيمسإنوقالابضهكتفعلىاالبزبتبذلك

اللهعنيعرفهناشخصيوجدالبانهأعترفولكنىةبومهقوتعلى

األرضهذهعلىعاشالذىاللهابنانابنىيامـماتفوالطمنهأكر

اقهعندالداثمالقياسإنرأسهيسندألهيكنلمإذفقيراكان

الداخلبلاإلنسانعليهيكونأنيمكنالذىالمظهرليسالمتقدمةلحياة

المدينةخدموامشهورونرجالثالثةقديمةمدينةفىكاناللهاهيرالذى

عاذواعظيمحكيمأحدهمللمدينةبركةالثالثةءهؤالوكانالخدماتأعط
أمامالظاهوةالشهرةلهليسولكنرخفاعلوالثالثقديرخطيب

انوأوصاهتاجمحهمالكاأرسلهاللإذالخياليةالفصةوتقول4الناس

االفضلهومنترىالمالكوقاالفيهمواحدأفضلرأسعلىالتاحيضع

9



أكواخإلىتذهبانيريدكاللهإنلهوتالالحكيمإلىالمالكءجاخهم

كاكيفوقالنفسهفىفتألمهناكلتخدمهالجبالءوراحقيرة

وقالقتألمويخدملرةالحقاالكواخإلىيذهبانلهوقالالخطيبإلىءوجا
وقالففرحنفسهءالثىلهوقالالخيرفاعلإلىءجاثملماذاا

لقدرأسهعلىالتاحالمالكوضعوعندثذمتى

النهالخادمةالروحيةلحياتهبلاالجنماعىلمركزهالاإلخوةبنسيالئقدآ

5162اعالمسيحبسوعربنااسمالجلأنفسهمابذالقدوزميله
قيلوجيلعمركلنىالمسيحيةلحياةشهادةمنأروعهاوما

حمههاأنزوجهامنطلبتإنهااإلقطاععمرفىنبيلةأسبانيةدةسيعغ

ونجيالالقلبغليظالزوجوكانءالفقراعلىربعهامنلتنفقأرضقطعة

أنتستطيعمابقدراالرضمنتأخذأنعليهامشنرطآبذلكضىولكنه

مسافاتتقطعأنتستدخوالمريضةاخهاعرفألنهذلكحولهتطوت

قلبهاشغافممالالذىالخيرحبدفعهاالسيدةهذهأنبيدكبيرة
مساحتهابلغتقطعةحولدارتحتىيالزحففبدأتيرهاتغادريحرالن

لكنحياخهاوفقدتقوتهاأنهكتأخهاالنتيجةوكانتانأفدهينوعشراثغإن

سبعمائةمدةءللففرامواردهاظلتلرالخحببدافعاكتسبئهاالتىاالرضهذه

تعطاالتىوهىالمتفدأمكانهسيالأعطتالتىهىالبذلروحإنعام
بعكهفىأشرنارمماالمسيحيةالرسالةفىالممتازالمكانخادكل

ىموفىيملالكانالتىاالسكتلندىدفدكتورقصةإلىالسابقةالدراسات

كقىلائأهبكنتبينماقالكتاباتهفىتءجاكماوسنذكرهاذكرها

أنكأرجوأصدقاقأحدقال7681عامفىاانجلنرإلىالمتحدةالواليات

فىحمعإنهالصديقوقالالعامالمحفلوتحفرأدنرهإلىالذهابنستطاخ

061



نارمنكأنهوكانألفاهالذىدفدكتورحديثلالضىمالطالمحقلك

باإلنجيلعامآيكرزوعثريئخسةالههـندفىمرسالدفدكتورقضى

الفرصةلهأعطيتولماعطممجسمأدنرهإلىوعادمدارسويؤسس
االجنبيةلحقولكأمبثرإرسالعلىمجثهموهرخاطبهماالعاالمحقلفىللكالم

منقحملوهعليهأكىأنحدإلىءاإلعيابهبلغطويلةمدةتكلمأنوبعد
إلىعادفلماأفاقأنالىءاالطباوأمعفهةآخرمكانإلىالمحاضراتقاعة

هناكإلىاحملونىحديىأتملمإنى9وقالقدميهعلىتحاملوعيه
قاالللموتحياتكبتعريخهإالتستطيعالإنكلهقالوافلماأتمهأل

بالبياضيذمرهتكللالذىالرجلوحملةمتولوذلكلسأ

اسكتلنداوامهاتءأبايايقولوهودموعنافاضترأيناهوحالما

يسوعالربمملفىالهندإلىمترسلوأيضاأوالدلكمليسضاهل
فىالمالعندممنكمجوابأبحدأندونويعلويعلواالستغاثةصوتإن

توريافيكالملكةتعلنعندماتيذهبونالذالعمالأينلكنالمصارف

تذكرونوالءبسخاحمأوالتقدمونالجيشفىسمتطوعإلىحاجتهاعن

الربيدعوعندماولكنالمتعبالطقسعنوالتهمعنشيئاوقتئذ

رئيسإلىالتفتثمتأيضةءأبناعندناليساسكتلنداتقوليسوع

عندهامرلياسبهتلنداأنحقاكانإنلمرئيسحضرةياوقالالمحفل

فىتىأضتأتمنيالرغمفأناالمسيحيسوعالربلخدمةتقدمهمءأبنا
إنهتةنعمألموتالوطنإلىجئتأفىمنوبالرغمالبالدتالث
سأسافرالمسيحعنالوثنينليبشروايذهبوناخرينوجودعدمحالةفى

أحلهممنيموتأنمستعدشيخاسكتلندافىيوجدأنهالخعرهمغدأ
اللهالبنشهادةحياقأضعوهناكالكنجغرشواطىإلىساعود
أجللمنحياتهبذلالذىسيالمننوعااالسكتلندىدفدكتوركان

المسيح
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االخرةبيناألماملمدالتقدمشهوةأننالحظأنالواجبفنذلكجمع
بداقعإليهيذهبىالذالهدفأوسيالعلىتسيطرالتىالمثهوةتكنل

تعطالتىالعظمةالجلحيلمإنهأخرىلغةفىأوالذاتوحباألنانية
علىالخدمةطريقعنالعظمةهذهتهءجالقدالمسيحينبنالمتقدمالمكان

يخادمالكمفليكنعظيمافيكميكونأنأرادمنالمسيحقولأساس
جهدأوسعىودونتلقائيأتأنىالمسيحيةالعظمةإن62ة02متى

والبدوالذاتالنفسنكراذطريقعنصاحبهالظليتبعكما

يدأوئصاحبهايدهفىليمىإليهاتصلالتىالمسافةنحديدأننقررأنمن

اظدمةفىمركزهويحددالخادم2يدالذىاللهيدفىبلاآلخريئ

فكالهامتمائالكانوسللبولصاالجتماممالمركزأنوسعذاتها

هذامناالخرمنأفضلهومنقيهماوليسالرومانيةالجنسيةيحمل

يمكنالكانااإللهىتيبالتروبحسبالروحيةةالوجمنلكنهالقبيل
كانبولسعندراستهفىدبسمانقالكمااوواحدخفىبقفاأن

الذيئالمساعدئلكنالمساواةقدآعلىمعهيقفيكادبرنابااالولرفيقه

االتباعإلىأدقاكانوبلالمركزهذاياخذمنفيهميكنلمذلكبعدجاعوا
روحهعنيكشفمماترددأوتذمودونالتابمالمركزجثذاسيالقنعوقد

أبعدنقسهالوقتفىلسبووكانواالتضاعبالخضوعوامتالئهالوديعة

صائسالإلىرسائلهفىأنهويكفبهوالشحوخءواالستعالالتسلطروحعن

المدعوبولسالرسالةكضابةفىاسهجوارإلىالمساعدينبعضبغكان

1أاكواألخوسوستايخمساللهممشيئةالمسيحليسوعرسوال

رسوليسوعبولسالثانيةالرسالةوىبنفسهسيالهووسوستانيس

اأكو2اللهكنيسةإلىاالخوتيموثاوساللهبمشيئةالمسي

اضتلفتمتهماالجمجعتسودأنينبغىالتىالسمةهوالمتبادلاإلكراموهذا
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والمتسلطونيسودونهماألمملوكالسجدقالكاأوضاعهماوهماكزر

كاألصغرليكنفيكمالكبيربلهكذافليصأنبموأمامحسنينيدعودطعلهم
2252625لوكالخادأوالمتقدم

السيحيةيةالوقضيةسيال

المسيحيةالحريةعنالدفاعفىالواضحنصيجهمازميلهوبرسابالسيالكان

إلذاعةأنطامميةكنيسةإلىوبولسبرنابامعوالمثمايخالرسلمنأرسالاذ

االكلبعلىالمجمعهذااجتمعوقدأورشليممجمعإليهانهىالذىالقرار
سطريقمفترقيلغتحتىسبياالفىتسيرالمسيحيةوكانتم05عام

افهاقهامصيرسيتقرراالختياروحهذااأحدتختارأنعليهاوكانخطرين
بشكلهاتحتفظمنهاعأوفىاليهوديةمناجزاتكونالدائجوشكليا
لالفسانيةءحمحاواسعةحرةديانةتصبحأموفرائضهاوعاثاتهاوطقوسها

أواليتهودأناالممنعليهاالمفبلاعاالواجبمنوهلتتءجمعا

مراعاةحوناإليمانفىخليلهامالموسوىىالطقحالنامويىولمجفظفيختن

كانواالذيئالمؤمنينمنفريققالةوالعاداتائضوالفرالطقوسلهذه
حدثحيثأنطاكيةكنيسةإلمطوذهبوافريسيننالمسيحيةقبلاألصلفى

وقريقوبرنابابولسقالالموضوعهذافىومباحثةكبيرنزل

اتفقواوأخيرآبرايهالفريقنمنكلوتمسككالاراالحرالمتسعين

واجتمعذلكفىأورشلحمكنيسةفوالمشايخالرسملرأىاستطالععلى
هناككانالمسيحيةالحريةقضيةليناقشالتاريخفأمسيحىمجمعأول

علىوقبلواالفريسياليناليهودمناألصلفىكانواالذينالمؤمنينمنعدد

عليهمالعسرمنكانولكناالممنيسوعبالربامنوانالذيمضض

تستطعولمشروطأودقعلىأوحدوددونلألمصاظبابفتحتصور
بلغتهموعندماكثرأمتقنانوظهمورهاوضوحهارغمكرنبليوسقصة
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المسيحإلىاالممنهائلعددءجاوكيفأنطاكيةوكنيسةبولسخبار

الطقسىوالناموساظتانمراعاةناالثنعلىيشترطلمبولسأنوكيف
أحديأمرهمأنودوكأنفسهممنأنطاكيةكنيسةإلىوسعوافهمفريقثار

يصفهمأنإلىالرسولدعامماشديدوتعصبمجماسهمودعاالمأراعليثوا
دخلواالذئخفيةالمدخلينالكذبةاإلخوةغالطيةإلىرسالتهفى

نذعنلمالذئيستعبدوناكىالمسيحفىلناالتىحريتناوالخجمساختالسا

245غلاإلنجيلحقعندمليبقساعةوألبالخضوعلم
صللخكشرطالختانعلىالحرصضرورةبروناإلخـوةءهؤالكان

وطبسوشرلتأكلمنالطقحىالناموممماكلحظةمهنايالختانوالمقصود

مجملئهاءناالتىالطقوسمنلهنهايةالوماوفرائضونذوروتطثيروأعياد

المسيحالنكلهابهذهيعتقدونكانواأمهمالظنوأغلبالجمودجميع
األمأنوظنواليكلبلسسالناهلينقضءجااإنهوقالاختننفسه

واألوضاعالعوائدوتركالختانبعالمةالوثنيةعنمصالهمابظهرواانينبغى

لحياتهمأكيدكرمزالكنيسةدخولهمعندالهوديةبالطقولرواالحتفاظاالممية
الصريحاإللهىاإلعاللتهمعتناقضآهذافىرأىفقدبولمسأماالنقيةالمنزلة

إلىالرجوعمذاأنورأىاالممناآلتينأمامثرطدوذالباببفآت

لهنصيأنيفمكماالدىباإلممانلخالصوتحطيموإضعافابعادءالطقسية

ذاتهالمسيحأذكـمابسيدهمالخلصنعالقةفىاالخرشاألولعالمو
مجيئهتنتظرزارموهذهكانتإذفرائضفىالوصاياناموسبجسدهأبطك

بيننشبالذىالنزاعهواهذالرمزبطلاالصلءجاوعندما

منكلوأنجا2اخرىجنهةمنةاإلضءوهؤالجثةمنوبرنابالسبمى

فىالنزلهذاكانوإذاموضعهيغيرأومكانهعنبتزحزحأنسالفريق

الرجاعمنشيمأيعطيناأنهإالاأللمإلمطعويدهأواالسفيوجبمماذاتهحد
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الكندسهفىكانفلقدمنا4أالكثرةالمنازعاتعندماالماءعد لرىسا

نناضلهأنينبغىومتىنسالمأدتينبكمامتىنفهمانوبعطينانزاعاألوك
المذلةوالهوانةءلالساتتعرضاللهومجدروالنوالحقنرئفعندماونحارب

منالحقوأبطالهالسيدجنودأنناإلىثىءللئنسىأنعلبنا

التىوحججهالكاملالمسيحىالغفرانعندفاعهلوثرعلىعنكرأدت

الذىكلفنيلومانيستطيعومننجلرجويتنكنيسةأبوابعلىألصق
بأكلهاأورباأتارتالتىالعظيمةكتبهيكتبجنيفمدينةقربف

والخطيةالسلطاتتتحدىوأنتأخطأت5أدنبرفىنوكسليوحنابقولومن

خرجالذىويسلىيوحنايردأنيمكنومنالعظيملركمنفوقامن
ةهزآعنيفآوالعالمانجلتراهزبإنجيكليبشرلندنفىصالةاجـماعمن

وجنوداللهأبطالهموغيروويسلىونوكسوكلنكنولوثروبرنايابولحياءحيؤال
اإلنجيلألجلاربوكيفمىيعلمونناالذىالمسيح

أياممنذالطريفةالرمزيةالقصةثحذهونزلحربسجميلكتابفا

أحدهمأهداهوقداالزهاريخصماهربستالىهناككانجطهأبحيدة
لزرعيصلحالكانالقطعةاغلبأنومع4األرضمنلرةكبقطعة

افيهايتنقلفاخذجميلةءغناحدبقةمنهايجعلأنصممالماهرالبسخانىولكن
أناعلىفعزمغيرهامناصلحالوسطفىرقعةأبصرحتىوهناكهنا

بالبذوريمدنىباربحقلسأنشىءالمكانهذافأوقالبالزرعفيبدأ
اكالشوواالحسكعدوىمنوخوفاعلياالجصيلةبقناوالزاألشجاروورحوالز

يأنىماكلمنيحميهامرتفغاعريضاسورآحولهابنىالريةوالزهور

إنالسورداخللبعضبعفهااألزهاروشالتالخمارجمنعيها
االركهيرعىأنيمكنوالعليناعنايتهيقححرالنهوحدنالناالبستاق

إذماايودهشةامتألتأنهاعلىباالعشابةءالمملوالخارجفىالقاحاآل
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صهماويعنىبريتينزهرتيناوزمرةالرجامنإلهاينقكالبستانىبصرت

إلىأعالهمنالسوريهدمونرجاالاألزهاررأتذلكمنوأكربهاتعناته

نرحبونحنالسوريزيلأنيقصدالفبستانيناغلطةأنهاالبدفصاحتأسفله

تافطالبسلكنهوكاالسوريبقىأنعلىإلياالخارجيةاألزهارءبمجى

ايتهاوأنتيبالخرالشراكببلالشريغلبنكالوصاحابقسم
والمحبةوالعنايةالرعابةمنعليكوبسطتالمكانهذافىوضعتكمااالزمار

واعلمىواسكنىفأهدأىأرضمنحوللثهوخيرآلمامنكألجعلإالةالكثر

أورشليممجمعاعطىءازهرجميلةواحدةحديقةكلهااألرضأريدآنى
يذبحماكأكلمرةوالعاللوميمنعفماوتحفظلألمالكاملةالحرية

وثنيةعبادةمنفيهلمارهويعالمؤمنيصدمماوهووالدماملألصن

شهواتمنوهذافيهبدمهليحتفظوامخنقونهكانواالذىوالخنوق

الناحيةمنوالمنكرءالفحشامملبهيقصدوالوإلزنىووحشيتهمالوثنين

المقصودولكنونجاسةواتمخطيةأنهمعروتويقينابالهةفيذاتالعامة

تخيزهتكقلممماالوثنيينعندالزواجفىاالباحيةهماأمراالغلبعلى
يجرىكانالذممطوالنهسادالمحرماألقاربزواجكبعضاليهوديةالشريعة

أرسلتكأسالةفىهذادونواوقدتاالمميةالعبادةمنكنوعالمعابدفى
الحقيقةحهذهليمثهداوبونايابولسوبرساباسيالبوقد4الكنائسإلمما

أعناقعنرفعالذىالمسيحيةالحـريةدستورأوكارتاماجناعليهاطقاف

اإليمانلقبولهالجميعأمامواسعاالبابوفتحالطقممىالناموسنيرالمؤمنيئ

يثحافىم051عامقالالعثهيدستضيانيوأنالطريفومنالمسيحى

أنيمكناليهوديةالشعائرعلىيحافظوذالذيئالمسيحيونوحتىتهكى

إلىسيالحملياالتىالسمحةالمسيحيةالروحانتصارإلىيشيرممانحاصوا

وأبطالهادعاتهامنأواحدوكانلكنيسة
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افيللسلطلىيال

كوخقىيقفونللكتابأبطالمنكثيريئإنلوكايرهربرتيقول

يتكىكانالذىبولسمغالعكسعلىالجميععنوالعزلةاالننهرادية

فانهاحدهمبعدفإذاعنهمالبعديطيقواليكادءاالصدقاعلىأفي
بسببآخرعنهترقافوإذاتدبماسفعلكمامكسوربئاببولسريرك

عايثههلقدالخلصونالمحبونيحسهاماكأقىالعزلةصفإنهالعمل

ءهؤالمنواحدآسيالوكانواإلخالصالحبينشدالدوامعلىبولس

بولمثهأنفىشكمنوماةحبآبحبوبادلوهتبولسأحرثمالذين

أكثركانولكنهالسيدأجلمنويهانيسجنأنفيلبىفىسعيداكان

المحبالخلصالشريكسيالمعهكانإذجمنهفىوحيدآيكنلمالنهسعادة
أشرناماعلىالسجنقلبفىوهوإنسانكأسعدواألغنيةةصا113رفعالذى

لمؤباعتبارهالتذمرأوالطهحأوالحسدبعرفلمأنهماالمقدمةق
جمانبإلىالرجلوصفوقداالولالمتهاموليسالثانيهالمرتبة

االحداثمناالقعنالحدشاالنبوةمموهبةالمقصودوليسالنبى11بأنهذلك
وكانهللناساللهحفائقوكشفالوعظبهايقصدابتثدرالمستقمبلفى

مساعدكخيروهناكهتايرسا4بولسكاقعظيماثواعظآالمعنىجهذاسيال

وخادمالمسيحيةالحريةعنمدافعآرسالتهالرجلأثدماوقدوسين

تستحئرائعةصورةوكانالعتيدوملكوتهومجدهالمسيحليسوخآمينامجدأ

الذىاأليمنكاالعدواالجيالالعصورمدىعلىواالعجابالتشدير

وكيرتهواخالصهحبهدونالتقدمأوبدونهالعمكقائدأىاليستطي
الرباالحدالمبارلثالواحدوسيدنااالعلىالقائدلمجدويشركتهومساعدته

ثثالمسيحيسوع
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مرقس

لنافـعنهمحكواحضرهىمرقخـذ
411قه2للخدمة

المماظرحيثالعالموديانأجملمنيعدإيطاليافىحملوادنى
هناكالطبيعةمناظربأجهجيستحتعونالزائرونكانةالخالائعةالرالجميلة

علهيشرفتلعلىرابضةءصمامحريةكتلةسوىالمنظرمايشوشيكنولم
منظرهامنوتأذوابهاضاقواوقدبالمكاذونالكثرمروقدإدىالو

يعودثمالنظروبطيلإليهايذهبأنتعودالشبابشرخفىشابإال

صنعفترةوبعدفيهايعملوبدأازميلهحملزياراتبضعوبعدبيتهإلى
ناحيـهبجويرفرفالوادىعلىمجنولمالكراثعاطثاالالكتلةمن

كانهمعآوالواثىالتليتوحمنظرأبهجإلىالكثيبالمنظرونحولط

يوحناكانأنجلوميشيلالعظجماإليطالىالمثالهوالشابهذا
اليدلمستهحتىالمشوهةالصورةبهذهأشبهالحظاتمنلحظةفىمرقس
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فىاالعظمالفخارىونجحامةلالصأوانحياتنامنتصنعالتىالظيمة
قطلخدمةيصلحلنأنهورأىبولسلفظهالذىالشابمنيصنعأن

وحبهورحمتهواحسانهاللهنعمةيضيعأذيمكنالبولسرأىولكن

الشابفهتغمكـرهوأكذوبةتصورهنجطأبولسوسرالشابونجح

يرتدلمجـثالمعركتمنموقعهإلىوعاد4الذرتمالفشلبعدنجالذى
قضىحيثاالسكندويفىاالغبوعلىشهيدأوذهبءالوراإلىقط

للشابالعظيمةبالحجاةبولسأخذوقدبالدنافىحياتهمنراالءالجز

مرقسخذتيموثاوسلتلميذهيقولبهوإذاإليهحاجةفوكان

نتأملهاأنأرجوالتىالقصةمىهذهللخدمةلىنافعألنهمعكوأحضره
العادةفىاللهيعطجباالتىالثانيةالنهرصةيمثلصاحهاالنالخصوصوجهوعأل

بالكثيرينتلحقكثـيرآماالتىالكبوةبعدلتهضالطريقفىالمتعريننحنلنا

ياىفيمانراهنحنوهنامنا

هوومنعرقس

حعذهأنوببدومطرقةبعنىالتينىلفظمرقىأالسمإت
مرسيليوسأعليهيطلئماوليستالكبيرالنوعمنكالـاالمطرقة

يوحنااليهودىاحمهجانبإلىااللمماهذلهأعطىوقدالصغيرةالمطرقةأو
تمكنتالتىالقوةإلىيشيرواالحمهشماولجانبإلىاحمهبولسأخذكما

الوثنيةتحطمالتىكالمطرقةحياتهأصبحتحىبعدفماالرجلهذاحياةفى
3كثيرأوالدمميسمونالرومانوكانتإليهمذهبالذيناألمبينوالشر
البكرلالبنماالهذايعطونكانواالخصوصوجهوعلىمرقسباالصم
شيمثرونأليوتومرقسيسمىاألشهرالرومانىالخطيبيخرونشوكان

مرقسأبىاسنعرتالكناوإنعائلتهفىالبكرقاالكانإذ
الفويةالتمخصياتامنكانتوأخهامريمتدعىكانتامهأننعرفلكننا
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أورشلمفىبيتهاوكاناألولىةالمسيحالكنيسةفىممتازأمركزأأخذتلتى
والمكانالتالميذعمعفحاالمسيحفيهصنعالذىالبيتاألغلبعلى

االولىالكنيسةولدتأيضافيهأنوبظنفيهيلتقواأنالتالميذألفالذى

المالكأخرجهأدتبعدبطرسإليهذهبالذىالبيتوهونالخدسيوأ

أنذلكمنوالظاهرللصالةهناكدنمجضمعكثيرونكانإذالسجنمن

4غنييئبكونالبمإنةءالثرامنبقليلليسجانبعلىكاناوأمهيوحنا
لرسلتمنهوقدمحقلهباعالذىبرناباكأخيهاكانتاالموإنفالبد
الخدمةكالرسكانالوىسبطمنكانوقدالشابإنالبعضويقول

الثمابتجديديكيفيةيقطعأنأحديستطيعالأنهعلىككاهن

وبيمابيتهفىالربانىءللعشاكانوهلطالمسيحخدمةءأثنافىتجددهل

الصلبمنذلكأعقبماثمالسيدعلىالقبضتمهناكالتالميذكان

يالعشرةاوالخمسينيومالمسيحإلىءجاأنهأمحياتهفىاثارهاوالتثيامة

ابنىومـرقسبطردعاهوهلالزمنمنفرةبطرسمع

باعتبارأمالمسيحفىولدهالذىالروحىبنهاأنهباعتبار531بطا

حبامميقاالبعضبعضهماأحباوشابشيخبنتربطالتىالعميقةالثركة

قخرحوأفمجددآمسيحياكانالئماباأنالثابتفناالموكانأيآ

بولسىرقيقخالهبرناباوكانم84عامبولسمعاالولىالتبمشريةرحلته

بولسيهرفضوقداورشليمإلىوعادتركهمابمفيليةبرجةوفىطالرحلةتلكفى

لهنمابرناباعنوافرقمعامالثانيةريةالتبثرحلتهمافىيأخذهأن

أوالعليهكانمماكثيراتغرأنهظهرإذفقبلهعادأنهعلىالسب

قالطوعندماروميهإلىذهبانهالواضحومنالنهايهإلممعهوبئ

531ب1ابنىومرقسانحتارةبابلفىالتىعليكمتسلم9بطرس
يعتقدوناخرينأنغيرالرمزىبالمعنىروماهىهنابابلأنالبعضظن
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المعنىبهذاروميةإلىمريشأنإلىبطرسللرسولدلمنيكنلمنه
لالرسأنويعتقدونرةكبحهـوديةجاليةبهاكانالتىبابلحقايقصدوأنه

4انجيلهيكتبوهومرقسأنالمرجحومنابنهمرقسمعقصدها

بطرسلىمنمعلوماتهمنالكثيراستتىاالربعالبشائرأقدمأنهيعتقدالذى

بذلكوموجيروترتليانوسابرانيوسشهاداتتواترتوقدنفسه

بطرسمرجمأللرسولمرقسالقديسكاناليقولجرومكتبوقد

منتلقنهاالتىالحقائقجصعوقداالسكندربةلكنيسةاألولواالسقف
وليسبطرسمواعظتضمنتهالذىالحقمحسباإلنجيلوضمنهاوعظه

مرقسنهجإنأوغسطينوسوقالطفيهوقعتالذىالزمنتيببئ

ذلكوالجلبطرسالرسولمنتلقنهممامتىفىءجاكاتركيزاأكرن

الذممماتىإنجيلفىءجامماتركيزاأكترإنجيلهفىالكثيرةالمعلوماتتءجا

كتبهالذىنجيلبانيبطرسالرسولسروقدوشرحهابعرضيااهتم

وقدالكناشىفىجيروميقولماعلىيفرأأنوطلبمرقس

ويقالفيهاالمسيحيةالكنيسةأسسحيثاإلسكندريةإلىإنجيلهحمل
ة7281عامالبندقيةإلىاإلسكندريةمنجسدهوحملبهاشهيداماثنه

أجملمنكنيسةالقبرفوقوبنيتهناكودفنالمسافرينالتجاربعضبدعلى

سنواتمنذرفاتهالفاتيكالتأعادوقدالمسيحىالعالمفالكنائسوأروع
4الثوررمزالبثائربنرمزهأنالمعلومومنمصرإلىقليلة

قوحهالتؤكدالمسيحيةتءوجاالرومانجمهايبهركانالتىالقوةرمزأو
وشجاعهاواحنمالهاهاوصبر

وللفشللنحاحبينمرقس

الذىالشابقصةبذكرالمسيحعلىالقبضعنيالحديثمرقسانفرد

المسيحتبعإذالتالميذمنأشجعوكانعربهعلىازارأالبساكان
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النومعلىمقبالأونائمأكانأنهويبدوالجميعفيههربالذىالوقتى

علىثبابالخصائصعحلوهوالسيدعلىالقبضواقعةععنعندما

جسدهعلىولفهاالرارأخذبلثيابهالبسيتمهللمأنهإذالوجوهادقأ
مرنالمفبعضأنالغريبومنالموكبءورامسرعاوجرئالعارى

واخرونالرسوليوحناهوالشخصمذاأناعتتهدواالذهبفكيوحنا

بهياخذالذىاالرجحالرأىلكنالربأخويعقوبإنهقالوا
الفصةكتبعندماوأنهنفسهمرقسيوحناأنهإلىيتجهالمنهسرثيةغالب

االعتقادهذاعلىيشجعوالنـىبنفسههاواخبرمعهاحدكماأوردها
والتراجعفاعاالنابنكشابلحياتهحقيقيةطبيعيةصورةاتعطيناأهو
بعدفمالراهسكاعنيفمباغتخوعلىواإلحجاماإلقدامبين

وتشبتوتصلبتالحوادثتعركهمأنقبلاألغلبفىالثإبيبدووكما

معالطويلالوتتإلىنحتاحالإنناالحقيقةوفىااأليامارادصهم
منينقلهىالذالعاطهىاالتجاهفىلنحركهبالشيخقورنإذاشابأئ

بالغةعةسفىالنقيضإلىالنقيض

النجاحإلمويدفعه4طموحهسيساعااللهأنيعتقدطموحاالشابكان

وانتظاراتهآمالهكلمحتهقالذىالوفرالمالوسيعطيهمذهلةبسرعة

جيدبمحصولتبمتراألشجاروبدأتتالخوخزراعةفىمالهكلووضع
يومذاتصدمولكنهالخيرمنالكخرسيعطيهاللهبأنيقينازادهمما

عنالشابوتغيبالمحصولكلأتلفالذىالشديدالصقيعينزول

فذهب4االحادأياميهملهاانقبلمنيتعودلمالتىالكنسيةاعاتاالج
لهالعالقةإنهقائالعارمةبضورةيواجنههبهإذاوعنهليسالهالقسيس

الذيحبكقالتمهةبرالقسيسوصمتبالصقيعبستانهيتلفالنىباإلله

الصقيعبدونأفضليكونقدوخاأنيعلمفإنهالخوخكبمماأكثر
بالصقيعأفضلتكونقدأنكأيضةجملمولكنه
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الغدشيلرقس

عاصمةبرجةعندحدثمامرقسحياةنىاالرزةالفشلنقطةكانت

التبشيربةبولسرحلةءأثنافىذلكوكانالصغرىآيخاجنوبفىبمفيلية

الرحلةهذهفىبرناباوخالهبولسمعمرقسسارأنفبعداألولم

نحومتجنهنالبحروركبواقبرسوألىبولسسرجوسربحواأنوبعد

الرسولنمعاالسخمراررافضاأورشليمإلىمرقسرجعالصغرىآسيا

صدمةالشابفىصدمبولسولكنالسببعنالكتابيفصحولم
برجةالنوالمتاعبالصعابهولمنرأىلمامرقسرجعفنهلقاسية

والححياتاألمراهافتننشرواطئةمنخفضةبقعةفىتقعبمفيليةعاصمة
بقعةالحذهفىالمالرياىحأصابخهنشمهبولسأدترامسىبروفسورويرجح

كاأنطاكيةإلىبرجةمنوالرحلةبهاءناالتىالجسدشوكةلهوخلفت
اللصوصوكئرةالمواصالتلصعوبةالرحالتوأخطرأشقمن

المسافريصلوعندماالمسافرينتواجكانتالتىوالمنخفضاتوالمرتفعات

سطحعنترتفعالتىالمدينةإلىيصعدأنعليهكانةبيسيديأنطاكيةإلى

سيلوقسالهامدينةعشرةستمنواحدةوكانتقدماالفأربعةالبحر

والجهدفالتعبحالطأيةوعلىأيخهباسمجحيعاودعاهاايألول
الغضالشابواجىواالمراضةواالووالمرتفعاتوالمنخفضات

الفراشتعودالذىالثرىالشابنعلمكماوهوالخدمةعنردتهولعلها

أوالمتاعبوالخاطروالبحارالجباليألفولمالناممةوالحياةالوئير
أوأومشقاتمتاعبمنواجهوالماالخدمةعنتراجعواالذينأكـروما

ولعلثاإليهوالحنينالوطنحبالسببكانوربماصعاب

واحضانهاحبهافيهاوافتقدأمهفيهافارقالتىاالولىالمرةكانت

بالدهميركواأنعليهمكانعندماالكثيرونالخدامضعفماأكزوما
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انهعلىرجوعفىأملأوعودةفىءرجادونغريبةأوطانلى

علىبولسبحكدمضاقالنهآاالماإلىالتقدمرفضمرقسبأنيعتفدالبعض
نفسهبولسشجعالذىوهواألسبقهوبرناباأليـسبرناباخاله
خالهعلىمتقدمأالرحلةفىيظهربولسوهاالطريقأمامهوفتح

غيوركشابعيستطيالوهوفيهاطومنللوحلةكقائدعليهومرزأ
حالأيةوعلىالوضعهذامثليقبلأنمركزهوعلىخالهعلى
النصرفهذامنبعمقءاستابولسأنالواضحفنالسببكانأيا

لخدمةأخرىمرةيصدعلنالثمابهذاأنوقلبهذهنهفىوتمكن

ثلقباسأللفاللهنعمةأماميصلحالبولستصورحتىالنهالذنشكرولكننا
الحياةفىالنجاأو

الناجحرقس

فتلكالعظيمالنجاحإلىىالقاالفشلمنمرقتحولكيفأما
التاليةالزوايامننراهااننستطيعولعلناتروققصة

ةبولسودوسمرقس

سبيلفىعقبةأنهلوكمابداالذىبولسيرىأنتشمابلحولكلوبوحق

أدقكانمرقسيوحناأنإذميهقدهعلىقيامهفىسببآالثمابخهوض

والثوببفمهملتصقةهبيةالذوالملعقةبيتهمنيخرجالذىالناعمالشابإلى

الخشونةحياةبعيدحدإلىتعوزهوكانتجسدهعلىينسابالناعم

ثورةوكانتواألمنوالدعةءالهدرفىتكوناأنيمكنالالتىاوالرجولة

طفهوحنافورغملبرناباوإعزازهحبهرغملقبولهرفضهفىبولس
كانتموقفهضيقةإلىالشاببتنبهأنفىسببأمسيحىكإنسان

ومخادعةغاشةقبالتأيةمنأقضلفيهاحدثهاالتىالمحبجروح
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بمرقساللهرحمةمنكانوخدمتهمستقبلهعلىتفضىأنمكن
إناالولىالعالميةالحربعنمئرةقصةفىعليهبولسقساأن

ندخوليتأهبونكانواالكتائبإحدىفىاإلنجليزالضباطبابالثمنثالئة

استطاعوقدالحربمنمرتاعآخائفاقزعامنهمواحدبداعندماالمعركة
عنيتخلفأنالسياسىالنقوذذوىالرجالمنكانالذىأبيهطريقعن

ايرلنداإلىالشابوذهبالحربدخولمنوينجوالمعركة

كانوبينماللزواجوئاهبجميلةحلوةفتاةلنفسهخطبحيث

لراصغصندوقأيحملبريدالرجلءجايتضاحكانجلسةفىوخطيبتهالشاب

الفتاةفضحكتبيضاونرتينصغريشتإنفيهوجدفتحهوإذاستلمه

بالقصةهافأخبرأميناالشابوكانتعنيانمنهاستفسرتوللمنظر

عنوتخلفهجبنهعنكتعبيرالطردلهأرسالالجيشفىزميليهانوكيف
قبحتهامنوأخذتبالجداوجوامتألالفتاةبسمةوتالشتالمعركة

الشابفامتالوخرجتوتركتهنالريشتإلىوضمتهامماثلةريشة

إلىذهبماوسرعانمتأمالقليالوقفثموالعارىافئمن

قليلةأسابيعإالهىومامستعارمانحتالجيشدخلوهناكلندن

واحتدمتمنهاخرجقدكانالتىالقديمةالكتيبةفىنفسهوجدحتى

عثآبينأنقائدهيسألبهوإذزميليهأحديعدولمليلةذاتالمعركة
يغامرأنهلهمؤكداجدوىدونيمنعهأنالفائدوحاولالرجلعن

الجريحالضابطيحملوعادبالذهابلهحمحأصرإذولكنهبحياتهلكبذ

يمكـهالالنكالعودةمنلكالبدكانأنهأعلمأناتوميالهقالالذى
لزميلهوسلمهاالثالثمنريشةتومأخرجماعانوسجباناتكونأن

وفىيدهفىوهىوماتيحتضروهوعيهاوقبضبيدهفأخذها

ءالماطالبآيصرخوكانبشظيةالثانىزميلهأصيبالهجماتمنهجمة
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إلىشربهالذىلزميلهوأعطاهقأسعمنهالفليلصوىتوممعيكنلم

وأعادهاالثانيةةالريثواخرجتومأسرعممنونأالجريحبدأوإذنقطةآخر

بالجراحمئخنابالدهإلىعادوإذوقرحبحبأخذهاالذىزميلهإلى

تلبسيهكانتقتاةإليهعتوأساألبطالهءوزمالتستقبلهالجماهيرجاخرت

بالطنممزوجاصندوقالهافقدماالحمرالصليبفىالممرضاتثياب

الثالئةالريشةلتجدالصندوقفتحتغرفنهاوفىطفأخذتهوالدم

حمئىاالمعركةقمرقسكانوهكذابطالالجبانتحوللفد

الجبانهإلىالبطولةعودةفىعاماليدرىالوهوبرلسوكانواالعظم
ثالرعديدث

هبطرفإنوالتوبيخبالشدةمرقسعالجقدبولسكانإذاأنهعلى

مشجعخيركانتنفسهبطرسقصةولعلوالتعزيةءبالرجاعالحهقد

الحرجةالمحظةفأبطرسيتحوللمالمسيحمعركةإلىالعودةعلىله
نفسهالمسيحتحدىإلىالجرأةبهبلغتالذىبطرسالجاريهأمامجبانا

يعرفكانالمسيحولكنطالجميعهصأنولوحتىأعيناسيبقىأنه3بالز
كالوعلوهو4بطرسيرىوكان4نفسهبطرسيعرفمماأكثربطرع

منلهيكنولمالشراكبهأمسكتعندماالشبكةفىيتخبطالذممط
والغفرانهضبهربتأحماقفأالحفتهالتىالعطوفالحلوةةالنظوفىإالأمل

منمرقصيوحناوعرفالدقيقالوقتنىطوقهىالذالشاملالواسع

تالميذيختلفومهماتالمسيحفىيثبتأنينبغىالداثمءالرجاانبطرس

ضعفاتتجاهضيقهاأوقلوحمهمسعةوبرناباثوبولسبطرسبنالمسيح

وأحنوأصدقوأكلأوسعالمسيحقلبفإناالخريخه
قبلهالمعسيحيسوعولكنمرقسقبولعنبولسقلبضاق
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نىهنابرنابادورننسىالأناالمركاذمهمابنايجصلانهلى

فىالدـروسأعظممندرسأيعطيناوبرناباطالعميقالفشلمنالفتىانقاذ
دفىوالمتروالمهزمالخائفوللضعيعتالمثحجعدائمأوهوتالنفسوكرمحماحةال

هنالنايعطيهالذىالخاصالدرسفإدطعندهماحةالتكنمنهمالكن

أوتقفأنياالولىيجوزفالالناسجميعمعكانتإذاالسماحةأنهو

كثرآءاألتفياالناسبعضإنوالصديقواألهلالقريبدونتثردد

قسوةأشدالعادةفىيكونونوهمشجاهلونهأوالدرسهذابحهلونما
تصورخشيةعنهمبحيدينيقفونماكثرابلإديهمالناسبأقىعآل
نىالنزاهةأنعلىءوأقرباأهلألخهمحمهداهذايفعلونأنهمالناس
اقركمانتىالضعيفدةمسانطريقفىعائقاتتحولأنينبغىالذاتهاحد

يساندأنهاحدهمربتصوأنيخشفلمشجاطبرناباكانوئدصدبفاأو
عالماتمجملالشابأنطالمايكونماليكنأختهابنألنهمرقسيوحنا

أضعفهممنتجاهءاألقوياواجبهذافالصادقةالرجوعورغبةالتوبة
ثمابالبرناباأنقذلقدهالحقيقةوفىالتجربةأمامأقلاوأصغرأو

الرحلةفىواصطحبهمسئوليتهعلىأخذهعندمااجعروالةالفشلمن

القوةفىالدروسأقضلويعطيهويقويهثجعهويويدربهيعلمه

فيهرالكبءرجايخبأنالصغيروأبىوالثباتواسلماسوالشجاعة

واألشجعاالقوىالحياةإلىالثانيةالفرصةالمروءيأخذكيفمنهوتعلم
ثلفقدأمريكافىالينوىوالبةمنشابكانواالصلحواألكمل

العملفىفشلثموهزمالتشربعىالمجلسإلىسعىالتإليهالسنةوفىعلهق

عصبىايهارلهحدثعاماوعشرتسعةممرهكانولماثانيةمرة

مجلسانتخاباتفىهزموكذلكالمجلسفىالخطابةمعركةفىهزمثم

الشيوخمجلسانتخاباتفىينجحولملمانالبرانتخماباتوفىالوالية
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مجلسإلىأخرىمرةسعىللرثيسنائبآالرشيحمعركةفىهزمسنةبعد

الشابهذاوكانرئيسألمجمهوريةانخخب0681سنةوفىثلوفيوخالث

لنكولنابراهامهو

علىاالزارالالبسللشابنعجبأندونالقصةنخغأنيمكنوهك
منيدىبنازارهتركأذبعدعرياناالصليببومهربوالذممطتكريه

عندتوقفهبعدأورشليمإلىفاشالعادالذىوالشابعليهالقبضحاولوا
ئاالسكندريةمدينةفىوشهيدأشاححدأقضىالذىوالشيخممفيلجةبرجة

ولكنهاةاالخيروالصورةناالوليتقالصورتبننوشتاذ4يةالمصربالدنا

ذكرناذافواألنفعواالحسناألفضلإلىغرتالتىحىاللهنعحة
أوربيةغابةقلبفنكابيتعنيقولوتهاالتىالقصةوتذكرناهذهكل

وكانالبيتذلكفىاحوااسرححيدهمغنموافإذاالصاثدوإلرثابذكحب
جالهاأفسدأنحدثكبرةطردبهوكانتتوتصمجمهبنائهفىجميال

مشوهآالمنظروكانرانهابعلىبعهاصبواوسالصوداشربوامنبحض

المشوهةالبقعةفولمجرةءمايخوضغزاالفرسمبارعمامرءجاحتى

الساحرالمنظريسهويهمكانائحينوالرالغادنإنحتىجماالالقبحوتحول

هذاكانفإذاالمسكوبةالصوداعنالمخخلفويهالتغطىالذى

رائعأجمااليحولهانابلبفحعالقبحيغطىأنالاستطاعقدالرسام

وحياتكوحياقمرقسحياةفىنفسهالتنىفعلقداألعظمالرسامفإن
وهزيمتنانجاحإلىوفشلناقوةإلىوضعفناجمالإلىقبحناحولإذ

لخدمةفافعألنهمعكوأحفرهقسحـرخذلالقولمعهيحقنصرإلى
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31

لوقا

11تى2سوحدهلوتا

يطلققماأوربادخلتالقوطجحافلأقدامتحتروماسفطتعندما

وتدمتواليةقرونخمسةاستمرتالتىالظالمعصورالمؤرخونعليه

يملكونالالذينابرةالبرمناةالنزكانإذوالحضارةالعلممصابيحانطفات

ءثىكلبفروفهاتحطمالتىءالحمقاالعاتيةانكالثرالغاكةالفوةسوى
وذهبحتاالنفائساثمنكانولوحتىتطأهماكلبأقدامهاوتسحق

ورجالءالعلماجعلالذىاللهرحمةلوالالظالمفىلتغرقطريفهافىأوربا

معهمويحملوناالديرةإلىينكسيحييهربونوالمعرفةالثقافةومحبىالدين

لهمالمتاحةالوحيدةالفرصةويجدوننحطوطاتمنحملهيمكنماكل

لناسإلىأخرىمرةطريقهالنورشقلماذلكولوالوالعلمالمعرفةلنقل
النورأشعةمنهانبعثتالذىالوحيدالمصدـرهىالكنيسةكانتوالحياة

إالالكنيسةتكنولمجانبكلمنالظالمأطبقعندماوالحق
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والذىالنورمعطىأاممالذىلوقاأمئالالمسبحينمنجموعات

الشمعةكانترومافىزنزاتهنىبولسجوارإلىيومذاتجلس
الدنياأضاتأنبعدنهاينهاإلىتأقأنوتوشكتحزقالعظيمةالمضيثة

العالمعلىةاالخيرأضواخهاتلنىوهىالثممعةجانبإلىكانولكنكلها

معلكخهااالولىالشمعةلمعانئتكنلممضيثةصغيرةأخرىثهعة
زنزانتهفىبولسوصاحوالجميلةالعظيمةاأضواعترسعلكانثذلك

خلفالذىلوقاألجلاللهنشكرونحنمعىوحدهلوقاالقديمة
مابقيتسيبقياناللذفيلنالعظيمالضوئينالرسلوأمماللوقاإنجيللألجيال

وجيلهعصرهفىيكونأنقارئلكلنتمنىومعلجهاومااالرض

نورأنتمحياتناأنارالذىاالعظمالنورقالهالذىيالمعنىلآلخرفينورأ
يلىفيمالوقانرىانذلكبعدالمفيدمنولعله541منىأالعالم

جمهوومنلوقا

أوالنورمعطىداتعنىالتىاليونانيةللكلمةاختصارلوقاالكلمة

كانتوماذاولدأيئأمابالمسيحاآمنوالذقاألممنوهوالنورمانحأ
ولدأنهيظنالبعضكانولنشيصاعخهانعرفنكادفالاالولممانشأته

أنطاكيةفىولدأنهالراجحالرأىأنإالمكدونيأكانوأنهفيلبىفى
والذىاليومإلىيوساييوسمأيمنالوحيدالرأىيكونالرأىهذاويكاد

اطبامهنةلمجترفوكانأنطاكيةمواطنىمنكانالذىلوقااقال

بقيةمنمعروفاوكانبولسبةفىحياتهمناألعظمالشطرقضىوقد
المعنىومجيرأيدوقدبهماالموحىلنالدينيكتابيهتركوالذىالرسل

الصرفةعنبعيدأيكنلمالذىأنطاكيةمنالطبلوقادابوصفهنفسه
للرسولهتاجمأكانوالذىذلكأممالهتظهركمارانيةالعباللغةالوفئ

بوإليهأشارالذىإنجيلهكتبوقدتجوالتهكلفىلهورقيقأبولس
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يمتههاالوقتذلكفىالشائعةالطبنةموكانتمرةمنكئر

االمبراطورةليفياحررتوقدزثالمحرءأبأأوالعبيدهنالمحررون

ويعتفدةالطبمهنةوتعلموامنهمرأكبعددآقيمرأوغسطسزوجة

يكنىإذاألخيرهذاوأنثثاوقيلسبيتفىعبداولدلوقاأنكئيرون

مركزأومقامصاحبإلىتشيراليونانىاالصلفاعبارةوهىبالعزبز

أنطاكيةآحاكانأنهيرجحونولفـاالوالةأوالحكامطبقةمنكانممتاز

ودمائةوألمعيتهبذكائهوأعجبايصغرالصعبأحبإذاهذاثاوفيلسوأذ

والقافةالعلممناهلمنلينهلىطرسوجمامعةإلىبهوبعثحررهأخالقه

الطبلتعليمممتازأمركزابالذاتوسطروكانتوأغناهاأوفرها
كثرونوبظنألمعيابارعآوكاتبأطبيبأبكونكيفالفتىتعلموهاك

التالميذدعىحيثأنطاكيةمدينةفىالمسيحلواقبمنأوائلمنكانأنه

يضحلكانالرجلأنالثابتنحالأيةاوعامرةالولمسيحينمناك

أهميالعلمجيدةمنهات

الوميعلوقـا

كانأنهكتاباتهمنوببدووالرسمالالصابةفىبارعأكاتلوقاإنيقال
بأقىكانأنهالبعضيظنحتىوقوةءعحفاوأكرهاالعقولتأكـرمن

الجبارالرجلهذالكنبولسالوسولذمنإلىالناحيةهذهمنالتالميذ

احمهيضعفلمالذاتونكرانءاالختفادائمالهيحلوكانوالذهنالعقل
كلولمحسيقولاظتامأوءالدفىءسواكتاباتهأركانمنركنفىولو

يقولهأنعنامتنعممابلقالمماالالسرإلىأدخلنالقدعنهتشابل

معلوماتهمهمليستقىمتعددةبشخصياتالتقىأنهالبدمثالإنجيلهكتبفعندما

هذاإلمطيشرلمولكنهمنهمواحدةشكوالاألمءالعذراوكانتالمدققة

االعاالسفركتوعندماتالقصةكلفىقاحمهإلىيشرولمءاللقا
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قيأنإالأبلكنهالمسرحعلىظهرواالذينمنواحدأءسانأنهع
نفسهعنيذكرالوهوممينهتفعلماثهالهبعرفأنيريدالالنهاحمه

كتابنأجملكتبأنهومعذلككليخنىأنآثرأنهيبدصإذةالبتةشيئأ

ينفغالعلمكانوإذاقلبالوتواضعالوداعةخلةسيدهمنأخذأنهإال

بالنعمةالعلمجانبإلىامتألالذىالرجلهذاينفخأنفىينهلحلمقإنه

فنأيضاالرسحميعكنكانأنهصحفإذاواالنتفاخالغرورمنغفظهالتى

فنهماياتمنينتهواأنبعدعادةالرسامودتيفعلهمابفعللمانهالعجيب
يشأفلمالعظبمالرسامهذاأماالصورةمنركنعلىمأحماعيضعونإذ

منأيةعلىيضعأنالكنيسةوحياةالمسيححياةصورة3يروهو
اإلطالقعلى4اسالصورتين

الحبيبلوقـا

التالميذمنالكثيريئوسطفىاللقبصهذالوقاانفردلماذاأعلملست
منمتوقداشعاعحياتهفىكانأنهيبدوببولسأحاطواالذينوالمؤمنين

المحنةلحظةفىيضحكالذىالمبتمممالبثوشالومملكنمماورافي
المريضإلىيدخلكانولعلهوالضحكالبشاشةعلىاالخريئويساعد

ابئسموقدإاللركهبفالوالخوفوالمتابهبالمرعذاباتتروعهالذى
فاللفظالن11والحبيبالطبيبكلمةبنالبعضويربطوترنمتغنىورمما

وجهعلىوتلمعتظهروالرحمةوالحنانفالحبضعانقانوهمعاادفانمتر
تكتضفأنحهليالورمما4والمتاعبواألمراضاآلالمفىالخصوص

فىوظيفةفوجدممالشابطلبواتمآسىاالزؤفاإالالحبحقيقلى

ولكنمناسبغهروالعملطويلةالعملساعاتكانتمصنع

دعاهوقدفوقهاساعاتوالعملساعاتبشتغلفكاناجتذبهاألجر

شاركهميأنوطلبواولهوهمرهمحفالتليحضرمرةمنأكثرهءزمال
481



ظلولكنهاضطهلموهشمنهونحرواعليهضحكوافرفضالنففاتى

العطفمنشيئآلهأظهرمنهمواحداستطاعوبعدمدةويوفريعمل
يتطبواالمرالبصرققدتأختآلهأنوخالصتهاقصتهيعرفأن

علىلحصولقواهبكليعمللذلكوبمرهالردمريعةممليةءاجرا

مسلكهمتجرالقصةرمالوةعرففماالوقتضياعقبلالالزمالمال

العملبةءاجرامنضهمماأموالهممنلهوقدموابطالتوعدوهتجاهه
لمجحيعبالحبوضيثاحالايةعلىلوقاكاذالحالفىألخته

ةالظالمفىالنورثـعكمامنهيشع

الوفرتالى

وهولبولنتهرأونحنالضاسبينالوفىلمحلنادرامضاللوقاكان

تلفتلقدبالتعببرفاهصورةبأيةنعلمالونحنمىوحدهلوقاأليقول

األلمنفسهعلىراذفهلاالمنالوفىلوقاإالبجدفلمويسرةيمنةحوله
وهلاالشرافببرينعيناهالتحعتأمالعبارةهذهيكتبوهوالعميق

وهوءوالوالءالوفامنينبوعفىكسهأمالدموعمنمدادفىقلمهكس

اختلطتلقدالقاتمةالمحظةفايخنهلمالذىالصديقإلىيلتفت
لوقاوللهرفيقاكانالذىالصديقديماسيذكرفيوثذهنهفىالذكريات

إفىالحاضرالعالماجتذبهإذذحبولكنهكولوسىرسالةفىءجاكا
وموقاسياعدواوغولصديقاكانربمااخريذكروهوتسالوني

والرثالطيبيذكرفهوكضيرةشرورالهأظهرالذىالنحاساسكندر

كانمىوحدهلوساليقولاأللمفوقيرتقعنهولالحياةقصةفى
صديقهجوارإلىالمحنةلحظةفىيقفالذىالجسورالمحبالقلبيحمللوقا

4ووالووفافحبهفىشبهةأقلتبدوأواجعيترأودديترأندون
ديماسعابذكروحووالدموعبالتأترغامتابولسعينىأنأظنحالأيةعلى
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فىأحوجناماةالحظاتأتعسفىمعهبنالذىولوقاتركهلذى

لوقامالمتمكنةءالوفاروحإلىالمسيحيةالحياة

اطبيبلوقا

الحبيبالطببلوقاعليكميسملوقاتذكرأنهوالراجحالراىإذ
كولويىالهلالتهرفىلهبولسالرسوكوصففى441كو

عندالمعتقدومنحياتهطوالكطبيبرسالتهبؤدىاستمرانهعلىدليل

وعلهأمراضهمنلمعالجغهبولسمنقريباكانأنهالمفسرينمنالكثرين

مملهبينالفارقوماالسؤاليعنوقدثاتعرضالتىالكثيرةوجراحه

بلبعيدفارقوهواوبعلالمسيحيةإلىاهتدائهقبلكطبب

بينالفارقهووالتانيةاالولىالصورةلنبالفارقإنجدأوبعيد

البحثبيئالفارقأوءوالعطااألخذبينالفارقأووالرسالةالمنهنة

الخريجينأمامخطاباأحدهميلقىأنقبلالباذلةوالخدمةالمقابلعن
أهدافهمعنيسألهموأخذالخرمجينءهؤالاجتمعالجامعاتإحدىفى
ميندلعثهوذاكمحامفقذاتخصصهوفقلمجيبواحدلبكفإذاالمستقبلفى

أنكميبدوالرجلوقالأشبهومامحاسمباورابمطبيبوثالث
عنبلمهغتهعنمنكمالواحدأسأللمأناالسؤالإلىتتنبهوالم

بالرسالةيخزلمنوهناكرسالةإلىالمهنةيحولمنفهنهالثرسالته

كمجردالدينيةبالخدمةيقومالذىالدينخادآإنالمهنةمستوىإلى

الرسالةيحولفإنهنفسهعلىبغجفآأوثقيالولوكانحتىبهيلزمواجـا

النقاذالكاملدهجويبذالالمريضعلىينحنىالذىالطبيبأمامثنةإلى

منيأخذماإلىتطلعوبدونوتبوممشقةجهدمنتكلفمنهماحياته
باحساسـهتبدأالرسالةإنرسالةإلىالمهنةيحولإنسانفهومقابل

اللهيمجدأنيلزمهالتىيالمهـنةاالرضإلىاللهمنسرسلحملهفىأنهاإلنساذ
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أعظمعنالكلورنورممكتشفحمسونجيمصسسثلعندماها
هوإليهوصلاكتشافأعظمإنجوابهكانإليهوصلأكتشاف

وكانتخلصهالذىالوحيدالخلصهوالمسيحيسوعوأنخاطىأنها

بالممثرطالمريضمعأتعاملبارىدكتورالعظيمذمىالفرالجراحعبارة
بروحمسحهاولكنهلحمهنتهلوقايغيرلماياثمفيهالذىهواللهولكن

كلفىخرجواالذينالمرسلينءاالطباجيشفىطبيبأولفكانالمسيح
ةأيضآالروحءبشفابلفحسبالجسدءبشفاليهتمواالواالزمنةاألماكن

وهوالطبيبعلىالمسيحروحيسيطركيفتكشفالتاليةالقصةولعل

الواحدةالساعةكانتالرسالةإلىالمهنةمنلهفيحوواجبهيؤدى

متالحقةيعةسعاتقىإلىيستمعالمعمتشفىفىالساهروالطبيبصباحا

ويحتاجالموتسكراتيعالججرمجةهناكأنلتعلنضةالممردخلتعندما

نفسهيجيزوهوالعملياتغرفهإكالطبيبفأسرعسريعةممليةإلى

الطبيبفغرحتىالجربحعلىءاألضواتسلطتأنوماهيلهفىوالمبضع

الممرضةوقلقتجبينهمنالباردالعرقوتصببعيناهوجحظتفاه

ستجمعوءبمثىأتشعردكتوردكتورتقولوهى

الجريحأنوقدتبينالاليقولوهونفسهالطبيب

الجريحوكانعاماعشرخمسةمنذالصباميعةفىماتتالتىابنتهزوجهو

ولعبالخحرلمعاقرةعنهاانصرفلكشهابنتهتزوجوقدلهلصديقابنأ

الشريرالزوجضحيةوذهبتالمرضفانتابهاةعذابفىتركنهاوقدالميسر

وتركالوحيدةابنتهكانتإذالصدمةالطبيبيحتملولمأالحمهت
نفسهوأغرقماالمستشفىافتتحوهناكاخربعيدمكانإلىوذهبالمكان

الحياةنضارةفىذهبتالتىالحبيبةابنتهينسىلعلهومتاعجهماآلخريئاالمفى
أمامهيمئلذلككلفىتسببالذىزوجهاهووهاالصباوميعة

781



أعطتوالموتالحياةبنالنهاصلالخطعكيقفحامريخعيفا

صاحبإلىمنهنةرجلمنالطبيبمخولالمحظةتلثوفىلخدرالمحرضة

ليصابعينيهالجريحوفتحوتجحتالعمليةأتمساعفبنوخاللسالةص

مناآلنمأمفأنتبىيالهيخفولطجيبهء4أمايرىوحوبالذهو

جرصكماالضمدإلىتيخملوكأناللهءشالقدوخياقريبافىوستثنجطركا

وآالمكثالدمشهوةفآقتلالنازفدمكةنقسىجراحجسدكنجراح
إنسانككلإنسانعينىفىأنتفإذاالثأرحمىىنئفنهاتأطالمريرة

أوضكالذىاللهنورداخلىفىأشعلتجراحكاإلنساذتونةهـيطلب

منتستمدالعظيمالخالقإلىفوقإلىبضعصاترتفعننهسىفإذابخبرأن

بدأتلقدأقولأنأستطيعفقطاآلنقبسأ3نورمنوقوةجبررته
شكرأاصشبنىيالكوشكرامنهبوأقيشاللهاعرف

فىاإلنسانيؤديهاآنشيمرسالةأعظمإلىالميخةتتحولالروحهذهبمئل
األرضعلىالحباة

المؤرخأمالبلوقا

اإلنجيلسفريهكانتولألجبالللعالملوقاتمدمنهارسالةأهمأنعلى
وأمماللماالدنيافىكخابأجملريتانعليهأطلقوالذىباسمهالمسمى

يلىمامالحظةنستطيعولعلناتالرسل

أظهارعنالباحضيننهجسؤرخأوككاتبقطينهجلملوقاإنأوال
علىتوينممارككانأصبهاحمهمأوكتاباتهمخالالمغإتباخهاأونفوسهم

جهاداجاهدولقدأمريكاأنجبهمالذينالكتابأعظممنايخالسبيل
ذهبلقدوشهرةمركزمنإليهوصلماإلىيبلغأنقبلجبارأطويال

يفتحونالملوكوكانعظيمااستقباالفاستقبلأورياإلىالمراتإحدىفى

ورجعبالرجلوإعجاجهمتقدبرهمإظهارفىهدونويجقصورهمله

881



ءوالعظماالملوكيستعرضكانالطريقوفىأمريكاإلىعائلتهتويئارك

أبياإلىتيحيللهتقولالصغيرةبابنتهوإذاوإعجاببفخرحيوهنالذ

تعنىالالصغيرةوكانتاللهإالالناسجميعقليابعدستعرفأنك
الكئريئتالحقالتىالحقيقهولكنهاهاتعبرإليههبيئلىالذالبعيدالمعنى

اللهمنإليهالموحىالكاتبلوقاأمااالرضأفابابأرمن
الخالديئالعظيحبنكتابيهءازاباالتضاعياإلحساسيمتلىودبعآكانفقد

يظهرالذىونممضموندتهكلهالمجدمعطياالظلقيبقىأتإالألىولقد

وكضيسةالمسيحعنسفريهفى

قصةفيهماودونلوقاكتهمااللذينالعظيينالسئيرثإتوثانيا

تقديرهيمكنالاليشرىنصخالداتراتأاضحياقدةوالثنييالم

تمنبأى

العظيمينالكنزينهذينأماملرةقصوقئةمنلناالبد4واحا

قإذاإنساذهوحيثمناإلنسانإنجيلكانلوقاإنجيكأنفماواليثبه

الخارجاالسدالمسيحباعتباراالسدهومتئبانجيلالخاصالرمزكان

يشبرالذىالثورهومرقسثهيانجيلالخاصالرمزكانوإذايهوذاتسجطمن

هويـوحنابانجيلانالصالرمزكانوإذاثواالحـمالوالقوةالصبرإلى

هولوقايانجيلالخاصالرمزفإنالمسيحالهوتإلىدريشالذىالنسر

فالخالصوأممىءيهوبيئيفصلالاإلنجيلمذاأننجاعتباراإلنسانرا

السامرىقصةعغالوحيدالمتحدثمونراهتموممامريينوللهود

711191لوالشاكروالسامرى0373ة01لوالصالح

45272لوالسريانىونعمانصيداصرفةأرملةإلىأشاروالذى

ومنالمشارقمنيأتونألالقولالمئةقائدعنالحديثفىأبرزوالذى

3192لواقهملكوتفىويتكئونوالجنوبالشمالىومنالمغارب
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الوحيدفهووالمضطهديئالمظلومنإنجيلاإلتجيلهذابفهمدعاقد
76355لواالفريسىحمعانبيتفىالخاطمةالمرأةإلىأشارالذى

الذىوحدهوهو01ا91لوالعشارزكاعغكتبالذىوهو

أنعنويكشفالصالةانجيليعداإلنجيلوهذاالئاثاللصقصةإلىأشار

صلالمعصوديةفعندالصالةفىحياتهمنكثرةأوقاتقضىالمسيح
جبلوفى621لوصلىالتالميذاختياروقبل32لو

2223لوبطرسأجلمنصلىكما992لوصلىالعجل

الليلنصفطفىالمصلىالصديققصةفىالصالةقوةعلىيركزولوقا

إنجيلوهو8ا81لوالظلموقاضى11531لو

الحديثفىيفيضالذىوعندهأعظممكانأالمرأةأخذتربمابلالمرأة
مريمعنالمتحدثوهووحنةاليصاباتعنيكتبوهوءالعذراعن

الغبيالغنىعنالمتكلمفهرالمالاخطارمنالمحذروهووالمجدليةومرثا

ستهدمحياتهأنيرفولموالهدمءالبنافىوفكركورتهاخصبتالذى
فىالمسيحأسفروقدولعازرالغنىعنالمتحدثوهويومهضهايةقبل

لوقاأنظالمالومناألبديةمناالخرالطرفعغالقصةمنالباقى

العباراتالستخدامالونانيةاللغةءعلمايقولماعلىيميلكانكطبيب

عنواستخدمااالبرةوثقبالجملمثلفىومرقسمتىنحدثفإذاالطبية

الجراحابرةعنتكلملوقانفالخياطابرةإلىيشيرالذىاللفظاإلبرة
ماكفسياقفىالطبيةالعباراتاستخدامفىرغبتهعلىيدلمما

ونشاطهاامتدادهاويتابماالولىنمكنيحةيؤرخاالعالسفرفىاهنرونحن

آأمافقطليسومركزهاالمسيحيةحموعناالممالسفرفىكشفقد

صقبروالىبولسفسرجيوسالرومانيينءاالروأمامبلالشبأوالعامة
ضدهايتحيزالكورنثوسفىكانوالذىسيكااخووغاليونجهابؤمن
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يستحقشبئايفعللمبولسأنتأكيدعلىيحرصليسجاسكلوديوس
السفرأنعلىوأغريباسفستوسأيضاعليهاتفقماوهذاالموت

اإلنسانيةدينتكرنلكلتءجاالمسيحيةأنعنفيكشفأللكمنأكثريتقدم

يعتقدكانالذىثودىاليعندتصورهيصعبكانالذىاالمركليا

كرنيليوسءومجىالسامرةتجثمرإلىيشبهـقالوشولالختاراللهشبأنه

نرىعشراظاساحاالوئشرقآوغربأالكنيسةوامتدادةالمسيحإلى

اليهودىتمامامعالمساواةقدمعلىاألممىيضعمسيحىمجمعأول
تالميذهدعاالمقامالمنتصرالمسيحأنعنلوقاكشفلقدحالطأيةوعلى

االرضأقصىوإلىةوالسامرواليهوديةاورشليمفىلهشهودااليكونو

والكاتالحبيبالطببالرجكقصةختامإلىنصلونحنلناالبأنهى

والصالةالتكريسبطيبحياتهفىءشىكلصحأنهنتذكرأنالمؤرت

وقدأالستقاللحرببعددستورهميضعونوهمصيوتاالمريكانوإذا
جدوىدونتعددةأسابيعموادهيناقشونوظلوامؤتمراجتمعواف

فراثكليئنجيامينطلبوعنهدئذوالفشلوالتشاحناالختالفمنجوث

طبقبللمانالبرفىأممالهميدأواأالالمؤتمريرأسكانالذىواشنطونمن
وضعمنذلكبعدضواتموقدالصباحيةبالصالةومساعدتهالذحرنة

أتمأنبعدوبسترنوحكانإذاالعظـيمتئليدهمهذاواضحىدشورحم
علىاللهواليشوصاعديهزوجتهمعانحنىقلحهطسحوحرقاموسه

لوقابأننثقفانناالضخماالنجازثذاعلىأعانتهوالتىمعهالكريمةيده
الشكمنهوبوحىالعظيمينالسنهرينهذيئإدتهسلطانتختشبيوهو

الوحيداألممىاألجلصنشالعصوركلفىوراونحناللهشكرأنه

وسفرلوقاإنجيلإلضبالجديداالعىفىالفرصةهذدلهأعطيتالذى

الممالا
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31

أفتيخوس

قىجالحاأفتبخوساصسـمهشـاتوكانال

02أعداضعيقبنرممتـتلزالطاقة

منأولحنيثرذوقاالثنيسةفىالنيامأبوداأفتيخوسعلىيطلة
وفى3ضيسةافىوالنوماالخرتسونيأنشيمالولكنههافناموا
حدإلىالدينيزباألمورالميتمينتشغلظاهرةالعظةءإلقاأهـاظدمةءأثنا

أهوتاالحالة3هذمثلفىالملومكنالسؤالححذاتثبراوكبعيد
ضيسةالثهاسالوعاظثاكىيرأحدنصحوقديثونقداعظالو

بضوقظهإليهتذهبالالوعظءأثنافىايناآأحاالحظتإذالهقائال

صاتذلكمنأسوأهوماإكاالمريصلوشدوأيقظضأناإلىال

وعندماصمةالمخاإكببذأنرفخسوقدالصغارالخلمانمنواحالمجر

عينهالوقتفهـينحينىالراعىوعظالنأحالصببالىعنحألوه

اناوالةاليقظعلىزبقاأفافالةالنوممنيمنعنىحيالمزجمالمرتهصو

يلتفئماأكهومانئسهالسامعإلىيرتالسببأنآمالنومعالبقادر

391



أإالبملثالوالذىالمنعبأوالمجبناوالملولبالساالبليهلواعظ

السامحينبافأذانومحرححافاوبالكالعظةفحساحةكانتميماينام

هذهلمناقتلىالحابأمامنايضتحالمشهودةالليلةتـلكفبنريخوأأن
وجووالموعوعليىلواعظصورةشاتالفتعطيناقالىسالقفيالث

يلىفيمانتأملجاأنمجسـنفيثالعظة

الواعصوبولسىفتيخوس

يتمنىكاذالذىأوغسطبنرسالقديسحظآمنأسعدأفتيخوسكان

الرغبةذاتغبشكانتكثيرةأجاالأتومعواكظأطبىبهيرقأن
وعاظأقدرمنكانشكالالذىالواعظهذانتصمورأتشخآنناإال

المقثتدشالعغليمالناجحالواعظحماتنجملألنهذلكةالىألجبالالعصورش
كلياتطلبهمعالوقتبعضءالقارىنأخذأتاكاسـبمننبوقد

ءاإللقاكحذايظجروكيثفداالعظةءإلئاعنمعهمإثنحوخنتحرتالال

ومنبهةاأبالسماتالواعظيتحلىعندما6صورةأكأوععك

كانوإذأيعظةالقائهفىالوعاظأقدرمنكانبولـرآدالمعتقد

الذىالشئهوءااللقاأنيؤمكاذاألشبراليوناقلطيباطوسحينحد

تسموالعظةفإنابالغةاخطاياتكوالثالثةوالثانيةاألولىالمرتبةيأخذ

4االبروحءلىظواعنصدرتفإذاالقعاكالقوىممضوصهاذلكعن

الباجحألمسيحىوالوأعظوالفاعليةله3والجابالقوةستانيضرفإصها

المضمونقوةالبليغةقواعدهاحسبالخطابةإلىيضيفانعيستكبولس

منألنيعاهاصالتىالحياةقوةفلكمنروأكأيؤديعاالنىالةالرفأ

فىذلكننعلأنالالرممنكانوإنتوالعظةالواعظبشالفصلالصعب
طفوالفربسيونالكتبةجلسمىموىكرعلألنهالمواطنيعض

تعملواالأعالهمحعشـاولكنوافعلوهفاحفظوهتحثظودأنلالئماقالوما
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توماسيقرلكماأو3و322متيفعلونواليقولوناحهم

أذنىفىيدوىأممالكصوتفإنتكلمنىالأخرىبعبارةكارلل

المنابرءأمراظهروعصرجيلكلوفىلماكالمكصوتمنأكر

الحياةذهبىالفمالذهبىفكانبهايناثواأنقبلعظاخهمعاشواالذث
وعظهاعظةأعظمكانتوربماواألجيالالعصورواعظنسيأتقبك

بسلوكهألقاهاالتىتلكبلالمنبرتفرقمألقاماالتىالعظةالتلكأسرجن

عظاتهبسحرماخوذأرجالأنيومذاتاكتشفعندماعوحياته

جدآءفقراالرجلهذاأهلأنالوعاظالمرينولىثرور4كالترك

نشكواللهمبالكاملاسبرجنأعادحهـماالتركةإلىحاجةوأكر
صورةيرسمخيالناولناعطنفسهبولسكانتلبولسرعظةاأأذفاقط

هبولكانعدماالعليةمنأفتيخوسافسقطالنىالليلةفلبرلس

ايعظ

وطبيعياونفـيآروحيآالمقتدركظالوأظيرطلكبولىكار

تركتأنهاالبدوالتىعليهتبدوالىالمسحةتلكالروحىربالمظنتهصـدو

كاناالمريكيةاالهليةالحربغداةقالسامنفوسفىسيقالحطأقى

االنتخاباتىانفسهورشيالمعركةخاضواالذيئاثالقوساحدوهماك

نفسهعلىآلىالرجلالبخبوكاناأحدأنحدثوقد3ايهاتبعد
الرجوهإلىتطلعاالنتخابعثاندخلولماالخرعموقءيعطىأن

حتىعليهعيناهاشقرتأنوماالمذكورالقائدوحهبينألمنوكان

أذيستطعولمعليهالحربطبعتهالذىبااللماكتسىوقدهوجأبعـر
تالنظرةهفـهولدتهاالتىوالحبوالحنانالعطثىمشاعرداخلهفىيقاوم

الروحيةالمسحةهذهممتلئآكانبولسأنالمعتقدومنثلهصوتهوأعطى

النفسىالمظهرذللجانبإلىمجمالدسبووممانسامعيهتأسرالتى
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تكونأنيخبغىالتىالنفسيةالحالةثالواعظيظهرأنيحنىالنفسىالمظهر

إذسامعيهنفوسومعنفسهمعصادقايكوقأنبلزمإذالعظةعليها
ءدقوهوالتعففوعنمرتعبوهوالثحجاعةعنيعظأنيجوزال

داودآلداللهنشكرونحنللواعظالداخلىالنفسىالصدىهىأساساالعظةإن

الشنيعةسفطتهخاللفىاللهأماممزمورباىبرنملمفعلوحسنأ
وهوكلهالالخيالكناهةينوالخممالحادىبالمزمورتغنىوعندما

بولسوكانواالجيالوالتاريخاللهامامالصحيحمركزهيستعيد

يتحلىبولمسوكالتمشاعرهونجلجاتنفعهاقأمنيتكلمالعادةئ
أنهوهناالطبيعىبالمظهروالمتثمودالطبيعىيالمظهرذلكجانبالى

يعبرأيتكمعندمااصبىاأوالطفكإلىأقربيكونأنينبغىالواعظ

أحدقياشةأومالحظةتحتضوعموأنهيالحظأذدوننجرهمعيلعبأو

قاالوعلىتصنعأواتكغرعادألمن5نحدفافكالنا30 مطيرصاس

راألا4نضشالعادةقيخصىالصبىأوالطفلأنهوذلكالسرفإنويقال

االخرأمامأويبهدوالناممايواجهعندماالكـبرعلىيصعبالذممط

إىاصالةاإإيذكروالتمامانفسهينسىكاذيعظكانعندماوبولس

للسامعنصشفياوييـؤديهاأنعليهكان

كماتالواعظمظيرعلىرايناتكماءاإللقابعتمد

كبأعلمولمستاالنظارلفتفىمهمادوراتلعبالمنر
ارالمنفىالحركةعلىأطلقوفديعظوهوبولس

ويتهىوعظهالواعظيبدأأذقبلالمنرعلىيتكلمفالجسد
عغجهزنـث11الشابالواعظذللثنذكرولعلناهكلما

وألقىواستهتارهنجقتهمندفعألرالمنإلىوصعدمزاالسامعن

وإذبطيثآمنكشاالمنرمنفنزللتهابانشغيرهقبلهو
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يافيأنكلوتالتتىالواعظلهقالإثراكأوأعقخرةأكثرواعظلى

يعتمداالمرأنعلىصعدتكمالنزلتنزلتكاصعدت

وهلبولسوتكانكيفأعلمولستالصوتعلىذلكمنأكثر
رإنالفخمالفخمالصوتأوطالرنينذااساحراالصوتطلككان

تصورهحتىقوةبكلينفعلالذىالنوعمنكانأنهالواضيمنكان

بولسياتهذىانتداالهذيانمننوعاواالنفعالالقوةلفرطفسترسلى

أيهعلى6242أعالهذيانأأإلىتحولكةالثثيرالكف
ترةلسفىحسبوهوقدالتاربخوعاظأبرعمالواعظبولحسكانحال

يةناعتملثفىالعجيبةقوتهعلىيدلمماوالخطابةالنثصاحةالههرم

ةتاالخرقفىالتأتجرعل3والتدالبيات

هذهنرىأنيمكنننافالوعظيةلبوةعألقصنتعرفأحاوالفإذا

باغوسأريوسفىفلرهأدتهكلمةفالنالةالمسجالوعظيةماذجافىالقدرة
ترىوهلمثالتأفسسقسوسإلمماتخدثوعندماتيباسأشءوآما

ذلكهىالمقدمةإننجومقدمتهاستهاللهمنأروخومقدمةال3ااست

أفكارهوتحريكالسامعانقبادشدنهيضصدالذىالعظةمناألوالاءالجز

نجحإذاأنهبهالمسلمومنكلنهاالعظةطواالالواعظلمتابعةوعواطفه
للتاثيركلئهاالعظةطواكأمامهمفتوحانصسيالطربقنإخاذدالمثفىالواخظ

صنفمنليسواالسامعنأنالمعروفومنموعوظيهعلىغاللالتوى

المؤمنالسامعجانبفإلى6ضعددة5أصفافعألالعاثةفأحمبلراحد
هتاكالعظةشارإلىحهولةوبسرعةوينجذبالواعظحظمنحـوالذكأ

تجاوزتإذاأوالعظةإلىيسرحلمإذاويتذمريترمالذىالملولالساميم
السامعأوالبليدامعالاذلكمنأكروهناكواحنمالهصبره
الذينألودكـشير11كانءالعدامنقاسيهبروحمتحفزايأفقدالذىالمعادى
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استعداهـآنهايحطوالتىباألحجارجيوحهمتمتلىهويتفيلدجررجلسماعذهبون
جيوجمهممنتسقطهاكانتالساحرةالمقدمةولكنبهاالواعظلضرب

فىيحسنهاالواخرالمفدمةسنواعظبنوضتانوأيلجهم
ويضعالمنبرعلىالكتابيضعواعظهناككاناألمريكيةاألهليةالحرب

الذينأعداثهمنمضطهدبأنهللموعوظيمانيعتذروكانسطالممجوارهإلى
العكسوعلىنقسهعةللدفاعمستعدايكونأنينبغىوأنهمحاربونه

وقدالمحاربينبنالدينيةبالخدمةيقومضابطهناككانذلكمن

لتحريرءبالعدامشبعةروحهاكانتجاعةوسطنىيعظأنإليهطلب

وعندماعسكرىبأمراالجنماعحضورعلىملزمينوكانواالعبيد

فىاختيارلىليسءاألصدقاأيهالهمقالالجماعةبينمةالخالضابطبدأ
ألضممدينةإلىكضابطمدينتكمإلىجئتلقدالمكانهذاإلىءابر

راعيكممكانقأقفوأناهناالحاضرينانغهمالذينأقربافابنقوس
لكمهوالذىنفسهللمسيحواعظأنالكنعالعسكرىبأمرالموقر
المقدمةهذهأنقيلوقداحمهالجلتسمعوقأنأرجووأنا

ثالثؤطوالالواعظهذاإلىبثرفيستمعونفاستمرواقلوجمهمعلىملكت

بيهمقضاهاشهور

نوعوماالليلةتلكفىبولمستكلمماذانحددأننستطيعالونحن
أنهالمؤكدمنكانوإنطرقاالتىالموضوعاثأوموضوعه

كانإذةالحاهـذامثلإلىالكالمإطالةعادتهمنبكنلم
اعظالموقياسايكونأنيصلحوالودإعيآخطابامفهومهوكماالخطاب

فبيماالتاربخكلفىعليهمتنازعموضوعالعظةوطوللبولسالعادية

ومبتورةقصيرةالعظةبرىكانالذىالعصرهوالبيورتانعصركان

بولسيالمأنيمكنوالالزمنمنساعتيناالقلعلىالواعظيتكلملمإذا
مواضيعتناولأنهالمتصورومنداعيةآايلحلهفىآالكالأطالإذا
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أفيتخوسكانوإذاالجميعأذهانفىيثبتهاأنيلزمكانأساسيةمريةو

الكالمفىاإلطالةعلىبولسةقدشفإنذاكأوالسببلهذانامقد

لهاالخرالجانبمنشهادةالليلمنئصفحتىالجمييصانتبادةوإثاس

هوينفيلدلحماعميالعشرثالسفرإنهيومدافيدقالعليهوليست

تكالمهإلىاالنتباهجذبعاىالساحرةتهوقدءاراميسورأهيناأمرايعتبر

دوذساعةعثرإجمااليوذلكفتكمأنهرغمبولسأذالمعتقدوم
وجلدقوةمنماقيهعلىهديئكانإليهاالسماعفإناالخرثمنملل

األجيالولعصورمختلفجميعافالوعاظبقتوجدأنقلوجاذبية

ييولسينامفتيخحى

مشاعرهمالجميععلىيملكأناستطاعمجيداعظماواعظآلسبوكانإذا
العميقبالنومتثقكلماذابلإذاأفتيخوسنامفلماذاالليلممتصفإلى

كانأفيتخوسأننتصورأنيمكنضنالتبالتحقيقاإلجابةنملثالقد

الصبىألإلىأقرباالصلفىهىالثاياداتصئهالتىفالكلحةصغيراتصبيا

استطاعرإذاالتيتصاحباقكاذأنهالبعضويظنالشابإكمنه

أنيرصغالالصبىعلىيصعبفإنهطالنوميغالبأنالناضجالقوئالرجل
فعلتالتىالحياةةوطراالجسدضعفهووإذاهكذايفعل

السامعبنمةءالموانالحظىلهنهنانتوقفأنالالزمومنهكذا

التجديدأصافىيشلصهويتنكيلدجورجكاذفإذآووقتهاونوعفاوالعظة

يشحنعندماالعظةوقتميتاألولىالـماعةنصفبعددثأنيمكن
ينبغىاألساسأنيعىممااالعصابوترتأوكرالثبحيدأوالذهن

قيألوقدهاتالوقتامتدادعلىالالعطةمضمونعلىيركزأن

ديكنزشثمارلسصورماعلىيرتعبأوحياتهثيكرهيكنلمرجالإن
عندماالكناثسيهأجراسمنيرتبأولكرهمماأكثررواياتهإحدىفى
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البيورتانجماعةمنكانأياهالنذلكوسمعهإلىصوضهاويصلفرخ
ومجلسهاالحديومالكنيسةإلىطفلوهوابنهيأخذانعلىحريصآوكان

كانتالبيورتانعندالعظةأنذكرناوقدالعبادةوقتطولجوارهإلى

حركةدونالجلوسعلىلمجروالولدالزمانمنلنساعتاالقلعلىتستغرث

الغضةطتيعتهمعيتعارضالذىاالمرالطويلالزمنهذاأبيهجوارإلى

والعذابالعقابمننوعاعندهالجلسةوكانتعليهاالهخلقهالتى
ونحنالطوقعنشبعندمافيهاوماالكنيسةويكرهيتعفدجعلهالذى

يعطهلماللهأنطالمااالحدمدرسةأوالعظةفىينامصغيرلصبىنعجبال
بدورهيقودناومذاالوقتطوالاليقظةمنتمكشهالتىالطاقةبعد

أنعلىاالسماعمواصلةعلىالسامعوقدرةالعظةوقتبننللمواععة

يتحلمالذىالمكانازدحاموهوالفصةسياقمنواضحآآخرسببماهناك
ورالدفىثابتهوكماالعبادةمكانوكانالطاقةفىإاليجلسأنللشاب
المسيحىالعهدأوائلفىللعبادةصورةيعطيناوهوالبيتمنالثالث

ذلكيلحقوماونوافذءوأحمهاقبابذاتمتسعةكنائسهناكتكنلمعندما
وفرقالمرتفعةالمنابرهناكتكنلمويالتالىوجمالوعظمةفخامةمن

نشاتلقدااليامهفهنىالكبرىبكنائسنايوجدكاأشبهوماالترنيم
تستوعبالمحدودةوقاعاتهاغرفهافإناتسعتمغمابيوتفىالكنيسة

الذىالمنهيباللهبيتكانتذلكومعفيهايتزاحمالذىالكبيرالعدد
مجوزالأومجوزفيماوقفةمنأبضالناالبدوهناالسماعبابعلىيطل
أنلويتمىكآنإنهاألمريكيننالرعاةأحدقالالكنائسبناتفى
البحرفىحهاوألقىةالكنيءبناتكاليفمنأخذتدوالرألفمائة

مايشبهإلىنحولتياهظةرةكببخكاليفبنيتوقدالكنيسةالنوذلك

أكرالعظيمبمنظرهليتسلواالناسإليهيذهبالذىالفخمالمبنىأوالمتحف
إناللهيعبعمقاإلنسانفيهيلتتىللعبادةككانبهاالنخفاعمن
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اإلنممانيقفاننودالونحنتلنرذيلتبنوسطأرسطريقولكمالفضيلة

تكونأننودالعينهقتالووفى6ءوبهازينةمفئمايخمارىلالكنيسةمن

الجمالإدتمنظرهلمجردوااللمصآبةاعافىيبعثضيقامنهدمامحتقرامكانا
تكدسهموعدمالناسراحةعلىيساعدالذئاالتساعفيثوتالصحيح

وممتلحامزدحماالمكانكاناألنفاساخنقخوعلىوتزاحميم

بعضهمفرآهاالمصابيحمرةكحولسرونالماختلفوقديالمصطات

تمنعحتىالليكمنتصففىضروريةأنهابنجلواعتقدتالربليوبمتمييزا

ذكرهاءجاإنهاخرونوقالوالزحامأالظالفىالخاطئةفاتنمتعرشأية

إنهاغيرهموتاللحظةأولمنالشابسقوطشكوالكشفتألنها
البحثإلىالشابدفعمماةالمكاذفىحرارةمنتركتهفيماالـبكانت

قاصميآكانأالزحاأنواضحفإنهيكنهماوفيهاليجلسالطاقةعيت
الوقتهذاطواليتحدثوهوقاعريتصببكاننجولسولعلآثديلىو

النومعلىالساعدهالذىالمكانفجلسالشابفإنالتجربةمكنوهنا

وكانتونعسفنامءلهوااستسلموركالبهالتثضلعلىبلفحسب
االرضإلىالثالثالطابقمنصقوطهالنتيجة

المعزىوللنهأفقيخوس

فىشكمنوماميتآوسقطالثالـماالطاببنمنالطاقةمالثابوقـع

التساوالتلروتكةتختلفالحاالتهذهمثلفومشاعرهمالناسرأفالعأن
التىالنكباتتفسرفىأيوبمعاختلفواأيوبابفأوالتشمرات

تنشباالفعىرأواوالذينجابكلمنطوقتهالتىوالماتمىتبهلحقت

فىاعتقدمواالمحطمةالسفينةمنمعهومنخروجهبعدبولسيدفأنابها

فإنهغرقآيمتلمكانفإناإللههـيةالعدالةتطاردهمذنبأنهاالمرأول

النقيضإلىالنقيضمنانضقلوامأمايسفطلمولمامسموماتسيموت
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فىيجنحوندائماالناسوهكذا6الناسبينبشرمجسدربلتمإلهاحسبوه
ربطدونواالحاسيسوالمشاعرالظنوندروبمختلفإلىتفسراتهم

يلوممنبوجدربماأمامناالتىالواقعةفىاإلطالقعلىضبطأو
يسخطماأكروماةالعبافىأوالصالةءأثنافىنومهالجلالشاب

ءأثنافىينامونالذأولئاثمنموعوظينأموعاظاكانواءسوااخطونالع

للمكانالشابيالموقدنونهمأيضاقأليغطونوقدالمواعظ
بالمكاناقةالطليمستإذءوالغباواالستمتاربالحاقةويصفونهفيهعجلالذى

واستسلمءالهواءلحرفىجلسالنهاخرونيقرعهوقدالناسفيهيمجلالذئ

ألنهبهاخرونيضيقوقدبالنومشقلهعلىساعدالذىالباردءرا

كلههذاعلىعاتبهاللهولعلمزدحممكانفئاآلخرشعنءالهواحبص
علىالتالميذطرحهالذىالسؤالبمثبهماإلماجميعأءهؤالتحولالقصةشل

أممىولدحتىأبواهأممذاأخطأأأممىأمهبطنمنالمولودتجاهالسيد

بالحياةتحيطمتعددةأسراراهناكالنالتالميذفضولالسيديشفولم
القصةياقسمننحسيطوالاألرضعلىرهالخنسحمجالوالالبشرية

الكارثةفأماموعظهءأثنانامالذىالشابقرعأوغضببولسأن

سبيلهاتأخذأنلالتهاماتأوطريقهاشثقأنالرخيصةللعواطفيجوزال

أوسعاللهنرىحاالأيةعلىونحنلموأنفعأجدىاللهفعلماءأزاوالصمت

ماقةوتصرفالشابأخطأولوفحتهماالجميعمنورححةوحنانأحبا

هحبحازيالأوخطاياهحسبمعهيصنعالالقهفإذوإسفافورعونة

ناللقدوسفيرهحنانياوفعلالشابفعلبينواضحوالفرفاثامه

وباالسيكونمماتغطيتهفىوالرغبةالشراإلصرارعلىنتيجةعقابههماالزوجان

روالنوالحياةإلىطريقهاتشقزهرةالتزالوهىوتدمرآلهاالكنيسةعلى

أناتهطولفىاللهبهيقرفقالذىالجسدضعفضحيةكانأفتيخوسلكن
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ةالعبريتعلمأنيكفيهالساقطالنائموأفتيخوسورحمتهوجودهبحسانه
الكنيسةفىأخرىمرةنامهلأعلموالكلهاالحياةتالحقهالتى

نالهأوضعفالبهكلماهمفنبهتهذلكبعدوجدانهفىالواقعةترسبتأم
تالميذهأبصرالذىذاكمنالحنانلمسةإنهاحالأبةعلىوالتعبءاإلعيا

ساعةمعىتسهرواأنقدرتمماذاأهرقيقعتابفىلمفقالجثسيمافافئ
الجسدوأمافنشيطالروحأماخربةفىتدخلرالئالوصلواهروااةةواحا

التىأيضآالحنانلمرهى62514متفضعيصا

يمنعاللماذانسألكثرأساوالتعزيةاإلحسانمينبوعإلىارتةالحولت

أمماالأناالنسألهأنلنايحقالمماجركأساتسةأنهومعثةس3طاالله
جوأبيآفوهناباوبسبئةساالخاللفاالعاددتظجرفوأمجاددالله

لكنأبواهوالأخطأهذاالالقاالإذاألعىاعنسئككندما3لالميذالمصتف

حداإلنسانخطيةكانتفإذأ93يواايهاللهأتهاكلتظنهر

وعنلهاللهعندمكروهةالمآسىكانتوإذااللهحبعككشئت

وقدرتهوجودهعاالكثمعتفاللهفرصةهئفللثمعلكناالناس

يقطعوهوأفتيخوسإلىنظرنافإذاإليهيتطلعونللذينوإحسانه

بالجميعأحاطالذقاالرتباكشكوالومحدثتبولسووعظالعبادد

ءورامنإعالنهصصدالذىالعجيباللهتهلإلىظنتطلعادثأنتيجة

وإممانالعابدثإمماتقوىهذاأنفأشكالالحجاةإلىالشاب3عود

إلىيسلصفموالوعبيددعابديهمعيقفاللهأنكيفوبيماننتسهبولس

لسبولرسالةتعزبزآوكانواإلممانواليقنالثقةوفقدالتوالبوارالخمياع

أنهتعلمناأنهاكماوصدقهاسالمخياعلىالجميعأماموبرهانآاوخحما
الربعندالناإللمهـيةالقدرةفىءرجابالأومتاخرأحمهءضىيوجدال
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بمصابيحةءمضاالعليةكانت52هامزدأمخارجلموتلسيد

الواقعةبعدالفجرإلىبولستكموقديعطيهمأناللهءشأوقدلحكئيرة

ارهاوأنوالعبادةحرارةوتحولتوهاجاجديدامصباحاالليكنصففى

بالفتىوأتواداقيلتمومنالليلمنتصفعندمثيللهيسبقلمءشىإلمما
0221أعدابقليلةليستتعزيةواحيآوتعز
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31

