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 أبطال اإليمان:  بااسم الكت

 ريتشارد م. هانيول :  المؤلف

 : الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط الجمع

 : الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط الناشر 

أن   يجوز  فال  األوسط  الشرق  في  اإلنجيلية  للرابطة  محفوظة  النشر  حقوق  جميع 

يستخدم اقتباس أو إعادة نشر أو طبع بالرينو أو بأي صورة أُخرى للكتاب أو أي 

 جزء منه إذن الناشر وللناشر وحده حق إعادة الطبع. 
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 تقديـم 
 

الشريف عن مسار  عنوان هذا الكتاب مستوًحى من مفهوم الوحي 
الجديدة  اإلنسانية  ملكوت  األمم.  جميع  بين  اإلنجيل  رسالة  وتقديم 

هذا   ،بدستور عطاء النفس الذي تجسد في ملك الملوك ورب األرباب 
الملكوت يتقدم بخطًى ثابتة بنفس أسلوب المحبة الواهبة للذات؛ ألن 
ندخ أن  ينبغي  كثيرة  بضيقات  "أنه  هي:  الحكيمة  اإللهية  ل  المشيئة 

واأللم  22:14  ملكوت هللا" )أع بتحم ِّله اإلهانة  الملك  انتصر  (. فكما 
 هكذا ينتصر أعضاء ملكوته المبارك. ،حتى الموت 
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 المقدمة                      
 

ل  أختنا  بالنسبببببببببببة للمسببببببببببيحيين يروي هذا الكتاب تاري  عانلتهم، فقد فضبببببببببب 
بالنبدينبا أن تواجبه وحول الةريبة عن رنكبار المسببببببببببببببيس، ووتع أخونبا أمةرو  ثروتبه 

ر األباارة والفقراء باإلنجيل، وعال ويليام تيندا  أبونا  ،الطانلة على الفقراء وبشبببببببببب 
حياته متعجال ومات شببببببببببببنًقا وحرًما، حتى يقدم الكتاب المقد  باللغة  ،انفي اإليم

اإلنجليزية، فإن معرفتنا بأسبالفنا المسبيحيين تلهمنا وتشبجعنا لنحمد هللا على نعمته  
 وعظمة عمله في حياتهم.

يدعونا كاتب المزمور أن نسبببببس هللا "وأن نعد  أعماله بترنم". رن أعظم أعما  
ولكن أعما  محةته المخل ِّصبببة التي تحو ِّ  الخطاة   ،جبا  والبحارهللا ليسببب  خلل ال

رلى أوالٍد هلل. رن القصببببببببر المذكورة في هذا الكتاب، لم تجكتب لتمجيد حياة هؤالء 
 ولكنها كجتة  لتمجد هللا الذي جعل حياتهم عظيمة.  ،المسيحيين العظماء

فمن خال  رن سببببفر أعما  الرسببببل يروي مصببببة نمو الكنيسببببة ب يادة الرسببببل،  
المعارك التي خاضببببببببوها، نشببببببببروا اإلنجيل في كافة أنحاء العالم الروماني. وتروي 
نة في هذا الكتاب، حياة األشببببخاخ الذين خدموا هللا في السببببنوات   القصببببر المدو 
التي َتَلْ  انتقا  الرسبل من عالمنا. وفي الصبفحات التالية، سبتتقابل مع مسبيحيين 

أمببببباون وأومبببببات ومحطبببببات مختل رلى ملوك –فبببببةمن  دين،  يعملون مقيببببب  من عةيبببببد 
يحكمون رمةرااوريات واسببعة. فهذا القصببر ليسبب  مسببتوحاة من الخيا ، ولكنها  
مصببببببببببببببر تبباريخيببة تروي سببببببببببببببيرتهم الببذاتيببة، فبباألحببدا  الخل يببة، وأعمببا  هؤالء 
األشبخاخ، مسبتمدة من مصبادر موثوق بها، وكل االمتباسبات مأخوبة مباشبرة من 

 الء األشخاخ.أحاديث أو كتابات هؤ 
ا للوالد الصبببببببغار، ولكن ربا ألهم  هذا  لقد كجتة  هذا الروايات خصبببببببيصبببببببً
القصبببر، التي تروي تاري  الكنيسبببة، بعا القراء بطريقة ما، سبببتغمرني السبببعادة 

 وسأشعر باالمتنان.
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 الكنيسة األولى 
 مواجهة االضطهاد ومحاربة الهرطقات      
 

الداخل  واجه  الكنيسبببببة األولى الكثير من االضبببببطهادات، من الخارج ومن 
من معلمين كذبة، ولكن في كل محاومة، كان هللا دانما ما يةرهن على صببببببببببالحه  

ن، صببورة تصببف اسببتشببهاد كاهن بمباركة الكنيسببة وحفظها. وترسببم لنا أو  مصببتيْ 
وفتاة مسببببببببببببيحية كان  تح   ل العةودية. ومد يةدو غريًبا، في كتاب   ،مسببببببببببببيحي

لقد  .واجهوا ميتات بشببعة  بسببرد مصببر لمؤمنينالةدء لتشببجيع الشببباب المسببيحي،  
سبع  الوثنية لمحو المسبيحية من خال  عمليات القتل الوحشبية للمسبيحيين، ولكن 
هللا سبببباند أوالدا، حتى يقفوا بصببببالبة في مواجهة الموت. ومد ألهم ريمان الشببببهداء 
وشببببببببببببببجباعتهم، الكثير من أتبباع المسببببببببببببببيس. "عزيز في عيني الرب موت أت يبانبه" 

 (.15:116)مزمور 
 يكاربو *بول

 شهد للمسيس في حلبة المصارعة.
 *بالندينا

 شهيدة ليون.
 *مسطنطين

 مدافع عن الكنيسة.
 *أثناسيو 

 ضد العالم.
 *أمةرو 

 أسقف ميالن.
 *مونيكا وأجغسطينو 

 أم مسيحية وابنها.
 *باتريك

 مبشر أيرلندا.
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 بوليكاربوس
 

  م 155 –م  69 بوليكاربو   شهد للمسيح في حلبة المصارعة
ما  يسبببببببببوع: "أبني كنيسبببببببببتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها". ومد بناها بقوة 
ومجد، فيسببوع صببعد من القةر مظهًرا نفسببه حي ا، وأرسببل الروح القد  على شببكل 

رلى جنود بواسبل للصبليب،  ،فتحو   تالميذا الجةناء والمضبطربين  ،ألسبنة من النار
فانضم اآلالف رلى ملكوت   ،ونادوا باإلنجيل بجسارةفشفوا المرضى وأماموا الموتى  

 هللا، ولم يحد  شيء مشابه لهذا من مةل. 
د القبادة اليهود للتالميبذ، وتحبذيرهم بعبدم التحبد  عن يسببببببببببببببوع لبْ وبالرغم من جَ 

رال أن التالميبذ أجبابوهم مبانلين: "رن كبان حقبا أمبام هللا أن نسببببببببببببببمع لكم  ،مرة أخرى 
 ألننا نحن ال يمكننا أن ال نتكلم بما رأينا وسمعنا".   ،أوثر من هللا فاحكموا

باع المسبببببببببببيس جريمة عقوبتها الموت، وبلك د أعلن األباارة الرومان أن ات ِّ وم
. خوفا من اتدياد عدد المسبببببيحيين، وكرههم لهم المتناعهم عن السبببببجود للصبببببنام

د أحببد وبببدأوا في رلقبباء اللوم على المسببببببببببببببيحيين في كببل كببارثببة واجهتهم. ومببد تنهبب
المسببببببببببيحيين ماناًل: "ربا فا  النهر أو حد  جفاف أو مجاعة أو انتشببببببببببر وباء، 

 يصرخ عةدة األصنام مانلين: "ألقوا بالمسيحيين رلى األسود".
ومد متل الرومان الكثير من الرسبببببببببببببل، فقطعوا رأ  بولس وصبببببببببببببلةوا بطر  

الء حرموا آخرين، ومطعوا رؤوسببببببببببببببهم بالسببببببببببببببيف، وألقوهم للوحول. ومد مات هؤ أو 
القديسببببببون، بينما كان  كلمات المسببببببيس ترن في آبانهم: "رن كان العالم يبغضببببببكم 

 فاعلموا أنه مد أبغضني مةلكم".
ومد نم  الكنيسببة بشببكل أموى في مواجهة االضببطهاد، وامتدت رلى أماصببي  
رومبا، ببل رلى أبعبد من بلبك. و هر جيبل جبديبد من المسببببببببببببببيحيين ليبأخبذوا مكبان 

 انل هؤالء كان بوليكاربو ، وإليكم جزًءا من مصته.الرسل والتالميذ، من أو 
وان أسد يدور حو  بلك الشاب، الذي كان يقف في وسط حلبة المصارعة،  
بأمدامه المغروسببببة في الرما ، ورأسببببه المتأهبة لالنقضببببا  عليه. و ل الجمهور 
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ينظر بغضببببببب رلى الشبببببباب من مقصببببببورة    الحاومكان  يشبببببباهد في صببببببم ، بينما  
. وكان الحكبام يطلقون على المسببببببببببببببيحيين لقبب كفرة، وبلك المبدرجاإلمةرااور في  

لرفضهم السجود آللهة الرومان، وتقديم البخور للباارة. وفي سميرنا، أمر الحاوم 
بإعدام أي مسبببيحي يرفا رنكار اإليمان. وهكذا ومف هذا الشببباب في ثبات يدور 

 حوله األسد.
ياة بأوملها. لم يف  وصببببببببببببباح الحاوم: "هلم اآلن، أن  شببببببببببببباب وتنتظرك الح

األوان بعد، فلقد حلف بعا أصبببدمانك اآلن بالقسبببم ل يصبببر. سبببأخرجك من أمام 
ا، وومف ثابًتا بينما كان األسببدج يقترب  األسببود ربا أاع ". فهز الشبباب رأسببه رافضببً
رليه. ومف األسببببببببببد ثم انقا عليه، وفي لحظة اشببببببببببتبكا وأخذ األسببببببببببد في تمزيل  

 :يب وترنس الشباب، وهتف الجمهور وصبرخ بعضبهمالشباب، وأغلل األسبد فكه الره
 "الموت للكفرة".

ومام أحد القادة الرومان مناديا: "لم يكن هذا الشببببببباب سبببببببوى تابع"، وصببببببباح 
مبببانبببدهم. الموت للكفرةل، الموت لةوليكببباربو  ل" وأالل  آخر: "نريبببد بوليكببباربو ، 

ا، فخرجب  مجموعبة من الجنود إللقباء ال با على بوليكباربو    الحباوم مرسببببببببببببببومبً
 أسقف سميرنا.

وان بوليكاربو  مد تلقى التعاليم في شبببابه، على يد يوحنا الرسببو ، ومد ماد 
الكثيرين لإليمان بيسبببببببببببببوع المسبببببببببببببيس. وعندما وجد الجنود بوليكاربو ، دفعوا رلى  

ام الحباوم الرومباني لإلمليم، وثبار الشببببببببببببببعبب عنبد رؤيبة وا حتى ومف أمبالحلببة وجر  
 بوليكاربو ، وهتفوا: "الموت للكفرةل الموت لةوليكاربو ل"

ومف الحباوم في ثوببه األرجواني المطرت في مقصببببببببببببببورة اإلمةرااور، ونظر 
 رلى بوليكاربو  في ثوبه المغةر بغضب، وأشاح بيدا وهدأ الجموع.

 المسيحيين؟"وسأ : "هل أن  بوليكاربو  معلم 
فقا  الحاوم: "ررحم شبببببببيخوختك واحلف ل يصبببببببر وانقذ   فأجاب بوليكاربو : "نعم".

دوا الكفرة". فأدار   نفسببببببببببببك، وأشببببببببببببر رلى السببببببببببببجناء المسببببببببببببيحيين هناك ومل: "َأبعِّ
بوليكاربو  وجهه بعيًدا عن السبببجناء وأشبببار رلى عةدة األصبببنام ورفع صبببوته رلى  
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دوا الكفرة". فغضبب ب الشببعب وصببروا على أسببنانهم عند سببماعهم السببماء وما : "َأبعِّ
لهببذا اإلهبانبة وصببببببببببببببرخوا: "ويف يجرؤ على نعتنببا ببالكفرة؟" وحباو  الحبباوم رغراء 
بوليكاربو  مرة أخرى مانال: "احلف القسببببببببم ل يصببببببببر، وسببببببببأالل سببببببببراحك. أنكر 

 سب ٍ المسبيسل" فانتصبب األسبقف وامًفا وأجاب بصبوت واضبس: "لقد كن  خادًما له ل
، فكيف أجدف على ملكي الذي خلصبببببببني؟" فصببببببباح   وثمانين عاًما ولم يسببببببب  رلي 

رن محاوالتك لجعلي أحلف ب يصببببببر سببببببتذهب "الحاوم: "احلف ب يصببببببرل" فأجابه: 
سببببببًدى. اسببببببتمع رلي  جيًدا: أنا مسببببببيحي". فقا  الحاوم: "لدي  هنا وحول مفترسببببببة 

أجاب وسببببببببببببألقي بك رليهم ربا لم تغير رأيك". فأجاب بوليكاربو : "أحضببببببببببببرهم". ف
الحاوم: "ربا لم تكن خانًفا من الوحول، سببببببببببببأحرمك حيلا". فقا  بوليكاربو : "أن  

دة  عببَ تهببددني بببالنببار التي تحرق لومبب  مليببل، ولكنببك تجهببل نببار العقبباب األبببدي المج 
 لغير المسيحيين. لمابا تنتظر؟ هلم افعل بي ما تشاء".

عل ِّم الكثيرين أال الذي ي ،فصبباح أحدهم: "هذا هو معلم آسببيا، أبو المسببيحيين
يعةدوا آلهتنا، أحرموال" فقيدوا رلى سببببببارية، وأحااوا بقة ومادة ملتهبة منقوعة في 
الزي  وأخشببباب. وصبببلى بوليكاربو  بصبببوت مرتفع: "رب ي وإلهي كلي القدرة، أبو 
ابنك المحةوب يسبببببببببوع المسبببببببببيس، والذي عرفناك من خالله. أباركك ألنك منحتني  

اعة، التي سببأجَعد  فيها ضببمن شببهدانك، أن  اإلله األمين شببرف هذا اليوم وهذا السبب
 والح يقي، لك المجد اآلن وإلى دهر الدهور. آمين".

 وأضبببببببببببرموا النيران في مشبببببببببببعل اويل، وأخذت ألسبببببببببببنة اللهب في اإلرتفاع.
وشبجع  جسبارة بوليكاربو  في مواجهة الموت، المسبيحيين المضبطَهدين في كل 

 ا في ريمانهم بالمسيس.أنحاء اإلمةرااورية، ليثةجتو 

... 
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 بالندينا
 

 شهيدة ليون 
  م 177 -م  155بالندينا   

للحصببببببو  على بعا الهواء، بينما كان  ملقاة   الشببببببابة بالندينا  َمةج لهث  األ
نَِّل الكثير من السببببجناء المسببببيحيين في تلك   على األر  الحجرية الرابة. ومد شببببج
الليلبة، وأغلقب  بالنبدينبا عينيهبا، حتى ال ترى الوجوا الشبببببببببببببباحببة المي ِّتبة. وفجبأة فجتس 

ال: "رنهضببببوا باب الزنزانة مجصببببدًرا صببببريًرا مزعًجا، وصببببرخ أحد الجنود الرومان مان
 أيها الكفرةل وتعالوا معي".

ثم أجخرجب  بالنبدينبا مع بعا السببببببببببببببجنباء اآلخرين من تنزانباتهم رلى الحلببة.  
وبينما كان الرجا  والنساء واألافا  المسيحيون، يحاولون حماية أعينهم من أشعة 

تم جمعهم مًعا في وسبط الحلبة، ولعنهم المشباهدون. ومن على    ،الشبمس السبااعة
مرتفع عنهم، ومف حبباوم الغببا  بببإوليببل من الزهور يتو ِّج رأسبببببببببببببببه ومببا  لهم: منةر  

"أنصببببببببببتوا لي أيها الكفرة. لقد أهنتم آلهتنا وجلةتم غضببببببببببةهم علينا، ولكن ربا حلفتم 
ب يصبببببببببر سبببببببببأالل سبببببببببراحكم". فخي م الصبببببببببم  على الحلبة، وارتعشببببببببب  بالندينا 

 القوة. ثم خرج اثنتين من صببببببببديقاتها وصببببببببل   حتى يمنحها هللا ييدأواعتصببببببببرت  
القليل من المسبيحيين خارج الحشبد، وبوجه عابس حلفوا القسبم ل يصبر، وسبمس لهم 
فقبببا  الحببباوم: "رًبا فبببأنتم   اإلمةرااور بترك الحلببببة، ولكن األغلةيبببة ومفوا ثبببابتين. 
تختارون الوحول والنار ومطع رؤوسبببببببكم بالسبببببببيوف". وعندنذ جذَب الجنود العديد 

الجماعة، وضبربوهم بالسبياو وجر حوهم بالسبيوف، وهتف من المسبيحيين من وسبط 
 الشعب تعةيًرا عن الموافقة.

ه رلى منصبببببة الحاوم   ثم خرج من بين السبببببجناء شببببباب اسبببببمه فيتيو ، وتوج 
ماناًل: "فخامة الحاوم، رني بكل اتضبببببببباٍع أالب منك السببببببببماح حتى أتحد  دفاًعا  

د بنا شبببببببيء كافري أو شبببببببرير". عن المسبببببببيحيين، فبإمكاني َأن أثة  لك أنه ال يوج
فصببببببببببببرخ به عةدة األصببببببببببببنام متجاهلين البه، وسببببببببببببأله الحاوم باتدراء: "هل أن  

 مسيحي؟" فأجاب بصوت مرتفع وهو منتصب أمام الحاوم: "نعم".
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وأشبببببار الحاوم بيدا رلى الجنود، الذين سبببببحةوا سبببببيوفهم وأااحوا برأ  فيتيو ، ثم 
ا بالكنيسببة اسببمه سببانت كو ، من بين الحشببد الموجودين بالحلبة دعا الحاوم شببماسببً

لِّدت؟" فأجابه:   وسبأله: "ما اسبمك؟" فأجابه سبانتكو : "أنا مسبيحي". فسبأله: "أين وج
فسببببأله: "هل أن  عةد أم حر؟" فأجابه: "أنا مسببببيحي"، فةدأ الجنود   "أنا مسببببيحي".

فأمر الحاوم   ؛في جلدا وضبربه ولكن  ل  رجابته على كل األسبئلة: "أنا مسبيحي"
الغاضبببب بسبببحل جسبببمه بين صبببفانس نحاسبببية سببباخنة، ومات سبببانتكو  ثابًتا في 

 ريمانه.
ورجع  بالندينا وبعا السببببببببجناء اآلخرين رلى السببببببببجن، و ل السببببببببجانون 

بالندينا الواهنة، من الصببببببباح رلى المسبببببباء، فطعنوا جسببببببدها بالسببببببكاوين،  ن يعذبو 
ي المسبببببيس ومولي عن  وسبببببخروا منها مانلين: "العن  ،وسبببببحقوا أارافها فوق المخلعة

ول األعما  الشبببببريرة التي يقوم بها الكفرة". فأجابتهم بالندينا: "أنا مسبببببيحية ونحن 
 ال نفعل شيًئا نخجل منه".

فجسببببدها كله  ،وفي نهاية اليوم لم يكن الجنود مصببببدمين أنها ال تال  تتنفس
وان مد تهشببببببم. وتسبببببباء  السببببببجانون فيما بينهم: "من هم هؤالء المسببببببيحيون، فهم 
يرحةون بالموت، بل ويةتهجون به؟" وفي اليوم التالي أحضبببببببر الجنود بالندينا مرة  
أخرى مع بعا السبببببببجناء المسبببببببيحيين رلى الحلبة، وعلقوها على عمود خشبببببببةي، 

فع  بالندينا عينيها رلى السببماء وصببل   حتى تكون وجبة للحيوانات المفترسببة. فر 
 بصوت مرتفع: "أيها اآلب، اسندنا في معاناتنا من أجل مجد المسيس".

لقد شبجع ريمانها اآلخرين، ومات المؤمنون الواحد تلو اآلخر ممز مين بأنياب  
فجر ها الحرا  مرة أخرى   ،الوحول، ولكن لدهشة الحشد لم تمس الوحول بالندينا

 صبببةي مسبببيحيوبعد بضبببعة أيام أعادوها مرة أخرى رلى الحلبة، مع   رلى السبببجن.
وشببببببببببجعته بالندينا مانلة:    يةلغ من العمر خمسببببببببببة عشببببببببببر عاًما يدعى بونتيكا .

"تشبببببببببببببجع أيها العزيز بونتيكا ". وضبببببببببببببربوهما مرة أخرى بالسبببببببببببببياو، وهاجمتهما  
الوحول وسبببببببببببببرعان ما لقي بونتيكا  مصبببببببببببببرعه. أما بالندينا، فنج  من الموت 
بجسببببدها الدامي والمهشببببم، وكان وجهها مشببببرًما بسببببالم المسببببيس. وما  أحد شببببهود 
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العيبببان: "ببببدت كمبببا لو كبببانببب  مبببدعوة رلى حفبببل تفببباف، وليس رلى اإللقببباء رلى  
 الوحول".

بعد بلك لفها مضببطهدوها، المجحَبطون والغاضببةون، في شبببكة وألقوا بها رلى  
الجنود ومطع رأسببببببببببببببهبا. وشببببببببببببببهبد ثور أخبذ يقبذف بهبا في الحلببة. وأخيًرا نز  أحبد 

الوثنيون أنهم لم يروا مةاًل امرأة عبانب  كبل هبذا، ولفترة اويلبة كهبذا. وأجلقي جسببببببببببببببد 
ن في شببوارع ليون، وومف الحرا  حتى يمنعوا وبعا المسببيحيين اآلخري  بالندينا،

 أصدماءهم من دفنهم بشكل النل.
ئل الحرا : "لما ال تسبمحوا لهم بدفن موتاهم؟" فأجابوهم : "حتى ال يأملوا  وسبج

وبعد سبببتة أيام، أجحرم  تلك   في ال يامة، فهذا هو األمل الذي يعطيهم الشبببجاعة".
األجساد، وأجلقي  في نهر الرون. وما  الحرا : "واآلن، لنرى ربا كان باستطاعتهم  

 ال يام مرة أخرى".
ونجا بعا المسبببيحيين من االضبببطهاد في ليون، وكتةوا رواية عن الشبببهداء 

ين، وأرسببببببببببببلوها رلى جميع الكنانس في اإلمةرااورية الرومانية، مشببببببببببببجعين  المؤمن
 رخوتهم في اإليمان على الثبات في اإليمان.

... 
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 قسطنطين
 

 مدافع عن الكنيسة
  م 337 -م  272مسطنطين العظيم  
بباالضببببببببببببببطهباد   ،م 299لقبد أمر اإلمةرااور دملبديبانو ، وتحبديبًدا في عبام   

العظيم، الذي حط م فترة اويلة من السبالم، عاشبتها كنيسبة المسبيس. والعتقادا بأن 
المسببببيحيٍين مد جلةوا غضببببب اآللهة عليهم، سببببعى دملديانو  رلى محو المسببببيحية 

فببأمر كببل من يعية في اإلمةرااوريببة، أن يقببدم الببذبببانس ل لهببة   ؛مرة وإلى األبببد
الوثنية وإال سبيخسبر ممتلكاته، ويوضبع بالسبجن أو يجسباق رلى الموت. ودمر رجا  
اإلمةرااور كل الكنانس، وصببببببببببببادروا كل الكتب المقدسببببببببببببة وأحرموها في وسببببببببببببط 

هم بالمخلعة، الميادين العامة، وسببببجنوا القادة المسببببيحيين وجلدوهم، ومط وا أجسبببباد
وعذبوهم بكل أشكا  العذاب، ومطعوا رؤو  الكثيرين بالسيوف وأغرموا آخرين في 

 البحر، وافترس  الحيوانات المتوحشة بعًضا آخر، وأجلقي آخرون في النيران.
م، هدأ االضبببببطهاد ولكنه لم ينتهِّ.   305العرل عام    وعندما ترك دملديانو 

ربون لسببببببببببببببنوات من أجل الحصببببببببببببببو  على  و ل الرجا  الببارتون في الدولة، يحبا
السبببببببلطة، وانتهى األمر في الغرب رلى مانَدْين، يدعى األو  ماوسبببببببنتيو  والثاني 

ال يثل في   ،و ، فهو رجل وثني بو لحية سبببببببببببببوداءيمسبببببببببببببطنطين. أما ماوسبببببببببببببنت
المسببببببببببببببيحيين، وهو البذي حكم رومبا وإيطباليبا. أمبا مسببببببببببببببطنطين، وهو رجبل اويبل 

حية. وعةر مسبببببببطنطين جبا  األلب مع جيشبببببببه عام  عريا الكتفين، مؤي ِّد للمسبببببببي
م، وبدأ حملة غزو. وألنه منع رجاله من نهب المدن التي ومع  في أسبببببرا،   312

 حصل على تأييد اإليطاليين.
وفي أحد األيام، وبينما كان الجية يتجه جنوًبا في المسببببببببببباء أثناء الغروب،  

بهذا تنتصبببببر". واعتقد رأى مسبببببطنطين صبببببليًبا من نور في السبببببماء، وتحته  بارة "
مسببببببببببببطنطين أنه رأى عالمة من هللا، و ل مسببببببببببببطنطين رلى نهاية اليوم يفكر في 

وبهب رلى فراشببببببببه مرتبًكا. وبينما كان نانًما،  هر له يسببببببببوع    ،معنى هذا العالمة
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في حلم ومعه نفس الصببببليب الذي كان مد رآا في السببببماء، وأمرا يسببببوع بصببببناعة 
 ة في الحرب.نموبج له واستخدامه كرمز حماي

واستيقظ مسطنطين فجًرا وأخةر رجاله بالحلم، وجمع صانغي الذهب ووصف 
لهم العالمببة، وأعطبباهم التعليمببات حتى يصببببببببببببببنعوهببا من الببذهببب والجواهر. فقببام 
الصبببببببببناع بتغطية رمس اويل بالذهب، ورمس آخر مرب ممة الرمس األو  ليشبببببببببكل 

الجواهر الثمينبة. وداخبل صببببببببببببببليبًبا. وثةتوا من فوق رولياًل من البذهبب المرصببببببببببببببع بب
ن من أو  حرفين من  "تشبببببي رهو"اإلوليل وضبببببعوا عالمة   وهي مونوجرام مكو 

اسبببم المسبببيس باليونانية. وأصببببح  هذا العالمة الراية العسبببكرية، التي تتقدم موات  
 مسطنطين في معاركها.