الربأخويعقوب

يعقوبالألرسـلمنغيردارلولكننى

91اغلالربأخا

العظيماإلنجليزئالقائدولنجتونثـوقدخلنلظكخائىإحدكطفى

العمالأحـلىبجانبيصكوركع4وونرلرمعركةفىنابليونهزاالذى

القائدجابإلىبركعكيفإذتيالوقوفهمحتىالعاملأنجصرهأنوما
فنحنالمميداأيهامعىاركعةأذنةفىصهمسبولنجتوكاوإذاالعظيم

الداثماإلحساسهوهذاأنإلىيخيلاااللهدحضرفىمتاويانأخوان

الفخرأوبالزهويمتلىقطهشبىفالالتالميذبنبهيعقوبعاشالذى

مجسبالمسيحنيسوعأخآكانالتالميذآلنهأوالرسليةعلىءاالستعالأو

الشتاتفىالذيئإلىرسالتهاشهاللمنبوضوحيبدواحذولعلالجسد

المعنىهذافىوهوالمسيحيسوعوالرباللهعبديعقوبقالإذ

552



أنهلناصثحفالتالميذويسائرسبالوديعالصفقمكانهليأخذتراجع
نجولسالرسوليقولكاالجسدحسبالمسيحعرفناقدكناوإنأ

االنتسابعالقةوأن61كو12بعدنعرفهالاالنالكن

العالقةءارأشيثاتعدوالاإلطالقعلىألحدميزةتعطىالبالمسيحالجسدى

إنهبلواحدإلىالمتفرقـناللهءأبناليجمعءجاالذىذاكفىالروحبة
كيففيووالخعجبشةااواالتساولإلىويدعويترماهناككانإذا

بهيؤمنوالمذلكومعواحدسففنحتمعهعاشراالمسـحإخوةان

منالربأخىيعقوبقصةتعلحناماأكثرمااالمواتمنقامحتى

بلىفيمانتابعنهاأنبنالمجسنتمومنوحقائتادرويي

هوومنيعقوب

الربأخوبأنهجمقوبوصفالغالطينإلىبولستحدثعندما

يعقوبفهايبدووالتىبالجسدالمرتبطةاالخوةظكإلىيشرقطعاوهو

أوبطرسوبنبينهتفرقةتمةكانتلماوإالالجسدىاالساسعلىأخا

عنللسؤاليدعوناوهذاروحياالمقصودالمعنىكانإذاالميذالئرسط

عندللموضوعتعرضناأنلناسبقوقدء4الجسدحسباألخوةهذه

ارلتكرحاجوالمريمرجلباعتبارهالنجاريوسفشخصيةعنالحديث

ضوعالموقالختلفةالنظرياتإلىباقتضاباإلشارةنودإنماهناكفاهذكرما

أوغسطينوسثافمعهويتحقىم383عامبهاقالالتىجرومفنظرية

منواحديعقوبأنجيرومويعتقدالمسجحخالةاتكانيعقوبانهى

النـىزبدىبنيعقوبيكونأنيمكنالإنهوحيثعشرتاالثنىيلرسل
حملفىيعتهوبيكونأنفالبدودسهربسيفصشهيداالرسلأولمات

احدىوكانتويوسىالصغيريعقوبأممريمهىأماهناكأنوحيث

72متمتىذكركماربدىابنىوأمالمجدليةمريمجمانبإلمطالواقفات
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91يويوحناذكرهاالتىكلوباروجةمريممىتثرنأذفالبد

أمهوأختأمهيسوعصليبعندواقفاتوكانتالالتثولحسب52

رالتعبإنجرومتصورحدعلىصلمالمحدليةومريمكلوباروجتمريم

روجةمريمأمهأختفإنوعليهأربعاىوليسبداتثثالضإلىشصرف

باعتبارأمهوأختأمهةءالقراوليستتىويريعقوبآنمكىكلويا

ونقطةالمجدليةومريمكلوبازوجةسريمجابإلىوقنثتاأخانأحهما

اأختءللعذراتكونأنالتصوريتهبلالأنالجروآرأكأفأالضعفـا

مدقوعأبرأيهيتمسكروبموج4ويوسىيعتوبءأماطمريم

إنبالقولموقفهدعماوكوثءالعذراعذراويهباستمراراألغلباعل
تتنصرأنيمكنالغالطيةرسالةفةيعقوبحهاوحـفالتىمولشكلصة

غرمنوهوبولسألنمحيحغيررأفوكوعثرتنىالىخإلى
وغالطيةوكورنثوسرسائالررميةفىثابتهوكماسوال1دعىعنثراالتنى

وسيال96اكو41الحأعرسوالأيضآدعىوبرنابا

انكل7أوتديونياسمسوأندرون22ة51أع

اإلخوةءكؤالأناسأعلىوتقوآم573فىوهىأبيفانسنظريةهناك

اليتقوتاالسقفالرأىلمحهـذاويميلسابقزواجمنبوسىءأبناحم
مبكراماتاالبوإنليوسفأخاكاعاحلفىأوياكلوإنقالممتووجد

ليسوعاخوةهمفإذا4أوالدهوحسهمتإليهأخيهأوالدضمبوسفوإن

اوشاخهوماحسببالتبنىالمسيحأبوحعويوسفأناعتبارعلىالمسيح

أكبريعقوبيكونسإبيفاننظريةأساسوعلى4الـهودعندهمروف

المعثىبهذاالمسيحإندقولونالرأىهذاعلىضونوالمعرالمسعحمنسنا

القكربهذاواالخذونداودعرشيرثأنيمكنالذىالبكريكونال

بعدولدتقدتكونأنيمكنءالعذراأنيتصورونالالسابقالفكرأو

72



الزواجأنعلىوتقومطفيدسنظريةهناكأنكلاخرثلمسي

اخرينبأوالدوتأقتتزوجأنءشىنىءالعذرامركزتيقللوالمقدس

النجاريوسفشخصيهعنكتبناهماإلىيرجعأتالقارئنرجووخ

يربطهالذىبالمعنىللمسيحأخاكانأنهاالنهناضكيناويالصددذا

بالروحلهعبدأتابعايصبحأنقبلبالمسيدالجسدحسب

هحربسببكانترممامتقشفةحياةعاشأنهالمعتقدمنأنهعلى

إنحتىفريسيايكونأنيقربنهجعلىالحياةفىالتدقيقعكالعميق

المؤرخيوسابيوسنقلوقدلماالمسيحىىالنثريالعليهأعللقالبعض

كانالرجلمذاإنبالقوليصفهالثاقالقرنفكاتبعنالمسيحى

المحومأكلعنوامتضعامسأوخمرأيشربلموإنهامهبطنمننذبرآ
كانتصوفآبلقطيلبسولمثبالزيتيتدهنولمتمويمىأسهيعلولم

وكثيرآوحدهالهيكليدخلأنمعتاداكانوقدكتانمنكلنهامالبسه
ركبتاهاخشوشنتحتىلشعبهالمغقرةيسألركبتيهعاراكعاوجدما

كمااللهأماموالركوعالتضرععلىتبودهلفرطالجملكركبتىوأضحتا
فإنهاتقاجمااهذاآلمنيكهنومهماالزائدحهلالعادلدعوه

االخيرالنفسإلىونتهاوخشالحياةصرامةمععاشتطبيعةعنلنابكشف

والتواضعالوداعةالرجلحياةفىالواضحةالسماتفنكلههذاو

علىوالحدباساإلحمكثيروهوالمسيحيـوعوالرباللهعبدفهر

امامنهانآأوذليالالمجمعفىيراهأنيطيقالالذىدرالفقالضعيفاألخ

فبىلباسفىذهبنجواتمالمجمعإلىيدخلالذىالغنىالرجل
ميكللندالالجنراحمهالشـمالقوأدمنقائدهناككاناالهليةالحربأيام

الرئيسياإليهذهبأنحدثوقدممزهمننوالثالثالرابعةفىشابأوكان

ساعاتثالثبيتهفىوانتظرهالحربلراتفمندتجبقةفترةءأثنافىلنكولن

852



أجابأنإالمنهكاعافاالافىالجظعالرئيسدعاهحىحضرأتما

حمعوإذةفراشهإلىوذاحبمتبإنهلهقالإذالئتهةغهرإجابةالرشيس

وإذااإلجابلهمذهغاخحباانفجرلصلنرتصسححاىجوناذلك

فأناجوذياتغضبالترهلريقولحزينةاجمقامةآللفب
أجملساثالنعريعطيظهذاصانإذاحعماذهلمإممضاأمسكأتمستعد

الوديعةىبئرالمحيـىالركأوحوأعطم
الذىيعقوبعلىسيطرتالتىالعظيحةبالوداعةشرنايذنلنكولإن

سوله8شعبدهبلالمسيأخوأنهيذأنمجرؤلم

بالمسبحوايمانهيعقوب

حبالمستتطاانالكنالناسكاأنجمحموخوتهوبيخعقههـأتدمحخاال
طويالصأقليالعندهاتوقفأيلزمعجيبتمخرثقحثخ4شياايوه

معهيعيـونحمالناكهرةمدخنةثةالحدوجماتالسوكحذهالتأملسللدص
تهوكلوسكناتهحركاشهىتحرفاشهحياتهفرحبرلهراحاصثصفنحت

بافوذجااللتصاشأإلىحذابإفعهمواتشاف4دجوثحلمه3صبرو

3هذتضسيرحنلجكيثفتالتاأجيالكلثللىنضيرااألىاألعاكأا

خيالأوشصوكلمنأعلىوححىهاتتصوشطركيت3الظاححر

عاىعيونثمضعوادابعدفيمايقولوهريعقوبهرايتهـ3سـناأمخيللقد

متأخرآإالالبيحبعلىعينىأفتحلماتهوحاسيأخطأاخطأنتلمحتمدالببت
نهاثيهالةكثيرأمثلةنذكربمطناأذكراالنأفةعلىجدأومتأخرآ

منايعيشإنأجليقليهورقةوتواضعهتووداعتهتصالحهمه

وروعةوعطفهوجودهوجاللهجمالهيبعروالواحدسقفتوالمسيع

لعلوالبصيرةالبصرمظلمآعمىتسيأنالبدمماجاذبيضحياته
الفخامةيظهرئالالبيتفىاإلنسانأكافى4األمرئباثنأتكن3المأسا

902



االكلفأفالبساطةالقريبأمامالخارجفىبهيبدموالذىالمظهرأوءةوالو

أمامبهانتقيدالتىوالشكليةالمظهريةبالقواعدالتقيدوعدمواللبوالشرب

فىاإلنسانكشفعكيشجعامموضوحبكلالبيتالهلكرتاالخريئ

وهواإلنسانتعطىالقدالرؤيةهذهومثلالقمةفىوليسالقاع

بالنسبةبالعكمسأنهامعاالخريئإليهمجذبالذىءالبايدرىال

القمأوقالقطاعفىنمحيجآفريداشكبالوحدهكاناالذىيحالمليسرع

ئغريبةعواطفريثربماهكذااناإلنميبدووعندماءسواحدعلى

إخوةيستطعلبمإذواالنتقاموالضخينةوالحقدالحسدإلىأدقهىمرالخ
وحياتهيمةواوالشرباللهوالحافلةحياتهمبينيقابلواأنثيوسنف
فىكالقذىوتقدمهوتقوقهامتيازهوكانوخلقاشكا3الجميلةالرائعة

مقتوالمجندالإالرؤياهبطيقونالوهمتالجسـادهمالحسكوعيوحمم

الذىلكنالمسيليسوعبالنسبةالصمتسنىفىالحياةحقيتهةأعلملست
الذىحالمسيفىرأواأنهمواألهلباالسرةاالمروصلأنهحيوبستوقفنى

اصبتىءالعئمالهمأنفسههمتصورفىوكانوامختالانساناالوحيدةمةاهو
هذدعلىمقلوبمنطقالغرباالرضهاأيواقشعرىالسمواتأيتها

أواليحالمإخوةالحقأنهالمؤسفمنالقرببالعمىهذاعاالرض

لموخاصتهءجاخاصتهإلىثالثاالجهوديةواألمةثانياالناصرةوأهل
الذينأولثكمنمرفوضااليومإلىيزالماوهو11أيوثاتقبله

نىبسيطآنجاراليعيشعبدصورةيأخذالذىالمتجسدالمسيحيقصورونال

ليسكنحمائهعلومنءجالقداألزلىىالسرملىاإللهوموالناصرة

األسنىلمجدهبالنسباالكواخمنكوخعنتزيدالوهىاالرضق

يعيشونكانواحيـاالناصرةكوخفىإخوتهراةكاالكوخفىتراهوالناس
والققروالمسبغةالحاجةممقفى

512



وأسلوبهروحهفىالسيدعنيختلفكلههذاجانبإلىيعقوبان

رمتأمبردألطببعنهفىلعموبكان4الناسنبشهالعالىالحماهونوع

روحإلىربأكانىالفرلزالبملالناموسعلىحربصأ

قعاإنههوابتألكسندريقولكاأوالمسيحبسوعروحإلىمنهالمعمداث

الناسمنالنوعهذاومثلاالرضعكحياتهأياماخرإلىفريحىنصف

كانالقديمالطرسوسىوكشاولفكرهمجرىتحويلأواقناعهيصب

يتزحزحإيمانأالبهيؤمنحتىالقيامةبعدالسيدمنخاصظهورإلىحاجةقى

كاالمسيحمنخاصظهورإلىحاجتهكانتوهكذايعقوبكانهكذا

إلىرسالتهفىبولسالرسولذكرهالذىاالمرةوبطرسلبولسظفر

وعندماء518كو1ليعفوبظهرذلكوبعدممورنثوس

ومعاللهوامألبروحالخمسنبومءوجاأيضاإخوتهوآمنهوإنلهظفر
كانوااليهودالمؤمننلكنونفسهنظرتهواتسعتبذلكصقلتقدطبيعتهان

إلىذهبعندمابعضهمإنحتىبالناموسالمتمسكالقريقرعيمفيهيرون

بينأشاعواالناموسعلىاصرارهمبسببكبيرأقلقاوأحدثواتأنطاكية
تيعقوبقبلمنجاعواأسهماإلخوة

الفعالةالنعمةأنلنايؤكدبالمسيحواخوتهيعقوبإيمانإنحالأيةعلى

الينتفتحالتىالنعمةهذهلوالوأنهالسيدإلىبناتأنىالتىمىوحدححا

المسيحيسوعاتجاهفىمناواحدتحركلماثاعرالموتحركالقلبوتنخس

كلهالعمرترقبهاظلناولوحياتهعةورشخصهوعظمةمتالهجاللمع

ورسالتهيعقوب

الكتاباتفىورهابينتتأرجحالرسالةهذهزمنحولانحتلفةءاالراإن

إلىنميلكناوإنالمتأخرةالكتاباتفىوظهورهاالمسيحيةللرسائلاألولى

ويميلالجديدالعهدفىمكتوبةرسالةأولتكونتكادإنهاالقائلالرأى
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المميحيةالحريةناقشالذىأورشليممجمعقبلكتبتبأصهالالعشتادلبعفى

تاريخفءجاوقداالعالسفرمنعحثراضالسراالمحاحفىذكرهءوجا
كانتأنهاومعالرسوليةالجامعةالرسائلفرسالةأولأشهايوسابيوس

تالكناثسعامةتقرأفكانتبأخهاشهدأنهإالواشيمنطاثعلىمعروفةغير
فىواضحةإليهااإلشاراتكانتوإنإليحابشرلمكبريانوسوالفديس
فيماشبهةوالوريفضوسوجيرومهيالريوسكتاباتفىالالتينيةالكنيسة

وعامم79لنببهالذىالراعى9مؤلفهفىهرماسأتوالهفىءجا

الكنيسةوفىعنهااقتباساتمنالرومانىاكليمندسوكتاباتتم541
عنهانقلوقدساماترجسغريقورىللقديسمعروفةأنهايبدوالشرقية

قانونيتهانىشكولميقمواوريجانوسم562عامالسكندـرىديونسيوس

االمرأولفىلوثرترددوقداالصالحعصرحتىيوسابيوسأياممن
فرفعفيمابعدذلكعلىندمأنهعلىالقشمنكومةإياهامعتبراقيولهاق

المتأخرةكتاباتهمنيرالتعبهذا

ةللبهيالمبكرالزميتفىيمثلكانيعقوبالرسولأنفىآلشوال

ققدالمسيحيةواكخيسةاليهودىالمجحعبينالتدريجىاالنفصالهذاثالمسيحية

المسيحيةالكنيسةفىيرواأالعلىاالمرأولقوالرسكالتالميذدرج
المجمعإلىالذهابعادتهممنوكاناليهودىالمجتمععنمستقالشيثآ

هذهيهجرواولمهناكالمسيحىاإليمانطرحتمالعبادةفىوالمحثاركة
منفصلةاتجماعاتأقامواوعندماتركهاعلىأركواأنبعدإالالعادة

المسيحييهةإلىرسالتهفىيكتبيعقوبصبهدهناومنمجامعنظرهمقكانت
الذينسبطاعشراالثنىمنانهمفيذكريهودالاألفىكانواالذين

الرسالةفىحاعتوقدمجحعبلفظالكنيسةاجتماعإلىويشيرالشتاتق

لليهودىوتصلحالجديدوالعهدالقديمالعيدبينتربطالتىالعديدةاأللفاظ
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الرئيحىمركزهاكانيعقوبخدمةأنالثابتنومللمسيحىا

يرعىوهوحدثوقدهناكالكنيسةأسقفافكاذحيثأورشليممدينة
بولسيطدعاالذىاألمرنجـباالمؤمنبنعلىالمجاعةاشتدتأنتالكنيسةهذ

فىالمنكوبيناخوخهميذكرواأنوأسياأوربافماالكناثسوساشوبرنابا

جانبإلىيعقوبجعلالذىانسبهوهذاأتالظنوأغلباليهودية

هولقدةمليةالعيحيةالممعلىالـزكيزشدبدأصالتالمتزمتةالبهوديةنزعته

ففطوطالبتالمسيحيةالحريةجمانبإلمىشكوالأورشليمجممعفالرجل
االعالعلىركزعينهالوقتفىأنهإأليعرأويليتيالمماباالمتناع

صاصلحولىبولسمعالنزاعمننرعاالبعضطهاالتىالفضيةأثارمما

والخالفنزلالأنهالحضيتةولكنةمحآاداألعاراياإليماتأووحددطانيال

فىفراهـديغيقولذلكوفىوالتثاملالتأكيدهناكبلالمتعمقةةالنظعند

يعلنالذىالحهقالجلاللهفثمأينبخىداللمسيبةاألولىاءاألصااكتابة

للخدمةرسوللكلالروحامنالتىالمتنوكوبالمواهبدكتيرءأضوانحت

لنافيقولاروحيةاحياتنايعصثئبأنالواحلىإلىفيوحىمختلنعةبأسالب

بانعزائمناليشددواالخريماناإلعنبعيدآررتن3طكنالباالعالإت

إنظاهرياطتباينآببحووماأممالبدونيحاينهضأذبمثنالإبماننا

يركزبولسكانفإذاالصحيحةلوحدةغائرأممقاإالاألحرحقيتةفاكحو

المحبهعلىالكليؤسسوجموحناءالرجاعكيركزبطرسفإناإلمانعلى

االممالعلىيعقوبفيهاويركزاإللهيةالنمذهثصظهروحهـىالمسيحيةوالحياة
دالمطنهرءوالرجاالمحاصرةوالمحبةالعامللاليمانكنتيجة

االعمالعلىتركيزهئحديدفيأتليعقوبأنحالأيهعلىالئابتومن

تيالتوبةظيقأثمارآيصنحوااعاالجميعإلىالمعمداكايوجناءنداكانففد

لممايقولمنكلليسألوأنمأتعرفوثمارهممنالمسيحةكوكانت
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فىالذىأبىإرادةيفعلالذىبلالسمواتملكوتيدخلياربارب

تعاليممنرسائلهبهتميزتمامعوبولس2أ7مت6السموات

فإذاالعمليةالمسيحيةعلىالتأكيدثديدكانوعقاثديةالهوتية

التىالزاويةأوالرجالنفيهيقفالذىالموقعفىفهوخالفثمةكان
باإليمانالماثةفىمائةوهوالفاجرخالصعنيتحدثفبولسيتكمانمنها

أوجهدهأوالخاطىعلمنمليونالفاعشرةمنواحدفيهوليس

االطالقعلىعلعلىقدرةوالتلهالحياةالميتفالمديناستحقاقه

محدثآالاخرىزاويةفىيقفلكنهالحقيفةجهذهيؤمنويعقوب

الخالصونالآمنالذىالمؤمنإلىيتحدثبلاألثيمالملوثالخاطى
كانانهذكرناوقدومظهرهاإليمانبرهانلهاالممالفىيجدوهو

الذممطالنظرىاإلبمانمجردلهذابكرهوهويالمجاعةامتالتأبامفىيعيش
أمامكورأيتمؤمنآكنتفإذاالعمليةالوجهةمنعليهبرهانال

بصورةتستطيحأوالطعامأوءالكساومعكالجوعمنيتلوىعاريآانسانأ

ذلومعبطنهيمألأوجسحهليكسوالخاالريانتعينأنما

فإنوحالهمصيرهعلىواالشفاقبالعطفممتلئةكاملةمحاضرةعليهألقيت

إنالمسيحىاإليمانعنتعبيرآيكرنأنيمكنوالشيئاينفعالهذا

إناإليمالنيدعونالذيئءاالدعياإلىيتحدثكانالواقعفىيعقوب

أمماللمطوأناإيمانلكأنتقائلبقوللكنإيممانآلهإندأحدال

الوضعاهذفىالفضيةقانلآلخرينأوللنفسخداعااالمركانءوسوا

كانوسوااإليمانيزعممدعبلصانلىيرجوخاطىعنبجثاليست
المسيحىوالحقاللهأماممقبودغيرخدلولالخريناونفسيآالخدل

4تواجههمالتىبالحقائقيوقنونفهمويقشرونيؤمنونسالثمياطاإن

التىالشيطانيةبالحياةلرةالعولكنبهاوشعورافكرأتمامآمقتنعونوهم



حياةهىإذعفيحةمجردمنأكروالمسيحيةطذلكرغمعيشونما
يخدعءوادعازعمأقوالهقكللحلديدةاالحياةهذهمثلاإلنسانيبلغلمفإذا
ننسىاالينبفىىخراالوجهةمنأنهعألأيضأاآلخرينأونفسهبه

وأنالىانالقائلإيمانبدونالصالحةعالاءإدعايواجهيعقوبأن

االدبيةبالمبايفخرولكنهملحدآيكونقدإنسانهوأممال

مثلنبعهإلىوالعودةاللهمعالشركةأساسإلىتستندالالتىاالخالقأو

ألضهاوذكاللهأمامآباقاضةمرفوارتقتأوحمتمهحااألممالهذه

آالحماووداعةاالسدكشجاعةالحيوأنعندالغراثزأقضلعنتزيدال

الذىالضميرإلىالحجوانبنقصماإلىتحناجضهاواالكلبءووقا

ثمومنلتهتعظيمآوإجالالبمقتضاهامرويسمصدرهاتيعلم
بالمحبةالعاملاإليمانهىبولسرعنهايكشفكاالصحيحةفالمسيحية

إيمافىبأممالىأريكوأنايعقوبالرسولقهـلىذاتهوو6ة5غل

يأفىالنئغصنكلالسيدبهفاهالذىالحقذاتالكلوبعدقبلوهى

512يوأكربثمرليانىينقيهبثمريأقماوكلينزعهبثمر

سيدىياقائالالمسيحإلىتححدثأنهالمسيحيينالكتابأحدتصوروقد

يكفىفهلأحدااوشلمإذالعشرصاباالومنواحمدةوصيةاليوأأكسرلم
متعبالطريقعلىجواركإلىوقفلقدالجوابوكانةةهذا

اوالقوةالوقتتملكوكنتإليكنظرهومدحملهتختيرزحنمسك

جاعكلفدءصماأذنككانتهلةأحمعهلمسيدىيا
الحظتولقدشركتكإلىحاجةفوكانمعكالحدبثينتنمدضيف

فىتغرقاممكنتلفدسعيداتكنلملماذاكوجمالمحك
كانتافهبكالمأفكارىحبلأحدعلىيقطعأنأحبوالةءالقرا

انحرفوبدونكلرةقصلحظةيلعبونوهمإليكحاجةفىالصغاراالوالد

512



الروحيةبالحفائقمشغوالوكنتأوالدلعبتاضالطىاالنجاهإكعبهم

الذىاالعرحذلكإلىوقلبكبعينيكتتحوللمإنكاألهمالخفية
فىكنتلقدمعاونتكإلىيحتاجوكانتالطريققجواركإلىسقط

أقامهلقدعودقعندسأساعدهوكنتمستعجلأمرالغاعجلة

ةالطاهرالديانةالحقةأأخرىأسئدةأضيفهل3خر

اإلنسانوحفظضيقتهمفىواالراملاليتاىافتتكادهذههىاالبالمحهعندالنقية

72ايمالعالممندنسبالنفسه

الشهيديصوب

موتعقبعليهقبضيعقوبأنيوسيقوسهودىالالمؤرحذكر

ورجمالناموسكعمربتهمةوحومالجديدهالوالىمجىوقبلفستوس
الذىالحصارأناعتقدواثودالمنكثيرينإنوموجيربوسابيويمويقول

عندمكرماكانالذىالرجلهذاقتكبسببكانوخرابهاالورشلـيمحدث

سيدهأثرفىالرجلساروهكذاءسوأحدعلطواليهودالمسيحين

أورشليممدبنةخارجالجلجثةرابيةعلىماتالذى
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31

يعقوبأخويهوذا

الىيعقوبواضالمسيحيسوععبديهوذا

والمحفوظينباللهفىالمتدسـينينالمدعي

1يهالميحالشوع

فىالمسيحمنءالعلماوأبرعألمعمنواحداستوتوربريعد
مديضةفىالكنائسإلحدىراعياكانالعثريئالقرنمـااألخيرالنصف

9591عامفىاإلنجليزلملكةالفخرىالراعىوأصبحت0591عاملندت

الكتبمنالعديلىولهالحديثةواللغاتالالهوتدراسةعلىعكفوقد

أتيحوقد4الباواالدبالجبمالتواضعصفاتهأبرزومنوالمؤلفات
أغمنوأحدعلىفيهعيرتأننىوأشهدثمعهواتحدثبهألتقىأنالى

الوداعةهذهرغمستوتجونأنعلىنفسهالوقتفىءوالودعاءالعلما
يتزعزعالبثباتالمسيحىالحقجانبإلىالوقوفبتاتآفىدديرالالمذهلة

فىيكونأنالبتةيقبكالوهوءواالجواوالظروفالعواصفكانتميما

المسيحكتابهتلهممفئقالوقدالرتخهزهاضوضةمرتصبةالمجالهذا
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وعموعلىاضاعزأولإنمعارضيهعلىردا11والجدلالحوارجل

العمرروحالنفلكيالعفائدالجزمكرهإلىمردهسيكردتالكتابهذا

بوضوحالمصوغةءاألرااذوىإنبمعخقداتهمالجلـزمبتجمبمتامةةعدافى
يكونباقتناعهالمتمسلصفاإلفسانالناسمنمحبوبنليراةبقووالمعتنقة

التعصبخهحةمننجاهوإنومخلصاومتواضعأذكياكانمهحامحظوظآ

واسعمتفتحعقلالراجحالعقلأذهواألحاماهذهالسائدثفالرأق

حدإلىومتفتحعليهترضجديدةةصفكلاستيعابحدإلىوا

القولعليناذالمنقولماذانهايةالمااإذلكالمداومة

فلومعلنةعقيدةإنهالعتكيدتهاجوهركحاثجازمةالتاريخيةالمسيحيةإن

كالهخودسيةالبشرصفعمناخالقطفلسئميةءاأمجردالمسيحيةكانت

ونالمسيحيقولكاقدتحاللهكانإنلكنومحلهغيرفالجزملكمانمثال

يقالفلماذاابنهفااالخرةااليامهذهوفةءاألنبياثنمالغابرةاألزمنلىافى
لماجزميةعقيدةأيضآااإليمانعلىاالخرينوكريضناطمتهبإيمانناعن

الحـماقةمنيكونأفالاليومومقبولةةءمقرواللهمنكلمةهناككانتفان

وئتكالجديدالعهدأروقةإنبهاصزثناللموأهملناهانحنإنوالخطأ
شكفىكنتفاذنثقالينوقندانعلمدبخهـلةالىالجازمةيالثلمات

عرفالفعلبفيردالتىاألولممايوحنارسالةتتثرأانإالعليكفاهذامن

يحالالتأكيدوترعلىتقربوحعذهمرةاالربينمنيقربماومشتثاتة

الضرورىومناليومكضائسمنكثيرمفقودفلالسفهوالذى

فامذهالوديعايعقوبأخوحوذاكاذات3داداسر

المعتففداتعنيدافعوهواأليغثابتأكالصخركينهالوقتوقوداكته
يتنهونالريهتالكضأنالمؤسفومنيسينل3مرالمسمطاذواإلالمسيحية

واحدفاحأفىتءجاالتىالقوبةورسالتهالرجلإلىاياصئايةفيهبما

يلىفحمانراهأنلذلكبناخلهثةتالمقدسضابال
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الوهـيحالرجلذاص

يسوععبدبالقولرسالتهيهوذايستهكأنالعجبإلىيدعومالعل

عنتحدثناأنالسابقةالحثصخصيةفىلناصبقوقداليعقوبوأخوالمسيح

الحئيذكرفالماغرحلتهجالتىالعطمةوودأعتهالربأخىيعقوب

المسيحيسوعوالرباللهعبديعقوبدايقولفتهويملكهالذى

يقولونكيرهفليدعالربأخوبأنهيصفهكبولصغيرهكانوإذا

فإذااالعلىربإياهدإعياالمسيحسيدهأمامفيركعهوأماذلك
انعامةالمؤمتنإلىرسالتهيكتبوهومجروالفهويهوذابعدهءجا

انهإالأيضاحقهمنكانهذاأنرغمالصيدمعالمباثعرةاخوتهيدكر
الجسديةصلتهيجعلأنويكفيهيعقوباالخرأخيهءا1والصفئياقف

األخهذاألنراخعظيمجاللهأمامنقفوهنالماليعقوبأخا
االكبرشرفهفإنيعقوبأخيهإلىيتمسبأتيشرفهكانإذاالصجر

عإخوةيدعوناأنيستحلالذىاالكبراالخالمسيحليسرخعبوديتهفى

قبكمنأيضااتخذهالنىالموقثفهذايهوذااتخذلماذاالبديهاوالسزاك

ومحاولة4والجفلوالضعةبالحماقةاالحمماسأموةةيعننهوبآخره

لمأيضاإخوتهالنالبهاإليمانلقبحالممسيثمبأيخفعلوهعاالتكقر
وهمحياتهمطوالعاشواولعلهمه7يودابهيؤمنوضايكونوا

سنىفمعهجاحممطوالالعظيممأخيتجاهتصرفهمعلىوندمذهولفى
يجلالذىالئرفأحسواففمسهالرقتكأولعلهمالناصرةفالصحت

الربمععلمدوذطويلةسنواتظلواأخهمواذكلمااكالمعن
منجميعاموقفناقالغريبةالحقيقةولكنهاواحدصقعتتحتالفادى

آلخهمابأحجارناجهوذاأويعقوبنرجأنلذلكمجوزوالالمسيحموعي

ولمالضعيفالجمدثوبمتسربالءجاعندمااخوتهسائرمعبهيؤمنالم
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اإلنساناللهأصلأتشرفبعدهسرإفتأصسنداثلهث

أنالناسيامنالماإبينمالبينيستطيالعاصما3المأصافةخهاولجسدبال
منقيامتهقبلويوذايعقوخبعلمثلمااالمالمسيحفاللهيروا

الشسدسرعناللهلهكـفمنركلئمذايعقوبأتعلىةاتاألمو

واالجاللالفخرءملفالويقهةالمميحبالهوتاالدواعلىيفخروث

تمنعهموالاايعثوبوأخرالمسيحوغيعدصهوذاأكالمباهـلالحمه

التىوالجوديةواألعظماألكقءالوالثصهاالمسيحشرفيمالىاالخؤة
لثاالمباالعظـيمللسيدبهاترفجمالدوامعلىيعلنون

يألشرادالهرأحمةضدالثائرذايص

بعضتقولفبيماصهوذأرسالةكتبتمتىالختهيهقوجهعلىأحديعلمال
إلىالمرسلةيحيةالمعالرسائلأراثلمنيعقوبأخيهكرسالةإنهاالتقاليد

الرسائلمنهاغيركامتأخرةكتبتأضهايذكرونمنهناكأنإالللكنيسة

لتصدالكتبتأنهاالواضحفئكتابتهارمنكانوأيام08عامحوألىأو
بحموشايئالذيئوالمضطهدينءاالعدامنيأتمهااكنيسةاعالخارجياهجوما

أناسخلسةدخلالنهةداخلهاإلىتسالواالذيئأولئكبالحرممطبلبها

الخارجمنصهاجمتهاأندائمآيحاولالنتميطانأنمجداكشيسةالتاريخوالمتابم
تملكمابكلالرومانيةاطوريةاالمبروقنهتاألولىنشآتهاففىمعاوالداخل

القرونالمالثةطوالضروسابآحرعليصاوأتارتاضاوحوالصولةمن

لالمبراطوريةكاتلمالغلبةآنيعموكلناالمسيحىالتاريخمناالولى
رقعتهاانتشرتالتىالمذاركانتءصدااثاءدماوأنةضيسةللكانتبل

قولتهاطوراالجوليانقالحتهماوالغربالشرقاتنتصروحىالعظيمة

يخضعنهاأنعنالشيطانعجزفإذاالجليلىأصهاغلبتلقددالرةالته

يبدأوهوالداخلمنالقاتلةطعناتهليطعرثاإليبايدخلفإنهةالخارجمن
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الختلفةالصورمنتلكأوألصورةهذهيلبسهاالتىرطقاتواالمعتقدات

إلىبهايتسللأنادأرالتىالهرطقاتأتدمومنوالعقالنيةبالتحررالمنسمة

المجالأنوالغنوصيةالفلمفةذايهومقصدكانتولعفاالكنيحىة

همءهؤالأيهوذايقولكااصهاأأإالالفلسفة3هذلشرحيتحعال
تقولالئىالحماعاتأو91عداللهمالروننسمانيوتسبمبانئلونالمعتز

الظريباتمنالعديدطريقعنمأنيمكنواإلنععاناللهبيناالشصالإن

ذلثثفعلواإذاوهمفائقوحرصبعنابةيؤدوضهااصةاوالممارسمات
فيقدروذالروحيةيالشفافيةيتمتعوذالذيئءالشرفاءالحكامرتبةإلىوني

الناسعنختلفونبذيثوهماللهإلىالوالوصوانطويلالسلمءارتقاعلى

ذهنىمجهودأىبذلعكالقدرةلهموليستأرواحهمترتلىلمالذبئكأدالط
االمؤدىالطويلالسلمءارتقاعلىتجنبماىاالعقليةالحكةعكللمحصه

هماالولىانجموعهمجموعميئسالظونالغنرسدراعحارحالله
اللهعننجئآالطويلالمعرفةثـربرقااعلىالقاثروذالقالئل3الصفو

مايـؤهليمإكيفتتروتالذبنالعاديينالناسفتخحمالضانجةالمجحوعةأمانهوطلبا

الغنوسيونوكاناللهإلىأحديصللننهارلمـرالتئالمعرفةإلىصرلللو

اللهعنمبتدعةعجيبةصرةفولمماللهبوحدانيةيؤمخونالهذاجاتإلمى

نشأتكيفأمااإلطالعلىيالمادةلهالعالقةروحكناحـمفالته
اللهعنانفمطتتاأيوناتحونهيسمماتءجافتثدالرجودتالماددف

كبيراواليامابتعادااللهخنوانجتعدتلركبسلمأوحلويلةسلسلةفبالتتاج
المادةخلقاالذىهوالثانويبناآللملىأواأليوناتهذهمنواحدش

النىبالمادةيرتجطيراذاصإلهرهويمثنالاللهالننتريرالهالمعنىاصغوهو

تمامآابعفعنالثروإلهالخـرإلهيتباعدحناومنننرذاتهاحدهفاحط

مىهذهنتريرإلهعالمعنىبهذاموالخالقالقديمدالعوإله
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االيمانتهدآلالكنايمةإلىخلسةتتدخلأنلتحاوالتىالغنوصيةلهرطقة

ستابالتقبلالالرطتهةهذهومثلينللقديسواحدددمرالمسلمالمسيحى

اللهصوتإلىياإلنصاتبستطيعاإلفسانأذعمشبلإلميأإعالناالمقدس
باللهالاالتفىيزمموخاالتىالطويلةالدرايةبعدوباطنهننثسهأمماثفأ

منهيومأذمىوالنتحجة4داخاالماطنىاللهتصهرأذستط صعءما

إليهبالوصولبلالوحىطريقعنباعالنخديدهشطالاأوالخير

امنهجواختلطاالساسهذاوعلىالباطخيةالداخليةالمعرفةطريةعن

حاولماأولكانتالتىالغنوسيةالفلسفةهىهذهعندحموالـرالخر

أذتحاولاكأااالخيرةهىتكنولمالرسلعصركاالبهـيسةإلىاقسللا
بعدهأتءجافقدوعصرجيلكلفىاللهشعبصقوفإلىالطريقشثسرت

الختلفةبالفلسفاتالداخلمنالكنيسةهدمحاولتالتىالمـرطقاتعتنرات

هاعيرواألرمينيةووافسطوربةوالجالجيةكاالريوسية4المبتدعةاتوالتنسر

التلوثالالعادةيصاجمافوالتىوالحديثةالقديمةالصوركافةمن

بمختلفثبريرهايحاولونالتىوالشروراالدبىالحلوثبكفحسباالفكرى
الرهيبالقولفىصهوذايصفهاالتىالدرجةإلىوالتفسيراتاالجتبادات

الرسولقالهمايشبهقولوهوإةالدعاإلىإلهنانعمةمجولوذفجار

61روداالنعمةتثثرلالخطيةفىاأنبةقولفاذادابولس

نعمةعنالخطجةازديادأذحىءحؤالاصالانادىالىالمبتدعةوالتظريه

اللهنعمةازثـادتكلماالخطيةفىاذالأوغلفكلالعظيمةالله

الخطيةعلىالنعمةهذهانخصاريرىأنواستطاخثاحسانهورحمته

أكلحمةوأعظمإحعمانايكقشفلكلاإلنسانيخطىالفلماذا
عارةالىاإلىالهنانعمةيخولونلحجارإلىءححؤالتحولوثذا

كلجدآقالصبصنأنهتوتأملاهمامبكلالجديرةالمثيرةوالحقيقة
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الواقعفىفكالهاةةاطلقىوالنسصادالهرطتهةبينالنهصلالتاريخعور

طالحعسأوبالذهنيرتبطالخطهذاكانءسواالخطنجاوزأواباحيةال

شجرةمنافرةأكلعكأقدمايومالتجاوزهذااالالناالأبوانافعلوهل

يتركاهأنبكانالذىالذهىالخـطبذلكفتجاوزاوالشرافيرمعرفة

يتجاوزانهوهمايدرياولمةوالثـرالخيربينالنهارقيعليصاحقمالته
يغطياأنيحاوالنثعريانانأنهماتبيناعندماأيضاالحسىالخطخاوزاأخهما

جدوىدونتالنمنبورقالرئهذا

أنإالالكنيسةإلىتزحفانةوالدعاشاطرطقةوهويرئصهوذايستطعلم
وضيقهوغضبهغيظهفاتبدتالتىةالثو4ضدهمامةالعاشةالثويثور

غىينبالذىالمتهدسالغضبحقيقةبذلككشفوقدلحبهصاينددرهر

كيسةإلىتتسللهرطئةأورزيلةأوإتمأشفجوركلخاهعلينايحيطرأن

كيانهالضبدمداخلفاقحكاكأومنامركـزحعاذتأخأمخاولأوالمسير

ثضيسةالمذثبآاليقاظحليبامحذاجهوسالةشقاتموكتوريدكرثاماومقو

إذطللرسالةشرحااتاصموالذيئالمتسرينآعظممنوهويرمابترتال
يستطعلمإذاآخرهاإلىأولمامنغريبةرسالةيراهاقدالعصرىئالقا
الكنيسةفىأمامهيراهالذئالنهساديواجهومووعواطفهبوذافكريتغننأن

نشحهخبيئةعنويكشفرسالتهيثتبومويهوذأثإنالواقعوف

المسيحىاإليمانمنيقئونالذينعاحامحتجأالتارتكلفيخهضومشاخره

ثونلحضيسةالعظامفىينخرالذىالفسادوعلىءاعدمأومباالةون
متدمةقيتفهذافىوهوضددتوالثائرينلهيئالمتصبخدأن

كلضدوأرعدواأصواتهمرفعواآلتيالحالأبطالبينالصفوف

تتفأوهءازاتخرسشرأتمشرإنالمقدسصطشةالوشرفهرطقة

وشجاعةقوةمنتملثماصلبالفاسدأوالمرطوفاالخيافصدءعاجزا

322



الميحيهالنفسيبلخأططثنلذقل3اشغأضعتتادإفكفيهلثءابحى
انسمواتفىيثوهـنفسههاللإنالالسيحااخبإننبثرة

عجالصنعوا1ومجدهإلحمهيغاضمنإضاألافاينتظرشثحذضكعفى

عشباحملثوربمثالمجدوأبدلوامسبركاتألجمدببحو

ومخاوتاحاأرضفىوعجائبمصرفىعظائمانصاحممخلصألتهأنـب

قدامهالثغرفىوقفنحتارهموسىلوالبامالكيمفقالفنجربعلى

بكلمتهبزمنوالمالشهيةاالرضرورذلواأتالفتهمعنغسبهليثسرف
مليستهعيهميدهفرالربلصوتيسمعوالمخيامهمتمرمروأثجما

وتعلقوااألراضىثوليبددهماألبننسلنيموليسئط4إلبريخةف

فينحاسافوبأالوفاقتحمهكمبأممالهموأغاظوهالموفاصاذباوأكلرافغرر
601مزيااألبدإلىفدوردورإلىبراذلكلهبفحمالوبأفامتنمدات

يمتنىوهوروبرتسونفرثزديكالناكاابصرابتونبرف3ا91

وكانمسالصنةفتاةعلىووظلماإفكساأكتثحثتاألنهكالمجنرنالـوارعفا

فاذاودفعهالظلملمهـذاتصدىحتىيهدأولمكيظآطبأسنانهت
هذاعندكولثنيخهاتويعتشرىةالكنيإلىيدخلىالذىالثصعنلنقه

عارفأنات6ة2روالأيضاأناأبغفهاالتىالنقوالويينأمممالتبغضأفك

تنثرولمباحمىمتحسكوأنتالشيطانكرسىحيثثنتوأينأممالك
عندمقتلالذىاألمينشهيدىأنتيباسفيهاكانالتىاأليامفحىايمانحا
قوفآهناككندكأنقليلعليكعندئولكنيسثنالخميطانهحيت

إسرائيلبنى51أمعرةيلقىأناباالثيعلمكانالذى1بلعابتعليممتحسثين
ذضمسقومآأيأنتعندكعثذاويزنواأزرثاناماذبحيأكلواأت

بسيفبهم1أحا5سريعآآتيكفإنىاالوإتجاهأنجغخالذفالنقوالويخينبتعاليم
23161وشفى
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ةالعظيماليومودينونةهيفا

رهيبتحذيردونتذهبالمفاسدوأغحالالتواحلكاتالهريهوفايتركلم
الفجارحلبيعةعليهمانطلقأتيمثنجاتبينمناألمرتناوالأنهالواكححمن

انحتلمونأيضاءهؤالدالقوكصثنهـهاثفيطبيعتهمأماعئابهتم

11األمجادذوكأعلىوينتروذيادةيالثاونونوقيانجسدرنجسوت

مشاجرةفئهلكراوةأاآلجلبلعابمضاللةاإارانصبوقايينطريقاسسلال

لنراعبالخوفمعاوالئجصانعينالمحبيةوالثمثمفوهـءهؤالقورح
مضاعفآميتةثمربالخرينهيةأشجاراحالرخحلهاءمابالغيرمأنفسهم
إلىآالظالقتاملمحامحفرتتاكيةتجومنجزيهممزبدةهاخهبحرأمواخمقتلعة

وفهمشواكمنجسبنسسالنصمتثمدمدمونأءهؤاللالاالبد
األخبراازمانافىإنهداالمنافعةأجلمنبالوجودمجابونمبعظاةعتثم

ناهمءهؤالشجررححماتنيحسبسالكينستهزثونقومسيكون
امأتعنصثمفتتالضالةالمهوطقةالجماعاتنرئاألوصافمذدكلومن

أنفسمفىإالالحقيتةثونصيفالفاسددجسديةرديثةأحالمهم

بتهابيئصلالأشبهوهماالسفافوءبالكريااامتألووقدالذاتيةوأمجادمم
وقورحثيالضاللفافتىاالتمأجرةثوتهاشالذئونجلعامآلخيهالقاتل

فىهمةاألعظمزوالموحلحاألعلىالمكانؤيرغبئالذالمتمرد
بريفهاأشجارفهمطرأوخيرأوفيهاالغنىتافهةجماعاتالحقيؤة

مطراشقطأوءماتريقالالتىالغيومآوافروانعديمةاألوراقأالمتساقطة

والنىالبحارثالختقيةكالصخوهـوحمالرياحتدفعهاءمابالكيومحإذ
ثورتهافىالتىالمزبدةالماغةكاالمويخأو4العابردنالعغعليثاتتكسر

يمكنالءوهؤالجوفهافىلتطويهايميعبرماكلعلىءالقضاتبغى
تشككفإنيالمرصادلهمواللهعقابدوناإللهيةالدينونةمنسهربواأن
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الذينفالمالئكةادواألفروالجماعاتالمالئكةمنالمستمدليلالمهافهماكحد

الذينفهناكمذهبيهمااالموهذافىبذهباليهودىوالضقليدرياستهماس

حسناتأصهنالناسبناترأواالذفياللهءأبناحمالمالئكةءهؤالباناألمرفسروا
األمحاحنجاسالتسفرفىءجاماعلىاختارواهكلمنألنثمهمفاتخذوا

كريوماألركفىاسمذوىحوااصالذيخاالجبابرذواخـبراالمادس
والنمنفسهبهواإليمانقبولهيصعبتفسيروهووالفسادالثرفيما

الشيطانبانالقائلنرجحهماوهواالخرالتشيروهناك4يحتيلهال

تىطمعامكانهوترككالكفيهاللهوضعهالذىالعظيمبئكزهيرضىلم
ءوالشىاللهمثليصبححتىفعلهإلمماآدمدفعمظماتماماأعظممركز

تـتيالماظالصفىثانيةصةفىأعطاهآلدمعقابهرغماللهانالعجيب

المستقبلفىويعاقبهالحاضرقاللهعاقبهإذللشيطانيعطلمالذقاألمر
قيودفىمحقوظوهوقيدهففدالحاصرفىأماالرهيباآلبدئعقابه

فىيرسفيسيرأينماالشيطانإنكلفنقولحدعلىأواالظالتحتأبديه
الذىالمجينوهوءيشاكاليتصرتالمطلقالسلطانيملكالفهويوده

غادرإذالظالمونحتالظالمفىيعيشوهوجمنهقيودعنهترفعال

مظلمةبأفكاريعيشوهواالطالقعلىبهيتمتعيعودوالاللهوجه

منهضاعمايذكرعندماهكذامعذبوهودةفاشربرةونوايا

قىاألبدإلىيطرحعندماسيعانيهالذىبالعذإبمطلقايقاسالعذابهنلك

رئاستهالشيطانتركومالئكتهالبليسالمعدةالنارجهنم

إنوقيلءالجزالمجدأنالبدوكانالعظيمإلمحهنظامقالخللوأحدث
وهناككتهومالئوميخائيلومالئكتهابليسبينحرببطهأسقطهالله

اناعتبارعلىءاشعيامنثرعالراحاحااليفسرمنالمفسريأمن

مركزهمناللهأعمرهعندماالشيطانمعحدثلمارمزاإالليسبابلماك
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األخيلةلكمنهضةقلومكالستقباللكمهتزةأسفلمنالهاوبةلعظيم
يبونكهمكراسيهمعناالمملوككلأقامتاالرضءعظماجميع

فخركالهاويةإلىأهبطمثلناصرتونانظيرضعفتقدأيضاأنتألكلوويقو

ءحماالىمنسقطتكيفالدودوغطاوكالرمةتقرشنحتكأعوادكرنه

قلتوأنتاالمياقاهواالرضإلىقطعتكيفالصبحبنتزهرةيا

علىوأجلسناللهكواكبفوقكرسىأرخالسمواتإلىأصعدقلبكفى
مثلأصيرالسحابمرتفعاتفوقأصعدالشمالاقاصىفىاالجعماعجبل

ارتبطوسولىالتفسراتجهومغما41941إشالعلى

وأمامرينالمستكيقاوماللهأنفيهشكالممافانهاإلنسانأوبالشيطان

اللهشعبفتاريخالجماعاتإلىاتجينافإذانعمذفيعطيهمالمتواضعون

منالشعبوماعاناهفيهايتسامحأوالخطيةييادنانيمكـنالاللهبأنهديث

عداليصنعأنالبداالرضديانبأنتمامايقطعوعذاباتالموامتاعب

للخطيةاللهبعقابفالتنهادةالدائرةومدنوممورةسدومإلىتحولنافإذا

الرهبءالجزارأينااألفرادإلىانتهينافإذانارمابآحرفكتوبة

حيثمادنياهقالصارخالشاردالتائهالمعذبفقايينجانبكلفىواضحا

وكررحكايتمتعولماالثمأجوةقثلتهالذىالمقتولوبلعامذهب
الخطيةاجرةأنيوكدونءهؤالكلوابتلعتهفاهااألرففتحتالذى

أيضايحصهإياهاإلنسانيزرعالذىوأنموتهى

للؤمنينوالضمانييذا

للمؤمنينبالنسبةبوضوحالشمعمرتلمعالقاتجالرهيبالجوهذافىأنهعلى

المسيحليسوعوالمحفوظينيقولعبارةأولمنفهومحفوظونهإذ

غيريحفظكمأنوالقادرالمنابرمنالعادةفىنسمعهاالتىبالركةويحتمها
المطلقاإللهىباالختياريؤمنالرجلإذأخرىعبارةفىاوالعاثريخا
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مقلسهدعوةنتيجهاللهإلىجاعثراسالمؤمنأنيؤكدوهوالمشروطير

الذىالمشركالخالصالهىالدعوةوهذهسينالمقدىالمدعوبئ

اونقصإضافةلهوليسللقديسينمرةالمسلماإليماذهوأوجميعآيضمهم
إعالذهوبلالبثرنظرياتأوالناسفلسفاتإكحاجةفىهوليمساذ

يرىلنبصرنهاالتىالقداسةإلىيدعووالمعالمالنورواضحمقدسإلهى
يقفأنيهوذاعنديعنىالاإللهىنالظهذاأنعلىالرباحد

هذامتليقولمنإنمضمونأنهبلحرىمستبيحاأوساكنآاإلنسان

نشاولكلفئيحركالعكسعلىاإللهىنالظإنبعينهاالدعارةهو

ويصبحالمضمونةالمقدسةاإللهيةالدعوةحقيقةالثبتواجهادوقوةوحيبرية

فىليستذاتهافالحياةأنفعوالحيـاةالطعامبينكالعالقةاالمر

الحياةجهياتبلهمنويصبحطعامبغيرتستمرأناليمكنانهاإالالطعام

الطياالدعوةتعيشاالساسهذاوعلىمناقشةكلعلىترتفعالتى

ومعوارادتناوجودناعلماالسابقالمحـضاللهمملوهىدعيناإلجهاالتى

بالنسبةءسواللمؤمننصهوذاءبنداومقرونةمرتبطةوالشكفهىذلك

أنفسكمفابنواءاالحباأيهاأنتموأمامعهمالختارينإلخوتهمأوألنفسهم
اللهمحبةفىانفسكمواحفظواالقدسالروحفىمصليناألقدسإيمانكمعلى

وخلصوامميزينالبعضوارحموااالبديةلحياةيسوعربنارحمةمنتظرين

والقادرالجسدمنالمدنمىالثوبحتىمبغضينالنارمنمختطفينيالخوف

االبخهاجفىعيبيالمجـدهأمامويوقفكمعاثرينغيريحفظكمأن
كلوإلىاآلذطانالواوالقدرةوالعظمةالمجالهلهمخلصناالوحيدالحكيماإلله
آمينرهوالد
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ئاوستيمو

ااتيأالحبيببناتيموثاوساألال

عنيتحدثوهومليجانجورجدكتوركتبماأجملمنلعل

قصتهومؤرخحياتهطوالالرسولطبيبيكونقدلوقاأنبولسابة

منعامةالكخيسةنظرفأيكونونقدوأبلوسوسيالبرناياوأنموتهبعد

فىخاصةبلرجةالجميععنيتميزتيموثاوسولكنورفاقهأمحابهأهم
يصبحأنفىجدارتهعلىبرهنوالذىالحبباالفيهوإذالصداقة

كناوإنوراحهالكيرالوسولتركهالذىالعظيمالعملعنالمسثول

رفاتأنيزعمالذىالتفليدقبولئمكدترمعكثيرانتردد
رومافىبولسالقديسبكنيسةمزارفىموضوعةالحقيفيةتيموثاوس

تيموثاوسرفاتمعجنبإلىجنبآهناكبولسرفاتإنسقالحيث

يرقدحيثتيصوثاوسالرسولرقاتهناالعبارةفذهارالمزعلىوتوجد

السيابالتقليدهذاقبولفىنترددكناوإنأنهعلىريحويسجسده
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فىالمعروفةخدماتهوأطولأعظمكانتتيموثاوسأنأهمهاولعلتعددة
حياتهفىالقلوبأقربكانأنهفىالنترددذلكأنناحإالأفسس

وأنهالرسولمنرسالتينتلقىالذىالرجلوانهبولسالرسوألإلى

العالقةعنمنهاستثيتحدثمرةعشرةستاحمهذكررسائلهفى

لهصارالذىالمركزعنآخرممطستوزطمعاتربطنهماالتىالشخصية

هذاولعكلهقكاأرخوفىتالرسائلكتابةفىلبولسكشربك

يلمافيمانخابحهاأنيحسنالتىالعظيمةتيموثاوسشخصيةعنيكمثفكله

وحياللهتيموثاوس

تيصوثاوسقصةنذكرونحننتخيلياأنيمكنالتىالصورةهىما

تيموثاوساالمرأولنتصورأنناالظنأغلبوصفاتهوحماتهشخصيتهعن

الجـنبينالصحيةاألزماتتحاودهالذىالنحيلالمعمودالصغيرالجميل

التاريخكـلفىظلمتالتىالخصيحةمنبداالرسوكيرلموالذىواآلخر
بعامانىتكشالداالخمرشربفىوحجتمالكثرينذريعةأضحتإذ

الكثرةوأسقامكمعدتكأجلمنقليالخمرااستعملبكءماشراب

االمهمنيتلوىووهالعليكالغالمعلىنشفقوإذاكنا532اق

التعبـيرشكلأخذالذىللتحريفالعجبأشدنعجبفانناالكثيرذ

وشانوادماخهالشربهاحجةويتخذالمعدةيصلحاضلمرمنقليل

الصفةإلىآقربحالةفىتؤخذوحىالخمربينواالرضءالسمابينما

أنلوكايبدونتحديدأوتوقفدونيتجرعونهاالذينواولئكالطبية

الشابإنحالأيةعلىوالسقمالمرضمالهاوأجعمادهمجميعآبطونهم
يعيشأنوأعلىأحمىلحكةقصتهفىاللهلهءشماوقدأمامناينتصبالقديم

تركتهالذىاألثرمدىأعلمولستتواالسقاماالالمكثيرمريضاعليال
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التىالكثيرةاالسبابأحداالكلبعلىكانتأخهاإالحياتهفىاالالمذه

االرضهذهعلىوأصفاهاوأحالهاالنفوسأرقمنشاباتيموئاوسجعلت

المرضعلةمنحياتهطوالعانىاسصسونلويسروبرتأنبعلموكلنا

النوميعرفالصغيرغالموهوعليهتسهركانتوالتىمربتهجعلالذى

منبهامنارةأخرىبيوتايرىلكلالنافذةلهتقتحوكانتالليلطوال

أنأظفارهنعومةمنالصغيرالغالموتعلممثلهالنوميعرفواليشكو
بهيجملوانهوالمتألمينالمعذكنمنالناسمالبنمئلهتحملاالرض

علىتيموئاوسكاناآلخرينآالمعلىعطوفأودودأرقيقأيكونأن

يسكبهاالتىوالدموع4يعانيهالذممطااللمعلمهالصورةهذهكلاألرجح
الناسمناآلخرينالمتاوالرفقالرقةبالمرفيقأرقيقةيكونانينبغىبم

هزوقدالدموعبلغةةكثيرارامراتكلموالذيئالناسأعظممناحدآوكان
ومشاعرهذهنهئماثلةدموعهذكرىوظلتاالمماقمنبولسوجدان

دادموعكذاكراأراكأنمشتاقأالثانيةرسالتهفىلهيكتبوهو

اخالصهفأالعميقالخلصالمحبالناسمنالنوعذلكإنه4اق2

صهبخفىتردداأوشبهةيعرفالوالذىالصافىالنفىبالحبءيمتلىالذى

القاسيةالمواقفأفاميمكنوالبولسوتجـبرلهيكونالقدالعميق

الجبابرةلكنالجبارمعلمهمثلعاتيآاعصارآيتحولأنةالشديلى

الحياةمعركةفىنفوسمعلىيهبالذىالنسيمإلىمجتاجوناتفسهم

يمكنوالئانيايكونأنيصلححياتهوفىلبولسبالنسبةتيموثاوسكان

أنيصلحوهوومعلمهاستاذهجوارإلىالمتقدمالصفإلىيخطوأن

وفىمنافساأوندايكحونأنيقبلأويسخطيعالولكنهومكالتابعايكون
االولىتيموئاوسرسالةعناقنمؤلفهفىجيرنىادكتوريصفهذلك

مابهالتبلاقاثلنىالتشابهليستإنهاالتباينفىاالممقالوحدةهناك
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بولسمعجباإلىجنبآتيموثاوسإلىيحتاحاللهاناالختالفع

معولكنهالجبارالخيخبولسلقوةبالنسبةضعيفآرةمرارآكثيبدووك
االبالواحدكانوضرورياومشجعالهعظيمةقوةمصدركانذلك

مختاراالناسبينقائداأحدهمالدولقدالحبيباالبنواالخروحىالو

تهدداينقثكانغيورابداوعندمايتقهتهرتأويعياالعظيمإليمانورائدأ
الثانىالمركزفىيكونأنفىراكبآولدواالخرالربأتباععلىوقتال

دوناالخرينعلىلالعماديليمكـاناذنفسهمنالدوامعألشأكدرك

ياإليمانيجعلهالذىاليقينقويآيملؤهاآخدكانالرئاسةمركريأخذأن

وهوبالتهمعانبأنهالبشرعنهتخلىمهماواثقهوإذمنتصرمنأعظم
استخدامفىودجاالخرولكنالرسلفائفىعنأبدأينقصاللهذا

عليهالمفروضةالواجباتتجاهسلطانهتأكيدفىبعفاالحايينلمحديترمواهبه

عندميكونأنفانظرواتيموئاوسأنىإنثممعهايقالالتىالدرجإلى

شيعوهبألأحديحتقرهفالأيضآأناكاالربعليعحلالنهخوفبال

11ت6101كو1االخوةمعانتظرهالقإلىىليأنىبسالم
مجملتيموثاوسإنقولهذلكإلىلوكايرمربرتدكتورأضافوقد

بصدقثانيآيكونأنيصلحكسيالوهوللسالممحباصادقآوديعاقلبا

المرسلمنأكثروالناظرالراعىروحعنيكشفالذىالصديقوحرارة

لكنهماوالوزناتالمواهباختلفتميمابولسمعوهوالرحالة

كوترينوهماالمسيحليسوعلركالمحموالتعبدلركالمشباإليمانيرتبطان

جموتالحبايحمالنوكالهماالخصإللهيحاصافيآلحنايصدرانقيئارةفى

واحدبقلبويركبانمكمانكلفىنشرهيريدانالذىوائحيلهكيدهمال

صاشلفىاللهغرضإتمامفى

التىالكامالةحةبالصريتميزكانكلههذاجانبإلىستيموثاأنفىوالشهة
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عنورثإذالصورمنصورةتحفظآبأيةأومكرأأوءالثواتعرفا

تلبسالالتىتعنىاليوناقاألصلفىءالريالعديمالصريحااليمانوجدتهأمه

فالظاهراوأقولصفاتهأهممنكانتاحةالصرإنأخرىلغةفىأوالقناع
أويتقنهاقثيليعرفالوهوءابسوءسواكالداخلوالخارجكالباطنعنده

أكثرأوالوجهيئذوىمنياسبينالمأوالخادعنأونالممثذمنكالكثيرين

ولوكانتحتىلهاالمناسبةالصورةحالةلكليلبسونالذفيالوجهينمن

القدرةلهمإنيقالكماأوعندهمالداخايةالحقيقةمنتمامأالعثسعلى
نعلمولسناالراعىعليهاحوينوحواةالذئبمعالشاةيأكلواأناعلى

عخدماتعلمولعلهومتاعبااالممنتيموثاوسعلىالخقهذاجلبم
ليسإذالتصرففىوالحكةالصراحةبينبجمعأنالخدمةفىأوغل
بعضفىتتحولقدالتىالالزمةالواجبةالصراحةبدعوىيقالبعرفماكل

بعدودكنيوسفتعدمهالذىاألمرصاجمهاعلررآوتعبااألحاييهما

صباهفىنحدثصاعندوالغربةوالضيقوالتتنربدااللممنقاسيةسنوات

األساسيضعبأنهيعلميكنلمالبيهنميهموعنإلخوتهمهأحعن
عنلعاوقدبهاعاملوهالتىالبالغهوالقسوةلهلكراهيتهمالعميق

عاناهالذممطالظلمعنإليهيتحدثفهوالسقاةئيسإكيخحدثوحموهذا
سرقتقدالقفوطيفارزوجةأواخوتهفعلماإلىالبتةيشيرأندون

السبنفىوضعوقشيئآحتىأفعللمأيضاوهناانينالعبرأرضمن
الوامحةالسماتمنواحدةالصراحةكانتحالأيةعلى0451تلث

العديمالمريحاإليمانيحملكانإذوالناسبالتهتيموثاوسعالقةفى

ءالريا

وتعتمدبهتثقأنتستطيعالذىالشخصتيموثاوسكانكلههذاوفوق

أجرىدكتورقبرعلىوضعقدالبيضالحكامأحدكانوإذاعليه
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الكلمةهذهفإنتمامأبهتثقأنتستطجعالعبارةهـذهاألفرقيلزتي

فىوهوبولسأحسالذىالثماباتيموئاوسوصففىيقينولبحسلح
49نى2يمريعاإلمماتجىأنبادرإليهبالحاجةاالخبرةلحظاته

االوضاعكلفىعليهويعتمدبهويثقمايأتمنهكاذالذىالشحخموهو

أنهبدفالبهبالقيامتيموثاوسيعدمملأىأنسأكدأنولكوالظروف

الحياةكلفهلوبلمشقاتمنتكلفمهماأوصعابمنواجهمهماسيفعله

صورةيجعلهمماوالطاعةاإليمانمنامتألالذلىلمادماهوإذبجملنها

النبيألالراخالعميقءللوفاوأعظمهااصوراأندرمن

تهونمتيموثاوس

أمهافنيشخصيةعرضعندالمقدسضابالءنساكتابفىثناتحا

الشابهذاإننقولأنناغيرارصالتإلىنعمدأننودوالانشأةاهذهعن

اشريرأيتحولأنيمكنكانأوتمامآتاريخهيضعأضاتيمكان
وثنيتهتدمرأذيمكنوكانوثنيانانيايوكانالذأبيهمنالقدوةأخذأنهلو

فىومكثالمدشةإكأبيهمعهبرىالثابذهبالصغيرالغالمحياة
مدةهـرىفيهايمكثمرةأولمىهذهوكانتالغداوقتإلىخجـه

وأدراجمهاومكاتبهوأوراقهأبيهكتبمنلرآكثسروقدالمدبنةفىطوبلة

كانقريبمطعمفىءالغدالتناولذهباوعندماةصديقيهاوأبوهكانوقد
الغالمالخادمسألوعندئذاالطعاأصنافاألبطلبفيهمعروفآوالده

عادتهمنأنيعلمكانألنهأياهالخادميسألولميطلبهالذىإبالرعن
هوابنهجوابأناألبوروعيومكلالخمرمنزجاجةيتناولأن

الخادمأذنفئفأسشيئايفعلالنالبدوكانأبىيتناولهماأتناولأنا
أحدهمانبكوبالخادمءوجاالخحرزجاجةمنبداللبنبكوبيأتيهأن

القالكلماتكانتالمكانمنخرجوعندمالالبنواالخربل
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الرجلوفحصأبناولهلماألناولأناهأبأذنفىرنرالصغالها
عليهتسيطركانتالتىالرديئةوالعاداتوالتدخنالخمرعنوأظعنفسه

النمحظوظةكانالغالملعلولكنهكذاتيموثاوسأبويكنلمربما
والرحمةالحبوبالحناألطوقتاهوالجدةاالمألنأوغيروهوماتأباه

يأتيهقدالذىالمدمرالتأئيرتجنبهصورةعلىالصغرمنتربيتهواستطاعتا

منولوئيساقنيأمثالمنينتهىالسيلوهناكةتالوثنىابيهمن

منواحدعنقيلءوالعظمااالبطالأعظملضاعلوالهناللواقىاالمهات
يقبلهاأوويشمهاويتناولهاإالنبتةيرىيكنلمإنهالغربفىالنباتءعلماأعظم
منهافسخرلوالدهبهفأسرتهذاأمهحظتوالهاغيروئنبينهايقابلثم

فهددهالمهنةإلىيميلالولدبكنولمتفيدهمهنةابنهيعلمأنعلىوأصر
هوايتهمالزمتهعلىظلإذالطبيعىالتاريخفىكتبهجميعباحراقوالده

األمعلىالشاقةهمةاوكانتالمهنةليعلمهبارعنجارإالأمرهفوضثج

وكانعليهاالبثائرةفيهمرتثالالذىالوقتفىابنهامواتشجعان

إلىلهوايتوارضائهالبيهطاعتهبينالغالميجمعأناالمورأقسىمن

طوالظلوقدللنباتكعالمأبحاثهبعظمةكلهالعالميقنعأنمنتمكنان
إنقيلوقدالبنجاحىألمممديناناقائالبفخرأمهيذكرعره

عينىمنالدموعتنحدرأىتذكرتماكليقولكانميشلىالمؤرخ
قدوةكانتلقدلىصديقآخرالكريمةالوالدةهذهقفقدتلقد

ملثالطيموفردريكوأممالمواجبانىجميعفىلىصادقاومشجعاصالح
أكبرالرأىوسدادالعقلبحصافةالمشهورةدوريثاوالدتهكانتبروسيا

ولكنتعليمهمنيائسأوالدهكانالشحهيرالكاتبساندىوبوناردلهموجه

يكونأنمنمكنتهالتىالقرصةلهوهيأتالرأىالرجلخالفتمربيته

العظـمالكاتب
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الطفوليةمنالغالمجهزتاولوئيسأقنيكلأنالثابتمنحالأيةلى

هفايذكرتيموثاوسأنالمعتقدومنإعدادأعظموأعدتاهتجييزأجمل
ومارىليفنخونداوديفعلكاذكااالرضعلىحياتهطوالبالفخر

محيافىاألثرأعظمئاالموتركتفاوغيرهممودىودوايتسلسر
ءاللهأماماللدةاالروحية

أوائلفىوهوبولسيدعلىالتجدبدنالتيموثاوسأنالمعتقدومن

هربرتويرجحممرهمنوالعشرينعشرةسةاظمابينربماالشباب

ابنىهوالذئتيموثاوسإليكمأرسلتلذكبولسكلمةأنوكابر
مكانكلئأعلمكماالمسيحفىبطرفيذكرمالذىالربفىواألمنالحبيب

الحبيباالبئقولهإلىباالضافة471كو1كنيسةكلفى

يـوعالمسيحفىالتىبالنعمةابنىياأنتفتقوداوكذلك2اق1

لوعظجةنالسيدإكءجاتيموثاوسبأنجميعهاثهدتا2قى2

الواضحفناألمركانوأيافيهاوخدمتهحياتهأولسرةفىبولس

يحبهالذىالروحىبابنهاالهتمامأممقغأببرعايةالغالمتولىبولسأن
علىالناسأسعدمنشكوالتيموثاوسوكانتقلبهكلمن

والخدمةالحياةفىومدربيهمعلميهوبولسروأفنيكمالوئييكونبأناالرض

المسيحية

المثاليةمةوالخدنيموثاوس

ماىعلنطلعأنويكفىتيموثاوحمبافيكاهتمامهنجادمبولسيهخملمربما
وكنيستهشخصهفىالناجحافوذجالخادميريناوهوإليهرسالتهفىءجا

الشروطتريناالثالثاحاألفىاألولىفالرسالةوكتابه

كامةالشروطهذهبذكررسولاليكتفولماالسقففىهاتوافرالواجب
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فكشفلهاالعملىبالتطبيقالراجاحاالفىبتموثاوسأوصىلكنه
لناعن

صالحأخادماتكونبهذااالخوةفكرتإنالمتربالخادم1

وكالملخبعتهالنىالحسنوالشليماإليمانبكالممتربياالمسيحليسوع
إلىاالغلبعلىيشيرالحسنوالتعلـيمالعامالمسيحىالنعلمبهيقصداإليمان

كلحةكخدامنتمتغأنواجبنامنإنأخرىلغةفىأوىالعقائلىالتعليم
ومنوعقائدووصاياتعاليممنحياننافىالكلمةهذهتبعثهبماالله

يمكنوهناالمداومةتلزمشبيةالراللطباستمرارالكلمةهذهمصاحبةواجبنا

ستصرفناإذاأنناوالمحتومالطبيىمنإنه9انجدفيقالهمانالحظأن

والنفساللهفىالتفكيرفىدقائقوخمسالعالمأممالفىيومياساعةعشرة
الغفسرأواللهمنأكرمرةمائتىامامناوحقيقيأاضحأوسيضحىالعالمفإن

الواتىالخادميكونأنألبدالمتركهوالخمادمالواتقالخادم2

أرضعلطيقفكمنويعلماللهمنلهالذىيالسلطانيوصىأنيسثتطيعالذى
يخدمهمالذفيالحظإذاإالالثقةهذهيبلغأنالخادميستطيعوالمحريةثابتة

وأنيقولبمامؤمنوهويتكلموانهألئهكئابإلىمستندايتكلمأنه
ذلكيؤكدماتصرفهمنيبدو

المتأخرةالسنوليدةالمثاليةتأنىأنيشترطوالالمثالالخادم3

ولقدسغهحداثةرغمقدوةيكونانتيموثاومممامنالمطلوبكانلقد
يرجحماكلعرهمنوالثالثينالخمامسةفىالرسوللهكتبعندماكان

البعض

الرسوليحرضإذاالهميةبالغةنقطةوهىءالفارىالخمادم4
هذأفىهوايتألكسندركلماتولعلالمحواصلالدرسعلىتلميذهبولس
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مناأليامهذهنىتءلوجاالكلماتهذهإنيقالماخيرهىلصدد

واظبالمثالهذاعلىتجىكانتممافرمبتدئخادمإلىرخبخادم

كيىفىيكونأندونتجلسوالالدوامعلىعليهاواحرصالدراسةعلى

البانيةخميرأوالمؤذيةأوالتافهةالكتبتقرأوالقلمأوكتابيدكق

فىاالفضليكنلمإنشيئآتقراالذلكلتفعلالمالأوالوقتلكفليس
فىكلتونكنآخرءشىأىأوالدفيأواالدبفىكانءسواةنوعه

أكرشيئةشنىكانتتيموثاوسأيامفىةءالقراولكنالنبيلبابه

كانوقدالمحاضرةأوالتفسيرىالوعظتعنىكانتفقدذلكمن

الذهبىفعلكمافيهرواوليحاضليفسروهالكآبيقرأوناالقدمونءاالبا
جنيمتفىاظسثمبىرهمنعلىيفعلكلفنكانوكماوأغسطينوسالفم

ابضهإلىيتحدثوهوأنهبولسالحظوقدللوعودالدما5

ينتظرهوعدأعظمهناكأنالواجباتجهذهاياهمذكراتيصرثاوسالشاب
الجسسديةالرياضةكانتفإذاوالعتيدةالحماضرةالحياةيشملوعدوهو

يمتلكهاومنوالعتيدةالحاضرةالحياةموعدلهاالتقوىفإنلقليلنافعة

أيضاواالبديةالحاضرالعالمفىالنجاحيمتلك

وهىوقاعدتهالحقممودفهناكالكنيسةإلىالخادممنتحولنافإذا

والمطلوبوأكلهإعدادأجملالمؤمنونفيهيعدأنينبغىالذىالمكان

هوتالمدرسةأوالمقدسللكئابمعهداالكنيسةمنيجعلأنتيموثاوسمن

لهقائلةأيرنسيددكتورسألتسيدةأنههنانتذكرأنريفالمنولعل

معاهدفىالخدامتعليميحتماالكتابفىيوجدأينتخـرقأنتستطيعهللم
أعرتالأناسيدقياأيرنسيدوقاكالهوتمدارسأوالمفدسلليهـاب

ذلزالتىيةلالالتالىالمكانيكونآنبدالأنه3أولكنالمكانبالضبط
تذكرثماآليةهذهمثلهناككانـتإنالعامةالمدارسإلىبالذهاب

832



فتحبمثابةهووسياتيموثالتلميذهبولسالرسولماقالهأذذلكبعديرنسيد

يكونونءأمنهاساأناأودعهكثيريندبثعهومنىحمعتهوماالهوتمالمدار

يقولكماالرسوليفرقوهناالتأيضاآخرفييعلمواأنءأصثفا

علمهاوالشكالتىالخاصةوالتعالـيماألحادبثبينبالمربروفسور
الجميعمنمسمععلىلهعلمهاالتىالعامةالتعالـيموبينلتيموثاوس

بهاتحدثالتىوالوعظبةالعقائديةالئعاليمهىههأالرسوليعنيهاالتىوالتعلـيم

يلموالرسولالخاصةواالوضاعلالمورةمناقمثتقناولوالتىبولس

أمرانيتوفرأنويلزمجيلإلىجيلمنتتداولأنينبغىالتعاليمهذهبأن
أذبريدالهوتطالبوكلوالكفاعةاألمانةوهمانهايتداولوفيمن

الروحيةحياتهفىأمينايكشمالميقدمهاأنيمكنالناجحةخدمةيقدم
يسىأنينبكأالوالخدمةالعلميةومفدرتهالذهنىاستعدادهفىوكفزا

الخلتانهاتالطلهتتوفرلممنبهايكلفأوإليها

يكونأنينبغىالذىالكتابضيسةوالالخـادمإلىأضفنافاذا

أيدىعلىطفلووحستابالتيموتاوستعلمكيفطنتذكربالخادممرتبطا

أنالبدوالكتاببولسفمعلىإليهاستمعوكيفوأمهجدته
أحدقالامهاتناثدىمننرضعونحنحياتناصصةفىخينس

حيانىفىأثراوأبعدهاالطفولةذكرياتأجلإنالفديسـينالشيوخ
لنافيهاتفرأأىكانتالتىالحظاتهىمثابقيتالتىالذكريات

أحدهوقالءسماوكلىصباحكلالمقدسالكتابمءآجزا

الخامسةفىالشريعةأوالدهميعلمواأنالجهودءااإلعادةمنكانوقد
لبيوخهماللهعنايةعينتهمالذينالكهنةهمالمسيحيينءاالباكلإنالعمرمن

الكتابنأخذوعندماأوالدهمأجلمناللهإلممايضرعواأنواجبهمومن
يسوعالمسيحفىالذىلخالحسويحكميهدىأنقادرفهوياإليمانالمقدس
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نقراأنهوواجبأولفإنكثيرةكتبآنقرأالصغرمنحمناإذا

أحدهمذكروقدتضكتابكـلعنيختلفألنهاللهكتاب
الستةويربطاالخرىضبالعنالمقـدسشاباليميزماأن

كتابأفإذواإلعالنالوحىهوواحدكتابسفرآفوالستيئ

فىموجودةالوحىعنشهادةوأحسنللناسومعلناللهمنبهموحى

يدرسلنحالكتابإنتايلورهوشقالولذانفساللهكلمات

يفشلأويضللأويخدعأنيمكنالبهويوثةويطاعبو

ويصححالشريرويوبخالجاهلينيرأنهإذظرفكلفىينفعناوالكشاب
عللكلمتأهبااللهإنسانيجعلإنهالرفىالسلوكيريدمنطرقي

حتىاكسقوردأساتذةمنوهوجاكدكتورسئلعندماصالح

نعلحهإذطوقتكلفىالديننعلمنحنأجمابالدفينعلمأنكلكن
طاإلنسانيةبتعليمالتاريخوفىبالدقةاللغةوفىبالتنظيمالحسابفى

أنالناسنعلمخنبالتأملالفلكوفىةالذهنباتساعالجغرافياوفى
المسبحكنيسةببنوا

مةالمضروالجذوةتيموناوس

الخدمةيواجهوهوالمتاعبمـنالكثرعانىتيموثاوسأنالواضحمن
لهاوالحماسةللخدمةالغيرةجذوةأنويبدوءوصعابمشقاتمنفبمما

أذكركالسببفلهذاداالرسولصوتهءوجاءاالنطفاأوللضعفتعرضتا

بلالفمثنلروحيعطنالماللهالنيدئبوضعفيكالتىاللهموهبةتضرمأن
فوضعصبققدبولسكان7و6اقما2داوالنصحوالمحبةالقوةروح

عالمةكاناليدووضعالمقدسةمةللخدهتلميذهرسمعندماعليهبده

واالنسانالمقدسةلخدمةعونابلهغندمالىالدياللهروحلعملورمزا

تلبثالالنارهذهولكنالملتهبةينارهاالخحـمةهذهءبدفىبشتعل
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هناكليستولعلهوأشواكهاالخدمةقسوةأمامللخمودتتعرضن

كانإذاأحدهمقالكاأواللهخادأتواجهكاءالمرتواجهمشقة
ليسحدثإنهقيلشاباكانوإذاعجوزتإنهعنهقيلالشعرأشيبالواعظ

يكنلموإذاتكثرتهممنالناسضجأوالدكشرةلهكانوإذاإختبارله
نيمالترقةفىفىشهزورنمـتوإذاالناسبأوالدلهمعرفةالإنهقيلاواله

استعملوإذازوجهابعملصغالاقيلتفعللموإذارزينةغبرإنهاقيل

غيرإنهقيليستعمللموإذامنهمرواتأمنبرهئمذكراتالواعـظ

بالزياراتيهتمالإنهقيلللدرسبينهفجلسوإذاوعظهفىمتعمق
أكرليستعدبيتهفىيكوتأنالوأجبمنإنهقيلالشوارعفىروئموإذا

غلوإذابالوداعةيتظاهرإتقيلفقيرةبعائلةاهغوإذامواعظهفى
كانإنهيقولمغفسيجاءيفعلوميهماارستقراطىإنهقيلغنيةبعائلة

أهذاشيئآمنتيموثاوسعاقهلأحسنيفعلأنيمكنه

حياتهطواكمريضايعيشلماذاوربهنفسهوسألومتاعبهبمرضهضاقهل
أيةعلىقاسيةمخربةكانتالخدمةعلىمرضهأثروهلتاللهيخدموهو

مرضمسريرءوجمناهمعاىأسييثمونالذيئتجربةماوكحال

تيموثاوسكانهلوشوكتهمعلتهمفوقيرفعثعذلثمعاللهولكن
لرواععندمايطبجعتهجوالخرقيقاحيااالهابغضكثحابيعانى

وهومعيريهإلىالتفتغيرشاببأنهالعمومممجلفىبتوليم
أفيهيكونأنمنكمواحدكليشمنىماهوعيبىأناعلمأنابقول

تيموثاوسانالثابتنقسوتهاأوالمتاعبأسبابكانتوأيا

تذكربولستنبيهإلىيستمعوهوولعلهأخرىمرةالنازاضرامفىنجح
يجملالوالتىالخدمةفىاالساسيةالفريبةهىالمتاعبأنءشىكلأول

كعلمهيكونأنالتلميذويكفىتجاههايتخاذلأوعهاإجعيرأنكخادمبه

142



قائالتلميذهإلىتحدثنفسهبولمسفاناألعلىالمثلوحالمسيحكانإذا

23ق2المسيحليسوعصالحكجندممطالمشقاتاحـمالفىأشافاشتركأل

قسوتهيعنويتحدثكنيستهفىلهالناسمعاملةمنبتذمرالخدامأحدكان

بصئوهلشكواهإلىيستمعكانالذىزميلهلهفقالرحمتهموعدم

الحطهذاإلىليسكالفأجابوجهكعلىأحدهم
شوكمناكليالوضعواهككالقالمالمواحدبكضرهل

رأسهوأحكمازميلهيقصدماذااالخرأدركوهناةرأسكعلى

آالمءازاشيئافليستاالمهاكامعماأنهوأدركوتأملخضوعفى

بنقوسناكثيرآحمغأالعليناالواجبومناألعظمسيدنا
بولسذكروقدنجدمتهانقومالتىاقهبكلمةاألولاهمامناليكنبل

لكنكمذنبالقيودحتىأحضملفيهالذىداقولهنىبذكتيموثاوس

الجذوةأيتوتجموثاوشلتجربةصتتعرفإذاالتقيدالاللهكلحة

سيةالخجويتدكتورنميحةإلىفاستمحءلالنطفاتثعرضالمقببة

ءلالنطفاتخعرضقدالمقدسةناركأنءضىكلأولتذكرأنخليك1

أالينبغىهامءشىهذالتهكخادنفسكنظرفىهحاكنت
حسبانكمنتطرحه

ضعفثالموأهبكخلفبثباتارادتكتضعأنكعلي2

للثوليكنالتراجعأوبالتقهقرالبتةلهاتسمحوالمحبتكخلفتكارافى

ءباالنطفالهاتسمحوالمتوهجةالشعلةعلىتبقىأنفىالراسخالعزم

معاواإلرادةالخيالولينهضارداتلتغذىخياالتلح3

جطوةواضرمةكبيرينةطأيةوأحزاناحتياجاتتأملالمثالسبيلوعلى
االحتياجماتهذهتجاهتنطنطأنينبنهماالالتىالحنان
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حنىءالسمااتجاهفىنفوسنافضعأنانقطاعبالنصلىأنيلزم4

الرياحضاعتالصالةأسقطناإذاباسنمراراللهروحعلينابى
المحركة

األوكسجبنيرسلالشكورالقأنإذالحمدذيحةلتهولنفدمه

االخمامدةالموهبةالضرامالالزم

342
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فيلبىسجان

انتفتخلصللسيحيسـوعبالربأمن

6113أعبيتكواهل

احدفىمودىذكرهاالتىالمشهورةالقصةنذكرأنالمناسبمن

موضوعهوكانلويسسانتفىالليالىاحدىفىيعظكانعندمااختباراته

هذهالصحفاحدىونشرتفيلبىجمانأمسككيفالليلةتلكفى

وهوقالعظةهذهبركنفالغتاحمهسجينوقرأالتالىاليومفىالعظة

يخشونهالجميعوكانوأتساهمالمجرمينأشرمنهذابركوكانالسجن
بهأمسكقدأمريبسجانتتعلقحادثةأنهايظنوهوالعظةأقىويرهبونه

نعمةكانتحتىقراعخهامغانخهىماولكنهقرأهاهذاوالجلليسجن

تالثومنحيائهفىاالولىللمرةوصلىزنزانتهفىفانحنىهومستهقدالله

وفشلمملعنيبحثالسجنمنوخرجطاحاتغيرالمبركتغيرالليلة

منثحيوروبعدماضيهيعرفرنكانواالجميعالنعلعلىالحصولفى

42



تهمةأنهاوظنفخافالمدينةحامدعاهوبلدهنيوبوركبينلننقل

أنهلهسوبودبأحديثأإليهتحدثآالحاولكنإليهنوجهجديدة

حارسأوعينهبهالمحيطةالسيثةالظروفضدكفاحهياعجابيراقبكان

قبلوكانالمجوهراتعلىتمنأالنهسعيدابركوكانكبيرمحزنعلى

نعمةالنمؤتمنأحارساأصبحقدالقديماللصبأنيفخروكانلصاذلك

قصةلنرىالفديمةالقصةإلىسنعوداليومونحنالعجيبفعلهافيهفعلتالله

الفصةمتابعةنويمكالمسيحيسوعيالربآمغوتغيروكيفالسجان

قمايلى

لخالصالىوالحاجةفيلبىسجان

وسيالسلبولوهويفولفيلبىجمانيفصدهكانالذىالصاهوما

6103أعاخلعملأفعلأنينبغىماذاسيدىيا9
علىقادراوجدتهلماالخالصبكلمةتعنىماذالوسألتهأنكالظنأكلب

الحاجةهوالخالصإنالواخوفىالحقيفىالعميقمدلولهاعناالفصاح

وكانالدقةوجهعلىيتبينهاانيستطيعالالتىلالنساناالولى

مكدرنيةإلىلذهابهتفسرايجدأناستطاعلماوإالتمامافلكيعلمبولس
قائالإليهطلبالذىالقائمالمكدوقلذلكالليلفىرآهاالتىالروياائر

المكطرنيةالمدينةفيلبىبولسدخلوعندماواعنامكدونيةإلىاعبرثا

بياعةليدياهىامرأةوجدبلحلمهفىرآاكالرجلهناكصيدلمطالعظيمة
الرجلوجدوعندماأوربافىبالمسيحامنمنأولاألرجوان

أنوبرجوهبهيستنجدرجالالحلمفىراهاالتىالصورةتلكلىيجدهلم
ضرباثويضربهثيابهيمزقكانالذىالرجلوجدهبللمعونتهإليهيار

أسألماومحثرأالداخلىالسجنفىالمقطرةفىرجليهويضعقاسية

صورةأمالسجانصورةذاتهىالحلمفىالمكدوقصورةكانتهلترى
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بولسثهنهااخرجالتىالجاريةمنمكسبهمخرجالذينالموالىكصورةخرى

ثيابأمزقوالذفيالوالةأمالوالةعلىوسيالبولساوجروةالعرافةروح

مالمعرأىبوالسلعلبالعصىبضربهماوأمرواوسيالبولس

حسبيبدووالذيئضدهوققواالذفيءهؤالمنواحدفىالمكدرنى

ويضطهحونهويقاومونهبينهموجودههونيكرأنهمالظاهر
احوجالعميقوجدانهفىهويضطهدهالذىالمكدونىأنأدركبولشلكن

حاجتهعناألعىاإلنسانمأساةمذهإنتاليدرىكانوإنإليهالناس

لتفتحداهىأصالىبولىعكالموضوعةالرسالةوكانتالخالصإلى

اللهإلىالشيطانسلطانوكنورإلىظلماتمنيرجعواكىمعيو

ويتعلقيةالحقيقلمجاجنهاليدرىالذىاإلنسانأتعسما6281ل

ويحسبنورآوالظالمظالماالنوريرىوالباطلواألوهامباالضاليك

وينفراالعظمالخيرموالثركأنماإلىبعرعحقاوالباطلباطالالحق
ويبعليهيبالأنينبغىكانممايضحكالمطبقالشرهوكأنماالخرمن

شىءكلفىأسيرايعيتتوهوويسرهيبهجهأنينبخىكانمما

استطالعتحاولالتىالخرافةمرآسالمثالسبيلعلىهنانراهأنويكفى

تجوكانتيتريرةروحتملكهاالتىفالجاريهداالروحطريقعنالغيب

الغبعالممنبأقممابهتحدكمبماالناسهوىتسوهىفيلبىلثوارع
الصخرةحيةأوالرتنينتعنىبايسوناليونانيةونىروحوالكلمة

يتعفنمعناهفحلأصلمنوهىالسودانيونعايهايطلقماعلىاألصلةأو

جبلعلىأبولوقتلهاالتىالكبرىالحيةاليونانأساطيرتذهبماعلىهىإذ

دلفكاهنأوأبولوخادمهووالروحللعفنهناكوتركهماالبارينثوث

يستطدعونددفمعبدإلىهبونيذالناسوكانالمستقبلطمعزفةدوأبويعطيهادذى

لسقراطقالتدلفكهنةإنقيلوقدالمستقبلمعرفةمحاولنالغيب
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قةبلغتالتىالروحهذهإنحالأيهعلىجميعأاليونانينأحكمنه
تعيشالتىوالقثاموالظالموالجهلالخرافةلرةأسكانتاليونانيةالفلسفة

مخلصسيدناالمسيحبهءجاالذىالسماوىواالعالناللهحقعنبعيدةقيها

اليومفىخالقأعلكاوالظالمالنوربينيفصلفاديآءجماعندماالعالم
الغمروجهوعلىوخاليةخربةاألرضكانتيومالنورارسلعندمااالول

ورأىنورفكاننورليكناللهوقالالمياهوجهعلىبرفاللهوروحظلحة
نهارأالنوراللهودعاوالظلمةالنوربينبيناللهوفصلحسنانهالنورالله

ه2اتلثواحدايوماصباحوكاذءمساوكانليالدعاهاوالظلمة

والخالصواألبديةوالحقاللهعنيعرفمسيحىأصغرأنعجيباوأليس

القديمةنانيةاليوالفلسفةأساتذةوجميعوأرسطووأفالطوناطسقرفهيعرمالم

للشيطانذلكمنأكزبلوحدهاللخرافةاألسربصددهناولسنا

المدينةفىيرتعميطانالأكانفيلبىإلىوسيالبولسيفدأنققبلنفسه
كلهاالمدينةعلىاستولىبلمستعبدةبائسةجاريةعلىاستولىإذويسود

بولسدخلوعندماوالمستقبلالغيبكشفعلىالشيطانبقدرةآمنتالتى

التعاونإلىالشيطانسارعهناكللمسيحمماليؤسسأنوارادالمدينة

القهعبيدهمالنهاسءهؤالقائلةوصرختوايانابولساتبعتهذهمعه

كثيرةأيامآهذاقفعلوكانتالخالصبطريقلكمينادونالذيئالعلى
تخرجأنالمسيحيسوعباسمامركاناوقالالروحإلىوالتفتبولسقضجر
ضجرةالكلمةإن81و6171أعالساعةتلكفىفخرحنها

بولسيتضابقولماذاالغضبدرجةإلىتضايقاالصلفىتعنى

بالخالصأيضةتنادىروحمنالمثيرالحدهذاإلىوبغضبا

لقدتعملكانتكيفأدركناإذاإالذلكنفهمأننستطيعالقد

شوارعفاوراعاوسادكنجسلىمورسفلورانسلناصورتها
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الئبيةمغالمشفبلواعرفواتعالواتعالواقائلينالناسينادونوهميلبئ

هلماراءالمصمامرسلةدلفكهنةمنأعظمهىالتىماراماراالملفمة
هذافيهالخبأالخفىالمكانعغتخبركأنيمكنماراإنشيئاققدت