وعندما عر  مسببببببببببطنطين الراية على جيشببببببببببه ووصببببببببببف لهم حلمه، ابته  
ا ثقتهم من الثقة التي غمرت ملب ماندهم، وآمنوا بأنهم لن يجهزموا. الجنود، واستمدو 

 وأمر رجاله برسم الصلبان على دروعهم وخرجوا لمحاربة العدو.
وعندما سبببمع ماوسبببنتيو  بتقدم مسبببطنطين ومواته، بهب ألخذ مشبببورة كهنة 
  األوثبان، لمعرفبة مبا ربا كبانب  اآللهبة تؤيبدهم، ومباموا ببذبس المباعز، واسببببببببببببببتخبدموا
رافة، أنه في يوم المعركة "سببببببببيهلك عدو  أحشبببببببباءها ليروا الفأ . وتنبأ لهم كتاب عِّ
الرومان". واسببببببببببببتناًدا رلى هذا العالمات الحسببببببببببببنة، اتخذ ماوسببببببببببببنتيو  مومًعا له  
ولجيشببه، يبعد تسببعة أميا  عن روما. كان المومع على أر  مسببتوية ومنخفضببة 

لى روما، دم ر ماوسببنتيو  على نهر التيةر. وحتى يحو  دون دخو  مسببطنطين ر
جسر ميل يان، وهو جسر حجري مديم، مصنوع على شكل عدة أموا ، وبنى بداًل  
منه جسبًرا من القوارب الخشبةية، المتصبلة ببعضبها بسبالسبل حديدية يسبهل كسبرها 

 ربا حاو  العدو عةور النهر.
وارتدى ماوسبنتيو  درعا منقوشبا مزخرفا، ونظم جيشبه بحيث وضبع الفرسبان  

الجانةين، وحشبببد المشببباة في وسبببط السببباحة. أما مسبببطنطين، بو الشبببعر  ىى كلعل
فرسببان الجية   الطويل الغامل الذي كان يتطاير على كت يه، فتقدم فرسببانه وهاجم

، ودفعهم بقوة فتراجعوا مجشبببببببببت تين. وحارب مسبببببببببطنطين وجنودا المضببببببببباد دون تردد
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ن من ماوسبببببببنتيو   بضبببببببراوة ودفعوا جية ماوسبببببببنتيو  رلى ضبببببببفة النهر. فما كا
وجنودا الهاربين، رال أن اندفعوا عةر الجسببببببر المصببببببنوع من القوارب، الذي انهار 
تح  ثقلهم، وغرق الكثيرون، حيث أنهم لم يسبببببببببببببتطيعوا أن يطفوا على السبببببببببببببطس  
بمعداتهم الثقيلة. وجذب درع ماوسبنتيو  الفاخر صباحبه رلى القاع مثل الصبخرة. 

نة لقسببببببببببببببطنطين، ورحةوا بمنقذهم، وهتفوا له  عندنذ فتس شببببببببببببببعب روما أبواب المدي
 وتو جوا رمةرااوًرا على روما.

وخبالف مسببببببببببببببطنطين عبادات رومبا، عنبدمبا رفا أن يقبدم البذببانس لجوبيتر.  
ضببطهاد الروماني. وصببرح في الوكان أحد أو  أعماله، أنه حرر المسببيحيين من ا

الحرية للمسبيحيين  مرسبوم أالل عليه فيما بعد مرسبوم ميالنو، بالقو : "نحن نمنس 
بببل للجميع حتى يتبعوا أيببة ديببانببة يريببدونهببا، ونعلن أنببه مببد تم رلغبباء كببل القرارات 
السبببابقة، التي كان  مد صبببدرت ضبببد المسبببيحيين، وإبا أراد أحد أن يكون مسبببيحيلا 
فال يتردد، ببل ليفعبل بلبك دون ملل ودون تبدخبل". ودعبا المرسببببببببببببببوم رلى عودة كبل 

رعادة بناء  إلى  المسبيحيين أثناء االضبطهاد العظيم، و  الممتلكات التي صبودرت من
وببل الكنببانس التي كببانبب  مببد دجم ِّرت، وبلببك على نفقببة الببدولببة. وأمر مسببببببببببببببطنطين  

 بالحقوق القانونية للمسيحيين، بما في بلك الحل في حوبة الممتلكات.
بعد بلك أصبببببببدر مسبببببببطنطين تصبببببببريحا يفيد بأن يوم األحد عطلة رسبببببببمية، 

للمسبيحيين أن يتعةدوا في يوم الرب، وأعفى ممتلكات الكنانس  وأصببس من الممكن
ا وراء رضبافة صببغة روحية على اإلمةرااورية، عي ن واألجور من الضبرانب. وسبعيً 

المسبببببببببيحيين في مناصبببببببببب عليا، وتنفس المسبببببببببيحيون رياح الحرية في كل أنحاء 
يحيين ومدافًعا فلو  مرة يعتلي العرل رمةرااور يكون صبديًقا للمسب  ،اإلمةرااورية

 عنهم.
وفي أحد تصبريحاته ما  مسبطنطين: "رني أسبعى حتى أجذب انتباا البشبرية، 
لطبباعببة القوانين اإللهيببة المقببدسبببببببببببببببة، ويزدهر ريمبباننببا المقببد  في  ببل  يببادة يببدا 
القديرة". وتةرع مسبببطنطين للكنيسبببة بأراٍ  كثيرة وأموا  اانلة، وبدأ برنامًجا هاناًل  

األوثببان لعبببادة اإللببه الحل، بنى لةنبباء الكنببانس. وحتى يمجببد هللا ويجببذب عةببدة  
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ونببانس مزخرفبة ببأعمببدة رخباميببة ضببببببببببببببخمببة، ونوافبذ بزجباج ملون، وحوانط مطليببة 
بجميع ألوان مو  مزح. وأجسببد  النجف المصببنوع من الذهب والفضببة من األسببقف 
المنقوشبببببببة، وتجي ِّن  األر  بفسبببببببيفسببببببباء ملونة. وكثيرا ما كان يسبببببببدي مسبببببببطنطين  

ندسببببببين والمصببببببممين، الذين كانوا يشببببببتكون في بعا  النصببببببانس للمعماريين والمه
 األومات من ملة عددهم في اإلمةرااورية لسد احتياجات مشروعاته الةنانية.

وعندما مجدح مسببببببببببببببطنطين لما أنجزا ما : "الفضببببببببببببببل يرجع هلل في كل ما مد 
فالل يعمل األفضببل واإلنسببان ينفذ ما يأمرا به اإلله". لقد عال مسببطنطين  ،حققته
لكيبة عظيمبة، وكبان يرتبدي ثيبابًبا أرجوانيبة مطرتة ببالبذهبب والجواهر الثمينبة.  حيباة م

ا، فأعطاهم ثياًبا مطرتة  وأراد أن يتمتع األسبببببببببامفة المسبببببببببيحيون بهذا الةهاء أيضبببببببببً
 بالجواهر ومنات  فخمة.

وفوق كل ما عمله مسبببطنطين، كان سبببعيه إلعالء راية السبببالم والوحدة  في 
فعندما نشببببب النزاع في اإلسببببكندرية، ضببببد تعاليم أريو  الذي ما : "رن   ؛الكنيسببببة

دعا مسببببببببببطنطين مجمعا كنسببببببببببيلا    ،المسببببببببببيس مخلوق من اآلب وأنه أمل من اآلب"
لالجتماع ليةت وا في هذا األمر، ويوضببببحوا تعاليم الكنيسببببة. مةل هذا الوم  ببضببببع 

تان  مختلفة فيما  ان منفصببببببببالن، وتوصببببببببال رلى نسببببببببنوات، عجقد اجتماعان كنسببببببببي  
فاجتمع ثال  مانة أسببببقف وبضببببع مئات آخرين من رجا   ،يختر بتعاليم أريو 

الكنيسة، لحضور مجمع ني ية على البحر األسود، وتحم ل مسطنطين نفقات رمامة  
 هذا المجمع.

في أو  اجتمباع عبام للمجمع، ومف كبل رجبا  الكنيسببببببببببببببة، عنبدمبا حضببببببببببببببر 
أشببار  فألحجار الكريمة وتاج من ال لىء.  مسببطنطين في ثوبه المرصببع بالذهب وا

بيدا مةتسبببًما وما  لهم: "أصبببدماني األحباء، لقد كان من آمالي العزيزة أن أسبببتمتع 
في يوم من األيبام برؤيبة هبذا المجمع، فبأشببببببببببببببكر هللا حباوم الكبل، البذي مبد منحني  

 أعظم الةركات، بأن أراوم مجتمعين مًعا متحدين في أبهانكم".
امشبببون لمدة شبببهرين، حو  مكانة يسبببوع في الثالو ، وحو  و ل الرجا  يتن

تعاليم أخرى هامة. وعادة ما كان ينضبببببم مسبببببطنطين لهذا الجلسبببببات ليشبببببترك في 
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النقال. ومرر المجمع في نهايته، أن تعاليم الكتاب المقد  تقو : "رن يسبوع ليس 
وا مانوًنا بأمل من اآلب ولكنه مسبببببببببببببباٍو ل ب وللروح القد  في القوة والمجد". وكتة

وسبببباند مسببببطنطين هذا القانون بحما ، مؤمًنا بح يقة  .ر أسببببا  المسببببيحيةليلخ ِّ 
ًما لوحدة الكنيسة. ،بلك في الكتاب المقد   مكرًما للمسيس ومدع ِّ

مع بلك لم يكن تأثير مسبببببببطنطين على الكنيسبببببببة ريجابيا في جميع األحوا ،  
عز  كبل من يخبالف و  ،فلقبد اتخبذ سببببببببببببببلطبة تعيين األسببببببببببببببامفبة وعزلهم من الخبدمبة
 تعليماته، بمن فيهم أثناسيو ، أعظم مدافع عن اإليمان.

وكان مسبببطنطين يدعو لمجالس كنسبببية بحسبببب سبببلطته الخاصبببة. وأدت يدا 
القوية في ردارة شبببئون الكنيسبببة، رلى أن يسبببتشبببيرا الكثير من المسبببيحيين بداًل من 

من خدام الكنيسببببببببة   مادة الكنانس. وأفسببببببببدت الثروة، التي منحها للكنيسببببببببة، الكثير
ولم يماِّ وم ي اويلي حتى كان  المناصبببب . الذين أحةوا الما  أوثر من المسبببيس

 الكنسي ة تجباع وتجشترى لمن له القوة والثروة.
م، في عمر يناهز الخامسبة والسبتين،    337ومع تدهور حالته الصبحية عام  

بالمسبببببببببببببيس، الب مسبببببببببببببطنطين أن يعتمد، فخلع تيه اإلمةرااوري واعترف بإيمانه  
عندما أجاب على أسبببئلة المعمودية: "هل تؤمن باآلب القدير ويسبببوع المسبببيس ابن 
لب على عهد بيالاس  لد بالروح القد  من العذراء مريم، والذي صببببببببببببج هللا، الذي وج
الةنطي، ومات ومام من األموات في اليوم الثالث، وصببببببببعد رلى السببببببببموات وجلس 

ألموات؟" وبعد أن عمدا الكاهن بالماء، عن يمين اآلب وسببببببببيأتي ليدين األحياء وا
 ارتدى ثوًبا أبيا، وسافر رلى منز  فخم في مدينته، ووافته المني ة بعد عدة أيام.

لقد أث ر اعتناق مسبببببطنطين المسبببببيحية على الكنيسبببببة بشبببببكل كةير، فالحماية  
التي منحها رياها، والثراء الذي أسببببرفه عليها بةذخ، جلب العديد من التغيرات غير 
المتومعة على الحياة والعبادة المسبببببببيحية. غير أن أصبببببببالة ريمان مسبببببببطنطين  ل 

فقا  البعا رنه استغل المسيحية ليدعم حكمه   ؛موضع تساؤ  البعا لعدة مرون 
َيل كان مسببطنطين   في اإلمةرااورية، وحاولوا رثبات كالمهم باإلشببارة رلى بضببعة حِّ

ها. ويقو  البعا اآلخر رن  مد اسبببببببببتخدمها، وبعا األعما  القاسبببببببببية التي مام ب
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مسببببطنطين مد وضببببع ثقته في السببببيد المسببببيس لغفران خطاياا، رغم كل الضببببعفات 
التي ارتكةها. أما الح يقة، فلن نعرفها في هذا الحياة، ولعل مسبطنطين نفسبه مالها 

  بشكل أفضل: "أنا أنتظر حكم المسيس". 
... 
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 أثناسيوس
 

 ضد العالم
   م   373 –م   296أثناسيو   
م، كان  هناك مجموعة من األوالد   306في أحد األيام المشببببببببببمسببببببببببة عام   

يلعةون لعبة الكنيسببببببببببببببة ويمثلون المعمودية على شببببببببببببببااىء البحر. وكان أحدهم،  
ويدعى أثناسببببببببيو ، يمثل دور القسببببببببيس، وتلى على ولد آخر مراسببببببببم المعمودية 

م يعرف هؤالء األوالد أن  ماناًل: "أنا أعمدك باسبببببببببببم اآلب واالبن والروح القد ". ول
اإلسببكندر أسببقف اإلسببكندرية الطي ِّب يشبباهدهم. وفوج  اإلسببكندر بمدى دمته  في 

فأعطاا أثناسبيو   ،أداء هذا المراسبم، فناداا ليطرح عليه بعا األسبئلة عن ريمانه
 رجابات عميقة أثرت فيه كثيًرا.

األسبببقف له، ليةدأ  وبتشبببجيع من اإلسبببكندر وافل والدا أثناسبببيو  على رعاية 
في دورة د يقة لدراسبة الكتاب المقد ، وكتابات آباء الكنيسبة األولى وكالسبيكيات  
األدب الروماني واليوناني. وهكذا أصببببس أثناسبببيو  الطالب المجتهد، الذي يمتل  

 ملبه بمحبة الرب، المساعد الرنيسي لإلسكندر، أسقف اإلسكندرية.
ات عميقة، وبلك باعتناق اإلمةرااور في هذا الوم  شبببببببببهدت الكنيسبببببببببة تغير 

مسبطنطين المسبيحية، وتصبريحه بقانونية  بادة المسبيحيين، وإعالنه أن يوم األحد 
 عطلة أجسةو ية، ومنحه للكنيسة الكثير من الهدايا واألراضي واألموا .  

وبالرغم من تحرر الكنيسبببببة من االضبببببطهاد، فإنها واجه  مخاار جمة من 
علمون الكذبة في مهاجمة رسبالة الكتاب المقد ، فيما يتعلل الداخل، حيث بدأ الم

بببالل اآلب ويسببببببببببببببوع المسببببببببببببببيس والروح القببد . بببدأت رحببدى هببذا الهجمببات في 
اإلسبببكندرية، فةينما كان األسبببقف اإلسبببكندر، يحاضبببر بعا رجا  الكنيسبببة حو  
الثببالو  المقببد ، ومف مس يببدعى أريو  لمقببااعببة األسببببببببببببببقف مبباناًل لببه: "أنبب  

فاآلب واالبن والروح القد  ليسبببببوا متسببببباوين في المجد، فيسبببببوع المسبببببيس مخط ، 
عِّل الجميع عند سبببببماعهم هذا التعليل، وخي م الصبببببم  "ليس رلها مثل اآلب . فصبببببج

 على الغرفة، والتفت  أعين الجميع رلى األسقف انتظارا إلجابته.
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ه:  ففزع األسبببببببببببببقف عند انفجار أريو  بهذا الكلمات ونظر في عينيه وما  ل
 "يا أخي رن الكتاب المقد  يعل ِّمنا بوضوح أن يسوع المسيس هو هللا".

فصببببببببببببببباح أريو  مباناًل: "ال، رن االبن مخلوق من اآلب، رًبا فهو أمبل منبه، 
 فهناك تمان لم يكن فيه لالبن وجود".

فدعا األسببببببببقف النعقاد اجتماع يضببببببببم مادة الكنيسببببببببة لفحر تعاليم أريو ، 
عوا من تعليمهببا ل خرين. ولكن أريو  رفا أن يطيعهم وأدانوا هببذا التعبباليم ومن

وسبببببببافر هنا وهناك، ليعظ ويكتب وينشبببببببر تعاليمه في جميع كنانس اإلمةرااورية.  
ولم يماِّ وم  اويل حتى َمةِّل معظم المسبببببببيحيين مو  أريو  بأن: "هناك تمان 

 لم يكن فيه لالبن وجود".
ثناسببيو  فكان يعمل مع وانقسببم  كنيسببة المسببيس بسببةب هذا الةدعة. أما أ 

األسبببببببببببقف في هذا الوم ، وينمو ليصببببببببببببس رنيس المتحدثين الرسبببببببببببميين عن حل 
المسببببيس. وتفجرت في بعا األماون النزاعات والمشببببادات، وأثيرالشببببغب وتشبببباجر 
المسببببببببيحيون حو  ما ربا كان يسببببببببوع هو هللا أم ال. فدعا اإلمةرااور مسببببببببطنطين 

فاجتمع أوثر من ثال    ؛يحل السببالم بها النعقاد اجتماع يضببم مادة الكنيسببة حتى
مانة أسببببببببببببببقف وكاهن من جميع أنحاء اإلمةرااورية الرومانية، لحضببببببببببببببور مجمع  

 ني ية.
وأمام الملك مسببطنطين مأدبة ترحيب فاخرة، محي ًِّيا رجا  الكنيسببة الذين كانوا 
ة  يرتدون األثواب األرجوانية المرصببببببعة بالذهب والجواهر الثمينة. كان  هذا المأدب 

اختبباًرا غريبًبا على الكثيرين من المسببببببببببببببيحيين، ألنهبا المرة األولى التي يقفون فيهبا  
أمبببام اإلمةرااور، ليكر موا ببببدال من أن يبببدانوا. ليس بلبببك فقط، فقبببد عبببانل الملبببك 
مسببببببطنطين رجا  الكنيسببببببة الذين فقدوا أاراًفا أو عانوا من عذابات أخرى بسببببببةب 

 يف عين أحدهم كان  مد امتلع  منه.ريمانهم بيسوع المسيس، ومة ل تجو 
لقد افتتس مسببببببببببببطنطين المجمع ماناًل: "يسببببببببببببعدني رؤيتكم هنا، ولكن ما يزيد 

لذلك أالب منكم يا رجا  هللا   ؛فرحتي، رؤيتي الوحدة بينكم والمحبة سبببببباندة عليكم
األحباء، أن تتخلوا عن كل أسبباب النزاع بينكم وأن تسبعوا لتحقيل السبالم". ومرت  
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بيع مليئة باالنفعاالت، والمنامشببات الحادة أحياًنا، وفي النهاية اتفل رجا  عدة أسببا
المجمع مع اإلسببببببكندر وأثناسببببببيو ، وكتةوا مانون اإليمان النيقوي والذي شببببببرح ما 
يجب أن يؤمن به المسبببببببببيحيون عن هللا. غير أن أريو  وأتباعه رفضبببببببببوا التو يع  

م لم يرحلوا بهدوء بل عاد كل منهم على هذا القانون، فطجرِّدوا من الكنيسببببببببة، ولكنه
ين بذلك مرار المجمع.  رلى موانه واستمروا في نشر تعاليمهم الكاببة، متحد ِّ

أريو  وبعا من أتببباعببه رلى العودة لمنبباصببببببببببببببةهم بعببدا  ومبب  تطلع    ومر
ال يادية في الكنيسبة، فسبعوا للحصبو  على دعم اإلمةرااور مسبطنطين واعترفوا له  

فوافل مسببطنطين  ؛مع أنهم في الح يقة لم يغي ِّروا معتقداتهم بأنهم كانوا على خطأ،
على رعادتهم دون أن يسبببتشبببير األسبببامفة، وكتب خطاب تهديد ألثناسبببيو ، الذي 

يأمرا بأن يعيد أريو  وأتباعه رلى الكنيسببببة   ،أصبببببس األسببببقف بعد وفاة اإلسببببكندر
نضببببمام رلى  مانال: "أن  تعلم أنني أرغب دون شببببروو، مةو  كل من يرغب في اال

الكنيسبببببببة، فإبا سبببببببمع ج أنك منع  أحًدا، سبببببببأرسبببببببل فوًرا من يقيلك من منصببببببببك 
 ويرسلك رلى المنفى".

وعندما رفا أثناسببيو  أن يرضبب  لتهديدا، أمرا مسببطنطين بمواجهة بعا 
 ،فاتهموا بتحطيم بعا األثا  المقد   ؛ن و التهم الغريبة، التي لفقها له األريوسببببببببي

، وبتعذيب آخرين، وبأنه حاو  أن يعر ِّ  الرجا  الذين  وبقطع يد أحد األريوسببيين
وانوا مد أتوا من القسبببببببطنطينية للجوع. فجر د مسبببببببطنطين أثناسبببببببيو  من منصببببببببه 
ونفاا. وبعد سبببببببببببببنتين مات اإلمةرااور وعاد أثناسبببببببببببببيو  رلى منصببببببببببببببه أسبببببببببببببقًفا  

 لإلسكندرية.
مةرااور في هذا األثناء ربس األريوسبببببببببيون اآلالف رلى جانةهم، بمن فيهم اإل

الجديد مسبطنطيو  ابن مسبطنطين، وأمنعه األريوسبيون بنفي أثناسبيو  مرة أخرى 
مع بعا مادة الكنيسببببة اآلخرين، الذين تمسببببكوا بقانون اإليمان النيقوي. ولم يقةل  
شببعب اإلسببكندرية بأسببقف من األريوسببيين ليحل محل أثناسببيو ، رلى أن أجةرهم 

 الجنود الرومانيون على بلك.
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ثناسبيو  النفي من كنيسبته خمس مرات، خال  سبنوات كفاحه ضبد  وتحمل أ
فعب  بعا النقود الثنين من  األريوسببببببببببببببيين. وفي رحبدى تلبك المرات َعلِّم أنبه مبد دج

فاختبأ أثناسبيو  لعدة سبنوات في الصبحراء مع بعا الرهبان.  ،القتلة حتى يقتلوا
أشهر. وفي رحدى    ونجا مرة أخرى من الموت عندما اختبأ في مةر أبيه لمدة أربعة

تمسببببببببببك به أعضبببببببببباء كنيسببببببببببته وبكوا،  ،المرات، عندما َعلِّم بخةر عزله مرة أخرى 
 فعزاهم أثناسيو  ماناًل: "ابتهجوا، فهذا ليس  سوى سحابة وستمر سريًعا".

وبرغم أن المسببببببببببببببتقةبل ببدا أوثر  المبًا، حيبث ربس األريوسببببببببببببببيون المزيبد من  
ما لو كان  كل الكنيسة ستقةل تعاليمهم  النفو  رلى جانةهم، وبالرغم من أنه بدا ك

الخاائة، رال أن أثناسببببببببيو  لم يفقد األمل و ل يعظ ويكتب أن يسببببببببوع رله كامل 
وإنسبان كامل. وعجرف فيما بعد ببببببببببببببببب "أثناسبيو  ضبد العالم". فلو تحو   العالم كله 

 عن الحل الكتابي سيتمسك به أثناسيو  رلى النهاية.
عمر يناهز الخامسبببببببببة والسببببببببببعين. وبعد   ورحل أثناسبببببببببيو  عن عالمنا عن

رحيله بفترة وجيزة، انهزم األريوسبببببببببيون أخيًرا. واليوم يؤمن المسبببببببببيحيون في جميع  
أنحاء العالم بتعاليم الكتاب المقد  التي تنر على ألوهية المسبيس. والشبكر يعود  

 هلل الذي أمام شخًصا مثل أثناسيو  ليحفظ اإليمان.
السماء واألرض ما يُرى وما ال يُرى.  نؤمن بإله واحد اآلب ضابط   الكل خالق 

نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحيد. المولود من اآلب قبل كل الدهور 
... نور من نور. إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساٍو لآلب في الجوهر

 (. قانون اإليمان النيقوي )
... 
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 أمبروس
 

 أسقف ميالن
  م 397 –م  339 أمةرو  

م، في كاتدرانية ميالن، وامتلت الكاتدرانية   374تفشبببببببببب  فتنة عظيمة عام  
ورن  ،بالرجا  والنسببباء واألافا ، وتشبببابك الرجا  الغاضبببةون باأليدي مع جيرانهم

صبببببببببببدى الصبببببببببببيحات في كافة األنحاء، وانقسبببببببببببم النا  حو  من يجب أن يكون 
هؤالء الذين لم –األريوسبببببببببيين األسبببببببببقف. وكان من بين المتصبببببببببارعين جماعة من

يريدون تنصببببيب أسببببقف أريوسببببي، وكان اآلخرون  -يعترفوا بأجلوهية يسببببوع المسببببيس
ل  الصبببراعات رلى تهديدات   يريدون أسبببقًفا متمسبببًكا بح يقة الثالو  المقد . وتحو 
ودفعات واشبتباوات، وبدا من المسبتحيل أن يتفل الجانبان على من يكون األسبقف  

 الجديد.
من اندالع شببببببببببببببغب في بلك الوم ، ومف أمةرو  الحاوم الروماني وخوفا   

فةرغم انحبدار أمةرو  من   ؛وسببببببببببببببرعان ما هدأ النبا  احتراًما له ،للمبدينبة ليتحبد 
رحدى األسببببببر األوثر ثراًء وموة في اإلمةرااورية الرومانية، رال رنه لم يتسببببببي د على  

يعتةرونبه أببا وليس   فقبد تميز حكمبه ببالعبد  واللطف، حتى أنهم كبانوا  ،الشببببببببببببببعبب
 حاوما وماضيا.