تستطبعماراإنالغدبهسيأقمماشكفىألـاهلءالشى
أنيمكنماراإنمريضأنتهلالنايحةلكتفدمأن

فيلبىفىالموجودةالذهبمناجمعنتكشفانتستطيعإنهاتمحفيك
يمكنبوموأفضلفيهتتزوجيومأفضلعنمخدثكانتستطيعوهى

آكالقبللوبولسأنالطيعىمنوكاناشبهوماللسفرتعينهان

تختلوعندئذاالئنينببنتقرقأنششطيعالذلكبعدالناسفإنالجاريه

يفعلهماوهذابالباطلوالحقبالكذبوالصدقباألوهامالحقائق

الشيطانلهشهدعتدماالمسيحرفضهماوهذاالدوامعلىالنتميطان

هناكسليإذللسيدنحلصصادقتلميذكلورفضهبولسورفضه

لبسومهمامغريةصورخهابدتمهماشمادتهلفبولاإلطالقعلىأمان

الحقيهدمأنالبشرىالتاريخأولمنارادلقدوالتعاونالحبقناعمن

قلبهفىاللهاودعهاالتىباالبديةاإلنسانعلقبلعلمهالدينيرفضفلم

يمزجالتئبالصورةفقطاالديانمئاتبلواحلىالديئهناكفليكنإذا

إلىيتقربهابيلكانفإذابالشروالخىيربالدلممموالبالباطلالحقفيها

الفكرةيرفضأنلهيجوزالقاييزفإنمذبحايقيموالذبيحةطريقعنالله

واكرمالحقلمحصولأفضلبلالذبيحةالعليهويقدممذبحأفليصنع

ييدوئالذىرالتغيهذايخدعلمنوويلاللهأماميزرعمماقربان

أنلويحدثماذامهوالرهيباالنهايةفىيصبحأنإلىيسيرااالول

الشيطانمعمعاهدةيعقااللمانشاعرجوتهصورهصاعلىفاوست

حرفهويمخبعهلموإذالهعبدفهوءشىكلمزاالثميطاناشبعهفإذا
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السزالطيسالهوهومتعةإلىمتعةمنفاوستونقلالشيظانوافق

الشيطاناستنفدحتىيالنفىيجبوالرجلوارئوىشبعهلالتقليدى

لهفقالحرأناأخرافاوستقالالمعاهدةوحسبءثىكل

بقيودقيدتهقدالخطيةانيدرولمحـرأنتالثميطان
رأىوقدالحربفىتشرشلفلسفةكانتيدرىالوهوحديدية

لفهرهمالشيطانمعيتحالفأناستعدادعلىأنهالرهيبااللمانزحف

روسياأخطارمنيعانىاليومالعالمولكن4ذلكفعلأنهالمؤسفومن
الذفيااللمانمنخوفهأضعافأضعافالغربىللعالمتسببهالذىالفزعومن

منالخالصيكنلمالروسىالشيطاذتجاهالغربإلىانضموا

نفسهالشيطانمنالخرافةسرمنبلوحدهاطالخرافة

دخللقدالحرامالمالمنصلىايعنىأبضأاظالصوكان
سادتهاعندلهاقيمةالفالجاريةمحرمةبشعةتجارةليرئالمدينةبولس

فهذااشيطانايعذبهاكعتاةاالدميةقيصرثاأماامحرمصدركممبانهامنأكثر

شريرفاسدآثمبطريقولويأنىالمالأنوأمابباللهميخطرالءشى

وبأىصورةأيةعلىالكسبيريدونإخهمالبتةميههالفأمر

مكسبهمءرجاخرجإذاإالءلشىبثورواأناليمكنوهميجىأسلوب
أبثعورائهمنخلفوالذىالثاريخكلفىالحرامالمالقصةوهذه

يزالطماوهووالدناياوالحروبواالثاموالرجاساتالفسادصور

الشيطاذبهيحاولالذىالمعولاألرضأركانمنركنكلفىاليومإلى

ةاألرضفىوالحقاللهيبنيهاالنىالشامخةالعاليةالصروحهدم

مهماالوسيلةتبررفالغايةجهايأنىالتىالوسيلةالمالطابىعندالميمليس

بالخالصينادىكانسانبولسيكنولموفاسدةومرةبشعةكانت
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نالذىالوضعمصححأوقاومهضجرذلكوألجلالوضعهذايقبل
تيصححأنينشى

صورهالذىاالنقالبذلكيحنىكانحقيقتهفىالخالصأنعلى

بعواثديناديانبأنهماوسيالبولساتهمواإذاليدرونوهمالجاريةموالى

6112أعرومانيوننحنإذبهانعملوالنقبهاأنلنايجوزال
بالحرىبلطمشاعرهأواإلنسانفكرتجرمجردليحقيفتهفىوالخالص

وجاتهأمماقةفأالعالمأرساهاالتىالعوائدعننحولهأوأيفصأارادتهتغر
العتيقةءاألشياةبلىجلىخليفةفهوالمسيحفىأحدكانإنإذادا

كان571كو2جديدآصارقدالكلهوذامضتقد

وكاسيوسيهبروتسانتحروقدفضيلةمثالالرومانينعنداالنتحار

أنكاوأنطونيوساكنافيوسضدمعاركيمافىهزماأنبعدفيلبىخارج

وأبيقورسينثامنوتمجيدآتأييدأوجدنفسهيقتلوهوالفيلسوفكاتو

المساجينهروبتصورأنبعدياالنتحارليهمالسجانءجافإذاوبلنى

الهروبسرعنتسألهقدالتىالسلطاتمواجهةفىجبنامنهيكنلمهذافان
انكماالمواقفهذهمثلفىالرومانيتطلهاالتىالشجاعةكانبل

المقطرةفىأرجليمايضبطوهوالرسولنالسجانبهاعاملالتىالقسوة

عيبـااوضررآبرفهالموالتىالقاسيةالجافيهطبيعتهعنتكشفكانت
تقلبأنينشىوكانالرومالتعندفضائلتعدالعوائدهذهكانتفقد

فيلبىجمانوكانلخالصالمسيحىالمفهومفىعقبعلىرأسآ

أمامالمنتصبالمكدونىكانوأصحأدقبتعبيرأوإليهحاجلىفى

الذىالخالصإلمماويحتاجناالمرهاميعافاالذىالرجلهوالليلقبولس

العالممخلصسيدناالمسيحبهءجا
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الخالمحاعقوالبحثفيلبىحان

إلىالسجانحاجةأدركناأنبحديثارأنيمكنالذىالسؤاللكن

بولسإلىيذهبفيهاالتىالصورةهذهعلىعنهمجثلماذاهوالخالص

لهداقعةتكونأنيمكنعديدةأسباباهناكإنوفزعمرتعدوهو

وهىبغتةحدثتالتىيمةالعظالزلزلةمقدمتهاىولعلذلكإلى

بلفحسبنومهمنالرجلليوقالمناسباالسيدرآهالذىاالسلوب

االسلوبيننرىأنإالهنانملكوالوغفاتاالخطيةنوممنليوقظه

قلبوفتحليديةقلبفتحىأدتهاستخدمهمااللذينوالمتضادنالختلفين

كلماتإلىتستمعوهىءحهدوليديةقلبالربفخحلقدالسجان

السجانقلبيضحأنأرادعندمالكنهالمدبنةخارجهرالشاطىعلىبولس

الخظفينالقلبيهتطبيعةإلىاألمريرجعهلوالسؤالالزلزالإلىلجأ
يستجيبفهرهادئأسلوبإلىلمجتاجكانالهادئالمطيعليديةفقلب

القامىالسجانقلبفيهتحاجالذىالوقتفىوأهدأهاالطرقأبسطإلى

أننستطيغوالاليقنوجهعلىنعرفلسناالعنيفالزلزالالى

لكنناوفتحهاالبشريةالفلوبعالجفىاللهيستخدمهالذىاألسلوبنحدد

اللهيسشخدمهاالتىوالسبلالوسائلمنألوفآهناكأنحالأيةعلىنعلم

الطرقةبينتتفاوتوهىالمباركلشخصهالبشريةالنفسإخضاعفىمبنجاح

مجردعندهنانقفأنيجوزالأنهعلىالمرعبوالزلزالالخفيفة

أناكتشفلقدالخالصطابإلىالرجلدفغالذىإصلوفداع

أبوابفتحبلسحسبالزلزاليحدثلممجهولعالمإكينتميانالرسولين
التىالعجيبةالمسبحيةقوةأمامإذأفهوجونينهالمقيودوحلالسجن

وهىالمسيحيةإنالحقيفةوفىتوالعتاةالجبابرةتخضعأنتسشطيع

يقبزلزالهىبلتسمعكلماتمجردليستالنفوسنجالصادى
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حسابألفلهامجسبأنينبغىقوةوهىعقبعلىرأساءاالشياميع

يتدخلالذىاللهقوةعنثمفتكإنهاالمسظورغرأوالمنظورعالمفى
والمناقشةلمجدلطموضوعأتكونأنيمكنالصورةعلىثرالبحياةفى

دفعوأعظمأهمآخرشيئأهاكأنعلىواإلبهامللغموضمحالأو
الرجالننحذانالمسيحأالسالقوةبهونعنىالخالحمماطلبإلىالسجان

فىبهمازجاللذانووأقساهامعاملةأعنفوعومالثيابههماقتمزاللذان

وحثالةالمجرمينجماعاتوسطفىالداخلىجناووضعيماقالمقطرة

الحقدإلىوادعاهاوأشرهاتالكمىأقإالمنهميسصعالوالذيهأالقوم

وجهعلىقبلمنفيلبىجمنيعرفهلمشيئايفعالنبالهماماوالتذمروالضغينة
والكلماتيسمعوخهماالمسجونونواللهويشحانايصليانإنههمااإلطالق

والسروروالشوقبالبهجةكانالسمعأنإلىتشراليونافااألصلفى
فىأوالقصروفىالنهارفويغنىويصلىاإلنسانيضحكأنالممهلمنإن

الحمثراتوقاسيةاحوالجرالداخلىالسجنفىهنالمجدثأنأماءالغناالحديقة

البشريةالطبيعةفوقءشىفهذاوممتنعصعبوالنومايألجسامتنهش

يفوفوهوعقلكليفوقالذىاللهسالمالرسولعنهجمركماوهو

قالالذىالمسيحىالفرحسالمإنهالبشرىوالنههموالتصوراإلدراك

حينكلالربفىافرحواالإليهمرسالتهفىفيلبىألهلالرسولعنه

برجهيقولهاقنصيحةتكنلمو44فىافرحواأيضاوأقول
يعلمونالذينالفلبيناخوتهإلىرومامجنفىوهوكتبهاإنهبلالعاجى

فيلبىفىعندهمالمقطرةفىالداخلىالسبنفىمااختبرانهالعلمتمام
الظروفكلفىقويأمميقآحياتنانىالمسيحىالفرحالناسيرىعحدماحفأ

صالخالهذأالممانصللكلنفعلماذايقولوذوهمإليناايهرعودأنهمفالبد
هناكفإدهذاومعونظيركمثلكمبهونتمتععليهونحصل
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بولسغرواحداأنلوالمسيحيةالرحمةبهونعنىئالثأيبأ

تجاهاللهعدالةذلكفىورأىكثيرالسرهنفسبقتليهمالسجانأبصر

للرجلصرختهنىبولسأنإالوبزميلهبهحاقتالتىوالقسوةوالظلمالشر
مغالمسيحيةفىاكشفههناجميعناشيئارديآالنبنفسكتقعلال

بهيموجمماأرضيايئاليستإنهاوتسامحوإحسانوحبرحمة
اعالنذلـكمنأكثرمممابلوعواطفأفكارمنالبشرىالجنس

والخطاةوالمتمردقواألشرارلألئمةالعظـيموإحسانهاللهحبعنمجيدحماوى

وماالبليغةمواعظنامنأكثرالرقيقتصرفناالعالميفهمماأكـرما
اليوميةوتصرفاتناحياتناخالكمنالمنبررسالةتترجمماأكثر

صالظللىوللطريقفيلبىسجان

لأفعلأنينبغىماذاسيدئياصارخآصوتهفيلبىمحانرفع
السؤالعلىمجيبوهوبولسعلىوكان613أعأخلص

عغمايتحولأناسجانايلزمإذياسيدئعبارةأولهماأمرنيصححأن

هناوبولسبالوبامنالصحيحوالسيدالربإلىهمااإالنظرومن

برصهمنخالصآينشدالسرياقنعمانإليهذهبالذئالقدبمفىبأليشعأشابه

إلىيذهبأنإليهوطلبالرجلأمامظهورمجرديظهرأناليشعورفض

دتجاهلالغيظدأشنعمانأغاظالذىاالمراتمرةحديغتسالاألردن

يسىالذىللغريبالمفميفيظهرهاأنكنالتىالضيافةقواعدأبسطالنبى

أساليبكلمنأهمهوماعندهكانأليشعولكنبعيدةبالدمنإليه
اللهإلىينسباأنينبغىالذىالرجلخالصبهونعنىالبشريةالمجاملة

والمرضءالداموضععلىويدهالنبىمظهرفىتتحثلالتىالبشريةاآلداةدون

مسلطةفيلبىفىسجنالاداخلإلىءالضويحملوهوفيلبىجمانأنظاركانت
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فىبلالمتألمنالمهاتنالمتهمنمركزفىالأصبحااللذينالرجلينلى

دونالوحبدالشمخصإلىالسجاننظربولسوحولالسيدينمركز

يلزمالذىالثاقاألمروكانالخالصيعطىأنكلكنالذىصواه

أجيالكلفىاليوأوإلىالكثريعندفالمفهومألأفعلأنهوتصحيحه

طقوسعلىيتوقفتصورهمحسبالبنترمالينعذازرصأنخآرا
وقدالأفعلأنالصورمنصورةبأيةجهادأوأممالأوفرائضأو

الخالصسييلفىمنهيطلبماكليفعلأذمستعدأنهالرجلبين
قاإلطعلىيتصورأوالرجليتخيلمماجدابعيدآالرسولجوابءوجا

إذلهيقولوكأنمااإليمانمنطقإلىالنهعلمنطقمنأنجرجهلقد

طريقعالخالصعلىالحصولتصورههواإلنسانفيهيقعخطأاكر
ليسولكنهلخالصمنهماالبدفعالهناكإنمافعل

هضبةعلىالمسيحبسوعالربفعلهماهوبلدعلكأوفعلى

منصورةبأيةإضافةأيةإلىمحتاجالالذىملطالفعلههوهذاالجلجثة

علىاوإنهالعظـيمالنهضاترجلإيفانزكريسماسقالالصور
وسألهيفتربرجالورأىالناسدخوليراقبوهوءالىباب

وذكرالدخولفئتستندأساسأىعكءالسمابابعلىالواقف

طائالسبامشهاوكسبالبإرةيبيعحياتهمطلعفىوكالطالرجل

وذكررىلعحلالدوالرامنألفاخمسنمرةذادفعدو

وعندماآخرواقنربةضامرفوووجدءماالمبابأمامالرقمهذا
ربىيمصالدالفادمحمصابعلىاتأجابيدخلأساسيأىعلسئل

الحربفىتآخرءشئأىمنهيطلبفلمالمسيحيسوع
المقاتليننبيعمكنشطصروتواعظهناككاناألمريكيةاالهلية

عنوسألهالحارسهـهفأوقفهالمعسكراتأحدلىطريقهفىكانيوموذات

552



تجرتولكنهاالسابقاليومفىمسثخدمةكانتبكلمةفأجابالمرورلمة

وإالتغبرتالكلمةفإنارجعفهيروهوالجندىوقالذلكبعد

للخارسليقولهاعادثمالكلمةوعرفالواعظورجعنصيبكفالموت

إلىالسفرجوازتعرفهللمحارسبدورههوقالبالدخوللهحمحوإذ

وأجابهناكتدخلأنيمكنبهاالتىالسركلمةهىوماءالمط

ابنهالمعيحيسوعودمالأعرفهانعممجددامسيحيارجالوكانالجندى
امغللسجانبولسقالولهذاأجلخطيةكلمنرثا

حرفأنإليهاإلشارةتجدرماولعلهفتخلصالمسيحيسوعبالرب

وادقأقرببصورةيقرجمأنيمكن5ءأاليوناقاالصلفىءالبا
علىاعتمدتكونأنيمكنابالربآمنفالكلمهوعليهعلىإلى

فهمتهالذىبالمعنىهمهاأننستطيعولعلنايحالميسوعالرب

أناهـهاإوطلبواالمنزلفىقبوفىحماليعملأبوهاكانصغيرةفتاة

ألبيهاتفقالمرفوعأالقبوإلىالسلموجدثولكنهاإليهتذهب

اقفزىاالبلهاوقالموجودغيرالسلمالنأنزلأنأستطيعال
روياكأستطيعوالشديدالظالمولكنبتوأجاسأتلقاك
وممشعدتانوواسعتامقتوحتانوذراعاىبنتىياأناأراككىواأبوحمافقال

راعناللتحدالففزفىالبفتتيرددولمتالنزولعندبكصاكلال
إليمافناالمسيحىالمعنىهوهداوأمانسالمفىتحمالنهاالقويتن
ءشىكلهوفعللقدالمسيحيسوعالربقبالخالص

وضمانهوشفماعتهكفارتهوإلىإليهيرجعءالياإلىااللفمنوخالصنا

فتخلصالمسيحيسوعبالربامنفقطاألبدممط

وانتباهمالحظةبكليرةجلىمتيرةإضافةأضافبولسالرسولأنعلى
يأقالبيتخالصأنهذامعنىوليسدأبيتكوأهلأفتالقولفى

652



فرديةممليةاألبدإلىدائمافالحالصالبيتربخالصرنتيجهالجملة

كالسيدبولسالرسوللكنوربهايبمانسانبنالعالقةفىشخصية

امتيازههذاإذصاحتهنجالصالبيتخالصريربطءبسواءسواالمسيح

هوإذالبيتلهذاخالصحملاليوملزكاالسقالوكليتهومسئو

أنثفتخلصللسجانبولحمياتال919لوااابراهيمائأيضا
بيتكوأهل

بالخالصوللتمتعفيلبىسجان

أننالحظثمومنكبيرجيدأوزمنإلىصالخممليةنحتاجال
المتغرةحياتهمراحليصفوخالصهالسجاذعريتحدثوهوسرجلى

مجدباحث2إلىوحشىوثنهمااامنالزمنمواحددساعةفا

عاملمسيحى4إلمماحفىمؤمن3الإلى

سببهاالتىفالجراحءشىكلتغرالمسـحفيهاقبلالتىالمحظةوم
بالرحباستبدلهماوالقسوةادواالضونظفهاالهفغمعادللرسولن

االرتعادوابواالضطووالفزعالحمافلةالمائدةوتقدمبيتهإلىوالدعوة

العميقاالمجيدالفرحإلىتحولتاالنتحارعلىأوشكفحهاالتىالدرجةإلى

الخالصرسالةاليتويسمع4البشرىصهذهبيتهإلميأقوهوبالخالص

ويلتحمتاجمعونلهوالذهوويعتمداإللهيةبالرسالةالكلويؤمن
تتمالتىأيضاالمعموديةوفىالخالصيهفىكامالالتحامآبصاجهالبيت
وأهلهىليديةاعتمدتوكاالمسيحىالبيتإلمقتداالساسهذاعلى

مألوفوغيرغريبايكونويكادأجمعونلهوالذفيالسجاناعتمدبيتها

فيهميكنولمبالغينكباراكانواالبيتإنفىكانوامنجميعإدأيقالهأن
إالليسالكباربمعحوديةالمؤمنينمذهبعلىوذلكصغير

752



حتىالمعمودبةامتدادعلىبشجعفيلبىفىاليتننعناملافالنصلكن
المثرومننالمؤمنمنوأمهاتءأباإلمآينتشونالذنالصغارإلى

كلخلوآمنالجوابهءوجايفعلهفعلعنلءتساالسجانأنأيضأ

قالإذباالممالاإلممانارتباطبضرورةالقائلينعلىردهذاوفىفعل

اصررصوحدثاإليمانتموإذاالمسيحيسوعبالربامنالرسول

لهتكيالأوسببااللمحالصنتيجةاإلممانثمرءجاجديدآالرجلوولد

وحدهباإليمانالخالصأنعالالمسيحيةفىوقاطعناصعبرهانوهذا

لهيكونأنالبدياإليمانالصحيحالخالصأنعلىوناصعقاطعوبرهان
لمجميعالظاهرالواضحافر

تمسكبولسأنإلىنشيرأندونالسجاناضةنختمأنيمكنالونحن
ذلكالوالةطلبكماالسجنمنسرايخرجأنرفضعندماالقانوكأيحقه

بولسأنولوحقوجهدونواذوهالجنسيةروماقوهودانوهينالذ

منالكثرلهملسببالفانونيةغرالمعاملةعلىءالفضاإلىاالمررخ
احكاممنذلكمنأكثرماهوأووظائفهمففدانحدتبلغقدالتىالمآعب
اوالمسيحىلالسلوبمجافيأليسالقانوقبالحقاقكأنيعلمناوبرلس

احلقخدمفىكانإذااألحايينمنكثيرفىالزمأأمرآيبتىبلضده

جعلتهالتىالمرونةمننفسهالوقتفىبهنتحلىأنينبغىماحولمساندته

خطأمنارتكبوهماعلىأسفهمأبلواالذينالوالةمـناالعتذاريقبل
واحلىأجملجمنهمنلهاكتبكنيسةأسسأنبعدالمكانمنبولسوخرج

السجانشخصفىالصارحالمكلونىوحولالمسيحىالفرحعنرسالة

معلومائدةلهماقدمبيتهإلىأصعدهاولماداعنهقيلالذىالرجلإلى

بالتهامنقدكانإذبيئهجميع

852



تيطس

يماناحـبالحـريحبمااقيطـىالى
أقالالمشترك

التاريخصفحةعلظهرواالذينالعمالفةأعظممنبولسالرسولكان

الناسمنالصنفذلكمنوهو4العحلعلىقدرةوأكثرهمالبتنرى
والمعركةالنضالفىبأكملهجيشأبلواحدآفردامنهماحدالوجمدالالذى

موكبة9بأخهماوصفاقدأليشعبحدهومنالقديمفىإيلياكانوإذا

دونبولسعنيقالأنيمكنالوصفهذافإنسانهاوفىاسرائيل

كانواوإذااللهاسرائيلالمسيحيةبالكنيسةعالقتهفىترددتأوشهة

المعاركفىبونابرثنابليونجلدعنيتحدثونوهمالفولالفوأقد

فىبولسجلدفإنيوميأالنوممنساعاتأربميكفيهكانبأنه

يسهركانإنهوأروعاعظمنحوضهاكانالتىالعظيمةالروحيةالمعارك
بولسولكنضيقأومتاوضجرأدقدونمةدالخفىوالنهارالليل

952



اشافعبشالحدثالمحولهيجمعوكانالعملفراألننهراديةيؤمنالن

الضباحمنزمالئهعلىبنجاحالعمليوزعالصركةكالقاثدذكان

معاونيهمنواحدةلحظةولوكركأنحياتهلحظاتأقعـىوكانتالجنود

يحخطـغالالذناصصادقناءاالوفيامنواحداتيطسوكانومساعديه

الصديقهذاعنهغابعندمائرواسرفىبالدنياضاققدعحهمءاالستغنا

الربفئبابلىوانفتحالمسيحإنجيلالجلترواسإلىجئتلماولكنال

31و221كو2أخىتيطسأجدلمالفروحىفراحةلىتكنلم
العاملنالجنودوبكلبتيطسوإرادةوعاطفةفكرآبثقبولسكان

منوراعهخلفوماتيطحمدراسةاليوموسنتناولالمسيحمعركةفىمعه

يلىفماقصتهمتابعةيحسنولذا6كلهاالعصورفمباركةأثار

المسببحبةوالحريةنيطس

علىبالمسيحامنأنهالمرجحومنببولسرالتقىيونانياشابآتيطصكان

وواجنهتهبولسواجهتوقدالمشركاإلممانحعمبالصريحاالبئيديه

لمولكنكالطيةرسالةفىالرسولعنهاحدثناقاسيةثمكلة5الداعةمن
االخوةبسببولكننحتشأنبوناتوهومعىكانالذئتيطىواليضطر

فىلناالتىحريتناليتجسسوااختالسادخلواالذكأخفيةالمدخلنالكذبة

عندبمليبفئساعةوالبالخضوعلهمنذعنلمالذكأونايـتحبكىالمسيح
مريقآهناكأنالمشكلةكانته23غلالاإلنجيلفىحم

أنالبداليهوديةأنيؤمنونكانواولكهمبالمسيحاآمنوالذكأاليهودمن
انالبداالممنالمسيحيةإلىواالنىالمسيإلىللعبورطريقاتكونان

المسيحيةالكنيسةفايقبلأنقبلالطقىوسالناميتممصأوالبتهود
إلممانهمؤكدةكعالةمؤمنكلختانضرورةعلىيصرونكانواتجومن

هواالكبرمامهاهوكانونزاعأبلبلةالفريقهذاسببوقدالمسيحى

562



الكبائرلرةكبفهذهالطقسىالناموسبراعىالأويراعىمنعلىسلتح

جواسيصبأنهمولالرغصفهموذلكوالجلعلناأورااإلنسانبهايهمالى

ليتجسسواأالمؤمنونالمسيحيونبهايتمسكأنينبخىالتىالمسيحيةالحربة

بتشجيعورفعتيطسيستجدـوناكىالمسيحفئلناالىحريتنا

تيطسبنالفرقنالحظانعجيبأبكونوقدتكاأنوتأييدهلحسد

يموئاويىتبولسفيهختهاالذىالوقتقىاالمراهذقوتيموثاوس

كاتثإذثودىنصفتحموثاوسكان6تيطسنحنأنرفض

لكنسيخأنةللعزوقايةسمبولورأىاالصلديةيهوأسنيكلأمه
ضروريآالختانالضحىلهضرورةكانايخانأنقلواأكانتيطس

ابذالوتهددالمسيحيةإلىتتسربالطقسيةولعادتأممىلكل

الحربةعرفبولسإنالحقبقةوفىالمسيحلناقالتىحربتنا

يمكنالتىهىالحريةوهذهوتيطستيموثاوسبينالمتوازنةالمسيحية

الحريةيصفثهورمقولهناكوحقاالمنضبطةالحريةعليهانطلقأن
هفاتهالتعبيرهذانرىانويمكنتمتلثلتفيدانيلزمالحريةإ

اقمعناموسبالكأقناموسبالوللذيننفسهبولسالرسولبه
إن912كو1للمسيحناموستحتبلطدتهناموسباللست

مجردليستوهىءاستثناوليستوالمسيحيةالمسيحفىالفاعدةهىالحربة

بثباتعليهايحرصانبابخىممليةحقيقيةحريةبلنظريةأوشكليةحربة

قاثبتواللغالطيينيقولالرسولنجدتمومنعداهاماكلويناهض

ديةأعبىبنيرأيضأترتكبواوالجمهاالمسيححررناقدالتىالحريةفىإذأ

إليهيأتونلنكولنابراهامحررهمالذينالعبيدكانا5غل1
ءكالهواأحرارأنتمالجوابوكانبالحريةنتمتعمدىأىإلىنهويسألو
امكانكلفىبشعاعياتتمتعونالتىوكالشمسشتنثقونهالذى

162



بحريتكتتمتعحرأنتللمسيحىنقولأنيمكنوأعظمأعغسنىفى
الحريةلكنودةأوناقصةغيركاملةلكليعطيهاالمسيحءجاالتى

فهىوتيموثاوستيطسبينواقعةالدـوامعلىستبقىذلكمعالمسيحبة

منمخرروقدبولسإنأحدهمقالكماأىقيودبالجامحةحريةليست
لكلالالصليبعلىجسدهفىالمسيحأتمهالذىالطقسىموسىناموس

المسيحناموسهووأكلأعظمناموسأمامليصجبلناموسبيصبح
المسيحلناموسخادمأوأضحىىالطقالناموسمنتيطستحررلقد

تيطسحريةأضحتلفدالمسيحقيدأوالمسيحلجدأءأوالمسيحقانونأو
فىوأصعبهاالحرياتأسهلهىالمنضبطةوالحريةالمنضبطةالحريةهى

كلتحطمالتىالفوضىكونأنيمكنوالتكنلمإنهاءنضلىالوقت
االستبدادعلىالشعوبثارتعندماالحريةبدعوىقيدوكلمبدأ

الفرنسيةالثورةوقامتبالحريةلجهتفكلهالعالموقفوالرقوالطغيان
هىلالدماسعدوأضحتءواألخاوالمساوأةبالحريةلتنادىالحديثالعصرفى

والعالموالضعيفوالقوىوالففيرالغنىفيهاويتساوىبالحريةتنعمالتى
والفسادواإلباحيةالفوضىإلىانطلقتقدالحريةهذهلكنوالجاهل

االخرةالسننفىالشبابفخرجنريدوكاءنشامانفعلأحرارأننابالزعم
ايألسروتقككتالحريةياسمدينىأوادبىأواجتماعىقيدكليحطمون

إلمجتمعوتحولابنتهاعلىسلطانواللألمولدهعلىسلطانلألبيعدولم
منهاوغيروالمارجوناوالمسكروالخمرالهيبزوشبابوالدعارةالفسادإلى

قيودهنرىأننستطيحولعلناواالنحالكوالعربدةالضياعصور
بقيدمفيدةالمسيحىحريةإنفالصورهابعضذكرنامتىالسامية

أخدموابالمحبةالحريةيناقشوهوللغالطيينالرسولقالكماأوالمحبة

قيدنقيدأقوىهناكأننظنولسنا531غلبعضابعضكم



تعرفالوهىالمريضولدهاسريرجوارإلىالموبوطةفاالمةلمحبة

المحبةقيدمنأقوىعايقيدقيدمنهاكليسنوماأوءهدوأوراحة

يتقيدأندوناألجيريفعلهماأضعافأضعافمملهفىيبذلالذىاألبوا

رلعلأالمحبةبداعتمامأمدفوعأذلككلبفعلإنهجيدأويوقت
يقصدكانءشثماماأقعالذدكوبعدأحبيقولوهوأوغسطينوس

قيدهولمحريةاالثاكوالقيدالناسحياةفىالعظيمةالحقيقةهذه

مرةذاتزيارفعناسبرجنهارونتشارلستحدثوالطهارةالنفاوة

بايرنللرردجميلتمئالطهناكيوجدحيثدجكامبرفىالثالوثكليةلمكتبة

لنوالثالئالسادسةفىنفسهوصفاإلنجليزىالكاتبهذاأنيعلمونوالجميع

المحبةزهورحياتهمنولتإذءصفراورقةأخاأيامهبأنممرهمن

وصلماكلوهذاوالحزنوالسوسالدودذلكأئرعلىءوجاوثمارها

انإليهوطباسبرجنالمكتبةعلىالمشرفأخذوعندماةالي

وكانالشاعرالكاتبعبقريةعنيكشفوكأنماالنظربداالتمثاليتامل

منهوطلبأخرىزاويةالىنقلهندماىأنهعلىرائعأحميالالمظهر

عندماالشيطانذاتهووكأنماغيفأالمنظربدابابرنوجهإلىيتطلعأن

ءالسمافىأخدمأنمنجهنمفىأحكمأنأقضلإننىالفردوسفىقال
النظريتنيعطىأنقصدالفنانأنتعتقدهلمتعجبأاسبرجنوسأل

تعرتلمعبقريتهمعبايرنإباحيهإنذللثاعتقدنعماالخرواجابه
اوحفىوهوالدمارمنيحميهأنيمكنكانالذىوالطهارةالنقاوةقيد

الحريةيمنحناوهوالمسيحوناموسالرجولةوقوةبابالبث

الحياةئوبيلوثغبارألقلتهئزالتىاخليةالألبالنقاوةيقيدناأنينسىال

إذالوداعةطربقعنأيضاالقيديآنىوقداالجميالنقالمسيحية

ءبامرالكنقاومأناجبناوومنءوالكرياللشموحصاحبهاتعرضالحريةأن
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والمتكبربنقوسنامعجبيننكونفالأنفسنافىأوالفنقاومياوجهكلن

تءالكرياكيدعوقيناءثىالإذنفسهحفيفةيجولإنسانالواتعفى

يوحناراىعندماعليناالسابغةالقهنعمةإالليسبهنتمتعماوكل
نعحةلوالنيونيوحنامصيرهذاصاحاإلعدامإلىيقودونهرجالنيوش

إنسانأخذقإذااآلخرينبضعفاتنترفقأنواجبنامنأنهكماالله

إلىناظرينوالتواضعالوداعةبروحهذانصلحأنواجبافنماذلةفى
وهوأبصرأنهوبصحردانيالعنيؤثرومماأيضانحنبهربلئالانفسنا

امرأةتتساقطوالنلوجالقاسيةمبرديممليالىمنليلةإتشابمحام
تمسلضهاليجلقتابعهامريبةبكيفيةوهناكهناوتتلفتبيتهمنتقرب

تكاثرءأثنافىعليهالسيرليسهلالمنزلأمامموضوعآكانالخشبمنبلوح

ويبدوالمدينةأطراتفىكوخأتسكنأنهاليجدالرجلفتابحنهاالثلوج
المرأةعلىوإشفاقاألماقإمتألوبسترللتدفئةخشبإلىحاجةفىكانتأخمها

ارسلهاةسكهاامامالخشبمنكبيرةكيةالمرأةأبصرتالتالىاليوموفى

والحبواإلحسماناعةالووحبمقتهاوسزلهايصلحأنأرادالذىوبستر

سببهأولونهيكنمهماوالتضحيةالبذلقيدوهناكاوالرحمة

أبصرقاسيةثقيلةءأعباتحتيرزحوناالخرينأنببالسيكونفقد

مخصنحامقريسإللرالعمالأحدرأىإذنيويوركمدينةمؤثرائمنظرأأحدهم
إحساسهوالعواصفالزوابعضاعفتوقدالخشبمنضخمةكتلةتقل

عاملدلكرأىوإذوهناكهناتدفعهوالرياحعاصفااليومكانإذيالثقل

الطرفغتشفهحووضعخلفهمنءجااالتجاهذاتفىيسركانآخر

السيرعلىأوفىبقدرةاألولأحسقدصمتفىالكتلةمناالخر
لقدبدأكماءهدوفىاآلخرانسعبالمطافاخرإلىهىانوعندما

حرمانأنتحملوعندماأحدمنضغطدوننفسهنابعآمنقيدهكان
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الحريةءبمليحالمناموستحتأنفسنانضعاآلخريننعزالخباريأحتى
االختياراو

فىالمتوازنةالحريههذهيكتثمفتيصإلىبولسلرسالةالفارئإن

بلالنفسوضبطوالورعالتعقلإلىتدعوالىاالحربةصورهاأووع
راثعةعظيمةعبارةفىالرسولجمعهاالىالعظيمةالمسيحيةئمرةهىالتى

تجمعواحدةعظةأمامكلىقيلأنهلوالوعاظمشاهرمنواحدعهاتال

ةلتيطسالرسولقولمنأقضلوجدتلمارسالةفىكلهاإلنجيليخها

الفجورننكرأنإيانامعلمةالناسلجسيعالخلصةاللهنعمةظهرتقدألنها

منتظرينالحاضرألعالمفىوالتقوىوالبربالتعقلونعيشالعالميةثهواتوال

نفسهبذلالذىالمسيحيسوعومخلصناالعظيماللهمجدوظهورالمباركءلرجا
ءحسنةأممالفىغيورأشعباخاصالنفسهويطهرإثمكلمنيفدينالإلجلنا

2نىأأحدبكهنيالسلطانبكلووبخوعظحهذهكلم
المسيحيةالحريةعظةوتعليمهوحياتهبشخصهالشابوعظوقد1151

العالمهذاإلىغلصناالمسيحبهاءجاالنى

يةللووللصالقةكليطس

جئتلماولكنكورنثوسإلىرسمالنهفىبولسالرسوليقول

راحةلىنكنلمالربفىبابلىوانفتحالمسيحإنجيلالجلترواسإلى

لكن22131كو2أخىتيطساجدلمالنىروحىفى
أبضأبلففطبمجيئهوليستيطسءبمجىعزاناالمتصينيعزىالذىالله

الجلىوغيرتكمونوحكمبشوقكميخهرناوهوبسببكمبهاتعزىالتىباقعزية
الثصينهذنومن767كو2أكرقرحإقحى

فىاكتننههالذىالفلقومدىتيطسإلىبولسالرسولحاجةمدىنتبين
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عندماوجدهاالتىالتعزيةومدىعنهالصديقالشابغابعندمارواس

الملوكأحدإنقيلالطيبةاألخبارالمعزيةمجملكورنثوسمنجاعه
الكأسحاملفحسدالخرقبلةوأعطىذهبمنكأسالهتابعآأهدى

وجاللهاومجدهاوعقهاالمحبةصدقعنالمعبرةالقبلةالنالقبلةصاحب

الخالدةالبشريةللنثسوذهبهوئرواتهالعالمكنوزتساويهاأنممكنال
السهلمنيكونوقدوالروحياتواالدبياتللمعنوياتالعطشى

واألصغراالقوىإلىاالضعفحاجةأوبولسإلىتيطسحاجةتصور

كانالمحدمنمدينةايةفىإنهالفائلهوتيطسأنولواألكيرإلى

لبداروحهفىراحةلهتكنلمولهذابخدهولمبولسإلىيسعى
بولسفيهويبدوبولسمنالكالميأقطأنأمامقبوالأومعقوالالكالم

ذلكمعاالمرولكنالغريمباهوهذافإنتيطسإلىحاجةفى

واشحتكبرتكماالعظيمةالكبيرةالنفوسألنالعجبإلىاليدعو

االخرينمعالنفسىالتجاوبإلىأكثرحاجةفىكانتكلماوعظمت

بطرسإلىحاجةفىكانمانىجثسيفالمسيحانمنذلكعلىادلوليس

بالنسبةنفسهاألمروكانواحدةساعةإلىولومعهليسسهروازبدىوابنى

ضحكفىحاجةفىكانفقداألحاسيحملىالمزعالعاطفةالجياشلبولس

علىطوأوضاعهظروفهمحمتجاوبآمعهيففمنإلىمأساتهاأوالحياة

2151روالباكنمعءوبكاالفرحنمعحافىالمعروفقولهاسأ
طغثالذىبافربقأشبهوكانروحهوارتفعتاكثيرألسبوتعزىلقد

إلىوتقودهبهتمسكرفيقةرقيقةبيدوإذاواالحزاناآلالمأمواجعليه

واجهحيثاالتضاعوادىفىكانوالفرحوالتعزيةالراحةشاطى

وظهرهواقفايبدوكانماوكثيراوخاربهاةالكنيسداخلمنالعداوات

الذىاللهولكنوالتعبوالحزنالضيقبهاستبدوقدالحائطإلى

662



ماوأوأمورهماسلمووالذىينوالمتعبالمجربينالمتضعينعلىمثفق
جاعهوقدمحبوصدبقطيبةرسالةفىالتعزيةلهيرسلاللهليدى

فيهاحكمالتىزمةااثركورشوسفىاألحمالعنطيبةببشارةتيطس
نفذتوقداللهإلىويرجعيتوبحتىالكنيسةمنالراقبطردبولس

بولسبخوجيهأيضأالكنيسةقبلتهالرجلتابوعندمابولسماقالهالكنيسة

كانالذىالعظيمالرسولتجاهالكنيسةمشاعرعنمشجعةاخبارأيطسوحمل

مجردإنبلءالخضعينيعزىدائماواللهاالتضاعوادىفىرايضا

هذاوكانالمحزونةالمتألمةالمنحنيةلنفسهرفعاكانبولسإلىتيطسءمجى

هوإذأمنمحبصديقمعتالقمجردمنأكربولسعندابئ

يوجدوالتعزيةللتفويةتيطسشخصفىخادمهإلىنفسهاللهمجى

ويسرونتيطسيرونإنساندمجرإالالوفىالصديققاليرونأناس

بالشكرتغنىنقدبولسأماتيطسغرالمسرحعلىيرونوالبتيطس

إلىءاالصدقاأحدكتبتيطسشخصفىإليهيأنىاللهرأىألنهلته

والتشجيعبالثقويةرسالتهوامتالثقاسيةظروففىيجتازكانلهصديق

لىكانفقدخطابكبتسلمسعيدأكنتلقدقائاليقالصفعليهورد
البريدطربقعغتيطسترسلالعنايةالنسعيدوأناتيطسبئبمثابة

أنالفرورىمنيكونألقدالصديقاألخأيهاااليامهذهق
كلمةعناألمريزيدالوقدوتعزبتهماالخريئلمعونةخارقاجهداتبذل
هإلنسانمشصجعةتعزيةأوحلوةابتسامةأورقيقةتحيةأوطيبة

ماهوتقعلالمشمجعةوالكلمةوالفشلالنجاحبينالفاصلالخطعلى

المنكوبالياثسنفسفىالتعبيرهذاجازإنالسحرمنأكثر

اآلخريئتعزبةعلىتعملحتىفيلثتيطسروحإلىصيهتاجونلرينكثإن
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المشتركةوالخـدمةيطس

هذااجلمنإيهرسالتهفىتيطسإلىحديثهأستهاللفىبولسلىقمال

مدينألكلفىوتقـيمالناقصةاالمورترلياتكللكريتفىتركتك
رائعةفيهاالتأمليحسنلمنرائعةكلماتوهىهأاشيوخا

االعالنفىورائعةنيطسإلىانحاههافىورائعةبولسمنصدورهالى

لقدبولسحيثمنأماالكالطإلىيحتاجالذىالعملعنالكاشف

جتوشوعدمالعملنىاالنفراديةشجبكقائدالدوامعلىسياستهكانت

جفدهمرجاتفىاختلفتمهماوالمعاونينالمساعدينعلىالمسئولية

االطالقعلىتعترفاليحيةالممالخدمةإنالحقيقةوفىومواهبهم

تأخذوالجديدالفديمالعهدينفىالثابتةاللهوسياسةالعملفىاريةباالنفر

يراقبونينفيهوقمتالذىالقديمالتاريخذلكومنذالمشاركةبضظام

األمرجيدأليسلهبقولثمبمفردهالشعبيواجهوهوموسى

حمجآمعكالذىعبالشوهـذاأنتتكحلإنكءصاأنتالذى

لصونىاحمعاآلنوحدكقصنعهأنتستطيعالمنلثأعظماألمرالن
ادعاوىاأنتوقدأاللهأماللشعبأتتكنمعكاللهفليكنفأنصحك

يسلكونهالذىالطريقوعرفهم2والشراالفرائضوعلمفماللهإلى

الهخاثفينقدرةذوىالشبجميعمنتنظروأنتيعملونهالذىوالعمل

ءوروشاحاتءورؤساألوفءرؤساعليهموتقييهمالرشوةمبغضينءأمنا
الدعاوىكلأنويكنحينكلللشعبفيقضوتعشراتءوروساخاسين

وخافغفجهامميقضوذالصغيرةالدعاوىوكلإليكبهامجعيشونالكبيرة

تستطيعاللهوأوصاكاألصرهذافعلتإذمعكيحثلونهنهبمنشكعن

8171خربالسالمكانهإلىيأفأيضاالشعبهذاوكلالقيام

قموسىوحوريدئمرونفيهدعمالذىالتاريخذلكومذ32
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لمالذيئعديدةبسنيىذلكبعددبورةئتوهاممالبقمعلمعوكة
للقطعانالصغرلسمعالحظائرلنبوأقامواباراقمعالحربيحـخلوا

بيئالوبلمعونةتأتلمالتىكيروزاللعنةفاستحقواالحيادعلىبقواأو
يحملونالذفيالئلمائةإلىالمديانيبنمعمعركتهفىجدعونواحتاجالجبابرة

المسيحاختارالجديدالعهدوفىالمنرةومصابيحهموجرارهمأبواقهم
كانتوبرلسوجخهآأمااثننلناتوأرسلفمينالسيعتمعشراالثنى

أنهإالتالزنزأنةفىجميآكانأنهومعاالننهرادبةشجبالدائمةسياسته

العملميادينمنهناكأوالىاهنإلىمساعديهيرسلالذئالتهائدكانذللمع
الحمقىيحتاجمدلماطيةإلىوتيطسغالطيةإلىكريسكيمىأرسلإذ

طوالبولساعاشالىالحكههذهإدراكإلىثمنوالمحغطرسونالثادةمن

تيطسأنومعالمساعديئإلىالحاجةعنيختخلىالوهوحياته

بهيكلفهتكايفبأىيرحبكاذأنهإالبولسقدرةالبتةلهتكلم
تيموئاوسمنوصالبةاعةشجأكثربطبيعتهكانأنهوببدوالعظيمالرسول

مختلفةابمئهاالرسولإليهعنهدوقدالمتناهيةبالرقةيتحاكانالذ

االموروتكيلالمجاجنومساعاتاللهلخدمةالمالوجمعوكحناكحنمارئالفئ

الكرييهينبينالعملححعوبةركمهناكبالرعويةاوالقياكربتالناقصة

التوبيخإلممجتاجونبطالةبطونرديةتوحوممإذأفوامنهمسديجبالذيئ
الصارأ

يرةالفتتألقثهسهوكانتثبابالقوةفماشاباتيطسكاذ

المستحيلمنوكانالغروبنحوتحرعبولسثهسكانتالذىالوصتفى

كانتشئكليعملأنالزعانأوالمكانناحيةعنءسواةبولصعلى

مملكهوكانتغيرهليسقىيزرعوكاناخرتعليهليبنىاالساسيضع

أولقوىحكراتكونأندوذفيهايالخدمةليقوموالمجميعفسيحاميدانآاقه
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وألىوشجاعةوأمانةءبوفاالرسالةتيطسحملوقدبمفردهظيم
الفتيةاليدتتلقفهأنثوناالرضإلىالفائديدهمغالعلميسقطأنغيرمع
وتيطسوتيحوثاوسايليامحلوأليشعمولسىمحليشوعبهاحلالى

جيلإلىجيلمنمستمرااإللهىالعملليبقىبولسمحلوسائررففائهولوقا

ثالغيورتالمنتصرةالقويةالحيةبالروح

إليكأرسلحيماقائالتيطسإلىرسالتهبولسيخغأنأجملوما
أشتىأنعزمتالكابوليسنيكوإلىإلى7تأنىأنبادرتيخيثحمأوأرتماس

شئيعوزهاالحتىللسفرياجتهادوأبلوسالناموسزيناسجهزهناك

البكونواحتىالضروريةلمحاجاتحسنةأعمااليمارسواأنأيضآلنامنوليتعلم

اإليمانفىيحبونناالذينعلىسلمجميعأمعىالذينعليكلميبالثمر

32151نىامينجميعكممعألنعمة
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ىفيلكس

والتحففالبـرعنيتكلـمكانوبينمـاال

دأفيلكسادتحبتكوناقالعتيدةوالدينونة

ء4352أع

وهيبآكالمهوكانالدينونةيومعنغفيرآجمعايعظالوعاظأحدكان
حتىبالبعضالتبكيتواشتدةكثردموعفسالتللغايةومؤثراومرعبا

هذالىووفىحضرقدنفسهالدبانأدطلوكاعاليةبأصواتصرخوا

محمعمماوأقظعأرشيئآالحمعكماكفوقائالالواعظصاحالصراخ
أخشاهماانفقالالدينونةعنكالمهمنأرهبهوماليروافأنصتوا

هنامنخروجكممنساعةربعبعدأنكمهوحمعتممماوأرهباكر
منالرهيبءالقضافكرةثىوتتالمشاعرموقسكنعواطفكمستهدا

انفسكمتهيئونوبهذاحوقسامجونكمسابقإلىتعوثـونوهكذاأذهانكم
لقدباقامفيلكسمعحدثوهذااالنعنهاحمعتمالتىلدينرنة

يوآ4هيبالوالدينونةيومعنلهوكشفالعظيمةالحفيقةإلىبولسنقله
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وارتعبداالبيالعظيمالعرشأماممتهحآبلعرشعلىقاضيآامجلس
يفعلهالذىواالرهباألفظعءالشىفعلعاباالرمحولكنهتفيلكس
األبديةنةللدينونفسههياوهكذابةالتوبتأجيلاألرضعألالناسعالين

يلىفماقصتهنتابمنحنوهاالخطاةمنوالمجانينالحمقىيفعلكما

بـدافبعس

قاالإذالرجلعنصورةأدقاعطاناقدمانىالروالمؤرختاسيتوسلعل

يرالشهوةالقحوةمنمافيهبكلعبدروحفىسثدلطةيحملكاذإنها

وصلبلصوصأنهمبزعمالغيوريهظسحقلقدقائاليوسيفوسصفهو
االعمالسفرفىذكرهءجاالذىالمصرىالساحراأتباعوقتكهاالمئات

عنهماقالوأثارهاالتىالفتنةعلىىوق1283أع

علىبواسطتكحاصلونإننااالمةإلىبهءجاالذىداالسالمداترتلس

تزوجوعندمابتدبيركمصالحاألمةلهذهصارتقدجزيلاسال
الثامةفىصبيةهىوكانتممرهمنالسضينتجاوذقدهوكاذروسال

فصاراللهضربهالذممطاالولأغريباسودسهيرابنةوهىممرهامنعضرة

سبققدوكانلحالثافأغريباسهرودسوأختوماتالدوديأكله

ولكنهحماةملكازيزسمنممرححامنعشرةالخامسةفىالزواجلها

وكانبهاوتزوجعنهالتخلىعلىاغرائهافىالساحرسيحوناستخدم

وكاناطورتاالمبركلوديـوسعنديروأثمحبوبدابالساحمهاخله

يصبحأنفىسبباأخيهنفوذوأضحىاطورلراالموحررهماعبداكالهما

وقاالصورأوسععلىوالنفوذوالروةبالقوةيتمتعوالياأبضآهو
أقصاهحتىأخيهنفوذإلىاستناداوالرشوةواللصوصيةبالشهوةامال

وأنجبم95عاممصيرأشوأإلىوردهالحكمعننيروناألبراطور
الزوجهدفورفؤجمزبركانثارعامآعشرفيبعدووجتهزمناحدآولداو
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وعظيمآحاكأجليالالظاهوحعسبفيلكسكانءأنقافتحتالولد

قىرلكنهالكثيرونعليهيحسمهالذىوالنفوذوالجاللالسلطانله

الرجلظاهرشبوذتانوالثروةللثهوةعبحـأحياتهطوالعاشالواقع

تواإللتفاتبالتامكجديرأمربةالبشرالشخصيةفىواالزثـواجوداخله

التىتلثأسطورةمجردليـتأنهاتؤكدواالختباريةالكخابيةدراستنارلعل

إلماالرضعلىالناسخولأذربهدعاعندماءاالدباالكتابأحدتخيلها

يتحولالبشرىبالجنسروإذاالحفيقيةطبائعنهمعنتكشفالتىالصورة

حيواناتإلىالناسفتحولالوحوشمنغابةيشبهماإلىوليلةيومبين

ثعبانأوذئبأوثعلبواخرنمرتوذلكأسدتفهذاأليفةأومفترسة

الصورمناشبهماأوحملأوعفربأوتمساحأوقردأوحمارأوبغلأو

فانهمالخياللهذاالتعضتعجبفإذاوطبائعهاالحيواناتلهذهالختلفة

هذهعنلهجةوأقوىأسلوببأعمقنحدثقدالمفدسالكتابأنينسون

يعقوبيصفألمتالناسحياةعنالرمزيةالصورمنالكثيرفىالحقيفة
فريسةنأسدجروصهوذاالصورةهذهعلىأوالدهالنبوةبروح

جسيمحماريساكرينهضهمنابوةوكأسدوربضجثاابنىياصعدت
كتفهفاحتىنزهةأنهاواالرضحسنأنهالمحلفرأىالحظائرلنبرابض

المميلعلىأفعواناالطريقعلىحيةدانيكونعبدآلمجزيةوصارلمحمل

أقوااليعطىمسيبةأيلةنفتالىءالوراإلىراكبهفيسفطالفرسعقبىحلج
ضهاالميضءالمعطوعندغنيمةيأكلالصباحفايفرسذثببنيامينحسنة

فقالإسرائيللبنىاألخيرةبركتهفىموكمىوتنبأ94972تك

ةمعالذرلواقترسسنكلبوةجادمعوالذىمباركجادعن
33022تثباشانمنأسديخبشبلدانقاللدانوالرأس

كليلةكتابأواالغريناالدبفىعيسوبقصصحىننأنناأظنال
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فىكانالذىفيلكسأنالمزسفومنالعربىاالدبفىدنة
عاشالمراكزأعلىإلىورفعهيهأخعاطوراالمبروحررهدااالصل

حمسبكاناالرضعلىحياتهاخرإلىعبداالباطنوفىسيداالظاهرق

يتمرخكعبدوالحقيقةالواقعوحسبعرشعلىآكحايجلسالظاهر

بهالتعلقعلىصبيةوهىدروسالأغرىالوقتطواكالخطيةستنقعفى
يعلموكانوالمثهوغالفسادأسراعثاولهاعبداوعاشذوجهاوححجر

الرشوةينتظروهوواستدعاههمسنبهرهـممابولسبراعداليتثينكلم
أحدهمكاناالخيرةالعالميةالحربسنىاخرفىسبيدهيخألحتىشه

تثدستوقدالسمانطائريبيعالبدومنرجالوأبصرأفريقياثطاكفىيسير

النالباخوسرالرجلحنبأكملهالقفصلرىفاشالقفبمفىالطبور

ىالقفيفتحأبحرهإذذهلودكنهجمدةعندهماكلقاشترىالمشرى

قالمجنونآالرجلظنوإذواحدتطائرعاىيبقىأندونلتطيرلجميعها

وظالتاألسرتفسقطتانسانأنابلمجنونآتظننئالالياصاحبئله
أحررأننفسىعلىقآليتاألسيراارةمروأحسستالزمن3مدةفيه

فيهايررىحأساةسأولعلسبيالتحريرهإلىاستطعتمنكل

سيدأنهيتوكهـموهوآعبايعيشأنكىالعظيمةالجميلةالحريةأماماإلنسان
يحرهـبموالحقالحقوتعرفونلليهودالمسيحشالعدماوحر

تححيروكإنكمأنتتتهولكيفقطأحدنستعبدولماهيمإبرذريةإنناأجمابوه
عبدهوعليةاظيعملسنكلإنلكمأقولالحقالحقيسوعأجابهمأحرارأ
حررعفإناألبدإلىفيبقىاالنأمااالبدإلىالبيتيبتماقالوالعبدلخطية

82363بوآااآحرسانوتكوفبالحقيقةاالث

اثفـاضىفيلكس

نالحأنبنامجدرالقاضىفيلكسإليالعمدفيلكسعننتحولإذ
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أوضاعهافىالحياةبةنحرهونالحظهماأولولعكاألساسيةالحقائقعض

والسادةالمثليقولكاالخيليركبونالعبيدتجعلوالتىطرضاالمقلوبة

اقثيلياتأغربعليهتمئلالذىالغربالمسرحوتريناأقدامهمعلىيمشون

الحرآمجاالذىهوالقاضىالفاجرالعبديكونعندماتاالجيالممرعلى

ترسفالتىالفضيلةلتحاكءالقضامنصةالرذيلةتعتلىوعندماالنبيك

يمكنماكلهالبشرىالتاريخمـرحيةفىفايساالغالكفىأمامتها

ودسوهيروقيافاحنانأمامالمسيحيسوعيقفأنمنمنظرآأبشعيكونأن

أتباعهكليقفالمباركالعظيمالسيدهذاوخلفالبنطىوبيالطس
توننيرأوأغربباسأوفستوسأمامأوفيلكسأمامكبولسةاالرضفى

ويهمعليهمليحكموأشرفهموأنبلهمالناسأعظممنغرهفيفأو
العبيدوالرعاع

إلىوجغتلقدالعجبنرىوالظالمةالباغيةالتهمالمطتحولنافإذا

هومنأوتدولىفتنةمييجأنهاألولىالهمةفيلكسأمامتهمثالثبولس

فىالذفيالهودجميعبينفتنةجمالعالمىالوجهعلىالخطريئالمجرمن

بفعلهامنأنإذتالرومانثائرةتثرهمةوهىه42الاالمسكونة

اطوريةاالمبرأركانكلئاالمنصفويعكرونالذيئالطغاةمننيكأنالبد

التهمةأماتطالعقوباأنولبأقسىثبتتمتىالعادةفىتواجهوهى

بنزلمرتبطةأنهاباعتباركثيراالرومانبهايهتموالخطرآأقلفيىالئانية
االخيرةزواينالناصرشيعهمقدامفيهللروماندخلالدينى

كانواالرومانأنإذالثانيةمنأقسىنهحةوهىالهيكلشجيس

ويعاقبونالدينيةمثاعرهمفىاليهودثائرةيثيرأنيمكنفيمايرغبونال
الثقيلةالتهمهىهذهاطوريةلالمبروالئهععلىحفاظآذلكمجاولمن

خطيبباعتبارهترتلستوبههاوتولىبولسضدوجهتالتى
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وسولةيسفىالتهمهذهبولسفندوقدباحمهموالمتحدثلمغحين

إلىتثيرأنهناويهحناشهودأودليلبغروهىتخبهاالوقاخأنإ
الرومانعندالبالغةبينالفرقأوبولسودفاعترتلسدفاعنبالفرق

برىفىأثرتالمسيحيةأنخافوغيرالمسيحيةوالبالغةواليرنان

نىشرتانتعندماالمسيحيةأنإذصهاوتأئرتالرومانعندالبالغة

إلىوصلتقدوالسنماتوالمحامفىالبالغةكانتةالرومانيةاالمبراطوربة

بالغتهمبسحراطوريةراالمءأرجاهزواالذفيءالخطباواشهرمجدهاذروة

وأفسدحهمعلقانذىانضعفكانوإنةاتناعغموقوةبيانهموروعة
منالممكنةالوسائككلاسئعمالمنماحلدبهميكنلمأنههولفئكل
االخالقىاوالنفسىأواالدلىبالخجللمجسواأندونوالغشوالخدلاقويه
فىنرىماشأنشأنهمعنهاللدفاعينبرونالتىالقضيةيكسبودططالما

شطيعيالذىالمحاكطعلىتسبغالتىثرةالشأوالمكافأةأوالتهنئةمنهذهأيامنا

استنادآلجريمتهارتكابهوضوحرغمالمشنقةحبلمنيفلتاالجايجعلأن
كبارمنالدفاعأبطالبهيمسكمماأشبهمااواالجراعاتاوالثمكلاإلى

المهارةبكلتنتفعأناستطاعتالمسيحيةالبالغةلكنالمحامن

منالكاملالحذرمعوالروماناليونانبهاتهراالتىالخطابيةوالقواعد

نضعأنويكئواقويةوالخدلالغشلىأساليبمنبهاتلصقشائبةكل

بينهمااالتقاقووجهبولسودفاعترتلسدفاعبينالفرقالمقارنةسبيلعلى

جانبهماإلىالفاضىإذنكسبعلىإالثناذاتثمقلقدافورفووجه

ريناالخإلىحديثنافىبهانأخذأنينبغىالنىالبالغةأصولمنأصلوهو

عندالمقدمةتكونأنيجملاذالوعظمنبرعلىأوالمحكةساحةفىكناءسوا

استهلوقدالمتكلمخطابإلىلالستماعالسامعجذبمحاولةهىالواعظأوالمحاس

صارتوقدجزيلسالمعلىبواسطتلثحاصلوناننابالقولدفاعهترتلس
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شكربكلفيليكسالعزيزأيهافلكفتقبلبضدبيركمصالحاألمةهذه

تسمعناأنأقسأكئرأعوقكلئالولكنمكانوكلزمانكلفى

أنكعلصتقدإذإنىبولسوقالبحلمكباالختصار

سروربأكرأمرىعماقأحتجاالمةلهذهقاضكنيرةسنينمنذ
ألمجدصعدتمنذيومأعشراثنىمنأكرلىليسأنهترفأنتادروانت

إذنفسهالوقتفىوكاذباصادقآترتلسكانأورشليمفى
لهإنشخصأيصفبايرنلوردماقالهعليهينطبقأنيمكنقيلكسان

أنسبقبماالسالمحققأنهإذجريمةألفوسطفىواحدةقضيلة
ءالدمامناخهارقالكثيرينالضحايابهأغرقالذىالعنفمنذكوناه

السالمعنتححثنرتلسولكنكذلكأخهاصحإنالوحيدةالفضيلةوهو

كلفىالشكريستوجبممااألمةعليهاحصلتالتىوالمعالحالجزيل

واألناةبالصريسمعهأنالحليمالرجلمنوهويلتمستومكانزماذ
الذىاالمروالخملقوالكذبءوالرياالنفاقبثاعةفىالبالغةتبدووهنا

زمنلهفيلكسأنوجدوقدتيارهفىيسيرأوإليهينساقأنبولسيقبلال

يستطيعفهوثمومنالجاريةبالعوائدملموموفلسطينأرضفىطويل
أدنىدونتمامآصادقايبدوبذلكوهولذلكسروربأكثريحتبئأن

ءرياأوتملئمنشهة

وتركالحقبعضذكرمنكثيرةمراتتأنىواقساهاالشرورأكبرإن

مشاعرهاالنتشكووهىالرعاةأحدإلىسيدةتءجااالخرالبعض

هوواحدبسببذلكفعلواإسهمالصرامةمنءبشىوقالتتأوذيقد

عجيبءلشىإنهالحقكلالراعىوقالالحقكلقالتأنها

قالتطلىعغرددتيهماتقولىبأنتتكرىأنللثوهلياسيدنى

تمامأتالحظهاانأمهاوعلىعنهاتئكلمالناسوكلقظاظةتزدادإنها

2ال7



يكونأنيمكنقلتيهماوهلالراعىوقالمتأخراالوقتيكونأنبل

الرققةوأناملهاالرائعةمللىطقولةعنتتحلقلماطةكلهالحق
أنهااعتبارعلىالظاللأخذتلقدالواضحوإيثارهاالشقوقوقلبها

أنأردتإذاقيقةالمكلالمنيرالوجهتقدكطولمالكاملةالصورة
التشويشاليحدثحتىجنبإلىجنباالصورتينفضعىالحقيفةتذكرى

االمرفىالصحيحالمتوازنالوضعيبلررحتى

البالغةأوضاعمنللكثيرلمحوذجاوالباطلالحقبينالخلطهذاكان
أنذلكمعبولسواستطاعترتلسأجادهوالذىالرومانيةأواليونانية

وتكذبهاشهودأودليلبالإليهالمنسوبةالتهمأنذبيسروسولةيفنده

اتهامهعلىيومأسابقةعشرإثنىمنإالأورشليميدخللمأنهإذالوقاخ
حقأوسندأدنىبدونلهكيلمامملىدليالتقومأنتصلحالهوهذ

المتهمليعس

وهىامرأتهدروسالمعفيلكسءجاأيامبعدثمالكتابيفول

عنيتكمكانوبينمابالمسيحاإليمانعنمنهوممعبولسفاستحضريهودية

42أعفيلكسارتبتكونأنالعتيدةوالدينونةوالتعففالبر
األولالمنهظرعنمثيرنحوعلىيتغرهناوالمنظر52و42

أمامفيلكسفأضحىالوضعتغيرثممقفيلكأمامأوالبولسكانلقد
أالرضفىللمؤمنينالدائمللحوقفأبديةوإشارةنبوةوهذه4بولس

منكئيرفىالحدودأبعدإلىفيهمويتحكونميدينواالشراركانقإذأ

فيدينالوضعينعكصرفيهالذىاليومسيأقفإنهواالحاييناالوضاع

نحوعلالوضعويغيراألبدىبحكهاللهضكميومجميعاالبمثرالمؤمنون
بولسفيلكساستحفرلماذايأنىذكمعالسؤالأنعلىأبدى
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الواضحمنابضادروسالامرأتهتءجابلفحسبهومنهيسمعلم
اأمورطتحقيقبأكثريعلمكانإذاإلنجيلمجهليكنلمفيلكسأن

بالمسيحاإليمانعنبولسإليهوتحدث4222اعللطريق

بعيدأعنهاالحياةخقصتهألنالمباركةالقصةليسمعالرجلءجاهل
تأتيهأنهاوظنحادةالمعنيجثكانهلوتعسةقاسيةكانت

أنظنهلهناكالسعادةلمجدلمإليهوصلوإذالمنصبمن
يجدهاولمهناكعنهاومحثطوالزواحوالمتعةالشهوةفىالسعادة
المعمداناعإلىيحنكانالذىودسرهشأنشأنهحالأيةعلىكانلفد

يسمعهلمحاويسر

محرألالنجيلأنيقينبكلنعلمكناوإنالسببكانأيهانعلملسنا
اإللهيةالدعوةجمالعنعديدةيثهاداتوفماكفوساىلىالرأ

المكتعتمدئكنتاذحسناتفعلإنكلهلصديئكانتالفيلسوفقال

منبعهووحدهواإلنجيلاإلنجيلالنمنهتقواكوتستمداإلنجيلعلى

دونعنهاالبحثفىالعقلتبانتىالحفائقالعميقةالروحيةالحقائق

ليزورذهبأنهالفرنسيةاالكاديميةءأعضاأحدعنويروىجدوى

بكلاإلنجيلمنامحاحأالبنائهيتشرحفوجدهاإللحادءزأحدديدرو

فأجاباندهاشهالعضوفأبدىالمسيحيينءاآلباأنقىيفعلكماواجهادجد

درسااجدلمأقالحقيقةولكنتقصدأنتمامأاناقائالديدرو
قدفيلكسكانءسواحالأيةعلىلهمأقدمههذامنأفضل

اليهوديةزوجتهفضولإلشباعاوالسمعفىرغبةعنبولساستحضر

يحوللمالذىالعظمالواعظمثادكانبرلسأناإلجالليثرممماأنهإال
جمنهمغخروجهفىأمالاقلقأونفسهعنالشخصىالدفاعإلىالكالم
خووجهوعنقضيتهوعننفسهعنتمامآبولستحوللقدهوأس
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وعنالمسيحعنالحديثإلىذلككلمنتحوللقدعنهاإلقراجو

حراأمجمينأأكانءاسلىالقضاياأهمهىعندهالمسيحفقضيةةبهاإلممان
بالخشوعجديراكرهيرىيحدقلمالمسيحرأىلقدةميتاامحيا

الثامنهنرىالملآأمااليماروعظعندماوالتعبدوالخضوع

كانالتالىاألسبوعفىالعلنىاالعتذاربوجوبةكالملكإليهوأرسل

الذىالثامننرىهالملثأمامإنكاليتمارةاللهمنرمنالينمارجمواب

ذلكمعاليمارياولكنكعليكءالقضايستطيعمنهياحدةيكلمة

ةقوبكلوانطلقاالربابوربالملوكمالثواألكلاألعظمالملكأمام
الصحيحةبالرسالةمتحدئااجعترأدنىودون

عندماوالمصيروالواقعالمثالفيلكممراأمابولسوضعلفد

فيبدوفالمثالأماتكونأنالعتيدةوالدينونةوالتعففالبرعنلهتحدث

نىاللهوضعهالذئالمرتفعالصالحالنقىالمستوىأوالمبدأأوالبر
تقهقرالثابتمستوىوهوإليهيصلأنينبغىوالذىلالنساناألصل

أوللملوكءسواةوانتظاراتهمطاليبهأمامترددأوعنهتـراجعأوازاعه
برهليعكسالبارالذصنعهأبدىمثالوهوالعبيدأوللسادةالصعاليك

الواقعذلكبعدبولستحوكتمجميعاالبشرأأماحياتهونموذج
تكونوقدالضعففعنفتحدثتوزوجتههوالرجلفيهيعيشالذى

كلماتهناكاإلطالقوجهعلىيقاكماأفضلهنامورجانكامبككلمات

تاثيروالتىنسوفىالكلحهالمعنىصهذامرتبطةاليونانيهاللغةفأربع

منإلىتشرالىايجكراتسروالكلمةثهواتهعلىيطرالمسالرجلإلى

لماتساكروالكلمةاتهشهوعلىيسيطرأنطكنذلكومعوبصارعيحارب

والتىأكوالستسالرابعةطمةوالعليهاالسيطرةفقداذمعنىتفيدالنى

الكلمةبولسيسهتعصلولمطمهواتهعلىباقامسيطرتهضاعتفيمنقستخدم
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بوجوبإليهليشرالثانيةواستعملفيلكسعنبعيدةكانتالتىألولى

إذايمكغالتىتالمعركةإلىيدعوهوكأنماالفوزامكانيةمع3الصر

لهبينبلبذلكيكتفلمثمقيهااالنتصارالتصرفأحسن
األرضىءالقضاالناالرضقاضيأقساناإلنخلسأنليستةالعران

العتيدةبالدينونةالعبرةكلالعبرةبلالدورأمحابهفيهلعبحمماسينتى

ءهبطاوشأنهارتفعإنسانمنهايفلتأوحهربولنتكونان

وعظوكااألبيضالعظيمالعرشأمامنفسةأبصرقيلكسأنوالنتيجة
غاضبإلهىيلىبينخطاةالمشهورةالتاريخيةعظتهادواردسيونائان

منسقطواالكثرينأندرجةإلىالجميععلىيستولىالرهيببالتأئيروإذا

صراخهمارتفعواخرقتاالرضكليتمرغونوهمكراسيهمفوق

دخلهكذاالريحخهزهاالتىكالقصبةيهتزونكانواوكيرهم
أمامسلطانكلمنمجرداعاريانفسهورأىفيلكسقلبإلىالرعب

منهوايتالكسندرحظةمقوتناالوهناالعادلالجبارالديانالله

ذلةفىوحدهفيلكسكانلوولرمماترتعبأوتفزعلمدروسالان
قبلجمنهمناالسروخرجبولسولعمدهاإلممانلفبلاليوم

فىموجوداتالدوامعلىوأخواتهادروساللكنةالشمسغروب

دروسالبينالمسافةاكاءأقوياوقتالهنومكانزمانكل

أتعسومنبولسوبينبينهتفصلكانتالتىالمسافةمنأقصروفيلكس
فىتالرسولوبنبيتهالفاصلإلىآخربعدأأضافانهالرجلتعاسات

أستدعيكوقتعلىحضلفومتىفاذهباالنأماالقول

المغناطيمرإلىالعادةفىينجذبمغناطيسينبينيقعالذىوكالمسمار
أكثرواالفعوانبالحيةليلتصقبولسعنفيلكسوابتعداألقرب

فأكتز

182



وقتعلىحصلتىواذصبداالتأجيلكارثةفىالرجلخ
المحيطةالخطيةضرباتتحتوترنحالثائرالضمروهدأأستدعيك

بالقولرالضمسلطانإضعافمنحذرهبولسأنوحبسهولةبه
اللهشصمنعرةبالضميردائمالىليكوذنفسىأدربأيضاأنالذلك

يسقطالتىالعثرةإمكانيةعنلهوكشف4261اعوالناس

الهاويهإلىويهوىقييخمفإنهالضميرتعتريوعندماالمدربلرغالضمريخها
ئنتحدثذلكأجلومنويموتالحياةيفقدكاساىشأنشأنه
كشمففيلكسأنالمؤسفومنالميتالضردافاجعةحمكنالعادة

آهولكنبولسودعاالوقتعلىفعالحصلالنهموتهعن

االبديةرعبمنيفزعيعدلمألنهدعاهلقدرضمالماتلقد
ليطلبدعاهلقدأشنعإثماإثمهإلىليضيفدعاهقبالعليهاستولمماالذى

عنهليفرجالرشوةمنه

ماالبولسيدخلماالبدإلمماومسكينفيلكسمسكين
الذىهوفيلكممىولكنبالرشوةالحقتلويثعلىالسجنوقضل

هءوراتاركاوينتهىتالزمانبهوليدورائمهجوعلىليحاسبروماإلىدعى

االبديةبركانالجميعوابتلعفيزوفبركانابتدثمااللذيئوابنهزوجته

ولكنهوالخالصالتوبةفرصةلهتعطىلمناالبدإلىيهدألنالذى

الحصادمضىجميعأشعبهعنوألمحزنارميائذكرهمايقول
802مانخلصلمونحنالصيفانتهى
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41

فستوس

قحولكةالكـلىالكتببولـىباتهذىانت

6224اعءالهذيانالى

ولستالمتعجلالسرجالحكمالناسحياةفىالكوارثرأكمنلعل
قدالطوبلتارصيههفىأحكاممنأصدرماكلفىفستوسانأظن
إنوالهذيانبالجنونبولسعلىحكهمنأبشعحكمااصدر

الرسولمعاختلفوامهماالتاريخءوحكمااالرضوفالسفةالدنياجامعات

الضدهأوعنهبعيدآونزعاخهموميولهمافكارهماتجنهتوأبانالعظيم
الصفوفىالطليعةفيقفالذىالرجلأمامالهامةيحنونذلكمعأحمم

ذلكومعاالرضوجهعلىظهرواالذقءالحكمااعظممعاالول
القراعةعنالناجميالجنونبولسمخهمأاالحمقالطائنتالصوتيرتفع
فيلكسمنيقاسالكالافضلكانفستوسأنومعلرةالكث
ومفهومهتصوراتهىاإلخالصمعبالذهنمرتبطةلىفسخومشكلةأنإذ

بسببالوحلفىيتمرخفيلكسفيهكانالذىالوقتفىالفكرى

382



الفادحةالكارثةيمثلذلكمعفستوسأنإالتواألخالقيةاألدبيةشكالته

فىالمجنونفيهالمجلسالتىالكارثةةومكانزمانكلفىتنخىالالتى

تجعلننألنكاالرضأيتهالكايهالعاقلعلىليحكمالحكمكردى
والهمذيانبالعتهحهمويتهمهسوأمثالهالعظـيمبولسعلىيحكونفستوسأمثال

بلبولسعلىيحكملمفستوسأنهىالحتثيقيةوالحصيلةوالجنون

جيلاالجياللخقرأهالتاريضىجملهالذئالحكميدرىالوهونفسهعلىحكم
يرةجافسمتوسفقصةتمومنعيـهاومااألرضتنتهىأنإلىجيلبعد

يلفيماهاحيعلقوأنتروىبأن

المجيدوالواعلىفسـتوس

اآلمرتيعظوهوبولسإكاستمحفستوسأنالعجيبءالشئإن

إذاألرضفالعظيمةأحالمهمنكحلمأوغسطينوسيتمناهكانالذى
االرضمأساةولكهاواعظابولسيرىأنلهأتيحلويتمىكان

فستوسيسمعوعندمابأقدامهالتدولسهاالخنازيرأمامالدررتطرحعندما

العقلمختلمجنونأنهصاحبهاعنيقولالدنيافىالحظاتأروعمنعظة
عكالفنىالمعنىكالمنابمنيكونوقدتكتبيقرأمنمالكثرة

أنكيفنبنأنالالهوتكلياتفىالوعظعلمطالبيدرسما
فشملوركزفأوعىجمعالقولعليهينطبقالعظةهذهموضوع

وهدفامخوهتتجهأننبغىيثموضوعاعظةلككأدتبهالمسلموم
مجردالعظةاضحتوإالعنهاالتحوكمجوزالوغايةطإليهللوصولتسعى

لحنغيرمنيرنصنجاأونحاسآيطنأومعنىباللغواأوسفسطة

والعظةفينلونعندمركزةالعظةهولذللوالموضوعيحموسيى

حصرالسهكمنليسأنهومعحآتثروممبسوطاالموضوعهى

والبعضاالنولهذهعدثفيتوسحشالبعضللموضوعالختلفةاالنول
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بهاهاتاالمخظفبمراجعةأنهإالعددهامنفيقلكالمضمونمتقاربةراها

ثالالمواضيعأهمالواحدةعظتهفىطرحبولسأننالحظالوعظية
بالبشغلموضوعأهميعالجهنابولسوكانالتبشيرىالموضوعا

فرصةإالاغريباسأوفستوسأماموقوفهيكنولمالمسيحىالواعظ
فىويوجدالمسيحبإنجيليبشرهاأندونمنهتفلتيدعهاأنيمكنال

التبشرمعنىتفيدكلماتعشرمنيقربماالجديدالعغدفىاالصليةاللغة

األولىةوالككرسواوياإيوجليزوكلمتقاألغلبعلىأهميالكن

إنجيلكلمةأخذتهاوالتىالطيبالمفرحالخرياإلنجيلالتبشيرتعنى

حاجةهماأساسينأمرثعنيكشفواإلنجيلتبشيرىوانحيلىالو

أنهإذالجديدالعهدفىيرىالتبثالوعظبىهووهذااللهونعمةاإلنسان

وحقيقةواالمهواحزانهخطيخهفالساقطالبشرىاإلنسانحاجةإلىيشير

المسيحفىالذىصبالخا3اإلنسانهذالتفرحتءجاالتىاإللهيةالنعمة

منإعالناأساساوتعنىرائعةكلمةفثماالثانيةالكلمةأمايسوع

حاكايمثلرسولمحملهارسالةإعالنهىأخرىلغةفىأوتعرش

أغريباسأوفستوسحاكمهأمامبولسيعدفلمالوضعيحقلبوهنا
تكنولاألعلىالحامرسولأمامأغريباسأوفستوسأضحىبل
المزودةالمفرحةالرسالةكانتبلمفرحةرسالةإعالنمجردبولسسالةهـ

وسلطانهبقوتهاللهيمدهالذىالخاطىقلبيفرحالذىءالنهداوهىبالسلطان

المعنىبهذاوالموضوعتالشيطانوسلطةالخطيةظلمةمنللنجاةوروحه

االخالصبشرىفىبهاوينادئالحقائقهذهيظهرماقدرعلىنبشرى

إليهيتجهالذىالثانىالموضوعوهوالعقائدىالموضوع21

أحامواقفأناواآلنقالعندماوعظهأبولسيغفلهولمالواعظ
عشراالثناأسباطناالذىألحبائنااللهمنصارالذىالوعدءرجاعلى
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2احاأناءالرجاهذاأجلفنونهارآليالبالجهدعابديننوالهرجوذ

اللهأقامإنيصدقالأمراعندميعدلماذاأغريباسالملكأيهااليهودمن
بذرةالحقيرىالثصهيديوستنيانكان6268أعيأمواتا

حقلفىبالمسيحليلقهابذورهيحملالذىالزارعحوالمسيحىوالواعظ

واعظكليطرحهاأنيلزمالتىالبذورهذههوالعقاثدهـوالوعظةالعالم
المتالحمةالعفائدمنمجموعةحقيقتهفىالمقدسوالكتابمباركسأم

العقائديضعرسائلهيكتبوهوالعادةفبولالرسولوكانوالمتالحقة

جزعأالعقيدةخلأثقدنراهوهناالمسيحيةبالتطبيقاتبعدهايطالبتمأوال

نادتالتىالمنابرقوةبأذيشهدالمسيحىوالتاريخعظتهمنواضحا

الختلفةرطقاتالهسيطرةتحتالسقوطحنالجماهيرحفظتالتىهىبالعقيدة

المسيحيةالكنيسةداخلإكالطرقمنيربالكثتقسللاذحاولتالى

ىنافىأنهلوهناكقياالرثوذكالكخيسةفىالرويمىرالمنأنالمؤكدومن

فىمكمانهالتأخذتتسللأنللشيوعيةأمكنلماالسليمةالمسيحيةبالعقيدة

كانتالذىالوقتفىالومنراهاالتىالصورةعلىالمسيحىاإلممانخهدبد

االرثوذكسىاإلممانحاميةأنهاالروسيهالثخيسةفيه3تز

صهدفتكنلمأنهابولسرعظةروثوظاهراألخالقىضوعالمو3
الصحيحبالسلوكءااألإلىماتهدفبقدرالعقائدئبالمفهومالذكحنحشوإلى

لتفتحدابأعلهارسالتهبولسأجملتمومنإبليسقبضةمنوالتحرر

حتىاللهإلىالشيطانسلطانومننورإلىظلماتنيرجعواكىعيوحمهم

6281أعالمقدسينمعونصيباالخطاياانغفربماباإلممانينالوا

فىالتصرفيناقثسالذىعالعظيمالواالموضوعهواالخالقىوالموضوع
الشخصيةالداثرةفىالتصرفهذاكانءسواالمتعددةالحياةدوأئرمختلف

لنبيوبطأنالمسيحىللمنبروينبكمااالجتماعيةأوالوطنيةأوالبيئيةأو
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أخالقىأوعلمىأوقلسفىبحثعنهاكمجرديتحدـثقالواإلنجيلألخالقيات

بواالفىوالفلسفةالبالغةقشهوريئلرجالمختلفةكتاباتفىنجدهأنيمكن

اليونانفالسفةمنكاالقدمينعنهيسحعأواإلنجيليفرألمبعضهمكانولو
إنوغيرهماوكنفوشيوسكبوذااألخرممطاألديانروادأوالرومانأو

المبئوثالمجردالمثاعالحقهىليستاإلنجيلمفهومفىالسليمةاألخالقيات

اللهكلمةتغرسهالذىالحقهىذلكمنأكثرهىبلالناسضميرفى
المباركةلالخالقالمزحإنثانيةوالدةالمولوداإلنسانضمرفى

عانسالنىالطباعترويضرمجردوليسالتجدلجههواإلنجيلفىدائما

لمالتىالتجربةإنالحقيقةوفىالحمأةمراغةإلىبالخطيةتعودما
إلىالمنابونحويلهىالوعاظمنرونالكئلهاويتعرضبولسيعرففا

ودرايةمعرفةمنلهممابمقدارالناسليؤخذفلسفيةاوعلميةأوأدبيةمسارح
كلفىلألخالقياتىالصحياالساسهوىاااإلنجيلحقدونوأدب

الجديدةالحياةعأليرتكزانالبداالخالفاالموضوعإذوعصرجيل

حدودواسعوبالفالميدانذلكوبعدالفدسالروحيفعل

االخالقيةالحياةإلىأغربباسأوفستوستغيرإلىتهدفبولسعظةاكا

الجديدةالحياةإلىالسليمة

يأخذالتاريخإلىرجعبولسأنوواضحالتاريئالموضوع4
بفعلونهوماكانواآبائهءرجاعننحدثعندماودليلهسندهمنه

ونهاراليالبالجهدعابديننوالهيرجونترعاالثناأسباطناالذى

المفيدالتاريخىالعرضفىالمقدسكالكتاباالرضعلىكتابيوجدوال

ضوعللمواالساسيةةوالميزعظاتورعمنمنهاإلنسانياخذهأنومايمكن

ظغرتإذاوتأثيراوفاعليةقوةأكرتصبحالمجردةالحقائقأنهىالتارفي

الفرونعبرالتاريخيةمأحداوفىالناسحياةفىوتجسسدت
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العظةفىاأللوانأتوىمنوهواالخبارىالموضوع5

فيهيعيشرالذىالشخصىاختبارهإلىالرجوعمنالجملبرلسروكان

دمشقمدينةإكوصولهقبيلالطريقعلىمعهالمسيحءبالمابدأوالذى

أساسعلىالشخصىالتاريخإلىبلطالعامالتاريخإكاتجاهمجردليسوهو

591مرورحمكبكالربصنعمهموأخبراذهبالمبدأ
فعالصهتزونونلروكثاختبارهامنرأكمدينتهاالهلتقللموالسامرية
أغريباسأمامعظتهفىبولساستوعبلتكدتاآلخريئالختبارات

اطدثلتكونأساساتصلحالتىالرئيسجةاألساسيةالمواضيعوفستوس

عرضهائاعةالرأعظمبارعآوكاذعادةالوعظمنالمتوخماةالغايةأو
وثقةوقوةتركيزفى

فنونأهمن4فنءوااللقاالقاحهاطربقةالعظةموضوعإلىأضفنافإذا
صوتكانكيفنعرفوالهناعنهلمحديثالمجاليتسعوالالوع

المتميزةأوالجهرةالضخمةاالصواتمنالنوعذلكمنهووهلبولس

جعحمهأووجنههأوبيدهجسعنصدرتالتىالحركاتأوالساحرةبرنيخها

أنيمكنولكننايعظبولسنرلللسامعملفتةوقوةأثارمنلمحركةوما

كاذبولسرأنالواضحمنإذعنهفستوسعكسهاالتىالمرآةفىنراه

وأسلوبيالزوحماسكاملينيقفىالحديثفىمممتغرقاقوتهبكلبتحدث

عندمافيلكسشخصيةالسابقةالشخايهفىتأثرهعرفنالقدلمضممب

حماقةمنشيومهمابالهذياذيصفهفستوسنرىونحنةفيلكصطار

كانـتالتىالملتهمةالنارعنيكشفأنهإالالموضوعناحيةثنالتصور

المجيدللواعظالصورألمعمنواحدهناوبولسيعطوهوربولتمأل
العصوركلفئ

قارئآفحشوسأمامبدايولسأنإلىنشيرأنقلثىننأنيمكنوال

82



الفكرسطحىجهوالخدماوليسالتعبرهذاصحإنةءللقرادمنأ

يخهمواأناليمكنالذينأوءاألعدابهشهدماوالحقاألسلوبأو

مهبولسوكانةاالطالقعلىلصالحهمالشبادةتصارلمنبالجز

مغالهموحىسولهـأنهيعلمأنهءوةءالفراقوأقوامالناسأرغب
معاإللهامأوالوحىيتعارضأتالجمكشنشطالوقتفىلكنالله

لعلبليحصلنهاأنيمكنالتىاالجتماعيةأواالدبيةأرالدينيةالدراسات

موسىاخضعكاكماحماإلهمامأوىوحىمنيأتيهلماتخضعاهذه
شبهةأدنىتنالهاأندونالدينيةاضددمةدسدطانالمصريبنحكةكال

منبهايلحقأنبمكنماأوالحكةصهذهالمصتزجةيالوثفياتاختالطأو

مباذلأوأومامأوخرافيات

المزعومبولسوهذبانفستوس

وتصوراتنجياالتجهفىوأنهجحونمسآمببولسأنفستويىقطع

صوتهيرفعأنحدإلىاإلقتناعبهلووقدةالصحةمنلماأساسال

يعلمأنأرادبللكبذيكتفولمبولسيتهذىأنتويصيح
ذىوبادئالكخيرةالكتبةءقراىإلفردهوهذيانهجنونهفىالسربولس

ولكنهفحالهذيانجودعنشكأدقبونيمشفأماماالموقفإذءبد

هذهإنقاطعتأكيدبكلفستوسيهذيانبلبولسحذيانليس
بأكملهـاالدنيامسرحيةمىقيمريةفىرتظالتىالتهديمةالمسرحية

والصعوبةةوالمجانينءالعقالالبشرمنمختلفيننوعينإلىالناستتكسمالتى
كلاعتقادفىبليخهاالشبهةالتىالقسمةهذهوضوحفىستليالبالغة

واألشداألقسىالصعوبةأنعلىمجنوناآلخروأنالعاقلأنهفريقما

ابوأوالسادةالحكاممكانالمحإنيمانيأخذأنضاعاألوالمقلوبةاألرضفى
الناسبينوالمشردينوالمضطهدينءالسجنامكانءالعقالويأخذالسلطان
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ءسواالمسيحعناليعضفكرفىيظهركدههذاعالاألعظمالدديل
سكوهخرجواباوةأقىحمعلماوالكنابيقلألمءأعداأوءباأقراكانو
معهإنفقالواأورشليممننزلواالذفيالكتبةوأمامختلإنهقالواألنهم

22و312مراالشياطنيخرجالشياطنبرثيسوأنهيعلزبول

702يويقتالثأنيطلبمنشيطانبكاوقالوالجمعأجاب
شيطانوبكسامرىإنكحسنانقولألسنالهوقالوااليهودفأجاب

الذىالنوريوصفأنامنأعجبهوماهناكوهل884بو

حكةتعوزهمنيعطىوالذىاألزلىالحكةهوالذىإنسانكلينير

ومجنونالعقلنحتلبأنهوالعلمالحكةكعنوزكلفيهوالمذخرالصافىفبعها
الشياطرئيسجملزبولعليهيسيطر

الصورةبهذهيظهـربلاالرضمنينقرضلنفسؤسأنالغربمن

ةالدنيافالسفةاوالبشرءحكاأوسالناسادةأنهميظنفيمنتلكأو
عنوأنتحتخيالـيةقصةبيرسجىماركأحمهانجليزىواعظكتب

بالكاتتخيلنهاوقد4مكانكلتعنىالتاييةكلمةهطهويوبيكلغزيوبيك

حفاةنهاطسجميعأنأدهشهوقديومذاتسائعإليهادخلكريةعدينة

الناسأغنىبينهمأنإذمحماجوناءفقراألنهمهذايكنولمقدامأ
يلبسونالءاستثنالمحونمفجميرصذلكومعوماالثروةمحموأكثر
تعبواتهماحنهاةالمستويةغيرالقاسيةاألرضعلماويسيرونأحذية

عليهاكتبالمدينةفىضخمةبخاباترأىأنممثروأدهشهعانواأو

الحرتمنجماعاتفيهامنفوجدءالمصاهذهفدخلأحذيةءمصا

اسىءكايوجدهلتؤالاعنقاعةفايتحدتونمووجحءالبؤسا

كانولكنهاالحدبةفيهمصنعآئصنعدخلهالذىالمكانيكنولميالقدم
وكانتواألقدأماألحذيةعناضراتافيهتلفىأنيمكنالذىالمكان

592



رالشعرالفدممطملدالرمزىالمعنىعناويئنحتمحاضراتناك

االصابمعنالثاقبالفكرألفرالحفلسفةألوحديثاقديمآالخالبإ

بصنعدكاناوجدحتىقليالسارأنمامتعجبأالمكانمنالرجلوخرج
هذاالرجلأبصرأنوماالمنظروجذابةونافعةجميلةأحذيةرجلفيه

فىالذىأاليهانإلىالنـاسوينبهالشوارعفىينادىخرجحتىالمنظر

هعلوتهاالكالمهيصتنكروناالجحيعمجدبهوإذامدينرثم

الناصالحريةيتعرضالذىأليعنيهالفيمايتدخلالذىالرجلالتوبيخات

3ونعوتصفاتمنأشبهماأوالوقحبالففولىتصفهوالصحفال

التصورعنغريبأبعيدايخاالالقصةهذهفىترىقدالناسإنبتهولوالكات

الذيخاحياةوزمانشانكلفىالبشريةالحياةهىهذهأليستولكن

ضربعنورالتزأخهابعتقدونواألبدبةووالشروالخطيةاللهجودوينكرون

اإلنسانبهيتعلقالذىوالهذيانوالجنونةاالخرمن

هناكاللهعنفتشإنهليقولوعادءالفضاإلىالروسثمانجماجارصعد

الثامنالمزمورالقمرفوفليتركأمريءفضارائدوصعديجدهفلم
فوقجاللكجعلتحيثاألرضكلفىاحمكأمجاماسيدناالربأيها

لتسكيتهأضدادكبسببحمداأسستعوالراالطفالافواهمنالسموات

ءكونتهاالتىوالنجومالقمرأصابعكمملحمواتكأرىإذاومختئتمعدو
عنقليالوتنقصهتفتقدهحتىآدموائتذكرهحتىاإلنسانهوفن

تحتءشىكلجعلتيديكأممالعلىتسلطهتكلهءوجهاوبمجدئكةالما3

البحروحمكءالسماوطيورأيضآالبروبهائمخميعأوالبقرالغـنمقدميه
االرضكلفىاحمكدأمجماسيدناالربأيهاالمياهسبلفىالسالك

الكتبهتهذىأنتهذابعداالمريكلءالفضالرائدجاجارينأفيقول

الهذيانإلىتحوللثةالكثير
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الصاحىالصادقبولسوجولبستوس

إنهلمحثلهاالقاسيةفستوسأقوالعلىيردأونجضبأوبولسيئرلم
ومنلوالوتنيةوالجهلالظالمفريةالمسكينالبالسفشوسهـاأندامالعلى

تءوهدوأناةبكللهفقالواإلحصالتوالعطفالزفقاإلىمجتاجاهذ
لمعاملةصوردأمثلهنايعليتاوبولسدسؤممماالزيزاأآهذىلستال

يمثناالتىافبةالكالصوركلآوالهرطقـةأوالجنونأوبالحماقةيتسمنامنكل

بةاألجوأفدرهوعاالمشصنالرصيمالحالهادىفالجواباصفنوأن
الحكـاقالالقديمومالخدمةوالـالموالفائدةالنفعإلمابهاوأقر

1ةاهأمثاللالسخطيهيجالموجعسالموالالغضيصرفاللينالجواب

أنناغيروالكالميثبالحاالغريبأوالعدوايةالبافىالفكسبوقد

حلمناإلمطحاجةفىالواقعفىوالناسيماتتوالحلموالوداعةبالجـماصبهن

المسيعليسوعبهمنأنىأونكسيهمآنيمكنحتىلحمعأتمخاوصا

إذلندرفىسرجنمعبانشاحمهانجليزىفعلهممايذكرناهذاولعل

جماتللتعرضقدشبابهمطلعفىوكانالعظـيماإلنجايزىالوأعظأن
عامراعامآووآسبوعءوراأسبوعاالمحالتوالصحففىبانمثـامنالضاربة

بولسـافسضوممماأتهداكاوالجنوذبالحماقةاياههصآميسكتهأنايحاولهوهو
رائعةخدماتوأدىنجمهوتألقالنبيلالشابوصبراتمامآ

ممثلهاةءاالسايقابلأويتهاونأوصليالأومريمأأدمادونالمسيحليحوع

معتأراسبرجنقبرأماموصصتتائرفىليقفبانشممريطولأنأدتهءوشا

مجدأجلمنواالهانةالسخريةتحملالذىاوعاظاأمرحقفىمنهبارمما

سيده

علىكـتببانالجديرةهىبولسقالهاالتىالكلماتإنالحقيقةوفى

فىاورسالضاالمسيحيةوصففىونورومجدءبهامنبأحرفاألجيالمدى
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اللفظنلفتأملوقنهناوهالوالصحـوالصدقكلماتهىإذالرض

ماثيكلالصدقهىالمسيحيةإنمعاماكلثمحدةعلىكال

وجانبوجهكلمناإللهىالحقوصففىالحممادقةفهماةمعنىمةالكلمة

العظيمفوذجاالعالمراموإذاانملهقيدابهايخفأومطلقاالتاطلاليأتجها
يبدهفلناإلنسانىالمجتمعفىوالطبقاتواألجيالالعصورفىلالصالح
صادقةليسثوالمسيحيةالمقدسسخابالفىحادثالثالثلماتإالق

وأدبجةوروحيةوانسانيةفكريةيقظةأعظمتمثلأيضاصاحيةبلفحسب
يستيقظعندمااإلنسانهىأخرىلغةأوفىالبشرىالجنسعرففا

وتركتالحسيهوافقدتهالخطيهقتلتهأنبعداتاألمـوبينمنيقوموبالتجديد

وضياعوجمودروفبالدةكـلفيه

منعامنجدقإلهابولسانذكرناكلمالمعانأدادفئالكلماتمذهإن

اكابلاالطالقعلىثقتهأويقينهمنيقلللموالسجنقييريةقجمنه

ليستعيدبهااللهالزمهالتىاإلجباريةالراحهفرصةالواقعفىقيصريةصةض

وسنبقىهناكالعظيمةرسالتهليؤدىروماإلىللذهابويعدهالجسديةقوته

عداهاأوومادونهاصراللبنىوالصحوالصدقهىاأللجهإلىالمسيحرسالة
االهذيانكلالهذيانهى
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41

يباسىأغ

انتقنعنىبقليـللبولساغرياسفقـال

6282أعألمسيحيااص

أصرأنتقنعنىبفليللبولسأغريباستالعاطفةبأيةأعلمستل
هذهالمشهورةعبارتهبهاقالالتىالعاطفةكانتميمالكنمميحيآ

الفرصةانتهازيحسنالذىوالواعظللنقوسالعظيمالصيادبولسفإن

اأولقديدبهبينمنتفلتأغريباسأمامللمثولدعوتهفرصةيدهعلم
السيرإلىودعاهاالبديةالحياةإلىيؤدىالذىالطربقرأسعلىالملث

فىكأوالالصحيحلالختيارلالنسانتتاحلحظةأحمىأمامووضعهفيه
منابوقتفىيعظوالعنيرقيسعيدأالليلةتلكنامبولسأن
سرورلهشاهدفهوللدعوةسامعهاستجابفإنمناشـاغيراو

شاهدورفضوانالسرورأبلغاألقدساإليماندائرةإلىلجخوله

ينشرهاأنكرسولعليهيتعينالتىالرسالةأبلغهإذالعتيداليومفىعليه
المالثأمامهناككئيرةمشجعاتكانتفقدحالأيةوكلللناس
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وكانتكلهاحياتهنىقرارأعظمليفررالطرقتمفرقعلىوقفندما
قمةوانتهتكفهاالشديدلألسفرجحتالتىالمفشالتأيضأمناك

يقربلماملكبحدهبنصبولمائيلإسفىملث2خركانالذىالرجل
صتهافررفضكارفضتتحسةألمةالشريرةالخاتمةوكانعامألفىمن

قصتهانلقسهوفاديارباالمسيحيسوعيملكاللمنوويلالذهبية

نتابحهانحنوهانحذيرآوانذارأإنسانلكلئكونلتروىبأنجديرة

فمابلى

هوومنلنريبالى

فىنراهالونحنىأغربباعنكثيرآالمفدسالكتابيتحدثلم
بعضىأعطاناوالرومانىيهودىاالتاريخولكناإلنجيلمنالمكاناططلرغ

كبيرخطوعلىالمنظرجميلالطلعةبهىكانإنهقيلوقدعنهالمعلومات

ضثيالأومحدوداالطبيعيةالمواهبمنحظهيكنولموالعلمالثقافةمن
ىارومنىوماتعرهمنوالسبعيئالثالثةإلىوعاشم72عامولدف

كسياسىقبلوتداالمبراطورقصرفىعلومهتلقنوقدم501عام

قامتعندماولكنهيهودىأنهحياتهمطلعنىمعلناالهودعنالحـناع

كانتوقداليهودضدحرجهمفىاروماناإلىافضمروماضدالثورة
وكتابالشيوسيقوسكتاباتتذكرماعلىفاجرةعالقةببرنيكلعالقته

الواىفىلكنهملكااقاربخمسرحعلىيبموأنهومعأبضاالرومان
وأصةأختهبرننكانتلهسيدامنهاكثرفستوسلنفوذخاضعاكان

ودسهيرويدعىمهاأمماأحدبرنيكلوجتتزوقدفيكسزوجدروسال

وبقشهالسيليسىبولموإلىتحولتأنتلبثولم4أغريباسإلىهجرتهثم
حيثروماإلىمعهوذهبتأغريباسإلماعادتتمالزمنمنفرةمعه

األممبرجدهكانتيطسابنهتمفسبسيانمعالعارعيشةعاشت
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الذىهيرودسهوكانلحمبيتأطفالقتلالذىالكبيريرودس
يعقوبقاتلأبوهوكانعراقصةصبيةلطلبةاستجابةالمعمدانبوحناقتل

يخاطبهمبأنهوصراخهمالناستملقتقبلعندمااللهضربهوالذىزبدىبن

المجديعطلمألنهالحاالفىالربمالكفضربهإثسانالإلهصوتوصوته
طكاالظاهرحسبأغربباسكالتوماتودالدبأكلهقصارلته

والتسلطالمالثمنلهليسشهوانيآبهيمياإنسانأكانالحقيقةفىولكنه

وهوااللسنةالكتههمهماالناساقوالأوبالفضائحيبالىوالاالسمإال
الطرفكلمنإليهابويذهيبهدهاحيثمنالمصلحةإلىيسعىوصولى

المصلحةمعةالغرتتمشلمفإذاغيورأيهوديايكونأناالستعدادأتموعلى
إعالنالحاالتكلفىوهواالطالقعلىباليهوديةلهشأنوالوثنىفهو

افالخطيةخلفتهالذىالغريبوالزكبالرهيباالزدواجعن

الحينبإنالظهوريتناوبانهايدرومسجيكلدكتورمنهوجعلتاإلنسان

الثيابأجملفيهيلبسالذىالوقتوفىالوأحدالشخصفىواالخر

والتىوأقذرهاوأقبحهاالشخصياتأحطتحتهاقيوانقاهاواغالها

واقرغإليهالهبوطعنالحيواناتأقذرخفماقدفعلعنتتورعال
فيه

لدمظيمالواعضوبولسلزيباس

اأغريباالملكوأمامأمامهربولعظةقستوسعنالحديثفىتناولنا
تهذىأنتقستوسقولعلىرداللعظةالموضوعيةالروعةحيثمن

منالعظةسنتناولهناأنناعلىالهذيانإلىتحهلكالكثيرةالكتببولسيا

بهوأسلومجيدراخكواعظلبولسوكمثمفةللتكرارتجنبااخراجانب

الفصاحةفىيحتذىكثلوالوعاظءالخطبايدرسهالذىافوذجىالعجيب

عظوالووالخطابة
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نمسهنسىالتىمواعف

كانبالكالملبولسحمحعندماأغريباسأننالحظأنالالزآمنلعله

ألجلتتكلمأنلكمأذونلبولسأغريباسففالنفسهالجلليتكلم
نفسهألجلوأخيرآأوالبولسحدبثبكونأنالمنتظرمنوكاننفسك

أغريباسبنفساالهتمامبقدربنفسهجغيكنلمذلكمعبولسولكن
نفوسإلىنفسهمنبولسخرجلقدالحاضرينوجميعوفستوس

حولهالملتفةالبائسةالنقوسإلىتتجهتهوصلوطفهوعأفكارهوكانتاآلخرين

وبكثيربقليلأنهاللهإلىأصلىكنتقولهمنظاهروهذاإليهتستمع
اناكاهكذارونيصاليوممسمعوننىبالذينجميعأيضأبلففلىانتليس

نبلمنالتاريخيعرفومهما6292اعالقيودهذهماخال

االيثارمنالمستوىهذاإلىيرقونالذفيهمجدأينقليلفإنوعظمة
اليصابواأنبلبههويتمتعكالالخرينسبفحالخيريريدالالذى

بهلحقتالتىاالغاللووالشروربالتجارب

تفصلأدتاليمكنانكوأصولهللوعظاألساسيةالمبادئفىبهالمسبمومغ
الضخصياتبعكافىأصرناكاالوعظألن4والعظةالواعظبينالبتة

الحقصيلبوإنسانيقومأنهوبروكسفيلبسقالكاالسابقة
والخخصيةالحقهماسأساسيأمرينذلكويتضمناخرإنسانإلى

هذينتوفىفىالفوقهووواعظواعظأووعظةعظةبـينوالفرق

ويقولالسامعيئأمامزهاهتزأوهماأحلىنقصأوغيابهماأوالعنمرين

للوصمجردللسالوعظإناالبحاههذامؤلدأجارفىورااليه

ثمومنكلهاالواعظشخصيةيستغرقالوعظالنمعارفأومعلومات

وطالمادينيأأوأدبيأموضوعأباعتبارهكلهاالسامعشخصيةيحاطبفهو
والحريةبالتهيتعلقأمرهوالوعظإليهويدعوبهينادىالذىالحقأنا
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النهوضيهإلىوالدعوةاإليمانضزهورغرفغابتهفإنكنلكداظلى

المستحيلومنتخبوالذاكيهءوالرجاملااوةجفءوابقابالواجب

والتأكدالنظرومحاولةالواعظوجهإلىالتطلعدونذلكإلىالوصول

العميقوجدانهمنينبعأنهوثيقولمايعنىأنهمن

ذكرهاالتىهورةالمحللقاعدةمراعياحياتهطوالبولسعاشكلفد

حتىعندىثمينةنفسىوالهلثىأحتسبلستولكننىافسصلفسوس

نعمقالتهببشارةالشهديسوعالربمنأخذتهاالتىواشلدمةسعيىبفرحأئمم
0242ع1

للعحيبةالنعمةولص

وكانالوحلمنمستغفعفىرجلإلىيتحدثأنهتمامابعلمبولصكان

نعمةأنيعلمذلكمعبولسولكننفسهاالصورةوفىشاكلتهعلىحولهالذين

أناسهناكليسوأنهوأضلهموأقساهمالخطاهألشرمجانأتقدمالله
جاإلممنريتشاردكتبيدبهامتناولعنبعيدينيكونواأنيمكن

فىءجاكااليهودىالشعبتاريخوقرأتاللهكنتلوعنوانهكتابا

أنناقهشكرآولكنمحوآالوجودمنالشعبهذالمحوتالقديمالعهد
جميعهاهذفلوالورحمتهوحبهاحسانهعقإلىفصلأنيمكنوالاللهلسنا

السماوىالمجدىإليصلأنمنالواحدكانولماصالخالنجدأنلناأتيحلما
وأناققالمرةذاتمودىمسترتحدثوآثامناخطايانالبشاعة

يتزاحمونالناسمنجمعأأبمرثأيامعدةمنذسطنبرمدينةشوارعفىأسير
ألرىوذاكهذاودقعتالناسوزحمتالمكانإلىبتقترفاءشىحول

شبحأبصرتوعندئذحدثماذالتءوشماالزحامموضوعهوما
وشتائمودفعآضربأوعاينتتمتمةوععتالشرطةرجليدىبينرجل

الوقتفىعتوبةالعرإلىودقعهالرجلالشرطةرجلجروأخيراونحائم
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سكرانارجالإالهذاليسياممتىهيابقولصوتأفسه

سكراتارجالاالهذاليسوليمياتقولماذاتقولالعمةوحمعت
فيلكسأمثالالناسمالينفىنرىوقدالمابنباللثكياولدىإنه

ولكنوالجحـيموالسحتىاللعنهإاليستحقونالأناسأوأغويباسوفستوس
النحمةإنجيليسمعهكمأنيلزمضالينءأبنافيهميرىذلكمعالله

فالكأوهىفارغةإليهالبتةترجعالأدتهكلمةإنعينهالوقتوفى

انذاراتكلمتوالأنتأنذرتهوماتموتموتأللشريرقلتإذا9لحزقيال

يدكفندمهأماياثمهيموتالشريرففلكإلحيائهالرديئةطريقهمنللشرير

دمهأمامملهالذىبرهيذكروالخطيتهفىيموتتنذرهلمالنكأطلبه
فإنهنحطىلموموالباريخطىأنمنالبارأنتأنذرتوإنأطلبهيدكفن
38112حزنفسلثنجيتقدتكونوأنتاأنذرالنهيحياحياة

الثانيةفىكانتالتىباخالمنتشكووهىاللهخدامأحدإلىفتاةجات

العادةفىكانتإذخاصدينىظاجلهاكانوالتىممرهامنوالتسعين

والعقدوصعوباتهيداتهتلىفىبالبحثإالالمقدسللكتابدراستهافىتهتمال
التىاأخالعلىأثرههذاعكسوقدفبهعيةواالبئوالعلميةالفكرية

اللهرجلإلىأخضهاابنةذهبتوقدوفظةوعنيفةوجافةثاسيةأضحت

ذلكتجوإذالعجوزإلىالجلوسفىهوورغبالمشكلةلههـذهالحللسأله
ذلكلعدآخذوسشىءكلداتقساعةنصفالوقتمنسأعطيكلهاقال

حتىتتكلمساعةنصفطوالوظلتالمرأةوقبلت3خرنصفا
أكـرخطيةلكنكبيرةخطاياأخطأتلقدسيدقياةليقولدورهجاكه

واحسانهوحبهاللهوعودإلىتتنبهىلمأنكعاماوتسعيناثنيئخالللك

لكلالوحبابشهبذلحنىالعالماللهأحبهكذاالنهوصوتهورحمته
وابتدأ361يواالبديةالحياةلهكونبلبهيفمنمنكللجكال
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راتصرفمهاصتمصبرهواللهوإحساناتاإللهيةالمحبةعنحدضها

جاخهافىأسبوعأجملقضتإنهالهفقالتبوعأبعداخضاابنةوسأل

خبروهـقاكاالخيرةحبابانفاتجودوالعجوزأسابيعثالثةوبعد
لشكوتحدةوساعةفىهوعامامافعلهوتسعيناثننفىلزمالقلوفعلتأق

الذىاللهشكرالبدفإتهبولسإلـاوصلالتىالنقيجةكانتوأيااالله

العجيبةاللهنعمةعناغربباسالملكأمامفيهايتحدثساعةأعطاه

امعهساننعلتولىيسالغىالواعط

السامعأذنكعسبعلىقدرتهعظالوابهيتحلىأنينبغىماأكحمومن
هذايفعلحعناوهوذلكعلىوأقدركعمالوعاظأبرعمنبولسوكان
الملكأجهاسعيدانفسىأحسبإقيفولالمقدمةففىعجيبنحوعلى

اليهودبهيحاكنىماكلعنلديكاليومأحتجأنعمزإذاناأغريباس

بنلثأقسلذلكاليهوفىبينالئىوالمسائلالعوائدبجميععالموأنتسجماال
قصيرةفهىعظيمةرائعةمقدمةمأمانحيتوحمنااألناةبثلولتسمعنىأن

المقدمةتطولعندمامجدثكارالأوالمللعلىتبتالسركزة

إذاخهاءووهايسرفىنفسهإلىوتتسطلفيهالطيبةالنواحىتجتذبوحى

الحفاشتههمنبالكثير3علىطكإلميتحدثإنسانسعادةعنتحدثه
والتماقصورالنفاقكافةنفسالودتزطتتجنبومىوالعوائد

تصدقأوالفيهليستباوصافوتصنههالملكعنتتحدثالفثى

خطابةكلفىالصحيحةالصادقةالمقدماتكونوهكذاكليه

إذلنعظيمتبصورتبنتحلىفقدننثسهالعظةجمصبمأماعظةأو
وجودينكرالذىالملحدالرجلليسمهوءياألنبياإيمانهالملثعندأنهض

االرضفىالناسإلىالمرسلةالسماويهورساثلهمءاالنبياوينكرالله

قاعإلىاإلنسانوصلولوحتىاملفهناكاللهبوجودإيمادهناكداموما
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إلىباإلنسانينتهىاللهإنكارنذلكنالعكسعلىس4لمستنقع
وبرفضهبالحادهيفاخرفولتيركانوالضياعالتعاسةانألوأقسى

كانتاألرضعلىحياتهمناالخرةورالشولكنالمسيحىلاليماذ

رةاألخيومأعشرالخمسةوفىمخلوقيعانىماوأرهبأقسىعن

للطبيبعذابهفىففالوقلبهذهنهءوكبرياواثامهخطاياهكللهتمثلت

ستةالحياةعلىيبفىأنعلىأعانههوإنامواالنصفيعطيهانمستعدإنه

متناولفىأواإلنسانقـلوةفىليصحذاأنلهأكدالطبيبلكنوفقطثهور

ءباألنببايفمنالنهأغريباسهـمافأملمنبصيصهناككانتالبتنر

حيةقصةمنبلقديمتاريخمنأخوذةهـتكنفلمالثانيةالصورةأما
الشخصيةاتهاختباروفرحجةبببهولساستعرضحيثالملكأماممائلة

نفسهوبينبينهلمحةفىقارنأمامهالمقيدالسجيمانإلىيستمعوهوالملكولعل

معاألرضيقرالسعاثـةأسبابكليمالصالمالكاناالثنيئبينماوشحاذ

تكبلهظلومسجنرجل4وأمابائسةشقيةعيثمةشيعيلحمهامجردفهوذك

يقولهوواألرضهذهظهرعلىمنههوأسعدمنجداليذللومعاالغالل

هكذايصيرونيسمعوننىالذيئأيضآجميعبلفقطأنتليسبفخرله

فيفرحالرجلهذامنهيشربعظيمخنانبغأى6292أعالأناكا
البارعكالسمالعظةامخوكانومجيدبهالينطقالذىالفرحهذا

بكلالموقفبتحديديطالبالذىالمباشروالتوجيهءهوالندااذختاميرفكان

تؤمنأنكاعلمأناءباألنبياآغريباسالملكايهاأتؤمـنالوجالوضوح
الممتازةالمسيحيقلدظةالعظيمافوذجءوانتهاوقلبآءابتداالعظةكانت

الحياةفىالضاصلارهقرليعالمسيحأماملوجهوجهأأغريباسأوقفتوالتى

أمعهقةمعقباتأباسأفى

أماموقفتالتىيلعقباتصوركافةنضعأنالسهلمنيكونالقد
أهمهاإلىباإلشارةنكتفىولكننهاالوقتذلكفىأغريباس

303



كانالرجلأننالحظولعلناالكاذباالستطالعحبا

ةجوابهكانبولسعنفستوسإليهتحدثفعندماعاالستطالعحبهواةمن

منكان5222أعالرجلأحمعأنأيضاانايدأكنت9

أباهأنويكنىلرةالمثاالوضاعرويةوتعشقاالستطالعنحبعائلة

يوأيسوععنحمعوعندماقنلهذلكومعالمعحدانيسمعانمجبكان
كثرةءأشياعنهلسماعهيراهأنطويلزمانمنيريدكانالصليب

التعحلالذينأكثروما28لوسمنهتصنعآيةيرىانوترجمما

والذيناالجتماعاتورفكفىالرغبةأواالسماعةغالنهماللهكلمةفجهم

العزفيحسنالصوتلجميلأشواقكشعرلمأنتوهاالقولطفيهميشحقق
الوقبعضيطرجمهعموسيتىلحنإلىيستمعونوكأنما3323حزأ

األياموسرالحياةواقعمنعليهحمماإلىيعودونتم

عندماأمامهوقفتالتىالئانيةالعقبةوهىاآلخريننفد2

4رافسلبولساستجاباذافهووالجنونيانبالمدذبولسفستوسنعت

قبولعنالناسيحجمماأكرومابولسنظيرآخرمجنونآفستوس

والجنونوالنزقوالحماقةءيالغبااتهامهمأوالناسيمانتتدمنخوفااإلثهـيةالكلمة

الذيئيالمنتقدفمنرينالكثقفستوسيظهراليوموإلىوارجعية

اإلعالنمنفيحنعهمالخجلينأوهيبينالماوددينالمرأمامعثرةحجربتهقون

المعسيحسسوعبايمانهمالصريحالواضح

أغريباسأختذكرناكابرنيكىوكانتالجائمةالخطية3

للتملصفرصةتعطيهالدروسالكأختهاالقبيحةحمقماوكانتشيتهتهوع

حياةنىيزدادعندماوالفجورعنقهيطوقالذىفعوانافيمنوالتخلص

نرىتمومنجللاأوءالحياتعرفالالتىاإلباحيةإلىيدفعهاإلنسان

ةعظـيمحفلفىبولسإلىليستمعالقاسفةأختهبحضرأغريباس
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الفجورالنبرنيكىمعباسأغربضاعدروسالمعقيلكسضاعكا

بأقمىعنهاباالبتعاداإلنسانيسرعلمإنالنارتحرقكاصاحبهمجرق
اإلنسانبهربلمماءأقوبااظطيةقتلىإنالحقيقةوفىقوةمنيسخطيعما

جذبهاومركزشرهالمحائرةمنلحياته

االغاللوضعواالذىالسجينيرىوهوالتضحيةخوف4

لفقداذيتعرضفقدهويدريهومنوأحبهبالناصرىآمنالنهيديهئ

يدفعما7كثيرالناصرىصليبإنالعالمىجدوالمالسلطانوالجاهوالمركأ

ومخقةوتعبجهدمنلهبهيمممماخوفأحملهعنالبعدإلىالخاسمالين

وآالم

التعسىوالقرأدألغريباس

تقنعنىبقليلالرائعةعظتهإلىاستمعأنبعدسلبأغريباسقال

والوالىالملكقامهذاقالفلماذلكأعقبتممسيحبايرأأن

هنماإنقائلينبعضابعضهمنيكاوهموانصرفوامعهموالجمالسونوبرنيكل
كانفستوسأغريباسوقالماالقيودأوالموتشيئايستحقيقعلليساإلنساذ

62لاالقيصرإلىدعواهرفعقدبكندمدواإلنسانهذابطدقانيمكن
باغريباسأمسطثبولسأنيظنالذىالفديمرالتفسناكؤ0323

إذاالتىاالخيرةالخطوةمنيكربماإلىبهوصلحتىالطريقفىوقاده

يأخذونالمحدئينالمفسرينأكلبولكنسيحياتمؤمنآهـيصبحخطاها

أوكأنمالخريةوابالتهكمممتلئةكانتأغريباسلغةإنالعكسيةبةبالنظر
أعهذيرزمنفىأومختصرواحدبحديثأنكتظنوهللهيقول

بهتتمسكالنىباإليمانقنعنىأنتستطيعقعةالمنالمتعجلةالسرعةبهذهأو
روننوصديقكلوديـوسرأثأناأنامنتعلمألستلهوتتعصب
النىبالصورةالمسيحيةيقبلمثلىهلاالبراطوريةفىالمعروفوالملث
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التفسريئفىاالتجاهكانوأياثةبقبولهاأقتنعأنتريدقأوبهاحلم
اتعسكانالرجلقرارانقيهالشكفماالحقأوالصحةإلىوأقربما

كانمهمادهيفألطممكنماذاألنهالهحفىأصدرهقرار

منيقنربحتىالنهرفىيحيصأنالساخرةأوالجادةياهنأوافكاره

ملكيايختاإنقيلالثماطىيبلغأذغريقأقبلسفطئمفيهشوطأخر

االضرةالمحظهفطخطمبسالمرحلمهمطعأنوبعدكلهالعالمزيألفانجل
زوجتهالىفأرسلسبققدفيهاألولالضابطوكانويلزتفىخليجعلى

أنومازوجفاانتظارفىءالعشاماثدةقاعدتبالوصولبرقيايخبرها

ذهولفىقدميهاعلمانهضتحتىقيهمنوغرقاليختضياعخبربلغها

الوطنأرصمنقريبألوفجيعةفزعفىقائلةالرسولبيدكتوأمس
يفقدولكنه

لبولسىقيصريةفىقالالذىوالرجلاالبدإلىضاعوأغريباسذهب
كلفىصارخآاالبديةءورايخهفمنمسيحياأأصيرأنتقنعىبقليلأ

أنإالاالنأطكالالنىتحذرقائالالفرصةيقتنصأنيستطيعالإنسان
حقآتمسيحياتأصيرأنالمستحيلمنالعمـقولألسفأقول

351عبالقلوبكشنهسوانالصوتهحمعـتمبناليومإ

503





رتيوس

أسـلملـالةالرهـذهكاتبترتيوسأفا
6122روالالربقعليكم

تحياتهيرسلوأخذروميهأملإلىالعظيمةرسالتهختامإلىبولصءجا

كـورنثوسفىمعهالذينتحياتليفمحولهوتلنهتفيهاالموجودينإلى

الذينمنءاألحمابعضوكانتهناكلةالرسكتبأنهيرجححيث

أنهالظنأغلبعجيباواحدأولكنءرومافللمؤمننمعروفةمعه

لهأخوةإلىالتحياتهذهتذمبأنيشالم4رومافىةالكنيعممنمجهوالكان
بهخاصةحيدةجملةفكتببينهااحمهيدوذالتدونيسوعالمسيحفى

كتبتالتىالرسائلأعظممنواحدةفىنصيبهعنالرجلكشفوهكذا
اقهبوحىأسلوبأروععلىالمسيحىاإليمانعنوكشفتاالرضعلى

أملىالذىالرجلفضلكريذأندونالرسالةهذهتنخىأالبولسوس

معخالدأسيظلاحمهأنترتيوسيعلمولمالعظيمةكلماتهبولسعليه
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لبولسترتيوسكانفيهاعليهأملىماخأنهلمجردلةالرسهذ

لشعبإرميايقولهكانماوكتبإلرمياتبطالنيريابنباروخكانهما

العصرفىأنناإالوضئيالمحددآيبدوذاتهحدنمأالحلأنومعالله

المساكدونيفعلهاوذلكقأبـصورةأهميتهندركأننستطيعالحديث
ترتبكأوتتعترأوتتوقفءوالروشاالتهادةاعيالأنوكيفونوالسكرتر

يلىفـماالكاتبترتيوسقصةنتأملأنيحسنتمومنةبدوخهم

بولسوامالءتيوست

الغالبةعادتههذهوقدكانتعليهبولسيمليهمابكتبترتيوسكان

البركةكلماتأواقحياتلعوى5يانجطيثتبيكنولمالوسائلكلفى
61كو1بولسانابيدىالسالمللكورنضيينيكتبفثاليـةال

النعمةوثفىذكرواابولسأنابيدىالسالموللكولوسين2ا

السببعنفصيتسالونيكىوألكل481كوينامكم
كلفىعالمةحوىالذبولسأنابيدىالسالمقولهفىالعادةهذهفى

ألهلبذكرهالشئونفس371تسر3أكتبأناهكذارسالة

أبيدىإليكمكتبتهاالتىاالحرفأكبرماانظروقالعندماكالطية
هذهخلفالكامنالسببفىالشراحاختلفوقد641غل

نجطيكتبونالذينأولثكمنكانبولسأنإلمطيذهبهنرىفتى3العاد

أنهمدرجةإلىردئنجطيكتبونقدالذينالكئرينكثلتهءقرايسلال

بولسأنإلىفراردينويذصبخطوطهمةءقراعنثمأنفهميعجزون
ولكنكمللغالطينيقولجعلهالذىالعيينالخهابأوالرمدشوكتهكانت

بماتزدرولمجسدىفىالتىوتحربتىاالولفىبشرتكمالجسدبضعفأنىتعلمون
إذكانفاذايسوعكالمسيحقبلتمونىاللهمنكالكبلكرهتحوهاوال

4غلوأعطيتمونىعيوفكملقلحتملوأمكنآنهلكمأثهدألفىتطويكم
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عينيهمنيعانىكانألنهيرةكببأحرفيكتبثدذاوهر151
ذلكئانتشرتقدكانتباالختزالالكتابةإنيقولثالثرأىوهناك

باالختزالأوالتكتبكانتأوريجانوسمحاضراتإنوقيلالوقت

كلعلىيطلعكانالرأىهذاعلىبولمسأنويخوزكتابنـاتعادتم
فىاالضافةوتصبحيدهنجطالتحيةإليهيضيفتمضبيأنبعدقتبما

أنهالواضحمنحالأبةعلىالرسالةعلىتوقيعهتجثابةالتحية

والكتابالمساعدونلهوكانالخرينتابةالثءامالبولسكادةمنكاذ

ترتيوسوكانعليهميمليهماجمتابةوفخرةوجبسرورمونيقوالذيئ

االمجادالكتابءحؤالواحدآمن

وميةدسالةكتمبةفيوضهترتييس

أنهاالموحىالرسولبولسكلماتينقلومويعلمترتيوممهيكنلم
الرسالةاألرضياهذهظنهرخلىكتابتالتىارسائلاثمنمنرسالةينقل

تزالماىااوالمنجمالمسيحىاإليمانكاتدرائيةجويتأعلجهاأطلقالتى

بفرغأندونالكنرزأئمنالماضيةالقرونطوالمنهتخرجالمسيحيةالكنيسة

عنهاقالوالتىالكاملةالمعرفةإلىاإليمانمناخيراترتفعحتىينفدأو
المنتوحالمدخلسيجدالرسالةهذهصرفةمنيتمكنفردأىإنكلفن

مسجلمنأكريكنلمترتيوسأنومعالخفيةاكتابكنوزالما
مهالعظالوسالةتجسجيليمومأنامتيازهمنكانإذمحظوظآكانأنهإال

لـالدةا

وميةدسالألميتهولورهدوصفترتيعى

فىغايةنفسهالوقثفىكانولكنهصغيرأوستردوركان

الغالبيةولكنبولمسالدوإمسيذكرعلىالرسالةقارىأنالمؤكدومنايألهمية

دوريكنمهماولكنكاتبهاترتيوسإلىتلتفتالالناسمنالعظمى
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بنصيبهترتيوسبقملمماالرسالةنفراأنالمستحيلمنكانفإنهرتيوس
يقفونالذينالمجهولنالجنودنذكرأنإلىحاجةفىأنناوالحقيقةفها

ومااالمدورهناكفثالواالبطالوالقادةءالعظماخلفالعادةئ

االرضعلىاالدوارأعظميلعبونالذينأوالدهاحياةفىتفعلهأنيمكن
ماوصلتكلفىمدينأناالمتحدةالوالياترئيسصارأنبعدلنكولنقال

يقرأومنالمعلمدورأبضأوهناكالىإليهأصلأنآطمعماأواليه

كانوالذىابزناخالصفارئاالطفالمعلمتريبونيوسعنيسحعأو

ءعظماألنلهمتحيةقبعتهيرفعأنالطلبةعلىالفصلدخولهعندعادتهمن
لوثرمارقالطلبةءهؤاللنبوكانبينهممنسيخوجونالمستقبل

تاريخمجرىتغيرلمالتىالهائلةاالصالحئورةأعاقهفىمجملكانالذى

يلعبونقدأنفسهماالطفالإنبلةةكلهالعالمبلقحسبأوربا
دعىشاباكونويلرسلالقسكانلماأحديتخيلهالالذىالدور

ولكنهالروحيةحياتهافىتقهقرتقدكانتكنيسةلرعىلقيالدلفياالى

ءبنابصرورةالمجلسشحرأنإلىيالناستزدحمبدأثحتىقيادخهااستمأنما
الكنيسةفىوكانالالزمالمالهملدبكنلمولكنالحالتناسبكنيسة
مكاناتجدفلمالكنيسةإلىأحدصباحتءجاذههيتىاحمهاصغيرةفتاة
أنهاواتفقحزينةالبيتإلىفوجعتالبابءوراماإلىكانالزحامألن

قالتالمرضفراشعلىكانتوبينماوماتتاألسجوعذلكفىمرضت

تسعجديدةكنيسةبهليبنىللراعىملكلالريالارباعثالثةأعطبيها

الكنيسةبنىالذىهوالزهيدالمبلغهذاإنرسلالدكتورويقولالناس
قصةأثارتوقدمناسبةأرضقطعةعنبحثتبهعلمتحالماالق

ننىأنواستطعناالكنيسةعلىالتبرعاتفانهالتالجميعنخوةالصغيرة
عظيمةكنيسة
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روميةدسـلثةكتابةلةوبررتيوس

إنقالىمنمعاتنثقولكنىترتيوسعندالذاكرةقوةأعلملست
بهااستمتعمنوأولالعظيمةالرسالةإلىاستمعمنأولكانىترتيو

وقلبهفعنهعلى31طماتوقعوكانداللهمؤمنةرجالترتيوسكان

التى31ضابةإناألرضفىإنسانإلحاتمعبسموسيفىأعظممنأحلى

ممتلثةفالممميقةكانتبلجنبإلىجنبارحثاحروفتكنلماخبهيكان
معمرةذاتحدثطاتذكرناوممماحياتهفىاالثركبيرةقوة

مرةتذوسافرعرهمنعشرالتاسعةفىكانعندماانكلينفىبنيامين

منهيتعيثمملعنيبحثلندناإووصلاطأوربإلىأمريكامن

مديرهاالوقابدخفامطبعةحدريفهفىرأىوإذطالطباعتهفنتعاآقدوكان
أمريكامناتشابوقالمتذمرآيرالماإليهفنظرعالمنهوطلب

الطباعةحقافنتعرفوكحلعجيبحعذاإنجلترافىمماليطلب

وقصندنحوالشابفتقدأنيالكلماتبعضتصفأنتتهدرمل

االولمحاحاألمنالعبارةهذهجمعوبسرعةبكلحةيفوهأندونالحروف

صالحءلثىيكونأنيمكنالناصرةأمننئنائيللهففالدايوحناانجيلحن
المطبعةلمديربيخآصامتأتوالبارةوكانتثوانظرتعالفيلبسلهفقال

إليهالكتابةتكلمتإذإدارتهتحتعالللشابفأعطىأصرعالذى

منتنتهىالأعدادتوجدأنهالمؤسفمنوأقوىأفصحبلغة

ينسخأويكتببمالهاشأنالءصماآالتمموكأنمالآلخرينبكتبونالناس
الناسبينينشرأويكتبماضدومحلبائعياومشاعرهاافكارهاتكونوقد

ءورامنعليهيحصلونأواجتماعىمادىمركزنيأتيهمداإاليهتمونالوهم
عليهبولسيمليهاكلمةبكليؤمنكانترتيوسولكنيكتبونما

البشرعلىتذلأوتنشرأنقبلروميةبرسالةالسحادةكلسعيدوهو
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علىومتميزمهاويتعلماينتفعوهوالتاريخفىالعظمىمكانهاتأخذ

ءةوالعلماالنتفاعبسبغاالخرين

ترتيوستربطالتىالرابطةفىتظهراالخرىالبركةأنعلى

أهلعنغريبايبدوتحيتهفىالرجلأنالواضحومنءرومافىبالمؤمنن
الجنسيةرومانىاألكبعلىكانوإننثوسكورمنكانأنهويبدوروما

أخرىأماكنإلىبولسمعيذهبولمبالمدينةمستفراكانأنهالمرجحومن
وسعاالخرىالرسائلفىلبولسالمرافنتنءأحمابيناحمهلوردوإال

الذىذاكالقالربفىحياهملكنهروماقمعروفأللكنيسهشيلمأنه
ويسلىجـوذقالواحدإلىالمتفرقيناللهءأبناليجمعءجا

إذافضعحللمسءوالوالبالحبقلبىصعينبضلبككانإذا

ثالمسيحرأسياواحدةمؤسسةالكيسةأنواعلميدىفلجك
النىالخلصةالمسيحبقوةاإليمانفنهوعنهالتعبيرفىنخظفمهماوإيماننا

المسيحيةالرابطةأجملوماتةاالبديةالحياةوتعطيهمالخطاةتخلص
أخامؤمنكلقلنرىواألهلىوالمنظورالمعروفحدودتتجاوزالتى

الوثنىأوالرومانىعندلمجهوالشيئأهذاكانالربفىمحبوبا

إنيقولواأنحهود11معلموألفإذهودىااإليهيصلأنمنأبعدوكانما

األمإذسيمونالربىويفولاالممجميعيسطخفقويبىبقولهاليهودى
شاكلهمومـناإلسراظيةالقطانحراسوكذلثوبينصملمجنناحربالالذفي

إذاافقاذهيعلىنعصلأنملرمينلسناولكننانقتهمأنمجوزألهؤال

ليسألنهننتشلهأنيلزمنافالءالمافىأحدحمسقطفإذاخطرفاوقعواما
مؤمنبكلتربطهالتىالركةأخذترتيوسلكنتتاممىفتهوببناقى

الربفبعدعنأوقربعنولمجييهمحبهوهواألرضعلى

ضمضهالذىالخلودبركةكلههذابعاالواضحةالبركةأنعلى

213



يريدونوهبمالقدالىالرصامينبحضعادةكانتتيوسلترالعملذا

يريدونالنفسهالوقتوفىيبدعونهاالتىالصورفمأساعيخلدواأن
راكعآأواواشخصاالرسممنركنفىيضعواأنإليهمالنظرلفت

الصورةخهايةفىاترتيونرىونحننفسهالمصورمالهىمالمحه

بولسجانبإلىافيظهرألنأمالنفسهبرىالروميةلرسالةالعظيمة

الرسالةهذهكاتبترتيوسأنايقولخالدمتواضعركنفولكنهالعظيم

المتواضعةالوديعةالكماتهذهأنالعجيبومنداتالربفىعليكمأسلم
سيكتبسيدتقدمهحملأبسطأنفىالكبرىالحاقيقةلحعلنأبدىبنورلـغ

يضيروالاالطالقوجهعلىوامجدهاوأحماهااالحمالأعظميرالخلودله
بولسكانولوحتىفيهعربةآخرفىالخلودقطاربركبأنترتيوس

الىالبسيطأوالعظيمبالعملانيسبركالهمامادامنطمأمجدوفىالمقدمةفى
الكريمالقارئأجهاالحجاةدنيافىتثتبرسالةأيةترىةةاالبدىالمجد

جانبإلىالقديمالرجلخلدتالتىالجملةوأكلترتيوسانماحمكضع
بسواتءسوابولس
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تسوأكو

2آ61دوجيالخكرأرتسه

أنعلىوصمحنالكنائمنكنيسةفىالفتياتبعضاجتمعت

وردأخذوبعدالسنةتلكفىالميالدعيدبذكرىخاصااحتفااليحتفلن

الخاحمهمالهامنهديةواحدةكلترسلأنعلىرأيهناستقروتأملوتفكير

عليهناأليتامءأحماووزعتالكرىالمالجىمنملجأأطفالإلى

التىاللديةنوعفىتستشيرهإليهوكتبتيتماطفالمهنكلواختارت

عرفيتحماألطفالبينوكانعليهالحصولويتوقفيهايرغب
هذاوكتبلةوالزالوحدةإلىوميلهالغريبووجومهمظهرهبكآبة

أكرأريدهماإنفقاليريدهاكانالتىالهديةماهىعنمجيبأالصغير

وترعاقوتسلينىتحبنىلىأختعلىالحصولهواخرءشىأىمن

هذهوقععنتسلوالإلهديةبهذهموافانىالمستطاعمنفتهل

عاديةجهدبةللتبرعتتأهبكانتالتىالفتاةنفسعلىالبريئةالخياليةالطلبة
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إلىالوصولقبلتهدألمقاسيةمعركةنفعمهافثارتماعانسلكن
االخوةعشرةمنوالمحروماالبويناليتيمالطفلذلكنجصوصمبققرأر

إلىوكتبتنفسهاللهمنبلصغربتيمالبندعوةالرسالةفىرأتلقد

فمصاعدااالنمنذوأنابهايحلمكانالنىالهمديةسينالأنهلهلتؤكدالطفل
المسيحيةإنمعنىمناألخوةكلمةنحملمابكلأختهستكون

ذاكفىالبشرلكلباالخوةءجااألرلىاللهانإذعجيبةشيئاصنعت

لنبتفصلالتىالحواجزكافةوحطماخوةبدعوناأنبسنحلمالذى
إلىنستمعومخنكلههفامتابعةنستطيعولعلناإنسانالوأخيهاإلنسان
لنبتميزالذىكوارتسمنروميةإلممارسالتهقبولسكتبهاالنىالتحية

الاآلخكـوارتسقبابهذاالجميع

الضـائعةخوةويالكوادتس

ضاعتالتىالمادقةاالخوةرسالةبتنأينمامتحصلالمسيحيةإن

روحعنالعصورمنعصرأىفىاالنسانبعدوكماالبشربنىمن

منهالمتحكنةبالوحشيةةاالضاستبدلهكلماوعوأطفهلهومباالممبحيح

حمماعاشوالذىالمشهوراليوناقالفيلحموفأفالطونيعرفكلهالعالإن

غنيآرجالكانأنهومع4مق824843ببنماممرهمنافاننيلغ

تاشىعلىواالحزاألاأللممنممتلئاكاذقلبهلنيرةكثلراتنجمتمتعآ
بغرقالتىواالالموالتعاساتوالشروالجهلاالنقسامرألقدالناس

افضألعالمفىبفكرالرجلوجلسواألجالالعموركلالبشرققيها
وتموتالناسصراعفيهينخهىالذىباليوميحلموباتيراهالذىالعالممن

الجمهوريةكتبهأحدكتبذلكأجلىومتومخاوفهموحروبهداأطماعهم

الحكامطبقةالعاييةالطبقةطبقاتثالثإلىالجميوربةفىالناسوقصم
طبقةمـنيكونواأنينبغىءهؤالأنأفالطوظتصوروقدءوالروشا
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التجارطبقةالسفالالطبقةوالجيشرجالاصانيةاوالطبقةلفالسفة

والففايلةالرياضيةااللعابوسيفىالموإنأفالطونويقولوالصناعرلوالز

طجميوريتهفىالخيالبمداعبةأفالطونفيكتولمنهوريتهفىتنتمثرأذينبغى
إلىدعاعندهوأئيرأصفليةلمكصديقاكانوإذيطبقاأنحاوليل

فهربيفتلهوكادتخرببليةممليتهأنالمالثاعتقدقدوهنالضنظامهيقتطب

لمالفكرذلكفىالقائلةالخاطثةالنفطةأفالطونوأدركهناكصن
اظطأهذاليصححالقوانينكتابفىفعادجمنهوريتهفىنأمكطقهيضع

قيهامانرىننافاألخيرةالعصورإلىنحولنافإذاوالديناإليمانالىويدعو

وهناكارهاوأقالمسيحيهعناإلنسانتباعدكلماومعاناةمتاعبمن

أجرىكتوركانالبشربنىلنبالضائعةاألخوةصورعنتنتهىالامثلة

التفرقةبسببالضائعةاالخوةعنالدفاعأبطالمنواحدااالسودالزني

قابياولكنهالمريرةاالضطهاداتذلكسبيلفىواحتملالعنصرية

التفرقةوجهاجمالملونينعنيدافعوعاشلحوتسامحوابقساميشجاعة

ءماالعإلىذهبتلوقالبلاألسودبلونهيضيقيكنولمالعنصرية
بأنسأجببهفافاأبيضكرجلالعودةفىأرغبكنتإذاعاسألنىوهناك

يؤديهأنأبيضرجلأىتطيعيمكاأكرأسودكرجلعمعندى
رحالتهوفىعلىأودىأدطيمكننىحتىاسودثانيةترسلنىأنارجوك

بتغلبكانلكنهالعنصربة3بالعداوقوبلطالماصاوأمرياوإنجلزأفربقيافى

مائدةعلىبمنثردهاجلسوهأنحدثولفدوالمرحوالتسامحالمحبةبروج

منكمأفضلإنىفأجابأبيضرجـلمعيخلسأنيجوزالإذةسغعينةفى
دونمستريحاأناأجلسبيـمامائدةحولمتزاحمنسبعةبخلسونآلنكم

مزاحمـة

البشرىاالنقسامعلىنحطرجالالحديثةالعصورفىاإلنسانيجدالمماور
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تولستوىمثلالموثحقضدماوناضلوالعنفالكراهيةضدوقف

االحماسهذاعينيهامامانتصبوقدالعظيمالروسىوالفبلسوفالكانب
قكل4الكوخومولردالمصرمولودعندةواالحياةبدابةإنالداثم

ثوبكلمنعاريأالطريفةبنفسأمهبطنمنالدنياإلىيخرجمخهما

منهمافكلوالفقيرالغنىعندواحدةالحياةوخهايةمعرفةكلومغبل

سوااالثنيننهايةبينتفرقةواللمالمظالباردالقرابجوفإلىبهيلقى

سوىثهانعخلفيمسيرالأخرىأمالموسيفىأمامهاتصدحجنازةكانت

3العرهذاإذاقألذاوالمشردبنالحفاةمنالنظراتشاحبةمجموعة

تولستوعولداإلنسانبنىلنبالرهيبةوالنفرتةالمهول

معذبةوحياتهالعمرمنلنافانتجاوزحتىوعاش8281عام

يحبانودونيدرىالوهويصفأنإلىدفعهالذىاالحساميماابهذ

والىالشيوعيةإلىانخهىالذىالروسىالشعبلحإةهيبةالرالصورة

الئاقنيقوالقيصريئعندناإن1091عامعنهيكفسوقورينجعلت

البستطيعالثانىنيقوالإناألقوىأجمهماولكنتولستوىوليو
تولستوىأنحينفىعرشبزعزعأنيمكنوالتولستوىءازاشيئأ

هذهعلىتنقضولموأسرتهالثانىنيقوالعرشسيزعزعشكبغير
7191عامالشيوعيةالمورةفىتحققتحتىأخرىعامأعشرستةاألقوال
حاولذلكمنأكثرلكنهرالقصصالكتبمنالعديدتولستوىكتب

بتوزيعهاأموالهمنالتخلصإلىتطلعإذممليأنظرياتهيطبقأنكأفالطودأ
وجعلتداالتجاههذانىعفبكلضدهزوجتهوقفتوقدالناسعلى

تفصلالتىالفوارقلهذهمتألماشريدأبيتهمنوخرجعليهالدولةتسنعدى

وآخريرتديهابدلةلمجدأنيعستطاخاحدأأنلمجردالبعضبعضهمالناسبين

المسيحإلىاهتدىوقدالرجلأنالفربومنالباليالخرقتكسوه
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روشافىالناستعاسةءوراالسببعرفاألرضعلىمشكلةلكلالجأ

العنايةعدمالىالناسبدقعالروسيةلمكنيسةتعاليممنالكثيرانقاليوم
ءةالمسيحغايةهىاكاالتىالجوهريةبالفضائل

المسيحيةوعاخوةلوتس

وهواألخبولسيدعوهأممياكانهذاكوارتسأنالواضحمن

قبلمنمنهمأحدأرأىقديكنلمرجماالناسمنجماعاتإلىمخيتهيرسل
لقدالحياةفىاالخوةتكونمااجلعلىلهاخوةفهمذلكومع

المتفرقيناللهءأبناليجمعءجاالذىبالمسيحاإليمانعلىاالخوةهذهتأسسمت

المسيحيةظهرتعندماالرومانىالعالمكان1125يووأحدإلى
معأوربطهمجمعهمالوسائلبشتىروماحاولتالناسمنمتباينةمجموعات

االجناعىالوضعأووالعبيداالحرارهناككانجطوىون

الوضعأوابرةواليراليونانيونأيضآهناكوكانذاتهعلىالمنقسم
الوضعاوالرومانيينوغيرالرومانيونهناكوكاناألطرإفالمتباعدأفىالثه

والمجوداألمميونأخراهناكوكانالحظوظالمتفاوتىالسيا

تمعصورةتعطيناوغيرهاهذهكلالمتنافرالعنصرىالوضعأو

الوضعالناإلنسانىنقلولمالبشرىالمجتمعقلناالمسيحيةقبلالبشرى

قالكاأوالمسيحيةقبلالعالمفىيرفلمالراقىالعميقمعناهئاإلنسانى
إناللغاتفنفىالعالمالعظيمالفيولوجىااللمانىالعالممولرماكس
المسيحفنىأجلالمسيحمجىقبلاالرضعلىتوجدلمإنسانيةالكلمة
بلحرعبدسكيثىبربرىوغرلةختانوجمهودكطيوناكليسوحده

المسيحيةاالخوةتأسستلفد311كوالكلوفىالكلالمسيح

التىالمؤمنينشركةفىلهامنظرأبهىثرىأنونستطيعالصلبمحت

اجتماعفىاإلنساننعهاالتىالبشريةالحواجزكلأمامهاطكتسح
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الكنيسةراعىكانالربانيةالمائدةتناولءائناوقهنديةكنيسةفىفي

مسيحييئشخصينأنحدثوتدفردافردالمجميعىالكأقدمالوطنى
اهمةالرطبفةمنأصالأحدماوكانحابعجوارالىجالسينكانا

جوارهإلىالذىأماومركزهشخصهعلىمايدلالثبابمنمرئديأوكان

وعندماوأوضعهاالطبقاتأففرمنأنهعنينبئمظهرهكانففد

الرجلولكنالعظيمللشخصأوالوالكأسالخصزتدمالراعىمربههما
منهاشربأنوبعدالفقيرلجارهالكأسطمولطفوبوداعةرفض

مرالففمنهشربالذىالمكانذاتمنوشربشفتيهووضعهواخذها

أخوفياالثنانكانلقدمنبوذأوبراهمىهناكيعدلمالهندى
الغريبةءاالشيامنأجيمامننفسهوأسلمأحبهحاالذىالمسيحفى
نفسيهماعلىيأخذاأنشخصانأرادإذاأنهاالفريقيةالقباثلبعضعند

الحربآالتاحجرجيفىلمجمالنمتقابلينمجلسانفافهماياألخدأل

المتعاهديىبينوبقسمويشوىقلبهيسشخرجصمجدىأوخروفويذبح
فىنصيبهوبغمساالخرشريانبهاسكينألمجرجمنهماكليأخذأنبعد
اختلطاأنهمالوكاببدوانوبهذابدمهالختلطالنصفوبأكالندمه

الكريمبدمهوأكلأعظمهوبماوحدناالمسيحلكنواحدأوأصبحا
كلوأصحواحدآفيهفصرناالجلجثةهضبةعلىالجلناسفكهالذى
أخآلآلخرمناواحد

المميزةخوةولوتس

األخكوارتسبالقولغيرهعنالتحيةفىتميزكوارتسأنعلى

فيصفبهيلفلقبأشعهرأولهصفةرأكانتهذهانوالواضح

قاموابماأوءنساأوكانوارجاالجهاثروااششالتىبألقابهماالخرينبولص

المستحيلمنكانءأمماأمامنحنالحقيفةوفىتومجيدةملحوظةأممالمنبه
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محدثةصفاتأومابصفةتألفتأنهالوالالتاريخمستوىإلىترتفعن

كنخريالكنيسةئهاسةأوخمادمةكانتالتىفيبىعنمثاليسحعكانفن

أكيالاخالصعنيعلمكانومنلالخرينبمساعدنهااشهرتوالنى
اأنهحتىالنرىأحمىإلىارتقعالذىالنادراإلخالصذلكوبريسكالط

يسمعكانومنوالموتالخطرلحظاتفىبولسأجلمنعنفجهماوضعا
مريمءالنساعنأوأخائيلىفى3منشخصأوالهوالذىأبينتوسعن

كلبذلنولكنهنالربفىكثيراتعبناللواقوبرسيسوتريفوساوتريفينا

مضيفوغايسالرسالةكاتبترتيوسعنأومللأوكللدونالجهد

الوصفهذالحقهمهموغيرءهؤالكلالمدينةخمازنأراستسأوالكنيسة
وضاءاالحماخمعندمابولسلكنبهبعرفواأنيمكنكاذاكأو

الجميعلنببهالمعروفاالمهرلقبهكانتأنهارويبدباالخوةكوارتس

المباركالجليلالوصفهذامنأعظمأوأجلوصفأهناكاألأظنولست
أولمعناهااالخوةإنتنتثاالبركاتمنأطوائهفىيحملمما

تأففأدذدونالمساواةمركزاالخرينتعطىالتىالوداعةءشىكل

العامةالكنيسةإلىالروياسفريوحناولالركتبعندماءاستعالأو

أنلهيمكنوكانجميعأواثحهداستقدكانواالذينالرسلآخرهووكان

الفاثدأوالبابالقبيستخدآلمعظيمهسماميةألقابمنءالمامجمل
وشريككمأخوميوحناأفاقالبلالسيادةألقابمنأشبهماأوعيمالزأو

نعلمالونحن9ارووصبرهالمسيحيسوعمكوتوفىالضيقةق
المجتحعوفىالناسلنبالحياةفىوحظهكورنثوسمدينةفىكوارتسمركز

والجاهلالمتعلمومعوالفقيرالغنىومعوالكبيرالصخيرمععاشلالصه

كوارتسكانلهمأخاففسهويرىلهاخوةيراهموهووالعبدالحرومع
يدعوهمأنيستحلمالذىذاكءورامتمشيآلمجميعالمسيحىاالخيمثل
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أسبحكالكنيسةوسطوفىإخوقباحمكبرأقمائالوة

يسرالذىالحبالعميقوالحبالحبتعنىواالخوه221عب

صبيألمجملشاباأحدهمرأىءوالعطاباالبئارويبتهجضحيةوالتبالبذل
مجتجباالخروإذركبحملهذاعسكـينلهفقالجبالبهويصعد

الشخصياتبعضفىأشرناوربماأخىإنهحمالليسإندقمائال

ساعاتكانتمصفعفىوظيفةفوجدممالطبلشابالواقحيةالقصةإلى

يشتغلفكاناجتذبهاالجرولكنمناسبغروالعملطويلةفيهالعمل

حمرهمحفالتلبحضرزمالوةودعاهفوقهاوساعاتالعملساعات

واضطهدوهمنهونحرواعليهضحكمافرفضالنفقاتفىيشاركهموأنولهوهم
مغشيثةلهأظهرمنهمواحداستطاعمدةوبعدوبوفريعملظلولكنه
واالمربصرهافقدتاختالهأنوخالصتهاقصتهيعرفأنالعطف

علىلحصولقواهبكلبعملفهوولذلكإليهاالبصرلردبعةسممليةينطلب

مسلكهمثغيرالقصةزمالوةعرففألالوقتضياعقبلالالزمالمال

الختهالعمليةءإجرامنمكنهمااموالهممنلهوتدموابطالوهوعدنحوه
اخوتهألجلكوارتسبذلمامقدارنغرفالونحنالحالفى

قديكنلمإذااخالبلقبجديرآيكونأنيمكنالولكنهاالخرين
االخرينيألجلوالقوةوالمالوالتعبالجهدأعطى

كورنتوسمدينةفىاللقبمذايحملوهوكوارتسانالمعتقدومن

وانقساموخصومةتحزبكلطرحإلىبدعوالذىالمسالماألخكان
الرسولعانىالتىالمدينةغيرهامنأكزكانتكورنثوسأننعلمونحن
والتعاونالتضامنروحوضعفةوالحزالتكتالتءجرامنالكثيرفجها

والمئاعبالمواقفمنكثيرفىالسالمحمامةكوارتسكانوربما

جوابهوكانأخاهقتلوالضغينةوالحسدالحقدبروحقابينامتألعندما
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ألخىأناأحارسقالأنأخوكبيلهاأيئاللهسؤاللى

أخيهمدقتلأستعدادعلطكانوااالخوةروحيوسفأخوةفقدوعندما
علىفكانهواماوالتشريدالعبوديةوبةالغرإلىوسلموهباعوهوأخيرا

ثمبأبيهموياتوالبذهبوابالطعاموذودهمبنفسهمعرعندماالعكس

ازدادوكلماالطربقفىالتتغاضبوالهموقالهفافطقوااخوتهصرف

آوالسالالمحبةشركةيعطلماكلعنانصرافناازددناكلماباالخوةاحساسنا

وجدواوأينماكانواأينمااخوثنامع

المسجحبعواطفءالممتلىالغيوراألخكورنثوسفىكوارتسوكان

وفسادهامجونهالكزةيرتعدبولسجعلتالتىالمدينةفىاآلخريئعنبحثا

المسيحىبالمعنىاخوةفكونانيمكنالأنناوالحقيقةهاوعربد

ءسواأجلهامنالمسيحماتالتىافينةالنقوسنتركنحنبينماالصحيح

اللهيبجوفمنالختطافهمجهدككنبذلأندوناالخرينأواهلنامن
أحدالوحيدةالهندبالدفىتعملكانتأمريكيةسيدةعناحداهنكتبت

وكهنتهمالمقدسةوقرودهمبابقارهمالوثنيونبهايحيطمعهاجنسهامن
وتقولالفاثمانيةإلىعددهنيصكىاللوانالهيكلوخادماتءاألرديا

تتركهاأنصعبآكانومإياهاتودبعهاساعةتنسىالإنهاالكاتبة

حتىشعبىوسيجقىعبىالثجـاهذاولكنتقولحمعخهاولكنحاوحدها

إلىوذهبماتأنهحلمفىءاألتقياأحدرأىإلههمىيصير

ااكأنإلىويسبحيطفروجعلعليهمزيدالسرورافسرءالسما

وكانهناالحدادأرىاللماذافسألهناكيكنللهشريراجاراأن

فىاستأذنعندئذإنسانبهجتملمإذأحدعنهيسأللمالنهالجواب
فقامواستيقظاللهإلىيرجعأنمنهيطلبلكلاالرضإلىالرجوع
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الرجلوأخبركاملميلسافةقدميهعلىماشياالحدادإلىورآ

فقدإنسانعنكيسأللمأنهأحديقلالاالنبقولوهوتركهنمبالحم
االلهإلىفعادكبيرأآتأثيرالرجلفىالكالموأثرسنكسألت

هينآششةليستواالخوةاالخكوارتسإلىحقأمجتاجالعالمإنا
االخوةمرتبإلىسيرفعناإنهالسدقالوعنحمامكطفأمرهىبل

مناواحدكلأجلمنالصليبخشبةعلىبذلهالذىدمهالمدفوعافنكان

اخوةأنفسهميدعهنالذينأكرومازائفةأخوةفهىالرخيصةاالخوةأما

أخاهونظرالعالممعيشةلهكانمنكامايقوليوحناالرسولأنمعحتادون

يعلقأحدهمكئبوقدلمافيهالذمحبةتثبـافكيفهءأحشاوأنحلقمحتاجا
عنالخيريمنعنيتحدثيوحناإنالعالمأجهااحمعقائالذللثعلى

وعشتهاليابسمةكسرتهويسلبهأخيهعلىجمهجمنيتحدثوالأخيه
الذيناالخوةعنيتحدثالوهووحياتهاوالدهيسلبهقدهلالالحقيرة

الموتلهمليجلبواالبحروالبرويريهبونأخوخهمبحونويئفهمسيويرفعون
المسيحيهنيقوممسيحيةإنهايقالالتىأورباوىالموتمنأشرهووما

بنارلكنمقدسةبقبالتالبعضهمعلىويسلمونناكومنهنامن

ومنوتوابوخروخوتسامةوغازاتملتهبةائلبسويتوكبر

الدعواتوترفعالخداموبركاتصلواتالمحاربالجيشينالأنعجب

برتفعأنعجبومنمأخوذبحمنفيمكنوناالخوةلصراللهالى

وهمالقاتلينرؤوسفوفوالمحبةوالتضحيةالذبيحةرمزالمسيحصليب

بلباللسانوالبالكالمنحبالأوالدىيايوحنايقولليملواذاهبون
فقطوإلقبالتالكلماتهىمحتناإن381يواوالحقيالعمل

ساعةفىهئالمينهألمسيحأحبسيدناكحبةحقيقيةمحبةفيطلبيوحناأما
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المسيحيهوذاوأحبأجلهممنماتثممبنجاتهفاهتمعليهملقبض

بالمعنىإالاالخوةيعرفكوارتسيكنلمألقتلهوفقبلهإ

يسلمىبولعنهيقوليأنجديراكانتمومنوالباذلصحيحال
المسيحيسوعربناقعحةاالخوكوارتسالمدينةخازناراستسعليكم
لنامنجميعكممع
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تسدوبفرأ

الموتقارتالمسـيحعملاجلمننهال
خدمتكمنقحماتيجبرلكـأبضفمـمـهمخاطرأ

203فىاللى

واالسمالتاريخكلفىالخالدالجمالمنقطعةأبفرودتسكان
بهىبديمظريفجميلاالصلفىيعنىأبفرودتس

عليهأطلقوربمااإلغريقعندالجالإلهةأفروديتاسممنمأخوذوهو

المنظرجمالقطيخلدهلمابفرودتسولكنجداجميالولدالنهااللسمهذا
هوىوقدلهرىكوفجيعةاإلنسانعلىكارثةالجمالكانماأكرفا

كانالنهخالداأضحىأبفرودتسلكنالجحـيمأمماقإلىالناسبمالين
يحملروماإلىفيلبىكنيسةأرسلتهلقدالمسيحىلمجمالافاذجأروعمن

راثحةنسيمعنهاقالالتىالهديةهناكالسجينللرسولالكنيسةعطية

فىالهديةتكنولم481فىاللهعندمرضيةمقبولةذبيحةطيبة
علىالبزوماأبفرودتسكانبلالطيبةالعبقةوالرائحةالنسيمهىذاتهاحد
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كلهوالتاريخورومافيلبىفىالذكيةالرائحةهووالعصوراالجيالر

واألدبالروحبةالحباةفىنروىالنىالقصصوأمفعأجملمنوقصنه
العظيمةالقليلةسطورهافىتءجاكاالقصةهذهنتأملولعلناالمسيحى

نراهاأذبنايجصلوالتىفيلبىأهلإلىالرسالةمنالثانىاحاألفىالمعبرة
فمايلى

رومهوجماللبفرودتس

كانواواليونانيونفيلبىمنمكدونيايونانياابفرودشكان

كانتالجمالاممةفأفروديتجميلةعندهماآللهةوكانتالجاليعبدون
أبولووكانلماالنثوىالجمالمنورةأبدععلىاالنوثةطاغيةتظهر

وكانوعظمةقوةمنالرجولةمانىبكللةالرجوجمالعنيكشف

الجمالعبادكانواوالجاللةالفخامةعنيكشفاآللهةكبيرزيوس

تكونماأجملعلىالنقاطبعحلوالجمالراخابفرودتسكانوربما
الرسولكالمنىإليهإيثارةأيةتوجداللمالاهذالكنلمجمالالماديةالصورة

االعظمجمالهولكنجمياليوسفكانوأجهرأعظمماهوداثمأيغطيهإذ

الجسدلجماعلىالروحىالجالتقوقفىبلالجسدىالجمالفىيكنلم

أداربالذىعقلهبجمالالعالملفتولكنهشكلهبجمالالعمالميوسفيلفتولم
منوالعاشرةالمائةفىماتانالثالثينمنبأكلهاعاماثمانينامحياة

ياإلنسانليسفهووالناساقهأمامفعلىالمزاخالقالجمالوفىممره

آأمابصنعهالذىالعظميالشرالجمالهذافيفسدجماالخالقهيعطيهالذى
بهوثقالذىالرجلضدالجمالهذايستغلالذىباإلنسانليسوهوأدته

يوسفحياةيمألماأعظمالروحجمالكانبيتهفىءثىكلوسلمهبه
علىعكسهالذىالراخالهىيالشعاعجماالاللهزادهوقدجميالموسىكان
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العظيمةأنوارهاالشمصتسكبعندحاالفمرجمالمنأروعفجعلهبهه

اقتربكلماالجمالهذابهيغطى4برقعإلىموسىواحتاحعليه

عليهكاناللهجمالألألمنهالناسأقتربأوالناسامن

الجماليرولمالراخبنيانهأووجههفىلمالايرلمرسىولكن
عظيمةمجكةأمورهايصرتسنةأربعينأمةقادىالذعقلهفى

مقربةعلىعاشهاالتىالساميةلياةافىالروحجمالكاناألعلىجمالهولكن

كانتاليهودىبالتقليدءجاكابقبلةإليهاللهأخذهحتىاللهمن

الجمالهويكنلميقىاجمالهالكنالصورةحسنةجيلةامرأةأبيجايل
المرأةفىالعقلجمالكانبلاأللبابويذهلالعقوليسحرالنىنثوىا

تكتسحهاأنالمزمعةالكارثةوجهفىتقفالتىالدبرالحسنةالفهمالجيدة

أروعكانتكلههذامعلكنهتمرفهءوسوزوجهالحماقةوبيتها

بالدعوةاياهمذكرةاالنتقاممنداودتردجعلهاممطالذالروحىبالسموجماال

فضلانتظارفىبهايسموأنبلباالنتقامايضيأنبهيجملالالنىالعليا

القتلعنوعفالروحىالسموبهذاداودوأنجذيأقأنالبدالذىالله

قالئلأيامبعداللهمنالقرحامهوفواوإكاوس

كانبلعقلىحتىأوجسدىمجردجمالدتسأيفوجماليكنلمكال
تالةأفروديتمنمشتقااحمهكانالعظيمالروحىالجمالوأخيراأوال

اليونانعندوالجالالمسيحىالمفهومفىالجمالبينوشتان4الجمال

والعارةوالدعاربالتلوثمقرونةأفروديتعبادةكانتالوثنىفهومافى

اأقرودأجلمنأنفسمهنخصصنوسكورنفىامرأةألفهناكوكانت

الناسعاشالتاريخأجيالكلدفىالداعرةالفذرةالعبادةلهذه

قكمالرهيبالبطاشلسلطانهوالخضوعالجمالعبادةفىوثنينيزالونوما
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وجمالهاحياتهاباعتشابةمنومامرأةأجلمندبنهتركشابن

رأسهشعرحلقتنذيرمنوآالقبيحوالتبذلالرخيمكالهوىسوقفى

أشبهوهمالجحيمإلىهوواالناسمالبنمنومماجنةفتاةركبقيهاعلى
الفبيحوالهوىثماالالحباكرأاألشراكفىالساقطةيالوعول

المسيحنورعليهسطعالؤننىالجمالمهدىولدوالذىأبفرودتسلكن

جمالمنالممتلئةالمقدسةاإللهيةنورالحياةمنهيشعمسيحيآفأضحى

وخالر

الجمال2راعظيمفنانرحمهاقصةتجدأمامكأبفرودشىقصهنقرأوعندما

منجماالأبرعهوالذىذاكهاروأشياعهأتباعهجميععلىجمالهيعكسم
منيخرجممالذفيالولئكالمسيحيةالحياةحمالبعطىوهوالبشربنى

أبفرودتسجمإلتحوللقدالعظيمالقدسىجمالهإلىالعالمجمال
كاالمسيحىالجمالإلىالجمالاممةبأفروديتالمرتبطالوثنىالمعنىمن

وجهأكلعلىذلكيفعلالدوامعلىوالمسيحمحياتهالمسيحرحمه

العظيمكالفخارىجديدمنمريعيدالذينأولثكمرحمهفىمايضععند
الخالددوالبهإلىأخرىمرةفأعادهوفسدءالوعائلفأنبعد

شياطينهاصورأنههوالمجدليةمريمفىالعظبمغريغورىفعلهظلماكبرلعل
خليعةكانتواخهاثحهاتعيكانتأنهااعتقدالتىالمبتذلةالحياةصورئالسبعة

وأخرجالمسيحبهامرحتىوالشرواالثمالفسادفىممعنةماجنة
هذافىكريغورىءوراكثرونساروقدلهحياتهاليقدسشياطينها

أعتقدالوإقانأالنسلحياةالمجملةالنعمةيتأملونوهمالتفسيرمنالنهج
مجنونةكانتبلاالولىحياضهافىالتبذلهذاعلىكانتمريمأنبتاتا

الذىالجدرينكجنونكانتوأنهاوعيهميفقدونالذينالمجانينكساثر
أيةعلىوالثميطانالناسنبالعاملةوحياتهكهوإدروعيهالشيطانأفقده
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بستردهحتىبهالهاإلنسانيسلبوهووالروحالعقلضياعءوراال

بسببمفقودأمريمجمالكانءوسواالمباركالمسيحيسوعق

جهاصنعهماإنسانبكليصنعالميسحفإنحياتهاتبذلأوعقلهاضياع
ربماجسدىجمالبمجردالوكساهاوالحياةالعقلجمالإليهاأعادعثدما

واألعظماالروعالروحىبالجالبلوعظيمةرائعااألصلفاكان
كناأمالجسدلببمنتمتعكناءوسواوأنتواناوأجمرودتسمممرإن

حتىالليلفحمةمنءسواأكثروتركنناالخطيةقبحتناعنهعاطليئ

البهيمالليلظلمةفىءبالضياتشعأنواراوجعلناالعالمنورالمسيحءجا
والمسيحأفروديتبينماوشتان

تمشـاعرهودقـةثبنرودتس

أبفرودتسكانثرالبنبتوجدأنقلمثماعرأمامنقفوهنا
هىبلجزافاتلفئكلمةمجردليستوهىأخىأبولسوصفهكما

الجسدفىلبولساخابكنلماالرضفىالمحباللنأرفىمنوأحدعنتعبر
محبويوجدالروحفىأخأكانلكنهيونافأوهويهودىفبولس

الأمالجسدفىأخوةلبولسكانإننعمألالحقيقةفىاالخمنالزق
لكننعلمفالأخوةأماأختوابئأختلهاكاأنهيذكرالكآبإن

ضعفمائةفسيجدأخواثأوأخوةتركمنشدهقولمنتحفقبولس

أناسئعدادعلىكانوايئالذاالخوةمنكثرينءأحبابولسوجدوقد

كانسبيلهفىامكنلوعيونهميفلعواوأنأجلهمنلمحناقهميضعوا
ءهؤالمنواحدآابفرودتسفىووجدالناحيةهذهمنمحظوظابولس

الراحتهءشىكللبذلاستعدادعلىكانواالذيئالمحببئاالخرة

فىالكنيسةمنبآمحبواخآأبفرودتسوكانوبهدبذلمنهمتكلفوا
امألواخطرفىوأنهمريضآرومافىسقطأنهحمعواعندماالذينفيلبى
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رقةأنعلىوعواطفمقلوجهممنمكانئهعنيكشفمماعليهزعأ
وعطفأحنانآالفلوبأندرمنقلبعنتكشفوالتىالبالغةأبفرودتس

الناسانظاريحولوالالمرضلهذابجزعالفهومرضهمنموقفههو

ضيقأوأزمةبهمرتإذامنالناسومنوأنينهبشكواهوعلتهمرفالى

اهتماماتكلتتحولانوينتظرصراخاالجويمألاضطرابأوألمأو
المعاناةتهءجماإذامنأيضآالناسومنعليهوتركزنحوهاالخرين

يرىأنيتمنىبلومتاعبهموآالمهماالخرينمعاناةتجاهقلبهئقحى

تعزيتهيجدوهووتألمعاقمامثليعانـواوأنرأىمامثلالناس

أبفرودشولكنءالناسنباالعظمركالمشالقماسممولماألأنفى
النهالمنموماكانومرفألمهعقفىوهواخرنوعمنكان

مفمحمهدقيلبىفىاخوتهالنبلحافتهعلىاصافىاالموثمنمقربةالىلو

ءثةبنمحزوأومضومينبراهماناليطيغوهومرضهأخبارعلى
جهدالناسنأخذعندماندركهاالأوندركهاالتىاالنانيةحياةنعيتشماأكثرما

أومعاناهتعبمنهذايكلفهممهمابمتاعبنالالنشغالصتهمأوأفكارهمأو
إليهوتطلبالصغيرطفلهاتحملبوذاإلىذهبتامرأةإناألسطورةتقول

مستعدأناوقالطفلثاوالىذابوإلجهانظروماتقدلدالووكانيشفيهأن

مغخردلحباتلىوتجمعىيتكقىإلىتذمبىأنبشرطابنكأشفىأن

وعادتالمرأةفذهبتالموتإليهخليلىلملمنزلحديقةأيةفىأشجار
بيتهناكفليسنيتىأناأدركتلفدوتفولبوذاكلعةمغزىلتدرك

رودتسأبفكانولدىآدفنلمهلةأعطنىالموتيدخلهلم
جهذايقلقهمأواالخرينيزعجأنبريدالومرضهألمهعقفىالعكشعلى

والمرضاأللم
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تهمخدوجسارةبفرودتس

أبإلىجسورآيكونأنيمكنالمشاعرالرقيقالرجلأنالغريبومن
رقيفكاناألسدوشجاعةالحمامرقةلنبيجمعرجالكانالحدود

االنسانحياةفىوأصعبهااالمورأدقمنوهذاكبطلوباسالكطفل
محشهومناالعوازنبعرفقلماوضعفهلنقصهالعادةفىءالمرانإذ

فضيلةحسابعلىوفضيلةطأخرصفةحسابعلىتنموفيهصفةأن

بامغوالناعمنأمريكونأنعليهاالموراشقمنمثالفالحازمهاغر
بينالناسياغالبيةفىتجمعأنتستطيعالوأنتحازمآيكوناناألوضاع

مغكانأبفرودتسلكنوالبسالةالرتةوبينوالصرامةالنعومة
يفكالسحزمهونىكالحريررقتهفىكانفقدالمتسعةالشخصيات

تتمكنعنمماالىالمحبةهوالعجيبالتوازنهذافىاالساسىالسببولعل

والخاطرةالجسارةمغمستوأعلىعلىتجعلهمانيمكنالناسارقفى

وصلهابوموذاتالطائرةوكوبهاتصورمنتقزعالسيداتاحدىكانت
وركبتالمرضحاالتأقسىوفىمربضالبيدالبلدفىابنهاأنالنبأ

ألنالوهمأوالخيالمهيجسىالالخطرذهنهانىبعدولمرةالطائالمرأة
المكانفىالمتالمالمريضابنهاإلىمنصرفةأضحتوعواطفهاأفكارهاكل
األيامتسهرالتىالحنونالمتنعمةالمترفةتعرقهحقوهذاالبعيد

تأخذهابنجانبإلىتفحيةاوببذلضنأوتعبأوكللدوناوالليالى

ويؤذيهمويتعبونويضحونيشقونءأبامنآبلالحمىتأكلهأوالعلة

عزيزولدأجلمنالتعبكانمتىاهذيفعلونبأنهمأحديذكرهمأن
يعرفالالاناالبوكانءءسواحدعلىواالممطالعالمذلكفىوبستوى
الرقيقاالبءجابوموذاتابنهماأجلمنحياخهاوكرساوالكنابةالفراعة

قياليفولوهوالرعاةأحدإلىاالخالقالدثالطويةالحسنالحنون
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ونتبونكدنسىونحنالعرمن3كبرسطراوامراقاناقضيتأقليك

مؤخراتلقينااننااالنأخبركأنويسرقالجامعةفىابنناتعليممنلنتمكن
فوردبكيفتخرانوأمكأباكإنلنقاثلإليهفأبرقنابالدبلومفورهسثرى
والدىيابرقيتكماإنيأقبهفإذاالقرأهإباهوناولنىالجوابهذاعلينا

إنىالنحوهذاعلىبعدفيماشيئاتكتباأالفأرجوقلبىتكسركادت
العملءجرامنوتشقفتواخشوشنتتصلبـتالتىالحانيةأيديكماانـىال

كانتالتىهىالعظيمةفتضحيتكماتعليمىكنكنماذكوكلالمستهرالشاف

حروبفىبىوليسبكمافالفخرولذلكالسبقةلمحصباحرازىسبب
الذينالملوكمناالرمنملكتيجرانسكانالقديمالفارسىالملككورش

يذهبأنكورشواضطرممدكتهعنالدفاعفىفارسجيوشدوخوا

بالطهورجالوأوالدهوزوجتهاسرهحتىالعمالقالجبارالمالثلمقاتلةبنفسه

ستيجراءوجاومعاركمتاعبمنلهسببوهلماآأعذإبايعذبهمأنوقرر

كورشأنويبدوالعظيمعرشهوعلىقصرهفىوكورشاليديئمصفد
قالكثمنآلحرتدفعاذاعنكعقوتإذالهفقالالرجلبمنظرأخذ

أدقعقالوماشيتكأوالدكعنعقوتوإذاأموالىنصفأدفع

بهائيجرانسوكانزوجتكعنعقوناوإذاوقالاآلخرالنصف
اعرالمثلهذهكورشتأثرعنهافديةىنفعأقدمفقالمفرطماحبا

يتحدثونالجميعكانالطريقوفىمالذينوكلتيجراشسعنوعفا

زوجةوظلتوشهامتهوشرفهوشجاعتهكورشأخالقمكارمعن

كورشقصررأيتهلطزوجغافسألهاالوقتطوالصامتةتيجرأنس

فأجابتالمهبعرشهرأيتوهلكالفقالتتالعظيم

بجاللهنحاطبناوهوعيناككانتوأينرأيتماذاإذافسألهابالنفى

استعدادعلىكانالذىالشخصإالأبمرلمإننىأجمابثالملكيةتهوهي
أجلىمنلوتأن
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أعظميفعلهمانفعلأنجمنبهاونمتلئالمحبعاطفةعلياتسيطرحدما
باسالجندياالمشاعرالرقيقأبفرودضكالطالجبابرةوأقوىاألبطال

المسيحيةالخدمةأبطالمنبطالبلفحسبأخأبولسيعتبرهلممغوارا
كانذ

أنيمكنالوالرجلعلومطمعىالعاملالعاملأوال
بنةمفىاألممالمنذاكأوابغبكلفهبولسكانربمابولسلبعمل

منكثيرفىعنهينوبأنبستطيعهووكانجمينأبولسوكانروما
بقولهعظيموتفديربالغةرقةفىذلكمعرفعهبولسولكناألممال

الجبابرةأواألبطالأوللقادةليسالمسيحىوالعملمعىالعاملأ

الصفوفآخرفىيكونققدالخدمةفىاالولىالصفوفيأخذونممناشبهماأو

جيدءالسماتعرفهولكناألرضتقدرهأنيمكنالالذىبالعمليقوممن

قصةبوسطنغوردوندكتورمذكراتفىءجاماأروعمنالمعرفة

ائنانمعهوكانيومذاتعليهدخلتلويسوقهااجرةقتاة

ءلمجياأجابتمجيعهامنالغابةعنالدكتورسألهاوإذالكنيسهثهامسةمن
الشماسناحدلهافقالالكنيسةعممويةإلىماالنظتريدبأخهاوخجل

سنواتستعغيزيدالوممركالكنيسةإلىمكانظيمكنالةصغيرولكنك

فىيبدومماأكبرفأناسؤاتسعتممرىإنسيدىياكاللهفقالت
الماضىاألسبوععظتكفىذكرتلقدلهوقالتالراعىإلىتوتهاتم

ثمنمببشاشةفأجابهاالحظعرةداخليكونواأنيجبالناأن
فىالعضويةإلىفضمهامدركةواعيةاجابةعنهاأجابتأسئلةعدةسألها

ليصلىغوردوندعىالزمنمنقصرةلرةفوبعدالتإلىعاألسب

المقعدالفتىفهذاعجبآليرىطهاإلىوذهبجثمانهاعلى
اخرشيثأأوتفاحةأوكتابآمصورالهوتفدملهتأقتبهانألضهابمرارةيبكال
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مريضصجرولدوهذاالمباركةخطواتهاتابحاءالمصماإلىسيذصباهو
الذىهووحدهترنيمهاوكانمرضهفىونىورهفئكانتبوباحمه

النهايبكونهاالجيرانوكاناخرءشىيفلحالعنمـماءالبكاعنيسكته
قدكانسيدةوهذهءوتيتذهبوهىعليهمالنبذتوزعدآلمحاكانت

تهاوتوسا3وقأدموعبهاتءوجابحفالمهرطقينأضلها

البغةالعظيمةالقميرةالحياةولكناللهعنبعيديكانالذىونىعماوهذ

بباليخطرلمااالمسيحبسوعألىءفجاالقاسىقلبهكسرتأخيه
حمهذهاللهيشخدمهأنيمكنكنيستهفىعضوأصغرأنقطغورثونحمتور

علىليصلىسبرجندعىعندماالمقدسةالخحمةىالعجيبةالصورة

سوىمملمنلهايكنولمكنيستهءأعضامنكانتعجوزامرأةتجان
وكانتأحدكلالكنيسةفىتراهاكانتالتىالغريبةالوجوهإلمماالتطلع

الحزنأوالبؤسأواأللمعليهيبدولمنتصلىوهىكلهاألسبوعتعيش
جنسبروقالارتباكأوضيقأوشدةعنوجههينممنأوالحاجأو
كانلىمساعدةافضلالكانتإنهاعنهايتحدثوهوالمرأةعن

خدمتهوشاركوهلسبومعامملوالذينالمساعدفيوالعاملنأحدأبفرودتس

فىليسإذبهيقومأنمسيحىكلعلىواجبالمسيحىالحملإن

الفلسفيةبالنظرياتالمتعللأوالمتفرجأوالعاطلأوللكسولطمكانالمسيحية

ذهبالذىالطبيبشويتزرالرتكانالخدمةفىحقيقيةمشاركةدون

المستشنىأساحابيديهمجفرالعلميةالصهاداتأعلىمحملوهوأفريقياإلى
ويساعدهيأقأنعليهيتفرجكانأقريقيأغالمةوسالهناكأقامهالذى

منواحد3يكلمأنهيعلميكنولممتعلمأناوقالءبكبريارقفالغالمي
الذيخاأكروماوالغربأوريافىالعلميةاداتالئحائزىأعظم

المسيحيةالخدمةفىالعظمالعملتجاهمالظفعليفعلون
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بولسدعاهإذذلكمنأكثرأبفرودتسعندكانمراأنلى

المعركةنيرانمغواحدخطعلىبولسمعبففإنه6معىالمتجندا

مملهوالمسيحىالعملإنأخرىعبارةفىأوالمتفدولهيجها

قكذلكوجيرشهاجنودهاالظالملقواتأنوكماالمعركةفىالجندى

الضباطفيهاالمسيحيةوالجيوشوالالموالنوروالبرالحقلقواتأبضأ

نصيبهواحولكلايضأالجنودوفيهاورتبهملهمنحتلفعلى
فاشرك5يموئاوسلتلميذهالرسولمعهايقولالتىرجةاللإلىالمعاركئ

23ق2المسيحليسوعصالحكجندىالمشقاتاحتمالفىأنت

علىالموضوعةالضرورةهىبلالتطوعأوالزفمننوعأليستوالجندية

والجهدواليقظةوالحماسالقوةدرجاتأعلىمنهتستلزموالتىمسيحىكل

وبعدهاالموظفونيفعلكمااليومفىبساعاتمرهونةليستوهى

تكليفأليمستوهىفلكمنأكفرهوبمايلتزمواأندونبيوخهمإلىبعوثون

كلفىالجهدإنهاعليهمزيدوالءالمرعندهبتوقفأنيمكنمحدردبجهد
الجهدوهونفسهاالحياةبنهايةإالبعىالالذىالجهدوهووزمانمكمان

موتأوخطرأوتعبأومرضأوقسوةأوصعوبةأماميتراجعالالذى

ألنه5أبفرودتسعنقيلمانذكرعندماذلكفهمنستطيعولعلنا

خدمتكمنقصانيجبرلبنفسهنحاطراالموتقاربالمسيحعلأجلمن
مغامرا5مخاطرأترجمتجاتالتربعض23فىلى

تقدمالتىالنفسإلىتشيرفهىمغامرةأممخاطرةأمراألمركانءوسوا

منقضلفهوعاشنقالموتأوللخياةحسابثوناألممالأخطرعلى

صورةأبفرودتسكانالسيدمةخدفىعظيممجدوماتوإنالله
ويهتفونالظروفأقسىفىيغنونالذيئوأبطالهالمسيحلجنودراثعة
عوااأصبراجععندمابشجاعةويتقدمونالمعاركأرهبق
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ثهادواالستالشهادةساعاتفىمنهمندمماروماعرنتمغأكثرما

فيالمسيحيةاعتنقواالمسيحىالتاريخأوائلفىجثديةأربعينأنحدثولقد
إبطاليائهالإلىعلجهمبالنفىحكماطوراإلهـبرحمعوإذالرومانعانصمة

يرجعواأنساعةوعشرفيأربعاومنحواواقساهاالبقاعأسوأمنبقعةفى

ءهدووفىالضباطألحداستهمحروأوكلتنفجهمتموإالعقيدتهمعن
لىرذهبوإذإليهالريحتحملهاأصواتإلىالحارسالضابطاستمعالديل
بهيتهددهمماعلى7وانتصارشجاعةيعطيهمأنالسيدإلىيصلونءهؤال

الولثكيتعجبالضابطجعلتقويةحمارةاتهمصلووكانتاطوراإلمبر

إلىءجاالصباحوفىسيدهمالجلاإلمبراطورأمربرفضونالذين
فسألهإيماقعنرجعتلقدةلهوقالاالربعيبنمنققطواحدالضابط

يالضابطوإذانمقالهذافعلالذىبينهمالوحيدأنتهل
مءهؤالمعمكانكأناشاخذقائالللرجلويقدمهائيابهيخلع

أبفرودتسوكانوالجسارةبالقوةامئألواأبطالعنالمسيحيةكشفت

الخدمةفىنفسهأجهدأبفرودشسأننالحظأقماومعءشهمواحدأ
ةالخاماتاصلطمنذاكأوهذافىبوالسلمساعدةذلككاناالغلبوعلى

المرضبهواقزبمريضأسقطحنىدأقصاهالجبهبلغوقدالعامةأو
لكنهلبولسعظيمةمحبأكانأبفرودتسأنوحالموتخطمن
مهمابولسأجلمنالوأبعدوأعلىأحمىلغرضالخدمةعلىيقومكان
يحلوالمسيحاجلومنالمسيححمكأجلمنبللهحبهكان

االستشهادويحلوالجهاد
الموتبولبمنةوالعوابفرودتس

رحمهاللهلكنالموتمنقريبأمرضنهفدابولسالرسوليفول

272فىداحزنعلىحزنلىيكونأيضآلئالإياىبلوحدهإياهوليس
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الموتأنلهيالنسبةيرىكانرجلمناالقوالهذهتصلرأنالعجيبمن

يقينهإلىاضافأنهإالالحقيقةبهذهعلمهمحبولسولكنربحهو
وهوعليهالموضوعةالرسالةاجلمنالجسدفىيبقىأنهالربحهذامن

إنإليهالعملوحاجةالخدمةفىونشاطهأبفرودتسجهدرأىوقدهنا

كارثةإلىتضافكارئةسيكرنرومافىجمنهوقمتفىحدثلوموته

ءالممافىمجدمنلنالمؤمنموتمنيكنومهماحزنفىوحزنأيضاف

اناللهءيشاإذحهمرحمةفهواللهمنورحمةإحسانبقاخهمفىأنإال

أشدإليهميحتاجونالذفيبأصدقائهمورحمةوأعظمأكثرثمرآيعطيهم
هدجكلالىيحتاجالذىالرببعملورحمةوالمساعدةللمعونةاالحتياح

يقيمأنلبولسيسمحلماللهانالمالحظومنوتضحيةوبذلوتعب
حتىبلءشفامعجزاتمنبولسفعلمااكرومابمعجزةرودتسأ

لصلواتممعذلكمـعاللهلكنأفتيخوسأقامكمااألمواتمناإلقامة

حمعتعندماالجزعأشدجزعتالتىفيلبىفىالكنيسةوصلواتبولس

وقدعندهايرقدحيثرومافىالكنيسةلواتوالمحبوبرجلهانجبر

كثيروناتجهمرفءأنبافيلبىبلغتعندماالصورةهذهأحدهمصور
فىنحنتسأبفروفىيموتأنتسمحاليارباليقولونوهميالصالة
ياربالإليهحاجةفئوطكإليهحاجةفىوبولسإليهحاجة

عليهاوأجابالصالةاللهوحمعأبفرودتسيموتأنيمكنال
الصالةهىالقوبةوالصالةأحدمناستحقاقادنىدوناسعةالوبرحمته

بهنطالبأنيمكنحقأوعندناحكةأوفيناءشىإلىتستندالالتى
إنالواسعةالمحبةالكريمةاللهرحمةإلىوأخراأوالتلجأولكنها

مناواحدكلتعطىوتعلنتذخماوروعةاالخاذوجمالهاالرجلقصة

المسيحعلأجلمنالنهةكلهاالحياةيالحفناونحديايداقالامتيازأ

لىخدمنكمنقصانيجبرلـكلبنفسهمخاطراالموتقارب
مس9





تيخيكس

خخحكسثبهاعرفكمصأحوالىعجمال
فىمعنـاوالعبـدميناوالخـادمالحبيب
7كوألالرب

مؤسسهعنداظالصجيشفكرةاخطرتكيفأومىأعلملست
ضرورةيرىوهوالفكرةهذهتهءجاهلبوثالالجزالعظيم
لمةتوجدالوأنهومكانزمانكلوقأمةكلقالجيوشوجود

كيانهاعنويزودعنهايدافعجيشلجـونتعيشأنيمكناألرضظهرعلى
نقوذهاأورقضهاتوسيعفأترغبيوموالفتحالتوععفىأداخهاوبصبح