أن يتبعوا النظام، ووبخهم على عدم المحبة، وحثهم أن   فطلب منهم أمةرو 
يختاروا أسبببببقًفا جديًدا بهدوء وسبببببالم. فخي م الصبببببم  على المكان وتباد  الكثيرون 

عِّ و نظرات ارتباك،  ولم يجرؤوا على رفع أعينهم. ولم يتحد  أي منهم أغلةهم ل صبببج
وبعدها  حتى كسبببر الصبببم  صبببوت صبببةي صبببغير ماناًل: "ليكن أمةرو  أسبببقًفا". 

صباح البعا اآلخر: "ليكن أمةرو  أسبقًفا"، ووافل الجميع وسبرعان ما هتف كل 
 الجمع بصوت واحد: "ليكن أمةرو  أسقًفا".

ومببا  لهم:   ،فرفع أمةرو  يببدا في محبباولببة منببه لتهببدنتهم، ولكن بال جببدوى 
"أيها اإلخوة لن أسبببتطيع أن أوون أسبببقًفا لكم، فأنا غير مدرب للخدمة كما رنني لم 
أعتمد بعد". ولكن النا  كانوا مد وصلوا رلى مناعة بأنه هو من يستطيع أن يتول ى  
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هذا المنصببب، وانتخةوا أسببقًفا لميالن باإلجماع. بذ  أمةرو  كل ما بوسببعه حتى 
فباختببأ في منز  أحبد أصبببببببببببببببدمبانبه، وبعبث برسبببببببببببببببالبة رلى  يهرب من هبذا الواجبب، 

ولكن اإلمةرااور    ،اإلمةرااور الرومباني يطلبب منبه أن يع يبه من هبذا المنصببببببببببببببب
وان سبببعيًدا بهذا االختيار، وحث ه على أن يتولى هذا المنصبببب، ريماًنا منه أن هذا 

 هي مشيئة هللا، فاعتمد أمةرو  وبعد ثمانية أيام رجسم أسقًفا.
ك اليوم عال أمةرو  ليخدم الرب، فحفظ  في ملبه وصببببية المسببببيس ومنذ بل

للشبببببببببببببباب الغني: "ابهب وبع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السببببببببببببببماء 
وتعا  اتبعني". فباع أمةرو  كل ممتلكاته وكل كنوتا األرضبببببببية وأعطاها للفقراء. 

قضببببببي الليل  وكان يرحب بأي شببببببخر يريد أن يراا في أي وم ، وغالًبا ما كان ي
 في الصالة مع نفس مضطربة، أو في تلةية احتياجات الفقراء.

وانكب أمةرو  على دراسبة الكتاب المقد ، واوتشبف رسبالة الكتاب المقد  
الواضبحة بأن اآلب واالبن والروح القد  هم رله واحد، متسباوون في المجد والقوة.  

عقيدة الثالو  المقد ، ومن خال  عظاته اليومية وكتاباته المست يضة، دافع عن  
وأجلوهية المسيس، حامًيا الكنيسة من التعاليم األريوسة الكاببة. كما أنه عرف أهمية 

أيها الثالو ، أيها  "الموسببببببيقى في التسببببببةيس وكتب بنفسببببببه الكثير من الترانيم مثل: 
 ، والذي يشيد بوحدة اآلب واالبن والروح القد :"النور المبارك

 ول الحمد هلل اآلب
 الحمد لالبن األتلي ول

 والذي نعةدا مع الروح
 للبد واألبد. 

وأ هرت روحبه البدافئبة والمرحبة ح يقبة اإلنجيبل، مثلمبا أوضببببببببببببببحب  عظباتبه 
ا في بلببك الومبب ، ولكن  تمببامببا. وجبباء أوغسببببببببببببببطينو  رلى ميالن، ولم يكن مؤمنببً
جذبته عظات أمةرو  ومحةته. وبأسبلوبه اللطيف اسبتطاع أن يجذب أغسبطينو   

فقبا  أوغسببببببببببببببطينو : "لقبد رحب بي هذا الرجل كمبا   ،ل في الرب ثقبة حيب ةألن يث
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يرحبب األب ببابنبه. في ببادىء األمر لم أحببه كمعلم للحل، ولكنني أحةةتبه لطيةتبه  
 وكرمه معي".

وبحسبببب اوتشببباف اإلمةرااور الروماني ثيودوسبببيو  صبببديل أمةرو ، فإنه  
موامف صببببببببببببببارمبا وجريئًبا، ببالرغم من محببة أمةرو  ولطفبه، فقبد كبان في بعا ال

فغالًبا ما كان يمكث ثيودوسببببببيو  في ميالن، ويتعةد في كنيسببببببة أمةرو . وبرغم 
من كون ثيودوسببيو  مسببيحيا جادا، رال رنه كان حاد الطباع، ففي بعا األحيان 
وان غضبببببه يقودا إلصببببدار أحكام متهورة و المة. وهاجمته نوبة حيظ في رحدى  

ذي حد  في تسبببالونيكي، فأمر جنودا بأن يثأروا المرات، عندما سبببمع بالشبببغب ال
ومتل حينها في تلك المدينة سببببببعة آالف رجل وامرأة وافل دون تفرمة بين   ،بعنف

فغضببببببببب أمةرو  من هذا القاتل، وكتب له خطاًبا في غاية الجرأة   مذنب وبريء.
رلى    فاضبًحا فعله الشبرير، آمًرا رياا بأن يتوب. وفي األحد التالي بهب اإلمةرااور

وبينما كان يصبببعد درجات سبببلم  ،الكنيسبببة متومًعا أن يتناو  من الفريضبببة المقدسبببة
ا على الببباب معترضبببببببببببببببا اريقببه ومببانال لببه: "ويف  الكبباتببدرانيببة، وجببد أمةرو  وامفببً
سبببببببتصبببببببلي وترفع يدك التي ما تا  دم القتلى يقطر منها؟ كيف يمكن لمثل هاتين 

، حتى ال تضبببببببببببيف جريمة على  اليدين أن تأخذ جسبببببببببببد ودم الرب؟ ابهب من هنا
 جريمة".

فتصببببببببلب ثيودوسببببببببيو  في مكانه، وكشببببببببف عن دهشببببببببته ومفاجأته بكلمات 
ورد اإلمةرااور عليبه مباناًل: "ولكن الملبك داود ارتكبب جريمبة  ،أمةرو  القباسببببببببببببببيبة

فأجابه أمةرو : "رًبا فأن  تمثل  بداود   ،متل ورغم بلك حصبببببببببببل على غفران هللا"
ا به في توبته". فعاد اإلمةرااور رلى مصبببببببببرا في خجل،  في خطيته، فتمث ل أيضبببببببببً

ولكنه تاب واعترف بخطيته أمام كل الكنيسبببببة ووعد بأن يفحر غضببببببه، بإعطاء 
يوًما ليهدأ، مةل أن يأمر بقتل أي شبببخر. لقد حزن ثيودوسبببيو  على    30نفسبببه 

خطيتبببه ببببامي أيبببام حيببباتبببه ومبببا : "لقبببد كببان أمةرو  الرجبببل األو  الببذي مببا  لي 
وأضببببببببباف ماناًل: "رنه الرجل الوحيد الذي عرفته الذي اسبببببببببتحل أن يجرسبببببببببم   ،الحل"
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أسبببببببببببببقًفا". وعندما رمد ثيودوسبببببببببببببيو  على فرال الموت، دعا أمةرو  ورحل عن  
 عالمنا بين برا يه.

ومرة تحدى أمةرو  رمةرااوًرا آخر، فأمرا اإلمةرااور فاالنتينيان بأن يسبببببببلم  
الجنود عليه ليأخذوا الكنيسبببببببة بالقوة، هجم   ،الكنيسبببببببة للريوسبببببببيين، وعندما رفا

فتحصبببن أمةرو  وأبرشبببيته داخل الكنيسبببة ألوثر من أجسبببةوع، مسبببتغلين الوم  في 
الترنيم والصببببببببالة، فأمر اإلمةرااور بانسببببببببحاب الجنود خشببببببببية أن يؤبي أمةرو  

 وأتباعه. وصرح أمةرو  ماناًل: "رن اإلمةرااور في الكنيسة وليس فومها".
وعندما رمد أمةرو  في فرال المر ، سبببيطر الخوف على المسبببيحيين في 
ميالن، خشببببببببببية عودة النزاعات واالنقسببببببببببامات بعد موت أمةرو ، فذهب شببببببببببيوخ  

فحثهم أمةرو   ،المدينة لزيارته، وصببببببببببلوا معه ليمنحه هللا الشببببببببببفاء والعمر المديد
ه صبببببببببببببببالس". ورمببد على الثقببة في هللا ومببا  لهم: "أنببا ال أخبباف الموت ألن لنببا رلبب

أمةرو  بعبد هبذا الزيبارة ببضببببببببببببببعبة أيبام في مسبببببببببببببباء يوم الجمعبة العظيمبة، ودفنبه 
أعضباء كنيسبته صبباح يوم عيد ال يامة في الكنيسبة، حتى يكونوا دوًما بالقرب من 

 أسقفهم المحةوب.  
 أيها الثالو  أيها النور المبارك 

 يا وحدة القوة القديرة
 واآلن ومد غاب  الشمس المتقدة
 فارسل أشعتك رلى داخل ملوبنا

... 
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 مونيكا وأغسطينوس 
 

 أم مسيحية وابنها
  م 430 –م  354أغسطينو   

. كان م، وضببع  مونيكا ابًنا، وأالق  عليه اسببم أغسببطينو   354في عام  
جرجها مركز تعليمه و بادته  هذا الطفل موضع فخرها وفرحها المستقةلي، وأصبس حِّ
للرب. وكان اسببم الرب يتردد كثيًرا على شببفتيها، وشببرح  له مصببة الخالخ، كما 
وان  تنشببد له الترنيمات التي تسبببس يسببوع المسببيس مخلر روحها. ولم يكن توج 

لذا  ل  وحدها   ،يه ابنهما رلى هللامونيكا الوثني باتريسببببببببببيو  يسبببببببببباعدها في توج
تعلمبه أن يحبب الرب ويخبدمبه. لقبد تمسببببببببببببببكب  بوعود الرب: "رب ِّ الولبد في اريقبه 

 (6:22أمثا (فمتى شاخ أيضا ال يحيد عنه". 
وعندما كةر أغسطينو ، أدرك والدا أن ابنه يتمتع بعقل متميز فقا : "بلدتنا 

يمتلك مثل هذا المواهب، فال بد الصببببغيرة ليسبببب  بالمكان المناسببببب لتعليم صببببةي 
لببذا أرسببببببببببببببلببه والببدا وهو في عمر   ؛من تعليمببه جيببًدا حتى يقوم بببأعمببا  عظيمببة"

السببببادسببببة عشببببرة ليدر  على أيدي أفضببببل المعلمين في مرااجة، أوةر مدينة في 
ته أن يتمسببببببك بالمسببببببيس ويعية  شببببببما  أفري يا في بلك الوم . أما والدته فقد ترج 

جرد ابتعادا عن المنز  وسفرا رلى بلدة رومانية مليئة بجميع ولكن بم  ،حياة مقدسة
أشبببكا  اإلثارة، غلةته الخطية. وبالرغم من محةته لوالدته، رال رنه سبببار في الطرق 
الشبريرة التي كان يتبعها أصبدماؤا الجدد. واعترف أغسبطينو  فيما بعد ماناًل: "لقد 

 اتدري  بنصيحة أمي واندفع  متهوًرا في حياتي".
تعلم أغسبطينو  السبرمة، وأسبرف في شبرب الخمور، وانغمس في المالهي و 

الشبببببريرة، واعترف في رحدى المرات ماناًل: "لقد تظاهرت أحياًنا بأنني فعل  خطية 
لم أفعلها، فقط ليعجب بي أصببدماني". ورفا أغسببطينو  المسببيحية واعتنل بداًل  

معه غرورا وكان  منها الفلسبببببببفات الشبببببببعةية المعاصبببببببرة. وكةر أغسبببببببطينو  وكةر
 يقو : "سأصنع لنفسي اسًما عظيًما".
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وعند سببببببماع أمه لهذا األنباء، تملكها الخوف وحذ رته مانلة: "يا بني أخشببببببى 
من الطريل المعوج الذي تسببير فيه، فهذا الطريل ال يسببلكه رال من أداروا  هورهم  
ليسببببببببوع وليس وجوههم". وبهة  مونيكا لتحصببببببببل على مسبببببببباعدة من األسببببببببقف،  

ظهر له شببببببببر هذا الطريل ويعلمه ما الة  منه أن يتحد  مع أغسببببببببطينو ، ويج و 
ا، فقد كان يعرف توجه ملب أغسبطينو  في  هو صبالس". فهز األسبقف رأسبه رافضبً
ا اآلن ليتعلم عن يسببببببببوع، فهو  بلك الوم ، وما  لها: "أغسببببببببطينو  ليس مسببببببببتعدل

بمفردا لفترة، وصبببل ِّ من  شبببديد اإلعجاب بذاته، وتمل الةدع الجديدة أفكارا. اتركيه
أجله، وسببيعرف خطأا وشببناعة خطاياا بنفسببه من خال  مراءاته". ولم تقةل مونيكا  

فقا  لها   ؛هذا اإلجابة، فبك  و بضببببببب  على يد األسبببببببقف متوسبببببببلًة أن يكلم ابنها
بصبببببببرامة: "ال، ابهةي اآلن واتركيني، فمن المسبببببببتحيل أن يهلك ابن هذا الدموع". 

ات كما لو كان  آتية رليها من السببماء. وبك  مونيكا وصببل   وبدت لها هذا الكلم
من أجل ابنها، ولم تفقد األمل في أن هللا سببببببينقذ روحه. وكان  غالًبا ما تقو  له:  

 "أغسطينو  ابن هذا الدموع لن يهلك".
مضب  السبنوات وأصببس أغسبطينو  معلما مرموما، ولكنه اسبتمر في رفضبه  

انتقل من شببببببببببببما  أفري يا رلى مدينة ميالن اإليطالية، وعندما بلغ الثالثين،   ،للرب
ليصبببببببببببببببس واحبًدا من أوةر معلمي هبذا المبدينبة، وأخبذ معبه والبدتبه األرملبة. في بلبك 
الوم  كان أمةرو  الواعظ العظيم، هو أسبببقف مدينة ميالن. وبهب أغسبببطينو  

ته. ليسببتمع رلى عظاته، ليس رحبًة في معرفة يسببوع ولكن ليسببتمع رلى بالغة كلما
ولدهشببببته مةله أمةرو   ،وأخةر أغسببببطينو  أمةرو  أنه ال يؤمن بيسببببوع المسببببيس

وأحبه، فقا  عنه أغسببببببببببببطينو : "لقد رحب بي هذا الرجل كما يرحب األب بابنه، 
 وفي بادىء األمر لم أحبه كمعلم للحل، ولكنني أحةةته لطيةته وكرمه معي". 

وبدأ   ،ظات أمةرو وبدأ أغسببببببببطينو  يسببببببببتمع للحل اإللهي بالتدري  في ع
  ، في مراءة الكتاب المقد ، وأهداا أحد األصدماء كتاًبا عن حياة القديس أنطونيو 

ورأى فيه أغسبببببببببطينو  مدى مدرة النعمة اإللهية على تغيير الحياة. ولم تكف أمه 
ته أن يثل في المسببببببببببيس. وبدأت شببببببببببكوك عن الصببببببببببالة من أجل خالصببببببببببه، وحث  
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الخوف من عدم غفران   ؛حل الخوف مكانهاأغسبببببطينو  حو  المسبببببيحية تخةو، و 
خطاياا الكثيرة. وفي أحد األيام امتل أغسببببببببببطينو  بالشببببببببببعور بالذنب وبهب رلى  
الحديقة ليسببببببببببببكب ملبه أمام هللا، وجاء معه صببببببببببببديقه أليةيو . وفجأة التهب ملب 

ولخجله جرى رلى نهاية الحديقة حتى  ،أغسبببببببببببببطينو ، وانهمرت الدموع من عينيه
وألقى بنفسبببه أسبببفل شبببجرة تين وصبببرخ للرب ماناًل: "رلى متى يا رب  يبقى بمفردا،

سبببببببببتبقى غاضبببببببببًبا مني؟ هل سبببببببببتبقى غاضببببببببببا مِّن ِّي للبد؟ يا رلهي ال تعجد لتذكر 
 خطاياي".

وبينما كان أغسببببببببطينو  يصببببببببلي ويبكي، سببببببببمع افال ينشببببببببد ترنيمة كان  
رلى ترنيمة أافا  ولماتها تقو : "خذ وامرأ، خذ وامرأ"، ولم يكن مد اسببببتمع من مةل  

 ؛تقو  هذا الكلمات، ولكنه أخذ تلك الكلمات كرسبببببالة من هللا ليقرأ الكتاب المقد 
بل البسوا الرب "فأمسك بالكتاب وفتحه عشوانًيا، ومرأ أو  آية ومع  عليها عيناا: 

( وفي 14:13يسبببوع المسبببيس وال تصبببنعوا تدبيًرا للجسبببد ألجل الشبببهوات". )رومية  
يني أغسببببببطينو ، ليرى أنه ال يوجد غير صببببببالح المسببببببيس الذي الحا  فتس هللا ع

فقبد   ،يسببببببببببببببتطيع أن يغطي خطبايباا. ولم يكمبل مراءاتبه، فلم يكن بحباجبة رلى المزيبد
د هللا على غفران خطاياا وعلى منحه هبة اإليمان.  غي ر هللا ملبه ومج 

بنور ودعا أليةيو  وما  له: "عندما مرأت اآلية، شعرت وكأن ملةي مد امتل 
َي  من داخلي كل  ال  الشببك" فقا  له أليةيو : "دعني  ؛الثقة في المسببيس، ومجحِّ

ولكن عيني أليةيو  ومع  على   ،فأراا أغسبببطينو  الفقرة  ،أرى الفقرة، التي مرأتها"
فقا   ؛اآلية التي تليها: "ومن هو ضبببعيف في االيمان فامةلوا ال لمحاومة األفكار"

، فإيماني ضببببببببعيف، ولكن يسببببببببوع يسببببببببتطيع أن  أليةيو : "هذا اآليات  موجهة رلي 
 يقويني".

وجثبا أليةيو  على ركةتيبه، ووضببببببببببببببع ثقتبه هو اآلخر في المسببببببببببببببيس، وهرع 
الصبببببديقان رلى الداخل ليخةرا مونيكا التي غمرتها الفرحة، واحتضبببببن  ابنها مانلة:  

رفع   "هذا ما كن  أصببلي من أجله اوا  هذا السببنوات". وبعيون تملؤها الدموع،
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يديها للسببببماء وصببببل  مانلة: "المجد لك يا رب، ألنك تسببببتطيع أن تفعل أوثر مما  
 فلقد حول  َنْوحي رلى فرح". ،نتخيل

بالجوع لمعرفة الكتاب المقد    ومنذ بلك اليوم، امتلت نفس أغسببببببببببببببطينو 
والعببادة بال انقطباع، ويقو : "لسبببببببببببببب  أجبد مبا يكفيني من حالوة التبأمبل في عمل 

 ولمتك. أي دموع أبرف في ترنيماتك، وكم حر وتني حالوة تسةيس كنيستك".
واعتمد أغسبببببببطينو  على يد أمةرو ، وهو مرتدًيا ثوًبا أبيا على ضبببببببوء  

مع اآلخرين الببذين مةلوا اإليمببان. واسببببببببببببببتقببا    الشببببببببببببببموع، في خببدمببة عيببد ال يببامببة
ه ملبه أن يعود رلى شببببببببما   أغسببببببببطينو  من و يفته كمعلم في ميالن، وكان توج 
أفري يبا ليخبدم الرب هنباك. وفي رحبدى الليبالي، بينمبا كبان يسببببببببببببببتعبد للرحيبل، دار  
حديث اويل بينه وبين أمه فقال  له بابتسببببببببامة واسببببببببعة: "رن أعظم مسببببببببرات هذا 

 ال تقاَرن بأفراح السماء". العالم،
وكتبب أغسببببببببببببببطينو  فيمبا بعبد هبذا الكلمبات: "عنبدمبا نتحبد  عن هللا وعن  

او  السببماوية، جدالحياة األبدية مع القديسببين، تمتل  ملوبنا بالعطة للشببرب من ال
 ويةدو هذا الشعور كما لو كنا مد لمسنا أو  ثمار الروح  في السماء".

البنهبا وهي تنظر لعينيبه: "يبا بني، ال أعرف  وفي رحبدى المرات مبالب  مونيكبا  
لمابا أ ل هنا على األر ، فالسبببببببببببةب الوحيد الذي كن  أريد أن أبقى من أجله،  

فلقد رأيتك ومد  ،هو أن أراك مسيحيلا مةل أن أموت، ومد أراني هللا أوثر مما الة 
 احتقرَت مباه  العالم وأصبحَ  خادًما للمسيس".

نيكا، ومد أهلكها اإل ياء ومال  له وللسبببببببببباهرين وبعد بضببببببببببعة أيام رمدت مو 
معه: "يمكنك أن تدفن جسبببدي في أي مكان". فسبببألها أحد السببباهرين: "أال تخافين 
أن تموتي وتجدفني بعيًدا عن وانك؟" فرفع  رأسبببها وأجابته بصبببوت ضبببعيف: "ال  
يوجد مكان بعيد عن هللا". وجثا أغسببببببببببببطينو  بجانب سببببببببببببريرها، ومد ملا الحزن  

ك بيدها وصبببلى حتى انطلق  روحها لتكون مع هللا. وما  أغسبببطينو : "لقد وأمسببب
 أغلق  عينيها وشعرتج بطوفان من الحزن يجتاح ملةي".
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وبعد أن دفن أغسبببطينو  والدته، عاد أخيًرا رلى شبببما  أفري يا، وأصببببس أهم 
ماند للكنانس في المنطقة. وباسبببتخدام سبببيف كلمة هللا، خا  الكثير من المعارك 

المعلمين الكبذببة في الكنيسببببببببببببببة. وجباءت أوةر التحبديبات التي واجهتبه من  ضببببببببببببببد
بيالجيو  وأتبببباعبببه. كبببان تعليم الةيالجينيبببة، أن خطيبببة آدم لم تؤثر على جميع 

ولهذا من الممكن أن يعية اإلنسبببان حياة تخلو من الخطية وفًقا إلرادته  ،البشبببرية
ن اسببببببببببببببتحقباق النبا . وأدرك  الحرة. وآمنوا أن الخالخ ليس هببة من هللا، لكنبه م

أغسبببببطينو  أن هذا التعاليم تعار  أسبببببا  تعاليم الكتاب، وأن رحمة هللا وحدها 
هي التي خلصبببببب  اإلنسببببببان، فوفًقا لرسببببببالة بولس رلى أهل أفسببببببس: "بالنعمة أنتم 

ليس من أعمبا  كيال يفتخر أحبد".   .مخلصببببببببببببببون وبلبك ليس منكم، هو عطيبة هللا
فكتببب    ؛محبباربببة الةيالجينيين وإعالء نعمببة هللاه أغسببببببببببببببطينو  كببل اببامبباتببه لووجبب  

خطابات، ودعا النعقاد مجامع كنسببببببببببببية، وسببببببببببببافر مسببببببببببببافات بعيدة للتحد  رلى  
ووعظهم ماناًل: "لقد فسبببد اإلنسبببان بإرادته الحرة، ولكن رنسبببان هللا يسبببوع  ،الكنانس

ن خال  رة مرة، فبإمكاننا اآلن أن نرى نعمة هللا المحر ِّ المسببببببببيس جاء بنعمته المحر ِّ 
يسبببوع المسبببيس". وبعد سبببنوات من الكفاح، انتصبببرت رسبببالة أغسبببطينو  عن نعمة 

 هللا ورحمته.
ومضببببببببببببى أغسببببببببببببطينو  السببببببببببببنوات األربعين األخيرة من عمرا، يعظ وينظم 

روى    "صببببببببدمات للفقراء ويكتب كتًبا دفا ية عن المسببببببببيحية. وفي كتابه "االعتراف
ب ما هو رال صببالة رلى هللا، موضببًحا مصببة حياته ومحبة هللا المخل ِّصببة. هذا الكتا

فيبه أنبه يبدين بخالصببببببببببببببه لنعمبة هللا ورحمتبه فقط. وكتبب هبذا الكلمبات: "رلهي، لقبد 
 صنعتنا لذاتك، ولن تجد ملوبنا راحتها رال فيك".