متأهبةقاوفىجيوشأللشريجندنفسهالشيطانأنمنالفكرةأخذأنهأم

والةمعالسالطينمعءالروشامعبلولحمدممعليمتمصارعتنافإنإ

6ف1السماوياتفىالروحيةالشرأجنادمعالشرهذاظلمةعلىالعالم
والحبوالسالملمحقالمسيحجيوشتجندأنينبخىالمقابلئوانه21

فىدائمأالمسيحىإنالخصوصوجهوعلىوالخالصوالخدمة
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أعلملستااليخرالننسإلىالسالحيحملجندىهوالرض
قاموابوثالالجنرقبلكئرنهناكأنوالتحديدبالمأكيدأعلمولكنى

تكنولمالمملبقضيةخدمةفئتماماالجيوشتفعلكماالمنظمةبمعاركهم
مةانططفىلواإنمارفضهاأنللمسيحسبقإذبشريةأسلحةأسحتهم
بولسوكانحاميةمعاركوواجهوابالغةوتضحيةفائقبنظامالدينية

الجنرالالمسيحبعدهووكانالخالصجيشاسسوأالذيئأوائلمن

أتقىأنكولودوالجنوالضباطأنبلمنعدداحولهجمعالذىالعظيم
لرأيترومافىالضيقةزنزانتهفىجمنوهواالرضعلىكتبما2خر
مساعديهمنواحدكليرسلفهومملياتغرفةإلىتحولتوقدانةالزنز

منهمواحداتيخيكصوكانالمحتدمالنضالوسطفىالخماصةبالرسالة
قبالتحدثناوقد421قما2أفسسإلىأرسلتهفقدتيخيكسأما

علىاالنوسزكزالسابقةالشخصياتفىالمساعدينءهؤالمنعددعن

نتفحصهأنيمكنونموذجالخالصضباطمنكضابطتيخيكسشخصية
نادرةفرصةعلىسنعرشخصيطفىويالتأملأمماقهإدراكونحاول

أنالمناسبمنولعلهالختلفةالزوايامنالداخليةحياتهلدراسة

اللهومعنفسهومعاالخرينمععالقتهفىافلكنراه

خرينامحتيخيكس

وصفهبماتمامألألفسسينوصفهأنهلوجدنالهبولسوصفتأملنالو

بكلفكميرأفعلماذاأحوالىأيضاأنتمتعلصوالولكنداللكولوسيين
إليكمأرسلتهالذىالربفىاالمنوالخادمالحبيباالختيخيكسءشى
61222أفبممقلويزىولكلأحوالناتعلموالكلبعينهلهذا

االمينوالخادمالحبيباألختيخيكسبهاسيعرفكمأحوالىجميعإ
47كوقلوبكمويعزىاحوالكمليعرفالربفىمعناوالعبد
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صتيخيأسياأهكومناأسيويأكانتيخيكسأنالواضحمن

تتينالحبيبواألخللربخادماكاذوأنه4ة52أع

6الربفىمعناوالعبد1نافسهمعاالمنوالخادمالناسمعصلته

الحبيباالخأوباآلخرصلتهفىأوالهنااهوسزإلههمع

رحلتهميتءجزفراففهوأنهأفسسفىبولسيدىعلىتجددأنهويظن

عندماأفسسإلىأرسلهوقدهحياتهآخرحتىمعهوظلالثالثةالتبشاللرية

مساعدأهنانراهأنوقبلحياتهمنةاألخيرااليامفىزنزانتهفىكان

ومنحياتهفىبولسائرنرىأنيلزمالخدمةفىلهونافعالبولس

يمثنالوهذابأحوالهكاملاطالععلىكانانهالرسوللغةمنالواضح

وأفكارهوأسرارهبولسحياةلهتتكشفأثيرلشخصمحبوبإاليتحققأن

بولسمعالعمليةالمدرسةفىيدخلالذىاإلنسانذلكوسعيدوتصرفاته

ومحياويتعرفبسلثكيفويتعلمالعظيمالرسولظلعليهيقعوالذى
وألوانهاوضاعهاوأظروفهامختلففىالحياةيواجهوكيفويعيش

العلحيةالنظريةالدراساتمنيقاسالبماأعظمالتطبيقيةالعمليةالمدرسةإن
فىالعملىاالسلوبتماثلأوتعادلأنيمكنالفإنهاأثرهايكنمهماالتى

طوبلةسنواتبعدعادإنجليزيابحارأإنقالواأنهمصحوإذاالحياة

وإذاشبهماأوماالأوثروةيملكاندونمجهدآمتعباوطنهإلى
حامالاتلأجلأجاباستفدتوماذاأخذتماذاسألوه

قبطانأعظممعالعالمطفتبالتأكيدولكننىثروةأومادةأوماال

وأجلوأعظمأحمقمعنىفىتيخيالسصأنفىشبهةوالاالرضعلى
مغيتكليفأوبولسمعالكترةرحالتهفىمتعبآأومجثدامهماكان

وكاهذامنأعظمأوالفبيلهذامنشميئايقولأنيمكنبولس
حبالمسيأناكماتمثلوابأقالالذىالعظـيمالجباربولسأنفيهشكال
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وكانوحياتهبوعظهالمسيحيةأبعاديكشفأنعلىحريصأكانالذى

قجيكسفىمميقائرذاكانوالعصوراالجيالكلفئمحتذىتموذج

يخفىيكنلمبولمسأنالخصوصوجهوعلىتيخيكسوغير
بولسعنشيئآورهبلقيتيخيكسيكنولمةخيكسنعغشيئآ

الشركةصوروأروعالناسبـناالخوةذرىأحمىعلىبينهماالعالقةوكانت

عظيمةواحدةغايةنحويندفعانوهماوالهدفاألسلوبفىتجمعهماالى

تأجلهمنويموتانلهيعيشانالذىالمسيحمجدهى

بولسقبتربطالتىعالقةالمجردتعنىالالحبيباألخأنعلى

المؤمنينبجميعالخادمتيخيكستربطالتىالمسيحيةالرابطةبلوتيخيكس

االخفهوالعالمنىاخرمكانأىفىأوأوربافىأوأسيافىكانواءسوا
كانءوسواكورنفوسأوفيلبىأوكولودمىأوأفممسسفىلذقلبيبا

ءسواحدعلىفالجميعحرآأوعبدآأواوأسودأبيضأوربياأوأسيويا

حدثقاثالاألولىالحبشيريةعظتهعغيتحدثأنوفاتمدكتوراعتاد
بوبرىمزرعةإلىيقياأفىفااالولممارحلتىفىوصلتأنىماءمساق

حلطقدكانإذالليلخالليستضيفنىأنمنهواقستهودفدى

البيتصاحبوقالالفرأشإلىهابالذوشكعلىالعائلةوكانت

بكلفأجبتالمسيحيةالنصائحبعضيلقىأنضيفنايرغبهال

صاحبهموإفـاالحاضرينعلىنظرةألقيتاجتمعوأقلماورس
جماهرنظرتأقغيروبنتانصبيانثالثةاوكانووأبناوهماوزوجتهالبيت

مائةعنيقلالعددمموكانالمكانمنمقربةعلىالسودالعبيدمن
لماذاخبركماالبويرىقفالفانتظرتخدمتهفىهوتنتوق

بفصاحأيضآخدامكبأقأالفأجبصقءتجتدىال

هلالرجلأيهاالهوطتوتتقصدهلخدىمرتقعبصوت
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وعظالجبالإلىاذهبخوتللهوتالكرازةتفكرقحنىمجنةصبت

الرجلآكالكانلتعظاالكلأدعوشئتإنأوالخنازير
كتالىفنحتصمتفرةوبعدعيناىمعهادمعتالتىالدرجةإلىقاسيأ

منبسقطالفىالفتاتمنتأكلأبضاوالكالبسيديانعموقرأت
انتظروقالمضينىتأثروعندئذ72امتأربابهامائدة

وهكذاوسيسمعونكالهوتنتوتلكسأحضرقكرتكننفذأنيجب
منبثظراتيتطلعوناكانواالذشالسودمنبصفوفالمكانوامتالقعل

االختباراتومناللهبكلمةكدتهمالذىالغريبهذانحوالشوق

وثنيةقربةإلىاأليامأحدفىوصلأنهالعظيمالواعظلهذااالخرىالمحيدة
عطجاسوعطشانأوجائعةمتعباكانوإذاالورنجخهرشاطىعلى

واصلانهلوللضوارىيتعرضوكانأقبلقدالليلكانإذطالقريةمدخل

قاسيةنظراتإليهونظرواالسكانجماهيرحولهواجتمعترحلته

لنأنهمواضحأوكانطلبهفرفضواءمالهيقدمواأنطلبغضوبة
امرأةمنهاقتربتءرجاكليفقدأنوشكعلىكانوإذطعامألهبقدموا

اإلنلـىوسلمتيدهافىاللنءوإنارأسهاعلىالحطبمنحزمةتححل

القريةنحووسارتمجانبهالحطبحزمةطرحتثمكلمةبدونللمرسل

ءوماحمهايلىاحدىئخروفوربمرأسهاعلىالطبيخحلةحاملةعادتثم

فىالمحمووضعتنارأاعدتئمإليهنظرتاألخرىاليدفى
دونههىانفردتولماذاهىمنالمرةبعدالمرةموفاتسألهاالحلة

ةوقالتالمرأةوجهعلىالدموعففاضتالغريبإلىباإلحسانالقريةأهل
أعطيكانعلىواجبأنهشكوالتخدمهأنتالذىالشخصأحبأنا

الفرحعنلكأعمرأنأستطيعالولذيثمالنذلبى4اسدارءىاكأس
تيخيكسكانالمنقطعالمكانهذافىأراكوأنابهأحسالذى
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المسيحكنيسةتكونوهكذامعهعاشاوبهالئقىمؤمنلكلحبيباخا

والخطيةالشرصنعهاالتىوالقاسيةءوالحمقاالشريرةالحماجزكلتخطتوقد

ايألرضوجهعلىالناسجميعبنوالشيطان

فإلىةمتعدرحالتفىبرسلهلبولسمساعدأتيخيكسسكان

ذهبوقدهناكإلىبولسأرسلهوقدأفسسأهلمنفهوالكنائس

التبشررسالةوكانتالبالدمنغيرهماإلىذهبولعلهكولوسىإلى

أنالمعلومومنبكونأويذهبحيثماوالتمثحجيعوالتعزيةوالتقوية

والتجاربالمتاعبأنواعألشديتعرضوذكانوااالوقاتتالثفىالمؤمنين

يأتونالذفيمنأومعهمنالذمنلنالمومناخوحمهمفىلهموكانواآلالم
وكانوالتعزيةالتقويةصورأجملومناطقيممدنهعخارجمنإليهم

يتعرفأنمكانكلفىبالكنائسبهثمعظيمكقائدحربصابولس
منتصرةأمينةشجإعةبحياةمواجهخهايمكنهموكيفالختلفةمظروعلى

أنبنفسههويتمكنالحنوالمشجعيئالمساعدينلهميرسلكانثمومن
يكتببماذلكمنوأكثربنصائحمزودينيرسلهموهولحبينهميكون

منكلفىالمؤمنينإلىالرسائلأعظممنرسالتينتيخيكسوحملإليهم
حملكمابولسالرسولءبإماليدهنجطكتهماوقدلموكولولىأفسس

كانلقدفليصونرسالةهىفليمونإلىأنسيمسمعخاصةرسالة

اليومإلىتزالماالتىالرسائلهذهفىبثمنتقدرالكنوزألمجملالرجل

بأكملهالمسيحىالتاريخطوالاتيرواصبالبركاتمحمالينبوعآدأفقا

اآلخرقءتيخيكسخدمةكانترهكذا

النفسمعتيخيهـس

معاللناالموالخادمالاآلخرينحالحبيباالخسياتيخجكان

ىالتالصفةوهىوأعظمهاالنفسيةالصفاتأكممنواألمانةالنفس
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أمينأكنتأالروحيةللسالمةالصحيحكالقياسالدينيومنهض

للفقيرالزمةفهىالحياةفىالختلفةظروفهكانتمهماإنسانبكلتتعلقألخها
للصعلوككاللمالثللضعيفكماللقوىلمجاهلكماللعالمللغنىممما

قدوتخارجبأنهالنعللأوعنهاالعتذارأحديستطيعالالذىءالثىوهى

الزمالديئلخادمفهىلمجميعواجبةكانتإنوهىءونطاقهوحياته

عندهاألمانةبمدىبرتبطانقشلهاأوالخدمةنجاحالنوذلكوأوجب
ائمالفحمالدإلىوتحتاجالبشريةالنفسفىالغوربعيدءثىواالمانة

فىطويلةلمدةأدركأكنلمكولروجقالالمتعمقالفوىالمستمر
أحسلمذلكعرفتأنوبعدوبائسوعريانىوأققيرأزحياق

اآلنىيكابهأحسبدأتقدالفأدتهشكرآولكنالناماإلحساس

نفعمىهوالذيالبشعثمكلالهذاأرىودعينىعنىابعدىكرياقيا

هقالواإذقلبىءوكرياءوالشعراالفالسفةأقوالخدعتنىلقدأجل
المسيحيسوعديانةإنالعكسيعلنانوفشلىالكتابلكنقوى

أحدأنحوإذاوحيانهمأنفسهمعنالناسقكرتغير

المدناحدىفتءالمينامنيبةقىصخرةعلىضخمأجرسةوضعالرهبان
فيدقالجرستحركوالرياحالعواصفوكانتمنهابةزاالسفنليحذر

وينبههاالمدينةعلىبغرأنأرادقرصانآولكنبعيدمنصوتهويسمع
اقيلعاصفةليلةوفىسنواثوبعدالمحيطأمماقفىبهوألقىالجرسفانتزع

سفينتهمتفتالمحذرالجرسهناكيكنولمءالميناليدخلالقرصان

سفينةإلىيدخلقرصانمغومالمحيلىأعاقإلىمعهبمنوبهوغاصت

النفسقالعميقالتحذيرهناكيكنلمالنهومحطمهاالخادمحياة
ببتىالضمرفإنالقوىالحارسوجدإذاالعكسوعلىالداخلية

أحدكانعندماواالطمئناناالمانفىتعيشوالنفسعثرةبال
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منهوطلبأحدهمهءوجادكانفىيعملكانصغيرآغالماألتهدام
بالداخلليسالدكانصاحبأىصاحبهألنالميزانفىيزيدأن

داثمآالداخلفىاللهأىصاحبهإنوأمانةبحزمالغالمقأجاب

المعاركأرهبتكوألما6لركثانفسهممعاماصلطمعاركإنالحقيقةوفى
الخدمهفىلهالمحددالمركزخيكستيقبللقداإلطالقعلىوأقساها

عليهيتذمرأويحسدهأندونلهتابأأولبولسثانيأيكونانورضى

المكانيرقضونألنهمرسالتهمبفقدونالذينأكـروماطاعتهعنيمثنعأو

علىيسودأوأحدعلهميتقدمأنيقبلونوالالخدمةقاللهمنلهمالمعين
روضقدتيخيكسكانذاكأواألسلوببهذابالعمليأمرهمأوحياتهم
مركزهءجاولوحىالمسيحيسوعظدمةزمركأىيأخذأنعلىنفسه

افاتنكرانهىعندهالخدمةأنإذالخدمةمناالخرالصففى

3يوأنفصأناوأقيزيدذاكأنينبغىالشعارنحتباقامواختفاثها

ليسوعكجندىفيهوضعالذىالموقعفىثابتاأميناكان53

منيومفىيرضىالوهوالمالأمينأتجاهكانأنهكماالمسيح

يقبلأناستعدادعلىهوبلأجراوبمالالخدمةهذهتفدمانااليام

لهااعتبارأولمادةحسابدونوالدموعوالتعبواأللموالعرىالجوع
جهةمنأقولأقليسيقولوهوبولسوحلمسأنهالمؤكدمومغ

وأعرفأتضعأنأعرففيهأناممامكتفياأكونأنتعلمتقدفإنىاحتياج

أشبعأنتدربتقدءاالشياجميعوفىءشىكلفىأستفضلأنأيضا
فىءشىكلأستطيعأنقعوأنأستفضلوأنأجوعوأن

تجاهأمينأوكان41131فىيقوبنىالذىالمسيح

بهايةإاللختهىالالتىالوحيدةهىالدبنيـةلخدمةظالوقت

وقتأيومكلساعةوالعشريناالربمفأتعرفالوهىالحياة

843



التجهأوللوقتحدودكلبولسوقدنسفالعمللجروآخرلعمل

نجعلولسناالكورنثيبنإفىاظدمةصررةعنيتحدثوهوالجهداو

اللهكخدامأنفسنانظهرءشىكلفىبلالخدمةتاللملئالءمىفىعثرة
فىجمونئضرباتفىضيقاتفىضروراتفىشدائدكثيرئصبرئ

لطففىأناةفى3فىارةفىأصوامفىأسهارئأتعابفىاضطرابات
الربسالحاللهقوةفىالحقكالمئءريابالمحبةفىالقدسالروحق

ونحنلنكمضلحسنوصيتردئبصيتوهوانبمجدولليسارلليحين

كؤدبننحيانحنوهاينكالمعروفونونحنكجهولننصادقون

كئيرفيثغنىونحنءكفقرافرحوندائمأونحنكحزاقمقتولنغبرومخن
6301كو2ءأشىكلنملكلناونحنءالشىكأن

دبهمعسليخي

معناوالعبدتيخيكسبولسبهوصفالذىالثالثءالشىكان

ئقلتحتكلههذايقعلإنهءشىكلالسرئيعطيأوهوألللربفى

نالحظأنالمناسبومنالربفىبولسمععبدبأنهبالمسئوليةاالحساس

إلىرقعنااللهالنوذلكالعظماللقبجهذاوسعيدآفخورأكانبولسأن
أنفسناونرىأمامهنتصاغرونحنمكاناحمىوأعطاناالبنوةمفام

نقبلدنحناللهعبيدواالمتياروالشكرالعرفاذبروحالسببلهن

استعبدمالذينالعبيدبروحوليسالمحبيناالحراربروحالخدمةعلى

والضيقباالكراهبلواختيارطواعيةعنالمونهمصكطفهمسادتهم
هنابرسلهوبولسالناسأسعدتيخيكسكانوالضغينةوالحقد

الربأصجلومنالربفىمعناعبدألنهويكديتبوهووهناك

حضرولكمهونجيالفقيراكانالذىالعجوزالمزارعذلكعنعتهل

لمتكلمأكدوقددينىروعلمثءوالعطاالبذلإلىيدعوتبشيريأاجماعأ
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قائضأمهزوزاملبد7جيدأكيالتعطواأعطواالوبكافىبجزىاللهأنلى

لكمبكالتكيلونبهالذىالكيلبنفسالنهأحضانكمقبعطون
ءالعطاصندوقفىووضعهشلناجيبهمنأخرحوبصعوبة683لو

الرابفىمطروحشلنعنالفمرأشعةكشفتالبيتإلىالليلفىعودتهوفى

القصةقصالبيتإلىوصلوعندمافرحأمغطبتاأخذهعنيتأخرفلم
ألفأمحيحالمتكلمقالهماالطمنتيقختلقديقولوهووجرانهبيتهعلى

أحدوكانالطريقفىعليهعترتأنألبثولمالطبقشلنأفىوضت
أنىسيياتظنهلقالوأخيرأصمتفىالكالميسمعاللهخدأم

أنكترىانتأنااظنهماسأخبركمحيحللمسألةفهمك
اعطواللوعداتمامآأخرىمرةللثيعطىأنانتظرتالنكالشلنأعطيت

اللهأنسيدىياتعمولكنكبالمرةدفعتكختماذلكولوالتعطوا
تقدمتكيأخذأنيشأولمعطيتكيحبلمولذلكالسرورالمعطىيحب
المكانإلىفسبقتكوراعكالطريقفىلكطرحهاذلكوألجلالمبدأهذاعلى

يفرحولكنهالمكرهااللتزاميقبلالاللهإنةفيهوجدتهاالذى

الخادمدفدكتورقالنجدمتهالسعيدتهجالمجبااللتزامجدأ
اضلدمةمنعامأثالثينبعدمحطمآبالدهإلىعادالذىاإلسكتلندى

طلبتفيكتورباالملكةأنلواسكتلنداءابنايايقولالعامالمحفلفىوقفوقد
إذاولكنءالندايلبونالكثيرينستجدفاخهاالهندإلىالذهابجنودا

فإذاأبنائهامنأحداترسلأنتعتذرعناسكتلندانجديسوعالربطلب

انمستعدفإقالبالفىتلكفىتىاضعتأنىولوفإقحقآهذاكان

الحقيقةفىدأاللهالبنالتنهادةأجلمنألموتهناكإلىالغدفىأعود

المتاعبكانتميماالمسئوليةبروحاحساسأقوىيستلزماللهمملإن

الطريقفىتقفالتىوالتضحياتوالمصاعب
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أحدقأجابهااخىأينالقتالمنالعائدالجيشفلولسيدةألت

زوجىافيسألتذلكوبعدالحربسماحةفىماتلقدالجنود

االعلىوقاثدنازعيمناواينقالتأيضاماتلقدالجوابءفجا

مادمثوقالتالزعـيمإلىفالتفتتحىإنهوقالإليهالجندىأشار
وإنحسابألهأحسبوالشيئاليسبهنكبتماحيافكلأنت

نعلمأنناإالآالأبولسذكاشهيدآتيخيكسذهبهلنعلمالكنا
قضيةداتماسيدهخدمةفىسعيداعاشالموتأوالحياةفىالرجلأن

وتنتصروتعيشتسيرالماركةورسالتهالمسيح

13





ا

اسبفوأ

عبـدمنكمحوالذىابفراسعليكميسلمال
بالصلواتالجممصيندلمجاهدللمسيح

1كو

أحالىكنيسةهماهذهاليريدهاالنىالكنيسةأحدهموصف
الذهنالمفتوحةالقلبالحارةالكنيسلىالواجبعلىالمقتدرةالكنيسة

المريضةالحياةتشنىالتىالكنيسةتهحمالتىالكينيسةالجسورالروحذات
التعرفوالتىوالشباباالحداثتتحدكطوالتىاالشياخىتعزوالنى

الكنيسةاجتماعيةأوافيةجغرفواصلفيهاليسأوجنسلثفافةتفرقة

وكيسةالسيدكنيسةلمحلفتنظركمااالمامإلىتنظروتدفعتطلبالتى
المنخفضةوالكيةجمةالروالكنيسةتفعةالمرالكنيسةايضاالشعب

كنيسةعاملةكنيسةالبشكاتضاعمنخفضةالمسيحكبادئمرتفعة

الحياةلهذهبالشجاعةوتوحى4الحقبحباراتالحقتفسركنيسةجذابة

اللهكنايسلىاالبرارالناسكنيسةشجاعةكنيسةاآلتيةلمحياةءوالرجما
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العظيمةبالكنيسةالحالمالرجلهذامثلنعرفالكناوإذالحى
طوالعاشأبفراسأنلناتؤكدبصددهانحنالتىالدرأسةأناالالمثالية

ألجلواحدشئالجلونضالهمهووآمالهوأحالمهبأفكارهحياته

الكنيسةاذممرابفراستذكرماوعنداألرضفىيحالهكنيسة

ابفراستذكرأنتنسالالختلفةأوضاعهافىالكنيسةفىتقكروعندما

أحدمامضباعدينمنفصلينيكوناانيمكنواليكفالموالكنيسةقأبفراس
يسوعهوالذىالواحدهفىمتحدمتالحممندمجكيانهمابلهاالخرعن

هذهيدركواأنيستطيعونالالناساغالبيةأنالغريبومنالمسيح

هلذويهمناووضوحءجالمنيخهامامعألبفراسالصورة

يلىفيماالقصةنتابمأل

الكنيهسىمؤسسلبغراس

الذىاإلنجيلعنكولويىإلىالرسالةمطلعفىبولسالرسوليقول

منذأيضافيكمكمامثمرأيضآوهوالعالمكلكمافىإليكمقدحضر
الحبيبالعبدأبفراسمنأفيتعلمتمكمابالحقيقةاقهنعمةوعرقتمحمعتميوم
وتد67اكوالجلكبمللمسيحأمنخادمهوالذىمعنا

أبفراسخدمةثمرهىكولوسىكنيسةبأناليقينعلىالشرأحهذاشجـع
ألودكيهكنيستىأيضأأنشأأنهيبدوبلوتأسيسهاإلنشاخهانفسهجندالذممط

كثرةحميهرةلهأنفيهأشهدفإنىعنهالرسوليقولإذوهيرابوليس

431كوهيرابوليسفىوالذقالودكيهفىالذينوآلجلالجلكم

فتصرفهوعرهوقراكهحياتهوتمألعليهتستولىماهوايةإنسانلكل

الماليرىكالطفإذااالخرىالهواياتائرعنقصدبغيرأوبقصد

لمجاهعبداكانوإذاالذهبوقبلتهويموتويكدسيشفهووجمبده
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كماوهراألولالمركزعنباحئاويحياويقاتلمحاربفهوالمنصب

أنبرغبوالجهنمفىاألوليكونأنيرغبالشيطانعنملتونيقول
ماغوايةأوعادةإلىمحياتهانصرفوإذاءمماالفىااليخريكون

التىالغوايةأوالهوايةهذهفىيخرهاءشىوالكاماالحياةيرىفهو

المالكةيهوىكانشاباختباراتمنمثالولنضربعليهاستحوذت

حياذبدأتلقدتائالاختباراتهومجلينالعالميأبطالهامنواحدأوأصبح

أحمعولمعرىمنعشرةالرابعةحتىوعشتيالديئأهـتمأندون
ورسالتهدهوجوعنءشىكلأجهلوكنتالمقدسالكتابعنقطشيثا

والسعادةالحياةإلىعطشقلبىفىوأستيقظالذأعرفالكنتانىوبما

الرياضيةااللعابميادفيعلىكليةباالنكبابالعطشهذاأروىانحاولت

بىوتعجبالجموعلىستصفقرياضيابطالأصبحعندماأنىمتوهمأ

سباقعلىاثمرنوبداتسياللجىبينالمالويسيلالجاهير
إعجابنلتمقتدروكالكالمالكةأمارسأخذتثمالدراجات

مكتفغيرظلقلبىقإنالمالبهةفنفىنجاحىرغمولكنأصدقاق
العالمىالمجدطالنالحقيقةفىشعرتبلالمزبديطلبالدـوامعلىفهو

ويخاعيبهرالذىالمالعلىالحصولوبقعاسطويضمحليذبلالذى

وتفأعلىأهدافإلىألصلجديدةلفتوحاتنفسىأعدتأخذوإذ

الحياةفىالوحيدةالصحيحةالسعادةينبوعإلىالطربقلمليكثسفأماىالله

إحدىبابعندوتوقفتالعمرمنالعشرينبلغتعندماذلككان

أجرةاإلعالنهذاكتبوقدإيخليةأنهابعدفيماعرفتالتىالكنائس
وعلىربضايمموعالمسيحفىأبديةحياةفهىاللههبةوأماموتهىالخطية

ساعةوأماإنسانلكلشلأدنىدونستدقالموتساعةإنمنهابةمقر

اإلعالنستهواقيسوعبالربيؤمنونللذيهتفقطستدقافإخهاالحياة
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كنتالتاليةالليلةفىسيعقداجتماعاأنتبينتوإذقلبىبمجامعأخذ

رتأخأنألبثولمالموضوععنالمزيدهأعرفأنفىالركبةأشدعلى
الولالتالىاليومفىواستمعنامالفيمنهمااثنانوكانأصدقاقمنأربعة

المالكينصدينمعتجددتأنلبثتوماالمباركةاإلنجيللرسالةمرة

قرأتوإذشغفبكلاإلنجيلالىواتجهناالرياضيةاأللعابوهجرنا

أيضآولكنيعطشءالماهذامنيشربمنكلللسامريةالمسيجحديث
4يو0001األبدإلىيعطشفلنأناأعطيهالذىءالمامنيشربمن

جلستالتىرلبةظالظغاقلقلبىإعالنأعظمالقولهذاوكان3141
ومنهعطشهميرووالالبشربستتىحيثالعالمتمثلالسامريةعليها

اإللهيةحيانهفهوالمسيحيعطيهالذىءالماأماعديدةسنبنأنااستقيت

52اعاالخذمنأكرءالعطاهومغبوطقرأتوإذاألبدية

لكننىالمالكةحلبةفىأدرىأندونهذاأتممأنىأعلمأكنلم53
فأختبرالصحيحميداقهناكأنالروحيةالحلقةإلىأنتفلوأناأحسست

وذاقنفسىأقدمأنيلزمبأنىاإلحساسممطعندهازدادثمدتهالعشورءعطا

وخارجوطنىفىباإلنجيلالكرازةكلهووقتىحياقفأعطيتكاية

لجكهانقسهيخلصأنأرادمنالمسيحقولاصدقوأدركتوطنى

853مريخلصهافهواإلنجيلأجلومنأجلىمنفسهيهلثومن

التىواالفراحالمصماوىالمجدأماوتضمحللءتتضاالبشريةاألمجادكلإن

يستهوىكانىالذمانعلمالنحناألبدإلىتبتىنهافاإلنجيلبهابنفحنا
فتالتىاتالرغبأوالرغبةهىوماالجدبدةالحياةينالأنقبلأبقراس

النقويأوربحباإلنجيلالكرازةأنيقنبكلنعلملكننأقلبهمجماعتأخذ
كولوسىنارئليلالشاغلوشغلهوهمهحلمهكانتالكناثسوتاسيسـه

وهواكـناألممنيخرهماوفىروماوفىوهرابوليسوالودكيه
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ههذعثحتلتهداالوذوقالعاماثالثـنالهندفىعاشابرجلنذكرنا

الهندفىعشتوأنامرسالوكاذالثاقوتالافورأصطادوأناالسنوات

الخادمأبفراسكانةوأحدآتنمراأرىأندونأيضاالسنواتهذه
المتصببعرقهوكاذروحيأومادياالكنيسةءبناعنيكلأويىالالذى

ةلكنيستهوخدمتهلسيدهحبهمناينبعنالخدممةفى

لمالمتسبنرا

االنـانهوإذأجمراسجاةمناخروجهعنلناتكشفالفصةأنعلى

أنيريدالوهوروماإلىكولوسىمنسافرولعلهاأللمالعميقاالمتألم
هناكبالكنيسةتحفالتىلالخطاربالنسبةمدينتهعنواحدةلظةييب

كيفبولسمنليتعلمذهبربماولكنهقحتهاومكطدفعهايلزآوالتى
ممولومىفىالكنيسةإلىالهراطقةدخللفدويعالجهاهايواجمه

وهوالكنايسهداخلإلىالعالموتسللوحىالرربالفتوالودكيهامتالثو
فىبولسعلىدخلأنهالظنوأغلبويسندهيرشدهلبولسإلىجيحع

القاتلوالهمالعميقالحزنعليهاستولىوقدالرجلرهوأجمنه
عصفأبقلبهيعصفانالذينالخطرينهذشعنحدثهيعانىممااسعكسرهوإذ

تعلمواأنأريدفإقالهرطقاتلهنهأيضآهوثاروقدبولـىوكتب

وجهىبروالالذوجميعالودكيةفأالذينوالجكالجلكملىجهادأى
حسبباطلوبغروربالفلسفةيسبيكمأحديكونالأنانظرواالجمـدفى

ملءكليحلفيهفإنهالمسيححسبوليسرالعالمأركانحصبالناسياتقليد
جهةمنأوشرباوأكلفىأحدعليكميحكمفالجسدياالالهوت

فلمسيحدالجمواماالحتيدةاألمورظلهىالتىسبتأوهاللأوكيد

لممافىمتداخالالمالئكوعباددالتواضعفىراغبأالجعالةأحدىيخسرآال
متهالذىبالراسمتمسكوكرالجسدىذهنهقبلمنباطالمنتفخابنظره
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كنغإلتإذآاللهمننمواينموومقزنآمتوازرأوربطبمفاصلالجسدل

عليكمتفرضالعالمفىعائشونكأنكمفلماذاالعالمأركانعنالمسيحمعقدمتم
حمسباالستعماكفىءللفناجميعهاهىالتىتجسوالتفقاولتمسىالفرائض

الجسدوقهروتواضعناقلةببادةحكةحكايةلهاالتىالنامـماوتعاليموصايا

21896132كوالبشريةإشاعجمهةمنمابقيحةليس

كنيسةلمالكالروياسفرقتوبيخمنبعدقماءجاماننصىالوأظننا

أقسىءشىوالالكنيسةإلىالقاتلةالعالميةالروحلتسربالودكية

الكنيسةداخلالعاليةالروحأوالهرطقاتتسربمناألمناظادمعلى

يقوللوثرمارتنامامالكنيسةحالوريوالذممطوالمعركةالسيفكتابفى

كانالخروالنمبالحزنوامتالاللهبملمةرواناالذكأالرهباناأحد
منأكثرأخبرتككاهنالىإنبالفسادنددألنهالسجنفىوضعقد

ءأشياأرىأنىإالالعالمالأحومنكثيرآأعرفالأقومععامآأربعانما
حياةرأيتلقدكمانهاإلىشيلوالنكرانهاإلماسبيلالغريبة

إنالثابالسيدأيهاكثرأالسرفىوبكيتاألخوةمنالثئريخا
ولقدباالضاليلوممتلئةالكاذبةبالعقائدممتلئةبالفسادممتلئةالكخيسة

لقداللهكلمةأقراأيضاوأنااللهكلمةةءبقرافمحتلوثرعينىإنقيل

الربكلماتأتعلملـكلفقطوليعسومراتمراتالمباركاإلنجيلقرات
أرأيتوماذامشيثتهوفقتسيرالكنيسةكانتإذاماأرىلـكلبل

سيدناوتعاليمحياةوبنأشاهدماكماالكخيسةقضئيالبشهاإالأرلم
تتلظىنارإخهايهأحسمماأتثلملكنىنحطثاكنتإنلىاللهوليغفر

أمرأساقفتنارثيسمثالهخاالكوتأسخطيعوالجوانحىبنن

النادرإالكلهمواألساقفةالناسبضفوسقطيعنىالعالمىفمت

ممكنآالكنيسةتعدلالعالمىوالمحدالووابالمالإالدأيهتموالمنهم
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الخطايافاسدةلرةكبسسةمؤأضحتبلالمتواضعالورريعيسوع

كخطاياإليهاينظرالريثةالصغرةورواألعنهاالطرفيغضالحقيقية

يفكرأنأماخطاياهلهتغفرأنيمكنوالفجورالفسقيرتكبمنإن
المعتقداتعنأسئلةذاكاوهذايسألوأنيغتفرالذنبفهذااإلنسان

أنهلومستبيحةحياةعاشلوثرمارقأنلولهتفتحانجحيمفأبواب

فضائحلهتنسبولمءشىلهحدثلماخانأللمعربدقفتحأوسكر
فالرهبانالغفراذصكوككتجارةفاسدةتجارةضديقفأنأماةوعيوب

ءايألديرءوروشايلعنونهواالساقفةأصواتهمتححتىضدهمجارون

ويهدآأبفراسيستريحأنيمكنوهلالنعوتثربأينعتونه
ينخركماالكنيسةفىينخرانوالفسادالهرطقةيرىوهوواحدةلحظة

العظامفئالوس

المصلصللسبن

معركغهكانتوالفسادالهرطقةيكافحوهوأبفراسأنالعجيبمن

الرجلاطهكانإذتالنايمىءليسواللهمعتاالعظموصراعهاالولى
ليسالحفيتىالجهافىأنيؤمنوكانالصالةبقوةدالحدوأبعدالىيؤمن

أنأرادعندمايعقوبوأنواللهاإلنسانبـنبلواإلنساناإلنسانابنن

واجهعندمانحمياوأذوغلباللهمعصارععيسومعمعركتهبكسب
المالثأمامالوجهمكدوهوالمحبوبةمدينتهفىيفكروهوالفاسيةالصعاب

كآبةإالاهذمامريضغيروأنتمكمدوجهكلماذاايسألهوالملك

المكإلىاألرضىالملكمنالحاالفىتحول22عقلب

كولوسىتوكأبفراسأنومعالسماكلإلهإلىفصلىمجبوهوحماوىال
الرومانعاصمةفىأنهإالهناكببولسليلتتىروماإلىوذهبوالودكيه

كانالنهالخالبةرومامناظرإلىمتجهةعاطقتهأوعينهأوقلبهبكنل

953



نىمحدثماإلىوصلواتهومشاعرهوكيانهبجهدهاالنمرافكلنصرفا

بالصلواتالجلكمحيهكلمجاهدهابوليسوهروالودكيهكولوسى
قال431كواللهمشيئةكلفىوممتلثنكامليهتتئبتوأل

هاأركزومكاناعتلةأعطنىقالالعتلةقانوناكتشعتلماصأرثهيدإنأحده

إذاالتىةالصا3هىللمؤمنبالنسبةالعتلةهوهذاألركاأرفعوأناعليه

ءالمصماإلىاألرضتنقلأنتستطيعءالعممافىوارتكزتاقهنحووجهتما

والطبيعةروحإلىالجسدونحولطساويةأوامراالرضيةاالفكاروتحيله
بيونالووكانءحماالىواألرضروحيةطبيعةإلىالجسدبة

واماكثرتهامنالمولمطيتعبلئالةالمناإلقاللبوجوبيعلموذ

811لويملوالحينكليصلىأنينبغىفجقوكالمسيحالسيا

أوالدهعلىاللهيتماللقدإذأخيرآتنئمرالمثابرةالمصارعةالصالةو

وقاليعاسسينصهمبلاوالدهيتركالولكنهبركاتتمهلهوفى
لمجونوقدءالسمافىالمدقحقهيسقطيصلىالمننيوماذالكردينال

األرضعلىطفالكانلوكمايعيشولكنهالملكـوتورفىفيمن

ألولنطلعندحااالألنهالصالةيسمعالاللهأنأحدتصورفإذا
بعقوبجماهدلقدواالختبارالمقدسللكتابمضاداتفالسرهيكوذمرة

كلهالليليسوعوصرفأسابيعثالثةأوصادأنيالصالوصاملهابليلة

وصلىالخمسنيوأحلولقبلأيامعشرةالتالميذوصلى3الصالئ

ءاالشيابحضفىبأنهوشهددوالرمالينخسةبمالصالةفنالولرجورج

الحيةالمالةأحدهمولثبهسنةعثريخارورقجلاإلجابةينللم
قليلةمسافةإالبندفعالفإنهقليالالسهمجذبتإفافاالإذبالسهم

صلواتعامعالحالهكذابعيدهمسافةإلىينطلقفإنهآلخرهجذدظهإذاأمما
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فإنأقدامناختتسقطأنتلبثالفإصهامثترثةغرفاهمنألقيتذا

وتجعلهاءالسماإلىأصواتناملترالىهىأشواقناغوشاصراخناقولجاجتنا

عددهاومبحسابهاححلواتنافىيهمالاللهإذالسحبطبقاتتخرق
بموسيقاهاوالطولهاتوكبهندستباوالةفصاحخهامقدارومالجيانهاوال

كيفيةومابنظامهاوالحجمهامقدارومابمنطقهاوال4فيهاأصواتناوبجلو

إذفائدةبالتكونذللثوالصالةمعتوجدقدهذهكلترتيبها
اللهإلىصعودهافىحرارتهاقوةعنءشىيغنىال

بالصلواتألبمحـنكلهدلمجاأبفراسعنولالربقولط
وجيهعلىالمنبطحأوركبتيهعلىالراكعالرجلعبذللثيكمثمفوهو

بالخدمةيقوموالتىأحبهاالتىضيسةالأجلمنيصارعوالليلالنهارطوأل

ةالفىالناجحناالملخادمنموذجأيكونأنبذلثيصلحوهوفيها

ذكرهاكثرةممنازةنماذجوهناكالخدمةفىاالولالمكانبعطيهاوالنمى

إلىأعلمفيماترجموالذىالصالةقوةعنالعظيمكتابهفىباوندزما
نطيهاوفالحالصالةأئرلعرىيقرأهأنوخادممؤمنبكـلويحسنالعربية
الكثرالصالةأبطالعنقالوقدوالكنيسةالمؤمننحياة

اللهأمامللصالةالثامنةإلمصباحآالرايعةمنيكرسسيمونتشارلسكان

أحدوصفهوقداللهخساعتينويقضىالرابعةفىيستيفظويسلىوكان

وأكزهاعتدهشعأعظمهىالصالةأنيعتقدكانإنهبالقولعارفيه
جونوكانءالصفامنهيشعنحدعهمنيخرجرأيتهوقدأهمية

االحايننبعضلميقضىوكانصلواتهنجسماتغرفتهجدرانيرطبفيلتشر

كلهاحياتهكانتلقدوقوةويخرةسبهماسالصالةفىكلهالليل

وكانتاللهإلىقلبهيرفعأندونحقعدهمنثضيخالوهوصالة

صباحكلالصالةفىساعتيطأقضىأنفىفشلتإذايقواللوثر
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ماالالكثيرةاالممالمنعندئإنةاليومطرألعلىالثيطانسينتصر

واالسقفالصالةفىساعاتثالثأقكماأندونإنجارهأستطيع

والتأملالصالةفىلنساعتليقضىالرابعةفىينهضكانأسبرى
الصباحفىساعاتثالثالشركةغنهافىيعيشكانرزرفوردوصموئيل

أصرفأنيلزممكشنمارىروبرتالعظيمأسكتلنداتديسوكتب
يمكنوالأثمارآوأكربهأقوامملأنبلوهىاقهمعساعاقأفضل

أفضلهىالثامنةإلىاسادسةامنالصباحساعاتإنذلكعناستغنىأن

اأخصالمثماىوبعدجإزعادونأقتنصهاأنينجغىالتىالهادثةالحظات

طةالقدعاثقأطرحأنبوزالءالمساوفىاللهمعأصرفياساعة
أخهضأنيلزمالليلفىاستيقظوعندماالنومقبلالصالةعادةالمفضلة

ساعاتثمانىيوميايقضىكانأنهلضوجونعنيؤثروممالىوأ
يبكلاالرضعلىمنطرحاإذرأتهزوجتهاشتكتوقدالصالةق

عتهمسأسألسآالفثالثةعنتىفىإنامرأةيافأجابها
الجوابيكونكيفأعرفوال

المعلماسابف

الهرطقاتأبفراسبهواجهالذىالوحيدءالشىهىالصالةتكنلم
يسألهبولسإلىيذهبأنإلىغيرتهدفعتهلقد4والمفاسدالكافبةوالتعاييم
وأنسيمحماتيخيكصومعهالرجلعندمنوعادوالمميحةوالراىالمشورة

اذيبواالالهرطقةلمواجيةوعقائدتعاليممنتحملوماكولوسىورسالة
مهاوألزالضروراتهمامنالعقائدىالتعليمأناسأبفروأدركواالضاليل
أفضلالظالمخفافيشيطردأنيمكنهناكليسوأنهالمسيحيةلدضيسة

أهلإلىرسالتهيمألبولسوالرسولالهادئاقوىءالضوترسلانمن
ضبعتسللهالهقدكمانوإنفيووحزمحبفىبالصائدكولوسى
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ددتأندونمعهمالحديثبدأأنهإالكولوسىكنيسةإلىلهرطقات

الذىمعناالحببالعبدأبفراسايضأمنتعلحتمكماقالإذفيهمتقته

الروحفىبمحبتكمأيضآناأخرالذىالجلكمللمسيحأمنخادمهو
أنألجلكموكاللبينمصلنفزللمحمعنايوممنذأيضانحنذلكأجلمغ

مجقمملتسلكوا4روحىوفكلمةكلفىمشيئتهمعرفةمنتمتلئوا

متقويخااللهمعرفةفىنونامصالحمملكلفىمخرينرضىكلفىللرب

711اكوبفرحاناةوطولطصبرلكلمجدهقدوةلمجمسبقوةبكل

الحبـاجوفىتتمأنهواحاديثايةفىبولسعنداالساسىوالمبدأ

أنأليدوهوةالغبيةالسخيفةالمجادالتإلىالتحولثـونوالثقة
قبلفيهمالمنيرالجانبعنويبحثوثفتهمالكولوسيشأذنيكسب

يقبلأللكنهالتسامحيقجلوهوماءتىبينددأويوبخأومحنوأن

هافالمرونةفىغايةوببدوالجوهرياتخميرفىيتسامحوهوالتساهل
أحدءجافإفاالجوهرياتفىفيتساهلالحقعنأنملةقيديتحولاللكنه

الصابطمنأصلبيبدوهنافهووالهوتهالمسيحمركزعنليضللهم
ايواضعبدعوىلمالثكةادةعباالىحمهميتحولطأنأحدأرادوإفانفسه

لهميفولوهرتلهدفهمضياعذلكقبأنيذكرهمبأنيزددالفهو

يحملوهورحلتهمنعادأبفراسولعلالجعالةأحدمرميخال
بدخلهاأنالشيطانمحاوالالذىروروالالهرطقاتبهايكافحالروحهذهمعه

أالدواعلىسبيلنابكونهذاوليتتلكأوالصورةبهفهالكغيسةإلى
صيةالكنيفىأساسيتينغلطتنبينالعادةفىبقعالذىالعفائدىالتعليمفى

التعلـيماهذأنتظنوهىالعقائدىبالتعليمتغالكنائسفهناكالمسيحية
ءعنهاءاالستغناتصورممفىيحسنوالتىوالمتاعبوالمشاحناتالجدليثير
هىيحةالالعفيحقتعرفالالتىالكنيسةأنالتاربخكليتبينوقده
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التعيمحمهجرالذىالمنبروأنوالضياعرالضععفبالخراقةالدوامعالددة
طوهاوالكنيسهالمةإلىيطمقأندكنالاألىلرالمنهوالعقاثدى

ينبغىالجوهريةوالعقائدواألعاصيروالعواصفأبمالزفىأماموصمودها
المقابلاالخرالخطأأنعلىءاألعضالجميعالحياةمرأحللختلفتلقنأن
الرئيسيةبالعقاثدلالنشغالالءصباحآومساالمغاالةإلىالكنيسةتتحولأنهو

خدمةيحجبمااالهتماممنوتعطيهـاالثانويةبالعقائدبلفحسبالجوهرية

الواجبومنالعمليةالمسيحيةالحياةومفهوموالشبدالخالصورسالة

فيدونالمسيحىاإليمانفىالجوهرياتعنالدفاعفىنقفأنالمسيحى

التىأوالثانويةاالمورفىالمرونةتعوزناالعينهالوقتوفىهوادةأو

المقدسةوالحياةاشالصمعتتعارضال

الكنيسةخدمةرائعآئمثاالاالجيالكلفىابفراسببفىحالأيةوعلى

كعبدأجلهامنوالكفاحوالمشقاتالمتاعبوتحملالنفوسوربح

طنمنقدمأوجهدمنبذلمهماأمننحلصوخادمالمسيحليسوع
ةوحباةووقتمالمنأوأعطى
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وسأنيسيفو

اجتهادبأوفرطلبنـاميةرلىفىكانلمـابلأل

71اتى2جدنأفلى

وبيثياسدامونالحميمإلنالصديفنقصةالقديماالدبرواحمن

الوقتفىلهوحمحيالموتدامونعلىحكمديونسيوسإنايخهاقيلوالتى
نفيمهلةطلبعندماللموتنفسهولمجهزأمورهيرتبأننفسه

دامونوأسرع4معينةلمدةمحلهالسجنفىحلالذىبالكرصديقه

الربحولكنبوعدهليوفىمسرعاعادثمأوضاعهكافةورتببيتهإلى

أنااللهةإلىيضرعوهوعودتهفأخرتيالمرصادلهكانتالمضادة

عينهالوقتفىبيثياسوكانبيثياسيموتلئاليتأخرفالأمرهتيسر

صديقهءفدايذهبأنفىالرغبةأشدراكبفهورالتأخبهذاسعيدا

ديونسيوسأمامثلعتهسبكليبهرىدامونأبصرواالمعينةالدقيقةوفى

علىالبشرببنيكونأنيمكنرائعأءواخاءحجآووفاأنالرجليصدقولم
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يقبالهأنالرجلينوسألدامونععفاأنإالمنهكانفاالصورةذه

قصةتكونقدةالجصيلةالصحإقةمنالراخالنحوهذاعلىصديقا

ىالنولكننعلماليحةغـيرأومحيحةقصةوبيثياسدامون
إلمماالبحروعبرلىأفمسمدينةمنرحالهشدأنيسجورمماأنيقإنبكلنعلهه

منينتقلوهومثانكلفىيفتشأخدالواسعةالمدينهوزطروما

يرسفديقعنواجتهادبجدويبحثالثترةونهامنجمنإلىجمن

قصصأروعمنقصةمجملرواقءلقالىعليهعترحتىوقيودهأغاللهفى

ندرجأنإلىأحوجناوماالناسبينءوالوفاوالشجاعةوالحبالحنانا

كنموذجالحياةمسرحعلىأمامناتظهوالتىالشخصياتبإنأنضصيقورمما

الخدمةءوفافى4وتقداإلنسانحياةفىالمسيحيةتصنعهلماعجيـبمثالى

بلىفيمانراهانيحسنتمومنللناممما

وبيتهانيسيفورس

يعلموالأفممسيمامدينةومنأسيويأكانأنيسيقوريحاأنالواضحمن

بيتهاهلهممنأوالرجلذلكيعملكانماذاالتحقيقوجهعلى
أجلمنوميةإلىذهبربماوأنهتاجراكانأنهالشريعبعفثايعتقد

شيخأكانأنههوايتألكسندرويعنقدهناكلهأخرىلمصالحأوالتجارة
ومنبولسءأصدقاأخلصمنكانحالأيةعلىوهوأفسصيهكنيسةفى

مرارآيقولهوهوبولعسأنالمعتفدمنبلأفسسئالمؤمننأفضل

فطالبيوأفضلمنبيتوعنرجلعنيتحدثكالتأراحنىكثيرة

بلوسالمهوسالمتهوأمنههءهدوفيهيجدأنألفالذىالبيتأفسس

القائلوهوعليهعزيزآالبيتهذاكاذنتصورمأنالطببعىمناإنه
صلةحربأهناكحياتهكـانتحيثأفسسىماقوحوحاربتا

المعارلثفىولكنهبهالفتكتريدضاريةوحوشاالناستحولوحيث
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وشركةوثودأوبيتامرحباصديفاليجدءالمسافىيعودكانلقاسية

السريرلهوترتباعزاعهوتعطيهجراحهتمسححسافيةمميقةحبية

المتعبرأسهعليهايطرحالتىالمريحةاللينةوالوسادةالناعمالهادئ
مرقسيوحناأمبيتأوولعازرومريممرثابيتإليأقسيدهكانوكما
أافسقلسبوكانأمامهالمفتوحةالبيوتمنذاكأوالبيتهذاإلمطأو

المفتوحأنيسيفورسبيتدانمأمحد

عننفصلهماأنطيعنموالببيتهمرتبطةأنيسيفمورمميذكربولسإن
علىبيتهأهلوكانصالحةوقدوةللبيتمثاالاألبكمانلقدبعفهما

يتفيلدهوعنقيلبمايذكرناوهذاالحياةقلوبهوأونمطالشاكلته

أعرفالفأجابالأممسيحياكانإذاماشخصعنأحدهمسألهماعند
قدالببتفىسهلةليستالمستقيمةالحياةإنالبيتفىوهوأرهلمألق

أنتكافيهتعيشفأنتالبيتأماالخارجفىالحياةتتكلفأنتستطيع
علىواتأمتهشعرمنقيصبلبسشحهرتهنالايذىالعحودىحمعانقصةإن

فرانسقولاناالصغيرالغالمذهنفىأثرتطويلةسنينمدةعالعود

العموديشبهثيئاعلالعمودعلىيحصلأنيستطعلموإذيقلدهأذفأراد
وبافىالطباحأنحظهءسومغولكنالمطبخطاولةعلىكرسياوضعبأن

أصبحتحتىيعاكسونهوبدأواالعظيمغرضهحمويفهحوالمالعائلةأفراد
رأيتلقديكتبذلكوفىالمشروعيركأنفاضطرتطاقالحياته

عائلتهأفرادبينيقيموهوقديسااإلنساأليعيشأناالمورأصعبمنأنه
يتركاألنجيروموالقديسانطونيوسبالقديسحداالذىالسبلمستوقد

ءالصحراماويقيماقبيو

خرجالبيتنالعالمقادةاللهمنهايخرجالتىالمعاهدودأحهوالبيتإذ

وغرهموتيحوثاوسالمعمدانويوحناوصموئيلوموسىويولصفإمحق
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بسالونوتراهمالعائلةعنطويالحديثأاألجتماعرجمالثلىوحرون
الخطأومناالخأواالبناواالببهيتصفأنمجبممااألسئلةألوف

كبيرةمكانةلهالبيتولكنالموضوعبهذاخهيمالالمسيحيةبأنالظن
عليهيكونأنبلماالكافيهأالمظةاللهكليةفىنقرأونحناإلنجيلفى

لبيتبالطيواالسمالعائلةوسطفىالمسيحروحلهمنأوالمسيحى
وبريسكالوأكيالاالرجوانبياعةوليدياأنايصيفورسرةكأ

علىيوجدالقدهالسابقةالخسخصياتفىلهاتعرضناالتىالكثيرةءواألحما

صاالتهىمنازليبنونالعالمرجالكانوإذامنهأغهومااألرضيا
وقداسةوحبآحياةيبنونالقهءأبنافافوقبابوسقوفءوأجهاوغرف

بقولأنألحدهمحقوقدةيسوعالمسيحفىومجدأونعمةورحمة
تحمترةوثشفىوعلىفخمةقصورفىيولدوناوالملوكالسنينألوفمضت

الغاسأنأمامهمترنهاالتىالمناظركلفىويقرأونالتيجاألصورم

عظيمةليلةفىولكنالملوكيخدموشعبالشعبيحكمونملولثقحمان

قصورلهتقخحولمتاجصورةهرأفوقيرولمالملوكملثولدجميلة
فلكومعناعمفرائىعلىتنيمهأوبهترحبيدايجدولميدخلها

األرضعلىرهاعشارتسعةاقضالذىالخلصالعالمغلصكانفقدى
الباىاآلخرالعشرلمهاملدسمعدالناصرةقزلهفى

ولكشاالنفوذأوالجاهأوالثروةمنأنيسيفورسبيتحظنعلملسنا
الحظوظأعظملهكانحرارةبكلبولسحياهالذىالبيتأنقيهأبكلنعلم
البيتربوأنالعاليةالمرتفعةالحياةحموومناللهمعالمثركةمن
صحوإذابيتهفىفردكلعلىالساميةومسيحجتهوحياتهطابعهترك

ممتهإلىمرةذاتارسلالكبيراألمربكماالملحدانجرسولروبرتأذ

التىكتجهأحدمعلهاليقولالمسيحيةحياتهابجاكئهورةموكانتسارة
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المسيحيينأنلوطهرانلهكانماالكتابهذاإنالدينضدثرماينان

انيسورسبرسىانصحوإذالرتهمسوحالوةحياتهمفىمثلهاكانوا

هنيلىوأخذودهانأاةفرشيدهفىيحمليومذاتروىالممثهورالواعظ

مضهواستفسروالعملهاندهشواوإذالطريقفىأبمرهجدارافثاطبكل

وذمبتالجداركلقبيحةكتايةرأيتلقدأجابعلماذا

انوأدركتالشريربتشويثصهاالكتابةمذهذهنىإلىوعادتبيتىإلى

الشبابمناالخصوعلىكثيرجمأاأذهاألدستضموأنهاسيقرأماغيرى

بيوتناوفىةشـاالجداروأنظفأمحوهاأننفمئعالآليت

ضبوايوأنالبيتأهلعلىالعالماتتأثرمنيمحواأنءاألباعلىيجبم
ومباركوعظيمونافعومجيدطيبهوماكلدابحيا

لىهووانيسيفودس

والخلءوالعنقاالنولعنالقديمالعربالمثالوضعمنأعلملست
الناسعالمفاافاتالخرمنافةخرالوئالصحيحالصديقوعدطالوفى

التاريخأعطتوإحسانهونعمتهاللهرحمةأنحءالعنقاأوالغولمثل
علىكئرايعلوالذىءالوفامننادرةأمثلةوعصرجيلكلفىالبشرى

خالداتكذيبأبالتحقيقانيسيفورسكانوالخيالوالتصورالفكر

للخلمثلىصورةالعصوركلفىيهضوالرجلالقديمالمثاللهذا
كلمنوعجيبارائعآفيجدهءالوفاهذايستعرخاوبولساالوفى

تكنولمأراحنىالكلمةأأجملوماالخدمةءوفاأوالفهواجا
إنأخرىلغةفىأوكثيرةأمرارابلمحدودةأووقتيةهناالراحة

كئرةمحطاتعنديتوقفالذكرياتشريطيستعرضوهوالرلسول

عنقطيتخلفأنثونهناكينتظرهأنيسيقورسفيهاوجدلراحة

ءبسخاوالروحيةوالنفسيةواألدبيةالماديةالراحةأسباببكلتزويده
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المضنيةالخدمةئطويلجهادبعديومذاتجائعاعادهلكرم
الطعاممنواحدأصنفأليسكئيربكرملهمجهزةالحافلةالمائدةليرى

إنبولسازاعهاهتفالتىالحمخيةاالمحبةةوفىمتعددةأصنافآبل

اليكادمتعبأانالبيتالرسولدخلهلأراحنىحسآأولفظآ

المجهزةالعليةليجدمتعبةسفرةأوطويلةرحلةبعدالحركةعلىبقوى

فوقهمجسدهألفىوقديتمتموهوعليهليضطجعالمريحوالسرير
وجراحموجعةتاسيةضرياتبعدءمساذاتعادوهلأراحنىيا

ويضمدهالهاينجراحهعلىينحنىمنفيهمجدالذىالمكانإلىليأوىبالغة

أكثرعادهلبلواالمهاأوجاعهاالزالةوسعهفىماكلوبفعل

أفسسفىالوحوشيحاربوهوالعميقةالنفسيةبالجراحذلكمن

المريحةاالبتسامةفوجدأشبهماواتلمؤمراوافدانةوالغدرويوا

كليغطىالذىالبالىوالعطفالودودةالثركةوالكاملوالدشجيع

أراحنىيتمـتموهوكلهاهذهإلىبولسوسكنوآالمهوضيفاتهمتاعبه
مكانكلفىكنائسنافىانيسيقورسيوجدانيمكنهلوالسؤال

المساعدالشماسأوالمحبالشيخفىنراهأنيمكنوهلاالبامهذهفى

والمتاباالالممنالكثيرالراعىكاهلعنءيرأنيريدالذىالعضوأو
كلعلالموضوعةالصحيحةالمسيحيةالرسالةهىهذهالقلرأكثذكآمل

وليسجداوكثيرآداثمااهنرأنوأودالمسيحيسوعخدمةفىمؤمن

النقيضإلىليتحولحسنايبدأكنأوالمتقطعالندىانكاحس

شكلعلىالكنيسةيصوروهوأحدهمتخياالالتىاألقصوصةتقولكااو
ومهولةبيسرقتسيريدفعونهاالخلفمنوالشيوخالراعىيقودهاعربة

الحالزمنمنفترةبعدالراعىأنعلىويغنونيرنمونوالجميع
وقدالشيوخليرىءالوراإلىوالتفتوتعجبالعربةفىالحركةصعوبة
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طوالالننىاللهأشكرمعينينكانواأذبعدجمثآليصبحوابرا

رأيتالعكسعلىبلالناسمنالصنفهذاأعرفلمالرعويةخدمتى
منهمواحاوكلشيوخويخرشيوخمنءاألوفياءاالحبامنالكثريئ

المسيحليسوعالمشركةةالخدمفىأنيسيقورس

الباحثةالحركةءوفاكانذلككطأكثركاقأنيسيقورسءوفاأنعلى

بينتتلظىوناراالقبفىشحعلةيتحولالصحيحءالوفاإنةاب

إحساسيايتجرلءسوحدكلالغيبةأوالحضورفىالجوانح

مبدأعلىرومةإلىأفسسمرحلأنهلمجردبولستجاهأنيسيفورس

أنالرجماوليحاولمالقعنبعيدالعينعنالبعيدإنالقائلين
وهوميلالفمنيقربماعنهبولسيبعدبأنحمحتالعنايةبأنيعتذر

ءورايخاعنهبعيدامادامبؤسهأوحظهالبعيدقالقريبعنمسئوالليس

بينمنمماورالناصبعضإنوأورباأسيابينيفصلالذىالكبيرالبحر

للذفيبااللتزاماحساسكلوضمرهكاهلهعنيضفضمنلمءاألتقياالمحبين

ميسوراسهالمنهماباالقترأوبهماالتصاليعدولماويعدربواتغر
روماأوأفمسىفىكانءسرالبولسحبألكانأنيسيقورسإنكال

المتاعبكافةعلىيضغلبالبدوهواالرضيماظهرعألمكانأىفىأو

يسوعالمسيحقالعظيموأخيهالحبيبصديقهعنبحثاوالمشفات
االجتهادهذاحدثكيفهناوالسؤالاجتهادبأوفربولسيطلبوهو

ذهبأنيسيقورسأناعتقدنفنحموالمفسرونالشراحاختلفلقد
أخذالكبرةالمدينةفىوجدوإذالتجارةأغراضمنلغرضروماإلم

هذايقبلالهوايتألكسندرأنغيرهناكبولسياعنبفتش

إلىأفسسمنرحلتهأخذأنيسيفورسأنيعتقدإذبهيؤمنأوالرأى
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التفسيركانوأيااجهادبأوفريطلبهوهوبولسءوراسعيأوما

حتىالرجلالقاهاالتىالمضفيةالمشقاتمنالبئةيقللالهذافانيحا
وأصعبهااالمورأشقمنايوقتذلكنىالسفروقدكانبولسإلىوصل

بولسكانلقدبمحهولةبولسعلىأنيسيفرسيتعرفلملماذاوالسؤال
ممنالجميععلىوقعقدالرعبكانوربااألخرجمنهفىالوقتذلكفى

يفبضالحتىرةمتغأماكنفىءالخفافىيلتقونوكانوابولسيرفون

رومافىكئيرةكانتالسجونأنكمانيرونالطاغيةعهدفىعليهم
المحبوبصديقهعنباحثأجمنإلىجمنمنينتقلأنأنيسيفورسوالتزم

منهاواحدفىعليهعثرحتىيسزحأويهدأولم

ءوالوفاباالخرينيتأثرلمأنيسيفورسءوفاأنذلكإلىأضفنافإذا
أنيسيفورسبدأعواطفهملرخاوتقلبهمأوالناسبذبذبةيتغيرالالصحيح
كانتومهمابولسعنواارتلاالسيوينجميعبانيعبأالوهورحلته

حبآازدادلعلهبلءبالجميعيتائولمالرجلقلبفإنارتدادهمدوافع
يقويهلنالصحيحءالوفاإراالخرينفىالمنكوبصديفهعلىوعطفآ

لقدجثياتهمأوشخصياتهمأواالخرينءاالوقياكرةيشددهأو
بجالليقفبولسأنبؤمنكاذالنهبولسجانبإلىأنيسيقورسوقف

العظيمةالمسيحقضيةجانبإلىءوبها

وقدتخيلالمحنةفىءالوفاأنهفىتظهرءالوقاهذاعظمةانعلى

بولمسيكنولموأنيسيقورسبولسبنءاللقاصورةهوايترألكسن
بلباحمهيعوفالربماجمينمنأكنروجمانيهمعذبيهعنداالخرجمنهفى

عندالرجلكانفإذالنالمساجمنيرهلغيعطىكمالهيعطىرقمبمجرد

منأكثرليسالرومانعندفإنهءاألحياعالمفىرجلأعظمأنيسيفورس
وهناكهنايسألوأنيسيقورساإلطالقعلمامعروفايكونالقدرقم
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والسلسلةتالضيقةزنزانتهفىاألمرإخرعليهبعترحتىوليالنهاراكدي

بولسيطوقأنيسيئمورسرأىعندماالحمارسالجندىوذهليديهفى

العجيبالمثرالمنظرلهذايتعجبوالجندفثوالدموعوالقبلوالحنانيالحب

وفىالناسنبمعروثأومألوفغعرمخوعلىالرجلنرق

السلسلةإناالأألسبوسلسلذأنيسيافورسقبلحل3أالالحقيقة

همواليوماالسءأصدقاكانواممن31صيروننهايخجلكانالتى
معيميزنأنيسيقورسفكرفىصافيأذهبانحولثالسلسلةهذهمتباعدون

لم001الهاربونالخونةيراماكماعارأولسخالدأومجدآالرسول
أمامخجالرووسنانحنىإنناتأنيسيقورسأىبسلسلتىيخجل

ءسواحدعلىالمؤمننوبينالناسبينالشريفأيهاالعظيمبخك
ونريسالذينالصليبأبطألجانبإلىالوقوفعنونالكثيريتوارىوآ

عارهلمينحاسيدهمءورا

جانبإلىخجلبدونالوقوفمجردأنيسيقورسعنداألمريكنلم
الرهيبالخطروقتفىالشجاعءالوفاذلكمنأكثركاذبلبولس

ءرومافىالمسيحينعلاداضطهأبشعنيرونفيهسلطالذىالمفزع

عنيبحثوهوالموتأوبالخطريبالىالأنيسجقورسفإنذلكومع
العميقالقوىالحبمجردليسذلكفىالسرولعل4المحبوبصديقه

يسموالذىالمسيحىاإليمالطباالحرىبلوقلبقلببينيربطالذى

ءفاالوبأدأيؤمنوأنيسيقورسالقدسىالعمماوىبطابعهوبطبعهباطبهذا

باألحرىبلالمسيحيةالخدمةأمامالخطركانمهماالبتةاجعيرأنيجوزال

الكوارثقلبفىوالتضامنالشجاعاإلقدامإلىحاجةقالمسيحيإنإن

ريموندكتبالناسبمعروفة3صورأجملعلىءالوفايلمعوهناوالمحن

األممالأعظمأنيؤكدوهوالخطروقتفىاإلممانعنرائعااالمقفوسدك
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المحنأقسىيجتازخلأللهاالعالمكاذأوقاتفىتمتاإلنـمانحقفهالتى
للكئابالالتينيةترجمتهمنلتوهانتهىقديرومجالقديمسكانويفول

فىأبإوقدميالدية014عاملحمبتفىصومعتهفى3ءقاوهوالمفدس
عندهالخلودورمزالخالدةالمدينةروماأنسمععندماتعلبقانهإعداد

اصبحلهأنلجيروموبدااليرابرةمنوجيشهالقوطىألربكخههاقدللمسيحية

الروماهلكتإذالنابقماذايأسفىيقولفكتبمخهالجدموممط

بالمحنمليئةعامسبعمائةلمدةالمظلمةالعصورالعالمعلىيخمتلفد

اليومإلالباقيةالمقدسللكتابالالتينيةالثرجمةهوآخرءلكطبقىولكن

داشارتربهكاتدرائيةذلكبعدالمسيحيةأمجادبرزتهاصفحافن

اقديساآالموموسيقأنجلوميخائيلولوحاتلدانتىاإللهيةالكوميدياال

فيهعاشديرمنازدهارهااالليةالعصوراستمدتوهكذأ4لباخمتى

يؤمنعلأدافىمفىولكنهعصرهكوارثحطمتهرجلقرونمنذ

ألريلثدمرهمماأكثرالفرونمرعلىجيرومالقدبسعامملخلقلقدبه

بعدأذهاننافىمائلةتظلأنيجبالتىانقطةاهىتلكبكثيروخلقاوه

مثرفيالالقرنفىعصرناحدوداقتحمتقدالهمجيةالقوىأنبداأن
كانتاإلنسانحققهاالىافذةاألممالإذالخماسياالفرنفىفعلتاك

القرنناجتاحتالتىالعنفأممالخاللفنىالقلقسنواتفىحدوئاأكثر

كاتدرائيةوأبراجثارتريهكاتدرائيةارتفعتعشروالثالثعشرالثافى

ملتونوانجزالحنذلكفىعصرهامجكانتالتىساليسبورى

أممالهاوجوتهبيتهوفنوآلفاألهليةالحربلوضىخاللأممالهأغ
أننعلمإننااورباعبرطريقياتشقنابليونجيوملكانتبيماالخالده
الجرأةمنفيضاأنهغيردأدابالخوفمحاطـنكانوااألولينأجدادنا
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المعاكسةالظروفوجهفىالتاريخعبرداطابتدفغكانالفاثقةالشجاعة

الحياةأنلفكرةعنيدوإنكارالهزيمةلقبولورفضمرونةهناككانت

عنحماالحقيفةفىالخالكارثةفوقتنهضرلناإلنسانجة

باالغاللمقيدزنزانتهفىوالرسولوأنيسيقورسبولسءلقانتأمل

ءوفابننفصلأنالبتةنستطيعالالموتمنمقربةوعلوالسالسك

ابهذاقصةءوراالثامنالمسيحىاإلمماتوبينالقديماألشوىالرجل
الناسنبالنادر

لؤهوجزانيسيغودس

الخهاوذلكوعقتأملبثلاصهاإننظرأنينبخىءالجزاهذاوقصة

لبيترحمةالربليعطاالقوالتفسرحوالدينيآنزاعآأثارت

فىكانلمابلبسلسلتىيخجلولمأراحنىكئيرةمرارآألنهأنبسيقورس
اليومذلكفىرححةمجدأنربالليعطهفوجدنىاجتهادبأرفركللبنىرومية

6181انى2جيدآترفهأنتأفسسىفىنحدمكانماوكل
علىدليالتنهضاالياتهذهأنالىالكاثوليكلالتقليدقالفكرويذهب

انبدليلماتقدكانأنيسيفورسبأنويعتفدونالموقألجلالصالة

أنيسيفورصوبيتوأكيالفرسكاعلىاالرسالةاخرقلقولبولس
الهذبولسوأنرومانىلبولسزيارتهبعدماتأنةالظنعلىيشجعمما
رفضاالتفسيراهذروتستانئىالالرأىوبرفضالرحمذلهيطلبلببا

االخصوعلىالبتةأنيسيفورسلىحوتعلىدليلالإنهويفولونكامال

وكنابةأفسسإكاألغلبعلىوعودتهوللريزيارتهبيهاماةالفرألن
لراألخبولعمىجمنأذإذقصرةفرةكانتلتجموئاوسالثانيةالرسالة

وموتهأفسسإلىالرجلعودةنحتملالاالفترةهذهوالكاألويطلل

يقطعدليكاإلطالقعلىهناكوليسبولسإلماالموتخبروبلوغ
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كانالرسولوأنماتيدكانأنهجدالقلنفرضذلكومعموته
دليالتكونأنتصلحالالتهأوبولسأقوالفإنبموتهعرفقده
انيسيقورسلبيصـماالرحمةأوالطببولسالنالمونىأجلمنالصالةعال

البيتوربالبيتخدمهرجلمنمشروعجائزطلبوهوءأحياوهم
األخيرةالنسمةإلىحياتهطوالينساهاأنيستطيعالعظيمةخدمات

البيتبهءيكافىشيئايصنعأنقدرتهفىوليسينالمدهمغلولكإنسانوهو

الغنيةاللهبرحمةيخمتعانهوللبيتيطلبهممافكلالبيتربأوالعظيم
دوناواحايومآنحياأننستطيعالءكأحياجميعاإليهانحتاجالتىالواسعة
ةاتياألأنيسيقورستلحقالرحمةمذهإنقيلفإذارحمته

هواليومبذلكوالمقصوداليومذلكفىرحمةيجدأنالربليعطه

ليعطىالمسيحكرسىأمامالجميعفيهسيقفالذىالعظيماألبحىاليوم
رححهإنهاقلناشراأمكانخرايالجسدفعلعاحسابأواحدكل

قبكمنفعةأليةمابحالتنصرتانيمكنوالاألخراليومفىستشحقق

فائدةأوالصورمنةصوبأيةالمطهرةصفمعهينتقكااليومذللث

الرحمةلمجملالنصءجافإذااأليخـراليوأفىالقيامةقبلبهتلحق

ورجالبيتآيأيهرلرسولعظيمةعحورةأمامإذافنحنلرجلأوللبيت

الحاضرةالحياةفىءالجزاخيرلهميطلبوهوويجازحمهمايكافغأنيملكال
الملكالسيدعنهتحدثالذىءالجزاصورةعناألمريزيلىوالوالعتيدة

صديقآأرولمشختوقلفتهماكنتالجديدأوالفديمالعهدفىءسوا
تعالوااقولاأو52س7مزداخبزآتلتمسلهفريهوالعشهكا

جعتألنىالعالمتأسإسمنذلكمالمطالملكوترثواأبىمباركىيا
ءنحسؤممونىعريانأقآويتمونىغريبانخـمافسقشحوذعطخمتمتمططفأ

ءوالجزا524363متإلىفأتيغمحبوسآفزرتموقمريضا
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اللهمنرحمةهروالعتيدةالحاضرةالحياةفىالحاالتكلى

جانبكلفأالحاليةظروفنافىنأخذهارحمةوهوالبتةاستحقاقاوليس

السعادةتكلعندماالمحدفىلالثاالرححةوهىدالحبجوانبمن

ومناالخير44القيابومفىمعآوالجسدالروحنجالصاألبدية

وممتدحهيسوعالمسيحفىاالبدئبالخالصتمتعمؤمنلرجلالمستحيل

الناسمنغرهسعالمقارنةفىالعجيبةالنادرةالصورةهذدعألسولالر

فىالمجانىاظالصرحمةتنالأنثونراألخااليوحتىيتهأبدهتعلقثم

للمنطقبلالصحيحالكتالىمرللتفسالالمحافاةكلهذافىإنالصليب

أيضاالواضحالسليم

عصرفىالقديمالرجلهذاقصةتثلرحهالذىالحقيقالسؤاكإن

أنيمكنوهلاالنرهنظخدأنيمكنهلينالكثيرعبةفيهفترت
أعصرنافىمتكرراأنيسيقورسعلىنعثر
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النعاسسكنلـو

كأذثرووالىأظهرالنحاسالسكنمر

1تى2يثعالهحسبالربليجازه

االسدينبالفارقهووالمحيحبولسلمجنالفارقإنأحدهمقال
هذالهحدثكالهمالداطمالطماكالهالوديموالححلالمزمجر

يقولوهوالمذهلةبالرداعةاللطمالمسيهحفضقبالالكهنةرنيسياأماماللطم
فلماذاحشآوإذكأالردكلفالهدردبآطحتتقدكنهتإذلخمادم

الكهنةلرئياألسازمجرةفىبولـرووخاال8132يوألتفربى

علىتحكمجمالسأفآنتالمبيضالحائطأحمهااللهسيضربكبضربهاآلمر
323أعييماللناموسمخالفابضربىتأمروأنتالنامومماحسب

أكنلمدايقولوهوكهمنة11حكرئيأنهعلمعندمااعخدرآنيلبثول
فيهتقلالشعبكرئيسبمثتمالنهكهـنةرئيسرأنهاألخوةآأعرف

المسجحروحمغقريبآدائمآبولسركانوقده32أعاءسهـو
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بالمسيحأيضاأناكمابىضمثلن4كوئواالقائلوهووقلبهمثاله

قاتليهعنالصليبفوققالقاالسيدكانفإذاا11كـو1

قالبولحافإن3243ويفعلوناذاهيعلمونالالنهماغفرال

شيحآكبنشتفعلالنفسهيفتلأنمحا4مزكانالنألفيلبىلسجانأيضا
يبلىذلكءالسؤاللكن6182أعههخاأجسيعناردياالن

بلوالتسامحألمحبةطرقكلمعهتعلحلمالذىاالنسانخالعملوما
ولبولسللمسيحيالنسجةالدوامعاوأحدالجوأبإننجشرعلىشرازادته

اللهىيبينكلهاالمرنسلمأنوهوواألجيالامصوراكلولنائ

بعدليقفىلميسلمكانبلالسياعنبطرسالرسولقالكما19

داأممالهحسبالرتليجازهههنابولسقالوكما232بطا

األشرارمعلالتعانوالحذرالحكةمع441تما2

ولعلناوالتأملالدرسيطموضوعنتكصبأنةجدلوضحاسكااسكندرقصةإن

يلطميمامهانتاة

وشرورهالنحدسلسـكندر

النحاساسضدرهومنحددنامتىالمثرورهذهمنأننستطغلعلنا

الذىالهودىذلكأنهيعتقدمنفهاكةحولهءاالرااختلفتوقدهذا

يصرخوناالبعضوكاناأفسسفىلبولسالمضادناليهوديتصدركان

ألىيدرونالوأكثرهمضطرباكانالمحفلألناخرءبشىوالبعضءبشى
يدفعونهإليهودةكانالجمعمنرإسكنافاجتذبوااجتمعواقدكانواءثى

صوتصاريهودىانهفواعرفلماثبلليحتجأنيريدهبيدهصندرإسفأشار

األفسسينأرطاميسمـاعظيمةنساك5نحوصارخنالجميعمةواحد
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سيحيةباآمنهودىأنهبرجحمنوهناك2343ة91أع
إلىاإوالاالرسالةفىبولسعنهتحدثالذىوهواإلممانعنارتلتم

مقىرفضهإذالذىصالعوضميرإيمانولكقالعندماتيموثاوس
رواإلسكشاهيمينايسمخهمالذينآأياإليمانبهةمنالسفينةبهمانكسرت

9102ةااقافااللمجدحتىيؤدبالىللثيطمانأسلمـهمااللنمان
أضيفتوقدالنحامممااسكندرإنفيقولثالثبرأىيأخذمنهناكأنكل

الشخصينعنتمييزألهبلفبهلقبوقدآخرشخصأكانولقبهصناعضهإليه
وضعهاالتىالصورةفإنةاالختالفشيمهماأنهكلإلهماالمشار

الكبرالشرخلقهاداطايكنأسبابثالثةأهمعنتكشحفولالر
كانفإذاعالجأولأبالالشرهذايكوناكشيرةومرات

لمهـممعتهداماليكوذالقومدفعهوقد4األولىالصورةحسبجمهوديأاصكضدو
منيتكلمأنسحتطعلميهوديافلكونهفللصومعبولسرعلىالهجومفى

معهايسحعالوبكيفيةتوقفدونساعتينلمدةاشحرالذىالصراخ

أكثرتحدثنائقدالتعصببسببفلكوكلاالطالقعلىءيثىأى

علىيصغىأويسمعأويرىأنيرلجهالالذممطاألعمىالتعصبعننامحبةمن

البحثريةفالنفسوصفأروعبنيانيرخاوصفهوقدطالقاال

هىأبوأبخسةوللقلعةاقتحامهانوئيلممايريدالئئالمسورةكالقلعة

اللمسوبابالفموبابالعينوباباألذنبابهالخمحالحواس
منجباراستينأرقفارألذنبابعندابليسثاحصوقدالمثـموباب

العينطريقماعنالتعصبصونيوقالمءنداكلعناألذنيصلمونصمال

والعالمايفقيرلميرأناليريدوالغنىالزنييرىأنيريدالفاالبيض
سيدةعنقصةنماكرايمدكتررقصوقدتالجاهليرىأنيريدال

ياكنيستراعىيأتيهلكلتكرهكانتماكدوفمسزاحمهااسكخلندية
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يزرلمإذامخلةقالتاختصروإذامملةعظةقالتةالعظةأطالإذا
إلىالإليهالنفسجذبعلىيعملإنهقالتزاروإذاةمنطوإنهقالت

أنالراعىوقرررضابعدممنهايواجهبعملهمملكلكانالمسيح
بالقربوصلحتىبالزيارةقاموفعالالصجرةكنيستهءأعضاجميعيزور

كانتانهافعلمتتحركالنافذةستارةوأبصرماكدوفمسزمنزلمن
فعلأخيراولكنهبابهايطرقهلترددبيضهاإلماوصلولماتراقبه

البابامامركعوأخهرآإجابةدونمراتوثالثجماومرمرةطرق

الناحيةمننظيرهتفعلماكدوفصزفأبحرالمفتاحثقبفىعيهووضع
الواحدنظرالتىاألولىالمرةهىهذهماكدوفيامسزفهتفاالخرى

ألمالتعصبأثارنجداألرضفىمكانكلوفىاآلخرعالبنفىمنا
الريطانىالشعبهوالعالمفىشعبأعظمأنيعتقدرودسلسميكن

األمريكىيوجدالمطءالسماءوأبناالشمحميهءأبناأنفممهمعلىاليابانيونيطلقألم
فخدقاللهبدأوقداألمريكىمنأفضألغدوقآيخدقدماللهأناعتقدالذى

تفااللماقفاليابانىاألحمرفالهندىلمكسيفافالشحبانزىالغوريال

األمريكلفيهخلقالذىالمجيداليومءجاتمفاالنجليزىفاالسكتلندى

منوبدالتزالأنينبغىبللتعكثيرةجدراناالعالمفىإنالحقيقةفى
واحدوكلطريقانقـيمأناألفضلمنأانناجيروبينبينشاجدارانفـيمأن
أمريكاجندىفثالإلمماويحماجإليهاحتاجالذىأحماهواألرضى

فمكتشكيستاسانوهوياباقلعالمبحياتهمديهأاألقحماالشرقفىجريح
نمساوىلرجلوالفضلجديددملهنقلروسىوجندىالتبتانومماجرثومة

هوروحماععرفةيقودالضدتحصنالماقوجندممطالناستانيرهو

اإليطالمألجرالمثماوالفضكالمالربامننجتلنديةهووبارجةمقشنيكوف

هوفرنئبفضكممليةجرحفسادمننجماأفريقياكالفإنجليزىوطيار
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يايافىبفضلالدفريامنأوالدنانجاالسلمرفأكوخهووألماقاستير
االعىالمتعصبإنوهثذاإنجديزىبفضلالجدرىومنوألماذ

الحيواناتأنتخيلقدأحدهمكانوإذاللترويضشابلغيروحث
المستقبلفىأمانهمعلىالحصولطمشروعلتبحثمعأاجتمعتوالوحوشيا

كلمنالجميعتخلصإذاحسخايكونءشىكلإنيقولبالفيالوإذ

هذايقبلفلمافرأما4األشانإاليبقواولموالهجوفاعاللهأسلحة
وكانالخالبماعداسالحكلعنيسشنىأثمستعدإنهوقاالاالقراح

غضبوكاناالنيابماعداسالحكلعنءاالستغناالذئباقنراح

كبيرةواحدةلمجضنةمشاكدهمءإنهاعاليوافقوادمألحمعظيماالدب

اإلسكندرهوالنحاسسندرإسيكونأنالبعضىعندالمحتملمنأنهعلى

مجدفالحتىماللتادللشيطاناالرسولأسلمهوالذىداناإلعناالمرتد

الكنيسةإلىانضـماسكندرأنهوالشراحرأىحعسبهنابقسليمهوالمقصود
يمكنوالمفوهاخطيبآكانأنهويتهااللمةءالبدافىمتحمساكانوربما

مصالحلهكانوربماالمفوهالخطبسوىوأقوالهبولسيقاوآأذ

التولملدرداعدـواوتحولحماسهفخبامهابولسيمكنهلموأغراضي
منهافطردالكنيسةمنبقطعهحكمذلكبولسرأىوإذكرتديحاربه
الذيخهالمرتلرنيفعلهماوفعلبولسمناالنتقامقورغبتهغيظهوازداد

حياتهمرغبةيصبحواحدءشىعلىفيعيشونوأفكارهمقلوبهمايشيطانيمال
العادةوفىحياتهمفىسابفةمرةأمعكوابهالذىاإليمانهدمهوالكبرى
ارتدالذىالدينتدميرعلىحرصاالناسثرأكمنتديئعنالمرتديكودأ

المرتدأنوالمضقدوااللتفاتيالتأملجديرةنفسيةظاهرةوهىعنه

عآيغطىلقيقةافىأنهإالإليهتحولالذىأوالمعتقدللدينلمجماسهتظاهرانو

ياالدىواضطهادالثورةفىباالمعانمنهالتخلصيحاوكداخليأرهيبانفسيأ
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دنيويةأغراضءوراسعيامعتقدهعنتخلىالذفىوالمرتدعنهتخلىلذى

وجدانهمعصرلفىيعيشأنيرغبألمنحطةعيةابئأوجهيميةأو

تغطيةلذلكيتلمعموهواالنحطاطهذابسببلحظةكاذوضميره

أجلمناالخراالتجاهإلىذهببأنهءدعاوإالتالمناخسجميعآبرفسهذه

بالتحوليذكرهماعينيةأماميرىأنيقبلالوهووضريفةميةأمورس

المعتفدأوالدينمغالتخلمىفىاألمعاألكليمعنفهوولذلكعليهطرأالذى

أسلمبولسأنالمالحظومنالزمنمنفرةفيهعاشالذى
اإلمتيازاتمنوحرمانهاالكخيسةمنبالطرداشيطاناواالسكندرهيمينايس

ذلكومثلاإللهيةالضرباتالىتجديفهمابسببيتعرضانوقدالكنسية

ارتدادهعلىاصراراالمرتديزيدقداوللبعضرادعايكونقد

كانتالعوبصةالنحاسإسكندرمشثلةأدنهوالثالثالراىأنعلى

لكلأصلالمالومحبةداالمالمحبةتتملكهكانتإذالماليهثالكلةالم

بادجاعانفسهموطعنوااإليمانعنضلواقومابتغاهإذاالذىرورالث
النحاسيةاقاثيلصناعةمنيكسبالرجلكان51نىاكئيرة

صناعتهااستعرضالصناخىكديمقريووهويعملهاكانالتىواألصنام

كانوتعليمهبولسلرتبشنتيجةمكاسبهكلتضيعللبواوكلها

مبشرآأنثوحلىبالقطاعىالفحمبيعفىيتاجرانأخوأنالمحـفاإحدىفى
جالدهحاولوتداألكـراالختجددكطائهأثروعلىتالمدينةارزمثـهورآ

تسشظيعاللماذالهقالاأليامأحدوفىاكشيسةاإلىاباالنأخاهيقنعأن
األخوأجابأنافعلتكماالكخيسةإلىوتنصالحارجالتكونآنا

ظاأناانضمصتإذاأماالكنيسةفىعضواأنخاتكونأنحسناآلخر

علىجداالصعبمنكانالفحمبوزنفومالفىفنالثنيسة
أشغالعنويبحثالمحرمةالخجارةعنالتحواناكحاسإسكخدركارجـل
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مسيحيأشابأإنقيلالحاللالمكسبتعطيهأنيمكنالنحاسفىخرى

فأرسلوتجمدبالمسيموآمنلالطعمةمخزنأيديركانجاموناسكماراحمه

منذأىالكمالذكرالكتابهفالكمأرسلسيدىيقولممالئهإلى
سلو3أغيرأنيجبأقاأحسستتعلمونكاالماضىاكتوبرفىمخددت

كانإذاأنهأحسسذلكبعداقعاكالنالتدخعادةبابطالبدأتوقد

تحربداخلىفىقاتالتبغابيعأنلىسبهوزفالأدخنانلىبهوزال
اللهحكةلكنلىكمسبمصدرالتبغبيعأنتخادينىاالرضيةالحكة

ولكن4نفسىأبررأنلتوحاوالحماقةطريقفىأسالثأنىبهتنمت
صأكه8591سنةأغسطص51منءأبتداأنهوقررتانتصرتاللهحكة

أصنافمنيفدمماأحسنلعمالقأقدمأدطسأحاولأفااعاالتبغتجارةعن

ةاحزاممطقولمعبالطبعطاقتىحدودفىوالمحومالبقالة

ءجاوقدآواحدهممياليخسرلمبانهذكرجامونمسرأنالعجيبومن
وشجاعتهألمانتهءامتدحووقدمشجرهمنحاجتبميطلبوذالجميع

أحدقالبهءاقتداالتديخنعناالمتناععلماالبضحفزمثالهانبل

أفنلكلوفىترنيمةكلطخامفىوكانكنيستهإلىحضرغريبأإنالرعاة
ترىننحمهالراعىيسألالمكانتجلجلبكيفيةداآمينأبكلمةصهضفالعظة

وظلتمثيليةحركةهىأمالمرتفعصوتهفىومخلصصادقالرجلهذاهل
التىيالنقوسكبيرااهتمامآمظغراالليالىاحدىقهءجاأنإلىمدةشكه

قىالكشيسةلمساعدةدوالرمائتىالراعىيدفىووضعألجإلأالمشـحمات
سقطماأكثرماقاسوامتحانكبيرمحكالماالإنةالعحاتهذا

اصكندرأجلهمنقررالذىالسببيكونوقدالكثبرونفيه

معركةوهىالحرامالربحتركيستطيعالأنهبولسمملمرتدمالنحاس
العتيدالرسوللنوببينهموتأوحيماة
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لبولسومقاومتهالنحلسسكندر

الذمركثزآشرصلىأظهرالنحاساسالندربولسالرسوليقول

ألتىوأحزنأيمتلىأذدونالثلماتهذهيقرأأنءالمربستطيعوال

علىيعلمونابهاأيكنلمدياكاءأحما5ضلتلبولساألخيرةأنكلمات
األجيااللثلشرأوخيرنفيمابماخهمحياخفسيكاضاريخاأنالقاال

بالشجاكةتميزتالتىالشخصياتألمعءاالساهذهبينوجدقاسوالعصور

صوتيخيلوقامثلالياضاناصعةحياتهاوجملتوالنبلواالمانةءوالوفا

حسنابدأمنالعكسعلىجدوأنيسينهورسوبيتوأكيالوفرسكا

فهضأنيلبثلمولكنهوكباسغطمنووجطـهكديماسسيثاوانهى
ضارعمنجميعاءاألسماكـذهبينيوجاالأنهعلىمرقصهمثلقدميهعلى

لهبولسأوصافومنإليهوصلالذئالشرفئالنحاساسكندر

ماياأنهصيماإلىالرأسةعامنشيطانيةشخصيةأمامأنناإلينايخيل
شولاياسحجاةفىالشيطانوأترالشيطانيالحلولالبعضينكروقد

فهالمتقاوتةدرجاتهعنبلفحسبالحلولهذهعغاليحدثناألكتاب

بهاأمسكتمنوهناكواحدشيطانبهأمسكمنفهناكوالعنفالشدة

والبأكملهاأورطةاولجئونعليهاستولىمنوهناكشياطينسبعة

مننتبينولكنناالنحاساسكناردخلتالتىالشياطينعددماعرف

جماإليصلأنيمكحنالتىالشناعةمدىلتيموثاوسوتحذيرهالرسولمرارة

ثالالنحاراسكحاكانوقدالشيطانلسلطانيخضععندمااإلنسان

هذهأقوالفأيةجحاأقوالنااقاوالنهاعتهالرسوليقولبارزآلها

الرجلأنهذايعنىلبهوسبولاقوالألخهاالخصوصوجهوعلى

أنفسهملنالشياطإاليفعلهماالقعلوأنهبهوالرسولخدمةلمحاربةنفسهنجد
اللهكلمةوعلىالإللهىالحقعلىوالتجديفوالكذبوالسخريةءالحزفى
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أفسسفىالمفاومةهذهكانتوهلوتقسرهفيحهبصعبجنرىأسلوب

الشيطانيفعلالخدمةئآبطالهاللهيجندفكاأخرىأماكنإلىدتامتأم

الحكيموصفهمالذينالقلوبالغالظالقساةاالفرارجنودهخاللمنهكذا
االستفامةسبلالتاربهناالمثالسفرفىموضعمنأكثرفىسلمان
الشربأكاذيبالمبتهجينءالسىبفعلالفرحنالظلحةمسالكفاللسلوك