أغسبببببببطينو  عن ررشببببببباد النا  رلى اريل هللا اوا  حياته، و ل   ولم يكجف  
حةيب ملةي، أشكرك من أجل كل األعما  يشكر هللا من أجل والدته ماناًل: "رلهي و 

 الصالحة التي مام  بها والدتي، فهي كان  هةتك لي لتخلصني وترشدني".
... 
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 باتريك 
 

 مبشر أيرلندا
                                                                                                                                                                                                                              م 461 –م  389باتريك  

في ملب باتريك الذي مفز من فراشبببه وان  كلمة مراصبببنة، كلمة تجلقي الرعب 
ونز  في سببببببببترته ونعليه هربا رلى الخارج. في بلك الوم  كان كال والديه مد بهبا 
رلى المدينة، تاركين ابنهما البالغ من العمر سبببببببببببببتة عشبببببببببببببر عاًما بمفردا، لمتابعة  
الخببدم وممتلكبباتهم بببالةلببدة. وجبباء رجببا  بوي لحى حجمر من كببل جببانببب، ملو ِّحين 

راواهم، وأسبببببروا باتريك والخدم وربطوا أيديهم. وبعد أسبببببر اآلالف من  بسبببببيوفهم وبهِّ
النا  من جميع أنحاء الةلدة، أخذهم القراصبببببببببببنة رلى البحر، فقد خطفوا بضبببببببببببعة 
آالف من القرية والقرى المحيطة، وحشبببببببدوهم على حافة المياا وجمعوهم وربطوهم  

 في مخاتن السفن.
غريببة لم يفهمهبا بباتريبك، ولكنبه كبان يعرفهم، وبان القراصببببببببببببببنبة يتحبدثون لغبة 

فكبل من كبان يعية في الضببببببببببببببفبة الغربيبة من بريطبانيبا كبان يعرف اللصببببببببببببببوخ  
فمنذ أن ترك  الجيول الرومانية بريطانيا، تزايد عدد اللصببببببببوخ من  ،األيرلنديين

العةيد األيرلنديين. وكان باتريك يرتعة في غضبب ويأ  وهو في السبفينة بجانب  
لسببيدات واألافا ، فلقد اعتقد أنه مد أجخذ ليعية ما تبقى من حياته كعةد الرجا  وا

 في أيرلندا، ولن يرى عانلته أو يعود لوانه مرة أخرى.
بعد أسبببةوع كان باتريك يقف فوق التال  الصبببخرية في شبببما  أيرلندا، يرعى 

صببله الغنم لرنيس رحدى العشببانر. كان يلبس ثياًبا بالية وتغذيته سببيئة، وكان  مفا
تؤلمبه من الثل  والريباح. وكبان شببببببببببببببعورا ببالحنين رلى وانبه يؤلم معبدتبه، فلقبد كرا 

فقببد أمسببببببببببببببم يومببا أن يرد على    ،األيرلنببديين، وهببذا مببا أشببببببببببببببعببل رغةتببه في الحيبباة
وحلف بينه وبين نفسبببببه أنه سبببببيجعلهم  في يوم   ،األيرلنديين ما أ هروا من مسببببباوة
 من األيام يدفعون ثمن مسوتهم.

ا يحببد  لببه. بببدأ هببذا  مرت سببببببببببببببنببة ور  اء األخرى، ولمس ببباتريببك تغييًرا غريبببً
بشببببببببببببببعور ببالبذنبب على خطبايباا وعبدم ريمبانبه. ولكن عنبدمبا وصببببببببببببببل ببه ضببببببببببببببميرا  
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المضطرب رلى اليأ ، شعر بروح هللا يقترب منه فقا  باتريك: "توجه  بكل ملةي 
. رلى الرب رلهي، فلقببد حرسببببببببببببببني مةببل أن أعرفببه، وعز اني كمببا يعزي األب ابنببه"

كان يشبعر  لتانوبعدما أدرك أن هللا معه، بدأت تتالشبى المرارة والشبعور بالوحدة ال
بهما، وحاو  أن يتذكر العظات التي كان يسبببببببتمع رليها في كنيسبببببببته، والقصبببببببر  
الكتبابيبة التي كبان مبد تعلمهبا من الكتباب المقبد . ووب  نفسبببببببببببببببه على حيباتبه في 

غم من حضبببببببببببببور عانلته لكنيسبببببببببببببة فبالر   ؛صبببببببببببببباا، لعدم اهتمامه باألمور الروحية
مسبببببببيحية، ومعرفته بالمسبببببببيس ووصببببببباياا، رال رنه لم يكن يكتر  بهذا األمور. ومد 
حذرا أحد القسببببببببباوسبببببببببة مةاًل ماناًل: "ارحم نفسبببببببببك"، رال أنه تجاهل هذا النصبببببببببيحة  

 ومضى في اريقه.
ولكن اآلن وهو عةد في أر  بعيدة، اسبتطاع أن يتذكر القليل الذي كان مد 

ي صبببببباا، فلم يكن لديه كتاب مقد  حتى يسبببببتطيع مراءة كلمة هللا، ولكنه تعلمه ف
وان يسبتطيع أن يصبلي. فكان يسبتيقظ مةل بزوو نور الصبباح ليصبلي، وكان يرفع 
صبوته مئات المرات في اليوم رلى هللا، وإبا اسبتيقظ  في الليل كان يصبلي مةل أن  

افبة هللا ومحةتبه داخلي، ولقبد يعود رلى النوم مرة أخرى. وكبان يقو : "لقبد تادت مخب
 ى ريماني".تقو  

وبينمبببا كبببانببب  محةتبببه هلل تزداد، مبببات كرهبببه لليرلنبببديين وتعل م لغتهم وفهم  
ارمهم، فلم يكن األيرلنببببديين يسببببببببببببببرمون األراضببببببببببببببي األخرى فقط ولكنهم كببببانوا  
يتشبباجرون بعضببهم مع بعا باسببتمرار، وكان  الخرافات والشببعانر الغريبة تسببود  

لقد كان كهنتهم الوثنيون )الدرويد( يعتقدون بأنهم يمتلكون موى سببببببببحرية، عليهم. ف
ن الدرويد بجلود ورية الطيور، وكانوا وبهذا كانوا يسببببببيطرون على الشببببببعب. وتزي  
وكان  من تعاليمهم أن األرواح سكن     ،يقدمون ببانس حيوانية ويتنبأون بالمستقةل

فلم   ؛عاشبببببب  في أجسبببببباد أخرى األشببببببجار، وأن أرواح البشببببببر عادت بعد الموت و 
يكونوا مد سبببمعوا مةاًل باألخبار السبببارة عن يسبببوع المسبببيس، فةدأ باتريك يصبببلي من 

 أجل خالخ من أسروا.
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رِّا، رأى حلًما وجاءا صبببوت   وفي رحدى الليالي، في السبببنة السبببادسبببة من َأسبببْ
دت". وعندما اسبببببببتيق ظ  في الحلم يقو : "سبببببببتعود مريًبا رلى وانك، فسبببببببفينتك مد أجعِّ

فرسبببم خطة سبببريعة للهرب. وفي  ،باتريك من النوم، اتخذ هذا الحلم رسبببالة من هللا
الصبببببببببببباح الباور لليوم التالي، فر  هارًبا مع علمه بأن األسبببببببببببرى الفار ِّين يواجهون 
العذاب بل والموت، لذلك سبببببببافر باتريك على الطرق الخل ية لياًل وسبببببببار مسبببببببافة 

، فوجد سببفينة على وشببك اإلبحار، فقا  مئتي ميٍل رلى أن وصببل رلى ميناء بحري 
بباتريبك لل بطبان: "أريبد أن أبحر معكم". ولكن عنبدمبا رأى ال بطبان أنبه عةبدي، أجباببه  

  بباتريبك  بقسببببببببببببببوة مباناًل: "ال فبانبدة من الببك للبذهباب معنبا. ررحبل عن هنبا". وتحو  
ومةل أن ينتهي من صببببببببببالته ما  له أحد  ،لكي يرحل، وصببببببببببلى رلى هللا ليرشببببببببببدا

فصببعد  ،رة من على  هر السببفينة: "تعا  أسببرع ينبغي علينا أن نأخذك معنا"البحا
باتريك رلى السبببببفينة وسبببببرعان ما أصببببببس  في اريقه رلى الحرية. وأخذ باتريك في 

وأخةرهم بجسبارة عن    ،مسباعدة اامم العمل في فك الحبا  لإلبحار وتفريغ الحمولة
ة في مكان مهجور، و لوا  مدرة هللا وصبببببببببالحه. وبعد فترة وجيزة، رسببببببببب  السبببببببببفين

يبحثون عن اعام لعدة أيام، وشببببببببببعر كل من كان على سببببببببببطس السببببببببببفينة بالوهن  
ن على بببباتريبببك ومبببا  لبببه: "مبببل لي أيهبببا والجوع، فثةببب   ال بطبببان عينيبببه المنهكتيْ 

المسبببببببيحي، أن  تقو  رن هللا عظيم وكلي القدرة، لمابا ربن ال تصبببببببلي من أجلنا؟  
المحتمل أن نرى رنسبببباًنا مرة أخرى؟" فابتسببببم باتريك  نحن نعاني الجوع، ومن غير  

ألنه ال يسببتحيل عليه شببيء، فقد يرسببل  ،وما  له: "آمن بالرب رلهي من كل ملبك
ا حتى تشبببببببببببببببع، ألن لببه الغنى في كببل مكببان". وبببدا هببذا المكببان  لببك اليوم اعببامببً
الصبببببحراوي أوثر كوبة، وبعد مرور بضبببببع دمانل، مر مطيع من الخناتير أمامهم، 

 وأخذوا يتغذون على لحم الخناتير لعدة أيام.
وأخيًرا اسبببببببتأنف باتريك رحلته ووصبببببببل رلى وانه بريطانيا. وابتهج  عانلته  
وأصببببببدماؤا لرؤيته، واسببببببتقةلوا كما لو كان عانًدا من الموت، وسببببببرد عليهم باتريك 

فقالوا له: "لقد عاني     ؛مصبببببببببببة عةوديته وإيمانه الجديد بيسبببببببببببوع المسبببببببببببيس وهروبه
الكثير، امكبث هنبا معنبا في سببببببببببببببالم وال تتركنبا مرة أخرى". فطلبب منهم أال يحزنوا 
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على معبببانببباتبببه ومبببا  لهم: "لقبببد انتزعني هللا من بلبببدي ومن عبببانلتي، حتى أعرفببه  
 وأحبه".

وحاو  باتريك أن يسبببببببببتعيد حياته القديمة، ولكنه لم يسبببببببببتطع رخراج شبببببببببعب 
ا من أيرلندا من  تفكيرا. وفي رحدى الليالي، وبينما كان نانًما، رأى في رؤيا شبخصبً

أيرلندا وسبببببببببمع أصبببببببببواًتا كثيرة تتحد  رليه في صبببببببببوت واحد. وعرف باتريك أنها 
أصبببببببببوات األيرلنديين، فلقد صبببببببببرخوا رليه بلغتهم: "نطلب منك أيها الفتى أن تعةر 

ا آخر، وسببببببببببببببمع صببببببببببببببوت األيرلنبديين   رلينبا مرة أخرى". وفي ليلبة أخرى رأى حلمبً
ينادونه. وجاءا صبببببوت الرب ماناًل: "من وضبببببع حياته من أجلك هو الذي يتحد  

واسبببببببتيقظ باتريك من نومه تملجا السبببببببعادة ومد عقد العزم أن ينادي بإنجيل   ،رليك"
 يسوع المسيس  في أيرلندا.

دموا وتوسببببلوا رليه مانلين:  وعندما أخةر باتريك أسببببرته وأصببببدماءا بنواياا، صببببج
"ال تفعل هذا، فإبا سببافرت رلى هناك سببتؤسببر مرة أخرى، وربما تجقتل. فبالتأويد لن  
يطلب هللا بلك من شبببببببببخر مد عانى الكثير بالفعل". وحاو  شبببببببببيوخ المجتمع أن  
يمنعوا مانلين له: "رن هذا الفعل ما هو رال ضببرب من الحمامة". ومدم  له أسببرته 

أن يبقى في المنز ، فقبا  لهم: "أنبا  عين رليبه ببدموع  وأصببببببببببببببدمباؤا الهبدايبا، متضببببببببببببببر ِّ 
مسبتعد وبكل سبرور، أن أبذ  حياتي دون تردد من أجل اسبم المسبيس، فإبا منحني 

 هللا هذا الفرصة، أنا أريد أن أخدم في أيرلندا رلى أن أموت".
وبعد عدة سبببببببببنوات من اإلعداد في األديرة بفرنسبببببببببا، رجسبببببببببم باتريك مرسببببببببباًل 

في أحد فرعي أيرلندا، على الشبببببباا  الشببببببرمي   أليرلندا، وببعا المسبببببباعدة أبحر
للجزيرة، وما  لزمالنه: "لنصببطد جيًدا، ألن هللا دعانا لكي نصبببس صببيادي النا ، 

 ولنكرت باإلنجيل للخليقة كلها".
وعلى الفور رحب بهم ديتشببببببببببببببو الحاوم المحلي، وَمةِّل تعاليم باتريك، واعتمد 

ك مطعة أر  بها حظيرة كةيرة،  وتبعه الكثيرون من عشبببببيرته، ومنس ديتشبببببو باتري
لها باتريك رلى أو  كنيسبببببببببة أيرلندية، وما  باتريك: "نشبببببببببكر هللا، فهؤالء الذين   فحو 

 وانوا يعةدون األصنام ولم يعرفوا هللا، أصبحوا يجْدَعْون اآلن أوالد هللا".



42 
 

ومد كان  عانلته وأصدماؤا محق ِّين بشأن الخطر الذي سيواجهه، فسرعان ما 
فلقد كرهه الدرويد، إلبعادا النا  عن  بادة األصبببنام، لذا    ؛اومة شبببديدةواجهته مق

ر كعةد مرة  مام معارضبببوا بخطفه وضبببربه وسبببجنه وتعذيبه. وفي رحدى المرات أجسبببِّ
أخرى، وكباد ينجس أعبداؤا في متلبه اثنتي عشببببببببببببببرة مرة، ولكن في كبل مرة كبان هللا 

  أتومع القتبل أو الخبداع  ينقبذا. وكتبب بباتريبك في رحبدى المرات: "في كبل يوم كنب
بين يدي هللا القدير، باك فلقد ألقي  بنفسبببببي  ،أو األسبببببر، ولكني ال أخشبببببى شبببببيًئا

 همك فهو يعولك". على الرب ألقِ الذي بيدا كل شيء، كما يقو  النةي: 
رلببيببببببب مببوجببهبببببببة  تببكببن  لببم  بببببببباتببريبببببببك،  واجببهببببببب   الببتببي  الببمببعبببببببارك  أوببةببر  ه                               رن 

ا دانًما للموت من أجل ريمانه  ،شببببببببخصببببببببيلا ولكنها كان  موجهة  ،فقد كان مسببببببببتعدل
فلقبد    ،للمؤمنين الجبدد. وأوةر حباد  مبأسببببببببببببببباوي كبان في اليوم التبالي لمعموديتهم

وَمةِّل الكثيرون   ،عكف باتريك على تعليم مجموعة من أهالي القرى المجتمعين مًعا
عن اإليمان المسببببببببيحي، اسببببببببتعدوا  منهم المسببببببببيس، وبعد عدة أشببببببببهر من تعليمهم  

للمعموديببة، وفي يوم المعموديببة جبباء جميعهم في ثيبباب بيا، وبببدأ ببباتريببك في 
مراسبم المعمودية بفرح ماناًل: "أعمدكم باسبم اآلب واالبن والروح القد ". وتبع هذا 
المراسبببببببم احتفا  جماعي رانع بالحياة الجديدة في المسبببببببيس، ولكن في اليوم التالي  

فةينما كان  الشببببمس تلقي بضببببونها في الصببببباح الباور، هجم جنود  ؛بةحل  النك
ووروتيكبا  )رنيس مةيلبة لتجبارة العةيبد( على القريبة، ومطعوا رؤو  بعا البذين  
اعتمدوا بالسببببببببببيف، ومتلوا األافا  الذين صببببببببببادفوهم في الطريل، وباعوا النسبببببببببباء 

ل باتريك سبببريًعا إلنقاب النسببباء، ولكن كوروت يكا  ورجاله مابلوا جهود وإماء. وتدخ 
باتريك باسببببببببتهزاء. ودون خوف على حياته، أدان باتريك القتلة علًنا وما  لهم: "يا 
أوالد ربليس، يا من تقطر أيديهم دًما، سببببببببببتهلكون في يوم الدينونة بكل اآلثام التي 
ارتكةتموها، فأنا أشبببببهد أمام هللا ومالنكته، أن مصبببببيركم لن يتغير ما لم تتوبوا عن  

 ا الفعل الشانن وتحرروا األسرى".هذ
وال نعرف مبا ربا كبان كوروتيكبا  مبد أالل سببببببببببببببراح األسببببببببببببببرى أم ال، ولكن  

 استمرار باتريك في ردانة العةودية تلز  أسا  تجارة العةيد في أيرلندا.
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لقد عمل باتريك بين شببعب أيرلندا لمدة أربعين عاًما، وآمن اآلالف بالمسببيس 
ك، فذهةوا للتبشير حتى وصل  المسيحية أبعد من حدود وتبع الكثيرون مثا  باتري

أيرلندا. وفي أواخر أيام حياته، سببببببببأله البعا ربا ما كان األمر اسببببببببتحل كل هذا 
العناء، فأجابهم باتريك: "رن أعظم هبة حصبببببل  عليها، هي معرفتي بالل ومحةتي  

 له، أما خدمته فكان  أعظم فرحي".
 درع القديس باتريك:

 
 ى نفسي اليوم أنا أربط عل

 اسم الثالو  القوي 
 بتضرع لنفس االسم

 الثالثة في واحد والواحد في ثالثة.
...               
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 العصور الوسطى 
 

 إشراق نور من الظلمة 
 

م، في السبعي حتى   1500م رلى    500لقد صبارع المسبيحيون بقوة من عام  
للشببعوب الوثنية، ومد كان بلك يشببرق اإلنجيل بنورا في الظالم السببحيل والموحة 

فبالرغم   ،الوم  وم  نجاحات عظيمة للكنيسبببة، ولكنه لم يكن وم  نضبببوج روحي
من دور الكنيسببببببببببببببة في تقبدم ملكوت هللا في العبديبد من األنحباء، رال أن الجراحبات 
التي أصبابتها جراء حربها ضبد الوثنية، ترك  آثارها في صبورة عادات وممارسبات  

 تعس ية.
 ابا غرغوريو  األو  * الب    

 خادم خدام الرب                    
 * بونيفا      

 لللمان مجرسلي                     
 * شارلمان     

 حامي الكنيسة                    
  عظيم* ألفريد ال    

 ملك مسيحي                    
 * "أنسيلم"     

 الهوتي وراهب ورنيس أسامفة                    

 * برنارد الذي من كليرفو     
 حةيب المسيس                    

نسيون       * بيتر والدو والوالدِّ
 األمين للكلمة                    

 * فرانسيس األسيزي      
 األخ األصغر                    
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 * رليزابيث التي من المجر     
 خادمة الفقراء                    

 * جون ويكليف     
 كوكب الصبس لعصر اإلصالح                    

 * جون ها      
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 غرغوريوس األولالبابا  
 

 خادم خدام الرب
 

  م 604 –م  540البابا غرغوريو  األو  
في أواخر القرن السباد ، أسبرع رلى سبوق روما المكشبوف، راهب أصبلع بو 
ا   اهتمببببامببببً يةببببدي  أو  للتجببببار  مليال. ودون أن ينظر  عينين برامتين وأنف منحنيببببة 

أسبرع هذا الراهب الذي يدعى غرغوريو  رلى سبوق العةيد، يملؤا   ،بنداءات الباعة
فشل اريقه بين الحشود، ورأى بعا  ؛الشغف ليرى العةيد الذين مد وصلوا مؤخًرا
 سمون بالوسامة.الصةية بوي بشرة صافية وشعر فاتس يت  

وسببببببببببببببأ  غرغوريو  تباجر العةيبد مبانال: "من أي بقعبة في العبالم جباء هؤالء 
طلل عليها رنجلترا، حيث يةدو كل الشبببعب أجابه: "لقد جاءوا من جزيرة يج العةيد؟" ف

هكذا". فسبببببببببأله: "هل سبببببببببكان هذا الجزيرة وثنيون أم مسبببببببببيحيون؟" فأجابه التاجر: 
 "وثنيون".

حسبببببببببببببرتاا"، وتنهد بعمل ماناًل: "وم هو محزن أن يظل    فأن  غرغوريو : "وا
جة  أبهانهم وأجخفَي  هذا الشبببببعب بو الوجوا الةرامة، تح  سبببببلطان الظلمة، ومد حج 

 عنها نعمة هللا".
ونظر غرغوريو  لمدة اويلة في عيون هؤالء الصةية وسأ : "ما هو العرق 

يببببدعون رنجليز". لببببه؟" فببببأجببببابببببه التبببباجر: "رنهم  فقببببا  غرغوريو    الببببذي ينتمون 
فهجم يمتلكون وجوًها مالنكية، وأرى رنه من  ،بابتسبببببامة: "بل مالنكة وليسبببببوا رنجليًزا

الصببواب أن يشببارك هذا الشببعب المالنكة في الملكوت". وعاد غرغوريو  ليسببأ : 
 فقيل له "أللي". "وما هو اسم ملكهم؟"

سببمع مجد ورفع غرغوريو  براعه نحو السببماء وصبباح: "هللويا، ال بد وأن يج 
هللا في تلك األر ل" وشعر غرغوريو  بالشفقة تجاا أرواح الةريطانيين الضالين،  
والب من هللا أن يرسبببببله رلى اإلنجليز، وتوسبببببل رلى البابا بندك  حتى يسبببببمس له  
ببالخروج في الحبا . ولكن بنبدكب  تردد، ألن غرغوريو  لم يكن راهببًا عباديبا، ببل 

ا كنسببيلا مهما، وكان مسبب ئوال عن التةرعات التي تجقدم لفقراء روما، ولقد وان شببخصببً
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وبان ينحبدر من رحبدى أغنى العبانالت التي كبانب  تتمتع ببالقوة، وكبان معروفبا في 
ا على المببدينببة.  ا، كببان واليببً وببافببة أنحبباء رومببا. ومةببل أن يجرسببببببببببببببم غرغوريو  راهبببً

يز  وكواٍ ، كبببان يرتبببدي مالبس حريريبببة تتلأل ببببالجواهر، وكبببان حكمبببه لرومبببا يتم
بالحكمة. ولكن عندما كان في ممة مجدا وثرانه، استقا  من منصبه وباع أراضيه  
وبيوته، وأعطى الما  للفقراء وللكنيسبببة، وما : "أيها الرجا  الصبببالحون، رن الغنى 
الفاحة في هذا العالم يسببببببببببببببةب المشببببببببببببببقة". ثم بنى غرغوريو  ديًرا ودخله، ليس 

 ورنيٍس له، ولكن كراهب بسيط.
دعباا البباببا ليخرج من البدير حتى يبدبر أمور شببببببببببببببعبب رومبا، ولكن فيمبا بعبد  

فذهب وضغط على البابا   ؛غرغوريو  شعر بدعوة موية تدعوا رلى شعب بريطانيا
ليسببببببببببببببمس لبه ببالبذهباب ومبا  لبه: "رنبه ألمر تعيس أن تمتلىء جهنم بهبذا الشببببببببببببببعبب  

حلته اللطيف". وعندما رأى بندك  غيرته، سبببببببببببمس له بالذهاب. وبدأ غرغوريو  ر 
في عجلة، ولكن عندما سبببببببببببببمع شبببببببببببببعب روما بذلك، شبببببببببببببعروا بالحزن لفكرة ترك 
غرغوريو  لروما، فاحتشببببببببببببدوا واصببببببببببببطفوا على جانةي الطريل الذي يتخذا البابا 

وبينما كان يمر صببباحوا به مانلين: "لقد دمرت  ،القديس بطر ليذهب رلى كنيسبببة 
بابا هذا الصببببببببرخات  ونيسببببببببة روما بإرسببببببببالك غرغوريو  بعيًدا". وعندما سببببببببمع ال

المتكررة، أرسبببببببببل الفرسبببببببببان ليعيدوا غرغوريو  رلى الوان. فعاد غرغوريو  رلى  
 واجباته، ولكنه استمر في الصالة من أجل خالخ اإلنجليز.

وواجه  روما في بلك الوم  مشببباول صبببعبة، مثل اصبببطدامها بهجمة وراء 
وتوجه النا  رلى الكنيسببة سببعًيا وراء   ،األخرى من مَِّةل الةربر. وتجرك  روما خربة

السبببالم وعودة النظام. وومع على عاتل أسبببقف روما، أي البابا، أن يسبببعى للدفاع  
د الفقراء بببالمعونببة وأن يةرم المعبباهببدات مع ممببالببك الةربر.   ،عن المببدينببة، وأن يزو ِّ

عندما ضبببببببببببببرب  األمطار الغزيرة  ،م أوثر  الًما 589وبدا المشبببببببببببببهد في خريف 
لتمل نهر التيةر حتى فاضببب  ضبببفافه لتتسبببةب في غرق   ،ريطاليا ألسبببابيعشبببما  

ا مخباتن الحةوب. وتبع هبذا ال يضببببببببببببببان وبباءي اجتباح   المئبات من النبا ، وأيضببببببببببببببً
فلقي اآلالف مصببببببببببببببرعهم، وفباحب  رانحبة الموت من المبدينبة حيبث كبانب    ،المبدينبة
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جتمع ممثلو الكنيسة فا ؛والبابا نفسه لقي حتفه في الوباء  ،الجثث ملقاة في الشوارع
والشعب، وانتخةوا غرغوريو  باإلجماع ليجرسم بابا، ولكنه رفا، مفضاًل أن يعود  
رلى الدير. وكتب خطاًبا لإلمةرااور في القسبببببببببببببطنطينية االًبا منه أن يرفا هذا 

ولكن النا  حاصبببببروا وحملوا رلى    ،االنتخاب، ورسبببببم الكثير من الخطط لالختباء
 م. 590سموا بابا في الثالث من سةتمةر ونيسة القديس بطر ، ور 

وبعبدهبا كتبب لصببببببببببببببديل لبه مباناًل: " لقبد أصببببببببببببببابني القنوو ألنني فقبدت فرح 
سببببببببببكينتي، وعندما أبدو خارجيا أني مد عَلْوت، أشببببببببببعر داخلًيا بأنني أنهار". وبعد 
 ،بضببببببببببببببعبة أشببببببببببببببهر كتبب مرة أخرى مباناًل: "عنبدمبا أدركب  أن هبذا كبانب  ررادة هللا

ني". لكن االحتفاظ بسببكينة الروح في وسببط هذا الوباء الرهيب اسببتعدت صببفاء به
 والتهديدات المتكررة من الةربر، لم يكن سهاًل.

خال  هذا الوم ، مام اللمبارديون بذبس رجا  الكنيسة وحرق المنات  واألديرة 
في رحبدى عظباتبه: "عنبدمبا ننظر ألي مكبان ال نرى    ومبا  غرغوريو   ،والكنبانس

َرت، والحصببببببببببببببون دجمرت والحقو  امتجلعبب    غير الةليببة، فببالمببدن خجر ِّببب  والقرى هججِّ
ا. وإلى  ام بإرامتهم لدماء المؤمنين يوميل واألراضببببببببببي دجمرت، ويتفاخر عةدة األصببببببببببن

م توبة عن الخطبايا تحب  كل هذا الةاليا". فقباد غرغوري و  المبدينبة في اآلن لم تجقبد 
التراتيبل ويعترفون بخطبايباهم  اجتمباعبات صببببببببببببببالة لمبدة ثالثبة أيبام، وأخبذوا يرنمون  

 ملتمسين رحمة هللا.
وببالرغم من وحشببببببببببببببيبة الل مببارديين، لم يجكِّن  غرغوريو  لهم الكراهيبة، ولكنبه  

بذ  أمصببى جهدا ليقودهم للمسببيس. وفي رحدى المرات ما  ألسببامفة ريطاليا: "بكل 
وبكبل موى اإلمنباع التي تتمتعون بهبا، فلتسببببببببببببببرعوا للمببارديين ليبأتوا لإليمبان  مبدرتكم 

ا ليدافع عن   الصببببببببببحيس. عظوهم بملكوت هللا بال هوادة". ونظم غرغوريو  جيشببببببببببً
روما، ودعم األسببوار للحصببار، وأرسببل برسببانل سببالم ألريولف رنيس اللمبارديين. 

وصببببببببببببلوا رلى بوابات المدينة، ولكن الغزاة سببببببببببببحقوا القوات الرومانية وتقدموا حتى 
وشببببباهد غرغوريو  األسبببببرى الرومان مقيدين، والحبا  تحيط برمابهم مثل الكالب 

فخرج خارج األسبوار ومابل أريولف. كان أريولف با رأ  محلومة   ؛يسبامون كالعةيد



49 
 

سبد  على جانةي وجهه. من الخلف، وشبعرا الطويل مصبفف من المنتصبف، ومد أج 
عقالنيببة، وعر  عليببه هببدنببة وبعا األموا  ربا ترك  وتنببامة معببه غرغوريو  ب

فتأثر أريولف بفصببببباحة غرغوريو  وشبببببخصبببببيته، ووعدا بعدم   ؛المدينة في سبببببالم
 مهاجمة روما مرة أخرى اوا  فترة اعتالء غرغوريو  الكرسي البابوي لروما.

وبرغم كببل أ ببباء الحكم على رومببا عمببل غرغوريو  دون كلببل، فكببان يعظ 
كتاب المقد ، وينظم أمور الكنيسبببببببة، وينشبببببببر كلمة هللا ألراٍ  ويكتب تفاسبببببببير لل

فأرسبببببببببببل عدًدا من الرهبان األت ياء ب يادة رنيس الدير أغسبببببببببببطينو  )ليس   ؛بعيدة
أغسببطينو  ابن مونيكا( ليخةر اإلنجليز والسبباوسببونيين القاانين في بريطانيا عن  

نسا، في اريقهم رلى  األخبار السارة عن يسوع. وبينما كان الرهبان يرتحلون في فر 
رنجلترا، سبببببببمعوا هناك أنباء مخيفة عن اإلنجليز وبأنهم "برابرة شبببببببرسبببببببون يثرثرون  

ثم أرسبببببببببلوا أغسبببببببببطينو  رلى غرغوريو ،  ،فقرر الرهبان أن يتومفوا ؛بلغة غريبة"
فعاد أغسببببببببببببببطينو  وتوسببببببببببببببل رلى غرغوريو  أن يلغي هذا المهمة الخطرة. لكن 

ولطف وكتب لهم يقو : "يا أبناني المحةوبين،  غرغوريو  أرسببببله مرة أخرى بحزم 
لذا   ،ثم تتركوا فور بدايته ،من األفضبببببببببببببل أال تأخذوا مسبببببببببببببئولية رتمام عمل عظيم

بمعونة هللا عليكم أن تقوموا بهذا المهمة المقدسة التي مد بدأتموها، وال يعومكم في 
بنعمتببه،  بلببك مشببببببببببببببقببات الرحلببة وال مببا يقولببه لكم اآلخرون، وليحمكم هللا القببدير  

وليمنحني بركة رؤية نتيجة تعبكم في بيتنا السبببماوي". فاسبببتعاد الرهبان شبببجاعتهم 
وأبحروا رلى بريطانيا وبشبببببببببببببروا اإلنجليز بكلمة هللا. وبسبببببببببببببرعة مةلوها وأصببببببببببببببحوا  
د هللا وكتبببب   مسببببببببببببببيحيين. وعنببدمببا وصببببببببببببببلبب  هببذا األنببباء رلى غرغوريو ، مجبب 

من يسببببببببتطيع أن يعة ِّر عن فرحة   ،ألغسببببببببطينو  يقو  له: "المجد هلل في األعالي
ول القلوب المخل صببببببةل فمن خال  نعمة هللا وعملكم، أشببببببرق نور اإليمان المقد  

 في ملوب اإلنجليز".
وما ومف غرغوريو  أمام الهراقات مدافًعا عن الهوت المسبببببببببببيس والثالو  
المقد  و يامة المسبببببببببيس بالجسبببببببببد من بين األموات. وكتب المئات من الرسبببببببببانل  

ديبد من الكتبب بمبا في بلبك دلياًل للرعباة، يسببببببببببببببتحثهم فيهبا على تعليم الكتباب والعب
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فكتب يقو : "رن كلمة هللا تعضببببببد   ؛المقد  للغنياء والفقراء، وللمتعلمين والجها 
فهم الحكيم وتغذي الرجل البسبببببببببببببيط". وكان غرغوريو  يعرف أن مادة الكنيسبببببببببببببة 

فطالب أن يكون ؛ د يجضببللوا الر يةالخطاة، اللذين لهم عالمة سببطحية بكلمة هللا، م
مبادة الكنبانس أت يباء ولهم القبدرة على التعليم، وأمنباء في كبل شببببببببببببببيء. فكبان يقو : 
"رن أعما  الواعظ تتحد  بصببببببببببوت أعلى من كلماته، فحياته الصببببببببببالحة  ترسببببببببببم 
الخطوات التي  يتبعها الشبعب". وعالوة على كل شبيء اسبتحث غرغوريو  رجا  

فقا  غرغوريو  ألحد   ؛عنهم الكةرياء وأن يخدموا بتواضبببببببببببعالكنيسبببببببببببة أن ينزعوا 
األسببببببببامفة: "أحةِّْب التواضببببببببع من كل ملبك، فالتواضببببببببع يجلب االنسببببببببجام والوحدة  

 للكنيسة كلها".
وعندما الب أسبقف القسبطنطينية بأن يلقب بببببببببببببببب "البابا العالمي"، وحاو  أن 

غرغوريو  بكل موته، وكتب يسبببببتحث  ماومه   ،يرفع نفسبببببه فوق بامي مادة الكنانس
مادة الكنانس وحكام الواليات، بأن يرفضببببببببوا الب أسببببببببقف القسببببببببطنطينية بالقو : 
"بتكةر وضبببع األسبببقف اسبببمه فوق أسبببماء البامين". ولم يعتقد غرغوريو  بأن أحد 
م بعببد بلببك  مببادة الكنببانس يمكن أن يكون في رتبببة أعلى من البببامين، كمببا عببل   

قين. لقد رفا اللقب المتكةر والفاني: "األسبببببببببببببقف العالمي"، أسبببببببببببببامفة روما الالح
ل أن يسمي نفسه "خادم خدام الرب".  وفض 

وما عار  غرغوريو  بقوة، شبببببببراء أو بيع األلقاب والمناصبببببببب الكهنوتية، 
ومنع رجا  الكنيسبببببببة من مةو  أجر لقاء خدمتهم. وكان غرغوريو  يكتب الترانيم  

درسبببببببة للمرنمين لكي ترتقي بالتسبببببببةيس في وأسبببببببس م  ،والشبببببببعر ويؤلف الموسبببببببيقى
الكنيسبببببة. وإحدى أوثر التسبببببةيحات التي دام  في الكنيسبببببة، أجالل عليها اسبببببمه، 

 وتسمى "الترنيمة الغرغورية".
لكن للسببببببف َمةِّل غرغوريو ، بل ونشببببببر، بعا التعاليم التي تتعار  مع 

ا المعتقدات  مثل المطهر وتمجيد القديسبببببببببببين ورفاتهم. وأخذت هذ ،الكتاب المقد 
 جماعة من المسيحيين رفضها.  الخاائة ألف سنة حتى استطاع
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امرأة  اللمببببببارديين، وهي  ملكبببببة  ببببببأن  علم غرغوريو   الموت،  وعلى فرال 
مسبببببببببببيحية، أمنع  ملك اللمبارديين بالسبببببببببببماح لها بتعميد ابنهما، فكتب لها ماناًل: 

فرب ِّي ملبك    ،حي"نحن نشبببببببببببببباركبك فرحتبك، فةنعمبة هللا وجهبب ابنبك اإليمبان المسببببببببببببببي
المسبببببببتقةل في مخافة هللا". وفي أواخر لحظات حياته أراد أن يكرم هللا، فقا  ألحد 
أصببدمانه: "صببل ِّ من أجلي، أخشببى أن تسببتنفد معاناتي صببةري، وأخشببى أن تزداد 

م، ودجفن في   604مار    12خطاياي بسبببببببببببةب شبببببببببببكواي". ومات غرغريو  في  
 ونيسة القديس بطر .

... 
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 بونيفاس
 

 أللمانل ُمرسل  
 

  م  754 -م   680بونيفا   
 بينما كان  رأسبببه المحلومة تعكس أشبببعة الشبببمس، تحدى بونيفا  جماعة الهسبببي ِّين
األلمانية، أن يتركوا اآللهة الوثنية، ويكفوا عن  بادة شبببببجرة الةلوو المقدسبببببة، وأن يرجعوا 

رؤوسبببببببهم وتذمروا عند سبببببببماع كلماته  ،فهز الهسبببببببي ون، بوي الشبببببببعور الطويلة  ؛للمسبببببببيس
وغضبببةوا من سبببخريته من آلهتهم. كان  شبببجرة الةلوو التي تحد  عنها بونيفا ، شبببجرة  

دنةرج، حيبث يتجمع عةبدة األصببببببببببببببنبام إلمبامبة المبودب،   عمالمبة تقع في أعلى ممبة جةبل جبج
وكبان الهسببببببببببببببي ون يؤمنون بقبداسببببببببببببببتهبا   ،ولتبأديبة  ببادتهم الوثنيبة، وتقبديم البذببانس الحيوانيبة

يعتقدون أن ثور، رله شبببببببببر ،    وامعتقدين أنها مقدسبببببببببة لإلله ثور، رله الةرق والرعد. وكان 
مة. فواعدهم بونيفا  أن يرجعوا بعد أحمر الشببببببعر، يمتطي السببببببحاب حاماًل مطرمة عمال

فقا  له أحد الرؤسببببباء: "رن ثور   ؛ثور أم الرب اإلله ،بضبببببعة أيام ويحكموا من هو األموى 
 سيضربك حتى الموت أيها الغةي".

بعد بضببببببببعة أيام عاد الهسببببببببيون واعتراهم الغضببببببببب، وتجمعوا عند ممة الجةل حو   
د غضبببةهم مانلين: "من يظن في نفسبببه  وانتظروا وصبببو  بونيفا ، واتدا ،الشبببجرة المقدسبببة

هذا الثرثار؟ فعندما يسببببببتخدم ثور مطرمته الجبارة، سببببببيشببببببعر بةرق غضبببببببهل" وومف أحد 
رؤسببببباء العشبببببانر وما : "أين هذا المسبببببيحي المتبجس؟ لعله خانف من المجيء رلى هنا". 
ا على كتفببه مع بعا اإلخوة  وفي هببذا اللحظببة خرج بونيفببا  من الغببابببة حبباماًل فببأسبببببببببببببببً

فانصبرف الجمهور عنه بعناد، وهمهموا ببعا اللعنات.   ،لمسبيحيين، وومف أمام الشبجرةا
وومف بونيفا  أمام الشبببببببجرة العمالمة وفأسبببببببه في يدا، فصبببببببرخ أحد الرجا  ماناًل: "ويف 
  ؛تجرؤ على تحدي موة ثور؟" ف با بونيفا  على الفأ  بقوة واسبببببتعد ليضبببببرب الشبببببجرة 

خوًفا من أن يجضببببببببببَربوا بلطخات برق "ثور". ورفع   فةدأ النا  يحذرون بعضببببببببببهم البعا،
بونيفا  فأسبه وضبرب الشبجرة بكل موته، ونظروا بترمب رلى السبماء، ولكن لم تكن هناك 
أية لطخات من الةرق لتضبببببببببربهم. ورجع بونيفا  ليضبببببببببرب الشبببببببببجرة بالفأ  مرة أخرى،  
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عند سبببببقواها   وتفر ق رجا  القةيلة ،وسبببببرعان ما تصبببببدع  شبببببجرة الةلوو العمالمة ومال 
ونظر  ،على األر ، محبدثبة صببببببببببببببوت انفجبار عباٍ . وتفت تَبْ  الشببببببببببببببجرة رلى مطع غليظبة

 بونيفا  رلى وجوههم دون أن يتفوا بكلمة.
ادنبا  صببببببببببببببوت مرتعة مباناًل: "آبباؤنبا وأجبدحينئبذ تقبدم أحبد القبادة ورفع بمنبه وتحبد  ب 

ربا كان  آلهتنا ال  جاؤوا رلى هنا ليحصبببببببببلوا على رضبببببببببا اآللهة، وهكذا فعلنا نحن، ولكن
تقوى على حماية أماونها المقدسبببة، فهم رًبا ال شبببيء". ثم ومف وأشبببار رلى بونيفا  وما   
له: "أخةرنا أيها الرجل التقي عن رلهك". فأشار بونيفا  بيدا رلى النا  ليقتربوا منه وما   

لكنكم   ،الماليةلهم: "نحن نتحد  رليكم كرسبل من هللا، الذي ال تشببعه التقدمات أو الهدايا 
ترتبطون به بالدم الذي سبببببببببفكه من أجلكم". وحاو  ملة من النا  أن ينحنوا أمامه، ولكنه 
منعهم مبباناًل: "أيهببا األحببباء، نحن أنببا  خطبباة مثلكم، لكننببا نؤمن أن ابن هللا رفع عنببا  

فلكي تخلصبببببببببوا، البد وأن   ،خطايانا على جسبببببببببدا، عندما مات من أجلنا على الصبببببببببليب
 وتتبعوا وحدا". تؤمنوا به

فلقد أصببببغوا رلى كل ما ماله لهم.    ،وشببببعر بونيفا  بانفتاحهم لقةو  يسببببوع المسببببيس
وانتهز بونيفا  الفرصبببة، وأمر بةناء كنيسبببة باسبببتخدام خشبببب الشبببجرة المحطمة. وعندما  

يحثهم على   ،انفتس الهسبي ون أوثر على المسبيحية، كتب رسبالة رلى مسبيحيي رنجلترا وانه
االنضببمام رليه في عمله. واسببتجاب المئات لطلبه وما  لهم: "دعونا نهب حياتنا من أجل  
ولمببة هللا، فال نكون مثببل الرعبباة المببأجورين الببذين يفرون من الببذنبباب، ولكن لنكن رعبباة  

يقظين على مطيع المسبببببيس. دعونا نعظ بكل النصبببببانس اإللهية للشبببببرفاء واألدنياء،    ،أمناء
واألغنيبباء، لكببل المسببببببببببببببتويببات واألعمببار بقببدر مببا يمببدنببا هللا من موة". ومن خال   للفقراء  

 ن.سيس المئات بل اآلالف من الهسي ِّي جهودهم انضم رلى كنيسة الم
وأوضببببببببس بونيفا  للمؤمنين الجدد، أنهم مد وهةوا حياتهم للرب ماناًل: "انصببببببببتوا لي 

وديبة، فلقبد جحبدتم الشببببببببببببببيطبان وكبل وانتةهوا جيبدا لمبا مبد جحبدتموا في المعم  ،أيهبا اإلخوة
أعماله، وأعما  الشببببيطان هي: الكةرياء و بادة األصببببنام والحسببببد والقتل والكذب والسببببرمة  
والزنى واإلجها  واإليمان بأعما  السببببببببببحر، وغير بلك من تلك األعما  الشببببببببببريرة. لقد 
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بببببالل اآلب واالبن والروح القببببد  اإللببببه الواحببببد القببببدير في بببببأن تؤمنوا  الثببببالو    تعهببببدتم 
 المقد ، وتعهدتم بطاعة كل وصاياا". 

واسببببببببببببببتطباع بونيفبا  نتيجبة لعملبه المقرب مع بباببا رومبا، أن ينظم الكنبانس في كبل 
أنحباء ألمبانيبا، وأن يؤسببببببببببببببس أديرة لتبدريبب رجبا  البدين والعنبايبة ببالفقراء، وتعليم األافبا   

، مسببببببببتخدًما نسببببببببخة  ااب المقد  يوميل ونسبببببببب  الكتاب المقد . وكان بونيفا  يدر  الكت 
مكتوبة بخط كةير، وبلك لضببببعف بصببببرا. وسببببعا لغر  احترام الكتاب المقد  في ملوب  
رجا  القةيلة غير المتعلمين، فاعتاد بونيفا  مةل أن يعظ أن يقو : "انصبتوا لسبماع كلمة 

 هللا". وكان يمسك كتاًبا كةيًرا للعهد الجديد مكتوًبا بحروف بهةية.
بونيفا  لطيفا مع كل المسببببببببببيحيين، خاصببببببببببة من كان   لم يكن ،لكن ويا للسببببببببببف

يخبالف تعباليم الكنيسبببببببببببببببة الرومبانيبة، مع أن الكثير من تلبك التعباليم كبان مخبالفبا للكتباب 
المقد ، فلقد كان  هناك مجموعة من المرسبلين المسبيحيين الرانعين في ألمانيا، كانوا مد 

احهم للقسببببببو  بأن يتزوجوا،  ولكن بسببببببةب سببببببم  ،وفدوا من أيرلندا واسببببببكتلندا وبالد أخرى 
ا للكنيسبببببة حيث    ،تحد  بونيفا  ضبببببدهم ورفا العمل معهم ،ولعدم اعترافهم بالبابا رأسبببببً

وان يؤمن أن المسببببببيحية لن تنتصببببببر على مقاتلي ال بانل الوثنية، رال من خال  ارتبااها  
 القوي واتحادها بكنيسة روما.

مرر  73ر الوثنيين، ففي عمر  ومع تقدم بونيفا  في العمر لم تفتر رغةته في تبشي 
أن يغبببادر ألمبببانيبببا ويبحر عةر نهر الرين مع بعا الرفببباق رلى فريزيبببا )هولنبببدا( ووعظ 

لبذا حزم بعا األمتعبة  ،ال ببانبل الوثنيبة هنباك. كبان بونيفبا  يعرف أنبه سببببببببببببببيواجبه الخطر
للرحلة في صببندوق خشببةي، وأخرج من خزانته كفنه ووضببعه في الصببندوق واتخذ المركب 

تجه رلى فريزيا. من خال  عظاته وعظات مسبببببباعديه، مةل الكثيرون المسببببببيس واعتمدوا  الم
فغضب الكهنة ورؤساء ال بانل الوثنية  ؛وحطموا أضرحتهم الوثنية وبنوا الكنانس بدال منها

لتحو  الكثيرين عن ديببانتهم، فهببددوا هو وأصبببببببببببببببدمبباءا بببالقتببل ربا اسببببببببببببببتمروا في عملهم 
 صدماءا استمروا في العمل ولم يتراجعوا.ولكن بونيفا  وأ  ،التبشيري 

م، أمام بونيفا  ومسبببببباعدوا معسببببببكًرا على نهر بوردا بالقرب  754في أواخر ربيع  
وفي الصبباح الباور من الخامس من  ،من دوكوم، وجهز لتجمع كةير من المؤمنين الجدد
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ا يقرأ يونيو، عندما سبقط  أشبعة الشبمس على السبهل األخضبر، بينما كان بونيفا  جالسبً 
الكتاب المقد  في خيمته، سببببببمع صببببببوتا بعيدا لجماعة كةيرة تقترب منهم، فاندفع خارًجا  
الجبببدد، لكنبببه رأى موجبببة من المحببباربين الوثنيين   مةتهجبببا، متومعبببا أن يرحبببب ببببالمؤمنين 
بسببيوفهم الالمعة يتسببابقون فوق األر  الفسببيحة في اتجاا المعسببكر، مما جعل أصببدماء  

ولكنه أومفهم، وبصببببببوت هادىء   ،أسببببببلحتهم ليدافعوا عن أنفسببببببهمبونيفا  يسببببببرعون نحو 
ما : "تشبببجعوا أيها األحباء، فهؤالء ال يسبببتطيعون رال متل الجسبببد، فهم ال يسبببتطيعون أن 
ينبالوا من أرواحنبا، فوعود هللا صبببببببببببببببادمبة، واليوم سببببببببببببببنكون معبه في المجبد األببدي". بعبد 

 نه.لحظات، تجمع الوثنيون وببحوا بونيفا  وأغلب رفقا
ا   وبنعمة هللا، خل ف وراءا تراثا عريقا من المسبببببيحية الثابتة بقوة في ألمانيا، مؤسبببببسبببببً

 ونيسة موية ومنظمة جيًدا، ولهذا عجرف بونيفا  بب "رسو  ألمانيا".
 ... 
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 شارلمان
 

 حامي الكنيسة
 

  م 814 –م  742شارلمان 
العامة، على الشباا   م، شباهد الباعة المتواجدون في السبوق  780نحو سبنة 

ا حيببث علبب  أصببببببببببببببوات اثنين من الرهبببان    ،الغربي لفرانببك النببد، مشببببببببببببببهببًدا غريبببً
األيرلنديين فوق أصببوات َوْموَمةِّ الدجاج، وصببيحات باعة السببمك الجانلين، يناديان 
مانَلْين: "ربا أراد أحدكم الحصبببببببببو  على بعا من الحكمة، فليأتِّ رلينا ليحصبببببببببل 

فتجمع الفرانكالنديون وفغروا عيونهم على الغرباء    ؛كمبة"عليهبا، فنحن نةيع لكم الح
الوافدين من الدير األيرلندي الشبببببببببهير، حيث يتم حفظ الكتب المقدسبببببببببة والكتابات 
القديمة ودراسببببببببتها. ولعدة أيام لم يعر  الراهبان أي سببببببببلع، ولم يعرضببببببببا أيلا من 

لتحصببببببببببببببلوا على  لكنهمبببا  ال فقط ينببباديبببان: "حكمبببة للةيع، تعبببالوا رلينبببا    ،وتةهمبببا
لكن رجال كان   ،الحكمة". وضببببببببببببببحك الكثير من المشبببببببببببببباهدين واتهموهما بالجنون 

د  في الةها، فأرسبببببببببل رسبببببببببالة رلى القصبببببببببر  يعرف أن الملك يجعجب بالحكمة، ويجِّ
 الملكي. وفور وصو  هذا النبأ رلى الملك شارلمان، استدعاهما رلى مصرا.

وشبببببعر  ،اسبببببت بالهما في غرفة العرلفذهب الراهبان رلى القصبببببر، حيث تم 
فلقبد كبان الملبك شببببببببببببببارلمبان معروفًبا ببأنبه    ،الراهببان ببالرهببة حتى بلبل العرق أيبديهمبا

رجل حرب شبببببببر ، بل ورجل حديدي، يةلغ اوله سبببببببتة أمدام، مفتو  العضبببببببالت 
وتفرسببببببببببببب  فيهما عيناا الثامةتان  ،وينسبببببببببببببد  شبببببببببببببعرا األبيا الطويل على كت يه

وكان يرتدي   ،ا ملفوفتين بشببببببببببببريط من القمال األبياوكان  رجال  ،الواسببببببببببببعتان
 باءة ترماء اويلة ولباسببا أسببود المًعا مصببنوًعا من الفراء، وعلى جنبه سببيف بو 

 م با بهةي.
وسبببألهما الملك ماناًل: "هل صبببحيس ما يقوله النا  بأنكما أحضبببرتما الحكمة  

ة، وباسببببم هللا نحن معكما؟" فأجاب الراهبان ورأسبببباهما منكسببببتان: "نعم لدينا الحكم
على أتم اسببببتعداد لتعليمها ألي أنا  يسببببتحقونها ويسببببعون رليها". فنظر شببببارلمان 
رلى الغريَةْين، من ممة رأسبببببببببيهما المحلومة رلى أخمر أمدامهما، وسبببببببببألهما ماناًل: 
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فبببأجبببابببباا: "نحن ال نطلبببب مقببباباًل أيهبببا الملبببك  "ومبببابا تريبببدون مقببباببببل حكمتكمبببا؟" 
مكانا مناسبا لنقوم فيه بتعليم وتدريب بوي العقو  الموهوبة،  العظيم، ولكننا نطلب 

وبالطبع سبببببببببببنحتاج رلى اعام ومالبس، فةدون هذا األشبببببببببببياء لن نسبببببببببببتطيع رتمام 
عملنا". فأشببببببببرق وجه الملك بابتسببببببببامة عريضببببببببة، ورب  بيدا على  هر الغريةين 

ليا ورحب بهما في القصبببببببببببر الملكي. وللوم  أرسبببببببببببل أحد هذين الراهةين رلى ريطا
لتنظيم دير ومدرسبة، وأودع مسبئولية مدرسبة القصبر في أيدي الراهب اآلخر وما  
ا أوالًدا من أسبر فقيرة أبدوا رحبة ومدرة  له: "هذا المدرسبة تضبم أوالد النةالء، وأيضبً
على التعل م. وتحد ى شببببببببارلمان الطالب حتى يسببببببببتخدموا عقولهم بأمصببببببببى درجة، 

 وليعملوا بجد.
صبر بفترة وجيزة، بهب شبارلمان ليشبتبك في معركة خارج  بعد بدء مدرسبة الق

الةالد لفترة اويلة، وعندما عاد منتصبببببببًرا، اسبببببببتدعى كل الطالب ليمثلوا أمامه في 
غرفة العرل، ليسبببببتعر  كتاباتهم وأشبببببعارهم. وانةهر شبببببارلمان من تعةيرات أبناء  

رلمان من على  أما أبناء النةالء فقدموا أعمااًل رديئة. فنها شببببببببببا  ،األسببببببببببر الفقيرة
عرشببببببه ودعا الطالب الذين أتقنوا عملهم، ليقفوا عن يمينه. وانحنى الملك ورسببببببي 

بوجه مةتسبببببببببببم ماناًل: "أيها األوالد، أشبببببببببببعر باالمتنان نحوكم، فلقد بذلتم مصبببببببببببارى  
جهدكم لتنفيذ أوامري، ولتتعلموا كل ما هو نافع لكم، فاسببببببببتمروا في الدراسببببببببة بجد 

التمام، وسببأمنحكم أسببق يات وأديرة جيدة وسببتكونون دانما مكر مين في واجتهاد رلى  
 عيني".