23151أمسبفمفىملتوونوهممعوجةطرقهمالذيئ

أحدأيسفطوالمإننومهمويرعاءسويفعلوالمإنينامونالالنهم
الجريانسريعةأرجلرديئةأفكاراثئينقلب461أم

2112أماءسوفيمتلثوناراالشراما681أمءالسوإلمى

ذرببليغافصيحاكانالنحاساسكندرأدنالثراحبعضعندالمعتتهدومن

اإلنجيلرسالةضدوفصاحتهبيانهكلاستخدموقدألخعبرمنهوهاللسان

العارمةخصومتهفىغولبل4جهذايكتفلمأنهالبعضعندالمتصورومن
هناكإلىذهـوأنهروماإلىأفسسمنسافرأنهدرجإلىلبولس

الحقيقةوفىوسيلةأوصورةبأيةعليهءالقضابغيةآالمحمافىضدهدمث

ءالقضاسبيلكلضاربآيسلثوحشأمجولهأحدمنيتمكشكندساالشرإن

فىءجاوتهيبخشيةاوتورعأوتعففأدفىدوناآلخريئعلى

مكشئرغظلمحترماطالمالجرخلقهإنألحدهموصقاجةأمريفة
كجندىمهارةأيهيملكالنفسهفىمغرورطماعمستبلىحقيثتهفأنهمع
افقرتالماليةوسياستهوظيفتهبصببالتنهرةنحودحفلقدىسياأو

كتبتالتىالصفحاتجميعالتاريخوسيمزقالقليلونليغتنىكلهالشعب

يطللواشنطونوصفاتءجاالكلماتهذهأنأحددقيحلةلهمدحا

خائنأدعىجونسونانأحدبصدقوهلاستقاللهماوقائدايألمة

وفرانكـطيناألبيكاالبيتفىاإلنجليزداعيةوولسنقردأولنكولن
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أالضرارأحسبولسأنالثابتومنمطبقجنونعندهورفلت

الحنطةتضارالوهلاللهلعملالنحاساسكندرمقاومةجلبتهاالتىالبالغة

الكافيةبالنسرعةالنقدمالجسيشيستطيعوهلوسطهافىالزوانوضعإذا
ينتشرأنلحكنوملألغامحقولطريقهفىكلهاواألرلألمام
كلهمنوالحركةالنقدمعنكيقهالشروجنودالبفاعكلفىاللهل

الرجلمنتيموثاوسيحذرأنمنبداالرسوليجدلملذلكجانب
أنالمفسرينثقاةبعضالحظكماالواضحإذوحمومهوأضاليلهوشره
أكتركانإنهإالمفزعةمخيفةكراهيةبولسيكرهكانوإنالرجل
كشخصبولسرظيريدالوهوورسالتهبولسالقوالكراهية

عدأحهفإنولذاهاءلوابولسمجصلالتىالةالرشدميريريدماربق

معسيفعلبولسمعفعلكماوأنهأيضاتيموثاوسإلىحتمأسيتجه

وأصلهءالدالبالحقيقةفىهووهذاأيمسسقمحلهحلالذىالرجل

خصومتهمتنصبالأقوالنابسببيقاومونناالذينإنوممقه

عيونمتستطيعالمكروهانامنظربداولوحتىأشخاصناعلىاألولىبالدرجه

المسيحىدانواإلالعقجدةعلىالوافىتنصبإنهاوتراهتتقبلهأن

إلىافقيضمنولاهوذلكعلىدليلأكبرولعلبهنتمسكالذى

همءاراويسايرمركافىويمعئىمعسكرهمإلىحوليلمنالنشيض

وعدواليوممحبوباالمصمكروهيصبحعندئذومعتقداتموأفكارهم
عندمااإلنسانبنىبينالرهيبةالمأساةوهىالحماضرصديقالماضى

التحولىأوةامإاعلىالخالفبسببويتقاتلونويتصارعونالناسيتناحر

النحاساسكندربينالصرليكنلموالمعتقدلتوالمذاهباالفكارفى
بألشرديئبينمميتاختالفاوشخصينبإنصرلمجردوبولس

ايمتليمنبإنالعظىوالمفاومةاالكإراصالتالحالواحنىهو
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يتخفىالذىشيطانوالبولسبهينادىالذىالمسجحبينالثخصانذان

كلحةمعىأننالحظأنالمناسبومنالنحاساسكندرءورا

مةكومعنىالقاذفأوانحاحأوالمشتأوالمجربابليس

نستطيعوعندثذالثامنأوالمفاومأوالخاصمأوالمضادشيطان
خصومةأومضادةأوقذفاوخدلأوشكوىأوتجربةكلأننرىأن
الحقيفةفىهىلبولسالنحاسرصناسمنكامنةأوظاهرةمقاومةأو

ءجهاويقومبولسيحملفاكانالتىوأقوالهورسالتهالمسيحضدالشطانمن

اسكندرشرورأنمنوعذرهتيحوئاوسينبأنببولسخليقأكانثمومن
بعينبالحظهأنيابغىوأنهأيضةهوستالحقهالبدتنتىالوالتىانحاسأ

يتصورأوكاذبةتهمةمنيفزعأومعسولبقوليخاعوالمفتوحة

الجندىإنوشرورهأممالهتكرارعنيتعففأويرتدعقدأنه

المسيحمعتجاربهفىافلسعندماالشيطانأنيعلمأنعليهاليقظىالمسيح
اواشدوانكماأقسىليعودفانمالحظةاختفىفإذاحينإلىفارده

وجزلرلنحاسسكنللىل

وهىأممالهأحسبالربليجازهالرجلعنبولسالرسوليقول

أنلرسوليجوزيهفوالنقاثىالجدلمناكثيرأثارتعبارة

وهلوقتئذعليهتسبطركانتعاطفةوأيةالقولهذامثليقول

فىءاألعداأواألثـرارعلىالهنقمةيطلبأنيىللميجوز

الربسيجازيهاآلتيةورةاباافصترجمةسردالرجماتمنالكير

بهذهءاالبامنصيرونالأخذوقدالمستقبلإلىمنصبرفعندهمفانفعل
لمبولسبنيقولونوهماحالشرمنرونالثفمعهمويتافقالرجمة
ملالمجوهوالحزنعاطفةعليهسيطرتمابقدرالشضبعاطفعليهتسجطر

فىتعمقالذىالماقدساإلنسانوموالرجلضدشخصيايئآشهقلفى
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يمكنوالواالنتقامالضغينةاهيةوالكرالحقدعلىويعلواللهمعلشركة

عذبهمممنالكثيريئتجتاحالتىالعثماتةأوالثأرأوالتشفىعاطغمةعليهتسيطرأن
كانالذىالرجلوإنحيآراونفسيأأوجسمانيآعذابااآلخرون

الذىللسجانيقولذلكومعفيلبىجمنفىجراحهمنويئندمآيقطر

شيئآرديآلمابنفسكتفعلالنفسهبقتلبهموهومعاملةأقسىعامله
اخركلماتيكتبتجعلهالتىالعاطفةعليهتسيطرأنيمكنالاإلنسمانهذامثل

كانكيفمامخلوقالىقلبهفىشخصيةضغينةيحملوهواالرضعلىله

ءهؤالإليهمابذهبكلوهويعلمبولسلىلكنفعلومهما

ضدالكثيرمنهوسيتوقعشرهفامازالالنحاساسكندرأنالمفكرون
االفعوانهذاخطرمنتلميذهيحذروهوأفسسفىاللهومملتيموثاوس

بروحلهفأكدالباغىعلنحطهيصبأنمنأكثرالتلميذيشجعأنأراد

فإذاءاالجزمذامنمهربالوأنهيتمأنالبدالعتيدجزاعهأنالنبوة
ازدادكماواجملأرقمعاملةعوملكلماوأنهشرهفىيمادىالشربركان

لهحىالساهرةاللهعدالةأنهىالمؤكدةالحقيقةفإنوشراسةوحشية

ئنكىالاؤ4علوأنعاجالأواجالإنبهوستوقعيالمرصاد

ألنطهدونااشـطأوالباغونبغىميمايتراجعأويتوقف
فالكلمات58جافوقهماواألعلىيالحلىعالياالعالىفوق

يقولمنهناكأشاعلىنبويةكماتمفىالمفسرينمنالفربقهذاعثد

لمجوالأنناإالالمتعمقينالمفسرينمن5وسناقوتهالراىلهذاكانوإنإنه

ليسالغضبهذاوأنخصوصآيالغضباحساسهمنالرسولنجردأن

ءالممتلىالمقدسالغفبهوبلشخصيهأنانيةمشاعرمنذرةأدق

بغضبإلغحولهفنظرالـولافىالمسيحبهوصفوالذىبالحزن
استولىالذىالغضبوهو351ريقلوبهمغالظةعلىحزينا
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بسقـدالذىالغضبوحرحبالمنبسوطالهيكلطهرعندماليه

علضدالمدممعاوليخحلونوهـماألشراريفعامابشاعةنرىعندمابنا
حذاتأثرتحتالوقتذلكفىبولسكاناالرضفىالعظيمالله

الغضبتفسوهوالربليجازهيقولووالحزينالمتفدالغضب

وأمقتياربمبغضيكأبغضأالقولهفىالمرنمعلاسضولىالذى

9311222مزءأعدالىواصارمأبغضتامابغضأعماقاوميث
المؤمنأنلتيحوثاوسيؤكدفنهوداالربليجازهداذيكبعدبولسقالفإذا

يقضىلمنيسلمأنعليهشولبالشرالشريقاومأويردأنبتاتآلهمجوزال
بعدل

االرضيافىشريركلمأساةحىالواعقاسكندرالنحاسمأساةإن

أيضاثاالبديةوفىاالرضفاهءجزاسيجدكالهماكالخيرالشرأنيعلمال

فىيلحقهأبديآعاراستتحوللرةالىسثشرورهأكاقطيعلمالرجليكنولم
توالبريتبالنارالمتقدةةالبحرفىاألبدىاوةجزويكونالعصوركل

بهيحمنوكلاألوئانوعبدةوالقتلةناةالزووالسحرةالكالبخمارجآألنا

2251روكذبأوبصنع
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يماس

الحاضرالمالمأحباذلنىترقدديماسألنأل
11تىلمنـالونبكىالىوذهب

مكانفىوعظاصديقنمقتدريننواعظانيروىماأطرفمنلعل

روبرتسنوليموعظالصباحففىعجيبتيئعظتينأحديومفىواحد
اللهءلندايستجيبإلهيآعنصرافيناأنوذكرالجاذبةالدينتوةعن

تأنىقداالسحعدادهذاوأنالعاليةالساميةالنبيلةلمحياةاستعدادأعندناوأن

منوكانصعوبةكلعلىيتغلبجبارأقويامرهفايكونساعةعليه

اطوراالمبرالخاسىشارلهعلىاستولىالذىاالحساسذكوطالتىاألمظة

والراحةءدوالهينشداألديرةأحدفىيقبعوذهبعرشههجريوم
وشرورطالحياةبضجيجضاقأنبعدلدتهعنوالبححبوالتأملوالعزلة

يوحناوعظالظثروبعدجانبكلمنبهاحاطتالتىوآثامثا

العجيبهالصدتمحضمنأمعليهامتفقاكانههلالنعلمعظةارسكن
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والنبيلةالمقدسةالحياةيمقتأنهالتدينضدطبيعةفيهاإلنسانأنفيهاكر

ومعومجدهوجاللهكالهفىالمسيحفطظغرالدينأنذلكعلىدليلوأكر

الرجلينإنالواقعوفىالجلجئةهضبةعلىوصلبهالعالمرفضهفقدذلك
الناموسانهماوإنماخاصةراويةمنالحقيقةإلىبنظرمنهماوكلحقعلى

يراعةبولسالرسولورماعلىالبشريةالنفسداخلفىالمتصارعان

لقصةتجسيداتعدكاننسوالحقيقةرويةرسالةقالسابماحاالفى

االبدىديماسمصيرلناتوضحأوتعطيناالالقصةأنومعديماع
يكونألتضعيفأملكورإيحائهاالقصةرنينحسبأنهووناملأنناإال

علىالقصةلكنلهالربتأديببعدولوااليمانإلىوعادتابقدالرجل

مجيدأبداومنسيمهورةمحهعلىليئىبدأحسنأمنفاجعةتمئلحالأية

نجامدالحتىمنافىلمخينكآأنذارآكتبتوقداكاصعةاالصفحةليطمس

والجلطاناإلونحفظالسعىنكلبلفحسبالحسنالجنهاد

يلفـماالرجلقصةندرسأنأرجوذلك

الطيبةةاوالبدديهاس

أصبحأنهدرجةإلىيالمسيحيةديماممهتأثرمتىأوكيفنعلمالنحن
بإنالمتقدمإنمنكواحدبولإليهويشيرمعهوعاماللبولسصديقآ

أنهإالفليمونإلمىالخهرفىكاكولوسىأهلإلىرسالتهفىمساعديه

طابعهاوتقركالعظيماانتشارفىتأخذوهىالمسيحيةرأىأنهالمرجحمن
والسعادةجةالوتهبهمحياضهممنتغيروكيفبهاالمؤمننحياةفىالعميغ

كانداكاناوزيـجتهمينانىاسمهوثنيارجالإنقيللبرواوالسالم

وقدرةصغءأشيايسرتماكثيرآوكانروموكااحمهمتعبولدلهما

الكبيرالتأثرذاتالتعاويذبعضفاستحلراكثلذلكوالداهانزعج

التىاالرساليةمدرسةعنميناقوحمعالولدحالتحسينفىتفلحلمولكنها
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الرجلوكاذوالحسابوالكتابةةءالقرافيهايتعلمونإخهمأصدقاؤهال

هناكإلىابنهيرسلأنقررولكنهالمدرسةمذهمعنىأىوهويعلمال
الكتابمنقصةصباحكليتعلموناالوالدوكانتفيدهالمدرسةلعل

الحبقصةلدالووعرفالسبررةعلىالثتابةيتعلمونكانواكاالمقدس

القصصتحدثتوقديحبنىيسوعالسبورةعلىيكضبوموالعجيب

تبكيتتحتوقعوقديومذاتوفىةأيضآقاجهإلىبلفحسبعتهلهإلىال

أخلميهأنأرغبكأجلىمنتصلواأنأقسالمدرسةفىصاحايضمير

والحظباقامحياتهوتغيرتروموكاإلىالمسيحءوجاخطاياىمن

هذامعوحدثالثاقاررثمايرسالأنققررالهحدثالذىالتغييروالداه

الملرسةمعلمإلىاالمذهبتااليامأحدوفىزأخيهمعحدثمااالبن

فىءاللراأنالمعلموأجابءوا11كحذامنشيئاأريلهإننىتقولوهى
الصيدليةءدواأريدالإنىكالداكاناالوقالتالمستثمفىصيدليةفى

لقدوأخاهروموكاغيرالذىءالدواأطلبإننىمطلبىموهذاليس

أنجوهوكذلكتغيرإليكمءجامنذولكفهعنيداقاسياشريرأابنىكان
معماحدثالزوجينمعوحدثءاللراهذانريدوزوجىفاننىولذلك

فىالجنحالبلغتللمسيحكلياالعائا4وصارتولديهما

الحضورمنهيطلبوالدهإلىالطبيبوأرسلاليأسدرجةالعسكرقلمستشفىا

الغيبوبةيشبهفماابنهورأىاالبءوجماتابنهحاللخطورةجلةب

صنعرغيفآمنلكأحضرتلقدابثىياوقالابنهسناألبواقرب

عوأكلهاتهوقالالشابأجفانوتحركتالبيتفىوالدتك

األمخبزيتناولواأنبعديعيشونوناكثيريوجاالقدوعاشوصح
المسيحشخصفىأخذوهالذىالحجاةخبزعنيحاثونكالمالينولكن

واالثمةاألشرارفىتدبالحياةديماسأىشاوعاشواوحيوا
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كلوكانتبولسمعوخدمالمسيحإلىءفجالموالموقماالخطاة

األولىالفترةتكرنأنمابحاليمكنوالومشجعةعجيبةاألولىالمخالهر

بوضوحاهنرالذىءوالوفاواالخالصالشجاعةعنبعيدةبولسمعحياتهمن
كولولمىالةركتبعناصمارومافىاألولجمنهفىبولسيرافقووه

فليمونسالةوش

الفالبهالعالمومحيةديماس

لماالصلفىالكلمةتءجاكاللعالمديماسمحبةأنالمؤسفومن
الضعفساعةفىالنزواتمننزوةتكودقدالتىالعاطفيةالمحبةمجردتكن

ثابتوتقكيروعىعنتصدرالتىالقويةالمحبةهىبلتنغىأنتلبثال

مباغتةقجائيةانفعاليةحركةوايايكنلمالرجلىقرارإنأخرىلغةفىأو
يتسـمقرارإلىتحولتأنتلبثولمالذهنفىاخمارهاطالفكرةوليدبل

تكونأنيمكنالنىالمحبةهذههىفاالراسخوالتصميمياالصرار
إذانفهمهاأننستطيعربماالحدهذاإلىذهنهعلىتسلطتقد

هناالرسوليعنيهاالتىالعالملكلمةالصحيحالمدلولتأملنا

الكونفىاللهأودعفاالتىالجميلةالطبيعةعالمهنايعنىالالعالمإن
مياهوجداولوأنهاروشالالتخصيبةووديانشاهقةجبالمن

مورلمزاصاحبإنبهائموناتاوحيووأطياروأشمجاروخضرة

وتعبدااللهإلىابااقراكركانالعظيمالعالمهذابتأملوهوموالرابالمائة
لبستجدامجدأوجالالعظمتقدالهىباربالرببانفحىباركىداله

الجاعليالمياهعالليهالمسقفكشقةالسمواتالباسكئوبالنورالالبس

وخدامهرياحأمالئكتهالصاخبحالأجنحةعلىالماشىمركبتهالسحاب

المفجرالدهرإلىتتزعزعفالقواعدهاعلىاالرضالمؤسسملتهبةنارا

ءالفواتكسرالبرحيوانكلتسقىتجرىالجبالبيئاألوديةفىعيونأ
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حيثصوتاتسمعاالغصانبينمنتسكنءالسماطيورفوقهامأها
الصخورللوعولالعاليةالجبالبيتهفالسرواللقلقأماالعصافيهناكتعضش

االرضمالنةصنعتبحكةكلهاياربأممالكأعظمماللوبارملجأ
صغارعددبالدباباتهناكاالطراتالواسعالكبيرالبحرهذاغناكمن

بأممالهالربيفرحالدهرإلىالربمجديكونركبامعحيوان

أيهاةيصيحأنالطبيعةعالمآامايمكنمناواحوكلإلخ
81مزاالرضكلفىاحمكأمجدماسيدناالرب

تالنهالبشرعالمهوالحاضربالعالالمقصودليسذلكمنوأكثر
بهبؤمنمنكللجكاللالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذا

غربىشاعرقالاالبديةالحياةلهتكونبل

يحتفرالعـلمأننعـلمهل
حـبمنقليلإلىحاجةفىوحو

نحيبـهنسـمعمثانكلوفى

حـبمنقليلىإلىحاجةفىأنا

الخطاححالذىالحـبإلى

والـرنمءيالرجاالكلويمال

طـويالتطلعـتوقـله

الحـبمنقليـلإلى

البشرحبعننمتنعأناالطالقعلىمنامطلوباليسويالتأكيد
ماتقدبكرهاإنمكسوربقلبوقالتالرعاةأحدإلىسيدةجاعت

ذلكوالجلالالزممنأكثرأحبتهقدتكونأنتخشىوهىصغيراطفال

أكرتحبيهلمفأنتسيدقيامخطثةأنتاعىالروأجابهااللهأخذه

793



الحتهيقيةومأساتنايجبمماأقلاللهأحببتربمابل4الالزمن
ئايجبأقلمخبأنناأجمعيقجياتنافى

واالكتشافوالئنالعبقريهعالمالحاضريالعالمالمفصودوليس
راحةويعطيهلحاجتماعيآأوطبياأوعلميآاإلنسانيقيامافكل3واالختر

الحانحـرالعالمحويكونأنطكنالونفسهوذهنهوحياتهلصحتهأوفى
قهفىكانالذىاالسودالرجلاالفريتيونحملديماسأحبهالذى

لهواجرممطوخدردالعظيماللبيبوأنامهشويتزرألبرتإلىاأللم
كلالذلأللمالعجبأشايتعجبوهوالخدرمنالرجلوأفاقعالعملية
أرسلنىكنرأشتشكرنىاللهقالشويتزريشكرأخذوإذانتهى

النالمسيحعلىاألفريقىوتعوفالعالنحلصالمسيحيسوعإنهإليك

نعمةأضحتالتىالطبيةئلالوطاسشخدمبلفحسبالطبيببستخدملمالله
المياديخهلشتىالقياسهذاعلىوخذاالرضهنيفىالمتالملالنساناقه

وأعطتهالوجوهمختلفمنالثرأفادتالتىعاتوالختروالمكتشفاتاالخرى

ثاالطالقعلىبهلميكنمالمالخرمن

ديماسأحبهوالذىبولمى5بقصاالذىالعالمهذاهوماإذأ
األقلعلىتعنىوالحاكـرالحماضربملمةبولسيصفهالذىهوالعالمهذاإن

صوقواالمنظوركيرمواجهةفىالمنظورأوالملموسنأساشمعنيين

التىالمنظورةرةالحاالحياةعالمحـوالحاخـرفالعالماالبدىمواجهةفى

معنىمنالكلمةفىماصلبلمجسدويعيشونقوامفيهاالناسيصرف

الذىالعالموموالمنظورغيرالروحىالعالممحلىعيونهمتننهغاندون
أكفرموماإلممايمتدأنيستطيعوالتسالونيكل3تجارأورومامفاشيعرف

وقصورهحياتهيبنىالذىالعالموحوالمنظورغيرإلىالمنظورقمايخـراو
وعالاألبديةإلىنظردونبالخطيةالوقتىاقتععنبحشهفىمجدآاألرضف
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ثىنتمأنبناقخلأمامناالصورةتتضحوحتىالعتيدلمستقبل

شوارعفىمعأانيسيروبولسديماسلنايصوروهواظدامأحدخجالمع
ووجههالئاتجتبنبقدمبهيدبوبولسالجادةمكانإلىمتجهينروما

تمامأمشغوالهوإذيسرةأويمنةتلفتاوتردددوناالمامإلىالمنطلق

المؤمنينينالمتعبإخوتهمعهناكليلتقىإليهاذاهبهوالنىالعبادةةبئكص

هنايتلفتالطريقطولعلىالبصرزاخالعكسعلماانكديماسولكن

العظيمةومبانيهاومتاجرهارومارواخمنعيناهعليهتقعماعلىوهناك

التىالمقابرإلىبدلفانالمدينةمناالثنانيخرجوإذالشاهقةوقصورها

واالضطهادالضيقأيامفىيتعبدمونكانواحيثضاالتحتماإلىبهمتنزل

انعكساوفداثادئةاالمنةالحرةبالعبادةرومالهمتسمحلمحيث
أغرقالذىبالمنظوراقتعحلهيكشلمالذىديماسنغسرعلىكلهححذا

االضطهادمغوالفزعالرعبظلقيعيشموبلأنفسهمفيهالرومان
قيهمتثمعلكانتحيثحرقاالموتإلىيالمسيحيـنفيهيلفىكانانذى

معللصرلتركهمأو4الرهيبةالقاسيةظمانهاليضيئواوتعلقهمالنارروما

العالمعرتماأبشعفىححناكحتفهميلقونوحمبأيديهاوتصفهالوحوش
بمالاألمرمطلعفىأخذلقدأجلادواضطوقسوةعنفن

الحياةمستوكطفوفارتفعتالتىافبيلةالنفوسوعظمةالمسيحيةالحياة

بديلهأونظيرهالعالمعنريصاأنشاليمبنوروشعتالميةال
واأللموالمعاناةالنعبصورةاألخرىالصورةبرىاالنواكشه

واليستطيعهذامعنىيفنهمأنمنأعجزوححووالموتواالضطهاد

يستقرأوالوضعهذاعلىيبقىأنالداخليةحماستهجذوةخمدتوقد

يلدتهألخهاربماتسالونيكىإلىالذهابعاكأقرارهقرتمومنلحيه
عهفيهيبعدىاللالمكانألنهاأوفيهيتاجرأنقررالذىالمكانالخهاأو
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بولسمجنكمامجنهجمقدالذىاطوراالمبريدمتناولفىيكونالحتىوما

داهمخطرفىلذلكياتهحوأصبحت

يتجهالتىتسالونيكلاللهعنبعيدأمناواحدلكلإنأحدهمقال
المالشالونيمفهناكحالهعصائرقيهاويلقىويكدويسحىإلها

خدامعوآقيهاالتجارةإلىالخدمةعنتحولدجماسإنيقالحيث

ذهبمنبأطواقوأغلئهمضيعتهمالمالمحبةولكنحسنةبدايةبدأواقه

ىإحطفىأحدهمالتقىوالمالاللهالسيديئيخدمواأنيستطيعواولم
المسكراتعناالمتناعشعارمجملكانبشابلندنمدينةفىاألتوبيسباتع

بالضبلىأعلمالاالخرواجمابهذاكلفكآساخرةبنغمةقسأله
منألفأعشرينعناليقلماسنةكليكلفنىإنهبالتقريبلكاتوللكنى

أكبرمنواحدقاشارنجتونفردريكهوالمتكلمكانالجنيهات
التىوةالثررفضإلىاألمربهاتهىوقدالروحيةوالمثروياتالببرةبحار

ويدمنونهالخصوربخعاطونممنللكثيرينوالمضيعالمفسدالجانبهذامنتيصلى
لهأتسالونييجعدواأناستعدادعلىالعكسعلىفيمرالكثودكنعديها

تسمالونيالكهوهناكثدنسومالحرامربحمنيخهامابكلحياضهم

فىالمعةوكواكبنجومأليصبحواللشيطانأنفسهمباعواكنثهرةال

أحطارتكابعنيتورعونالوهمالشهرةميادينمنغيرهاأوالسينما
تظيرأوالبعثريهفأوالجماميرلهمتصفقطالما4والمفاسدالمباذلأنول

سبيلهفىوهموالكتبوالمجالتالصحفنصورهمأووهأس
صغاروهمبيوتهمقعليهمدعىالذىالحسناالسمجمهجرونقدذلك

الناسماليينيذمبحيثالشهوةتسالونيالوهناكوأطفال

وأغنيتهمالنارإلىيسعىوهوالمحقرقالفراشيقساقطكماليتساقطوا

والمفاسدالمإذلإلىكاملبجنونمندقعونوهمأمروكدآخمراليوم

004



وهناكبنتهونإليهالذىبالمصيراهمامأوتعقلأوورعدونالشرور

اللهدونفيهيتعبدونالذممطالمعبدالثثيرفيعندوهىالعلمتسالوني

واالخترلالفدسفةومتاهاتدروبفىبأكمدهاحياتهميصرفونفيم

الذىوالسيدالحقيفىالمعلمإلىرووسمقعوايرأندونواالكتشاف
ومهماااألرضهذهعلىالصحيحةوالمعرفةالحقيقيةالحكةيطى

تركنىةيمةانقاالقصةأنهاإالالبشرعندلتسالونيالختلفةالمظاهراتكن

الحاضرالعالماجاألنه

ومصرهديماس

سابقااأسلفتكااالبدىديماسمصيرعننتحدثأنهلالمنليس

أىعننتحدثأنذلكمعالممكنمنولكنهاللهيدىبينالمصيرإذان

وحلالحاضرالعالمأحبإذتركنىألعنهيقالطأنخكنإنسان
لندععيضصورهأويتخيلهأوبهيحـلمكانماتسالونيكماتعطيهانيمكن
ثداسدالرجلذاهتعقبلقدالصورةهذهيتخيلاقهرجالأحد

فبنىفاحشاءثراهاموأثرممطالتجارةمارشوقدتسالونيكمامدية

أكابرءمصاذاتدعاوقدالمدينةءوجمهامنوأصبحعظيماقصرالفسه

هرخهمفىوظلواوالمشروباثباألطايبحافلةفاخرةةولهموصنعالقوم
سوىديماسءأحديبقولمالليلاخرفىتفرقواثمربواالنغمببن

عالماثالصديقهذاالحظوقدالمدعويئبينوكانعليهتعرفصديهت

بهيلتزمكانالذىالمصطنعوالضحكتديماسوجهعلىوالياسالحزن

وأنتقعبأوألممنبكماذافسألهوصدعويهضيوفهلمجيىوهو
الحفيقةفىيقولوهوبمرارةديماسوضحكالتةءشىيعوزكال

أسبابمنتراهماكلرغممذاقياأوالسعادةطعمقطأعرفالإنىأخىيا
رجلكلأدلكأناستطيعأنااالخروقالوالنعيمالرت
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الينقطعنبعآيعطيلثأنيستطيعالذىوحدههووماهـمدفيةفىاالندوجو

هطهظهرلمعاالناسأسعدىهوجمينوهوأنهتعمأنشويالسعادةمن
ديماسبوغتشالرسولبولسةبولراحمهاآلرض

وأنالهفقالنعمفأجابهالرجلتعرفهلوصاح
الواحتهمماالرجلمعقضيـتهاالئىالفزةأنالثكدوأةأعرفهأيضأ

سيجدقأنهبظنطاسدكانحياقءوافىاعرالتىالوحيدة

وجدالعكسعلى3ضهواحةوثاتوشوجيحجةسعادةكلتسالونئالى

نفسديماسكلسيجدالوموإلىءقنىكلفاالسرأب

اإلنسالنينتفعماذاالنهبولسولمسيحلبولسظيرهدولىوهوالمصير

يعطىماذاأوننكلسهوخسرفقطتسالونيوليسصثلهالعالملوربح
ء6162متثنفسهعنءفداايإنساذا

لحنهالفرقكانأخرىةوجفمننراهأنيمكندجماسيرمصأنعلى

يأخذأنيريدديمامكانءوالعطااالخذبينالفرقوحةبولعميهوبين

هذكلمناختيارانفسهبولسوجرد4وقعرأومتعاوجاهأوماالثروة

بهيغطىثوبايجدالوهويجىأنءالشتاوأوشكزنؤانشفىيعيشومو

أنتيموثاوسيدعووهوترواسفىرداعهتركأنبعدالمئهرورجسده

عنقصةفىالرقوقسيماوالوالكتبءالردامعهويحملإليهيرع

ويتزوجهـاليخطبهايتقدملمنامتحانآأبوهاوضعبورتياطهااالجمالطرائعةفتاة

مصنوعةاالولىالقبعهصورتهامنهاوأحدةوفى4قبعاتثالثوضعإذ
يطلبهماإلىسيصليختارقمنيقولشحاروداخليامبالذحن

داخاالكتبوقدفضةمنالثانيةوالفبعةالخاسمنالكثيرون

وفيهاقصديرمنالثالثةوكانتيستحقماعلىسيحصليختارنىومن

ءشىبكلوعازفيعطىأنيلزميختارفامنجانبهاوإلىصورخها
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شنعلمونحنثءبالعطايجازفوبولساألخذعنيبحثديماسان

لمنتقدمأنيمكنالوالحياةضاعالذىومنكسبايذى

متعيمأوهياخبممشعاكاالحصولفىإالينثكرونواللغفوسهميعيشون
اللهلمجدلآلخربئيقدمويبذللمنكريمةجاليلةعظيمةعطاياتعطىولكها

يماقدىاالعظيمالسجيننرىحيثثالضةزاويةمناالمرإلىعدناذاف

ةوالشريروافادرواألمنوالمحبالخلصرىلويسرةيمنةحولهيتلقت

3ومرارومنتئةضيضاوأقساطالمحظاتأدفافىلهظهرهيديرواحداوبرى

معيتحسألستلتركنىديماسداعينيهفىوالدموعكتبولعله
بدفىقيصريوليوشأبصرهالذىالخنجرذلكمنأقسىخنجرطعنةاأ

وذهبتبروتسياانتحتهأصارخآفصاحبروش
يمكنوهلوالخيانةالغدرعنمحزناتعبيرأاألجيالكلفىالعبارة

االوقاتوأشدالظروفأدقفىحبيبهأوصديقهعنيتخاكاالذىلإلنسان
األبدصوإلىكالخيرآأوراحةأوسالمايجدأن

قطيتحررأنشجمالنهفذاكأوااللتزابممذامنديماستحررومهما

يواجبولسكقيوهوالعمرآخرإلىسيالحتههالذىالضمرعذابمن

تسالوفيبينالشاسعةالمسافاتعبرعنهبعيـداييربوهوالجالد

كروبهفقدقإىاالرجلمسكيهماديماسمسكينوروما

أحسنلوالتىالخالدةصةالضرمنهوضاعتطالاألبوعظحةالرجالشهامة
االلجهإلىالخالدالعارلحقهلماانتازكما

حدأإلمأبةوالرالبشاعةعنيتحدثكدههذايكنمغماأتعلما
النىلحالماتدسةالخطحةعنديماسارتدادالتهصةمافىأبشعفإنحدودها

ايةنمفيهيسالثأنيستطعلمبعيإآشوطافيهاوقطعاألولىخطاهاسار
هءجاوملحياتهبقيةعاشاذلكبعدلهحدثماذا
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وضاللهغيهنىاسخمرأمأخرىمرةالخدمةإلىفعادالربمنلتأديب

علىغضبالذىبولسأنباليقيننعلمنحناألبدإلىفضاعوضياعه
اعنهاتنكبالتىالخدمةطربقإلمهمرةلعودتهفحياهعادمرقسيوحنا

منسفرفىذكرهيأتلمولوحتىالقبجلاهذمنشيئاديماسفعلحمل
كانلوأنهنتمنىومنعلمالالمقدسالوحىأسفار

علىيشجعالالقصةلناتركهالذىءاإليماكانوإنعادقا

مغلوياالخدمةعغالدقيقالوقتفىتخلىوقدأنهالمظنونومنذلك

اببترتعلقأنبعدالتعسمصيرهلينالذهبفإنهالشريرالحماضرالعالممن
سندالهاالنجدالتىالتقاليدبعضفىءوجاابسراببالحرىأوتسالوني

أعجزوفأضعفنحنأماناماأليعبدوثنياكاهناأصبعإنهلتقول

ديماسالنبولسقولمنأكترنملكوالالنهاقمانحكماذمن
الحاضرالعالمأحبإذتركققد

404



51

أنسيمس

اخـاعبدمنأفضلمابمدبلكعبدفىال

61فلثامحبوبا

أنسيسسقصةسبالعجيبالشبهيتأملأنأحداستطاعهلأدرىلست
أندروكليسكانهورةالمثالقديمةالقصة4واالسداندروكليسوقصة

واستبلمادهوقسوتهبطغيانهذرعآضاقوقدسيدهبيتمنهربعبدأ

التعمنإليهاآوىمغارةوجدحتىاقفارواالقيافىفىبضربوظل

فيهايدوىأسدعزئرإذروعالداخلفىهووببنمادواالجهاوالمشقة

األسدبرفعأنالحظولكنهءجاقدموتهأنوأيقنأسدمغارةكانتإذ

ينتزعهاأنأندروكليسواستطاعفيهادخلتلشوكةأنوتبينويثنقدمه

بغزاليومكليأتيهواالسدمابينعجيبةصداقةوتنشأاألسلىيحفيست

يجدهأنأندروكليسصاحباستطاعقرةوبعدفيهامالططيشاركه

المعروقةالمصارعةحلباتفىالوحوشفريسةبالموتعلبهلمحكمالعبدوقدم

54



العجيبحظهومنأندروكليسعلىالجاخالوحشوأطلقالرومانند

فىليستخدمروماإلىبهواوجاايصيادوناصطادهالذىاالسدحوكان

علىيقفزالجائعاوحشاالناسوراىالوحشيةااللعابهذهمثل

المشاهدينوكذأماميقبلهطاكأوعرفهرأسهفيهلمجكبلأمامهفربسة

الوحشألنأندروكليسعنوعفىمثيرمعثهداعظمإلىالموتومخول
هذهحظيكنهماوفوأوفىاإلنسانمنأرقأضحىالضارى

العبدانسجسقصةبعيدحدإلىتشبهفانهاالخمالأوالواقعيةمنالقصة

بيئحدثتمحيحةعجيبةصداقةولكنفليمونسيدهمنالهارب

بلءشىكلىغيرتييهوذاشطمنالخارجاالسدوبينأنسيمس

كعبدالباالخرأحلىوربطتوالحوالعبدبينالتاريخمسارمححت

القصةهذهشتابمأنيمكنملمحبوباأخأعبـدمنأفضلبلبعدفـما

فيمايلى

المذنبالعبدسانسي

عبدكلمةمعنىنفهمأنالعشرينالقرنءأبنانحنعليخامهلاامنليس
ولكنالمؤرخونكتبأولناومهماالمالدىاالولالقرنفى

الوقتذلكفىتعدكانتوالتىالرومانيةلراطوريةاإلمأننعلمأنبكفى
النسبةهذهأنعلىالييدمننصفهمكانالناسمنمليونآسفين

ءاألغنياكانالكبرةالمدنبعضففىينةمالإلمماينةمدهمنتختلفكانت

أفهعشرينظككانتإنهاواحدةعاثلذعنقيلوتدالعبيدءاقتنايستطيعون

ريمامدبنةفىأحممحتىالعبيدمنالمدنكعذهمثلنىالغالبيةكانتثمومنعبد

القرارهذاألحىتجهمغيرعنديزممعجنثياباالعبيديلبسبأنقراردر
العبيدمنخاطسأخماسأربعةأناكتشافتروماألنقصيرةةفتربعد

سادتهمعلىوالثورةالتآمرعلىفيتفقونالهائلدهمعاالعبييدركلثالاوخافو

604



آالفرةوعاألحرارمنألفمائةبهاكانالحكةمدينةأثيناإنقيل

القانونحرموقدالعبيدمنألفواربعمائةاراالحراألجانبمن
الجادعناليفرقصاحبهعندفهوالحقوقكافةمنالعبيدالروماق

روماقمواطنأرادوفدءوبشالهلمجلوكابهيفعلالهيوانأو

جموتلالمتوحشالسمكبهابركةفىاغضبهلهبعبديلقىأنبواليواحمه

قيصركسطسأواطوراالمبرمنءرجاسوئيمنعهولمالقاسيةبأسناخهانهشأ
طيورمنطائرأقغلالعبدالنعبدآقتلنفسهاالمبراطورهذاولكن

يموتكيفترىأنلمجردعبدأقتلتسيدةإنقيلوقدممانال

قتلهإلىيدعوسببمنهناكشيئأوليسيصنعلمإنهلهالقيوعندما
تصلحيموتوهولهروئتىأليستأمرمنيكنمهماولكنقالت
إلىاألوقاتبعضفىالعبيدأثمانوصلتوقدسبباتكونأن

عبدابباعاإلنسانكانحالأبةوعلىلتفاهتهايصدقيكادماال

موروئآعبحأيولدأومعركةفىأسرأيؤخذأولحاجةسداأولدفيءوفا

الكنابمنالعبيدمنرونكثهناكوكانالعبيدوأجدادهأيائهعن

الرواقىالفيلسوفابكتيتوسإنقيلوقدءواألطباوالفالسفةءوإلشعرا

الرجلءغباالحظالنهيقتنيهأنءاألكنيااحامنطلبعبدأوكان

منالعظىالغالبيةولكنوتثقيفهلتعليمهفرصةلهتكـونأنوأراد

شربرةبهايعاملونكانواالتىالقاسيةللمعاملةالفعلدبرنشأتالعبيد

سرقإذابعفهموكانوالشرالفسادضروبكلإلىتلجأقاسيةوحشية
اللصمناحرسمعناهمابحرفـنوجظعلىيرسمآنيجوزمثال

بيتمنخرجأنهويبدويمالقدهالعبدأنسيحسنشأوالبيئةالجوهذافى
حياةإلىربوهسيدهسرقلعلهأوهناكشيئاأتلفولعلهسيده

القديمللعبدالدقيقةالصورةوتعطىذنبهاتحملحقوقبال

74



ادبلمعبدسيهس

وسنتاجميلألفرحلةفىروماإلىكولودىمنأنسيمسسار
فىولعلهروماالكبيرةالمدبنةإلىينطلقوهووأحاسيسهمشاعره

مشاعركلمنخالوقدالحماتدالعبدأوالامامنأريبدالقديمةحياته

منالصنعتالىباكملثاالدنياتجاهبلفليمونسيدهتجاهوالحبالمودة

ومعالعبيدكلشأنشأنهواالستعبادوالمشقةوالتبالضيقيماقعبدأ
أنإالمتميزةطيبةمعاملةكانتلهالمسيحىفليمونمعاملةأننثقأننا

متتجعلبينهمماالقائمةوالتفرقةوالعبيداالحراربيئالضاريةالعداوات

القلوبفىترعرعوتءوالبغضاوالحقدالكراهيةعاطفةتنموأنالطبيعى

إلىالماتزالختلفةبابهابأسالعنصريةالتفرقةأنإالالرقألغىالعالمأنومع
مسيحيةسيدةجلستالناسبيناهيةالكراسبابأهممنواحدةاليوم

ومشاكلهمالخدمعنيتحدئنوكنثرياتسيداتعدةمعارستقراطية

فترةالبيوتنىوسـالمءدوبيستقروأأناليمكقوأنهمومتاعبهم

اآربعةبيتىفىلهاعندىالنىالخادمرلكنميدةالموقالتطويلة

وأجابتزنجيةأمءبجضاهىهلاألخرياتاصاحتوعامأعشر
مواطنفىنحدثناولفدأبيضقلبصاحبةبأخهاالكويمةيدةالس

األوضاعمذهمئلعنالمتسببةواالحقادوالمتاعبالمعاناةعنسابقةكثرة
المعجزةتتوحلهالقلبجراحةنجحتقيلةسخواتمنذءاألرضكفى

حيثأفريقياجنوبفىالجراحةطذهوبدأتاخرإلىإنممانقلبنقلفى

أشمدعنيفاقاسياقلبامجملاألبيضالرجلويبوجيثالجنصريةالتفرقة

وقداألرضفىهذاكلفطتالتىالخسطيةولكهاالللسوادمنفحمة

حيواققلبأنسبعنالفلبجراحةفىالمثهوريئءاألطباأحدسثل

اليدرىوهوالرجلصدقوفديرالخنزقلبإجابئهوكانتلالنسان

804



تعودعندماالمغتسلةالخنزيرةقلبهوالخطيةفىالمتمرغاإلنسانقلبن

الحمأةاغةمرإلى

منحرفشخصفهوافاالنحررحلةفىئانيأأنسيسىوذهب

تنحرفالذىالخاطىاإلنسانيمثلهووظالمآأوسارقاسيدهبيتمنخرج

اكلصةاالنهكذاتفعلدائماوالخطيةالمستقيمالحياةخطعغالخطيةبه
لسسآاإلنسانرىفإذااالغرافأوالقصورتعنىاللغوىأصلهافىخطية

يعملانايعرفمنالوحىقالثمومنمقصرقهويبلغهالهدفنحو

التقصيرخطية471يملهخطيةفذلكيعملوالحسنة

انحرفإفاأماالحياةمنالهدفإلىالوصولعدمأوالقصورأو

أنسيسىاغرفوقدالهدفوأخطأانحرففقدذاكأوالجانـاهذافىالسهم
بلاألرضفىلنللمنحرفصورةوهوثرمنفعلأوقسرتجا

صالحايعملههنديسمعأوقسدوازاغواالجميعالنالبشرصورة
321رووالواحدليى

ألفمنيقربماقطعلقداالنحداررحلةفىثالثأوذهب
كانالرحلةمنميلكلفىأنهنتاكدأنولناوروماىكولوبىبنميل

البعيدةالكورةإلىدائمآاأنجناعتدفعالخطيةوانحدارآوأءداديويز

رقيقةالحياةمعطريقهاءبدفىاليوتجورحالمتنيورةالثاتبةكانت

عنتكتبكاتتوعندماالقحساسةالمشاعرمزعةالعواطف

ماباتهاتبللكانتالحياةفىالكريمةالصورمنغيرهعنأواإليمان

ورةااعلىتظللمالبعيدةالكورةإلىسارتوقدلكنهابالدموع
ثيورماوالشاعرالبعجدةاممورةافىهناكأستقرتألنهاالجليلةالقديمة

الذىلالنسانصورةكاذببكيهالضاخإبمانهعلىبنحنىوهوأرنولدز

االرضفىالخطيةمعالقاسيةالرحلةفىاالنحدارطريقفىيسير

954



ألنافعظيعنىأنسيمسدااالممإذالضياعرحلتهفىبعآرذهب
55سيدأمأبوهأكانءسوااالسمهذاأحماهمنراودالذىأالملهووهذا
نافعغيربولسقالكاجعلتهواالنحدارواالنحرافالحقدولكن

والحيوانبالمرةناغيرأنتلهوقالاتمرفليمونعليهنحوربما

بهحهوىإذاإلنسان3حيافىالخطيةتفعلوهكذانافعالنهمنكأفضل
ليكونمناواحدكلاللهخلقلقدفائدةوأقلالحيوانمنأحطلتجعله

فتجعلهتماماالعكسىالخطقتدفعهالخطيةولكنمعيناصالحأنافعا

يعاونأنمنبداليحطمينفعأنمنبدالبؤذىلنفسهيعيش
ينقعالذىيوانالحمستوىإلىحتىيرتفعونالالذفيالناسأكروما

ويضرويؤذىيفسدأندونيأخذمامقابلويقدم

بالذاتروماقصدلقدءاالختفارحلةفىخامسآوذهب

والذاهبءاالختفامدينةكانتروماألنالطوبلةالرحلةهذهوقطع
فىيعيثىأدتيودالعادةفىوالخاطىمفقوديقولونكاإلها

كانتأممالهمألنالنورمنأكترايظلحةاالناسوأحبالسيدكقولالظالم
النفسءعالبقولكاالكبتوما391يوشريرة

حتىالباطنعقلهإلىالواعىعقلهمنالكثيراإلنسانطردمحاولةإال

عندماماحدعدتنخىالمحاولةهذهاننعلمولكننايذكرهأوتأملهال
وكثيرأوفسادإتجمننفيشمالكترةوينفجرالباطنالعقلبثور

عنهوافعجزءشىكليخبئواأنأرادواألحممبالجنونالناسأصيبما
ذلك

شبهةوالوالعذابلوفواالفزعرحلةأنجرآالرحلةوكانت

4إنسانمنحركةأقلعنديتصوروهومعذبأخائفارومافىعاشأنهفى

حكم5يثئظرهاربمجرمإنهعليهايقبضواواصبوأضهماكتشفأنه

14



برتكبونالذفيعلملوبامعذصماحبهالركتدائمأوالخطيةواإلعداملموت
اإلسرلقلالمراتاالفلترددواراحلىفىتركهمأنيمكنالأخهاالخطية
غنىذلكفىفرقوالالمحرمةدةالفاشهوخهاعلىواالنكبابإليها

مودىذهبعندماضعيفأوقوىلنبجاهلأومتعلمبينأوفقير

مودىمسزياأحدهملهقالاإلنجليزبالدإلمماالتبشيريةرحلتهفى
وقال3قليامودىفأنصتالمعذبينءاالفقرأجلمنشيئآتفعلأنأرجو

بالنسبةمثعزعةداكأةالخطيةإنالمعذبينءاالغنياأجلمنأيضآوارجو

اءسواحعلىوالغنىللفقير

المصدالعيدأنسيمس

أغربرومافىهلجهتجافإنوعجيبةةمثيرأنسيمسرحلةكانتإذا

العنايةخطفىخيليأويتصورماغيرعلىالرجلسارلقدواعجب

الهروبيستطيعأندونىاألر5سيامنهربلقدالمرسوم
إيطالياإلىأسيامنهتأخذسفينةوجدعندماظنلقدالممماوىسيدهمن

ويمحتالسفينةقنلتهوعندمايقولونكماحظضربةأوعابرةصدفةأخها

اللهلهيريدهالذىاالتحاهايندفعأنهيعلميكنلمالغرباتجاهفىشراعها
ئىوجعلتحاصرتنىقدامومنخلفمنالمرنمصاحقديمأباقام
روحكمنأذهبأيخاأستطيعهاالارتفعتفوقالمعرفةهذهعجيبةءيدك

وإنهناكفأنتالسحراتإلىصعدتإنأهربأينوجهكومن
أقاصىفىوسكنتالصبحجناحىأخذتإنانتفهاالهياويةفىشتفى

931551مزيمينكوتمسكنىيدكأيضاتهدينىفهناكالبحر

روالكبيرةالمدينـهإلىدفعآودفعهيدرىالوهواللهبهمكألفد

يلتقىحتىميلألفرحلةبقطعانلتجدبدهالبدكانلقدبعلمال
نرىأنالمناسبمنأنهعلىيهيلىعلىالخالصلينالاللهمنالمعينيالرجل

114



الفزحنىالضيقههذاأكانءوسوابعانيهكانالذىالضيقفىأبظصآاللهد

حأأنهيبدوإذالفاقةأوالحاجةاأفأحدهمبئصوركماأوالخوفأو

إليهيسكنالمدينةفىمكانايجدولموجماعواحتاجنقودمنبيدهما
ميموممامحضطربأجائعألججلسالمتعبتانقدماهتحملهفنصبفيهيسزيحأو

ءمسيحيةإمرأةألمحظةتلكفبهوتمرروطهياكلمنيكلأعنابعند

جهمتىالاناالكاتبتخيلكالمايقولبهوإذاننهسهعنإلجهلتنحدث

لقدععتلهافيقوليسوعميحالمعنتحدثهولكخهاالنافساحمهءلثى

المسيحرسالةلهيقإمحيتبولسإلىفخأخذهكولوسىقاالسمامـلى
ولكنى4وكستهأطعمتهالمرأةأنيتخيلوالكاتباظالصرسالة

ءفحسبالرسالةلهيقدملمفبولسذللثمنثرأكهوماحدثأنهأعتقد
ابضابولسدعاهلقدواألمانلخانواوالعطفلبالهقدمبل

دىياسصالبدموعالرجلويصيحابنىيايناديهبودسأنسيمسرحمع

يعاملوتهفيهمهـثالصوكامياناآلرحقعبداتعتبرفىالناسإنعلىكثيرهذا

قولبولسولكقوأفضلنهاهمالحيوانويرونالمعاملةأقسى
المحيتوفتحتبزالعزالمحبوبوإبنىابنىأنتيأولدىكالله

المسيحبسرعإلىبولسربإلىبلفحصسببولسإلىالالرجلقلب

الفادىإلىالناسجذبفهالمحبةتافعلماأكثرمانفس

يمالكانإنهبوثالجرالالعظيمالقديمسأبيهاعنبوثافنجلينقالت
جملئهكانإذاألسمنغيرهعيونفىتراهمماتختلفالعبونيبآمننرعاعج

استطأعتجومنناةوالزاللصوصوالناسأشرقالكامنةالحالوةيرىأن

راىلقديخهاسقطواالتىالخطيةاوكلمهمنالناسآالفيرفعأن

الضاخالشريراآلبقالحبدلخفيسالقيسسأنسبولس

212



النافعالعبدسيمس

شخصاجأبتعبيربلشجاعادلثتدعودةمنواعظحهاأجملياوما

الحقيقيةمشكلتهكانتحراالعبدعادلقدالمسيحفىجديدةخليتةاخر

والخطيةوالشرالفسادعبوديةكانثإذلهفليمونعبوديةمنأكقر

قيدهربماجدوىدونالمراتععشراتتقويمهحاولفليمونأنبدوال

ضأنتستطعلمواكهماجلدهمزقتحوجعةقاسيةضرياتبهأوقعأو
أنيسطيعالوأنهعليهالخعرسلطانالمتشارلسرأىماعناقلبه

رائحةسموتسالذفيالشبانبستطيعهليأقماكتبعلجهاارادتهيمالمث

أنمرعبأمرهوبمليفهمواعلنظرةيلقواأنالجمجلةاألولىالثأس

معدومةإدةوإرمفتوحةبعيونمحيقةهاويةإلىيتدحرجننثسلىاإلنسانيرى

صالحكلأنومجممعأتوقفهالتىاإلرادةقوةطلكوالنفسههالكينظر

كذلكفياليثنلمالذىالوقتيذمىانيسخطجعالذلكومعتركهقد
أمامالمرأةولمحفتاألولمالكحأكامنبشدةالحزسوانظروالواة

جربتلتدبنالمإلىتوسلنىأنأرجوىياسياقالتباكيةىالقا

إلىأدسدنىسالمسدسدطانامستعبدةإقوفشدتأخرىطريقةكله

الخطيةمقيدالذبئالعبجدأكثرماالشربعنسأمنعفهناكالسحن

ومحطمالعالممحررالمسيحإالقنجاتهمواصباولماالغاللحنأصىقيود
زوجينمعالجهفىحةصالحتعبتبعنفناتستعباالاألغالل

الخالصجيشإلىسلمتهماوفشلتوسيلةصلبمعهحالتحاسيريئس

مكوثالمشيطانمنينقذهماأناسطاعالنعحةاتجيلبواسطةاألى

دفعتصلىاجيحثإلىجالححاكامصاريفباصفعالحكولطوقاهمت

لالخالصىأجرةندفعأننستطيعملولكنالمثاذأجرةةالحكو

إلىفهـابهفىأنسيمسأنالمؤكدومنثناالسيدفعلقدنفسد
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نالوقدولكنهكتفيهعلىموضوعثفيلجبلتحثيرزحكنكانوما

عنالخطيةجبلسضطأنبعداللهويسبحويطفربقفزمتحرراعادالخالص
4هاحا

أيضاالمساواةأعطاهبلفحسبالحريةأنسيمسالتجديديعطلم
جهةمفىالمسيحيةأسلوبلنرىفنتوقأنالبدوهناعبدآيعدفلم
فالمسيحيةثوريايكونأنيمكنالاالسلوبحذاوالعاتجةالرقطةش

نفموربماوالعاللالصالخسبيالترضاهأوبالعنفتؤمنال

عندماقالعندماالمسيحالحعيدعنستينهلرمجيمسكتبهماقوأنالوهذا

بنفسواألطفالءالنساإلىبعينيهينظررأوهالناسببنالمميحسار

أظرهولكنههذايقللموهوالرجالإلىبهاينظركانالنىالنظرة
والعبيدللرقبالنسبةعهنفواالمرالجميعبفثصهاالىالواضحةبالمورة

أوبت3فيهعاشالذىالعصرفىالواضحةالعبوديةمظالمضايخطبلموهو
شاوللقدموجودةتكنللوكاتصرفولكةانحتالفةالطبقاتعن

الدينرجالوزارتنهرقةأدفىدونءالففراومعءاالغنيامعطعإمه

يتححلمولمإثارةودونءاصوااعلىوالخطاةالعشاريئزاركماالمحافخليئ
وإنكالودوداإلنسانجاةعاولكنهالشخصيةالعـادأتعنآكثير

الساميةاألمورعلىقلبهيضعإنسانألىالسليمالقصرففئتتقأنقستطيع
إلمطالناسيقسمونالنهمتفنهمهأنتقدرلالناسأنفىالسببهوهذاولعلى

نقسـماليومإلىنزالماونحنسذاهيفعلفلمثهـوأهمتعددةطبقات
ومقدلملىودنيوىوحىوهـومادىوأجنبىوطنىإلىءاالشيا

شونيعيالذينأولئكالبشرمنصنفانإالهناكيكنفلمللمحبحبالنسبةأما

وحتىلمجحسدويعيشونيونممنوغيرهمأوالويضعونهالهمع
ءوأبناإخـوةالجميعانالحقيقةتجاهليمكنالفإنهالتقسيمهـذامع
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نجدبولسرسولهإلىالمسيحمعتحوالفإذاالواحدإلله

الاللهءأصدقاكابهفمماربلكوسقهركاأوءالئىزات

بولساكشوطالصورةهذهعلىعادةفيهتنئالصالالناسإدطقالإذ

لنسيةبايتمتعأبوهكانومقتدراعجيبوجهعلىناجحارجالكان

الحالميسورةعاليةطبقةمنكانأنهعلىتدلالئلالدهوكلالرومانية

وتركالرسوفىلمركزهدعىعندطبهرىبلكلهجمهذايباللمولكنه
وأصبخالمسيحأجلمنتهأسعنوتخلىالخيامصناعةمنليعيشائهمير

مخعلمآوكاألالسعادةمنتهىقذلكيفعلوححواالرضبهربرحالة

وقداقواضعفىآيةكانكاالئيلرجلماعندتعلمالذىالرجلودكن
ثبهيودأعتهفىوهوعندهنتهرمحطمروشانهالهاربالعبدأنسيمسوجد

عالمندلقديدةاالصدافبعضالتقطآفاشعرتلقدقالالذىالعالمذدك
إلماوصلالتىالمعرفةرأسهتدرولمالعظـمالواسعتهيفةالحكرشاطى

محاولةأيةعليقدمولماإلنسانبنىمناالخرينعلىعطفهتفقدهاو
اللهبنعصةأمكنهوقدالرسولىالعملقالحافلمحلهفىبنجزهاأندون

ذلكرمعوقوةبنجاحالروماذالعالمءأنحاقالمسيحكنيسةيزرعان

عطوفآكانالبشربنىمنغيرهعلىعقرتهيرفعيجعلهلميمالطبهاحهفإن
المسجطرالفكرعندداداوهوءياالكبرأوالتعالىفهيبهرولمالعطوفينكأرق
وبالحقيقةالمتفاضلةالعظيمةاللهنعمةمافتقاالذيئالخطاةأولأنهعليه

دىاولالفاخمهاسففىولاحهصفىبروزاااألخاذةوداعتهكانت

وهواليرفعالمسيحليسوعمعأوالعبدالسيدبولسكسبلقدجمنهفى

التىوالمساواةالمسيحىالمستىإلىكليهحايرفعهمابلباالخرويهبطاحدهما

يرتفعوذلكومعوأنثىذكروحرطعبدهبينتفرقلمبهاالمسيحءجا
صمنفليمونسنجمالذىالقانونمنأعلىالمسيحيةويرىقانونكلفوقما
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وندقتلهءشاوإنعليهأبئءشاإنووخادمهعبدهتجاهصرف

المسيحيةإنقالمنولكنالوضعيةالرومانيةالقواننمنعقابأوتدخل

القواننإنقالمنأوبشريةقواننأيةمعتنساوىأوتنزلأنيمكن

الصحيحهوالعكسإدنتحتوجهاأوالمسيحجةالمبادىتحكمأنبمكناالرضية
وحشابلإنسانأأومسجحيايكونالفليمونإنالذهبفمبوحنايتهول
المسيحيةاألخوةمستوىإلىورفعهأنسيمسبمسامحةبولسءندارفضإذا

بالحريةيادلمبولسأنالسببولهذاأيضانذكرأنالمناسبومن
أخاعبدمنأفضلبلبعدمافىكعبدالضاأيءباإلخابلوالمساواة

61فلمعآوالربالجسدفىإليكيالحرىفكمإلمطسيماوالمحبوبا
الثورداطلقتكاهذاكللتحقيقالثورةأوالعضفإلىاالمريحتجولم

ءالدماوسثكتءواإلخاوالمساواةالحريةالمعروفشعارهاالفرنسية

والورةوالطغيانالعنفمقامالمسيحيةفىالحبقامإذأنهارآوأسالتها

والتحزبوالشرالحكلدحوابمكلعلىوالسالموالرفقوالجودالحنانوعال

نحوءببطحركونيالبشرأنالمؤسفمنأنهومعواالناقسام
إلجهاالناسيتحولأذيفلالالمسيحولكنالعلياالساميةجحيةالمحالمبادى

الذىروحهبسلطانولكنالتهانوذأوالسيفبقوةأوإهاكرعنأوسرا

منواحدخطعلىأنسيعسووفليمونبولسفيقفالجحجعيتمالث
محبوباأخابليسوعالمسيحفىالحقيقىوالحبءواإلخاوالمساواةالحرية

اوالرباصحـدفإنيكرىباطفكمإلىسيماوال

أعطتهبلوالحبءواإلخاوالمساواةالحريهأنسيمسالمسيحيةتعلم
أفقدهالذىطهامعنىإلىأنسيمسعادإذوالشفعالصالحجميعاجاتبهاإلمما
فى5دلبولنافعاكانأنهالواضحومنناقعاأصبحإذواالئمالشرأياه

مونفليإرادةبدونقسراالنفعهذأيمونأنبولسيرغبولمروما
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المسيحيةوالحياةإليهقأعادهالنفعهذامنأيضأفليمونيحرمأنيشألم
الطريقبدتمهمانفعهافىوصادقةنافعةتكونانالبـدالجديدة

ظيمرنإلىبولسكتابأنسيمسحمللقدوخشنةقاسيةأمامها

للبذلاستعدادعلىكانرقبولالمنفعةفىيثمتركواأنالجميععلىوكان

وكانأنسيسعلىدنمنلفليمونيكونأنيمكنماموفيأءوالعطا

تواجههقدالتىالنتائجتكنمهمافليمونبيتإلىثابتةنجطىيسرأنسيمس

يقدمأناستعدادعلىنافعكإنسانوهوورجوعهتوبتهفليمونيقبللمإذا

علىتصممحيماةكلتفعلكماءسواحدعلىالموتأوالحياةفىالنفعهذا
مشقاتأومتابمنتتكلفمهماوالصدفواالمانةوالشرفالحق

والنفعامةوالكرالشهامةفىأقليكونأالفليمونعلىوكاناالمأو

التىالمسيحيةالشركةوانضصارعسأنسيوتوبةبولسعرضفيقبل

أنسيمسأنالقائلالتقليدصحوإذامستوىأعلىإلىجميعاترفعهم

ءازاهنافنحنالمسيحأجلمنشهيديئابنهمعوماتفليمونمععاش

فىمعأالمسيحيينتربطالتىالمسيحيةالرابطةعليهتكونأنيمكنماأحمى
المسيحيةباألخوةالموتأوالحياة

الواحدةناهزعرعنفرانسسكوفىاالمريكيننالقضاةأحدمات

باقاتمنمئاتالجنازةفىةاالسءوأصدقاأصدقاوةأرسكوقدوالتسعين

ةلألسمجهولشخصمنكانتهاوأكبرياقةأجملولكنالورود

بدلةيلبسجدافقرارجالوجدوهالمجهولالصديقعناستفسرواوإذ

أجابوأجملهاباقةأعظمقدملماذاسئلولماءالزرقاالعمال
منخروجهفىالفاضىأنتظريومكلكنتوقدالشارعكناسإق

ظلناوقدالشارعاكنسوأناجوارىإلمايسمروكانالبيت
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إلىيسيرأنيأنفالالطيمالفاضىماطعشرينالحالهذهلى
مممزياةلىويقولشيئآأساوىالالذىأنامعىويتكلمجوارى
قليمونويدأنسيمسيدقىيدهبولسوضعلقدمررئ
تعطىالتىللمسبحيةيحمارمزأواالجيالالفرونمرعلىالاللةوعاش

واصلدمةالصالحووالحباإلخاووالمساواةيةالحرالعبد
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51

غايس

ماتصنحهكلمانةباكفحلاتتالحببأيها

يوه3ءالفرباوالىخوةاالى

يتركأنوليمعلىوكانجدأفقيرةكولجيتوليمالصبىأسرةكانت
يكنلوالديهألنذلكبنفسهالحياةفىطريقهليشقمبكرةسنفىبيته
أمهأعطتهوقديعوالهأنحتىوالالمدرسةإلىارسالهاستطاعتهمافى

وقررويصلىبوميأيقرأهانمنهوطلبتالمقدسالكتابالودلكهدية

يكنلمعجوزلبحارمساعداوالثممعالصابونصناعةفىيعملانوليم
دوالرعنعبارةوكانمرةالولمرتبهقبضولماالصناعةهذهغيربعرف

الذىالكتابمنوعلمدتهطكمنهجزعآأنيعرفكانواحد
يأخذانيقبلاللهكانإنوقالالعشورتقديسضرورةأمهلهأعطته

فصاحبآالمصنعفىثريكأوليمصارالوقتوبمرورإياهفسأعطيهالعشر
اللهمملالجلإيراداتهكلعشرفيهرصدالبنكفىحسابأوفتحله
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وأخذاقاالعشرينإلىيزيدهالربنصيبوابتدأالربانجحه

كليوزعحياتهمناألخرةالسنواتفىكانحتىمتواليأارقاعأيرقع

فىواإلحسانالخيررجالأعظممنأعثبركولجيتماتولمالربالربح
الواضحومنالكنيسةفىمتقدمأعضواغايسكاناالرض

الصقوففىقفالذىالشخمالوديمكانفقدذلكومعغنياكانأنه

يوحناالرسولإليهكفوقدلمجميعوالمساعحةبالمعونةيدهيمدالخلفية

الناسيحتاجمءثىكلفىالشاملالنجاحلهوينتظرمملهيمتدح
الواجبيدركونلعلهمالرجلقصةفىالتأملإلىالكنيسةئءاالعضاسماوال

تأملأنيحسنولذاالقديسينمةوخاللهكلفىيوأجههمالذىاالمثل

ةيلىفيماالفصة

عحللناللرجلغايس

وقداألولالمسيحىالعصرفىالشائعةءاالحمامنغايساالسمكان
رفيقالمكدونىغايسفثناكاإلنجيلمنموضعمنأكرفىذكرهءجا

المدينةفامتألتدأفسسفىالهائحةالجماهراختطفتهوالذىالسفرفابولس

غايوسمعهمخاطفيهتالممثهدإلىواحدةبنفسفعواواتداضطراباكلها

وهناك9192لالسفرفىبولسرفيقىالمكدولينخسوارسر

تسالونئالحاهلومنمكدونيةإلممابولعميااحمبالذىاالدرغايوس

4ت02أعوتجموثاوسالدربىوكايوسندسوسكوخحسأرستر
المكدونيةالمدينةدوبارسمنأنهواخروندربةمنأنهالبعضويظن

وهناكآنفاإليهالمشارالمكدونىغايوسأنهيعتفدونفهمولذا

أممدلبمأنىاللهأشكركورنثوسفىبولسعمدهالذىالكورنتىغايس
هوأنهويعمد41اكواوغايسكريسبسإالمنكمأحدا
عليكمبسمروميةرسالةاخرفىبولسإليهأشارالذىالشخصنفس
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االلنأغلب6132روكلهاالكنيسةومضيفمضيفىايس

ئنا01ومغالثالثةرسالتهيوحناالرسولإليهكتبالذىغايسهواألخيرأن
غايسهويوحناعنهيتحدثالذىغايسهلبالرأىنفطحاننستطيعال

فىبرزاشخممانماأمكورنثوسفىممدهوالذىبولسيذكرهالذى

أنهواأليخرالرأىيرجحالذىإنالمؤمننوإضاقةالكرمدائرة
أيضأصدهالذىبولسطريىعنالمسيحعرفاألغلبعلىالكورنتىغايس

أحمعأنهذامنأعظمفرحلىليسبقولهيوحناإليهأرسلالذىغايسبيما
دلظئعلبشجعقدمما4يو3بالحقيسلكونأخهمأوالدىعن
يوخامعنحنحالأيةعلىيوحناطريقعنبالمسيحآمنتدبأنه
الحياةفىالنجاحعليهايكونأنيمكنصررةأجملعلىناجحرجلامام

األركافىاإلنسانهاإييتوقالتىاألمورأشهىمنذاتهحدفىوالنجاح
فىللتاجرالحطوةوالكلمةالحياةفىالبمثركلإليهايسعىالتىاالمنيةفهو

اعهاخرفىوللمخرعمدرستهفىوللطالبمصنعهفىوالصاحتجارته

فىاالساسىالخطألكنمعركتهفىندىواكتشافاتهفىوللمكتشف

لهالواجبالتنظيمأوللنجاحالصحيحالتقييمعدممنينبعالحياة

يضعأنهغيرالنجاحأنولكللهويتمنىلغايسعويلىيوحناوالرسول

القاعدةيضعأوالصحيحالنجاحيؤسسهناوهوالمهمقبلاألهم
ناجحةنفسكأنكماالنفسأنجاحعلىحقيقىنجاحكلعليهايرتكزالتى

الختلفةوالميادفيالزوايامنلالنساننجاحكليأنىأنمنماخالالحقيفةوفى

يمكنالوهذاوالناساللهأمامنفسهنجاحمنمتأكدآاإلنسانكانطالما
بالحغه5وسلوكامعرفةبالحقبجملتهاالحياةارتبطتإذاإاليتحققأن

أحمعأنهذامنأعظمفرحلىليسبالحغتسلكأنككمافيكالذى
المسيحىالمفهومفىوالحقبالحقيسلكونأحمهمأوالدىعن
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يكونكيفوعرفنافيهالحقوتجسدءجاشخصبلءشىمجرديس

المسيحمعرفةقبلاالساسهذاعلىالنجاحالىسبيلوالالحق

الذينوالتاريخالكتابابطالقصةنراجعوعندمالهالحياةوتسليم

اللهبمعرفةخطواخهدابدأواالذينهمأنهمنجدالمسيحىبالمعنىتمامأنجحوأ
فيكالذىيالحقفيهمالحقاصبحأخرىبعبارةاومعهثركةوال

عليينأعلىإلىبنجاحيرتفعأنوعلالنجاحعلىفيوصممعندما

المحظةمنأمسك4لهساجدةوالكواكبوالقمرالشمستصبححتى

معالربوكاناللهمعوساراللهعرتإذالخيبطرفاالولى

علىموسىوقفوعندما932تكناجحارجالفكاذيوسف

النجاحهذايكونأنيمكنالأنهأدركالنجاحدربمناالولىالخطوات

فرعونابنةابنيدعىانأبىكبرلماأنهحئىبهواقسكاللهمعرفةعنابعي

بالخطيةوقتىتمتعلهيكونانعناللهشعبمعيذلأنباألحرىضال

المجازاةإلىينظركانألنهمصرائنخزمنأعظمغنىالمسيحعارحاسبا
اللهبيتفىالهاجعالصغرالصبىعرفهماوهذا114262عب

3بم0001سامععبدكالنتكلمفأجابإليهاللهتكلمعندما
يكونأنالبدالنجاحبأنالدائملناليفهذافىصموئيلوعاش51

وهوالنجاحداودوعرفالحإةظروفكلفىاللهصوتبسمع

داياقونىياربأحبكلتهحهتفوهووالجبالالربفوقبمزمارهيغنى
كلبصرهيمدوهووالتقوقالنجاحالسبىفىدانيالوعرفا81مز

وإلههالمقدسةمدينتهإلىالمفتوحالكوةخاللسءومساوظفرصبا

وأدركبهاقسكنىالمانعالتجاحمنمضاعفةاضعافاأعطاهالذىالعظيم
أبيهووثنيةالحياةمواجهةفىوجدتهأمهبتعليمياقسكالنجاحتيموثاوس

الذىالحغاعلىنجاحهغايسوبنىبهالمحيطةوالظروفءاألجواوقسوة
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الحقيكنلمجحيعآءهؤالأقإلىهنانشيرأنالالزمومنيه
الدبنىالسلوكوأخيرأأوالهوبلعقلىقهمأونظريةمعرفةمجردعندهم

قصةكلىوليمالدكتورقص3يو3باقىتسالثأظثكاالعحـح
4األبامأحدوقونشطةمتدبنةوكانتممرهامنالخامسةفىفتاة

ووصتالغرفةوسطفىصفينفىالكراسىرتبتوقدأمياوجدتها

عوائسهاوبقيةاالوسطالكوسىفىينسنممرهاكانالتىالصغرىأخها

كانلقدالصبيةفقالتذلكعنأمهاسألتهاوقداالضرممطالكرامىعلى

فأجابتهعظةعندمكانوهلضاحكةاألموسألتكنيسةعندنا

الفتاةفأجابتالراعىقالوماذاحسنأاالموقالتنعمالفتاة
لنصالحتكونواأنيجبقاللقدتتذكرأنتحاولكانتلوكاتأنبكل

غنيةتكونانبنبغىيحيةالمالحياةإنمكانكلفىاللهألن

أجلمنوالمتاعبالظروفكلتحملفىواختبارهاللهمعركةيالش

لديهيكنلمأنهوحدثالهودنبيعملمرسلكاناحمه
أشخاصثالثةوكانوابطاطساتوثالثصغيرةلحمقطعةخالفطعاميومأ

ووضعواقرببوقتفىطعامعلىلحصولطريقةهناكتكنولم

ذاكوإذعليهللمتكلينوعدهذاكرينوصلواالمائحقعلىعندهمماأخر

قالهمقصممعولماغزالربملمجملجهندىذاطالبابعلىطرقاحمعوا

صوتنادافىأميالسبعةبعدهعلىالغزالطذبحتلمافإنىالسرعرفتاآلن

المساكيذالمسيحبينمنجماعةنفىمسرعةأطتولذأللمرسلمنهوقدأسرع

لنمساكمنيالهموقالنفسلىفىالمنظرفأثرأحدهموراهمبعيدتإقلـمإلما
وليسقطأحدىامعهمبرونالحبثمفطوعهأماكنإلمططردوافاخيم

واألسىءبالرثاجديريئكلنوالقداخرفقالالحيواناتغيرلهمأنيسمن
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ينمباللهألنافليسرواالنأماإلههمفيهونيجلالمكانإلىنقلواأنهمو
ذهبواانجماحضورهتعزياتلهموسحقدممع

النجاحإلمالوصولمنالنفسىالنجاحبعدءيمااليوحناوالرسول

شىكلفىناجحآكونأناروم0001الصحىوواالجتماعىالمادى

علىيهضمونهأوالترتيبهذايرفونالالثثيرينأنجدأالمؤسفومن

منجهدهمكليبذلونالذينالناسمنالكثرونهناكأليساالطالق

يفخرونوهمنقوسهمبأمرجهتمواأندونأوالدهموأجسادعقولأجل
جهتحواأندونعيةإجظومراكزعلميةشهاداتمناالوالدءهؤالنالهبما

كبيرةدرجةعلىكانغايسأنالمتصورومنالروحيةبجياتهمالبتة

معالبركاتأعظممنبركةيكونأنيمكنوالمالالمادىالنجاحمن
بإناحمهومجدالربلخدمةاستخدامهفىنجحنامتىالناجحالنفس

البنيةيفضعالصحةعليلكانغايصأنالبعضويعتقدالناس

لميحاالكلمةتشيرقديحاوناجحآتكونأنأرومةوالفول
والعافيةالسليمةالصحةلهيطوالرشولمرفأوالجسدضعفإلى

الحاالتأضعففىكانواينالفديسبعمىأنالحقومنالمتكاملة

ناجحيئكانواولكنهمعلتهمثقلتحتيئنوذكلعازروكانواجسدي

محطمةوممأواالغاقالرايخمبأروعهقرجالحماغنتوقدروحيآ
الخدمةعلىتعينالصحةسالمةأناللهعنداألصللكلنجسديآ

المحبوبلغايصىالرصوليوحناتمناهالذىالمطلبكانتحومنالتاجحة

المختناللعضوكايس

رسالتهكانتوماذاالكنيسةفىغايسمركزبالضبطنعلمالأنناومع

يقدموديعاعيشهالوقتوفىكنيارجالكانأنهالواضحمنأنهإالفيها
يوحناامتاخوقدوالظنهورالتسلطفىيفكرأنكـونعوخدمتهثروته
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واععكدأسقفأالبعضظنهالذىديوتريفسمنالعكسعلىذا

كانولكنهالكنيسةشيوخمنشيخآكانأنهاألرجحولعلهآخوون

كانمهماموافقتهدونكنسىمملأىيمرأنيريدالوهوجبارامستبدأ

القيادىالمركزإلىطريقهارجلاهذاشقكيفنعلموالصالحأالعملهذا

واالستبدادالعنفمندرجةأبشععلىهناكنراهلكنماالكنيسةفى

ئءالبالأساليومإلىيزالماالذىالسرسرهعنيوحناكشفوقد

عجزالذىالجوادبسلكأشبهإنهاالوليكونأنيريدهإنهالكنيسة

يفزعراةعندماسرهاالكبراإلسكندروادركترويضهعنواحدكل

أدارأنهإالاإلسكندرمنكانفااالرضعلىظلهأبصركلما

يمتطىأنواستطاعفيهاظلهيرىأناليمكنبكيفيةالحصان

أمامجامحوهوظهرهعلىسنراكبكلاسفطأنبعدحموته

اإلسكندرجوادفكلناوخدمتناحياتناعلىالذاتظليقعوعندماالظل

للفردوويلبينهماألوليكونأنيريدالذىديوتريفسوكلناالجامح

أغلبالناسنبطريقئهاوتشقالذاتتستيقظعندماالحياةأوالكنيسةأو

والذىيطردهمالذيناآلتنءالغرباتجاهحججهوجددبوتريفسأنالظن
بدعوىهءرجماأويوحناسلطانيرفضوهوأرسلهمقديوحنايكون

المسيعكغيسةهىإذأشبهماأوللرئاساتالكنيسةخضوعجوازعدم

حيثبيديهخنقهاالتىالديموقراطيةعلىالرجلويتباكىالديموقراطى

عننحدلثوربماصوتهرغالكنيسةقصوتهيسمعأذينبغىال

يالصورمنصورةبايةاخضاعهيجوزالالذىالمحلىالكنيسةاستقالل

الىةحاجفطوليسواالكافىالنضوجويخهمالكنيسةفىالذينالرجاكعنأو
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العصوركلفىيتكررمماذلكإلىوماالسييليسلكونكيفيعلمهمئ

والمحافلوالسنودساتوالمجامعالكنائسفىشبحهيستيقظعندماواالجيال

وعدمالتبعيةوعدمياالستفاللءلرياالكأصواتترتفعوعندماالعامه

ومثلوشانهمولوخهممركزهمكانمهمابشرالىالخضوع
كلفىحقيقتهاعلىأنفسهمليروامرآةإلىكلهاهذهفىيحتاجونءهؤال

وحدهوالحقالكنيسةوخيراللهلمجدينصرفونأنهميزممونوهمقالوهما
الناسمنالخبيثالطرازهذااخرىاعتباراتأيةإلىالنظرون

عاتاوااللتوعومةالمزوأسانيدهحججهبهيغلفالذىبالخبثاوتهضردادتز

يحتاجونءهؤالومثلءالبسطاخدلفىيستخدموخهاالتىوالظاهرةالخفية

فىيخقونهاالتىوالشراسةوالذاتالخبثثخفويكيصدهممنإلى
نىتعملالتىالوديعةغايسروحتظهرمنهمالعكسوعلىنفوسهم

وهنحبفىوتقدموداعةوتجاهدقءخفافىوتبذلصمت

يوجدالإنهينالقديممأحدقولحدوعلىديوتريفسعندتكنلمكلها
بالمحبةذاتهعنبعبرأنبقدرالاالختبارهذاكانأبادبنىاخئبار

هومسيحىعملالىحقيقياوامتحانأمحكايكونأنيلزمالذىوالسؤال
ةمنهانعدامهاأوافاتاظهورمقدارما

شريمالمضيغطغميس

ميزاتهأعظملكنمحثيرةووزناتمتعددةمواهبلغايستكونقد
الجميعمنواضحأوملحوظةكاننحوعلىءوالغربالنالمحتاجإضافةهى

ءوالغربااوافديئااستيعابتستطيعااليامتلكفىفنادقماهناكتكنلم

استضافتهمنظيرمقابلأخذمنيأنفوناليونانيونوكانالسبيلوعابرى

كافندقايديرمنكليحتقرونكانواكايأووخهمكانواالذينءللغربا
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لعدآللمسافرفيمريحةتكونأنمنأبعدكانتالزمنذلثفىقالفنالىن

أماكغالقديمالعالمفىوكانالحمثراتنوتخليعهابتنظيفهااالهتمام
ءالغوباإضافةوكانتءوالغرباالضيوفءاليوأالعائالتعندخاصة

قالهكمااإلنجيـلبهانادىوقدوألزمأوضحالمسيحيينعند

وفى2131روءباالغرإضافةعلىعاكفبنبولسالرسول

2ةاعبءالغرباإضافةتنسواالالعبرانينإلىالرسالة

4بط1دمدمةبالبعضأبعضكممضيفينكونوابطرسالرسولوقال
32نى1ءباالغرإضافةيألسقفااختيارفىاألساسيةالضروطمنوكان9

آ071عاماألولدفاعهفىالشهيديوسننيانذكروقد8اىا

عبوزعونالعالجرنكانهإذالكنيسةأممالأهممنالعملهذاكاذكيف
واالراملااليتاميزوراالجتماعقائدوكاناستطاعتهمحسبءالفقرا

الجاعةبينالموجودينءوالغرباوالمفيدفياحتياجلهمنوكل

وعائالتهمبيوخهمتركوامتجولونمبشرونالمسيحىالتاربخمطلعفىكانوقد

هبونيذحيتإلىوحملهااللهكلمةنشرسبيلفىبراحخهموضحوأ

مهشيئايأخلونالوهمخرجوااحمهلأجمنيوحناالرسولويصفقم
ءهؤالمنواحداكانديمريوسأنالمرجحومن7يو3االم

منءهؤالبنوجدوربمايعالجمنلههوداممثوكانالمتجولنالمبشر

ثمومنوالمحتالونءاالدعيااليومإلىيفعلكمامندسآالصفةهذهانتحل

منكلالرسلإلىالمنسوبةداالدياداكىالقديمةالدينيةالتعالمفىءجا

وسيعطىتعرفونهسوفذلثبعدتماقبلوهفهذاالربياسمجابم

عابرإليكمالفادمكانوإناليسارمنناتميزونكيفتعرفواأنلكم
يومينمنأكةلرعندميمكثتدعوهاللكناإلمكانبفدروهساعدسعبيل
يرغبهوكانإنلكنذلكإلىتدعوضرورةهناكتكنلمماثالثةأو
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إفيأماجمشهكسبيلكلفليعملحرقةصاحبكاذإنمعكمءالبقا
يحتاجمالهفقدموامسيحياكانفإنعملواللهحرفةالأنهألمحرغ
ومنمنهمخذرواذللصيفعللمفإنبينكمعاطالبظلالحتىلهورتبرا
علىديمـريوسلكنيبالديئالمتاجرينمنيكونقدالنهأمثاله

القضةهياكلوصاعالصاخدممربوسأنهالبعضظنوالعكس

وأهاجالطائلةالمكاسبورائهامنيكسحبكانوالذىألرطاميس

بالمسيحآمنأنيلبثلمالتصورهذاحاعلىولكنهبولسعلىالجاهير
برسالةوينادىباإلنجيلليكرزخرجوأنهجنودهاأخلصمنبحوأ

استقبلهوقدايسيدأجلمنبفقرهيبالىأندونافنقروقدالخالص

االمركريمةضيافةكلءالغريامندولغيرلهوقدماستقبالأحرغايس

الرسولوحمعوالوأفدينءباالغرطردعلىوممللرينهسديوثائرةأئارالذى

يفسديوتربشرومنددايوسديمتروغايسإلىمنضمأالرسالةفأرسليوحنا
المضيافللرجلالواجبةالمثهادةومعطيأ

الصؤرةبهذهتجمعاليومإلمماماتزالالكنيسةأنالغريبمنأليس

ديوتريفسوداديمريوسوغايسبنواحدوقتفىتلكأو
مننصيبهاأدرىلسترائعةةالمشهورالواعظمارشالربيذكروقد

عنتحدثإذ4جحيعاتتابعناالتىالحقيقةتمثلولكنهاالخيالأوالواقع

البردقارصةليلةفىءمساذاتببتهفىجلسالذىالرىاألمريكماذلك

يكنولمالمفدسالكئابمنفصوالغرفتهفىالمدفأةمنمفربةعلىيقرأ
بهوانتهتالمالهىثورإحدىإلىوأوالدهزوجتهذهيتإذأحديالدارمعه

ضيافةصنعتإذاثرعبمالراحااللحقاانجيكفىالمسحقولإلىةءالفر

4131لوالطوقلكفيكونالعمىالعرجالجدعالمساكينفادع

تحدىأملوأخذونارآنوراأمامهتحولتحتىالعبارةهنمهقرأأنوما
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شاكقمعلقيمنإاليفكرونالوأمثالهفهوءاألكنياالمثالهلسيح

صرأنالمارفشأنأحدبذكرمفالوالمحرومونالمساكينأولئكأما
أمماععمالصحفتتناقلومنوالوجاهاتالنقوذابأعلىفيهالتكريم
خيالهومديالبنانإليهميشارأوعيةاالبئالهيئةفىمكانتهملهمومن
فىيتسكعونالذينوالعمىوالعرجالمسافيمنلهاحصرالجيرشأليرى

بدارهيمرونهوتصورعطفهمويستدرونةلمارايستعطونوالشمارع

واإليمانوالصروالشجماعةالقوةاللهيمنحهمأنطالباأجلهممغفصلى

ارسلإذيتممهاأنقررفكرةلهوخطرتمواجبأنحاعليهأنفكرلكنه

ءمساتقامةوإلىيدعوكأنالناصرىيسوعيتشرفعليهاكتببطاقة

مركزمنالمحددالوقتفىلتنقلكمسياراتتنتظرموسرفالقادمالجمعة
والمسايهينالفاقةءأبناعالقاصرةةالووهذهةالومكانإلىاالمرسلياقاتحاد

ولكنهالمطيعةعنالمسئولدهشةالدعوةأثارتوقدتالمحرومينو

علىويوزعبالشوارعيمرالداعىيقاألنالرجلوأخذانفنذلكمع

الناسأنومعرقاعهاوالمقعدينوالعرجالعمىمنبهيمرمنعل

دىالمكانفىوتجمعكبرأاستحساناصادفتأنهاإالالدعوةمنتعجبت

مشاعرعنتسلوالاتالعاابوأءالبؤسامنالمدعوينمنغفير

ءبالضيايشعووجههبهميمرالمضيفكانعندماالحاقلةالمائدةأمامالمدعوفي

الهمهالذىالخخصذلكحياةعنيحدحمهموأخذالفرحشدةمنيخفقوقلبه

االرضعلىحياتهاصرفتلكنهاإلهيةشخصيةفهوالولةهذهلهميقيمأن
هىاإللالسيدذلكحفلةهىالحفلةهذهإنبقولكانخيرآتصنع

وهووصديقكممضيفكمفنهوالولةهذهلكملقيمففطبيتىأعرتهوقد
اليكمويعيديساعدمأنيريدوهولفرحكمرحولحزنكميحزن
االرضهذهفىالضاخرجابم
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الصحيمةالصورةنهافالواقعأوالخيالمنالقصةهذهحظيكنمهما

وخدامهوضيوقهاالصاغرالمسيحإلخوةالكريملمضيفاغايسقعللما

الناسبينبالخالصوالكرازةبإنجيلهللمناداةمكانكلائتفرقوالذين

أغلبهدنىوالمتشحةالطيبةالودبعةخدمتهقدمالذىالرجليعلمكاقوهل
ومكانزمانكلفىوتذلالقرونستعرالخدمةهذهأنروالتسةبالتخفى

لتلتتىاالبدءوراماإلىوتنفذالناسيمتدحيااالجيالنجبفىعلحةلتبقى

لكمالمعدالملكوترثواأىمباركىياتعالواالكريمالمحببالصوت
كنتتمونىفسفيعلشتفاطعمتمونىجتالقالعالمتأسيسمنذ

إلىفأتيتممحبوسأرتمونىفزيضامرفكسموتموقناياعرويتمونىفغريبأ
عطشانأاوفأطعمناكجائعآرأيناكمتىياربقائلنحينئذاالبرارفيجيبه

ومتىفكسونالثعريانأأوقاوبناكغرببارأبناكومتىفسقيناك

أقولالحقلهمويقولالملكفيجيبإليكفأتينامحبوساأومريضةرأيناك
ت2متفعلتمقبىاألصاغرءهؤالخونىبأحدفعلتموهأنكمبمالكم
434
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ادسسثنيسةدك

والامحبتكثركتأنثهعليكعندىلكلن

4رؤ

كانإنهقيلاإللهيةالكوميدياالعظيمأكتابهدانتىكتبعندما
أندرجةإلىينخيهاالتىالصورمعالكتابةئالعميقةبانفعاالتهبندحج
كتبفعندماايدرىالوهووجههعلىترتسمكانتالصورةهذه

بنمكلوهوتخيلهاالتىااللسعدركاتهفىيسلكنفسهوتخيلالجحيمعن
بطاخخوجههانقيلعذابإلىعذابومنهوةإلىهوةمن

تحولعندمالكنهشيطانوجهأنهلوكماوبدانفسهالجحيم
مرتفعاوبدانورمالككانلوكمايلمعوجههأخذءالسماعنللكتابة

الجحـيمعنكتاباتهنىتبدىالذىوالحقدوالشرواالالمالتعاساتكلعن

السبعالكنائسمالئكةمنمالككلعنبقالأنيمكندانتىعنقيلوما
القائدأوأسقفهاأوناظرهاأوشيخهاأوالكنيسةراعىهوهناوالمالك
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السبعالكناثسمالئكةمنقائدكلأنقشبهةوالفهالمنظور

وأثرمنهاتأثرإذجنبائهابيهاعاشالتىالكنيسةصورةيعكصكان

تعكسمرآةنراهأنيصححتىحياتهابنسججحياتهنسيجواختلطيخها
الحديثأصبحبمومنالحقيقيةصورتهالكنيسةنعكسكماالكنيسة

حيآراجهايكونأننىشكالالحيةفالكنيسةواحدأشيئاوعهاعنه

سشعرضهذاوالجلمثلهاممتاراعيهايكونأنالبلهالميتةوالكنيسة

الروئاسفرمنوالثالثالئاقاالمحاحينفىالمذكورفيالمالئكةلشخصيات

الالصيسةعلىظاللهاأوأضواخهاألقتالتىالخاصةبسمتهمنهمكلحماتوقد
ءااأليصأولأفصسسكنيسةمالكاالناوسنتأملبرعايتهايقومكانالتى

يلىفيماالسبعةالمالئكةعنالرؤياسفرفىتءجااك

لهالمسيحومديحافسسدئيسةمالك

فىالمدنوأعظمأجملتعدحدنثالثمنواحدةصىأفحمدينةكانت
وأنطاكيةاإلسكندربةومىالفديمالعصرفىالمتوسطاألبيضالجرحوض
الصغرىاسيافىمدينةأكرتعدينةالملىكانتبولسأياموفىوأفسس
مصبعندبنيتوقدآسيابواليةحينئذوفةالصرللواليةومانيةالروالعاصمة

فيهترسوكانتركبمتسعءمينالهاوكانإمجهبحرفىكيسترنهر
كائتكماعظيماتجارياموكزاأفصسكانتفقدولذاالكبرةالسفن

الرومانيةبهاطوراإلمرءأرجافىاكربواالشرقبيهاائحنوالرالغادينملتتى

منالمسيحيةقبللتهرتهاأخذتمعلومهوكماالمدينةأنعلى

سبقوقدالقديمةالسبعنياالعجائبمقيعدكانالذىأرطاميسهيكل
وفخاتروعتهعنالحديثمعرضفىلونبقوكإنوالقدعنهتكلمناأنلنا

الرخاممنبأكملهبنىوقدمنهموأعأفخمهوماترلمالشمسإنوجماله
إىأاليشبمنودآوعشريئوسبعةمثةأعدتهوكانتاالبيض
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الصوربوواخوزفيباالرزسقفوقدالملوكمنملثنهاممودل