ثم تحو   شببببارلمان بوجه عابس رلى الطالب الكسببببالى األثرياء، الوامفين عن  
يسببببببببببببببارا فبأرعبد فيهم مباناًل: "أمبا أنتم يبا أبنباء محةي اللب ذات، يبا من تعتمبدون على  

الةتة بأوامري بل أهملتم السببببببببعي وراء انحداركم من أسببببببببر عريقة وغنية، فلم تبالوا 
العلم، واسبببببترسبببببلتم في العةث وارتكاب الحمامات". ورفع شبببببارلمان يدا اليمنى نحو 
السماء وأمسم بيمين ضدهم وما : "أمسم بملك السماء، أني ال أعترف اآلن بنةلكمل 
وأؤكد لكم أنكم لن تحصببلوا على أي شببيء بي  يمة من شببارلمان، ما لم تصببلحوا 

 تكم السابقة بالكد في الدراسة". حمام
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وعندما باع نبأ ترحيب الملك شبببببببببارلمان بالراغةين في التعليم، ربا بعلماء من 
ن"، وهو راهبب  وبل أوروببا جباءوا ليعرضببببببببببببببوا عليبه خبدمباتهم، وكبان من بينهم "أْلكوِّ
رنجليزي وأحد أعظم معلمي الكتاب المقد  واألدب والعلم المعاصببببرين. ومد أنشببببأ 

ن م  درسة مصر جديدة تعل م فيها أافا  شارلمان.أْلكوِّ
ن يقو  عن عمله: "أنا أوتع الشببببببببهد الذي بالكتاب المقد ، الخمر  وان أْلكوِّ
العتيقة التي من الدرجة األولى، وثمر مواعد اللغة، والتألل المشببرق للنجوم". وكان 
شببببببارلمان نفسببببببه يجلس في بعا المحاضببببببرات، وكان يأمر بقراءة أشببببببهر الكتب  

لببببه "مببببدينببببة هللا"   على الكتبببباب المفضبببببببببببببببببل  المل أثنبببباء تنبببباو  الوجبببببات، وكببببان 
 ألغسطينو . وأتقن المواد الدراسية بسرعة، وتعلم تحد  الكثير من اللغات.

وأصببدر مرسببوًما   ،وأمر شببارلمان بإنشبباء المدار  في أنحاء مملكته الواسببعة
ليم أبنببانببه، وكببل من يريببد تع  ،يقو : "لتؤسببببببببببببببس مببدار  للكهنببة في المببدن والقرى 

فليعلمه الكهنة دون فر  أي رسبوم". وبنى شبارلمان األديرة، ودفع تكاليف ترجمة 
ونسببببببب  الكتب المقدسبببببببة، والمخطواات القديمة التي تم جمعها من األديرة البعيدة  

 الكهنةَ  بأوروبا وأيرلندا وبريطانيا. وأعطى شببببببارلمان تعليماته حتى يدرب األسببببببامفةج 
المرات كتب خطابا غاضبببببببببببا رلى أسببببببببببقف ماينس يقو   تح  رعايتهم. في رحدى  

فيه: "يدهشني أنك في الوم  الذي تجعاني فيه لربس النفو  الضالة بمعونة هللا، ال 
تهتم مطلًقا بتعليم رجا  الدين القراءة الجيدة، فكل النا  الذين يعيشببببببببببببببون حولك، 

 وبينما تسببببببببتطيع أن تضببببببببيء لهم بعلمك الشببببببببخصببببببببي،  ،يمكثون في  الم الجهل
تتركهم ليعيشوا في عمى روحي". وانتعة التعليم والبحث في أوروبا الغربية ب يادة 

 شارلمان ومدوته.
وسبببببببببببببعى شبببببببببببببارلمان ليحكم مملكته لمجد هللا، وكان تو يعه "تشبببببببببببببارلز ملك 
ا: "تبذكروا ببأننبا جميعبا سببببببببببببببنمثبل أمبام  الفرانكالنبديين بنعمبة هللا". وكبان يقو  دانمبً

مان على حضببور خدمات العبادة كل يوم والمشبباركة  ورسببي المسببيس". واعتاد شببارل
في صببلوات الصببباح الباور وصببلوات العشببية. وبدت المراسببيم التي كان يصببدرها 
شببببببببببببببارلمبان في بلبك الومب ، كعظبات أوثر منهبا تصببببببببببببببريحبات ملكيبة. وفي رحبدى 
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المرات، مرأ المنبادون واحبًدا من تصببببببببببببببريحباتبه في الميبادين العبامبة، في كبافبة أنحباء 
فالحسببببد والكراهية  ،ماناًل: "اسببببلكوا بالتواضببببع واللطف بعضببببكم نحو بعاالمملكة 

النببببا  عن ملكوت هللا. اعترفوا بخطببببايبببباوم واعطوا للفقراء". وأخبببذ   والعنف تبعببببد 
شببببببارلمان على عاتقه مسببببببئولية العناية بالفقراء، فكان يقو : "اجةروا خاار الفقراء 

أحبد الملجبأ أو البدفء أو المباء، عن  واألرامبل واأليتبام والغربباء واحموهم. ال يمنع  
المسافرين عةر أراضينا، فالل بنفسه ما : "ون  غريًبا فوويتموني". وأهدى شارلمان 

 وميات كةيرة من ثروته للفقراء.
وكان شبببببببببببارلمان يقود مواته في المعارك مرتدًيا درًعا حديديلا من رأسبببببببببببه رلى  

 ،ربعين عاًما التي حكم فيهامدميه. و ل شبببارلمان يشبببن الحروب اوا  السبببتة واأل
فاتسبببببببببببببع  مملكته أوثر من الضبببببببببببببعف. أخيًرا امتد حكمه من بحر الةلطيل حتى 
وصبببببببل رلى ريطاليا، ولم يصبببببببل حجم المملكة رلى هذا الحد منذ أيام اإلمةرااورية 
الرومانية. وواجه جيشببببببببببببببه أعظم تحدٍ  من السبببببببببببببباوسببببببببببببببونيين في الشببببببببببببببما . كان 

فكان  ،الشببببراسببببة والتعلل الشببببديد بولهتهم الوثنيةالسبببباوسببببونيون رجا  حرب عجرفوا ب
شببببببببببببارلمان يقو : "من واجةي أن أدافع بنعمة هللا عن كنيسببببببببببببة هللا، من اعتداءات 
الوثنيين". وعندما انتصبببر جية شبببارلمان على السببباوسبببونيين في المعركة، تعهدوا 
بالمحافظة على السببببالم والصببببدامة، ولكن عندما عاد جية شببببارلمان رلى الوان،  
دمر السبببباوسببببونيون األديرة وهدموا الكنانس وببحوا المسببببيحيين، وهرب المبشببببرون 
رلى فرانكالند من األراضبببببببي الشبببببببمالية، واسبببببببتأنف البعا منهم عمله في الحا ،  
عندما عاد جية شبببببببببارلمان مرة أخرى رلى الشبببببببببما . وبهب أحد المبشبببببببببرين رلى  

ك مانال: "مابا أفعل؟" شبببببارلمان مرتعدا من العودة رلى السببببباوسبببببونيين، وسبببببأ  المل
فأجابه الملك بصبببببوت عاٍ : "عليك أن تعود رلى حقل خدمتك في اسبببببم المسبببببيس". 

 فذهب المبشر وربس العديد من الساوسونيين رلى الكنيسة المسيحية.
أخيًرا وبعد ثالثين عاًما من الحروب، انتصببببر شببببارلمان على السبببباوسببببونيين  

رسبل المبشبرين لينشبروا كلمة اإلنجيل وأسبس حكمه عليهم. وفي أدراج انتصباراته، أ
وجاء وم  كان شببببببببببببارلمان يجةر أسببببببببببببراا على  وليةنوا الكنانس واألديرة والمدار .  
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مةو  المسبببببببيحية والمعمودية، فاسبببببببتاء العديد من هؤالء النا  من المسبببببببيحية، لذا  
ن أن يربس النفو  للمسببببببيس من خال  التعامل معهم بلطف، والوعظ   نصببببببحه َأْلْكوِّ

 ،وما  له: "ربا تم تبشببببير السبببباوسببببونيين بو العقو  العنيدة ،ر عن المسببببيسالمجْخلِّ 
عن نير يسببببببببببببببوع الخ يف، مثلمببا نخةرهم عن واجةهم لببدفع المببا ، حينئببذ ربمببا ال 
يرفضبببببببون سبببببببر المعمودية، فما فاندة المعمودية دون اإليمان؟ فنحن نسبببببببتطيع أن  

م على اإليمان". وعمل  نجةر النا  على المعمودية، ولكننا ال نسببببببببتطيع أن نجةره
ن، ومدم المسيحية ألسراا بأسلوب أوثر لطًفا.  شارلمان بنصيحة أْلْكوِّ

م، نها شببببببارلمان لمسبببببباعدة البابا ليو الثالث، الذي   800وفي شببببببتاء عام  
فتحرى شارلمان عن تلك الوامعة وأعاد تنصيبه    ،تعر  لهجوم الرعاع الذين عزلوا

ةد شبببببببببببارلمان مع البابا ومع جمهور كةير في مرة أخرى. وفي يوم عيد الميالد، تع
ونيسببببببببببببة القديس بطر  في روما. لقد كان  الكنيسببببببببببببة مزي نة بالذهب والسببببببببببببتانر 

ومرب انتهاء الخدمة، عندما  ،األرجوانية المطرتة، تتلأل بضبببببببببببوء آالف الشبببببببببببموع
وضبع البابا تاًجا من الذهب على رأسبه وكسباا بثوٍب   ،نها شبارلمان من الصبالة

ل ارف ثوببببه، ثم صببببببببببببببببباح كبببل رمةرااور  ي أرجواني اللون، وانحنى أمبببامبببه ومةببب 
الحاضبببببببرين في الكنيسبببببببة مانلين: "ليحيا الملك تشبببببببارلز أغسبببببببطس رمةرااور روما 
العظيم الذي تو َجه هللا، ولتدم انتصباراته". ومنذ بلك اليوم لجقب شبارلمان بإمةرااور 

 روما.
  تسببببببببتحل الثناء، رال رنها وبالرغم من أن حياة شببببببببارلمان كان  مليئة بأعما

ا، ففي  وان  ملط خة أيضبببببببببببببا بخطايا خطيرة. في بعا األحيان كان ماسبببببببببببببيا جدل
رحدى المرات أمر بإعدام ما يزيد عن أربعة آالف من الجنود األسببرى العجز  ، كما 

ا في مشبببببببببببيبه متعدًيا بذلك على   ،أنه تزوج والل عدة مرات في شببببببببببببابه، وأيضبببببببببببً
 الوصايا اإللهية التي تتعلل بالزواج.

ومةل وفاته بعدة أيام، تو ج شببببارلمان ابنه لويس رمةرااوًرا في حضببببور محفل 
وةير من رجا  الدين والنةالء، واسبتحثه أن يحب هللا ويخافه، وأن يسبو  الكنيسبة 

تاج الذهةي على  ويدافع عنها، وأن يهتم بالفقراء ويحكم بالعد . وعندما وضببببببببببببع ال



61 
 

رأ  ابنه ما : "مبارك هللا الذي سبببببمس لي برؤية هذا اليوم الذي يجنصبببببب فيه ابني 
 على عرشي". 

وفي صببببببببباح يوم وفاته،  ،وبعد فترة وجيزة، رمد شببببببببارلمان في فرال المر 
رفع يدا اليمنى مرتعشببة نحو السببماء ورسببم عالمة الصببليب، ثم أغلل عينيه وأخذ  

 رلهي بين يديك أستودع روحي".يرتل بصوت ضعيف: "يا 
موة ولم تعجد الكنيسبببببببببة في أوروبا على حالها بعد حكم شبببببببببارلمان، فلقد حمى 

، ونشبر المسبيحية في كافة الةلدان الوثنية، وشبجع التعليم المسبيحي. وسبلطان البابا
لكن حكمبه أثبار بعا التسبببببببببببببباؤالت مثبل: "هبل ال ببد أن يكون الملبك مبانبًدا روحيبلا 

؟ وكيف ينبغي أن تكون العالمة بين الكنيسببببببببببببة والدولة؟" فقد  ل ويقود الكنيسببببببببببببة
 ، ليحصلوا على السلطة األرضية والروحية. لقرون   الملوك ورجا  الدين يتصارعون 

... 
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 ألفريد العظيم  
 

 ملك مسيحي 
 

  م 899 –م  847الملك ألفريد العظيم 
منذ تمن بعيد، عندما كان  رنجلترا تح  حكم الملوك السبببببببباوسببببببببونيين، كان  
"الفببايكينجز" يهجمون على الةالد ويسببببببببببببببلةونهببا، لببذا خرجبب  مجموعببة من رهبببان  
"وراوالند أبي" في أحد األيام ليحم لوا السبببببببببببببفن باألدوات الفضبببببببببببببية واألعما  الفنية 

ون من هؤالء الرهبببان والمخطواببات وبعا الكنوت األخرى بكببل جببد. وأبحر ثالث
وبقى "أبوت ثيودور" مع   ،عةر النهر ليصببببببببببلوا بحمولتهم الن يسببببببببببة رلى بر األمان

مجموعة من الرهبان كبار السبببببببن وبعا األافا ، فتفكر ثيودور في نفسبببببببه: "رن 
 غضةهم".   سالفايكنجز سيجدون أننا بال حماية، وهذا سيكب

ثمينة، ولبسببببببببببوا مالبسببببببببببهم  بدأ ثيودور ومن معه في رخفاء بامي األشببببببببببياء ال
الكهنوتيببة وبببدأوا في التعةببد في الكنيسبببببببببببببببة. ولكن ملوب "الفببايكينجز" المشببببببببببببببتعلببة 
بالكراهية تجاا المسبيحية، وشبهوتهم في سبلب الثروة، جعلتهم يهجمون على كنيسبة  

موا كل األجسبببباد  ،الدير بسببببيوفهم الالمعة ويقطعون ثيودور ويذبحون اآلخرين وكو 
وبعد سبلب الدير، تركوا يشبتعل وخروجوا لسبلب بامي المنات   ،رانوأشبعلوا فيها الني

 والكنانس واألديرة.
 ،وصبرخ مسبيحيو رنجلترا رلى هللا مانلين: "يا رب نجنا من غضبب الشبماليين"

ولكن المذبحة والدمار اسبتمرا لسبنوات. وأثةت  مملكة السباوسبونيين المنقسبمة بأنها 
سببباوسبببونيو رنجلترا ينحدرون من سببباوسبببونيو  غير مادرة على مواجهة الغزاة. وكان 

ألمانيا الذين كانوا يعةدون األصببببنام، ثم اسببببتقروا في رنجلترا ومةلوا المسببببيس هناك. 
ْكَس الَجسبببور،  وال  - ومع كل هذا الدمار لم يتمكن أحد يسبببِّ حتى الملك ألفريد ملك "وِّ
ْكس المملكة، بالرغم من كل من ارد الفايكنجز" من   -  الذي انحدر من غرب ويسبببِّ

الصبببببلوات التي رفعها، واألصبببببوام التي كرسبببببها، والمعارك التي مادها. وعلى مدى 
ال حصببببر له من المناوشببببات، ضببببد   اسبببببعة أعوام ماد العشببببرات من المعارك وعددً 

جية "الفايكنجز" المزودين بسبالح أفضبل، يحذوا أمل ضبئيل في النصبر النهاني. 
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جنودهم رلى شبببببباا  بسببببببفن "الفايكنجز" تأتي محملة  وفي كل عام كان المزيد من 
أما البامون، باسببتثناء  ،رنجلترا. وهرب الكثير من السبباوسببونيين رلى ما وراء البحار

الملك ألفريد، فخضبببببببببببببعوا لسبببببببببببببلطة "الفايكنجز". وأخيًرا تمكن "الفايكنجز" من ارد 
كته. و ن أغلب ألفريد من ملعته رلى المسبببببببتنقعات عند الحافة الغربية البعيدة لممل
  ببالرغم -  األوفيباءرعيتبه أنبه لقي مصببببببببببببببرعبه. وهنباك تمكن مع مجموعبة من رجبالبه  

اإلغارة على   من  - الطعاممن شبببببببعورهم بالةرد وعدم الحصبببببببو  على ما يكفي من 
 االنع من "الفايكنجز، ورسم الخطط لينقذ مملكته من الدمار.

ألفريد في ممارسبة  بادته خال  هذا الشبهور التي امتلت بالمعارك، اسبتمر 
وكان يتسببببببلل  ،اليومية، فكان يسببببببتيقظ مةل شببببببروق الشببببببمس دون معرفة أهل بيته

ليذهب رلى الكنيسبببببببببة ليتعةد. كان يسبببببببببجد منبطًحا أمام هللا على األر  الحجرية  
الباردة، ليلتمس رحمته وإرشببببببادا. ومد كان  المزامير التي حفظها ألفريد عن  هر  

يام المظلمة: "خلصبببببني يا هللا ألن المياا مد دخل  تلك األملب، تمل صبببببلواته في  
 رلى نفسببببببببي. غرم ج في حمأة عميقة وليس مقر. مركبات هللا ربوات ألوف مكررة.
.معيني ومنقذي أن .يا   الرب فيها. ولكن هللا يسحل رؤو  أعدانه. اللهم أسرع رلي 

 رب ال تبطؤ".
عبببببام   ففي  لبببببه   ،م  878ولم ينتظر اوياًل،  أمبببببل وأتيحببببب   لبببببه بريل   هر 

الفرصبببة، عندما وجد دوق ديفونشبببير، الذي كان صبببديًقا أللفريد، أن ملعته محااة 
بغتة مع بزوو الفجر، وببس رنيسببببببببببببهم وأجةر العدو ألفريد "بالفايكنجز" هجم عليهم 

في ملوب   ، األمبل في الحريبةب. لقبد أحيبا هبذا االنتصبببببببببببببببار السببببببببببببببباحلعلى الهر 
ز ألفريد الفرصببة وأرسببل رسببله رلى كل أنحاء الةالد، ليسببتدعي . وانتهالسبباوسببونيين

النةالء واألحرار والفالحين ليجتمعوا في "غابة سببببيلوود" عند "حجر ريجةرت". وفي 
سببببببافر اآلالف من السبببببباوسببببببونيين في الظالم   ،اليوم المحدد في أوانل شببببببهر مايو

الشببببببببببببببباب المفتو    لمقبابلبة ملكهم، وملت البدموع عيون الر يبة عنبد رؤيبة ألفريبد،
ا، فكببان لهم كمببا لو كببان مببد مببام من  العضببببببببببببببالت البببالغ من العمر ثالثين عببامببً

  القرون وامتلت الغباببة بصببببببببببببببيحبات الفرحبة، عنبدمبا كبانوا يحي ون األموات. ورنب  
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الملك ألفريد، الذي مادهم في الصببببببببببببببالة ورفع التنين الذهةي، الذي كان رايتهم في 
لحرب. وبالهتافات انتقل األمر من شخر رلى آخر الحرب، ودعاهم أن يستعدوا ل

 أننا: "غًدا سنخرج لمواجهة العدو".
فحشبببببدوا    ،وسبببببمع الفايكنجز الشبببببانعات بأن السببببباوسبببببونيين مد عادوا ليحاربوا

جنودهم عنبد "ردينجتون" ب يبادة جوثرام ماندهم العظيم. وبعبد السببببببببببببببير ليومين، لمع 
وماد ألفريد   ،ن  على وشببك المغيبدرع ألفريد وسببيفه تح  ضببوء الشببمس التي كا

له على هيئة حانط دفاع موي. فصبببببببدوا هجمات  جيشبببببببه رلى سببببببباحة القتا ، وشبببببببك  
وعندما بدأ جية العدو في التراجع، هجم   ،فرسبان ومشباة العدو واحدة تلو األخرى 

السبببباوسببببونيون بشببببراسببببة وببحوا "الفايكنجز" حتى تفرق جيشببببهم وفروا من أمامهم،  
واارد "جوثرام" وما تبقى من جيشببببه،  ،اخترموا صببببفوفهمجيشببببه و وااردهم ألفريد و 

حتى حاصببببرهم في رحدى القالع القريبة. وبعدما أمضببببوا أربعة عشببببر يوًما، عانوا  
ا من الموت الةوا من ألفريبببد أن يعر  عليهم  فيهبببا من العطة والجوع، وخوفبببً

 شروو االستسالم.
 ،في تحقيل سبببببببببالم دانمولكن العاافة المسبببببببببيحية حرك  ملب ألفريد، وأماًل  

جوثرام" وأتباعه الحياة ومنس ألفريد "  ،ئة بالكرم واللطفعر  عليهم شبببرواه الملي
 رخَ والحرية، بشبببرو أن يرحلوا بسبببالم من مملكته، والتعهد بعدم شبببن أية هجمات أج 

على ويسبببببببببببببكس. عالوة على بلك فقد مةل "جوثرام" المسبببببببببببببيس واعتمد. وبعد ثالثة 
ْكس، عاد جوثرام، أسبببببببببابيع، وبعد  مغادرة ما تبقى من جية "الفايكنجز" من ويسبببببببببِّ

ومعه ثالثون من أفضببببببببل رجاله، رلى مقر  يادة ألفريد الذي رحب بهم كأصببببببببدماء  
وكضبببببببببببببيوف كرام، وعندما جاء موعد معمودية جوثرام، ارتدى ثوًبا أبيا اوياًل،  

لِّ أثنبباء المعموديببة،   وبعببدمببا عمببدا وومف رلى جببانببب ألفريببد الببذي خببدم كعر ابِّ ِّ
الكاهن باسبم اآلب واالبن والروح القد ، حضبن ألفريد عدوا القديم، واتخذا ابنا له  

ضببببى السبببباوسببببونيون اإلثني عشببببر يوًما بعد هذا الحد  في االحتفا ، مبالتةني. و 
ومدم ألفريد لجوثرام ورجاله الكثير من الهدايا. في السبببنوات التالية رجع الكثير من 

 ية رلى المسيحية.الفايكنجز من الوثن
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ه ألفريبد كبل مجهوداتبه إلعبادة بنباء مملكتبه. منبذ    وبهزيمبة الشببببببببببببببمباليين، وجب 
صبببباا كان ألفريد يتخذ من شبببارلمان، الملك المسبببيحي العظيم للفرنكالنديين، مثله 
األعلى، فغيرة شبببببببارلمان الدينية ومحةته للعدالة والتعليم المسبببببببيحي، سببببببباهم  في 

ْكس كان  تعاني من الدمار، والمدن دون تشببببكيل رؤية ألفريد لمملكت يسببببِّ ه. ولكن وِّ
ولقي معظم السببببببببببببببباوسببببببببببببببونيين المتعلمين    ،رةدفباع، وكبانب  الكنبانس واألديرة مبدم  

وانحل األمن والقانون و ل  جحافل الفايكنجز،  ،مصببببببببببببببرعهم أو كانوا في المنفى
شبببببتهي هذا التي ال تتصبببببل بجوثرام، تشبببببكل تهديًدا مسبببببتمًرا. وما  ألفريد: "أنا ال أ

ن المدن   المجلك األرضبببي، ولكنني أشبببعر بأنه العمل الذي أوكلني هللا عليه". فحصببب 
وأحااها بالقوات لصبد أية هجمات فجانية. وتاد ألفريد من عدد الفرسبان المسبلحة،  
ليواجه جيول الفايكنجز السبببريعة، وبنى أسبببطوال بحريلا ليهزم الغزاة مةل أن يصبببلوا  

 رلى الشاا .
ى ألفريد أحوا  الشببببببببعب، والفسبببببببباد الروحي الذي وصببببببببلوا رليه،  بعدما تقصبببببببب

وانحال  القانون والنظام، كتب يقو : "لقد سبببببلةنا الوثنيون جميعا". واسبببببتخدم كلمة 
ن ِّ موانين جديدة للمملكة. وكان  هللا وبعا القوانين السباوسبونية القديمة، كإرشباد لسبَ

لبذا ببدأ ألفريبد   ،و الحباوم العباد ألفريبد يعلم أن هللا أعظم َمْن يسببببببببببببببن القوانين، وه
الرب رلهبك البذي أخرجبك من أر  مصببببببببببببببر من بيب    أنبا  موانينبه بهبذا الكلمبات: "

" وأدرج ألفريد بامي الوصببببببببببببببايا العشببببببببببببببر  .العةودية. ال يكن لك آلهة أخرى أمامي
ا من أصببحاحات سببفر الخروج التي تضببمن  شببريعة  ا بعضببً ضببمن القوانين، وأيضببً

ا من الوصبب ايا المسببيحية التي بجورت في العهد الجديد. كما اشببتمل موسببى، وبعضببً
 القانون على مانمة من جرانم محددة والعقوبات التي تجتخذ ضدها.