الفنونوأربابوالصناعالرسامنأمهرخلفهمماوالستائرواقائيلوالتحف

التىاليونانينعنددياناعنتختلفوهىدياناأوأرطاميسكانتوقد

الحياةأمعابدجمهاعندكانتفقداالسيويةدياناأماالصيداممةتعدكانت

الناسوكانالهيكلنهابةفىكبرمذبحداخلموضوعاتمثالهاكالنوقد

منمقربةوعلىااللهةكبرزفسعندمنهبطهذاتمتالهاأنيعتقدون

المتفرجنمنألفالخمسنيتسعهائلمسرحيوجدكانالهيكلهذا

بلكبيرةكنيسةفيهاوأسسسنواتثالثأفسسفىبولساستقروقد
الكنائسأنالمعتقدومنالصغرىأسيافىالمسيحىلرالتأثمركزكانت

المرجحومنم47عاممناىالتاريخذلكحوالىقامتالسبع

ذهبوعندماذلكحوالىأوم36عامأفسسىإلىرسالتهكتببولسأن
تمكثأنإليكطلبتكماالمدينةفىتيموئاوستركدونيةمكإلىبولس

يعلمواالأنقوماتوصلمكدونيةإلىذاهبةأناكنتإذأفسسفى

مباحثاتتسببلهاحدالوأنسابخرافاتإلىيصغواوالآخريماتعل

بعدذهبثج34انى1اإليمانفىالذىاللهبنياندون
4نى2االخرجمنهفئوهوللمجىبولسدعاهعندماروماإلمماذلك

استمروالرسولموتبعدالمدينةإلىعادأنهعلى2او9

وقدقديمتقليديقولكماارطاميسأعيادأحدفىاستثهدحتىفيهامنحده
انألغناطيوسرسالةفىءجاوقدالكنيسةرعايةفىخلفهغايسإنقيل

للكنيسةأسقفاكانلنامعروفالخالفآخرأنسيمسولعلهأنسيمم

علىإليهاالمسيحبرسالةلركبحدإلىانتفعتالكنيسةإنأغناطيوسويقول

الراقيوحنالسان

عندماالكنيسبرعىكانالذىالراعىهومنضبطبألنعلمالأنماومع
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المسيحبمديحجداسعيداكانأنهأعتقدلكنىويةالسبالروياهذهتهءا

السبعةالممسكيقولههفاالحديثنىأسعدهماأولولعلله

فىقهوإذاالذهبيةالمنايرالسبعوسطفىالماشىممينهفىالكواكب

علىمتروكةليستأفسسفىالناشئةوالكنيسةالقويةالمسيحيلهفىأقسس

نسضطيعولعلناالرهيبةالوتنيةأرطاميسمواجهةفىتقفوهىاإلطالق

لوثرفىمارحياةفىحدثلرمثمنظرإلىتحولناإذاغبطتهمدىنفهمأن

ليخرسكاجيتانالعظيمالكاردينالروماأرسلتعندماأوجسبرجمدينة

وقدالبابويةضديقفأنعلىجروالذىالصغيرالراهبلسان

للكخيسةمناصراالبدايةنىكانوالذىهاتونفونألرخالكونتإنقيل

ءجاعندماساعوقالالمقابلةهذهحضرلوثرليؤيدعنهاتحوللكنه

ليسحتىومالارسلتهالذىكاجيتاننالالكارديليواجهلرجأوجسإلىلوثر

مرةالمثالمواجهةهذهأحضرأنقررتلىهوقالكماالحقيرةالدودة

فىالكبروالقائداإليطالىالعالمامامالمنجمعاملافييقفكيفألرى
تطهيرإلىحاجةفىالكنيسةأنأوثنكنتكلههذاومعاالكنيسة

هبانبرمليئةاألديرةوأنوالدنسالفسادفىغارقونالكهنةأنأعلموكنت
أحتقركنتذلكومعكلههذاأعلمكنتوالشراالوحالفىيعيشون
قورتلكولذوالحقاللهألجلليتكلمبشجاعةوحدهوقفالذىلوثر
قلتاليومذلكصباحوفىكاجيتانلوتربواجهعندماحاضرآأكونأن

وآجابينالالكارفىفضحكمعهستعملماذادينالللكار

سأجعلهأخرىدقائقخسوفىدقائقتهسنركبتيهعلىيركعسأجعله

وسأرىوالغقرانالصفحيلشمسالمضروبكالكلبأماىمنمجرى

يجروإنسانألىكدثوماذاهذالوفرالرجالمننوعأممطااللمانءهؤال

قانونذاصهاحدقالكنيسةأنوسأريهمالكنيسةوجهفىالوقوتعلى
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أمهاإلنسانبفثلأجمازأنإذاالباباأنسأريهداتريدوماءتشاماعمل

القانونكسرإذاالكاهنأنوسأرجمهممطاعآواجبةيصبحهذافإن
وهوهاتونفونويستطرديسكتواأنواجبهمفناألرضىأواإللهى

الصغراهبفالرإثاوةهاواكرالمناظرأعظممنامثيرأمنظركانيقول

كاجيتانصرخأمامهيسقطاولهيخضعولمكاجيتانأماموقعت
اللهلكلمةأخضعأقالراهبفقالاخضعاخضعقائال
أحمقجاهالصغراراهباإالأنتماانتمنكاجيتانفقال

وهذاهذاقلتلقكاججتانققالجهالتىلىبرهنلوئررخف

أنهكلهاالمانيامغأقوىالبابااصبعأنالراهبأحمهاواعلميكنى
االلمانءالنبالأنتظنهلأنتهىالتىالدودةيسحقانيستطيع

عدحـنأنتتكونوأينكاللكاقولإقمجموكأنيستطيعون
االنأناحيثاكونلوثرفأجابضدكالباباغضب

البعيدالفارقومعءشىكلعلىالقادرلنيمقبضةفى

المفزعةالهائلةالقوةكانتاكلتجهماأنواضحأنهإالوالبابويةأرطاميسبين

يمينقبضةفىأنهحنيثأكدأنالسعادةكلسعيدأكانسىأفمالكوأن
أنينبغىجميعاأنناواعتقدءبسواءسوالوثراعتقدكماالسيد

المتاعبكاقةمواجهةئيمينهقبضةبنائيمسكالذىبذلكونسرنبخهج

بعيدمنالكنائسيرقبالوأنهبناالمحدقةواألخطاروالشرورواالثام

وأعظمهواوقاهاالهتمامأكبرحمهاويهتموسطهافيتمشىبل

أعالكعارفأنابالقولىأفسسمالكالسيدامتدحوقد

ناركلنهيبعيناهالذىانهاالممالهذهيعرفالذىهذاهوومن

عنلمااالمماقإلىتتغوربلققطالظاهرعلىتقتصرالومعرفته

بعدوجدتولكنفقطالظاهريصوركانالتصويراإلنسانتعلم
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إلىأكثرامتدتبلالظاهرىالتصويرحدعندالمالتىالمدارسللض
مثالالبيتأنكماالداخلتصويرفىيجتهدالذىالفنفوجداالمماق

أوضاعمنفيهامابكلالداخليةأجزائهجميعترىأنوتستطيعزجاجمن
الثيابمنالظاهرءوراماتكشفالتىاألشعةصوروجماعوتفاصيل

االعالحدودعندتففالشفةطالالمسيحوقدرةالعارىالجسدأو

السرائرإلىتمتدلكغاالجميععيونتحتتقعقدالتىالملموسة

تةوالتهلوبالنقوسأعاقفىالمتغلغلةوالنواياوالمشاعروالعواطف

بلفحسباالعالحدعندتقفالالمسيحمعرفةأنتمامأيواضح

لمالنىالتبهذاوحنانبإعجابيراقبهناوالمسيحأيضاالتعب
احمىأجلمنتعبتللمالكيقولألنهتقدبربدوناوباطالبكن

عبثآيذالالذىالوحيدالتعبالحقيقةفىوهو23رو

رجاللعنتااللهةإناألقدميئأساطيرفىقيلوقداالرضفىءهباأو

محددةدائرةفىوريطهوهوءالهدوأوالراحةبعرفالحصانورفحولنه

افةخرههذإنالناسيقولطوقدعينيهمنخهطلوالدموعتوقفدون

التعبمنرغةحلقةفىالعمركلهيدورونالبشرالذينمالينتأملنالوولكننا

الحركةعنالموتيوقفهمحتىتوقفأوراحةدونءوالشقاءوالعنا

الوحيدالتعبنفالعكسوعلىالجحيمنىاالبدىءالعناإلىفينمخلون

دايسترمجونالسيدأجلمنالتعبهوالطيبءاالجزوالراحةإلىيتهىالذى

4131روتتبعهموأعالهمأتعابهممن

فضيلةوهىالمسيحعندالعظيمالتفدبرلهاالتىاألخرىالفايلةوهناك
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أوالتبطرلعنأساسأتولدقدالصبروهذاوصبرك9لصبر

هأنفسكبماقتنوابصبرمبالصبريطالبالبدايةمنوالسيدالمعاناة
بنمثئالضيقأنعالمنبولسالرسولىويقول1291لوا

يعقوبوالرسول53روءرجاوالتزكيةتزكيةلروالصراص

تامممللهفليكنلرالصوأماصرأينشىءإيمانكمامتحانأنعالمين
قدموااجتهادكلباذلونوأنتمأبطرسوالرسول34أيم

التعففوفىتعففآالمعرفةوفىمعرفةالفضيلةونىفضيلةإيمانكمفى
عبالمجردهولدسإذا5600ابط12تقوىالصبروفىصبرا

والذىيالضيقيتزكىوالذىاإليمانيمتحنالذىالطويلالتعببل

السيدبإعجابجديرةكلهاوهذهالحياةمنالمتمكنةالتقوىعنيكشف

وتقديره

إنبلاالحاسيسجمودأوالممثاعربرودتعنىالكلياهذهأنعلى

تصرفهمواحتقارأممالهموبغضاالشراراحـمالعدمفىيظهرعكسيا
تبغضأنكهذاعندكولكنةسيدهمشاعرمعهناالمالكمشاعروتتفق
نعرفالأنناومع26رؤأيضأأناأبغضهاالتىالنقوالويناممال

تفسدأنحاولتجماعةأخهميبدوأنهإالالنقوالويونءهؤالهممنتمامآ
ةالناموسسلطانمنحررناقدالمسيحمادامبأنه3بالزالمسيحىاإليمان
نفسهاواالداببقيديقيدهاأنالحدبحوزالفإنهالحريةوأعطانا

هذهأعطاناقدالمسيحومادامالحريةعلىقيداتكونانبحوزال

روفىاإلفسانمادامجسدىمادىرفبأىعبرةفالالحرية
النقوالويودطحولوقدالمسيحإياهاعطاهالتىالمسيحيةبالحربةيؤمن

التىالفلسفةهىهذهوالمعيبالمفسدالوجهعلىسدفرصةالحربة

السيداستحسانضدهاحربهالتونافسصلىكنيسةمالكوحاربهاأبنفها
الكليةوموافقتهيوتأبيده
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نحبقنحنوالخطيةالطىافباللننفرقأنهناالمناسبمنلعله

نصبرأنالبجوزولكنالخاطىعلىنصبرونحنالخطيةونكرهالخاطى

الصورةجمهذهأحدهمصورهاوقدذلكيفعلنفسهاللهإنالخطيةعلى
األعشابيافرالغنيةاالشجارحيثحياقحديقةفىازرعقالإذ

والريحواالشواكاالعشابهذهلعلتقتالعاتيةريحهاللهسلفيواألشواك
حياقفىواألشواكلألعشابكراهيةبللىاللهمنكراهيةليست

الحسكمنيحررهاأنويريدالمئمرةحياقيحبآالدواعلىاللهوسيبقى

وعدآالصولنبالقرقنعرفأنيلزموهناأرضهالىالنابت

نعيشاندونلنباالثنالتحلىيمكنوكيفذاكأوهذاومجالاالخمال
االختالفأوالتناقضحياة

القاتلوعيبهلفسنسكنيسمةملص

المتعددةالصفاتهذهلهلرجليقالأنوأقساهااالمورأصعبمغلعله

وعلهعديهسيقضىإديهيدتفتلمإذامدمراقاتالعيبابهإنالمحبوبة
يفهمأننفسهالمالكعلىأوالبشرعلىالصعبمنولعلهجميعأمزاياه
وجهوعلىالمهولةالمروعةالصورةهذهعلىوزنهويقدرالعيبهذا

تبينمعهيسهلالكثيفامخـادعأءغطاتكونقدالمزاياهذهألنالخصوص
ميزانعنهايكشفالتىالرهيبةالحقيقةهىولكنهاعليهالعثورأوالقبيح

التىالدقيقةالمتعددةالتحاليلأواالشعةبصورأشبههناوالميزانالمسيح

هناكيعدولمدقيقوجهعلىالعلةنحديدمنبتمكنحتىالطبيبيطلجها
الىالرجـوعقبلءاالشياعلىالحكمفىتصورهأوخيالهعلىيعتمدطبيب
نأتمنأالالواجباتأوجبمنيصبحثمومنالتحاليلأوالصورهذه

االىالداثمةصرختناتكونبلحالناحقيفةعلىالحكمنىالناسأوأنفسنا
قلصواعرفاللهيااختبرفىتقولأنينبغىالدقيغوتحليلهاللهأشعة
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طريقأواهلفىباطلطريقفئكانإنوانظرأقكارىواعرفمنحنى

حولالقديماليوناقفلسفةقامتلقد9313242مزأبدبآ

ألحدمقالسقراطانقيلولقدنفسكاعرفالقولى
ألقأجابهذاتقولوكيفاالخرقأجابهمنكأعلمآنا

جاهلأنكتعرفوالقجاهلأنتأماجهلىوأدركتجاهل

حدائقفىشوبنهوربالفيلسوفيومذاتمرالضباطاحدإنوقيل

فاجابأنتمنفسألهيعرفهيكنولمالملكيةلنبرل
وقدأنامناخبرتنىلوسعيدآوأكونأعرفالشوبنهور

إلىبتكلمأنهينتتبحتىمجنونرجلأمامأنهوهلةألولطالضابطتصور
ميزانأنالمالحظومغوأمماقهانقسهأغواريتفحصفيلسوف

عنالرضوعنالقائلالمثلالبتةيعرفالوهولنوأمدقيقالسيد

إنهبلعنهالطرفغضأوالعيبتجاهلبمعنىكليلةعيبكل

النخلصأوعليهءالقضابسهلحتىونعـربتهكمشفهعلىباألحرىيعحل

المحبةعنتراجعالهوأفسسكنيسةمالكعندالقاتلوالعيبمنه

ءبدذىبادئوالمحبةاألولىمحبتكتركتأنكعليكعندىلكن

صفةوهىتصرقاتهكلفىالمؤمنبهايزيتمأنيلزمالتىالصفاتأهمهى
محبةهوالذىدتهءأبناكناإذاكذلكندعوهاأنصحإنالصفات

ينبغىالذىاقائللطبيعةءشىكلوبعدقبلبهايحمواللهمحبةالله

علىمناالخطيةضيعتهمااللذينوالصورةالشبهوعودةوبينهناينيكونأن

وقديمأالحياةفىصفةكلاساسهىذاتهاحدفىالمحبةوالناالرض

ساعدكعلىكخاتمقلبكعلىكخاتماجعلنىداالنمثيدفىالعروسياقالت

الربلظىنارلهيبلهيبهاكالهاويةقاسيةالغيرةكالموتقويةالمحبةألن

اإلنسانأعطىإنتغحرهاالوالسيولالمحبةتطفىأنتيثشطيعاللرةكثمياه
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وأية867نشاحمتقارأتحتقرالمحبةبدلوبيتهئروتهل

ءشىكللآلخرالزوجيةالحياةفىامرأةأورجليعطىأنحقأمهانة

بعضهمتعاملهمكانمتىالبشريعانيهاتعاسةوأيةالمحبةيعطيهأندون

أوضخامتهتكنمهماعاللئهقدمنافإذاالمحبةغيرمنالبعفىمع

يحتقرفإنهمتراجعةبمحبةأوالمحبةعنصرمنخالولكنهعظمته

االعظممملهإنبلالمحبةغيرمنلناعلأىاللهيقدمولماحتقارا

لكلالوحيدابنهبذلحتىالعالماللهاحبهكذاالنهكانالصليبعلى
361يواالبديةالحياةدهتكونبلبهبؤمنمنكليلكال

ياستمرارتزايدهاعلىبلفحمسبالمحبةعلالغيرةشديدليسفالتهولذلك

قالوقدوالبعضبعضهمبينالمحبةسباقعلىيحفالمؤمنينوهوأيضأ

ة1251يوءهؤالمنلرأكأتحبنىيونابنحمعانيالبطرس

االكامنالمصباحأوالمشعلزيتألخهاممللكلوضروريةالزمةوالمحبة

بالخطرالواضحافذيرذلكنىكانقلأوالزيتتسربفإذاداخلنا

إلىبولسدعاالذىالسببهوهذاولعلالمشتعلةالجذوةءالنطفاربالمف

لهيقولوهوةءالبدامنالخطرهذأإلمأفمسسفىتيموثاوسينبهأن

يدمحبوضعفيكالتىاللهموهبةأيضةتضرمأنأذكركالسببافلهذ
لمالكالروحيةالذبذبةءبدالرسولالحظهلترى6اق2

أنالمحفقمنولكننعلمالالمبكرالتاربخذلكفىأفسسكنيسة

ومعالمجـةاجعترهواالطالقعلىخدمةأوخادمالىالداهمالخطر
ضهلالظاهريةبالنظرةعنهالكشفالسهلمنليسالتراجعهذاأن

الحقيقةهذهإلىالصوربكافةينهناأنيهملالواللهاللهأمامدائممعلوم

عينتحتواماللعلىنقوسنانضعانالواجبومنواالخرالحينن

ياقوقياربأحبكنقولونحنالدقيقانهميروأمامالفاحصةالله
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شعلتهاتخبوولماذاالمحبةتراجعلماذانألأنالواجباتأهبممنلعله
ةالمحبإضعافعلىتعملحمربالمتعددةأسباباهناكانلهيبهاوبنوى

العملعلىاالنبهـابمناألسبابهذهتأقوقدالمؤمننحياةقتدهائأو

لهوالتعبداللهمعالشركةفىالكافىالوقتءقضادونبهالكلىواالنشغال
بيهاميزالذىاألمرتدرىالوهىالقديمةمرئاتجربةهذهكانتوتد

وقدالسيدقدمىعندالصالحالنصباختارتالتىمريمأخهاوبين

المماوضراوخهاالمعركةوصعوبةواشتحادهالنضالقسوةإلىاالمريرجع

المكسبمراجعةمنويمكنهوالتأملءوالهدوالسكينةفرصةلللمنايتيح

إلىالعالميةالروحتسربعنيتأنىوقدالروحيةحياتهفىالخسارةأو
الحاضرةالحياةثهواتبواغرائهباالشراراختالطهعندالمؤمنحياة

كثاباتأوكتباتءقرابسببيكونقدأوانتظاراتهاأوامالهاأو

يركرذىمماذلكإلىماأواالستهتارأواالستباحلىأوالشكوكعلىتشجع
اإلنسانفىالروحيةالحياة

يفبلالسيدالقإنتراجعهااوالمحبةضعفعلىالباعثيكنومهما

يرضوقدالمحبةغيرعلىمؤمنأوكنيسةأيةوبينبينهالعالقةتقومأنالبتة

الشكليعطىمادامحركتهأوضخامتهأوشكلهأومظاهرهفىالعملعنالثاس

ولكنوراعهيكنالذىالداخلىالدافععنمجثدونالخارجيةالصورةأو
المحبةأهميةعندفاعهفىيقولالرسلأنويكفىبذلكالبتةيرضىالالله

ليسميتجثمانأمامنحنفإنماضاعتافإذالجسدفىالروحهىوكأنما

صرتققدمحبةلىليسولكنوالمالئكةالناسبألسنةأتكلمكنتإندإال

علموكلراراألجميعواعلمنبوةلىكانتوإنيرنصنجاأويطننحاسا
شيثأقلستمحبةلىليسولكنالجبالأنقلحتىاإليمانككلىكانوإن

محبةلىليسولكنأحترقحتىجسدىسلمتوإنأموالىكلأطعمتوإن
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الكنيسةإنالحقيقةوق3ا31كواشصيثاانمفعال

دودنهمتمممعمملأودعوبحركةأوعظيمفخممنظرمنعليهوتبدمهحا
خطرنىفهىهذاحدثفإذااللهنظرفىءسواوالموتىمحية

التقسرهووهذاوالتالثىالضياعالىبهابودىقدعظيمءوبالداهم
وأزحزحقريبعناتيكقافىوإالأفسسلمالكأدتهلقولالوحيد

التىالكنائسمنلكثرالتفسيرهووهذالمتتبلمإنمكانهامنمنارتك

ألنهادارسةالاطالالزمنمعتحولتثماالياممنيومفىشامخةكانت

كلبتحطيحهانفسهالالفسمحالمحبةبضياعالقهأماموجودهامعنىفقدت

اناحقإذاكنيسةكلوبينبينهاالساسيةاوحيداالعالقةبالفعلحطمتالنها

حمعءوملتاريخهافخراالياممنيومأكانتالتىالكنائسعلىالناس

ذفهفعلىالذهواللهبأنبعلحنيوميالغةدهشتهمقستكونبأكلهاالدنيا

روجتهنجيانةالزوجيجرحكاقلبهنىبعمغاجرحالنهغرهوليس

الكنيسةوفىخادمهفىالتراجعهذارأىوقدالقهقانثومن5

التىالخطيةإلىينبههأنءاالبتدائلهذكرهالذىالمدحرغمالبدكان
انيمكنالوهويسيرآشيئاولوظنهاحتىبشاعتهايدركأنيلزم

تتبلمإنبشفاعئهاواالعترافاللهإلىبالتوبةأالعليهاينتصر
اقهنظرئمحبةبالالحياةبشاعةإدراكالمؤمنونيستطيعهلىت

المنتعرالغدبوجزلالسسىاكنيسةطك

مزرمتمصرلكلمحددآءجزاجملالسيدأنإلىاالشارةالالزمقولعلة

اللهفردوسفىاألبديةالحياةبطعامهناندأوهوالسبعةالكنائسمالئكة
الجنةمنطردعندماعدنجنةنىفقدهمالهيردأنهأخرىلغةقىأو

البدوكانالحياةفمجرةإلىالطريقلحراسةمتقبسيفلهيبووص

وهوالشجرةمناإلنساناليأكلحتىالنارىبسيفهالمالكيوضعأن
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إلمهسمصلماوهواللوضاابأعذلهالحباهفنتحولوبحبااطى

المعذبكحباةوامالدعلىالخطيةفىفالحياةكالىاالبالجحيمفىالخطاة

الممزقأوتريحبسلعلهالموتيطلبوهومرضهفراثفىالمتألم
البستطيعنهاالنتحارإلىفيعمدأبذاقلقهيهدأالالذىوالفلقوالمشاعرالنفس

وأيسراهونقصورهفىوالموتيحياهاالنىالصورةعلىالحياة

الفرسأبدعهاالىاءالغناالحدائقهوالبثريةالصورةفىوالفردوس

للمؤمنإنبهاالموعودللجنةرمزأوتحولتاالسمهذاعليهاوأطلقوا
كانتواذااللهمعاالبديةالحياةعنيتخيلوهاانيمكنالتىوالصورة

هوالخلصالمسيحقإنالقديمالفردوساإلنسانأفقدتقدالخطية

يحقفهرأيناهتمومنأخرىمرةالمجيدالفردوسهذاإليهيعيدالذىوحده

2234لوالفردوسفىمعىتكوناليومبالقولالتائبللص

تحققوقدالمفدياللنمنىالبشرالموكبنرىحتىروئاهالراقيختموال
فهوالمحاربلمجندىإالبعطىأنيمكغالءوالجزاالموعوداألملهذاله

مافإذأةعنهامنصرتأوالخدمةعغمتقاعسأونائمأولعاطليبذلال
وسفىالمؤمنونسيأكلهالذىثمرهاوماالحياةشجرةهىوماسألنا

األحمالمنبحالمادباليسافرهذاأنندركأنعليناكاناللهفردوس

عدمالفسادبرثوالاللهملكوتيرئاأننبفدرالودمأألحاألن

نفسهالمسيحهىالحياةشجرةإن5155اكوالفساد

أنالبشرىللسانيسوغوالبهينطقالالذىالعظـيمبهاخهافىاألبديةوالحياة
االبديئأبدإلىللمفديإنالمسيحيمنحهاالتىالحياةإالليستعنهيتحدث

معهاالبديةالدائمةوبالشركةوبروحهوفيهبالمسيحإالحياةالالحقيقةوفى
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األرضفىالحياةثقومالوكماىاألبوطعامهمالمؤمنينءغذاالمسيح

ثمومنالمسيحلجونبديةافىالمؤمنونيعيشالكذلكطعامبدون

بفلبمندؤاالنتصارحالفىالحياةبهذهأفعسسكغيسةلمالكالمسيحبلوح

اللهفردوسوسطفىالتىالحياةشجرةمنيأكلالطفسأعطيه

إ27رؤ
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سمببرثاثئيسةالك

الحياةكلبلفسأعطيكالموتالىامينالن9

251رذ

العظيمأسقفهايذكرأندونحميرناكنيسةيذكرأنءالمريستطيعال
أنهاستعثهادهعنالغالبـزوالروايةيوحناالرسولتلميذبوليكاربوس

يحرموقاليهودأنومعم651عامقسبتيومفىالظهربعداستثهد

القاعدةكلخرجوااليومذلكىأخهمإالالسبتيومءشىأوحملالعمل

لحرقكيرةكومةجمعوهاالتىواألخشابالحطبعنالبحثفىوجدوا

منآخرينعشرأحدمعحرقهتمإنهقيلوقدحميرنااستادفىالرجل

ءأعداأوءأصدتامنالجاهيرنظرقاالعظمالثمهيدكانولكنهفيالدلقيا
تشعلأنوقبلممودإلىمربوطةوضعأنوبعدتءسواحدعاحأ

ولكنعليهيجدفأوالمسيحينكرآنبشرطالعقوعليهعرضالنراذ

أندونعاماوثمانينستةخدمتهلقداالسدكزئرزئرفىصاحالرجل
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واشتعلتومخلمىملكلعلىأجدفأننيمكفكيفثرابصنع
خالدةشعالتليصبحواءالشهدامنوغيرههراللهبوطوتهانرالن

قالكاأوالمظلماإلنسانىالدربالنارةواألجيالالقرونمدىعلى
سنضئقإشماياردلىصؤيركنقلشهادخهمايحرقانوهماردلىهلزمطاليتمر

الكنيستينأنالعجيبومنأبدآءبنطقلناللهبنعمةإنجذترأعشعلفى

حمرناكنيسةوهماالسمجالكنائسبينلوماالمسيحإليهحايوجهلملناللت
والتجاربللضيقتعرضةالكنائسأكثركاننافيالدلفياوكنيسة

قصتهانسالحظفإننااالنلرناكنيسةمالكنتأملأنلناكانوإذا

ءاالشياتعرفبضدهاإنهالقولقيهايصحوالتىالعجيبةبالمفارقاتمليثة

علىاألخرىالكنائسمنضرهاعنالطابممتميزةالضاحيةهذهمغوهى
التالىالنحو

الغنىالفقيرسميرناكنيسةم

وغنىمعدمفقرأنهالرجلاهذقصةفىالواضحةالمفارقاتوأول

أننستطيعوالعجيبنحوعلىالخلتانفياجتمعتوقدهءالزابالى

الصغرىاسيامدنأجملمنواحدةكانتناحميرأنندركأنقبلذلكنفهم

يراأزالعيهاماطلقوهىميالأربعنبعدعلىأفسسمنالمثمالإلىوتقع
للزالزلكماالملوكمنركثلغزوإتالمدينةتعرضتوقدالحاضرالوصهفى

مدنسبعمنواحدةوهىبناوهاوأعيداهدماأكروماالمدمرة
إنهااسترابوعنهاويقولهوميروساإلغرينالشاعرمولدعلىتتنازع
وكانتالصغرىاسيازينةبأنهااخرونويصفهاالمدنأجملكانت

الخصبةالسهولجمهاتحيطكانتإذوالمسكرالخمرالهلباخوستتعبد
وقدالمسكرةالممثروياثوأعتقبأجملالمدينةتمدوالتىبالكرومالمليثة

الذنأنويعتقدجنبإلىجنبأالمدقعوالففرالفاحشالغنىهافعاش
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الهابمنلمالتىأوالمعدمةأوالفقيرةالطبقاتمنكانوافيهابالمسيحيةمنوا
وقسوتهشدتهرغمالفقرهذاولكنالعالمفىالملدىالغنىمنكبيرحظ

لمالكالسيديقولثمومننفولمهممالالذىالحقيتىالغنىمنيجردهملم
29روغنىأنكءفقركووضيقتكأممالكأعرفأناناحمر

كلفىيواجههأنينبغىاواإلنسانيواجهالذىالهامالسؤاليطرحوهذا

الحياةفىتهماضيقوماالغنىأوالفقرهوماوعصرجيل

الغزاةمنللمدبدخضعتحمرناأنذكرناإذاذلكعلىالجوابنستطيعقد

كريسوسوكانالليديونبينهمومغالتاريخمنانحتلفةالعصورفى

خيالتتجاوزئروتهوكانتقاطبةالعصورفىالملوكأغنىمنليديامالث

يظنوكانالبتخلبكنوزمقلديهبماالجسميعيباهىوكاناإلنسان

احمهيوناقحكيمعنحمعوإذاالرضوجهعالالناسأسعدنفسه

يدعوهإديهأرسلحواألوءاالشياتقييمعألالعظيمةالقدرةدهصودون
والذخائرءواالبهاالقصورامامهيفتحواأنخدمهمنوطلببلدهإلى

منوسالهمجلسهإلىذلكبعدأحضرهثمءثىكلويروهوالكضوز

سيرددئصولونأنمتوهأاالرضعلىالناسأسعدصولونياتظن

حدثهالعكسعلىصولونولكنغيركوالانتالحال

ولكنهالدنيامتاعمنالكثريماليكقلمأثيناجدأنىعاثىرجلعن

واالستقراربالراحةمليثةناممةهادئةحياةعاشاليونانىالحكـيمقالماعلى

يبذلوننافعينلنمواطنفخرجواصالحةتربيةرياهمءأبنالهوكانواإلثمار
وسالمءهدونىحياتهاثتهتأنإلىولآلخرينبالدهمألجلالجهد
لآلخريئمأساةإلىحياتهتتحولأوأحدآيتعبأوأحدأيزعجأندون
كالهماأحباخوانةفأجابالسعادةفىالثانىأنهتعتقدومنالمالثفقال

كلمنراحتهاعلىوممالمفرطاحباأمهماوأحباشديداحبآاالخر
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وإذاعربةفىأجلساهالآللهةلتتعبدتذهبأناألمرغبتوإذانب

المعبدبهابلغاحتىطويلةأمياالجراهاالعربةيجرجوادهناكيكنلم
األموكانتءالسماإلىااللهةفحملتهماماتااإلجهادفرطومغ

فىصولونانساقوإذالعظيمنبولديهاوفخورةالغبطةشديدة

تستخفالحدهذاإلىوسكريصبهصاحالصورةهذهوصف

متأنيامخفقآالحكيمإليهفنظروثروقىوجاللىومجدىبعظمتى
مضمونةإنهاأيضآقمالومنالسعادةتجالروةإنقالومنيقولوهو

المالثاإلجابةتعجبولمالحياةنهايةإلىصاحبهامعوتظلءالبقا
وحيدابنكريسوسللملكوكانشديدغضبفىالحكـيمقصرف

وعادواالغاباتاحدىللصيدئاتباعهمعخرجيوموذاتعليهعزيز

خنزيرإلىسمهيصوبوهواالتباعءهؤالأحدالناألعناقعلىمحموالبه

سنواتوبعدوقتلهقلبهفىواستقرالعهدولىوأصابأخطأهبرى

والكنورالذخاثرجميععلىواستولىالمملكةالفارسىكورشهاجمقليلة
توقدأنوقبلاألخشابمنكومةعلىوضعهوعندالمالثبحرقوأمر

الصرخةهذهكورشحمعوإذالونصوصولونصرخانالنير
قصةالملكعلىوقصيقولممامنهواستفسروثاقهيفكأنطلب

ءالشىذاتمعهيحدثلئالعنهعفاكورشإنوقيلامعهصوللى

صدبفةغنيةسيدةمنههاونزلتأمريكلبتأمامفارهةقخمةسيارةوقفت

عندليودعاهاوزوجتهالبيتربخرجزيارخهاأتمتأنوبعدلألسرة
لزوجهاالمنزلصاحبةقالتحتىاالنظارعنالسيارةغابـاأنوماالباب

تقولنماذاالزوجفقالالسيارةهذهمثلولناءأغنيايوماسنكون

يكونعندماةتقولىأنيمكنءأغنيااالألنحنعزيزقيا
إذالمالعلىيتوقفالالغنىلكنالسيارةهذهمثلسنشترىماللنا
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الرجلهذامثليالناءوهدووشركتناوسعادتنابحبناءأغنياحن
فالنمتالزمبالضرورةاكالفليساوالغنىالمالنبالفارقيدرك

مناكداسللرجلبكونففدءاالغنياءوالفقراءالفقراءاالغنياأكثر

الوأسعةأرعالمزصاحبالبخيلاإلنجليزىالغنىبذلكأشبهولكنه4الذهب

ليدحأرضلقطعةمستأجرأوكانلنحالونأحديومذاتهءجاوقد

لهيسمحأنعلىللمؤجواخرشلناقدمدفعهأنوبعدإيجارميأعليهما

الشلنالغنىواخذوكنوزتحفمنومابهالقصرعلىبالتفرجفلكمقابل

تساوينالقدالقصرلصاحبالفالحقالالخروجبابوعندلهحو

الذفيأكثروماالزوةهذهعلىكتفرجعنىتزيدالأنكإذتمامأ

ويقفونمنهاويزيدونمثرواتتكدسأنمنأكثربنفعونأوينتفعونال

كمالهجيوبالالكقنوثوبابالتريوارجهمأنإلىالمتفرجموقفمخها

والضررالفائدةبينالحيادىالحدهذاعندوقفاالمروليتيقولون

قومابتغاهإذالذىالشرورلكلأصلالمالمحبةألنداوالضثرأ4ي
651اقكئإيرةبأوجاعأنفسهموطعنوادانالعنضلوا

يرفضكانالذىالغنىفهذاحصراوعددبدونذلكفىوالروايات

ضخمكلبيحرسهاحديديةاقخزفىويضعهاالبنوكئأموالهإيدل
محلهمجلآخركلبءشراوأستخسرالروايةتقولماعلىالكلبومات

حاكماكانالذىواالخرحراستهابنفسهليتولىالكلبمكانينامكان

بأقفأنر4طاراالفثمنيدفعأناليودكانالطائلةثروتهومعللمدينة
وقدالغشمنخلوهامنبتذوقنهاليتأكدطويلصففىاينباعة4ويمر

للبنذولىكـلمعلممهأخذلالخبزمنفأرغدرجهفىوصع
االسعارارتفاعمعوينخفضىيرتفعكانانبضهإنقيلالذىالثالثأو

الموضوعةاوالصحيحةاالمثلةهذهإلىوماانخفاضهاأوالبورصةفى
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يسببهمماذللضبعدتاهيكومحبيهحائزيهحياةفىالماللمايفعلصورن

البيوتأواالفرادممستوىعلىودماروحروبوقتالصراعمنكلهالعالمفى
شئكلفىاللهبزاحمسيدآالناسعندنحوللقداألمأوالجماعاتأو
6متوالمالاللهتخدمواأنتقدرونالالسيدقالكاأو

وعذابافقرألهمفتحولطوالغنىالراحةورائهمنالناسياقصدلقا42
الذينءالققراهناكفإنكلههذامنالعكسوعلىجمانبكلمن

كانواذلكومعرأسهيسندأينلهيكنلمالذىذاكءورااألرضفىرواط
ءأغنيافإنهمالمالينأوالمالليميملكونكانواءوسواالحقيفىالغنىيملكون

معآوالعتيدةالحاضرةلمحياةالحيحالكنزعلعرتالتىالنفسبغنى

فقيروهوغناهوهلوالعشرينالثالثالمزمورداودغنىمتىأعلملست

الذخاثرمنالكثيريمتالثملكاأصبحعندماأولحمبيتبطاحفوف
الذىبعينههوهوالعظـيمالملثأوالفقيرالصبىأن3ألكنىوالكنوز

الراحلىمياهإلممايربضنىخضرمرلفىشئيعوزقفالراعىالربقال

يعيشبهتربطهالتىبالشركةسعيدبالئهغنىالحالنفىوهويوردنى

كلهيعطيهالذىاللهرعايةفىيعيشألنهالمرويةومياهنهاءالخضراأرضهفى

والحباإليمانغنىالمعنىبهذاغنيأحميرنامالككانللتمتعبغنىلحاه

التحصاكوالىاللهبركاتشالتوزيمعلىوالقدرةوالقناعةءوالرجما

ءلسواحدعلىءاالغضياأوءالفقرامنغيرهلمجتاجهاوالتى

السعيداثعضاقيسميرثاكنيسةط

مترلهافىتزورهاسيدةجاعحهاالتىالفتاةبتالثيذكرقيرناحممالكإن

وقالتوالراحةالنفسءوصقاوالسالمءالهلوآياتمنآيةالسيدةوكانت

هذاعلىالحصولنظيركلهالعالمأعطىانمستعدةإنىلضيفتهاالفتاة
وهذااالخرىوأجابتكنفحعلىويسيطرحياتكيمالثالذىالسالم
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منحميرنامالكتحوللفديابانيتىدفعتهالذىافنالضبط

اثئبدفعانالبدوكانالمسيحمعسكرإلىالمدينةفىيطانالمثمعممكر

المفارقةوهىالكاملةوالسعادةالبالىالضيقهءجاكامالعهدفوقدولكنه

إلهلباخوسيتعبدونرناحمأهلكانتالقصةفىالعجعبةالثانية

البهجةالمسكريمنحهمانأملعلىالخصركؤوسبرعونوكانواالخمر

بعيشهاالنىالمربرةالحياةيعيشونكانواذلكمعثمولكوالسعادة

حكتهافىلموئيلأمماقالتهأساسعلىويسكرونيشربونوهمالعالمإنسان
فقرهوينسىثربيالنقسلمرمموخمرآلهالكمسكرآأعطواالقديمة

صورهكلفىاالدمانوما1367أمبعدتعبهيذكرهوال

دونوالمعاناةوالغماطمعلىءللقضاالمسشمرةالمحاولةهذهإالالناسحياةفى
الينبوععرفمتاالتىالجاعاتهناكهذامنالعكسوعلىوىجط

جهمتحيطالتىالمـاديةالظروفقسوةرغمالدائمةلسعادةانئ
لنايكشفبلذاتهاحدفىالظاهرةمجردعندنقفأناليريدناوالسيد

يجرىماعلىعيوننايفتحوهوةخلفهايكنالذىالخفىالسرعن

الناسوماويعحليتحركوهوالشيطانىفيرالمنظوركراصدفىحالمافى
يجندإنسانارأيتفإذاهاءوراويتسزخلفهايعملأقنعةإالواالحداث

دونمنمالتنكيلقبليستريحأوجهدأوالباالخرينللبطشوقواهننسمه

االلثرارءهؤالىإلففطتنظرفالفعلوهشراوارئكبوهاجربرة

نرقوالعيوخهممنويطلفيهميعيشالشيطانتجدالداخلإلىتغوربل

حقيقتهفىفهودينيآتاوسياسيةأواجتماعيامكتسيآثوبأيظهرانبيئذلكفى

ويبيهايظيركيفماالشيطاأل

المسيحيةضدالمتعصبيناالشراراليهودمنكبيرعددبالمدينةكان

علىمجدفونوكانواهناكالمسيسحيينعلىءللقضااهمقيمملبهندونزواو
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الصليبعلىعلقوهالذىذاكأنباعهمءهؤالبأنبالقولالحسناللمم
يجمعهمالذىالمجمعيكنولمأورشليمفىبالموتعليهحكواعندما
استولىوقدحقيفتهفىكانبلاليهودمحمعفلسطيننىتعودواماعلى

الدينيةالمجامعأكثروماالشيطانمجمعةكلياءاستيالالشيطانعليه

الشيطانمجمامعإالالواقعفىليستوالتىالعصوركلفىاألرضيتمألالتى

تصغعماكلويقوداتهامؤامرويدبرأمورهاويقرريرأحماالذىفهو

الشيطانقدمرةيريناهناوالمسيحالناسبإنوشروإثمإفكمن

المنظورغيرالروحىالعالمإلىيدخلناوهوالمحدودةالقدرةولكها
العجيبةوحكتهاللهحماحدائرةعنبعيدامماليعملالالشيطانفرى

السجنهفىبعضأمنكميلقىأنمزمعابليسهوذاقدرتهفىهنايظهروهو
القدرةهذهنبصرأننستطيعالونحن251رؤتجربوالكى

ءجاأنهيومذاتوكانداأيوبقصةفىظهرتالتىالصورةعنبعيدا

للشيطانالربفقالوسطهمفىأيضاالشيطانءوجاالربآأماثلوااللهبنو
واقشىاالرضفىالجوالنمنوقالالربالشيطانفأجابجئتأيئمن

فىهثلهليسألنهايوبعبدىعلىقلبكجعلتهلللشيطانالربفقالفيها

الشيطانهفأجابالثمرعنويحيداللهيتتاومستقيمكاملرجلاالرض
بيتهوحوالحولهشجمتاأنكأليساللهأيوبيتقىمجاناهلوقالالرب

فىمواشيهفانتشرتيديهأممالباركتناحيةكلىمن4مالولو

تصبطوجثكفىفإنهمالهكلوسساآلنيدكأبسطولكناالرض

التمديـدكإليهمماوإيدكفىمالهكلهوذاللشيطانالربفقالعليك

األمرونفس621اىألماالربوجهأماممنالشيطانخرجثج

لطلبكمالشيطانهوذاعانحمعانالربوقالةالصليبيومثحله
متىوأنتإيمانكيفنىاللكلأجلثمنطلبتولكنىكالحنهطةيغربلكم



الميسورمنيكنلمفإذا221323لواياإخوتكثبتجعت
أنناإالبعدفماحتىأووقتهافىالتجاربمنالعاليةاإللهيةةالحكمعرفة

الغقولتفوقعجيبةحكةعنيصدرجهاللشيطاناللهحماحأننؤمن

يتجاوزهاانالشيطانبستطيعاللهاحدودأاللهيضحعينهالوقثوفى

ببعفالمؤمننالسبنفىيلقىأنلهححميرنافىهناوهويتخطاهاأو

أيامعشرةأنهااأليامثرةبالعالمقصودوليسأيامعشرةلمدةولكن

محددةفترةبهاالمقصودلكنلنسنأواشهرأوأسابيععشرةأوحرفية
منواحدةبدقيفةيتجاورهاأنالشيطانيقدروالاللهمنمعينةقصيرة

فنرةخاللالمتألمبنلعبيدهالسيدمصاحبةهوهذامنواألهمالزمن
قيل251وربهتتألمأنعتيدأنتكاالبتةتخفالةالتجربة

دونوالضيقواالضطهادالظلممنعانىإنهاإليطالييناالساقفةأحدعن
والصفاعسءيالهدويحتفأنأمكنهكيفصديقسألهوإذيتذمرأويشكوأن

جيدافانتمرنظرىأستعملإننىقالضدهتجمعتالتىالظروفهذهرغم
واجبىأنوأعلمفوقإلىنظرىأرفعالضيقيواجهنىعندماإذالصعابعلى

وأعلماالرضإلىاسفلإلىأنظرثمهناكمكانىليكوناسىانهواالول
فأجدحولىوأنظرفيماأثوىصغيرةقطعةسوىورافمامهاأخذلنبأىا

ممنالكثيريئحاليفضلحالىبأنفأعلمأقسىظروفلهمالذينالكخيرين
وصفاقتعزيتىأجدوهناالعداليحصيهم

ائدفىعنتتمخضكثيرآمااالالمأنهوحالأيةعلىفيهشبهةالومما

ونوكثيرءوالعظمااالبطالمصنعفهىالناسحياةفىنححماوالالتعد

الماهذهولكنقاسيةاالمنحعتيشنونكانواالتاريخرجالاعاظمن
يوليوسأنيذكرفالتاريخإرادخهممنتوهناوعزيمتهممنتضعفل

ونابليونوديستوفسوربشيليوومولييراطوسقراألكرواالسكندرقيعر
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بتشويهأصيبتقدكاتريخالراطورةاالمأنكابالصرعمصابنانوا
كاناوملتونهوميروسلنننسىوالعامأوعشرينستةمعهااستمر

رغمبارزةبحروفهمءأسمااربخالجمحعاجملءهؤالولكنأممين
كانالتليفونمخترعبلجراهامأنالكثيروديعمالوقدالجسديةالمهما

وأرادوأحبهاالسمعثقيلةفتاةوجدوهناكالصممدرسةفىمدرسأ
التليقونفاخئرعحمعهاصعوبةعلىيتغبأن

القضيةمناساسصآتأنىالمتضايقحميرناةكنيسلمالكالبالغةالسعادةانعلى

القضيةكانتمتىسعيدآيكونأنإاليمكنالوهوأجلهامنبتألمالتى
هذايحدثألماالرضنىااللمأجلهمنيصتعذبالذىالسيدقضية
النهمالمجمعأماممنفرحـنفذهبواهموأماعنهمقيليومالرسلمع

خرجتلقد4أ5أعاحمهأجلمنيهانواأنمممخأهلينحسبوا

فىالعالمأذهلتالتىواألغنيةلرنمبالأحماقهوفىالضيئقلبمنالمسيحية
العصوركلفى

ىالميتناسمكنيسةمدد

ساردسكنيسةمالكمنتمامأالعكسعلىيضفلرناحمكنيسةومالك

31روميتوأنتحىأنكاحمألكإنالسيدلهقالالذى

كنيسةفىالمنتصركانذاطالحىالميتهناتماماالعكسنرىوهنا

الذىالناجاوةابأكليللهناحميرفىالمنتصرفإنالحياةطعاملهاقسس

ناحمرمدينةكانتاالبدإلىمنهينزعوالمفرقهعلىالسيديضعه

قيلوقدديونسيساحمهصنماتعبدكانتإذكاذبةأسطورةعلىتحيش

تتعرضوهىنفسهاالمدينةأنكماأخرىمرلمحياةقامولكنهماتإنه
عنهايقالكانالزالزلبفعلاواةالتربفعلءسوامرةمنأكثرللدمار
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المباقفىيضعونوكانواأخرىمرةوقامثماتتالتىالمدينةأنها

المؤمنونتحرروقدحميرناتاحإنهيقالتاحرسمقيهاءاألجزاأعلىوعل
الكنيسةهنهمالكإلىتحدثالذىالحقوبليتجهواالخرافاتهذهمن

وهوفعاشميتآكانالذىواالخراالولنفسهاوهو

بلفحسبالمدينةعندسكانسادتالتىالخرافاتيبددأنبذلكيقصدال

ختامااليضعالموتإلىيتهىالذىاالضطهادأنيؤكدلباألحرى
إلىنأفىوهناالخلودمجدإلىأعنماشراففىيتحولبللمحياة
وهذاالحىالميتمفارقةوهىالمالكهذاعندالعظيمةالثالثةالمفارقةإلى

أجلمناستنتهدالذىبولبكاربوسقصةفىالكاملوضوحهفىيظهر

عنالحديمثمطلعفىجملناهاالتىالصرخةجانبإلىإنهقيلوقدءسيده

المحبوبابنكأباأياقائالالسيدإلىصالتهءرحميرناكنيسةمالك

وأشكركالساعةوهذهاليوملهذاأهالحسبتنىألنكأبارككالمسيحيسوع
الفوائدالجلاالبأيهاأحمدكءحماالفىاالبديةوالحياةاليفينىءالرجاالجل

رئيسشفاعةفىاحمكوأمجدإياهأعطيتناالذىالنقوسخالصنىالكامنة

وإلىاالنمنالمجدهلكالقدسالروحوفىبهالذىالمصيحيسوعاأليدىللكهـهنة
اميناألبد

للقولحياتجسيدآأعطاناصالتهواستشهادهفىالقديمالمالكهذاإن

يقولهمافليسمعأذنلهمنالحياةإكليلفسأعطيلضالموتإلىأمينآكن
11و251روالثانىالموتيؤذيهفاليغلبمنللكنائسوحالر

الموتوتجخبهالحياةإكليلفأخذأميناوسارالحياةطريقعلىوقفلقد

ومدلوطااالمانةلرتعبأمامقليالهنانقفىأناالالزممنولعلهالثانى
التصرففىالبالغةالدقةتعنىواألمانةومجدهاهاوممارسليفهاوتكط

يتممهاحتىاالمنمنتتمكنأنيلزموصفاتخاللعناعأساسوهى
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الذىهوفاالمينالكبيروالحبالحبأولهاولعلاألعلالوجهلى

الجسديةمقوماتهبكلعليهالحرصيفرضمقدسواجبتجاهنفسهيرى

ولدينلهولدتوقدشاولسريةرصفةكانتوإذاوالروحيةوالنفسية

عنتكفيرآيقدمهمأنداودالتزموقدشاولابنةميربءأبنامنخمسةمع

جثةأمامرصفةوجاعتالسبعةوصلبلنالجبعونيتجاهالمكصمورالعهد

للوحوشفريسةولديهاتتركالحتىنومأوتخاذلدونونهاراللتسهرولدجها
أوالطيور

الفائقةالشجاعةتتطلببلهيناششاليستاالمانةأنالواضحومن

ارهجوإلىأحدفيلمورمسمجمعفىأعدائهأماملوثروقفعندما
أوالحرصالسالمةمنليسبالقولوتهجلجليجيبأنإليهطلبوعندما

تطيعأالننىفإلهىيافساعدنىأقفأنذهاالضمرضدشيئآتفعلأن
ذلكومعجداضعيفآأمامهالحياةأحـمالكانذلكغيرأفعلأن

انةاالمإناللهرحمةإلىمستنداالغابةفىيزأركأسدالعظيمالرجلوقف
المرضغيرالشئونبذالتحدىوقبولالمغامرةعلىقدرةصاحبهاتمنح

أبدانستسلمالتشرشلقالذلككلفمهماالهدفسبيلئوالتضحية
هولماإالأبمآنستسلمالتافهاأمكانعظيمأكبرأمصغرشئأىفىداأ

نفسهيفدملكولنإبراهامكان8581نةوفىونييلاشر
ءإلقامنأصدقاوةرهحذوقداالمرالشيوخمجلسفىلالنتخابات

الخطابهذاببالىمقدراكانإذايالقولإبراهاموردنرطاب

فعالوهزموالصدقبالشرفمرتبطاالهزيمةأواجهفدعونىأهزمأن
آلمجمهوربةرئيسذلكبعدأصبحولكنه

إلىالنفسفيهتنفصلالذىالتاقالموتهوموتأرهبإنالحقيفةفى
إلىانتقالطفانهبوليكاربوسماتهالذىالجسدموتأماأدتهحضرةعناالبد
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حديئنابهانختمأنأفضلعظةمارشالبجترالمثمهورالواعظوعظهوافضلا
كانالذىلرالصغالولدقصةفروىالموتأيهاانزل9بعنوانوكانت

بعدبومامستمرةخدمةأمهخدمتهوقدءللشفاقابلغيرمرضامريضأ

يعيشلنأنهأخيرأأدركالولدأنعلىاسبوعبعدوأسبوعأيوم

يحثمبهوماذانموتأنمعنىماأماهءهحوبكلامهسألاأليامأحدفنها

المطبخثحووركضتاألمعينىالدموعومألتألمفيهوهلالموت
أعطنىياربحارةصالةورفعتالجدارعلىاتكأتوهناك

يابنىتذكرهلوقالتاالبنغرفةالىوعادتالسؤالعلىالجواب

البيتإلموتعوداللعبكـرةمنتجهاأحيانآكنتصغيرأولدأكنتعندما

اطألفراشفىتنطرحبلتيابلثتخلعأنتستطجعفالالتعبغايةفى

الصباحفىكنتولكنكفراشكالفراشنتكلمالنومفىوتسشغرق
القويتينوبيديهأبوكءجماإذفراشكوفىغرقتكفىنضكفتجدتستيقظ

فىأنفسنافنجدالصباحفىنستيقظإنناالموتيشبههكذانقلك

قالخكاالولدنامأسابيعوبعدمحبناألنهيسوعنقلناإذالخاصةغرفئنا

استيقظعندماآخرشبثانضيفأنيمكنإننامارشالويقولامه

إلىفارقاهقدالمرضمنتصببالذىوالضعفاأللكانالصباحفىالغالم

الذىالخاوفموكبالصباخذلكستفارقنائأخرىءوأشيااألبد

ودموعوالهزائمشلالفمرارةونهارأليالعذبقناالتىالخاوفيتهىال

ونحياالعظـمالبركسمناألبدىءالضياعلينايشرقحتىاألحزانا

القهأمامالخالدالحياةباكايلشوجالتىالمجيدةالحياة
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51

مسبرظكنيسةهالك

كرسىصيثسكواير3الأممماملرف6ال
31لرزباسممشسدت6واشيطانأ

ثجيالواالعصوركلفىالمسيحىيدفىأقوعسيفأنالمؤكدمن

المسيحيةبهغزتالذىالسيفوهواللهكلمةأىالروحسيفهو

المؤسفومنالتاريخكلفىوالقلوباألقكارعلىوسيطرتالعالم
قرونآسقطتسيفأثخربهواستبدلتالسيفهذاطرحتيومأضها

لنقرنلمدةالعالمسيفحملتلقدالوسطىالقرونفىالظالمفىعديدة

تحتهالممالكتخضعأنهاظنتيومالخارحفىبالفشلوباعتالزمانمن

ينسىالكسأدرساوكانوالحروببالمعاركالصليبظالل

ظنتيومالداخلفىالدرستعىأنعنعجزتأنهاأيضأالمؤسفومن

اإللهيةبالكلمةالمؤمننضدالقوةباستخداماالصالحمقاومةتستطيعأنها
منذنهاهاالمسيحأنتعرفأنبهاقينأوكانغيانوالطبالبطشومحقه

954



جردماعظلبطرسقاليومالبثمرىالسالحإلىءااللتجاعناالولومها

ياخذونالذيئكلالنمكانهإلىسيفكردةالصليببومعنهللدفاعسيفه
الذىالدائمالوحيدسالحهاإن622متجميكونبالسيفالسيف

واالمضىالفعالةالحيةاللهكلمةالمفدسالكتابهوبهتحماربأنيجب

إذسبرغاكنيسةلمالكالمسيحهنايقولهماوهوذوحدينسيفكلمغ

وأحاربهمءسواحدعلىالخارجوفىالداخلفىبنتصرأنرام
مالكقصةنتأملأنجدأالمفيدمنيكونوبم261روفىبسيف

نرجوثمومنالمؤكدةالحيوبةالحقيقبهذهتذكرناالتىبرغامسكنيسة

التاليةالنواحمامنالقصةنتأملأن

ةدشيطلنوكرحمابركامسكنيسةم

الشيطانأنهنالثالكنيسةوحظبرغاسىكنيسةمالكحظمنكان

اركانهوطدبلالشيطانمجمعحميرنافىكالهمجمعابؤسسلم
الشيطانكريمىعليهأطلقفماعرشآأوتلعةلهجعلإذذلكمغآكثر

البيوتأواداالفىحيـاةفىءوسواوزمانمكانكلفىواالثميطان

التغالغلدائمهوبلحدودعندالغزوفىيقفالالممالكأوالمجتمعاتاو

االرضفىلرأشيزكأندونعرشهويدعمكرسيهويثبتقالعهيبنى
يأنىبلبمفردهيسكنبأنيكتفىنفسآالكنيسعندماإنهعليهيسيطرال

أخرنئلتكوناالنسانانفسلتدخلاشرأخرواحاأبسبعةالعادةفى

أنذكرناإذاذلكنفهمأننستطيعولعاضااوائلهمنيقاسالبماأشر

وقدساردسمنالشمالإلىمياللنخمسبعدعلىقعكانتبرغاسى
رأسعلىاألصليةالمدينةبنيتوقدالصغرىاشياعاصمةيومأكانت

مبنيةالحابيةالمدينةبينماقدمألفمنبأكثرالبحرعنيرتفععالتل

مكتبهتلىكانتالتىبمكتبتهاالمدينـةاشتهرتوقذالتلسفحتحت
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كتبهاأغلبنقلقدأنطونيومارككانوإناالهميةفىإلسكندرية

أفسساحمتزتكنلموالمدينةلكليوباترهءإرضااإلسكندريهإلىومجلداتها
المعرفةفىمكتبتهابحمببوتقوقتزاحمتولكنهاالتجارةفىساردسأو

االصلفىمأخوذةرقوقوالكلحةاسةللدرجامعةبهاوكانوالعلم

المدينة3واقلعةيعنىاالسمهذاإنولالبعضكانوإناحمهامن
الوئنيةالمعابدأنولبكافةالمدينةيروفوقدبرغامةاالحالية

اسكوالبيوسمعبدالمتنهورةمعابدهابيهآومنهناكولدلرجوبيأنممونوبز

معبدبهابنىوقدالطعاملهاويقدمتعبدحيةبداخلهوكانتءالشفاإله

وكانتمق03عامقيصراغسحلسلالمبراطورتثريمافخمعظيم

مسيحىرفضفإذالهضخمتمئالأمامهناكتمارساطوراالمبرعبادة
فويسةليلقىروماإلمماإرسالهأوحرقاالموتلرهمصكانالعبادةهذه

كرسىحميثالقولمعنىفهمعلىيعينناكلههذاولعلللوحوش

ولموولتذهبتفدطةالقدبرغاسىكانتوإذاالشيطاذ
أصغراخرىمدينةوبنيتللدراسةايألطاللألسوىالقديممكانهافىبيق

حيثالعصوركلفىوتتكررتظهربرغامسأنإالالجبلسفحعلى

قصيرةضيفآلفزةأوجائالأورائرآمامكانافىيبقىانالشيطانيرضىال

كراسىمنللشيطانومهناككرسيهيوطدوأنيستتهرأنيريدبل

مثالفهناكاليومعالمفىرهاوأكالمدنأوسعمنالعديدفى
أناسفيهاالسلطةويتولىالمدينةفىالزماميمتالثحيثالسلطةكرسى

تعتبروحيثالمسيحيةومقاومةالمسيحالسيدبكراهيةنقوسمامتألت

بناؤهايمنعأوالكنائستهدموحيثالقانونعيهايعاقبجريمةالعبادة
عقبةالديخاطولمجـاالقاسيةالمرةاالضطهاداتمناللوانتتعرضأو
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اتاالضطهافىمنالختلفةااللوانمنذلكإلىماأوالوظيفةسبيلى

الشيوعيةالبلداننىاالنبرىكا

إللهينعبدونبرغامسأهلكانإذالخرافةكرسىأيضآوهناك

يتلونوكانوامعبدهفىبضةالرللحيةالطعامويقدمـوناسكوالبيوسءالشفا

عادتتدهوالقديمةالحيةصورةإالهذهوهلالحيةتشفيهملكىاالدعية

عرشهوشبتكرسيهالشيطانليأخذوالجهلوالحماقةبالخراقةأخرىمرة

كلفىهكذاالشيطانيفعلماأكرومابرغاسققلخهوبحصن

بيهألليعملالمسيحىاللهرجلبوتيفاسذهبعندماوزمانمكان

سيطرتوقدالقبائلهذهوجدالميالدىالسابمالقرنفىالسكيونقبائل
شجرةونيبالناسرلىاألماكنأحدوفىجانبكلمنالخرافاتعليها

قدسوهاوقدالرعدبلوطةعليهايطلقونكانواالبلوطأشجارمنضخمة

هذهسيحطمإنهلهميقولوهوالناسبونيفاسواستدعى2لهتهمالحد
والخوفوالقلقالغضبعالئمالقومعلىفبدتعيونهمأمامالبلوطة

يكيلوطفقيدهفىبفأستقدمالبنيةالقوىالقامةالطويلبونيفاسولكن

انكفاتحتىطويالتئبتفلمالداخلمنءجوقاوكانتالضرباتلها
أخهداأدركواضرريمسهأويمسهمأندونطريحةالقومراهاولماوسقطت

يومالحقيقةوفىالزمانمنطوبالحينالوالجالخرأفةرىأعاشوا

دعمقدالشيطانأنفاعلمالناسمنجماعةأوأمةأوشعبآتحكمالخرافةتجد
المدينةإنالقولهذامعمجدىوالوسلطانهقلعتهوثبتبينهمكرسيه

فقداإلسكندريةمكتبةبعدمكتبةأعظمبهاوكانتجامعةبهاكانت
كانتذلكومعوالعلموالمعرفةالفلسفةبالدكلهااليونانبالدكانت

واممتهماإلغريققصصتفرأأنويكفىجانبكلمنتملؤهاالخرافات
سيلءإرانفسكحمبردوأنتءبهاالناسوعالقةبالناساآللهةهنهوعالقة
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أثيناءتمتلأنغريبايكنلمثجومنوالجثلوالخرافةالحماقةمنينخهىا
حزنأءوتمئلىروحهتحتدبولسجعلتالنىياالصنامالحكةبلدنفسها

هذاإلىأضفنافإذااللهعغبعيدأاإلنسانفيهايضربالتىالظلمةعلى
بالمدينةوجدالذىوالفجوروالدنسالعارمةوالمثهواتالمجونسىكر

اسكوالبيوسعبادةمعجنبإلمماجابآالجمالاممةأفروديتعبادةكانتحيث

ضروراتمنكانإذذيلةالريقدسأنالشيطاناستطاعوقدءالشفاإله

باسمللفجورذواخهنءالنساق3كبيرةأعدادئخصصانالعبادةلهذه
خيراللشرللقائلينوبلءإشعياصاحالقديمومنلهةلالءوارضاالجمال

مرأوالحلوالمرحلوانالجاعلظالماوالنورنوراالظالمالجاعينشرأوللخير
وهىالرذيلةثرتوانتهناكالفضيلةذبحتلقد552إش

والجمالالحريةباسمومدنيةتحضراالعالمدولأرقىفىتذبحاليومإلى
رسالةمطلعفىالحقيقةهذهبولسالرسولوصفوقدهاإلنسمانىوالرفى

يمجدوهلماللهعرفوالماالنهماإلنـاقالفكرأمامصورةأدقعلىرومية

يزعونهموبيماالغبىقلبهموأظلمأفثارهمفىحمقوابلكإلهيشكروهأو
اإلنانصورةجمثمبهيفنىالالذىاللهمجدوأبدلواءجهالصارواءحكاأضهم

شهواتفىأيضآاللهمأسللذلكوالزحافاتابواللووالطيوريفنىالذى

اللهحقاستبدلواالذينذواخهمبينأجساثإلهانةالنجاسةإلمماقلوحمم
آميناالبدإلممامباركهوالذىالخالقثونالخلوقوعبدوااتقواويالكذب

معرفخهمفأاللهيبقواأذيسخحصشوالموكاواناءأهواإلماللهأسلمهـملذلك
وزنااثمكلمنمملوئيهةيليقالماليافعلوامرفوضذهنإلمااللهأسلحهم

نماينءأوسوومكراوخصامآوقتالحسدامشحوننوخبثوطمعوشر
طاثينغيرشرورآمبتدعندعنمتعظمينثالبينلتهمبغضيهمامفزين

عرفواإذيخاالنهرحمةوالرضىوالحنووالعهدوالفهمبالللوالدين
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بلفقطيفعلونهاالالموتيستوجبونهذهمثليعحلونالذيئأناللهغ
هذمثلوفى1223ارويعملونبالذيئيسرونأيضأ

ويثبتهكرسيهويدعمقلعتهالشيطانيبنىالحياةمنالصور

يطىالدومعسللبركامسكنيسةط

التجاربضدراخنحوعلىثبتبرغاسكنيسةمالكأنالوأضحمن

وقدالشيطانكرسىحيثفيهايسكنالتىالمدينةمنإليهاالجمةالخارجية

علىالموترضىالذىالمثهيدأنتيباسموقفواضحأفىتائبهذاظثر

أسقفهووهلهذاأنتيباسهومننعلمالونحنللتجربةالخضوع
يسوعأجلمنشهيدأنهفعلملكنناءالكنيسةفىعضومجردأوشيخأو

االرضفىتدقيقبكلواألشراراالخياريرقبوالمسيحالمسيح

أوقلبهمنقريباالتصرفيكونحسبمابالبغضأويالحبعواطفهوتمتلى
وماعينيهعنيختنىكبرأوصغرمملهناكليصعينيهامأمكروه

بينوشتانألاالمنشهيدىأنتيباسعنالمسيحيقولأنأجمل

وشتانلهالمسيحووصفبهاأدانوهالتىوالتهمأنتيباسقاتلىوصف
الحلوةالسيدأقوالنوالمضالةالضالةاآلثمةالكاذبةاألرضأقوالبين

العنيفجومهفىالشيطانحينجلمحالأقيعلماالمادحةالصادقةالرقيقة
ءاياإلكرالنسللطريقعنالداخلإلىبنحولبهفإذاالخارجىاالضطهادفى

عنالكاذبالمغرىيالتعليمالهجومويأقىديدالضيفلحلمإنكعادته

شخصيةدراسةفىلناسبئولقدالالنقوالويإنداتعليمأويلعامتعلـيمطريق

ويقوزإسرائيليسقطأنبهاستطاعالذىخبثهعنكثيرانحدثناأنبلعام

الكنيسةيدخلونبلعاماتباعأنوببدوياالقبعطاياننهسهالوقتث

الحقتدميرذلكفىكانولوتالشخصىالنافوذأوالمادىالمغنمعنبحثآ
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وليسابالدسمالسميمزجوندائمأوهمةءاوالبرواالمانةالصدققتل
ونالصياطاردهالذممطالثعلبمثلهمإذخداعهمتكتشفأنالسهلمن

ءوراماإلىالفالحفأدخلهيأويهأنمنهوطلبفالحكوخإلىفأسرع
كالفأجابثعلببهمرهلالفالحوسألواالصيادونءوجاالباب

وسارواإشارتهإلمطينتبهواولمالبابءوراماإلىبأصبعهيشروهو
فقالىالرحالةعنينمماعليهيظهرأنندوالثعبوخرجبعيدأ
يمكنكانالثعلبوأجابمعكفعلتماعلماتشكرقأالالنالح

اهكهالكىسببتكونأنكادتالتىأصبعكةءإجمالوالأشكرأن

يهزمأنيمكنالالشعبهذاأنصفوربئلباالقبينأنهإذبلعامفعل

باسلوبهفتحوهكنمااخطأإذاإالصهزمالوهوالربباركهقدشعبالنه

موآبببناتالشعبيختلطأنمنماخفالباالفامامالطريقالجهنمى

تكونانمنءماوالالقبائحآللهتهنيقدمنصاخبةحلوةوالثجفى
فاالمنعلىيحيشمتعبشعبأمامبواوالرقصالحافلةالوالئمهغاك

يالونجناالختالطبأنءينامنبركامىكنيسةداخلووجدءالصحرا

حافىأفالطعاوالئمهمفىاألكلمنوالماخمنهءجزاوفيشرال
أالطعابشهىواالستمتغالوالئجهذهحضورمنساحوالاليضيرذاته

كنيسةعنالحديثعندعنهمتحدثناالذينالنقوالويونأيضاوجدوقدفها
تعدلهابحـوزالالمسيحيةالحربةبأنينـادونوالذينأفسسعه

فىاإلنسانعليهحصلماأعلىوهىأدلىأوعىابئقيدبأىتقيبدهاأو

فىحدثالذىالثقبأوالكامنالداهمالخطروهناالمسيح
الشيطانهناأوتماماليغرقهاداخلغاإلىيتدفقءالمافأخذالسفينة

وتستطيعداخاالبكرسيهويسحقرنفسهاةالكيمإلىالمدينهمنيتحول

سريعاآتيكفإفطوإالفتبالكنيسةلمالكالمسيحقولمنهذاتدركأن
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إلىنشيرأنالطريفمنلعله261رودافىبسيفأحارحمهم
كرصىعنيتحدئونوهمتىرووسىدورهاموجيحصنيوقيوحناأقوال

يتنبهالقبوكلهموقلوحهمبرغامسكنيسةمالكقلبفىالشيطان
الشيطانإندورهامويقولومشاعرهامماقهإلىالخطيةتسللمنبتحفظأو

برغامسنىءسواالناسبأيدىمصنوعةهياكلفىيسكنالوهوروح

فىالخصوصوجهوعلىالناسأرواحفىبسكنولكنهأدنبرهأو
يمكنالذىلدورالديننهدامأكثريهغوهوالديئامخلىأرويح

ءلروشايقولوهوأرامبملكأشبههناوهوالدينيةالحياةفىيلعبوهأن

ملثإالكبيراواللرأصغتحاربواالوالثالئينلناالثنلهالتىالمرعبات
نجحإذاألنهالواقعهوهذاأجل2213مل11وحدهباسرائيل
وإذابآكلهالجيشيسقطانالسهلفنالقائداسقاطفىالشيطان

الكنيسةفىرينالكثيإلىومعهبهيصلأنالسهلفنالراعىاقتناصفىنجح
فىكانتالتىلندنعنلبعدهسعيدأنفسهنيوقيوحناعدوقدنفسها

الشرالثمدينةلندنإنةيقولذلكوفىبرغاسىبمدينةأشبهتصوره
تظهرنلندإنعنهابعيدانصيبىيقعأنسعيدانفسىوأحسب4الخطرة

السياسيةقالمنازعاترةكثسفنأتحطمالتىيالزوابمالملىالبحرمثللما
أوفمعوالتحزباتالكذبةالمعلمنوفضائحالعقائديةوالزوابم
لنمنفىاإلنسانبأنتقنعنىتكادأشبهوماوالمالهىألداامنالكثرين

الريففىالساكنونيحتاجهاالتىالنعمةعنتختلفنعمةإلىحاجةفى
فالقلةجدامتقدمةدرجةعلىتكونأنيبىلندنفىالنعمةأنوأفصد

أفضلمنأغايبدوحياتهاوروحانيةهاقلبببساطةاللهمنالمحقوظةالختارة
بدوذخارجنهاأنناذلكمعنىوليسالبالدهذهفىالمسيحيةالطبقات

الحذرمنالجهدبأقصىتلزمناالشيطانوأحابيلقلوبنافشرتجارب
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ءشىكليبذلالشيطانأنإذةابمعجزةالحقيقةفىعفوظةنفصى

فىولكنىبىالمحيطةالتجاربزحامفىلندنثأنىغيرقاطىإلس

استجيىأجدأدأأستطيعوأيئداخالفاالتجاربزحامهخاكالريف
فإنناثمومنأرابضةانيةشيطفرقهناكنطمكلوفىوراحتى

الكنيسةفىعفوكلنذكرأنإلىهوايتالكسندرمعحاجةفى

وقلوبهمأفكارهمفىالشيطانيسخترلئالاللهخدامأجلمنالصالةبفرورة
وعندماهناكويستزالكنيسةداخلإلىأيضاكرسيهوينقل

4خطيةهناكأنندركفإننادتببرغامسكنيسةلمالكالسيديقول

ءبشىهناوالمكافحةمكافحهاالواجبومنقاسيةمحزنةوظية

للمالكخهديدأأوغريبأيبدوكالموهوفىبصيفأحاربهمواحد

المنبريقومالوإذوالتعليمواإلرشادبالوعظمحاربتهمقصرئالذىننهسه

المسيحويأقمنهبدالالمهمةليتولىيرهغمرسلساللهفإنعليهيجبكال

الحربأنالمسييؤكدوهنافهبسيفليحاربهمخرفيفى

بالحبلبمثرىبسالحاإلطالقعلماتكونأنيمكنالوالصحيحةالحقيقية

انيمكنالاللهكلمةبأنيثمسهدالدوامعلىرالتارتاإللهىالكلمة

فىقبعورسىمؤتمرمنلوثرمارقعادأنبعدفارغةترجع

الغاضباطوراإلمهروجهمناختنىإذجمنشبههناكوكانورتبرجقصر

ولكنهماتأنهءاالختفاهذابسببالكثرونظنوقدعليه

مارإنويقولونموفافىيفكرونإنهمبالقولالتصورهذاعلىأجاب

فعلتماكلأنيتصورونإذوبسروناالبدإلىصوتهصمتقدلوثر

أنلرواجميلصباحذاتسيستيقظونولكخهمءشىالإلىانقد

يبدأمملىهنابلكسلأوخمولفىهنالستاناهزمقدالشيطان
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بطشالذىالربسييفإنهبهنحاربالذىالسالحهومالحقيقى

سأترجمإذأعظمبقوةمعهسأتعاملهنابقاقمدةوخاللبأعداق
هلآهاإلنجيلالشعبليفرأالبثميرونكتبهماالشعبلغةإل

هناكليسفإنهاالرضفىكرسيهالشيطانيثبتحيثأنهاللهخداميعلم
منأمضىهىالتىالنهعالةالحيةاللهكلمةسوىالكرسىاهذتدمرقوةمن

حلهفيذىسيفكل

الحيصالوسربرغلسيكنيسةهل

وانتصارهفوزهحالةفئالمالكهذاإلىالمرسلالمسيحوعدإلىنأقوهنا

حميرناكنيسةولمالكالحياةبطعامأفسسكنيسةلمالكالوعدكانوإذا

سرعنيكشفأنيمكنبرغامسكنيسةلمالكالوعدفإنالحياةبإكليل
ءبيضاحعصاةوأعطيهالخفىالمنمنيأكلأنفسأعطيهيغلبمنألالحياة

يأخذالذىغيرأحديعرفهالمكتوبجديداسمالحصاةوعلى
تصلوماالمسيحمعالمسترةالحياةأمامنحنوهنا271رو

الحياةسرذلكمنأكتربلالحياةتاجأوالحياةطعاممجردمنالإليه

وهذ5241مزلتعليمهموعهدهلخائفيهالربوسنقسها

بالموائدتمتلىبرغاسىفاالعجادةكانتفإذاءالممماامفىيكنالسر

يشمبعونالذلثومعالعابدونالوثنيونمنهاويأممللآللهةالمقدمةالحافلة

والحياةوالمتاعببالتجاربمحاطونوهمالمدينةفىالمؤمنونكانوإذا

ومجيدعجيبوجهعلىلهميوسلاللهفإنالقاسيةءالصحرابحياةالشإلثة
ومنكان2رامعجزىنحوعلىقيخبعونالسرىافئءالسماطعام

محبوباوكانعكازيئعلىيسيرممئازشابطابالكلياتإحدىطلبة

ثرفمراتبنالوقدوجههعلىدائماءمماالوابطسامةالجميعمن

864



أحدفىسألهوقدالدراسةفىرفاقهامواحرتتهديرنالكماةكثيرراسية

وقالاالطفالشللإنهفأجابسافيهعجزسببعغزميلاأليام

الوبيلءالداهذاقدمأمعالحياةفىلرتسانإذأاستطعتوكيفاليمديغ

كانذافإالقلبيلمسأنيستطعضلمالمرإناباحمافأجابه
اللهمعقلبهألنمنتصرآسعيدأيعيعثأنءاألجواأقسىفىيستطيعالمؤمن

العالمإنالناجحةالحياةبوكاتعليهتفيضعندماباألحرىفكم
السريدركأنمنأعجزوهوقوةمنالمؤمنإلنحياةفىيراهلمايدهش

الحياةخبزالمسيحيرىأنيستطيعوالالمنظورأساسعلىدائمايحكمألنه
فحسبالخفىالمنيعطىالوالمسيحمناواحدلثلالحياةوس

ونصبالحياةحـظيعطىأخرىبحبارةأوأيضآءاليضاالحرصاةيعطىبل

حسابيةلقواعدالناسفهمفىيخضعالوالحظمناواحدهلكلالحياة

واحدءالبيضاالحصاةيأخذالرومانعندوكانخفىهوسبلمعروفة

القضاةكانإذاأللعابفىالفائئأوالمحكةفىالبرىإماناثنمن

كانواكماةءبالبراالحكمعندويلقونهاءالبيحضابالحصاةلرعونيق

13كانالحالنوفىاألولمبيةاأللعابفىللفائزينءالبيضاالحصاةيعطون

يعطىوهوالحياةسريؤكدأنالمسيحوأرادعيهايكتبالفائز

هذهمادلالستشواسلموهمالطغاةعليهحكمولوحتىأمامهالفائزن
هنايئزكدوالسيدظلمآوعدوانامنهاحرمواالتىءالبيضاالحـصاة

همءجزاتضيعأنيمكنالءالسماعدالةفإناألرضةاعافاتتهمإنأف
إاليعرفهالاجدلجاحمآالفائزالمؤمنسيعطىبأنهأيضاالمسيحأضافوقد

وطبيعتهاإلنسانشخصيةإلىيثميرالعادةفىواالسميأخذهمن

الجديدةالخليقةويعطيناالفديموتاريختهاالقديمةشخصياتنايطوىالمسيحو

الناسيعرفوحمماالمغيرالعجيببعمرهفيهاوبعملالجديدةوالحياة
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التىالطريقةيدركواأنالبتةيستطيعونالفإنهمفينايكتشفوأهماأونا

فيهبضعأذيمكنمامدىأوجديدمنءالوعاءبنافيهاالمسيحأعاد

وعظائجوأمجاداتوخربركاتمنايألبدىأوالحاضرالعالمنا
الكاملالوجهعلىيفهمهالالذىالمغلقاالبدىالنعمةسرهذاسيبقى

االبديةأنتعلمهلالمؤمنأيهاصاحبهسوئوالعظيموالمجيد
تعلملولنبالمسيحيربطناالذىالهاثلالحإةسعنستتمخضكلها

هناكالحجيبالوجهعلىوتعيشهستراهلكنكهناباقام



51

كلياتبراكئيسةمدك

كليالولىملثرألالنجـرةأهمالدأن

29152ولملبدعندى

ألكسنلرالمئهورالكتابالواعظأنإلىثيرنأنالمناسبمنلعله

قيهامريئللمئالمسيحووعدالسبعالكنائسعنيتحدثوهومحالرن

الوعدوهوالحياةطعامعلىالحائزبأنهأفسسىفىاالولالمنتصرعلىأطلق

اكليلأعلىالحائزوالثاقالحياةشجرةمنباألكلالسيدمنالمبارك

الوعدوهوالحياةإكليلفسأعطيكالموتإلىامينأكنالحياة

لمالكالمقدموهوالحياةسرعلىالحائزوالثالثرناسكنيسةلمالك

الموضوعالوعدوهواالحياةقوةألعلىالحائزوالرأبمبرغامسكنيسة

إوعوداووالحياةثوبعلىالحائزوالخاسىاثياتيكنيسةمالكأمام

الذىالمباركوهوفيالدلفياكنيسةلمالكالمقدموالسادسساردسلكنيسة

أحماالسيدمنحهوتدلومالهماالمسيحيوجهلمناحميركنيسةمالكخ

174



الفاترللمالكالسابمواألخيرومعناهانهاومضمومفهومهابعمتهلحياة
منوتحررتابلوفماالحياةفىالمنتصربسيادةالودكيةكنيسةمالك

جميعأالصورهذهكلوفىالروحيةحياتهوهزالوضعفهفتوره

الوجوهكلمنومجدهاوجاللهاوقوخهاونبعهاةالحيمصدرالمسيحنرى

الحياةفىإليهايحتاجالتىبالقوةثياتيراكنيسةمالكيشجحهناوسزاه
يلىقيماالمالكهذاقصةنتابمأنيحسنثجومن

والنمويهوسئياللراكنيسةم

الوقتفىينةالمدهواسموساردسبرغامسبينثياتيرامدينةتقع

وقدالشمسإلهأبولوهواالعظممعبودهاوكانأخيسار5الحالى
بياعةليدياأنننسىوالوالنحاسالمنسوجاتتجارةبالمدينةاشتهرت

وربماالمدينةهذهمنأصالكانتفيلبىفىبولسحمهاالتقىالتىاألرجوأن
والذىئياتيراإلىالمسيحيةدخولفىالسببغيرهاأوهىنت
الرقيبوهوفيهاالكنيسةمالكإلىينحدثوهوالسيدأنمالحظتهحهمنا
بهسرأنهالمؤكدمنجدأشيئاجمياللهمجلناركلهيبعيناهالذى

توقفناهذهولعلاألولىمناكةلراأليخرةاممالهأنوهوالسروركل

االحمالبهوتوزنعليمإلهاللهإنأوالوأساسيةمجيدةحقائقعدةأمام
23صمااالعالدوزنوىلمإلىالربألن5قديمأحنةقالتكا
مناولكلتخافيةعينيهعنتخفىأنيمكنوالحياتناقصةيراقبوهو

مقاالنيجيريافىالمرسالتإحدىكتبتءالسمابلثفهرصيده
وقاللمحريةفنعظكناأنناالليالمإحدىفىحدثاالتيةالقصةفيهروت

حاضرآكانالذىالقميلةزعيموبداينعسالاللهإنخطابهفىزوجى
تتحركانشفتيهأنوالحظنااالرتباكعليهظهروقدمكانهئيتململ

منيكنلمولذللضحياتناعلىامنهناكيكنلمعصيبوقتفىوكنا
374



األبيضوالرجلمستربحغيريدرالقيلةزجممنرىأنكثرألمطصئن
بقولهأنبربدماعندهكانإنالزعيمسألخطابهمنزوجىاننهىفلماتكلمب

فأخذذلكزوجىلهوأكدبناموالبنعسالاللهأنحقيقةهلفسأل

أعقهذاقيهأثروقدبناموالبنعسالاللهووقارنجشوعيكرر

بهبهتمالكائنايتصورهكانبهيؤمنكانالذىالقديمإلههألنتأثر

اإليمانأنغيريالناسحهتمالاالعلىالكاقبأنيؤمنونالصيئيونكان
فىعفدالذىالمؤتمرفىفرانكلينبنيامنقالوقدالعكصيـؤكدالمسيحى

رأيتكلماااليامفىتقدمتكألاألمريكلالدستورلوضع7871عام

العصقوركانوإذاالناسمملكةفىسلطانادئهأنلىاقناعأاهنالبررباك

لفدامرهبغيرتسفطاومملكةتقومأنيمكنفهلبإذنهإاليسقطال

اوونالبيتعبفباطالالبيتالربيبنلمإنأنهالمقدسالكتابلناحقق
ءالبناهذافىنتقدمأنيمكنالاللهمساعدةبحونأنهتمامأبذللثأوئنوأنا

ابنهيمأنوالدهأرادابابلبرجبناةتقدمممابأحسنالسياسى
شكلفىووضعهحديقةفىابنهاسمفرسمالحياةفىاللهوجودحقيقةعن
قاحمهالوددقرأالبذارأفرختفدمازرعهرزهببذارالفرلومألقدب

وبمجردتلقائيأظهراالسمأناألمرأولهفىأبوهوأظهرواندهمثىهرالز
قادوعندئذرحمتهيدآأنالبدقاثالبشدةذلكالولدوأنكرالصدفة

االطبيعةفىومجدلبءنتىكلمرالذىبالتهاإليمانإلىحالمالاألب
جدتههماإلىبهليذهبابالكعكةءمملوسلةيحمالنوأخوهاصغرةابنةكانت

ونظراءالغطافرفعاالسلةداخليوجدماذاليجرفاالفضولودفعهما

عداأنوبعدالريقمهمانحلبالمغرىالكعكهةالشرماعيولمحصفوعندما

أحدوالفقلىوأحدةكعكةيأكالأنعلىيتفقانكادااثرجملةالكعك

الكعكإلىيتطلعانهماوفيماشكوالشهيةطعمنهاوسيكونيدرى
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ةوسألتهأخيهاوجهإلىالصغرةنظوتواحدةيتناوالأنأوشكاقد

وأرجعاالتجربةينهىألنكافيأالحمؤالوكانيعدأناللهبستطيعأال
الجدةإلىكلهالكعكوحمالءالغطا

يـرىبلاألممالمجرديرىالاللهأنهىالثانيةالحفيقةأنعلى

الحبعنالخدمةيفصلأنيستطيعالوالحبعنتعبيرااالعمال

كنيسهخدمةنتكاوهكذاالخدمةعنالحبيفصلأنيستطيعوأل
يالمحبةةمرتبطاثياتير

يفبعاناكانابلإنسانيةمشاعرمجردبكونالموالخدمةالحبأنعلى
واشتدتالظروفقستمهماوالمحخةبةالتجرعلىالصابرالعميقاإليمانعن

قريبالصغيرفيولدينوتركاواحديومفىأبوانماتاألحوال
لفربولفىخالهماإلىفذهباالبلدةتلكفىبهصايتنىصديقواللهما

لطفكلصاحبهمنلقيافندففىليلةاولطفباتاإليهيضمهمالعله

المقدسكئابهعلمااكبرهاحرصالرجلنظرولماومؤانسةوعطف

إنىقائاللهيبيعهأنفسألهبهتمسكهمدىيعرفأنأرادبهواهتامه

فيهشلناتبضعأعطيكأنمستعدوأنادراهمإلحاجةفىأراك
الحبيبمخلصىفيهوجدتالقجوعآهلكتولوابيعهلنالولدفقال

لهجنيهآثمناأعطيكالرجلففالضيقانىفىوئعزيةلرجلىمراجوهو
أحرفكيفالجائعةنفسىوقوتإلهىإلىمرشدىكتابإنفاجماب
فقاالالقانىلجسدممططعامأمنهبدالوتـخذاالبدىطعامهامننفسى

إنةأجابالبيتفىخالكابقبلكالمإنالخيكتفعلوماذاالرجل
واربتركافىقدوأىاأإذيقولإذأتمرفكيفيعلمنىالكتاب

الحياةمواجهةفىالصغيرإيمانمنالرجلفتعجبيضمنى

منأكثركانترةاألخأممالهألنمغبوطآثياتيرأكنيسهمالككان
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يبدأونالذيئأكثراويحدثلمالعكسالنجدأسعيدوالرجلالولى
ضعففىلينتهواونشاطوحماسغرةفىويبدأونخهايةأسوألينتهواحسنا

يعلمئياتيرامالكولكناالولىمحبضهمقدونعنمماوضياعوجمود
أىالمركبالربحبلفحسبالبسيطالربحتأخذالالناجحةالخدمةأن
أنفىشكوالمضاعفأالمكسبلينحواألصلإلىتضافاألرباحان

بالبنيانأشبهكانتاالخرىجوارإلىةالواعهانتصبتوقداألولىأمماله

الثاقيحملاالولالحجرفإنحجرعلىحجرأفيهنضععندماالذى

سئثمراألرضفىتقعوهىالحنطةوحبةويرتفعويقوىءالبغاوبتضخم

كانواالجملاالعظملالثمارسببأورهابلهتتحولعدبدةحبات
ابعدآخريوماخدمتهفىالمتزايدالظاهرسعيدآبالنجاحارثياتكنيسةمالك

للسيبةولثرلنيهثياليراكنييسةال

خطرأيواجهكانالرجلفإنالظاهروالتقدمالعظيمافوهذاورغم

جيدهكلارأيبددإعصسيتحولفإنهتجاههاالمريحزملمإذاداهمأرهيبا
الخطرهذاءجاوقدالجميعمعطريقهفىبكرآطاميألمجرفهأووممله
أنأالغرومنإيزابلالمرأةالسيديصفهاالكنيسةفىامرأةمن

والمفسرينالشراحبعضأخذوقدابلايززوجتكجمهاتزترجماتالبعض
دالفىثياتيراكنيسةمالكشبههوايتالكسندرإنحتىلرالتفسذا

صتهربةدياليمجومربنتكانتفكاالقديمالعهدفىالنبىصهوثحالجدلجه
ثياتراكنيسةمالكتجربةكانتالجديدةايزابلفإلطهوشعومأساته

تمألكانتالتىوالمرارةطالقاسيةارجلانكبةعنيتحدثهوايتواستمر

اقهأمامالفلبمكسورقدحيـهعلراكعأدائماجعلتهربماوالتىحياته

معهنتمشىأواالمرفهوايتمذحبنذهبأننستطيعالونحنوالناس

إبزابلاممهاكانتالمرأةأذنعتفدوالوتصويرهقلمهبراكةرغمفيه
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نقوذهالهاوأصبحالكنيسةإلىتسالناللواقمنواحدةهىبلقيقة
الراعىانبحيثالقوةمنكانتهاأويبدورهيبنحوعلىطرتهاوسي

الكنيسةفىتعيـامسيبةوتركهاتجاههاحاسمموقفاتخاذعنعجز
وقفةمنالبدوهناسبيلهافىيقفأويردعهامنتجدأندونفسادا

النقوذهذامثلإلمماالمرأةوصلتكيفللسؤالءجمقالشىمتانية

وحتىملكوزوجةمالثانجةالقديمةايزابلكانتلقدالرهيب

تمثلكانتفهلالراعىزوجةتكنلمالحديثةإيزابلأنفكرةنبذناإذا
فىالظاهرةالشخصياتأعلىمنكانتربماوأنهاالكنيسةىكبيرةعائلة

الطرممقلهافتفسحاالجمامممامركزهاترىكانمتاالناسوأنالمجتمع
الحدأومقاومتهامعهـايسهللمبكيفيةوالنغلغلالتقدمفىخطاهاأخذتثمومن
مراتنىالكنيسةمأساةأنهىوالحقيقةيكونقدنقوذهامن

األساسعالديسالمتقدمالمركزذاكأوهذاتعطىأنهاإلىترجعكثيرة
أبرعالشيطانيستغلهالذىاالمرمحضةسثربةاعتباراتعلىبلالروحى
مهماأنهتأكيدبكلتعلمكانتثياتيرافىايزابلأنعلىاستغالل
وسيلةيكونأنقطيصلحالفإنهالكنيسةداخلعىاالبئالمركزيكن

األمورتغطيةمنوالبدفيهااالستقرأرأوالقياديةالمرأكزإلىللوثوب
منالمئاتجندتعندماالقديمةايزابلفعلتهماوهذادينىبلونوتثبيتها

للبعلمذابحأثرهاعلىلتقيمالذمذابحوهدمت4والسوارىالبعلءأنبيا

تأخذأنمنماخوالدينىبثوبتتشحأنثياتيرافىإيزابلىفعلىثجومن
دائمآوهماللهبالممينادونالذينالكذبةءاالنبياأكثروماالنبوةمركز

قيودكلمنالتحرربحجةطريقهاالحديثةإيزابلوجدتوظهمضالون

الكاذبةبنبوتهاوالمفتوننالخدوعنتغوىوهىلألوثانماذبحأكلفى
بىرووالتيقدمالذاتهحدفىاألكلوأنالميحابنادىالتىبالحرية
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كانمتذافانفصالأوتزمتدونالناسمعللتعاملواجبةالمرونةن

يعيشونالواحدةالمهنةءأبنامنوالجماعاتوائفالطأنهىالسائدةالنظم
أنلواحدبروزوالوالوالئموالحفالتاألعيادفىمعأيشركونابطنمتر
إلجهاينتمىالتىالطائفةاوالمهنةمنطردأوفصلإذاإالذلكعنيثمذ