وغالبا ما كان يجلس ألفريد في الجلسبببببببات الرسبببببببمية، ليرامب حكمة القضببببببباة 
خاصببة القضببايا التي كان  تتعلل   ،وعدالتهم، وكان يسببتعر  الكثير من األحكام

قراء. وكان يعتةر أن تحسببببين حالهم لهجَو من األوامر اإللهية. وإبا بدا له  برعاية الف
أن أحد القضباة مد حكم حكًما غير عادٍ ، كان يسبتدعي القاضبي ليمثل أمامه في 
حجراته الملكية ويسبببأله: "لمابا حكم  بمثل هذا الحكم الظالم؟ هل كان  تنقصبببك  



66 
 

رشبببوة؟" ومد اعترف الكثيرون المعلومات؟ هل فضبببل  ارًفا عن اآلخر؟ أم أخذت  
بأنهم لم يتصبرفوا بحكمة، وكان ألفريد يوبخهم ويقو : "أنا مندهة من غطرسبتكم،  
فمن خال  السببببببببببببببلطببة الممنوحببة لكم من هللا ومني، أخببذتم منبباصببببببببببببببببب الحكمبباء 
واستمتعتم بمزاياها، ولكنكم أهملتم دراسة الحكمة وتطةيقها، فأنا آمركم رما بالتنحي  

بكم، أو أن تكرسبوا أنفسبكم للسبعي وراء الحكمة". فكانوا يتعهدون صباالفوري عن من
جاثين على ركةهم، أن يسبببببل ِّموا أنفسبببببهم للحكمة والعد . ومن يفشبببببل في فعل بلك 

 وان الملك يستبعدا من و يفته.
وندب ألفريد جهل شبببببببببعبه وكتب ألحد أصبببببببببدمانه يقو : "وثيًرا ما يأتي على  

الحكمباء سببببببببببببببابقًبا، وكم كبانب  األومبات سببببببببببببببعيبدة  بهني رنجلترا، وكم كبانب  ممتلئبة بب
حينذاك، مةل نهب وحرق كل ما كان بالمدينة، فكان رجا  الدين يقومون بخدمتهم 
أمبام هللا بغيرة، وكبان الغربباء يبأتون رلينبا بحثبا عن الحكمبة والتعليم. واآلن علينبا أن  

العرل،  نبحث عن الحكماء في الخارج، ربا أردنا الحصبببو  عليهم. عندما اعتلي 
ا من الالتينيبببة رلى   ال أبكر أني وجبببدت رجاًل واحبببًدا يسببببببببببببببتطيع أن يترجم خطببباببببً
اإلنجليزيبببة". لبببذا أخبببذ ألفريبببد يبحبببث عن رجبببا  متعلمين من كبببافبببة أنحببباء رنجلترا 

بسببببببببببببببخباء. وكر  الكثير من األموا  إلعادة بنباء   أجورهم  وأوروبا، وكان يدفع لهم
الكهنة ليكرسبببببببببببوا أنفسبببببببببببهم للتعليم وكان يقو : الكنانس واألديرة، وتحد ى الرهبان و 

"أتمنى أن يحصل كل الشباب، الذين ولدوا في عصر الحرية، على مدر كاٍف من 
شبببببببببببببببباب البذين أببدوا  التعليم حتى يتمكنوا من مراءة الكتباببات اإلنجليزيبة جيبًدا". وال

وماني ا، حصببببببلوا على بعا التعليم الالتيني، كما درسببببببوا األدب الر تقدما أواديميل 
 واليوناني وكتابات آباء الكنيسة.

ومام ألفريد نفسببببببببه بصببببببببياغة حب المعرفة. وفي أحد األيام بينما كان يجلس 
مع أحد أصبدمانه المثقفين ومسبتشبارا "آسبر" وهما يتنامشبان في مواضبيع شبتى، مرأ 

الفقرة    لتلكآسبر بصبوت مرتفع، فقرة مكتوبة بالالتينية. وابته  ألفريد عند اسبتماعه 
لب منه أن ينسببببببببببببخها له في كتيب، وكان ألفريد يحمله معه دانما. واوتشببببببببببببف وا

"آسببر" أن ألفريد مد مل كل الصببفحات الةيضبباء بالكتيب بالصببلوات وبعا فقرات 
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من الكتاب المقد  والشعر. وعندما وجد "آسر" رنه ال يوجد مكان ينس  فيه فقرة، 
عة أخرى من الرموق؟" فوافل  ما  أللفريد: "هل تقةل بأن أنسبببببببب  لك الفقرة على مط

ا كتيًبا. وكان اويلة من الرموق مًعا ليصببببببببنع منه فطوى "آسببببببببر" عدة مطع ،ألفريد
ألفريد ينظر له ويسبببببببتحثه ليسبببببببرع. ومةل انتهاء اليوم، كان "آسبببببببر" مد نسببببببب  أربع 

 فقرات بالالتينية في الكتيب، وجلس ألفريد في الحا  ليترجمها رلى اإلنجليزية.
بعد مانال: "رفع  يدي نحو السبببببببماء وشبببببببكرت هللا القدير،    وكتب آسبببببببر فيما

 الذي ترع في ملب الملك مثل هذا الحما  العظيم لطلب المعرفة".
وبينما كان ألفريد يتوسببببببببع في عمل الترجمة، رسببببببببم خطة وما : "لقد تذكرت 

تبب الكتباب المقبد  في أو  األمر بباللغبة العةريبة، وعنبدمبا تعلمبه   اليونبانيون  ويف كج
ترجموا وترجموا كل الكتب األخرى أيًضا، رلى لغتهم. وهكذا ترجم بامي المسيحيين  
الكتاب المقد ، وبعا الكتب األخرى رلى لغاتهم. لذا يةدو أنه من المفضبببببل أن  

ا الكتببب التي يلزم أن    ،نترجم بعا الكتببب المهمببة رلى اللغببة التي نفهمهببا جميعببً
يبد الطريل بترجمبة كتبب ألغسببببببببببببببطينو  وغرغوريو  يعرفهبا كبل النبا ". ومباد ألفر 

وأعما  تاريخية وأشببببعار رلى اإلنجليزية. وبالمجهودات التي بذلها ألفريد، تم رحياء 
 التعليم في رنجلترا.  

وبنجاح رصببببالحات ألفريد، وعودة المملكة لرفاهيتها، تعهد بأن يهب نصببببف 
خل الملكي لدعم رجا  دخله السببببببنوي هلل شببببببكًرا له. وبفرح كر  ألفريد نصببببببف الد

الكنيسبببببببببة، في أعمالهم لخدمة الفقراء ولةناء الكنانس واألديرة والمدار  الكنسبببببببببية. 
وما نذر نذًرا خاشببببببببببًعا بأن يهب نصببببببببببف ومته واامته بالنهار وبالليل لخدمة هللا. 
وأثناء ملكه، كان ألفريد يكتب صلواته: "أيها الحكيم، لقد سعي  أن أ ية بصالح 

ببببباألعمببببا   حيببببل   عنببببدمببببا كنبببب ج  الرجببببا  الببببذين سببببببببببببببيببببأتون بعببببدي  ا، وأن يتببببذكرني 
و ل  البشببببببببرية  ،الصببببببببالحة".واسببببببببتجاب هللا لصببببببببلوات الملك ألفريد بطريقة رانعة

لقرون، تكرم بكرى هببذا الرجببل الصبببببببببببببببالس والتقي، وهو الوحيببد دون جميع ملوك 
 وملكات رنجلترا الذي لجقب بب "العظيم". 

... 
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 أنسيلم

 
 ورئيس أساقفةالهوتي وراهب 

 
  م 1109-م  1033أنسيلم 

م، كان يعية شببببباب صبببببغير يدعى "أنسبببببيلم"، في مدينة   1040نحو سبببببنة 
ستا" صغيرة شمالي ريطاليا عند أسفل جبا  األلب. وتميزت هذا المدينة  ،تسمى "َأوج

او  المياا المنحدرة من أعلى الجبا . واعتاد "أنسبببيلم" أن  جد  باخضبببرارها وأصبببوات
ت رلى ممم الجبا  المكسببببببوة بالثل . وعندما أخةرته والدته عن اإلله  يحملل لسبببببباعا

الواحد الح يقي الذي يملك في األعالي،  ن "أنسببببببيلم" أنها تقصببببببد أن هللا يسببببببكن 
على ممم جبا  األلب، فكان ينظر رلى الجبا  المسبببببببببن نة ويتسببببببببباء : "أي من تلك 

 القمم الشاهقة المكسوة بالثل  تقود رلى هللا؟"
حبدى الليبالي رأى هللا في حلم يبدعوا للصببببببببببببببعود رلى ممبة الجةبل، وعنبد وفي ر

امترابه من أسبببببببببفل الجةل، رأى خدام هللا يحصبببببببببدون في حقو  بهةية من الحةوب 
فسبخط "أنسبيلم" على كسبلهم ومرر أن يخةر هللا عن كسبلهم، فأسبرع  ؛بكسبل وإهما 

ابتسببببامة ودعاا وتسببببلل الجةل حتى وصببببل رلى حجرة العرل الكةيرة. فحياا الرب ب
وأخةرا "أنسببيلم" عن كل ما  ،وتحد  معه بأسببلوب ود ي لطيف ،ليجلس عند مدميه

في ملبه. وفي اسببتمتاعه بمحبة هللا، نسببي التقرير السببي  عن الحصببادين الكسببالى 
الذي اعتزم أن يخةر هللا به، ثم اسبببببتدعى هللا الوكيل المسبببببئو  الذي أحضبببببر معه 

نسيلم" مد رأى مثله من مةل. وتناو  "أنسيلم" من هذا خةًزا شديد الةيا ، لم يكن "أ
الخةز الشبهي في محضبر هللا فانتعة. وعندما اسبتيقظ في الصبباح، آمن "أنسبيلم" 
أن ما اختةرا على ممة الجةل في الحلم كان ح ي يلا، وأخةر أسببرته وأصببدماءا وكل 

مب  معرفبة  أهبل المببدينببة، ببأنبه "بهبب رلى السببببببببببببببموات وأوبل من خةز هللا". ولمببا ن
 "أنسيلم" بالل، لم يفقد أبًدا حماسة افولته وفرحه بالرب.
لذا عندما حاو  أصببببدماؤا   ،ومام  والدة "أنسببببيلم" بتعليمه اإليمان المسببببيحي

ولكن   بينه وبين الشببببببببببببر. لها، حاالَ أن يغروا ليخط ، فإن محةته لوالدته واحترامه 
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حياته جحيما، بسببةب والدا الشببرير  والدته مات  عندما بلغ سببن المراهقة وأصبببح   
الذي كان يعذبه. وبذ  "أنسببببببببيلم" كل ما بوسببببببببعه ليرضببببببببي والدا، ولكن كلما كان 
 ،يعمل على ررضببببببانه، كلما تاد غضبببببببه. وبروحه المنسببببببحقة، وخوًفا مما مد يؤبيه

 هرب "أنسيلم" من منزله ومن بلدا وبدأ حياته في أر  غريبة.
اسببببتقر في   ،فيها "أنسببببيلم" في أنحاء أوروباوبعد مرور بضببببعة أعوام، تجو  

ي ِّد على ضببفة أحد الجدنورماندي. وكان هذا الدير جبدير "بيك":   او  التي ديًدا، شببج
وان  تتدفل خال  المروج، محفوفا من جانةيه بالتال  المليئة باألشببببببببببجار. وترأ   

مركز تعليمي هذا الدير "النفرانك" الذي كان عالًما ومعلًما عظيًما، وجعل منه أهم 
فكان الرهبان ينسبخون المخطواات، وكان "النفرانك"  يكتب الكتب،   ،في المنطقة

ا على رتمام عمله وصببببببلواته. ومام "النفرانك"   وكان كل فرد في هذا الدير، حريصببببببً
بإلحاق مدرسبببببببة بالدير، ومد التحل "أنسبببببببيلم" بهذا المدرسبببببببة عندما بلغ العشبببببببرين 

انك" وتكريسبببببببه في رلهام "أنسبببببببيلم" حتى يسبببببببعى هو عاًما. ومد تسبببببببةب بكاء "النفر 
اآلخر ليكون مع هللا ولتزداد معرفتبه. ومرر "أنسببببببببببببببيلم" أن يهبب حيباتبه هلل في بيبك 
وما  في نفسببببه: "أريد أن أصبببببس راهًبا ولكن، أين؟" فقد اسببببتبعد أديرة كثيرة عجرف  

أخرى في   لذا أخذ يفكر مرة  ؛بأنظمتها الصببببببببببارمة التي مد تعيل دراسببببببببببته وكتاباته
دخو  دير بيك ولكنه ما : "ال، ففي دير بيك لن أوون سبببببوى شبببببيء حقير، وبلك 
بسببةب مدرات "النفرانك" الرانعة. علي  أن أبهب رلى مكان أسببتطيع فيه أن أعر  
معرفتي من جانب، ومن جانب آخر أخدم اآلخرين". وحالما اوتشبببببببببببف "أنسبببببببببببيلم"  

لحصبو  على كرامة ومجد أوثر من غرورا ما  في نفسبه: "لمابا يرغب راهب في ا
اآلخرين؟ ابتعبد عن هبذا الفكر، واارح تمر دك جبانببًا، وكن راهببًا في المكبان البذي  
تكون فيه أصغر الكل". وهكذا حلل "أنسيلم" رأسه، وارتدى تي الرهبان ودخل دير 
ا في العمل وتكريسبببببببببه هلل ومحةته ل خرين، في اوتسببببببببباب  "بيك". ومد سببببببببباعدا َكد 

 ،اإلخوة. وفيمببا بعببد، عنببدمببا ترك "النفرانببك" بيببك ليعمببل في مكببان آخررعجبباب  
 اختار الرهبان "أنسيلم" باإلجماع ليقودهم.
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وكان "أنسيلم" يكتب في األومات التي لم يكن يقود العبادة فيها أو يصلي أو  
ق "أنسببببببببيلم" في دراسببببببببة الكتاب المقد  والتأمل   يقود الرهبان أو يعلم األوالد. وتفو 

تًبا كثيرة  ،فيه منها المعروف رلى اآلن الذي يشرح كيف أن موت المسيس   ،وَكتب كج
على الصببببببببببببببليبب، وف ى عبدالبة هللا وكرامتبه. ومبد نبالب  كتبابباتبه أعلى تقبدير في كبل 
أنحاء أوروبا، وأجةرت الالهوتيين والفالسبببببببفة على رعادة التفكير في مفاهيمهم في 

 الكثير من األمور.
"أنا ال أسبببببببببببببعى للفهم حتى أومن، ولكني أومن حتى  وكان "أنسبببببببببببببيلم" يقو :

أستطيع أن أفهم". لقد  ن الرهبان ورجا  الدين أنه بسةب موهبة "أنسيلم" العقلية؛ 
يجبب أن يكر  المزيبد من الومب  لكتبابباتبه، وأن يترك تعليم األوالد في مبدرسبببببببببببببببة 

ر والشبببببببببببباب؟" وسبببببببببببألوا: "لمابا تةدد الكثير من ومتك في تعليم األوالد الكبا  ،الدير
فأجاب "أنسببببببيلم": "رن الشبببببباب يشبببببببه مطعة من الشببببببمع، فإبا كان الشببببببمع شببببببديد 
الصبالبة أو شبديد الليونة، فلن نحصبل على أجود صبورة ربا ضبغطنا عليه بالختم. 
وهكبذا الحبا  مع أعمبار النبا ، فبإن المسببببببببببببببنين غير المبدر بين على الحل اإللهي، 

غير القادرين على فهم الحقانل   واألوالد الصببببببببببغار  ،يشببببببببببةهون الشببببببببببمع الصببببببببببلب
أما الشباب فهو مرن، ربا    ،الروحية، يشبةهون الشبمع السبانل، ال يمكنهم مةو  الختم

ولمعرفتي بهذا الح يقة، فأنا أرامب هؤالء الشبببباب   ،علمته يمكنك تشبببكيله كما تريد
بانتباا شببببببببببببديد، وأحرخ على كبس كل أخطانهم في مهدها، حتى يسببببببببببببتطيعوا أن  

رب مد تدربوا التدريب الصبببببحيس في ممارسبببببة   ،سبببببهم على غرار األت ياءيشبببببكلوا أنف
 القداسة".

بات مرة كان يزور الدير أحد رؤسبببببباء األديرة، وتقدم بشببببببكوى رلى "أنسببببببيلم" 
: "ما أالبه هو أن تنهي  مانالً   هو يهز رأسبه باشبمئزات ،عن صبعوبة تدريب األوالد

نتومف عن ضببببربهم بالليل  عملك معهم، فهم وحول ال تقةل اإلصببببالح، ونحن ال
أو بالنهار، وكل ما يحد  أنهم يصبببببحون أشببببر حااًل". فتعجب "أنسببببيلم" واسببببتعاد  

وسببببأله: "ال تتومفون عن ضببببربهم؟ وكيف سببببيصبببببحون برأيك    ،بكريات مسببببوة والدا
فقا  له "أنسبببببببيلم": "وهل  ؛عندما يكةرون؟" فأجابه رنيس الدير الزانر: "بهانم غةية"
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انم؟ مل لي، ما الذي يحد  رن ترع  شبببببببببببببجرة في حديقتك تربيهم ليصببببببببببببببحوا به
واومب  كبل جوانةهببا بحيببث ال تسببببببببببببببتطيع فروعهببا أن تمتببد في أي رتجبباا، فكيف  
سبتكون هذا الشبجرة؟" فأجابه رنيس الدير الزانر: "سبتصببس شبجرة بال فاندة. وتكون  

أك جميع فروعها مجدولة ومعقودة". فقا  له "أنسبببببببببببببيلم": "أال يكون هذا الخطأ خط
وهكذا سيكون الحا  مع األوالد  ،أن ؟ فأن  من أجةرتها على النمو غير الطةيعي

الذين تعاملهم بصببرامة وبال حب أو لطف". وأشببار عليه "أنسببيلم" باسببتخدام الحب 
وضبببط النفس، لتدريب ملوب التالميذ ليكونوا هلل. فنك س رنيس الدير رأسببه وانحنى 

ا   ا على    ،عن اريل الحل"على األر  ومبا : "لقبد حبدنبا حقبل وغبادر المكبان عباتمبً
 تدريب األوالد بمحبة.

وكان "أنسبببيلم" يسبببتخدم األحدا  اليومية لتعليم الحقانل الروحية، ففي رحدى  
عنببدمببا خرج مع بعا الرهبببان راوةين الخيببل، كببان هنبباك أرنببب يحبباو     ،المرات

فكبس  ،نسببيلم"فاختبأ بين أمدام حصببان "أ ؛هتلتهمن  أ  ريدتالهرب من بضببعة كالب 
األرنب المرتعد، من أن يختة  في   تمكن"أنسببببببببببيلم" جماح حصببببببببببانه وومف حتى ي

أمان تح  الحصببببان. وأخذت الكالب في النباح بصببببوت مرتفع وتضببببرب األر  
ولكنها لم تسبببببببببتطع أن تجةر األرنب على الجري من أسبببببببببفل الحصبببببببببان.    ،بةراثنها

ق، فقا  لهم "أنسببببيلم"، وضببببحك بعا الرهبان وسببببخروا من األرنب الوامع في مأت 
بينمببا كببانبب  الببدموع تنهمر من عينيببه: "أتضببببببببببببببحكون على األرنببب؟ ال يوجببد مببا 
يجضببببببحك في هذا الحيوان التعس، فأعداؤا يحيطون به من كل جانب، وخوًفا على  
حياته هرب رلينا كي ننقذا. وهكذا الحا  مع روح اإلنسببان، فاألرواح الشببريرة تقف 

في الموت األبدي، فتنظر الروح حولها بحذر، تبحث  متأهبة لتحاصبببرها وتطرحها  
ر  عندما ال تجد الروح من  عن يد تحميها، ولكن األرواح الشببببببببريرة تضببببببببحك وتجسببببببببَ
يسببببببببببببببباعبدهبا". فطبارد "أنسببببببببببببببيلم" الكالب ومفز األرنبب هبارببًا، فتومف الرهببان عن  

 الضحك وتعلموا درًسا في الشفقة.
ي بيك، غزا ويليام دوق نورماندي  وأثناء السببببببنوات التي خدم فيها "أنسببببببيلم" ف

رنجلترا وانتصببببر على السبببباوسببببونيين في معركة هاسببببتنجز. وشببببي د ويليام كاتدرانية  
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حجريبة في كبانتربري، ودعبا النفرانبك ليصبببببببببببببببس رنيس أسببببببببببببببامفبة كبانتربري ورنيس  
الكنيسبببببة في رنجلترا. وبعد وفاة ويليام المنتصبببببر، أخذ "ويليام روفو " ابنه مكانه، 

لكنيسبببببة والمملكة إلرضببببباء نزواته، وتفاخر مانال: "لن يجعلني هللا رجاًل واسبببببتخدم ا
صببالًحا". وبدأ الملك في بيع المناصببب الكنسببية ألعلى مجزايد، وكان يرفا تعيين 
أسبببببببامفة بدال من الذين ماتوا، حتى يسبببببببتحوب على أمالك الكنيسبببببببة لنفسبببببببه، فكان 

جزء مما تمتلكه لنفسبببي".  يقو : "رن كنيسبببة المسبببيس غنية، فلمابا ال أحصبببل على
ن الملببك رنيس أسبببببببببببببببامفببة جببديببد على  ، لم يعي ِّ 1089مببات النفرانببك عببام    وعنببدمببا

 وانتربري.
ليةدأ في رنشاء دير ومدرسة. وعندما   1093وسافر "أنسيلم" رلى رنجلترا عام  

وصبببببل رلى كانتربري، بايعه رجا  الكنيسبببببة والشبببببعب ليكون رنيس أسبببببامفة، ولكن 
" كان يرغب في أن يظل راهًبا بسبببببببببيًطا، لذا فر  من المدينة ليهرب منهم.  "أنسبببببببببيلم

بعد فترة وجيزة، تقابل أنسبببببيلم مع الملك "ويليام روفو " ليخةرا عن خططه بشبببببأن  
وعندما جاء رلى الةالو الملكي، نها الملك من عرشببببببببه ليحيي "أنسببببببببيلم"   ،الدير

أنسبببببببيلم" أن يتحد  مع الملك عند الباب، وبعد أن دار بينهما حديث مرح، الب "
وفي هذا الحديث وبخه "أنسيلم" على انتهاوه الشرير للكنيسة، فاغتاظ   ،على انفراد

 ونه الخاصة.ؤ الملك ومرر أال يتدخل "أنسيلم" في ش
فنصبببببببببحه  ،وسبببببببببرعان ما داهم الملك مر  خطير وأصببببببببببس مهددا بالموت 

وعندما سبببببببمع رجا  الدين  النةالء بتعيين "أنسبببببببيلم" رنيس أسبببببببامفة على كانتربري.  
والشبعب بهذا األنباء، انفجرت منهم صبيحات الفرح والتصبفيل، ولكن "أنسبيلم" ماوم 
ن، كيف  هذا القرار بكل مواا وتوسببببببببل رلى النةالء واألسببببببببامفة ماناًل: "أنا رجل مجسببببببببِّ
أتحمل مسبببببؤولية الكنيسبببببة اإلنجليزية؟ أنا راهب، فال تدخلوني في أشبببببياء لم أحةها 

 رني غير كفء لها".مةال، كما 
ولم يقةل "أنسيلم" هذا التنصيب، ومةل أن يهرب أمسكه الشعب وأخذوا بالقوة 
رلى الكنيسبببببببة وهم فرحون ويرددون التراتيل. ورجسبببببببم "أنسبببببببيلم" رنيس أسبببببببامفة على  
وانتربري، فةدأ العمل وهو محبط مشبتاًما رلى العودة رلى بيك. وتعافى الملك وماوم 
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اء بيع المناصبب الكنسبية وإيقاف الفسباد في الكنيسبة. وسبعى  جهود "أنسبيلم" في رنه
"أنسبببيلم" رلى حماية الكنيسبببة من الملك الجشبببع وليحفظ حل الكنيسبببة في أن تحكم 

 نفسها.
واعتقاًدا من الملك بأنه يمتلك أراضببببي الكنيسببببة، ما  ألنسببببيلم: "أليسبببب  هي 

ك، حتى تحميها  ملكي حتى أفعل بها ما أشبببباء؟" فرد عليه "أنسببببيلم" بغضببببب: "ملك
وليس لتةددها وتدمرها". وأخيًرا مام الملك بنفي "أنسببببببببببببيلم" من المملكة. وبعد موت  
"ويليام روفو " أمر الملك هنري األو  بعودة "أنسببببببببببببيلم" رلى رنجلترا، ولكن عندما 
رفا "أنسبببيلم" األسبببامفة ورؤسببباء األديرة الذين عينهم الملك دون موافقة الكنيسبببة، 

عليه "أنسبببيلم" ماناًل: "أنا ال أخشبببى النفي أو الفقر أو التعذيب أو فرد   ،هددا الملك
ولكن بعد مضبي ثال     .الموت ألن هللا يقويني". فطردا الملك هنري من كانتربري 

سببنوات رق ملب الملك ووافل على منس الكنيسببة سببلطة تعيين المناصببب الكنسببية. 
عيين أسبببامفة ورؤسببباء وسبببط ترحيب صببباخب، ومام بت  ،وعاد "أنسبببيلم" رلى كانتربري 

 أديرة أت ياء ليقودوا الكنيسة اإلنجليزية، وهكذا احتفظ  الكنيسة بسيادتها.
واسببببتمر "أنسببببيلم" في خدمته كرنيس أسببببامفة وفي التأمل في الكتاب المقد  

. وفي فرال الموت، مبا  لبه أحبد أصببببببببببببببدمبانبه:  1109والكتباببة رلى يوم وفباتبه عبام 
فرد عليه "أنسبيلم"   ؛ذهب رلى مصبر رلهك السبماوي""نعتقد أنك سبتترك هذا العالم لت

فن "أنسببببيلم" في كاتدرانية  ماناًل: "ربا كان  هذا هي ررادته فسببببأايعها بسببببرور". ودج 
 وانتربري بجانب صديقه القديم ومعلمه "النفرانك".  