عألءاالبقامعسربرئهفأحرأيكونأنالكاذبةالنايةعرففىماخفال

المهنةعلىحرصأبهااألخذينبغىالتىوالمرونةالكياسةمعتمشميةالظاهر

اإلنساناستسلمإذاالتىالغوايههىهذهأشبهماأوالعيشلقمةأو
أمماقإلىأبعاأوسوئيدأجرأتجرهأنالبدظلهافىالعيشواستمرألها

أنهيبدموبماويبدأمغطاةفخاخهيضعالعادةفىوالشيطانالشيطان
العصوركلفىالكذبةءواالنبيادافيهضيرالأومنطفىأومعقول

لمواجهتهالكنيسةلمالكالمديحكالالذىالسيدأنغيرهكذابدأوا

داخلبهرىكانماعلىالمهيدمتزونشاطقوةبكلالخارجمنالهجوم

أوسارتالغوايةتبعتالتىمىاكشيسةافىقلةأنالواضحمنانهومعالكنيسة

الفاسدةالمرأةتجاهحزمهعدآفىكانالفادحىالراعخطأأنإالهاءورا

وقصبة4بورآمتسامحآوديعااعىالريكونأنالالزمومنالمفسدة
الحاقةكلأحمقيكونلكنهءيطفىالمدخنةوفتيلةيقصفالمرضوضة

للىطريقهاتشقأنمضلةكاذبةلتعالـيمحمحإذالومكلومستوجبا

معتفداتهمأواآلخرينأفكارعلىوالتعرفالفكريةالحرية3باالكنيسة
وهونظامأوضابلىبالتسيبهىبلحريةليستأنهاالواقعفى

هانوالبرإيزابلالمرأةتسيبالمترجالخريبالتجـيرنفسى

نكبهافىالتىوايزابلالخلفىاالنحدارهوللتسيبدائمأالواضح

منعصرأىفىتمتنعالممشىقياهولغوايةعينيهاباالثمدكحلت

العارفوناوالمهرطقونالخبيثاهدفلتحقيقوسيلةكلتسـتخدمأن

والشرفالتعففحياةمضهمننتظرأنيمكنالالشيطانبأعماق
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فرصةالخطاةأشريعطىوهوواسعةاللهرحمةفإنكلههذامع
212روزناهاعننتوبلكلزمانأوأعطيتهابةوالنويرجوع

للعفابإهماالأومباالةعدمأوجمودأاإللهىالتسامحيصورأنالحديجوزوال

وإالالتوبةإلىاإلنسانليقودإنمااللهلطفإنالقاسىالراح

يمةعظضيقةإلىالتنعمفراشوسيتحوليتبلملمناتيةفالصرامة

أشبهماأوالمعاناةألمأوالشديدالتعبأوالقاصىالمرضفىالشريريراهاقد
هذاوليسالسالمأواالمنأوالراحةأوءالهدوطعممعهيعرفالمما
قتلوكاصورةابشععلىالموتوهىالتاليةالخطوةتتلوهاخطوةإالكله

االخرىمعلمجدثقهكذاالبشعةالصورةعلىالقداممماإيزابلاوالد

موتهىالخطيةأجرةألن232روبالموتأقتلهموأوالدهاال

المؤمنودطيتعلملكلبلفحسباالشراردينونةيمبتلالهذأيفعلوالله

الفاحصثههوأناأنىالكنائسجميعفستعرفداالخطيةهولمنويفزعونأيضأ

232روالالهأبحسبمنكمواحدكلوسأعطىوالفلوبالكلى
بيتهناككانالسويدثالغاباتإحدىطرففىالمزارعإحدىفى

طرفعلىحفرقبرفىوضعوهحياتهانتهتولماعجوزرجليسكنه

رأسهنحتيوضعأنوفاتهقبلأوصىالرجلأنالغريبءوالشىالمزرعة

ازدأدتأالستطالعجـاالبعضدفعوإذالمنظرغريبضخمكتاب
زهرةوأخرىصفحةكلوبيهمانةخشالكتاباأوراقرأواإذغرابتهم

ومنحياتهفىللرجلحدثحادثاأو4مكتوبةقصةمعهاتحملورقةاو

منكانأنهوتبينالرجلقصةعرفتالذابلةاألوراقأواتهيرالزهذ

قالموهوبينومناللغاتفىالمتضمينالرجالومغءالعلماشاهير

تهتءساحتىالخموعلىنباإلدمءلضىكلاضاعلثنهالموسيفى

الوحدةفىالباقيةأيامهليتضىفانعزلطالجميعونبذهمصهجهو
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عندمالكنهالوديمبالحملأشهوهساعاتفىالرجلكانلقاسية

كثيرةمراتيعودوكانكاسراوحشايتحولالخمرلسلطانيستسلم

ثذكرهءابيضمانالزيخقةوالدموعياالسىءويمتلىحياتهتصصإلى

منوهكذاوهكذاالدراسةبصدبقالبلوطوورقةأحالمهبعروس

الحفرةفىهوووضعرأسهتحتالكتابووضعالختلفةالصور

العاتيةالرياحتوالقبرفوقالطيورورفوفتابالترعليهوأهيل

الذىاإللهىالحقعنبحيدافيهحياتهأضاعالذىالعالموتوارىقبرهفوف
الخطاةمصرممادايكونوهكذاويرقعهينقذهأنيمكنكان

جهاوعالالقديمةابلإيزدربفىسارواوالذينواأللئرارواالثمة

النالعةوالقوةثياليراكنيسةط

ثياتيرافىوالباقـنلكمأقولولكننىأاثياتركضيسةلمالكالمسيحقال
يقولونمماالخيطانأممافيعرفوالموالذينالتعليمهذالهمليسالذينكل

ومنأجىأنإلىبهتمسكواعندمالذىوإنماآخرثقالعليكمألقىالإنى
منبقضبفيرعاهماألمعالسلطانافسأعطيهالنهايةإلىأممالىويحفظيغب
وأعطيهأبعندمنأيضاأناأخذتكاخزفمناتيةتكسركاحديد

ءلثىكلقبلالالرممغولعله24282روالصبحكوكب

نيرهألنومحبيهأتباعهعلىأبدايقسوالمزفقمحبسيدناأنندركأن
عبدآكانهرقلأناإلغريقأساطيرفىءجاخفيفوحملههيهما

نجحوكألاليشربةالقدرةقوقبأحماكيكلفهوكانالملكرسثيوسليو

يقصاوهوحهلكلعلهوأشدأقسىبعمليكلفهالملككانمملفىمرقل

مموالمتاعبالمهالكمنلمجارأوخاضالوحوشهرقلوحاربيقتلهأن

974



هذاشيثآمننعرفالنحنلكنناومليكهسيدهرحمةنلحقهانون

ثقالعليكمألفىالإنىفيقولرحيموالهنامحبسيدناالنالقبيل
والمشفاتالصعاباقسىمجابالةعلىالقوةيعطيناالعكسعلىبالآخر

قوةإلىوصلأحدمنومانصرإلىنصرمنوفيهومعهبهلرنجسونحن

فىءشىكلأستطيعيقولوهوإالوالعالمواالشرارالشرةوامفى
الحرنىااللفىيالمالثاالخذونيظن431فىيقوينىالذىالمسيح

ذلكفىاالشرارلضفىينللمؤسيكونالحديدمنبالقضيبالوعدأن

مادامثياتيراكنيسةمالكأمامالوعدهطرحلماهذاصحولوالتاريخ

طىفىزالتالتصورهمحمسببعيدةاخرىالجيالسيكوناألمر
العالممواجهةفىداثمبسلطانمزودالمؤمنأنهىالحقيقلكنالمععمتقبل
فيهاتهوحيالمسيحبقبوليبدأالسلطانوهذاوالجسدوالشروالخطية

المؤمنونأىاللهأوالدوايصيرأنسلطانآفأعطاهقبلوهالذينكلوأما

معهيحملوكانإيزابلوجهفىإيلياوقفوكا21ابوباسمهأ

سلطانهملهمالمؤمنونفهكذاوالسوارىالبعلءأنبياعلىفقضىءالسماسلطان
واثممادكلمحلاللهمجدليحلواالشرارالشريحطمالذىالعظيم
فالسيدءشىكلشمودالظلمةأنلوكمابداوإذاالخطيةليلطالفإذا

وكوكب282روالصبحكبكووأعطيهالصباحاقةشراللمؤمنيحقئ

الظالمقسوةليبددالليالىأحالثفىيأفعندماالمباركشخصههوالصبح

الشمسإلهأبولوتعبداثياتيركافحتاتالدائمالصباحتباشيروتبزغ

الحالممألتوالتىالحالكةالظلمةوأينالمسيحموعيمناالنأبولووأين
الصبحكوكبالعالمنورمنالشمسقرصإلىالمظلمزهنهتوجهوهى
وعدكانثأجنحتهافىءوالشفاتشرقالتىراللحسبلالمنير

الحاضرةالحياةفىلهعماالحظيمحيدااالماحوهووالنوربالقوةالمسيح
األبدىهرااوا
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51

ساددسكثيسةمالك

31رؤميتوأناحىأنكاسمالكأن

يتصلقمامشهورفيرأيينهناكأنيعلمونمناالكثيرفيأنأعتقله

المعاصرىوالرأىالننابعىالرآىهماالروياسفرفىالسبعبالكنائس
لتاريخوإشاراترموزأالسبعالكنائسيصورالذىفهوالتتاجىالرأىاما

انحتلفةوالعصوربهاتمرالتىالمتعاقبةوالمراحلاألرضعلىكلهالكنيسة

وحميرتاالرسولىالعصرتمثلالرأىهذاعندفأفسسىإليهاستتحولالتى

قسطنطينأصبحعندماالكنيسةتمثلوبرغاسىاالستشهادعصرتمخل

التىالضالالتإلىتشيراوثياتيرالرحميةالديانةوأضحتاطورأامبر

عنتتحدثوساردسفجهاالكاملةالقيادةمركزلتأخذاكشيسةاإلىدخلت

وفيالدلعاالصالحظئهورحتىالكنيسةعلىضربتالتىالرهيبةالظلمه

عمئرالثامنالقرننفىالكنيسةفىقامتالتىالعظيمةحضةالعنكشف

هى4الودكيةوكنيسةالعظيمةاإلرسالياتوحركةعشروالتاسع
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المعاصرىالرأىأماالحاضرالوقتفىالشاملالمتورتيسة

وكانتالعصوركلفىداثمأموجودةالسبعالثناشأنإلىيثمرفهو
الختلفةالكنائسفىعصركلفىظاهرةتبقىوالرائىوقتفىموجودة

رأىعلىرأىتفضيلبصددلسخاأنناومعاالرضوجهعلى

إذاإالالحقيقيةصورتهاعلىساردسترىأنفعالتستطيعالأنكإال

فيحاأصبحوالتىالظالمسادهاالتىسطىالىالعصورفىبالكنيسةقارنها
حرمهوقدالملوكاحدأندرجةإلىوالملوكاألباطرةمنأعلىاليابوات

لهيأذنحتىالرأسعارىالقدمحافىبايهأمامأيامثالئةوقفاليابا

العالمىالمجااحذمعوالكنيسةالحرمانقرأرعنهوبرفعيالدخول

غريبةورةيمالقاساردسكنيسةمالككانوالضياعالضاللفىكارقة

ولذابعينهالموتالسيدأمامهىوالتىالحياةمنالنوعالذاوعجيبة

بلىفيماالمالكهذانتابمأنمجسن

الميتكعىسلرليىكنيسةطد

فىالحياةبدتلقدالجميعمنومعبوطأمحسودأالمالكهذاكان

الحقنظرفىأنهرباولمالحدودأبعدإلىبهايتمتعأنهلوكماظاهرما
أنولأفخرمنالكفنيكونقدتابوتفىمكفنةجثةعنيزلجهال

كمنيسةكمأنالمتصورومنبالجواهرمرصعأوالتابوتاألقث

أودوالنفسهيحتحليعدلمأنهدرجةفىالناسمنلديحاحمعساردس
هوايتالكسندرإليهاذهبالتىالمغاالةحدإلىصدد11هذانىأذهبثن
االخرىالستالكناثسمالئكةمنمحسوداالمالكهذايرىهولى

جمحالمفإنلهبأكملهاالدنياوصفبكنماومهالتصوريكنمهمالكنه

أوالناسأغلبعليهبحمعماكلءبناقكريغيرأووصفيفىيتائرال
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مدبحكلمنالرجلهنايجردوهواإلطالقعلىأحكهمأوعظميم

العالمحمحالذىاإلنسانهوبلفيهاالخرونيراهماالبتةفيهيرىوال
وبينبينهقارقأدقهناكبعدولمالنخاعحتىكنيستهوإلىإليهيدخلأن

يفرقوهوالشفاعيةصالنهفىالمسيحالسيدقالىاإلطالقعلىالعالم

ليسوانهمأبغضهموالعالمكالمكأعطيتهمقدأناوالعالمالكنيسةينن
بلالعالممنتاخذهمأنأسأللستالعالممنلستأناأقكالعالممن
قدساالعالممنلستأناألىكماالعالممنليسواالشريرمنتحفظهمأن
العالمإلىأناهمأرسلالعالمإلىأرسلتنىكاحقهوكالمكحقكفى

تطلبصينيةمسيحيةفتاةونججريسكانت714181يو

فقالتأمريكيةزميلةإلىمرةذاتنحدئتوقدالمتحدةالوالياتفىالعلم
المسيحكنيسةفىعضوأنكعلىيدلالذىهوماأسألأنلىتسمحنهل

ففالالكنيسةءاعضامنالدوامعلىعائلتناإنالزميلةلهافقالت

الصينفىمخناالخرينوبنبينكمالفرقأفهمانأريدولكنىالصينية
نقامروالاالفيوننتعاطىالقنحنالوثنيينمنناغيرعنناتميزفروقتوجده

وتلعبونوتدخنونتشربونأنكمإذالعالمعنالبتةيفرقكمءشىفالأنتمأما

ءالمقلسىالكنابقيهتقرأونوقتألكمأعلموالتماماالعالمأملمثلالورق
الكثرقيالكنيسةيلىذهابهعندمعهويأخذباريسمنبةعرأباشـرىدلت

ضيفتكمأنااخذتمونىفقدسيارةوعندمأنـتمأمافيهنسكنالذىالشارعمن
وحالممدالمحسودالمالكنتخجلأنهذابعدلناوهلالكنيسةعنبعيدآ

الذىالراعىءثىكلأولإتهساردسفىاالسمنالمغبوط

العالمدرجوقدمبانيهافىرائعةفنيةتحفةتكونانيمكنكنيسةيرعى
موقعهاوجماالمظهرهاوروعةالكنبسةخامةالمذهلبماماالعالالمسيحى

المانىياالهمامكانوإذابهاملحقةوقاعاتصاالتمنلهتتسعوما
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النقيضإلىتتحولذلكفىالمغاالةأنإالكبيرحدإلىبهايألخلزم
كماأوالنظرببهرماإلىتتحولأنيجوزالذاتهاخدفىالمباقألنوذللث

تالميذهفتقدمالهيكلىعظمةعنيتحدثونوهمالمسيحأمامللتالميذردد

أيولالحقهذهجميعتنظرونأمايسوعلهمفقالالهيكلابتيةيروهل
2وا42متينقضالحجرعلىحجرههنادركاليإنهلكم
جستنياناإلبراطورفيهابذلوالتىالمبالىفخروفياأجاكنيسةوأين

بطرسرجكنيسةوأجمأالهيكلبناسوفىسيمانعلىتقوقأأنهيعتقاجعلهما

دارمىعزعنثتتحدمتاضاوغيرهاوجعلوهاالشيوعيوناستباحياالتى

المبانىإلىأتطلعوأنالرومازيارقفىلمماأتيحوقدهقديمومجده
كانالذىالمعجبنأحـاإلىأسحمعأنالعظيمةالشامخةلكنائسحهاالمذهلة

العظمةإنصاحبىياالالحالفىفأجبته4المسيحيةعظمةهنايتهول

تنزلعندماالمديغةفىوأعظمأكـرتواهابلالشامخةالمباققىليستقجقيةالح
كانوحيثـماءثهداالمتثابرحيثالعميقةالكهوففىاألرضأسفلإلى

ساردليكنيسهمالككالنربماهناكالعبادةيقيمونالمسيحيةأبطال

إلمينخدعقدالحيقةوفىكنيستهمبافىلعظمةزمالئهمحسودآمن

تبنىوالتىالكبرةاألمريكيةالكنائسإلىيذهبونالذينالكثروناليوم

جمالمنالبالعأليخحلرماكلوبهااالرضمنشاسعةمساحاتعلى

وكطهنحصىتكمادالالتىوالغرفالفخمةوالقاعاتبهاالملحقةالنواس

ماوحاالمباقرلـكشأشبلىومااللهووضروبالتسليةاشابمنيهابما

المقابرأكثرومااعودليالالحياةعنتعبراتكونأدآيمكقال

ويستقرفيهايربضالموتولكنالقصورعلىتثقوقالتىيكيةهـافي

منهاالظاهرالمكانفىاألنيقالفاخرالرخامعلهالموقىءأحمااوتكتب

يعيشهاالتىالعيشوبحبوحةالباذخةبالثروةالمالكهذاعندالحياةوررتقاصه
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كانفإذاحساببالالكنيسةتدخلواألمواليديهلنييتدفقالذهب

أزيدأوأقلأوصنهافالعلىلمجصاوناألخرىالستالكنائسفىالرعاة

دخليمعلىيتفوقربماهوودخلهجحيعاالمرتباتأعلىهومرتبهفإن

محظرظةنفسهيعدأوننكسهوبينبينهبذلكيفاخروقدجميعة

أينلهفليساالنمحانافيوأما4نفدعنقالطالذىذاكيئبعأنهوينسى
سادتالىالنغمةهىهذهايمستأ82مترأسهيسثد

بأعتأنحدإلىعنهالبحثفىوتجدالذهبءوراتركضوهىالكنيسة

أحديقلوألمداالغفرانصكوكاسمالتاريغفىعليهأطلقماسبيلهفى
صانالفاتيءأحهافىمعهبتجولوهوالكبيعىتوماللراهبالبابوات

والفضةلىليسبطرسالقديسقالهمااآلننئولأننشطيعال

أيضاتقولأنتستحليعوالقائالالشجاعالراهبوأجابذهب

فى36أعوامشقمالناصرىالمسيحسوعباسم9
منالثثيرينالطائلةأوالثروةالمغرىالمرتباجتذبماأكثرماالحقيقة

النىالثرودتحتفيدفنواوالخمولىوالرفعةالدهحيادملتئتلفالخدام

العمريةالحياةصوراروععلىءأحياأغمالناسويظنابهرحمم

دونءاالحيااسملمإذزاهيةبأكفانثرفيماأمواتآإالالسيدعندهموما
ذاتهابالعبادةصتعلقااألمريكونقدأوحركةأونبضأوحياةمنرمق

فيها3العبادلالرىالعكنيسةخلياأنيحلمعندماتوددكتوررآهماهذاولعل

الموعوظبهافمأوالواعظفممنتسقطأحجارآآخرهاإلىأولهامنفراى
الجيدبذلقدمنمقةعظحهتكونوقدبعظالمنبرمنفالواعظأبضا

ويصقاليكتثاوحـوالمتعددةضبوالالمراجعإلىواحتاجإعدادهافى

تمبهامشغولوهوالمثتبفاصانوهيعكرأنالحديجوزوالكتابتها

أومترانيمفىونوالعابافهمنتتساقطأحجارعغتزيدواليلقيها
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قفىتكونوقدأفواهئهممنتتساقطميتةأحجارأإالبلقوناللواحمم

إالليستالرائعةواالصواتالعظيمالفخماالورجتصاحبوهىنيمالر

جماعةانالروايةتقولماعلىيحدثألمءالسماإلىالتصلموقأغانى
إلىالصوترخمكانرجلعليهاوفدءمساكلتتعبدوهىالرهبانمن

حمعأنوماالجميلالساحربصوتهالترنمفىمعهاواشتركالحدودأبعد

3صمألاآلخربعدالواحديسكتونأخذواحتىالصوتهذاالرهبان

التىالخشنةأصواكميسمعواأنعنالجميلالضيفصوتيسحعواأناثروا

حياحممفىيسعدوالمكماالليلةتالثفاوسعدواجانبإلىترتفعأنابحوزال
يرنموالملماذايسألهالمنامفىالديررئيسإلىاللهءجمانامواوعندمايالترنم

عرفوهكماالرنـيميعرفوالمأحهميعمدكانألنهالرئيسوذهلءالمسافى
اللهيطلبهاالتىالحياةبلمالنغأوالصوتليسأنهواكتشفالليلةتلكفت

لأفىالعابدونيباصوماأعظموماالمرنمـنروحفىعنهاويرضى
يكونوقدءمماالفىاللهأماموموقءخواولكنهممظفر
يغطىوقدساردسكنيسةلمالكالفخماإلدارىالمظهرمعكامالالموت

ممتلئوهويضحكوقدالواسعةاريةاإلفىبالحركةوالعفنالمـوتالشيطان

عنهاتتحخضالتىوالقراراتالعظيمةالمؤتمراتيرىعندمابالسعادة

مختلففىالسرعةوجهعلىويجيئونيذهبونالذجمأالموظفـنالفآأوومئات

الطائراتركوبعلىتصرفالجنيهاتمناأللوفوعشراتالقارات

قدهيكنلمساردسكنيسةمالكأنالطبيعىومنأشبهوماوالسفر
بمواعيدخولوالىاتوالسكرتيرالسكرتيريننظامأوبعدالطائراتعرف

الذىالنوعهذامنكانتروحهولكنالمبجلالرأممماحضرةإلىدةمح
افينةبالرسالةواإلحساسالتعبدألوانكافةمنوتجردهاإلدارياتتفتله

خمثمبةعلىأجالالمقالمسيحماتالتىالضائحةالنقوسءوراالسعىرسالة
الصليب
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عنمقساردكنيسةلمالكيتحدثالالمسحالسيدانالحظالممن

عنابقةلمالكخائسفىعنهكشفماكثلقاسدةتعاليمأومعينةهرطقة
وحدهاالعالمةأنإلىاألمريرجعفهلايزابلأوبلعامأوالنقوالوين

طوتالتىالدرجةإلىامتدقدفسادهاأنوإلىالكنيسةقوضتالتىهى

أننستطيعالإذوكاذمحيحمنفيهابماالمعنقداتكلمعها

السوممهيكونأندونالضياعأوالموتمنالحدهذابلغتكنيسيةنتصور

اقهوحدهااالممالأصاالسأنأمومعتقداخهاهاثعافىنخرقد
أيةعلىذاخهاحدفىالمعتقداتمحةعنالنظربعرفقتيحةأضحت

الكنيسةغالبيةماتتكماوتموتتنكماأنيخشىالحياةمنبقاياهناكحال

المعتقداتإلىللعودةأخرةنصيحةلهابرسلكلهالضياعهذامعوالمسيح
تهيموانعتيدهوالذىفيماوشددساهراكيفاالولىوالحياةاألولى

واحفطوسمعتأخذتكيففاذكراللهأمامكاملةامممالكأجدلمألق
4عليكمأقلىساعةأيةلمتعوالكلضعليكأقدآرتعلمإنفإنىوتب
فهوالخافىيموتأناللهيكرهحدأىإلىنتبنوهنا33رو

ولكهأملأوءرجامنبادرةأقلاإلنسانفىطالماويتأقويحذرينذر

تحتمهافىاالصارمهءقضايجرىفإنهقلبهقساوةفىاإلنسانيتمادىعندما

الكاملءبالقضاوالعنيدالمهمليباغتفهوثمومنالكاملةعدالته

مدمنهاوأهمليدياعاصمةوكانتالباذخةبروصهاورةمشساردسكانـما
منكريوممهواحمهاالخرليدياملكوكالناألوقاتمنوقتفى

وكانبهايفاخركانالتىثروتهعنسبقمافنحدثناولقدالعالمملوكأغنى
قدالفاسيةالهايةولكناألرضظثرعلىإنسانأسعدأنهيظن

علىالفارسىكورشءياستيالبغتةمجدهأرجفىوهوكريسوسعلىأطلت

يسكوونوهمالعادليانالدهيفاجئهمعندمالألثرارخهايةأسوأفإنمملكته
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بتاريخعلمعلىساردسكنيسةمالككانوبعربدونيشربون
حيثفجأةااللهىءالقضايبغتهلئاليتحذرأنعليهوكانومليكهبلده

نحاةفىءأورجاأملصوالمناال

المضونةوللبقيةدسساةكنيسميك

السيدعنديضيعالذلكفإنالمضلونأوالضاللكرمهماأنهعلى

تفرقةدونلمجميعشاملةبالكارئةيأقانيمكنالوهواألمينةاالقليةحق
الصالحةالقلةسيحفظلذلكوهووصالحآثموبنوبارشربربين

نوحأسيذكرقإنهالطوفانءجماولوالينكحدقةويصونهابهاويعتئ

الدماريلحئوعندمااالرضوجهعلىالناسكافةبينمـنوبيته

بأقوعندماوسطهامنلوطآسيلتقطنهفالدائرةومدنوممورةبسدوم

الثاسيذكرهاالقدصغيرةقلةسيذكرفإنهساردسفىمنلكلالضياع

يراطالسرمدىالقديراللهولكنالمجتمعنظرفىشأنهاضآلةأوعددهالقلة
واإلتموالشرالحياةمعءهؤألمعركةيعلموهوعينيهفىعزبزةالدوامعلى

أنهىمكمافأةوأولءوجزامكافأةمنلهمبدوالوالعالواظطية
االبديةوأاألرضفىأمامهبهيظنهرونالذىاألبيضالثوبيعطيهم
ءالبيضاوالثيابه3رؤءبيضاثيابأسيلبسفذلكيغلبمن

فىمعىفسيمشونداهنابقولأنهوالغرببوالنصرالنقاوةرمز

فيناجهدمنالأصالنابمواستحقاقناسشحقونألنهمبيضئياب

صاصلئيابوألبسناالبرءردابالصليبكساناالنهبلمملناهمملاو
والقائمخينالعلياالعتبةعلىووضعهللدمالقبهولهوإلينايششـاأنيمكنماوكل

فىوهالكهغضبهعناويعبرالدمفيرىاالرضهذهعلىحياثنافى

فىالفنلندبودواستبسلفنلندااألحمرالجيشدخلالعالميةالحربأعقاب

قيسبعلىوحكمالروسبعضأسروامعركةوفىوطنهمعنالدفاع
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بالشيوعيةتعلقالذىالروسىالشبابمنوكانواباإلعدامنهم

وأوكلاألسرىءهؤالجمنأنحدثوقدوأجدادهأبائهدينولفظ

الضابطاسموكاناإلعدامحكميخهمينفذحتىحراستهمالضباطأحدإلى
ءهؤالزيارةاصالصجيشرجالمنواحدوفكرنوردمبرج

أدقبدونكانخطابهأنلوكماوبداالمسيحعنووعظهممالجنولى

معروفةالترنيحةوكانتوالصالةبالقرنيماإلجتماعختمأنهعلىتأثير
ونقول

2مناآمنـما

آمنـاآمنـا

رعببالالمفى

الربأذرعفىآمنـا

أمرحدثللموتالصباحفىسيقدمونجنودالفيهاكانالتىالليلةوفى

يلعنيكنولم4ينكوسكاحمهوكانيغنىىاالسأحدبدأإذعجيب
جيشرجلمنإليهااشمعالتىاألغنيةنفسيغنىكانبلكعادتهيهذىأو

تعلمأقأحدمموساله4الجميعفىاألغنيةهذهأئرتوقدالخالص
تملكلمإليهااستمعالتىالرنيمةأنوتبإنمتدينأأصبحوهلالترنيمة

الطقولةبأيامذكرتهذلكنأكرإنهابلقحسبتلبهشمامتعليه

انعكسوقدكوسكنكلمالخلصالمسيحعنتحدئهأمهكانتعندما
يستمعوهورفاقهأحدقالوهنماقلبهيمالكانىالذالمجدوجيهعلى
النععةهذهلىليتواةكوسكننياأصبتلقدالشابضهادةإلى

المناسسبالمكانفهوالجحيمسرىلىيبقولمبالدممخضبتانيدىولكن
كوسكننياصلقائالبدموعيصرخوموينعكضوانطرحالمثالى

كانتلكنهاطويلةالصالةتكنلمزميلهالجليصلىكوسـنوانحنى
أنحتىمؤثرامنظرهماوكانلكليهماءالسمافتحمقققدقوية
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الصباحءجاوعندماالمكانعلىاللهروحوهبتأئروالبقية

واألغنيةالريخمفىالجميعوأشزكسنداصغنمأقال
ولكنلهمالعفواستصدارأمكنهلوبإعداعمالمكلفالضابطوتمنى

عليهمالرصاصأطلقرنيمالمنءاالنتهاوبعدمستحيالهذاكان

المسيحإلمالمنظربهءوجاالصالةفىرأسهالفنلندىالضابطوأحنى

الصليبظلفىالكلوساردتهحياتهسلمأنسبققدبكنلمإذ
المسيحبدمالخصونالمؤمنونيرتديهاالتىءالبيضاالثيابارتدواوقده

عنإعالنفهىالمجدعنالتطهرجانبإلىتتحدثءالبيضاوالثياب

هاشرورواالرضدنسكلمناتخاسىوقدالمؤمنونينالهالذىالسماوىالمجد

تالمسيحيسوعمنالممنوحاالبدىالحياةءردافثمااوتجار

مناحمهأمحوولندابالقولالوعدهذاارتباطنالحأنالمنابومن

المؤمنيانتصارحتمايرتبطمجيدنعبيروهوه3روالحياةسفر

أنأوولجثيرتدأنيمكنالمؤمنأنبمعنىنأخذهأنيجوزوالوغلبته

وفيمهـعوديأنيمكنتجالحياةسفرفىبدالتجلعندأوالاممهيكتبالله

الربعندومعلومةندامةالبمىودعوتهاللههباتأنإذاالسمذلك

اوهمأسحترإوقىاأنأساسآمنأخذالتعبيرلكنأممالهجميعاألزلمنذ

مونىوهمءأحيايحسبواأليجوزوالالمدينةفىءاالحياتبمن

فىمكتوبةهمءأعاأنلمجردالمسيحجسدفىءأعضاالكثرونحاوقد
وظائفأوأمماالمارسواأومماصوامأأوالكنيسةفىالعضويةتب

أنيمكنالالغالبينءأحمالكنوثمحىءااألسهذهتكتبففدكنسيه

المستخدمةااللفاظمنفنهوفيهقيلمثماوالتعبرالحياةسنرمنتمحى

ألاللهندمةكالقولاالنسانفهممستوىعلىوالتحذيروالتنبيهكرةلتذ

594



رنغبأنهيبدوممارللتعبولكنهافكرهعنيتحولأويندمالاساساالله

حقيقتينايذكرأنيربدهناواللهاالنسانمفهومفىاالتجاهفى

وهوالحياةسفرمنالمحواستحالةالمنتصرالجهادوهمامتالزمتن

حضورىفىكماليسحنكلأطعتمكماأحباقيإذاالقولقبيلمن

اللهألنورعدةنجوفخالصكمواغيابىفىجدأباالولىاالنبلفقط
22131فىالمسرةأجلمنتعملواوأنتريدواأنقيكمالعاملمو
الخالصفىاإلنسانمجهودعنعدثيتالعبارةمناالولءالجزكانفإذا

والقدرةاإلرادةنطاقالجهدقهذاءاحتوامعالبتةيتناقضالهذافإن

بكفالذىوهوالبرءردايعطيناالذىهوأنهمعهناوالمشحلناإللهيت
علىيشجعناأنعلىنفسهالرقتفىحريصأنهإالالحياةسفرفىناءأحما

الحياةإنالبتةتجاهااليجوزالالتىعليناالموضوعةبالمسئوليةاإلحساس

يضيفوهوالمنتصرالمستميتالصرلتتطلبمعركةالروجة

مالئيههوأمامأجاامامباسىوسأجمترفالسببولهفاذلكإلى

علىوملكاوسيدآربآبهاعرفواللذينإالمأنيمكنالاعترافوهو
هـاحمهأجلمنواالستشهادللثمهادةاستعدادعلىوكانواهمحياخ

وقدءواالحياالموقفيهايختلطالواحدةالكنيسةإنحالأيةعلى

فهمذللومعالعالميةالنظروجهةمنمنظرابىوأعدداأكرالمونىيكون

أمينةياقيةقلةهناكاللهرحمةمنفإنعددممكرمهماولكنمونى
متىتضيعأذيمكنالوهىءالبيضماالنوربثيابمتسربملةلربها
فىكرومويلكاكاعندمابهواالنتصارالسيدفىالثقةعلىثبتت

مناإلنمعحانيسفطهلقائالاللهرجالمنواحدآسألالموتضجعة

194



األياميومآمنعليهاحصلصوقدبنعمتهالمتمسكيقصدوكـواقهعمة

وعلىالشجاعالعظيماإلنجليزىطالجوماتكالالجواوكان

األياممنيومنالنعمةهذهنلتالقاللهأشكرالعبارةهذهشفتيه
تمسلضالتىالفعالةالنعمةفيكتكونوليخالحالنعخةهذهلكليتالقارممأاأ

الفهفردوسإلمماساردسدينةالموقمدبنةمنبيدك

294



51

فيالدلفياكنيسةمالك

مفضوحاباباأماعكجحلتقـدانداماال

38ؤأليغلقهأناحدبسنطيعوال

ييحبينجماحكلهطوبدةمسافاتبسيرأنالصجرالوددعلىكان

الودةوقتفبهيعودئمابوهمعهيسيرأنتعودوقدالبعيدةوالمدرسة

وذاتءوالمرسةالبيتبينتفصلمحبيرةغابةالطريقفىيقطعوكان

يسيرأنمنأكبراآلنفهووحدهالغابةريعأنعليهإنأبوهلهقاليوم
وكانواكلأوفىبشجاعةالحياةيواجهأنويلزمغرهعلىمعتحدا

4والنورثصمسالتحجبالتىالعاليةاألشجاربينالولدوسارمريرأاالختبار
فىدبأظهرالنهرأسهشعركادالغابةقلبفىانهعلىخوفايرتعدهوو

حتىثوانإالعىوماالمفرسالدبيواجهأنوحدهلهوكيفالطريق

إذعجبهيطللمولكةوتحجب4وبقتلهالدبعلىبهمرالرصاصرأى
متخفيأالطربقفىمعهيسيرأبوهكانلقدالحالفىجوارهإلىأباهرأى

39



الشبابأعتابعلىوقفوقديتعلمأنلهبريدوكانيعلمالالولد
أوواقعيةالقصةهذهتكودنقدالمبكرةبالرجولةالحياةيواجهكيف

يالتهقتهعا3فىالمؤمنحياةقصةتمثلحالأيةعلىلكنهاموضوعة

الضاريةوحومهامواجهةوفىالحياةأدغالفىوحيدايسيرالفالمؤمن

تصونهالتىورحمتهاللهنعمةلوالالظالمفىتاثهأطفالإالمناالواحدوما

شيلمأنهالعجيبومنالشريرالحاضرالعالمبناوتجنازحياتنا
فىفيالدلفياكنيسةمالكمنأضعفهومنالسبعالكضائسمالئكةبن

وأقواهمالمالئكةأعظمكاذذللثمعلكغهالمحيطةالظروفأماماتكانياته
افوذجىالمالكهذاإنالحقيقةوفىعليهاالتغلبفىنجاحآهموأكثرجميعا
المتعبالحياةموكبفىالمؤمننلكلوعبرةعظةتكونأنسيرتهتصلح
يلىفيمانراهأنمجسنولذااالرضيةقصتنافىالطويلالمضنى

اليشرةواثعوةفيملمفياكئيسةمدلى

كلنىساردسكخيسةمالكمنتمامأالنفيضعلىفيالدلفيامالككان

بالنقيضتصنههأنالزللمنمأمنفىوأنتتستطيغأنكبحيثءثى
لمهةيسيرقوةلكالنالرجلوصفالسيدأجملوقداألموركلنى

ذهبأوفضةلهليسبعيدحدالىققيرآكانالرجلانالظنوأغلب

خبزاتهوالقبيلذاهمنيملكماوكلءبسواءسراالصيادكبطرس

دائمةةصوروهوللسيخبزاتهسلمالذىالمصبىايملكلكانالتىالشعر
بمدينةيذكرناولعلهكلهالعالمئرواتئحاهوضعهافىالكشيسة
القديمةفيالدلفيامامقاحمهاأخذتوالتىالعظيمةاألمرييهـةفيالدلفيا
أنوطلبتصخيرةأحدمدرسةإلىذهبتلرةصطفلةأنحدثوقد

جلهاصغيرةالكنيسةوكانتالفصولمنقصلفىتلميذةيقبلوها

494



اعليهصهأقىوالاوتردثمواقبوافىصعوبةظهرتبحيثمكتظةالفصول

عليهمقعدأتجلستجدالألخهاالصبيةوتألمتالمناسبالمكان

كنيسةءلمبنامهالتقبنساخهاتقتصدأتابتاآشهاإالجدارةفقاكااخهاومغ

مدرسةئلهمأمكنةعلىالحصولمنءالفقرااالطفالتمكنلأكر
كافتمماأحديدرولأحدأتخبرأندونتقتصدالطفلةبدأتءاألحد
كافتالموتقراشعلىوهىلزيارتهاالكنيسةراعىدعىحتىتغمله

وسادضهاتحتاووجدمماتتفلماإليهاللهاخذهاقليلوبعدجداجدأمريضة

فيهامكتوبوورقةنجسيكسوبئسبعةوبهللنقودأحمرصغراكيسأ
تساعدأنقلبهاإمنيةوأنأكبركنيسةءبنافىلقساعاالمبلغهذاصدتاقتأنها

وقامفجهامكانألميجدواأنءالفقرالكليمكنالتىالكنيسةءنجافى
رذكوالطفلةنقودكيسرفعكالمهءأثناوفىالجنازةنجدمةالقسيس

دموعوانسكبتأيةالرهـالناسوتناقلاألمرالصحفذكرتوالقصة

الجنهاتمنألفأكسإقمائتينإلىصلتوحتىعاتالتروانهالتكثرة

صالةفىمعلقةصغرةطفلةورةيرونفيالدلفيايداليوآبذهبونوالذيئ

تمبلكنيسةءيبناالملحقةالكلبةفىالطلبةيوجدآالفحيساتميلكلية

مستنتننىبالكنيسةألحقكماشخصآالففانيةتتسعالتىالمعمدانية

تستوساالحدارسيهمدموغرفالصالحالسامرىمستشنىيسىلألطفال

كانوياتماىهاىاحمهاوالبفتالحضورفىاغبنالرجميع

المالعالمفىالقليلةالبنساتهذهمنأكثريملكالفيالدلثياكنيسةمالك

رغماللهباركهالذىاإلنسانكانذلكومعيسيرةالماديةقوتهكانتإذ
ناحيةمنالحظمحدودفيالدلفياكنيسةمالكوكانالعميقفقره

لرينالكثعندمجهوالاحمهكانوربماالناسبينوالنقوذاالجماعىالمركز

وفىفيهاأثرلفيافيالفىفىإنسانيوجدلفلربماذلكومعالمدينةنخطمن
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هتاككانالمتحدةالوالياتءرؤسايينمنهوقعلكمارحجها

ماوعندكليفالندمنقرببأيقيمكانجارفيلدجيمساحمهئيس
معهللذهابيدعوهاالعجوزأمهإلىكتبالمتحدةللوالياترثيساانتخب

طكاأنهاإالبابنهافخورةشكوالكانتآاألأنومعواشنطنهالى

وحاولتالعظامالدولةرجمالوسطفىغريبةستكونأنهاستأحإذحألنرة
حيثولالكابإلىذهبتوعندماذهابماعلىأصرولكنهتعتذران

نركبلكرسيهعلىجمالسأيجدوهفمالناسمناأللوفعشراتءجا
ليجلسعادالرياسةخطابألتىأنوبعدجوارهاإلىوجلسلهاالكرصى

الهتافمنبعاصفةفقوبلوجيهاوقبلبذراعهأمهطوقيجلسأنوقبل

المالكجيديثنولمأمهعلىخلعهالذىالنبيلوالتقديرالعظـيملدمل
بالجهودوأنظارهمهمأذهافىقارنأنيمكنالوهوالناسمغظأصمل

الناحيةهذهمنلرةيحقوتهوكانتالبشريةاألعالفىتبذلالتى

الجيوديفخممماأشبهماأوالمنظوراإلعالنأوالمنظمةالدعايةحهاعفالإذ
المثمرةالصحيحةالخدمةجانبإلىشيئاتساوىالقدأنهارغاليشربة

حياةفىتأتيرمنيقعلأنصغيرةقاعةفىأوالطريقفىلواعظيمكنوماذا
أسلوبوتطورمسارهاوتغييرالمدينةتاريخأنيعلمونالوهمالقوم
الغالبيةمنالمجيولالشعبىالواعظهذايفعلبماجميهامرهونةفيهاالحصاة

البشرىالتاريخغيرالذىأنمنالعجيبةحقيقةياليذكرناإنهيخهم

يئالىموعبيبالكرازةبلأشبهماأوالسكريةاالقوةأوالماليكنلم
بقولوهوالتصوبرأحسنقدالغربىالشاعرولعل

حديفةأئـأطفاليسوعكاذغالمما

الجميلةالورودمنالعديدفيهاغرس

فى6



اليومفىمراتثالثيسقيهاكان

الزهورمنإكليالانتوىكمامنهاليصنع

الورودأزهـرتقما

الصغارهءأصدفاالقدوسالطفلدعا

ممزقشرمزقوهـاولكهمالزهورليقاسثوه

وخاليةعريانةالحدقةفأصبحتالجذورإاليتركواولم

إكليكثصنعأفيمنلةقالواوعندما

الورودكلماتتوقد

بابتسامأجاب

نصييىمنفيىاالشواكنسيتملقد

الشوكمنإكلياللهفصنعوا

رأسهفىغرسوه

لجبينهإكليالفصـار

دممننفطتساقطتءالحمراالورودوبدل

ةعصايجذلسيدهءوراصليبهيحملوهوفيالدلفياكنيسةمالككان

أخيرآتصورفاهفإذالمجميعخدـمةودمهعرقهمعاليسيرصهده

794



فلنامحدوفىامنهاحظهكانأوالعلميةثحهادات11يحملالالصرفةحدود

كحظالعلميةالثهاداتمنحظهيكنلمالوعاظرأماسبرجنأننعلمأن
العاليةالعلميةالتنهاداتوأحرزواالجامعاتتفرقواقيئاليصيريئال

أحدهمإنقيلوقدحظاأقلمودىوكانالئأئيرفىدونهكانواولكنهم
كهوقعتلغويةكلطةعثرةإحدىلهمسجالعظاتهمنعظةعقبدءجا

محدوداكانالعلمىحظهبانيعترتإنهلهقالمودىشولالعظةءأثنافى

فىيتمجدأنمنهويطلمبأمانةبكللسيدهالمحدودةناتهوشيسلمذلكمعضهول

فإنهالبشريةاالوانىيصتخدمأنسرقداللهكانإنالنهضعفهفى

مكتوبالنهالفالسفةقدرةأوءالحكاحكةعلىقطيعتمدلم

أينالكاتبأبنالحكيمأينءالفهماههموأرفضءالحكاحكةسأبجد
فىالعالمكانإذالنهالعالمهذاحكةاللهلمجهلألمهرالههذامباحث
بجياآلالمؤمنيهايخلصأناللهاستحسنبالحسكةاللهبعرفلماللهحكة
بكفرةثورةمبقعةاليابانفىكانت2ا91اكو31الكراز

ميطةالبالعبارةهذهالمكانعندمسيحيةيابانيةسيدهفعلقتاالنتحارات

الغداانىوترتأقأنفأرجولوتأنيجكانإنمحبةاللهانتظرلحظةال

ألنهمالعبارةتلكبسبباتحاراالموتمننجتالغفوسمنمئاتإنوقيل

القصةءممنساطةببكلإليهمتتحدثكانتالسبدةإلىبذهبونكانواماعنا

ظروفأقسىيواجهونكيفعرفواوهناكالفادىقضةالحديدةالقديمة

03الحباة

المفتوحوللبابفيددلفياكنيمسةمالك

فىالمحدودةاليسيرةبمقوتهمجسوهوفيالدلفياكنيسةمالكلعل

اليأسأوالضيئيشبهماعليهاستولىبهالمجطةعواألوالظروف
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أنعلىالجوانبشتىمنأمامهمسدودوالطربقسبيلهيشئكيفذ

يغلثحهأناحديستطيعواللهجعلهقدهبابآمفتوحآأمامهأنلهأكدالسيد
هوأماملىالمفتوالبابوكان

التبشيرباب

الرسالةمواجيةفىتنهضرئيسيةعقباتثالثاألغلبعلىهناككانت

وكانتاظمرإلهباخوستعبدفيالدلفياأناالولىالعتثبةوكانتالمسيحية

الناممهيقبلأنئصورالسهلمنوليسوالفجوربالربدةمليئةمدينة

تفعلألالجيبةنعمتهأنلخادمهاكـلىاللهولكنالخالصرسالةعلىهاف

أحامذكراتفىءجاوالفاجرواالحمقوالزاقاالسكيرمعءشىكله
دعافافقدرحالنىمنرعلةفىالحادثهذاحدثقولهالوعاظ

أنإلىومملهاقدسالروحعنالوعظيحبكانالذىبرايسبلصدكا

التكملىطيتأعالنىاالبةوكانتيرعاهالذىعاالجفىبالخدمةأقوم

وقبلهالوبهعلمتالذىالكالمهلتعرفعنها

ظهرثالنىالقدسالروحانسكابالجلحارةصلواترفعـطمةافي

ومباركمنىليستبقوةالرسالةقدمتولقدعجيبةبكيفيةاالجتماعذلك

بيخهمومنالليلةتلثفىللربحجاخهميسلصراأنعزمواالذينألجلالله

تحتوكانشريرةحمجةبألفاظيتفوهوموعإالجحإلىدخلسكيررجل

فىفانتظرخطيتهعلىالرجلىبكتالقدسالروحولكنالخمرتأثر

كلمتهعندماصغيركطفليـبموكانالصالةحلقةفىاالجتماعنهاية

حقعيذؤعرفتولومكرالملرصبمريضاننىلىوقالسهخالصعغ

يستطيعإنهالربعلىصعبةحالةيوجدالفأجبتهمعىتكلمتلماأمرى

كلمندموعهالرجلمسحقليلةبدقائقفلكويعدالخطاةأشريخلصأن
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التاليةعاتاالبئفىرأيثهوقدالخالصنلتلفدبفرحوقالديه

مباركعجبولبشمظغرهتغرفقدةءالبدأفىصرفتهأشطعولم
يعظالواعظالشبانأحدحمعهكذايفعلالذىاألبدماإلمالرب

الخطاياجميعتتحدىالشمةهذهإنويقولالخلصةالمسيحنعمةعن

الؤاعظإلىذاالجماعاثكماوعندماوجههفتهللعلهاصروط

تدخللمولمالواعظلهوقالالليلةدخلتلقدمتهلاليقولوهو
أنهاالنأدركتولكنىخطاياىمنبائساكنتأجابقبلمن

المسيحمعاليأس

كانالذىالوثنيةظالمفيالدلفياكنهيسةمالكأمامالثانيةالعقبةوكانت

وهوالظالمهذافىطريقهاالمسيحيةشثمئأنيمكنوكيفالمكانبئ

وتهدم4االوثاننحطمأنتستطيعالأنهايتصورالتىاليسيرةالقوةإاليمالثال
لهبؤكدالمسيحولكنعقبرأساعلىءشىكلوتقلبمعابدها

اليومنرىمخنبغلقهأنيستطيعالاحدأوأنمفتوحالبابأن

لماالمرولكنالشعوببينالسادةواءوالعظماالملوكلهادانوقدالمسيحية
شجاعةإلىحاجةفىفيالدلفياكنيسةمالكوكانمطاميافىهكذايكن

البابكانبههاالعجيباليفينالسيدأعطاهذلكومعالتصوراهذ

الوجيةمنهذأيعثبروكاذقيصرببتإلىليدخلبولسياأمامموصدآ

أمامالمستحيلأنهكشفيدالولكنالمستحيلمنضرباالبشرية

إلىهويفتقلأنبستطعلمفإذانفسهبولسجمنواستغلونعمثهإحسانه
والحراسالجنودطريقعنإليهنفسهقيصربيتفلينتقلقيصربيت

اإلنجيلدخلطريقهموعنبولسشرهموباستهحريتناوبونكانواالذين

بيتفىالذينسماوالالقديسينجميععليكميسلمإفكخبقيصربيتإلى
المسيحيسعوعاذكرتيموثاوسيذهلتلوقال422فىقيصر
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المشقاتأحئملقيهالذىإنجيلىبحسبداودلنسمناالمواتمنلمقام

وليمرأى289قى2تقيدالاللهكلمةكنولالقيودكمذنبحتى

هدسنوراةالظالمفىغارقةكانتانهاركمالهندإلمماالمفتوحالبابكارى
اإنجلرتندالوليموأبعرهناكالخيفةالوثنيةرغمالصيئإلىمنتوحااليلور
أذنهفىهمسالمسجحولكنكوالففزعترجمهالذىاالنجيلتحرق

اإلنجيلنسخبهبيعتالذىوبالمالالمتمتوحالبابأمامهجعلإذيفزعأال

وتقديمهلنشرهوالجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتابيترجمأذآمكنه
للناس

الجماعاتأظنهرتهالذىالذميمالتعصتكانتفقدالثالثةالعقبةأما

عاليهاءوالقضاالمسيحيةميابهةعلىصممالذىومجمعهمبالمدينةأليهودية

الصغرىأسيافىأورشليمخراببعداليهودانتشروقدمخيفةلمماعداوهوكان

اللهنعمةولكناستخدامأيماالشيطاناستخدمنهارهيبةمجامعوكؤلوا

حياتهمفىالمسيحيةوانتصرتاإليمانإلىفتحولوامنهمالكثيريئفىمملت

جهودآوليسوايهودإنهمالفائلينمنالشيطانمجمعمنالذفيأجعلاهانذ5

أقويعرفونرجليكأأماوبسجدونبأتونهمأصيرانذامايكذبونبل
39رؤاأحببتكانا

ركةللثبيب

وميماكثيرةءياأشمنفيالدلفياكنيسةمالكحرمانكانومنهما

بسيدهتربطهالتىالشركةمنيحرمأنيمكنالفإفهتالظروفعليهتضغط

أناحديستطيعالبفتوحآباباهناكنفوجثهفىأبوابهالعالمأغلقومهما
وعاثلظمؤمناالرجلوكانشديلىاحزنافحزنثروتهتاجرخممرغلفه
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تالزوجةوقالتدونهويشلىيواسونهحولهمنأفرادهافاجتمعذك

وقاطعتثاوأناوالدتكلحأنسيخناءشىكلخسرتإنكتقولكيف

ومحتكالزوجةواستطردتوأناتقولوهىالجميلةالصغيرةطفلتها

عندئذابنىياويسوعوالدتهقالتوهناكببرةثروةإنها

يسوعلنافيقدبسوعنعممنتصرأوقالرأسالارجلاحر
المسيىبيئالثركةكانتلقداجلءثىكلومعهفيهولنا

واألوصابواألوجاعاآلالموالمتاعبكلتغطىفإلدلفياكنيسةكوم

لعلمتالمالكلذلكاالحمالوقوةوالصبرالشجاعةسعنسألتوإذأ

القووولكنمامثلنااالالمتحتمجربإنسانو4فيهأساساتكنلمأنها
هنمعهوعاشتبكلمتهوآمنبهوثقلقدالسيدمننالهاالنى

هنايسمعوهووالملحاتاألحداثعلىالعجيببالصبرتغذيهالكلمة

أنهالتعبيرمنوالمفهوم351رؤييرىصكلحةحفظتألنلثا

وهووالصروالنشاطوالفوةبالحيويةءالمصلوالمسيحإبحيلبهالمقصود

ا129لوأنفسكماقحنوالصبركللصابربناتعطىالتىبالوعودءالملى
فئأنتركفاشالمعركةفىالجنردكاماتفوقالمرفوعةالرايةوهو

مالككان23نى2المسيحليسوعصالحكجندىالمشتهاتاحمال

نزهةليستالمسيحمعرحلتهأنتاالولالجوممنيعمفيالدلفياكنيسة

حولهمنستتطايرالسهاموأنضروحمماحربفىمعركةبلبستانفى

بفومحفوظصنهولالمطرأنهارءاألعدامنعليهمروقملحظةكلفى

ابضاأناآالأومتاعبأوتجاربمنالمافىبجرىماوسيده

الساكضيهةلتجربكلهالعالمعلىتأقأنالعتيدةالتجربةساعةمنسأحفظك
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بكاملهاالحجاةيغطىوشاملعظيموالخعبيرا3رواألرضلى
ةالمسيحيفعلهلمادائمةصورةوهوأوالكنيسةالفردوالمستقبلالحاضرفى

القاسيةألمحتدمةالحيماةمعاركفىجناحيهتحتناوروونقوسنايغطىعندما

رالنعببه

والضيقالمماتفىالمؤمنإليهايتجهالتىالشركةمجردليساألمرأنعلى

الرجلينعندالساجدفيإلىالقساةءاالعدالمجولالذىالنصربل

السجيهايوسفوجدهالذىالنصرمووعجيبوقوىحاسمنصروهو

فىرنعرومجدوجاللسيادةإلىليتحولقوةأوءرجاأوأملبلمون

عندموسىراةالذىالبابوهومصرفأالثانىالمركزإلىالمافتوحالباب

فىطرحهماوراكبهالفرسداالعظيمةبأغنيتهتففاألحمرالبحرشق

وجهوشافاطواشاداودوجدهالذىالبابوهوا51خرالبحر

التىالعاتيةالقوىرغمفيهاوأنتصرواخاضوهاالتىالمعاركشتىفىلوحزقيا
عندمابطرسأمامالمفتوحالحديدىالبابوهووجوههمفىتقفكانحتما

وأقساهااالوقاتادقفىالمؤمنبابوهوقثلهرودسهأراد

كانالذىالربلوالإسرائيلىليقاللناكانالذىالربلوالوأبشعها

إذاعليناغصبهمءاحعندءأخياالبتلعوناإذاغليناالناسقامعندمالنا
الطاميةالمياهأنفسناعلىلعبرتإذاأنفسناعلىالسيللعبرالمياهلجرفتنا

العصقورمثلأنفسناانفلتتالسنانهمطفريميسالميمالالربمبارك
الصاخالربباسمعونناانفلتناونحغانكسرالفخالصياديخافخمن

7ا421مزواألرالسحوات

يفلقواأنيستطيعونالولكنهماألرضأبوابجميعالناسيغلقوقد

تعودنالقدهذامجدوأىبمنشاحهالمسيحيمسكالذىالمجدباب
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فىاإلنسمانيعيشهاالىالمفزعةالسلبياتمنبالتحررنصفهأنكئيرةرات

وفكرخيالكلتتجاورالىاإليجابياتجاللندركأننداألرض

بالمرحءيمتلىشعبيأواعظأماكنيزىبطرسكانبشرى

لعظتهمتخذآموضوعأءالسماعنمايومأيعظأنأرادوقدمعاوالتقوى

أصعدعندماققال59روجديدةترنيمةنمونيزرهمال
القدبسيهةوبعضوبطرسوبولسبقيئارتهداودمنساقسءالسماألى

وسيقولأضلعندماابإلهىيابالقولتبدأالتىنيمةالزيرنمواأن

ءضالليوجدوالءالمممافىاآلنالنكبطرسياهناتصلحالإنهااحدهم
اذارأسىغطياالعاصفالموجإذاةيالقولتجدأالتىبملرحسنافأقول

توجدالبطرسيااحتجاجأوأحمعاالملوضاعالصديقتركنى
إلىتقولالتىنيمالرإلىفأتحولءالسمافىإنكعواصفهنا

سنخرلخهبطرسيايصرخمنأحمعبىوإذامرسلأنااألممةعالم
هموسترنيمةلنرنمإذأفأجيبالمناسبةالرنيمةتطلبلمإذاءالمممامن

اليوجدبأنهراسخاإيمانايؤمنفيالدلفياكنيسةمالككانوالحمك

السماوىللمجدالمفتوحالبابأمامهتشلقأنيمكناالرضعلىقوة

المسيحفىلهالتىابحياةءوأسمافيعدلفياكنيسةمللك

كانإذالناسبينمجيولشبهأومجهوالفيالدلفياكنيسةمالككان

فهوالناسمقايهيسححسبعلىاليسيرالذرأالالدنياأسبابمنيملكال

فةالمرفىالماألسبعلمآتجعلهأنيمكنعلمأأوجاهآأوثروةاليملث

البحيدبمعناهاالحيماةيمالثكانالرجلهذافإنذلكومعاالرضفى

علهأكدقكاالعالمعدهمأغدقالذينالناسوكانالحقيفىااليق
صحإنالمولتيعيشونبلالحياةيعيشونالساردسكنيسةمالك

الحياةألنلياةاهامشعلىالحالوافعفىمماوبعاشالموتأن
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وكلمةقيالدلفياكنيسهمالكتأملناولوالمؤمنونإاليمنلكهااللحقيقية

جمالهافىالحياةكونكيفنالعلهالمقدمةالعظيمةوعودهأولهالمسيح

يأخذلثالعندكممامممصكلرجلالمسيحقالالعظيماالبدى
قاالكاليلعلىبالسباقيذكرههناوهو311روإكيكأحد

يريدالوهواالخرونمحهاويحرملواحدتعطىوكيفاالولمبيةااللعاب

الجهادفىيستمرالأوالركضعنيتقاعسأوالمعركةفىيتواقأنللمالك

علىهويحصلاندونغرهباألكليلبقوزلئالرةاألخاللحظةحتى

يدخلبلالوعدبهذاتفىيكالوهويفنىالالذىالسماوىاألكليل

مغمورأمركزاليسوهوإليهسيصلالذىالعتيدالمركزليرىاألمجادإلىيه

ايألبدىاللههيكلفىعودأسيكونبلاالرضىكركزهمجهوالأو

تكشفءأمماثالثةعليهكتبتوقدالسماوىالمجدفىخالدآممودآأو

مملوكأوالففوءالسمافىاللهأمامالحياةومعىاألبدىالوجودحقيقةعن

تعيدالمكيةوهذهإلهىاسمهعليوأكفوتفصيالجملةايألبدإلمأدته
وشههاللهصورةعلىيكونأناللهقصلهحيثالصحيحوضعهإلىاإلنسان

الكاملةالصافيةالحياةسعادةمنويحرمهاالثمويحطمهالخطيةتلوثهانعبل

اندجتالذىاإلنساذسعادةذلكبعدتضصورأنودتهدتهمملوكةال

مشيئتانهناكخـدولمومشيئتهاللهحيـاةفىباقامومشيئهحياته
سعياصااإلنسانيكونكلتهياقامالمثميئةتكونوعندمامتحارضتان

اصاللدالمواطنهوالثافىوااللرمالمجدغايةممجداامسمادةاغاية

النارلةالجدبدةأورشليمالهىمدينةواسمالسماويةأورشيمفىالساكن
بلفقطباسهيعرفالاإلنسانكانوإذاإلهىعندمنءماالصن

المدينةسجلفىالمسجلينمنهنافهوالرعويةأوالجشميةإليهتضاف

وموكلهاالتاريخعصورطوالاإلنسانعاشالتىاألحالممدينةالخالدة
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كاقصالىاالوطاقإلىالنتسابهميفخرونالناسكانوإذاإليهاحن

بعدتبتىلنفإنهوالرمادالحضيضإلىهوتولكهاومجيدةعظيمة

فهنالىالمدينةخارجوأماالخالدينءأحمافيهاجملوقدهاللهمدينةسرى

ويصنعيحبمنوكلاالوثانوعبدةوالقتا4والزناةحرةالواالكالب

واحمىثاكاسمالمؤمنإلىفأضيوقا51ة22روكذبآ
لكنالقديماإللهوهويتغرأنيمكنالالمسجحأنومعالجديد

ءالمسيحمعحياتهفىالمؤمنإليهوصلىاللىالعمقإلىلرتشهناالجدة

وهنا4والجسدوالروحللنقسءالفداتمامبحدأاليعرفهالالذىالعمق

العظيحهوسعادتهاطاالبدىممقتهاإلىدخاتوقدبالمسيحعالقتناتبدو

اليثبوعاهأمنلأنتدرىتكقولمإليهوصلتفيماةالجديدهالمجيدة
رغالعجيبةأبعادهالىالبلوغاوإليهالوصوليمكقالحياةمنالطاىاألبدى
المتتهية

4ءشىكلفىالقاعفىدنياهفىيعيشفيالدلقياكنيسةمالككان

الخياةجمالخلودةفوقنفسهويرى4الجميعفوقالمسيحفىبرتفىبهوإذا
وشكرآااألبدقصةفىاللهمدينةداخلالالمعةبأورطائههاالحقيقية

يغلبمنألالمباركالوعدلهالذىاإلنسانفلكهووأنتأناالقللفادى

اصمعليهوأكتبخارجإلميخرجيعودوالإلهىهيكلفىعودأفسأجعلى
واحمىإلمىتمنءالسمامنالنارلةةالجديأورشليمإلهىمدينةواسمإلهى

31ر321روللكنائسالروحيقولهمافليسمعأذنلهمنالجديد
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61

الودثيةكنيسةمالك

حارأوالباردالستأنثاأعمالكعارفأنا

351ثحارااوبارداكنتليتك

التىالراثعةبالصورةالقورعلىتذكرناالودكيةكنيسةمالكقصةإن

البابعلىالقارعالمسيحصورةوهىهانتاهولمنالمشهورالمصورار

بابعلىيقفالسيدنرىإذالعظيمالفناياتمنآيةهىالصورةوهذه

والمسيحطويلةمدةمنبفخحلمانهعلىيدلمماأماملىالحصثحائشنمت
بديهىباحلىوأسطثبمنطقتهتنطتىوقدالبابعنيرتدالالعجيببصبره

وحنانوصبربلطفاالخرىباليديقرعوكانليالالوقتإذكانبمصباح

قفليوجدالأنهالصورةنىوهلةألول4الواضحومنوحب

مالكهومننعلملسنافقالداخلمنويغلقيفتحالنهللبابظاهر

وجهالذىأرخبسأنهيعتقدهوايتاألكسندركانوإنالكنيسةهذه

الرسالةهذهعندمقرئتومتىالقولكولوسىرسالةفىبولسإليه
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نتمتقرأونهاالودكيةمنأوالتىالالودكيينكنيسةفىأيضاتقرااجعلوها
تتممهالالالربفىقبلتهاالتىالخدمةإلىانظرالرخبسوقولواأيضا

عنهيتحدثالذىصهـذاالجزمطكالأنناومع71و461كو

بابعلىوقفالممسيحأنذلكفعنىكالمهصحإذاأنهإالهواشا
بالدخوللهيسمحلعلهالبابيطرقوهوآعاثالئينمنأكثرالمالكهذأ

السيديفعلهاالتىالعجيبةالحقبقةولكنهاالتصورهذاونستهولنفزعوقد

معالغريبومنءسواحدعلىكنائعمأوأفراداكماءسوامعنا

أنيمكنوعدبأعظملهملوحآالفاترالمالكهذايستهضالمسيحأنكلههذا
قصتهاليسعتوغلبنهضإذابالعرشاوعداوهولالنسانيقدمأن

انيحسنتمومنالمقدسالكتابلشخصياتوراساتنابالانخـتمبانجديرة
يلىيخمانراه

المخدوعةالحياةالودمميةكنيسةطك

هذهعلىالخدوعنأكبرمنواحدأالودكيةكنيسةمالككان

لهاآلخرينلخدلضحيةنسيأنمنأكثرنفسهضحيةوهواألرض

تعمولستءشىإلىلىحاجةوالاستغنيتوقطهغنىأناإنىتقولالنك
ولسنا371رووعريانىوأيروفقوالبئسالتنفىأنتأنلث

عنولغره4لغفيقولهكانأنهالظنأغلبهكذايقولكالنلمننعلم
أبدعءشىوليسخيرحالكلىبأنهنفسهفرارةفىمقتنعفهوالناس

معهمأويتعاملبهميلتقىالذقيعنالصورةهذهيئالوهوعليههومما
هامةمننملزدالىالذانىءواالكتفاءوالكبرباءالخيالنغمةنحسوأنت

اليكادالتىالمصائبأكبرمنصيبوالخدلالقدمأخمصإلىالرأس
البدرىأويدرىوهواإلنسانبنىمنالعظمىالغالبيةمنأحدمهايملت

نىنيعمافىوكاناأجنبىشابعلىتعرفالذىاألمريبذكأشبهفهو
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لىمعاوتباسطاديقرويتمدينةفىاالمريكيةالشركاتإحدىفىصنع

فةولدألنهبالفخرشريملاألمريكىلزميلهاالجنبىوقاليثا
االمريكىأخذحيهكثيرآدهعثواكخهالغنيةالوأسعةدالبا3هذهمثل

ورجالوالضراثبوالنقاباتاالجورمنالشكوىمرلهيشكو

التفعلونلماذاقائالاآلخرعليهوردعاموجهكلوالحكومةالسياسة

حياتناونبدأنريدالبمنتقذفبثورةنقوإنناعندنانحننفعلكما

تكنلمإذاإلىإصغشدبدبغضبعليهاألمربكىفردجديدمن
أأتيتحيثمنتعودالفلماذاأمورنابهايرناالنىالطريقةراضياعن

الاألميرلرثيسهحبهعنيعبروهوالضباطأحدقصهماأيضاائفالطرومن

البالدورهيلعبأنالحظءسوءشااألياممنيومفىقالإذالبحريةفى

صرأنإالالاألمعرمنكانفافادحآخطأارتكـبإذاالضباطأحدمع
المؤسفومنالخيمةمـنمطرودأنتطوجهىعنأغربوجههفى

ذأتفعلأنهإالرالاألممنكانفاالخطأذاتارتكبتأيضآأناأنى

تمكأتكدولممطرودأنتأيضآأنتأخرجوقالمعىءالتنى
لقدظاهرءاستيافىيقولوهوغرفتناعلينااألمرالتدخكحتىلحظة

النادرأنمنالرئيسهذاومثككذالثاظدحةمنمسىطردت

االخرقيعلىبهيحكمىاذاالحكمذاتنفسهعلىليحكمالناسبـينتجدد
مجروحااللمبادىالموظفينأحدإليهدخلاخربوئيسيذكرناوهو
عليهإخهاللرثيسهالنبأأبلغوإذ4ضحاتاالفرسبابنهألنالفلب

وإهمالالربيةءلسونتيجةإالليحسالرلسوبهذاأنلهبوكدوهوبالتقريم

برقيةوصلتنفممهاالحظةوفىبالشدةاالوالدأخذوعدمالبيت
ئالأنإالمنهكانفااالمتحانفىريسبأيضاهوابنهإنتقول

أليسالتالجةالسنةفىينجحأنويمكنأبانهأىصغيرالولدإن
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أخيكعهنفىالذىالقذىئنظرولماذاداالمميداقولعليهينظبقماذا

أجل73متاللهاتفطنفالعينكفىالتىالخشبةواما

يجهلأنهويجهليجهلرجلأربعةأالسالقائلالمثلىعرفتوهل

علمهبسيطذلكيجيلأنهويعلميجيلورجلاتركهدعىذلك

يعلمأنهويعلميعلمورجلأيقظهنائمذلكيعلمأنهولمجيليعلمورجل
المطلفةالغالبيةئءأشياهناكأنالمثلمنوالبادىاتبعهمعلمكذل
وقيلبهااالعتراففىترغبواللمحقيقةتتنكرتجعلهاالناسمن

اآلخرلهوقالمنلتأعلمأنالهقالأحدهميجادلوحوسقراطإن
جهلىوأدركتجاهألالفمافأجاباهتقولوكيف

النـىالنوعمناالخرهذاكانبعدجهلكتدركلأفتلكنك

الكلأشبهوهوبنفسهمفتوناكانالذىألودكيةكنيسةمالكبهوضه

منأشبهماأوداجدعأنايقولوهوهصبسلريالذىيربالس

ءيهنىذللثوححالأسوأعلىكاذأنهويكفىوالحماقةالهزيانعبارات

ءشىإلىلىحاجةوالاسشغنيتوقدغىأناإنىالنفسه

وسىكؤينثكولوسىمنمقربةعلىتتهعالودكيةمدبنةكانت

اغنيةمدينةكانتلكـهام36غامزلزالمرهاوقدةوفيالدلفيا
عليهاأبتوقدالجيدصوف11فىباقـجارةتهرتواتطبمدارس

ءبناوأعادتالمذكورالزلزالأثرأحدمنمعونةتطلبانكبرياوها

نفحمىوعلىكبيرةالماديةثروتهكانتقيالكنيممالكأنوببدونفسها

ويرفضبالذاتعتفوهولمدينتهكانتالتىءصبرياالمنالمستوى

نيمصورةوأألمعلىالسميدنظرفىوهوءشىإلىبحاجتهيعرفأن

فحسبالتصرتحمجالظلثقيلليسفهياناإلنسعليهانيكصأذ

أنبزمعأناالمسيحقلبعلىثقيلأنهإذكئيرأذلكمنأممالنرهوبل
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شعررهوهذاالبومكنيسةفىالفاترأيها361روفىمنثقيأك

المدحيحإلىينتسبونممنالماليينأكئرومانحركمنباقامألمسيح
السيدمنالعبارةهذهسوىيسععونوالالكنائسفىءأعضاربعدون

القتورمعنىحروهذاجميعاتتملكممالحسبالدةأنالمؤلمومن
حاراأوباردآكنتليتكيقولالمسيحالميداأذالغرببومن

ومقبولومنتظرروفأمرهالروحيةحياتهفىالملتهبالحاركسانوإذا

تفضيلغريبافىيبدوالمعنىأنإالهسيامجاعلىشئكلفىغيورأنهإذ

االملأنإذبغريبليسذلكمعاالمرولكنالفاترعلىاالرد
اإلنسانذلكهوفالباردالفاترفىاالملمنيقاسالمماأفضلالباردفى

والعشاروالقاتلوالفاسقاقاكالزالمسيحىاإليمانعنبعدهفىالواضح

الووحجةيلياةقةإلىيصعدأنيمكنهوخهضتابإذااإلنسانهذاومثل

فىنراهالذىوضعالعلىوتشكلحسهتبلدالذىالفاترعكسعلى

طربفىاأماميالثؤودالعقبهةهوالذينالمسيحيةإلىينتسبونممنااللبية

يأخذوقديحياتمسننسهالفاتريعدوقواالنتصارالقوةإلىالوصول

بالنسبةذلكمعالمسيحولكنالكنيسةفىالصفوفأولإلىطريقه

الزنيفلكحإيثأتاكهلبعديدخلولمالبابخارجله
االنضماموطلبالمتحدةالوالياتفىللبيضكنيسةطرقالذىاألمرئالى

كلنهاالكضيسةفإنقبلهإذاألنهمحرجآالراعىووقفعضويهاتإلى

كانإذذللثإلىيدعومحيحسبباليوجافإنهرفضهوإذاضدهستثور

ذلكوبعديصلىأنالزنجىمنالراعىوطلبمؤمضاسيحيآمالزني

شهوروبعدفخرجالجوابمعنىالزنيوأدركيتقابالن

ةنعدلمإنكالراعىلهوقالالطربقفىصدفةبالراعىالتقى

لكقالماذالهفقالالجوابالمسيحوأعطاقصليتلقدفأجاب
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منذواقفاالكنيسةهذهبابعلىأزالمافأناتأسفاللىقالأجاب

هوالفاترالرجلإنبالدخولأحدلىيسمحولمأعوامعشرة
عندهالعبادةو4اسابيعبضعةكلأوأسبوعكلمرةالكنيسةإلىيأفاالذى

نائمآيستمعوهوالشفاهتلوكفاترايخمأوصلواتأوكألتعنتزيدال

يزالمارجلهوةالحالفئينتهىالذىالوقتىالتأثرلمجردأونامشبهأو

احمآمسيحىوهوقلبهيابأوكنيستهبابعلىواقفاالممميح
شيئاالمسيحيةتكلفهأذينتظرالالذىهوالفاتروالمسيحىحقيقةال

المالببعضألفىأنهلمجردأعطىأنهيتصوروهونوعياكانمهحاتضحيةأو

دوناآلخرينجيدعلىمتفرجايقفالذىوهوءالعطاوقصندفى

وهوتالحياةفىرسالتههىهذهوأنممائلبجهدملزمبأنهمجسأن
وريحياالضالةالنقوسوهدايةاللهكلمةششرفىمحئوليتهيرىاليكاد

أوصافمنبهجالموضهمافىكلههذاانعكسوقدللمسيح

تعاسةوأىوعريانوأعمىوفقيروالبئسالثمفىأنتأنكتعلمولستال
ءشقامنأرهبءممقاهناكوهلالمرعبةاالوصافهذهمنوأشدأقسى

الحاضرةسعادتهاإكتصلأنالدنيامتاعطريقعنتحاولالتىالحياة

الذىاإلنعانبؤسمنأكثربؤلشمناكوملجدوىدوناالعتيدةأو

الحياةفهعلىورئيسةسيدآيجعلهأندونحياتهخارجالمسيحيترك

فىالمعذبيهمايصوروهوهوجوفيكتوركتبماأعظمءالبؤساقرأتهل
الؤستصويراعظمتهعلىالكتابهذاإناألرضفى

اإللهيهةالكوميدياكتابفئدانتىتصويربجانبشيئايساوىالءوالبزسا

اقرأيتهىالىذااألبدىالكبالهفيهبونالمعذءاالبؤيظظىحيثللجحيم
ءأنبياأودفيرجالأوءروشاأوملوبهااألرضعلىعاسواالذفيعنهناك

ألنهموذلكتنحماالالتىالرهيبةوصرخاتهمقالعميبؤسموعنبةكذ
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ءشىبكلفيهاوالمتحتعونالبشرسادةأخهميزممونوهماألرضعلىاشوا
المسيحوبيهمابينهالفرقعنهيالنهسانتفىنابليونماقالهإلىوصلواحتى

عالمولكنعظيمةاطورياتامبروأناوشرلمانواالسكندرقيمرشاددلق
اطوريتهامبرشادفقديسوعأماالقوةعلىجميعآتعتمدعبقرياتناكانت

هوةوأيةأجلهمنالماليينيموتاليومهذاوإلىالمحبةعلىالعظيمة

الحبويجدبهيكرزالذىالحكمالخالدوحكهالعميقبؤلىبينواسعة
عندماأنههذاإلىأضفنافإذاكلهااالرضفىواالنتشارواقجيد

هوبلفحسبفقيرأليسفاإلنساناإلنسانحياةخارجالمسيحيكون

نفسهوخسركلهالعالمربحلواإلنسانينئفعماذاالنهابعينهالفقر

الدنيامتاعمنيمالثغنيابماالودكيةكنبسةمالكيكنلم6162مت
فقرأمدقعألروالفقالحقيقىالمسكينكانبلنفسهيغبطوهو

أمامءشىمملوالضاللطالخطيةطمستإذاممىكلههذاجاتإلىوهو

النالبهيموالليلالعميقةالظلمةفىكناثسغرقتماأكـزوماعينيه
الىبقودوالكلةوالظالمالعمىفىغارقنأيضآهمكانواقادخها
وعريانعاربعدهماوعارخزىبعدهماخزى

الطادفىوالمسبحالودبهبةكئيسةمالك

وأقرعاليابعلىواقفأنذاهاالمالكلهذاالمسيحالسيديقولت

العجبإلىيدعوءشىوأى32رووفتحصوقماأحدحمعإن
أنامنالواقفهوومنالمالكهذاهومنالموقعتهذامثل

سيدوهوالذىذاكمناواحدهكليابعلىالمسيحبقفحتىأنتومن

نفتححتىطويلةسنواتوقفتهتطولطوقدعجببصبريقفاكل

وعندواقفأدارالتعبتمامآويحيرنىبكنىليروإنهبالدخوللهونسمح

الصورةهذهفىالبشريةالنمسكرتهلللأوكلالدونالباب

315



أليتنمأنيقبلالوهوأعظمهوماأرقهفاالعجيبةلمذهلة
واحدكلإلىالدخولفىيستأذنولكنهالكاملةقدرتهفىوهذااتتحلمأ

كيفسألتوهلوأقرعأالبابيطرقوهوتأملتهوهلمنا

وهناكالهادئالفرعفهناكمختلفةأشكالوالقرعويقرعبطرق

الواحوهناكالسريمالمتالحقالقوعوهناكالعنيفالمرتفعالقرع

جاعكهلإليهالحلوةاالشواقإئارةطريقعنيفرعوهوالبسيط

ودخلقريبررجكاتدراثيةإلىيومذاتذهبعندماماندلسونفيلكسنبأ

واستأذنهالمكانعلىاالشرافبهالمنوطالعجوزالرجلوقابلالكاتدرائية

يصرحأناليمكنوقالرفضالرجلولكنورجاعلىاللعبفى

ارةبحرالشيخورجاندلسرنماوتوسلالعظيماالرغنعلىيلعبأنلغريب
ماندلسونولعبالرجلوحمحاألورجإلىقصيرةلحظةيجلسأن

الحلوةلألنغامالشيخفطربموسيقبأحلىالكاتدرائيةءأجواوامتألت

اذوماأنتمنبدموعوصرخحياتهلىنظيرهايسمعلمالتى
وقدماندلسونانتإلهىياوقالذهلحتىندلسونماأنهحمع

ماندلسولطهوومنااألورجإلىالجلوسمنأمنعككمت

التىالحلوةاالبديةلألنغامبالنسبةأنغامههىوماالمسيحليسوعبالنسبة

لتهعظيمهوبهاتدرائطهيكالنفرسناجعلوقدالمسيحجمهايمدح

تستجيبماوكثيرأنقوسناإلىالمحببةالمشوقةالحلوةبالفرعاثإليناايأإنه

وقدالطروبالحلوةلموسيفاهالعالمضيقمنرمةالمتالنفس
منغنيةسيدةهافيالندماىكانتالبالغةيالرقةالقلبإلىبأق

منصورةبأيةالعنفياستخداميؤمنونالالذينءاالصدقاكايكرزالكوال
بصندوقيعبثلصالتجدالليالىمنليلةفىبيهاإلىعادتوقدورا

عليهاببدمفلنحوهابندقيتهصوباللصحماأحعمماوعندمامجوهراخها
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وأعدلثأحبهالءشىإنهاجانبآبندقيتكضعقالتبلانزعاجمما
أستعصلممااكثرمجوهراتوعندىغنيةاناذهابكبعدالشرطةأدعوالبأن

فكهوتدلىفغرفاهوقدمبهوتااللصووقفواذهبءتشاماخذ

ركضثمقليالوقفهكذاأحدبهرحبأنيسبغلمإذاألسفل
بريدهاصندوقفىالسيدةوجدتأياموبعدشيئأيأخذأندونالخارحإلى

والخوفالكراهيةإالطوالـحيالىأعرفلمسيدنىيقولمكتوبا
شفقتكأمام3عاجزكنتولكنىمعهماأتعاملأنأستطيعوأنا

والخوفوالحقدالشرءابنانحنالبالغةبرقتهالمسيحأوقفناماأكزوما

يناديناوقدالعجيبةالصورةبهذهقلوبنابابعلىيطرقوهووالخطية

فلوبنابابعلىيقرعوهوالحلوةالذكرياتطريقأخرىبطريق

الكلماتهذهكتبتحيثأمهمقبرعلىأوالدهمعمورسونلنجسزوقف

إنهوقالوماركوبولجوياواممورسونلنجسرزوجةكلوديا

دونءاالحمابقيتلقدوشكراللهأمهميخجلمماليعملمناعمسيشطب
تماماتختلفأخرىبصورةيطرقماقدالسيدأنعلىمنهاواحديشطبأن

ينفعولماضطرإذاإالذلكيفعلالغالباوهوالسابقةالصورعن
كلإقالعنيفالطرقإلىيصلئذعندالخفيفالمنخفضالموت

القديمالمكىمذمعأسلوبههوهذايكنألموأؤدبهأونجهأحبهمن
الجندءرؤساعليهمالربفجلبيصغوافلموشعبهمنسىالربكلمإ

إلىبهوذهبوانحاسبسالسلوقيدوهصفزامةمنسىفأخذواأشورلمكالذفي

إليهوصلىآبائهإلهأمامجداوتواضحإلههالربوجهطلبتضايقولمايابل

الربانمنسىفعلممملكتهيالأورشلمالىوردهتضرعهوحمعلهفاستجاب
اللصمعحدثماهذاوأليس335131ىأ12اللههو

الذىالموتهوااللمصوتاالخيرالصوهـتكانالذممطالتائب
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صوتيأنىأنمنالبدحالأيةعلىةةءللسمالهقلبهاللهبهئح

أحديستطيعوالقبكلعلىمتعلدةقرعاتبلإنسانكلإلى

يواجهأنالبدالصوتالذاالرضهمذهفىإليهيتكلملماللهبأنيدعىأن
الملكذلكفىيستوىعظيماكانأمشأنهؤلركأمصغرفردكل

أشرناكاهناوالمميحأحدأحمعإدنالقولنسمعثمومنوالصعلوك

اإلرادةيحترمالدوامعلىإنهعنوةعليهيستولىأواقتحامآالقلبالبقتحماقا
يصبرلهذاوهءشىكلفىكامالدورهاتلعبأنويعطيهاالبشرية

المعطلوبةالصحيحةبالحريةالبابيفتححتىيدةعليسنواتكثيرةامرت

اإلنسانيسمعالولماذاقائمآيبفىذللثمحالسؤاللحكناإلنسانمن

أصواتأأنالسببيكونقدلماصوقأحدحمعإنالتحبيريأقحتى

السيدصوتإلىيستمعأنمنلذلكأعجزوهواإلنسانحمعتمألأخرى
وقالوامعاتجمعواالناسمنعددأأنلوإذاختبارهايمكنظاهرةوهناك

انقريبأكانمهمامستمعإلىوطلبواواحمجملةمرتفعواحدبصوت
تشويشالنفثمهاعنيعجزماغالبةفانهالجملةهذههىمابعرف

العالمييبوعندماالحقيقةعلىتتعرفأنمناالذنيمنعاألصوات
طرقإلىنستمعأنبتاتايسهلالفإنهأذاننافىأصوانهاوالخطيةوالجس

البعدفىااليغالإلماالمريرجعوقدالبابعلىوقرعهالمسيح

اليسهلاوالالزممنأكثربعيدأعنهكنتإذاالتليقونرنينتسمعالفأنت
ونحنمنهمالبعيدإلىتصلحتىمكبرللصوتدونالجماميرمخاطبةفىعليك

ليبلغيقربكألوهوصوتهعنبعيداالحياةتياريأخذناكثيرهمرات
تثئلوقطهإلينايصلالبعيدأبعيدآحتىبالركضنسرعقلبنا

خهـثزهالالذىالنائجأوكالسكيرفنكونالحياةهذهوكورهمومنحتأذاننا

رغمالسفينةقبفىوهوالعميقبالنوميونانتثقلوقدالعاصفةاوالزوبعة
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ثاليأسعليهواستولىتاللهبعيدآعنطريقهشقدماعنبهالمحيطةلكارثة

ثإلهعهمنالمروبنزعةبهواستبدت

يففسيدأمامفانناتنوعتأوتعددتأواالسبابكانترمهما

نسمعلعلناويقرعالقلبأوالبيتاوالكنيسةبابأمامعجيببصبر

لهونفتح

الصالقنةوالئصيحةالودبهبةكنيسةالك

المشورةوهىعليكأشرالمالكلهذايقولوهوالمسيحأرقما

أنأوالالالزممنولعلهكلهااألرضكنوزتعادلهاالالتىهبيةاكااللهية
االمينالشاهداآلمينالهوإذإصدارهايملكبنهىالمشورةمذهأنندرك

بمعنىءإشعيافىتءجاوقدناالموالكلمةاللهخليقةةءبداالصادق

دناالمإلـهاألصلئوهى661هإشالحقإلهالقولفىالحق

وعبارةبههااألخذيلزمالتىالحقالنصيحةهىوحدهاالمسيحنصيحةأناى

المسيحإنأخرىعبارةفىأوتاللهخليقةأصلتعنىاللهخليقةأةءبداال

والشاهدومالحظهاالخالئقكلأصلياعتبارهالحقةالنصيحةيعطىوحده

النصيحةيحضناوهوصدقهفىالكاملوالصادقمعهاثيحلهمالكل

المشورةعلىيكرهناأنيربالألنهوالشكريالعرفانالقلبطتلىوم

بنصيحةيشيروهووالعجيبةالعظيحةمحبتهنصيحةأنهايؤكدبلوالنصيحة

الذهبفهويقتنىماأماباالستعمالوالثانيةءباالقتنااألولىمزدوجة

أنهإلىيمةالكنيمالكينبهأنيقصدوهوءالبيضاوالثيابباالرالمصفى

وهذاوشخمهكيانهعلىاستحوذمماالدنياومتاعالعالمهببذنفسهيشغل
محميرفىينفعالوهوحقيقيةقيمةربغتجعلهالتىبالشوائبنحلوطالذهب

والسالماظيربهيقتنىأناإلنسانيستطيعالأدفبتعبيرأوطالحياالتمن

وةبثرالكـاذبةوةالثرهذهيستبدلأنمنهيطلبالسيدلكنةوالمعاثالشبعو
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أنيمكنالوالمسيحخالاخربكنزالفاقالكنزوهذاحقيفيةخرى

إليهاالوصولئيرغبلمنالحقيقيةالصحيحةالروةيعطىبلأحدأيفقر

ظتهرعلىالتىالكنوزيكلولوأركابمالترىشثمأنيمكنوالواقتناحها

ذهبهحألنهالودكيةكنيسةمالكعلىيشفقوهوبطنهافىأواألرض

كانولعلهطالودكيةبههرشثكانتالذىالموفوحءالفقراأفقرهو
يحملثوبكلعاربآمنكانالحقيقةفىأنهإالمنهاالثيابأفخريقتنى

التىالوحيدةوالعملةالبرثوبءاقئناإلمماحاجةفىوهوعورتهخزى

حماويةعلةوهىاإليمانهىءالبيضاوالثيابالمصفىالذهببهانشزى

وبقبولللسيدالمفتوحيالقلبمجاناتؤخذوهىبههاويركمااللهبقبلها

اإلنساناشدركالحدهذاإلىاألمريصلوعندماقيهالمسيح

والكحلالتعبيرهذأجازإذأالكحيلةالعينلهوسثكونالناصعةالحقيقة

لكلبكحلعينيكوكحليستخدمبلالسابقنكاألمربنرىيشال

العيونفىالكحلباستعمالمشهورفيودكيونالوكانتبصرأ

الداخليةالحقيقيةاالسقنارةوخادمهوتلميذهمهلتاجيعطىأنمستعدوالمسيح

عنقيلأمامهاالوضوحبكاملاالموروترىءشىكلشصرالتى

ئجقصيرةغيرترةلفبصرهفقدقدإنهكيردلرسلاحمهشماب

أنبعدالبيتإلماعودتهيصفكتبوقدهبعدهاابصممليةلهأجريت

وفوقاأماماقبجحآثئيكنلمجميالببدوشئكلكانفقالأبصر
سيدةبناموتالطربقفىيلعبوناألوالدبعفكانالناسنجالالكل

بالجمالمشغوالكنتألفاأعىأعدلمألنىكبيربانفعالأشعرلمعجور
وسادنىنىرأسىودفضتغرفتىوإلىببتىإلىأسرعتليحيطالذى

أنأستطعلمالنىلكنأبعراآلنالفىوالأممىبعدأكنلمألنىال
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اإلنسانببصرماذاترىوبكيتالجمالمنالهائلةالكيةيأهغ
ببمرإنهيراليبصرإنهأممىكانأنبعدعينيهاللهيفتحعندما

اللهمجديعلنالذىبالنوربشعوهوءشىكلويبصرممىالخطيةأن
الخليقةمجردالويبصروالطيورهوروالزوالشمسالطبيعةفى

المسيحبموعيالنوررببلالنورمجردالويبصرخلقهاالذىاللهيدبل

اللهاصالحويبصرالجسدىالبصرمنأعظمأعطاهقدباإليماناللهأنويبصر
هىلالنساناللهيعطيهابركةأجملإنءيتىكلفىينتهىالالذى

ءشىكلفاالطريقأمامهتشقالتىالروحيةالبصيرةيعطىأن

وعريانوأممىوفقيربئسأنىطويلةلمدةأدركأكنلمادجكولرقال
قدالفىللهشكراولكنالكاملاالحساسأحسهلمذلكعرفتأنوبعد
ودعينىعنىأبعدىكبرياقبااالنينبغىكابهأحسبدأت

خدعتنىلقدأجلنفسىهوىالذالبشعالشكلححذاأرى

الكتابلكنقوىإنكقالواإذقلبىءوكبرياءوالشعراالفالسفةأقوال

أنفسهمعغاسالنفكرتغيرالمسيحيسعوعديانةإنالكسايعنانوفشلى
وطبائعهمحياتهملرتغكما

كوداوللرشالودبهبةكنيسةمطـك

نبمالكأضعفإلماالسيديتحدثأنالعجابجباالمنولعل

البشريةالقصةولكنهاللغالبهـينبهالموعودالعرشعنالسهـتكةالمالئ

وهىدودالمردوسالفرإلىنجعحوداالضائيدوسيالفربدأتالتىالصحيحة

إلىالخطيةمستنقعمناللهمأخبعندامااإلنسانلبنىالحتهيقىالتاربخةق
فىالخطيةبهمأوغلتالذينللخطاةءالرجالغةوهىالمجدقة

بابأمامثمالمسيحوفتحااالببيتعنجدأابعيااوكورتهابهار
لالنسانالصحيحةالعودةوهىءاالسفىالعرشإكللدخولاالنتصار

915



يعطيهأدطأزلىالترتيبهفىوكانوشبههاللهصورةعلىخلقلذى

اقتحمامأاألمريأخذبأذوجربهخدعهالشيطانولكنالبنوةمركز

وكفارتهصليبهالمسيحفىالصحيحمركزهإلممااقهأعادهحتىوسقطفغوى

الجهادفىيقوزلمنإاليعطىالالعرشوهذاوجودهواحسانهوحبه

يجاهلهلمإنأحايكللالإذالاللهأمامالقانونىالصحيح
ه2قى2قانونيا

العمماوىالعرشهذاإلىالغالباالنسانيصلأنأجملماالحقيقةوفى

إنسانكتابثءجاجانبكلمناالرضيةالمعاناةقصةتنتهىأنبعد

مارشالبطرسالعظيمالواعظزوجةمارشالممنكاترللسيدةبطرسيدعى
حينالنقالةعلىممددابطرسكانذهنىعلىمنقوشأالمنظربزالال

بطرسرفعالعربةإلممالنقلهاستعدادأاإلسعافرجمالمناثنانوضعه

برقةعيناهفاضتوقدحلوةامةاباتماالمهفىوابتسـمنحوممطعينيه

النظرةألفىتووالصباحفىسأراكياعزيزىوقلتنحوهوانحنيت

ستظلالكلماتهذهأنأدركتوقدائأملوأخذتالممتدالجيداألفقإلى

ياعزيزىالصباحفىسأراكاالتيةالسنينطوالقلبىفىتتردد

عرشهفىاالبدىالصباحالجلدئهمجدآأجلالصباحفىسأراك

قاتنقاتينآمينءالسمافىالعظيم
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