 .... 
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 برنارد الذي من كليرفو
 

 حبيب المسيح
 

  م 1153-م  1090برنارد الذي من كليرفو 
ومف األب وابنبه في يوم من أيبام الخريف، في حبديقبة ملعبة األسببببببببببببببرة بمبدينبة  
"فونتيببه" المطلببة على التال  واألوديببة الجميلببة، التي في برجببانببدي، رحببدى المببدن  
ا ونةياًل، وابنه برنارد يةلغ من العمر  الفرنسبببببية. كان األب تسبببببكالين سبببببوريل فارسبببببً

الفطرة. وكان تسببكالين يتمنى لو أن ابنه اثنين وعشببرين عاًما، وكان عالًما ومانًدا ب
فسبببببببببببأ  الوالد  ؛ يخدم دوق برجاندي العظيم في أحد المناصبببببببببببب الحكومية الرفيعة

ابنببه: "أخةرني يببا بني بمببا تريببدا؟" فببأجببابببه برنببارد: "أبي، لقببد عقببدت العزم على  
تكريس حياتي للمسبببببببيس، فسبببببببأوون راهًبا". ولم يكن تسبببببببكالين يدري بأن ابنه يعتزم  

فاحمر  وجهه وهو يصببببببببببببببيس: "راهًبال وأين تعتزم أن تكون   ،ضببببببببببببببمام رلى الديراالن
راهًبا؟" فأجاب برنارد "في سببببيتو". فانفجر والدا غاضببببًبا وما :"سببببيتول تلك الزريبة  
التي تقع في المسببببببببببببببتنقعبات حيبث يةبدو الجوع على النبا  ويعملون مثبل العةيبد؟" 

را بأن والدت ه، أرادت منه أن يخدم الكنيسببببببببببببة، لذا  فنظر برنارد في عيني والدا وبك 
فقد اتخذ هذا القرار بناء على تكريسببببببه هلل ووفانه لوالدته. وعندما بكر برنارد كلمة 

مد مات  منذ سبببببببعة أعوام وال يزا  ألم فرامها  "ألِّ "فزوجته   ؛هدأ تسببببببكالين  ،والدته
ا أوالدهمبا السببببببببببببببتبة وابنتهمبا على محببة الرب ،يعتصببببببببببببببر ملببه وخبدمبة    فقبد رب يبا معبً

عندما تقوم بأعما  الرحمة للمرضبببببببببببى    ،اآلخرين. وكان  "ألِّ " تأخذ أوالدها معها
 والفقراء.

واستدرك برنارد ماناًل: "الشهر الماضي عندما بهة  لزيارة جاي وجيرارد في 
  ، منكسببببببر القلب من كثرة بنوبي  ،وم  حصببببببارهما لقلعة جراندي، امتطي  جوادي

ابني، أمن " :ترددت كلمات والدتي في أبني  مراًراوسباورني القلل بشبأن مسبتقةلي، ف
ثم بهة  رلى كنيسبببببببببة صبببببببببغيرة كان  على جانب   "أجل هذا جئ  بك رلى العالم؟

الطريل، ودخلتها وسبجدت على ركةتي وأخذت أبكي وأصبلي. وفي لحظة أتا  هللا 
ا من محببة هللا وغفرانبه، وخرجب  من الكنيسبببببببببببببببة واثقبً   ،شببببببببببببببكوكي ومخباوفي عني
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ا أن أخدمه كراهب". عندنذ  هر رخوة برنارد: جاي وجيرارد وبرثلماو   ومسببببببببببببتعدل 
ا مررنا أن نخدم هللا في سببيتو، فهل وأندرو في ا لحديقة ومالوا لوالدهم: "ونحن أيضببً

تمنحنبا بركتبك؟" فبانحنى تسببببببببببببببكبالين ومبد براعبه ليحتضببببببببببببببن أوالدا ومبا  في هبدوء:  
"ليبارككم هللا". ثم ابتسببم وما : "واآلن كونوا معتدلين، فأنا أعرف أن شببيًئا لن يقف 

كببانوا باهةين في اريقهم، رأوا أخبباهم أمببام غيرتكم". فودع اإلخوة والببدهم، وبينمببا  
الصببغير نيفارد يلعب في سبباحة القصببر فقا  له جاي: "وداًعا أيها األخ الصببغير،  

فكم ترى سببببتصبببببس -فنحن باهةون وسببببنترك لك كل أراضببببينا والممتلكات األرضببببية
غنيلا؟" فقا  نيفارد: "هذا ليس عداًل، فأنتم سبببتأخذون السبببما وتتركون لي األر ". 

دما كةر نيفارد انضبببببببببم رلى رخوته في الدير. ولم يكتف برنارد بإمناع رخوته لذا عن
ا عمه وأوثر من عشبرين من أصبدمانه   فقط باالنضبمام رلى الدير، ولكنه أمنع أيضبً
الذين سببباروا وسبببط الغابات والمسبببتنقعات، حتى وصبببلوا رلى بوابة سبببيتو الخشبببةية. 

يببه األبيا وسبببببببببببببببألهم: "عمببا ودق برنببارد مقرعببة الببباب، فظهر رنيس الببدير في ت 
 تبحثون؟" فأجابوا: "عن رحمة هللا ورحمتك".

ولم يكن العمل الشبببببباق والثياب الخشببببببنة واألول القليل والخالء المحيط بهم، 
ولكنها كان  مصبببدر سبببعادته. وسبببرعان ما أدرك  ،بمثابة تضبببحية بالنسببببة لةرنارد

ود مجموعة من الرهبان رنيس الدير تكريس برنارد وشببخصببيته ال يادية، فاختارا ليق
خارج سبببيتو. وعندما كان في الخامسبببة والعشبببرين من عمرا، اتجه برنارد مع اثنى 

،  1115عشبببببببببببر راهًبا شبببببببببببمااًل، وكانوا يرتلون في اريقهم. وفي أواخر يونيو عام  
وصببببببببببلوا رلى منطقة منبسببببببببببطة يحدها من الجانةين تال ن من األحرال، وكان هذا 

ولكن حالما  ،وله، وأجالل عليه اسبم وادي األفسبنتينالمكان مظلما وكان يحظر دخ
بدأ اإلخوة في ر هار نور المسبيس هناك، أعاد السبكان تسبمية الوادي وأالقوا عليه  

 " والتي تعني "الوادي الصافي".وليرفو"
وما  برنارد للرهبان: "علينا أن ننزع عنا ررادتنا الشبببببببخصبببببببية غير المتناغمة 

رد نظاما د يقا ووضع جدوال يوميا للصالة والتأمل والعبادة فاتبع برنا  ؛مع ررادة هللا"
والعمل والراحة، فنقوا األر  وأعدوا التربة للزراعة وشببي دوا مةنًى بسببيًطا به كنيسببة 
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صبببببببببغيرة وغرف للنوم وماعة للطعام. وكانوا ينامون على ألواح خشبببببببببةية ماسبببببببببية،  
رد يسببببببببتمتع بدراسببببببببة واسببببببببتخدموا أوراق الشببببببببجر الجافة كفرال وغطاء. وكان برنا

 الكتاب المقد  والتأمل فيه.

حرك كلمببة هللا  ومن ضببببببببببببببمن تعليقبباتببه مولببه: "رن من يمتلىء بمحبببة هللا، تج 
مشباعرا بسبهولة". وكان  عظاته تشببه لوحات القمال المنسبوجة بخيوو من آيات  
الكتاب المقد . وتعمل برنارد في الكتاب المقد  ومضبى أوثر من عشبرين عاًما 

ظ من سببببببببببفر نشببببببببببيد األنشبببببببببباد فقط. وكان يقو  للرهبان:   "يا رخوتي، يدر  ويع
تعرفون كم يسبببببببببببتحل هللا منا أن نحبه بال حدود، فالل بكل عظمته أحةنا أوال نحن 

 الصغار والخطاةل، فإلى أي مدى يجب أن تكون محةتنا له؟"
، ما  وليام رنيس دير مجاور له ما يلي: "للوهلة  كليرفووفي وصبببببببببببف لزيارة 

ولى، عند دخولك رلى الدير بعد أن تهبط من التل، تشببببببببببببببعر أن هللا موجود في األ
هذا المكان، فالوادي الهادئ يتحد  في بسبببببببببببااة َمبانِّيه وفي التواضبببببببببببع الح يقي 

وال يقطع هذا الصببببببم  سببببببوى موسببببببيقى الترانيم  ،لرجا  هللا الذين يعيشببببببون هناك
ا  وصببببببببببوت جرف الحديقة. لقد تعجة  واعتقدت أني رأي  سببببببببببما ًء جديدة وأرضببببببببببً

 جديدة".
، توافد الكثيرون رليه من األغنياء والفقراء، وحتى كليرفووعندما باع صببببببببي  

األسامفة واألمراء الذين تخلو عن مناصةهم ومكانتهم ليرتدوا الرداء األبيا. وكان 
تسببكالين والد برنارد، هو أوثر األشببخاخ الذين لقوا ترحيًبا. وعندما اتداد عددهم،  

وهكذا أسبببسبببوا  ؛ارد بعا الرهبان ليؤسبببسبببوا ديًرا جديًدا في أماون جديدةأرسبببل برن
بعيببببًدا عن العببببالم، ولكنهم كببببانوا   كليرفوأوثر من مببببانببببة دير. ولم يعتز  رهبببببان  

  يطعمون ويأوون الغرباء ويعبالجون المرضببببببببببببببى ويعتنون بالفقراء. وعنبدما اجتباح  
بالطعام حتى  أفرو برنارد كل مخاتن األديرة وأرسببل الرهبان ،مجاعة شببديدة فرنسببا

 .لم يةَل لديهم شيء
ملوك   في كل أنحاء أوروبا، ولجأ رليه  كرجل حكيم وعاد   وباع صي  برنارد

ونةالء وأسبامفة، االةين نصبيحته واالةين منه أن يفا النزاعات. وكان برنارد ال 
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وكان يقو : "رن   ،، لكنه كثيًرا ما كان يسببببببببافر ليسبببببببباعد اآلخرينكليرفويحب ترك  
عمل هللا هو عملي". وكان  هذا األسببببببببفار اويلة وخطيرة، فلقد عةر جبا  األلب 

تحمل الثل  المتجمد وممرات الجبا  غير ثال  مرات في برد الشببببببببببببببتاء القار ، و 
اآلمنة. ومد أنقذ برنارد حياة الكثيرين، بسعيه إلحال  السالم بين أاراف متحاربة،  
ولم يخَة برنارد من مو  الح يقة بجسببارة. وبالرغم من رخالخ برنارد للبابا، لكنه 

ولكنك اتبع    وتب للبابا يوًما يقو : "أن  دنيء ... فأن  لم تتبع الشبريعة اإللهية
 ملذاتك، كما رنك ال تفكر في هللا وال تخشاا".

وما أ هر برنارد شبجاعة بالغة عندما واجه الملك لويس السبابع ملك فرنسبا، 
عندما تصبببببببببرف بقسبببببببببوة وما  له: "أنا أحثك على أن تومف ارمك الشبببببببببريرة، فإبا  

مم   تمادي  يا سيدي في هذا الطريل، فإن عقاب خطيتك سيكون سريعا، وأنا ص
صببببببلواتي    :أن أمف ثابًتا دون درع أو سببببببيف، لكني أسببببببتخدم براعي وميراثي وهما

 ودموعي".
، ومع برنارد في خطأ كةير عندما انضببببببببببببببم رلى الدعوة رلى  1145وفي عام 

الحملة الصليةية لتحرير األراضي المقدسة من المسلمين. وكثيًرا ما مام الصليةيون 
تفجرت المشبببببببببباول عندما احتشببببببببببد الرجا  من بإتهاق الكثير من أرواح األبرياء. و 
لكن راهبا يدعى رادولف سببببببببببببافر في جميع   ،جميع األنحاء ليشببببببببببببتركوا في الحرب

أنحاء رينالند ليعظ ماناًل: "الموت لليهودل وانضبببم رليه الكثير من الصبببليةيين وأخذ  
يقو  لهم: "يا جنود المسبيس، مةل أن تحاربوا الكفرة في األراضبي المقدسبة، خلصبوا  

 واننا من اليهود متلة الرب".
وفي نوببة من البغا والكراهيبة، ضببببببببببببببرب رادولف اليهود ببالسببببببببببببببيباو، ومجتبل 

ولكن ملببة من   ،المئببات من الرجببا  والنسببببببببببببببباء واألافببا  اليهود في أنحبباء ألمببانيببا
الشببجعان بذلوا أمصببى ما بوسببعهم لحماية اليهود، بينما األغلةية منهم لم يتحركوا. 
وعندما وصل  أنباء المذابس رلى برنارد، أسرع ليومفها. وواجه الجماهير الغاضبة،  
وبجسبببارة ما  لهم: "دافعوا عن األراضبببي المقدسبببة، ولكن ال تؤبوا اليهود، فالكتاب 

كم بطردهم من وسبببببطكم، فتجديدهم سبببببيحد  يوًما، وسبببببينظر المقد  لن يسبببببمس ل
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فاسبببتجاب   ؛واآلن أومفوا هذا المذبحة وال تؤبوهم"  ،لهم هللا مرة أخرى بعين الرحمة
 له الجماهير وانته  المذبحة.

وأهم من الكل، فإنه عندما يجذكر برنارد، فإنه يجذكر بأنه مجحب المسبببببيس. ففي 
هي وحةيةي، مبا أعظم حببك ليل" وكبانب  اآليبات  صببببببببببببببالتبه كثيًرا مبا كبان يقو : "رل

المقببببد  من مزمور   لببببديببببه في الكتبببباب  مببببد فني لحمي : "26:  73المفضببببببببببببببلببببة 
ما : "أنا أخدم    كليرفووإلخوته في    وملةي.صبببببببخرة ملةي ونصبببببببيةي هللا رلى الدهر".

 وأنا أدعوكم يا رخوتي األعزاء كي تخدموا بمحبة". ،هللا بحرية، فالمحبة تحرر
في   كليرفورد ترانيم تتحد  عن محبة المسبببيس، وكان يرنمها رخوة  وكتب برنا

الكنيسببببببببببببببة وأثنباء عملهم في المزارع، ممبا جعبل الوادي يبدوي بتسببببببببببببببابيس متنباغمبة  
وكان  ترنيمتا "يا يسبببببوع يا  ،جميلة. و ل  ترانيمه تجرن م منذ بلك الحين وإلى اآلن

 ، مِّن َأحب تلك الترانيم.حبة" و"أيها الرأ  المقد  المجروح"فرحة القلوب المج 
ا للمسبيحيين عةر العصبور لتكريٍس أعمل  وكان  حياة برنارد وكتاباته، نةراسبً

مصبببببببببببببلس جينيفا يقو : "عندما كان برنارد    ،نثيًرا ما كان جون كالفللمسبببببببببببببيس. وك
يتحد ، كن  أشبعر كما لو كان  الح يقة نفسبها تتحد ". وما  مارتن لوثر عنه:  

 يس، بقدر ما يستطيع اإلنسان أن يحب"."لقد أحب برنارد المس
 يا يسوع يا فرحة القلوب المحبة
 يا ينةوع الحياة، يا نور النا 

 السعادة التي تمنحها األر   منتهىمن 
 نعود عطشى لك من جديد.  

 ... 
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 بيتر والدو والوالدنسيون 
 

 األمين للكلمة
 

  م 1217 –م  1130بيتر والدو 
م، أثناء تجمع بعا األغنياء وبوي النفوب في ليون، رحدى    1170في عام  

المدن الفرنسبببية، اسبببتمتع بيتروالدو، التاجر الغني، بالصبببحبة المحترمة لبعا من 
هؤالء األغنيباء واحتفبل معهم. وتواجبد في هبذا المكبان كبل بي شببببببببببببببأن: رؤسبببببببببببببباء 

ا . وبينمبا كبان والبدو  الحكومبات ومبادة الكنبانس والفرسببببببببببببببان والنةالء ورجبا  األعمب
يتحد  ويضبببببببببببببحك مع أحد مادة المدن، ومع هذا الرجل على األر  ميًتا، فومف 
ا، وأخذ يحدق في الرجل الملقى على األر  ومد أصبببببس  والدو مصببببدوًما ومرتعشببببً

يلا. لقد كان ومع الموت المفاج  لهذا الرجل مثل صبباعقة  ون وجهه مةيضببل ل ا، شببَبحِّ
هذا الشبببخر، فهل أنا وون أقو  لنفسبببه: "وان يمكن أن  وأخذ ي  ،الةرق على والدو

 أنا مستعد للموت".
ر الحياة  بعد هذا الحادثة لم يسبببببببتطع والدو أن يفكر في شبببببببيء سبببببببوى مِّصبببببببَ
وحالة روحه. بعد بلك بوم  مصبببببببير، وبينما كان سبببببببانرا في أحد ميادين المدينة، 

اله ليتبع المسيس سمع مجغٍن ينشد مصيدة عن حياة القديس أليكس، الذي باع كل م
ويخبدم اآلخرين. فتسببببببببببببببباء  والبدو ربا مبا كبانب  هبذا دعوة لبه من هللا ليفعبل نفس 
الشيء. ولم يكتفِّ والدو بسماع بعا اآليات التي كان  تجقرأ عليه باللغة الالتينية  

لبذا اسببببببببببببببتبأجر رجلْين متعلمْين حتى يترجمبا لبه العهبد الجبديبد وبعا    ،وبل يوم أحبد
المقبد  رلى اللغبة الفرنسببببببببببببببيبة. عنبدمبا مرأ الكتباب المقبد    أجزاء أخرى من الكتباب

للمرة األولى بنفسببببببه، شببببببعر برهبة وجما  الكلمات وموتها، وبدت له رسببببببالة الرب 
كما لو كان     يسببببببببببببوع للشبببببببببببباب الغني: "ابهب بع كل مالك واعط الفقراء واتبعني"

 .هيلرموجهة 
محتباجين، وببدأ في  بباع كبل ممتلكباتبه وأعطى المبا  لل  ،وهكبذا فعبل بيتر والبدو

تعليم اآلخرين عن األخبار السببببببببببارة عن يسببببببببببوع المسببببببببببيس. وأجالِّل على من تبعوا 
"رجا  ليون الفقراء" وأالل عليهم آخرون "الوالدنسبببببببببيين". وانتقل الوالدنسبببببببببيون في 
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فباة األمبدام دون أن   أتواج من بلبد رلى آخر، مرتبدين ثيباببا بسببببببببببببببيطبة من الكتبان، حج
شببببببببببببببرعوا في وعظ الفقراء ومراءة العهبد الجبديبد لهم بباللغبة يحملوا معهم أي نقود، و 

 الفرنسية.
ولم يكن والدو أو أصبدماؤا يعتزمون االنفصبا  عن الكنيسبة، فلقد نظروا رلى  
  ،عملهم على أنه مساعدة للكنيسة حتى تعود رلى ريمان الرسل والمسيحيين األوانل 

ه عن تعليم الكتاب لكن عندما الب أسببببببببببقف ليون من والدو أن يتومف هو وأتباع
 المقد  للفقراء ووعظهم، رفضوا مانلين: "ينبغي أن يجطاع هللا أوثر من النا ".

وسافر القليل من الوالدنسيين رلى روما ليحصلوا على ربن من البابا ألكسندر 
الثالث، ليعظوا النا  ويعلموهم وليشبببببببببببرحوا له عملهم، وأعطوا نسبببببببببببخة من العهد 

فشبببببببكل البابا لجنة لدراسبببببببة األمر، فقا  والتر ماب، أحد   ؛الجديد باللغة الفرنسبببببببية
رجبا  البدين اإلنجليز والبذي ترأ  اللجنببة: "ليس لهم مكببان ليمكثوا فيببه، فهم مثببل 
الرسببببببببل يتبعون الرب الذي لم يكن له أين يسببببببببند رأسببببببببه". ولكن ريمانهم البسببببببببيط 

عة تتألف وحياتهم المتضبعة، لم تنل اسبتحسبان اللجنة فأضباف ماب: "هذا المجمو 
 من رجا  جها  سذج".

وانفجر رجا  الكنيسبببببببة في الضبببببببحك عند اسبببببببتماعهم إلجابات الوالدنسبببببببيين 
البسبيطة عن أسبئلتهم المعقدة. وبالرغم من اسبتهزانهم بالوالدنسبيين رال أنهم رأوا في 

فقا  ماب: "هم اآلن في بداياتهم ولم   ؛ريمانهم الطفولي وحماسببببببببببتهم ما يخشببببببببببونه
د، ولكن ربا منحناهم موافقة الكنيسبببببببة سبببببببننجرف نحن أنفسبببببببنا تترسببببببب  أمدامهم بع

فمنعهم البابا من تعليم الكتاب المقد ، وعندما اسببببببببببببببتمروا في تبشببببببببببببببير   ؛وراءهم"
اآلخرين باألخبار السببببارة عن يسببببوع المسببببيس، صببببرح بأن هؤالء مهراقون وأعداء  

تاب المقد  لكنيسببة روما. وسببرعان ما شببر ع  الكنيسببة مانونا ال يسببمس بقراءة الك
رال للكهنة فقط. وأضببببببببافوا رلى مانمة الكتب المحظورة بالكنيسببببببببة الكتب المقدسببببببببة 

 المترجمة رلى لغات العامة.
فأحرموا الكثيرين على السببواري   وبدأ رجا  الكنيسببة في اضببطهاد الوالدنسببيين

 مع نس  الكتاب المقد  التي يمتلكونها، واردوهم من ليون.
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وهرب الوالدنسبببيون من جنوب فرنسبببا رلى ألمانيا وسبببويسبببرا وإيطاليا، وإلى ما 
أبعد من بلك، وكانوا يجتمعون سببببرا ليتعةدوا في الخالء أو في مجموعات صببببغيرة 

يين في االضببببطهاد، فذات مرة سببببأ  أسببببقف في مناتلهم. لم يشببببترك جميع الفرنسبببب
فرنسبببببببي أحد الفرسبببببببان مانال: "لمابا ال نطرد الوالدنسبببببببيين من المدينة مثلما أمرت 
الكنيسببببببة؟" فأجابه: "ال نسببببببتطيع بلك، ألننا كةرنا معهم وهناك أفراد من أسببببببرنا مد 
انضببببببببببببببموا لهم، كمببا رننببا نرى أنهم يحيون حيبباة صبببببببببببببببالحببة وأمينببة". وأينمببا مكببث 

دنسببببببببيون، كانوا يعيشببببببببون ببسببببببببااة ويسبببببببباندون بعضببببببببهم البعا، من خال  الوال
األعما  اليدوية والزراعة، وأصبس البعا منهم باعة جانلين ليستطيعوا أن ينشروا 
الجواهر، كببببانوا  أو  المالبس  الزبببببانن بعا  فبعببببد أن يشببببببببببببببتري منهم  اإلنجيببببل، 

والدنسيين: "نعم، ال يسألونهم: "أليس لديكم أي شيء آخر لتةيعوا؟" فكان  رجابة ال
يزا  لدينا جواهر أثمن من أي شبببببببيء آخر، ويسبببببببعدنا أن نعرضبببببببها عليكم، فلدينا 
حجارة كريمة هي كلمة هللا، وهي شببديدة اللمعان، لدرجة أنكم بضببونها تسببتطيعون 
أن تروا هللا". وهكذا اسببتطاعوا أن يخةروا من كانوا مسببتعدين لالسببتماع عن محبة 

ا يتركون وراءهم نسبببخة مكتوبة بخط اليد، هي جزء من الكتاب  وكانوا غالًبا م  ،هللا
المقد . ومن شببببببدة حب الوالدنسببببببيين للكتاب المقد ، كانوا يحفظون أجزاء كةيرة  

 منه عن  هر ملب، وبعا منهم كان يستطيع أن يتلوا العهد الجديد بأومله.
وعلى مر العصببببببببور، بينما انجرف  كنيسببببببببة روما بعيًدا عن رسببببببببالة الكتاب 
المقد ،  ل الوالدنسببببببببيون متمسببببببببكين بالكتاب المقد ، باعتبارا المرشببببببببد اإللهي 
األعلى لشبعب هللا. ورفا الوالدنسبيون تعاليم الكنيسبة الرومانية المتعلقة بغفرانات 
 ،الكنيسببببببة والصببببببالة رلى القديسببببببين والَمطَهر وبعا التعاليم األخرى غير الكتابية

لم يكن الكثير من المسبببببيحيين يؤمنون  وتحملوا االضبببببطهاد بسبببببةب هذا الرفا. و 
رلى أن بدأ عصببببر اإلصببببالح بمجيء مارتن لوثر   ،بما كان يؤمن به الوالدنسببببيون 
 خال  القرن الساد  عشر.

ولم يقاِّ عصبببر اإلصبببالح الةروتسبببتانتي على اضبببطهاد الكنيسبببة الرومانية 
يشببون في الذين كانوا يع-ولكنه تسببةب في تكثيفه. وواجه الوالدنسببيون   ،للوالدنسببيين
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أشر  هجوم عليهم عام  -األودية الجةلية والسهو  الخصبة لسافوي شمالي ريطاليا
 ، فمع الوعد بمنس بركات البابا، أصدر حاوم سافوي المرسوم التالي:1655

"على كل أسبببر الوالدنسبببيين الذين يقطنون السبببهو  واألودية المنخفضبببة، أن 
ام، ويجببب أن تجببباع كببل ممتلكببات  يتركوا منبباتلهم رلى وادي ألةين خال  ثالثببة أيبب

 الوالدنسيين خال  عشرين يوما".
ر ِّح بالبقاء لكل من كان يتبع كنيسبببة روما. جاء هذا المرسبببوم في وسبببط  وصبببج
الشببببتاء، وأججةَر األافا  والشببببيوخ والمرضببببى والمقعدون رلى عةور الجبا  المغطاة 

ًعا للحصبببببببببببو  على  ة والثلوج. واحتشبببببببببببد الوالدنسبببببببببببيون معاتيبالثلوج عةر الرياح ال
الدفء، وكانوا يشببجعون بعضببهم البعا على الثبات، ولجطخ  الثلوج التي سبباروا  

وكان بإمكانهم تفادي هذا الكارثة ببسبببببببببببااة، بإنكار ريمانهم وات ِّباع   ،عليها بالدماء
 ونيسة روما.

بعبد بلبك كتبب رجبل مبا يلي: "لقبد كنب  را يبا لكنيسببببببببببببببة بلغ عبددهبا ألفي فرد 
ر أي منهم رنكار اإليمان، وبكي  من الفرح وأيضبببببببا من األسبببببببف، ولم يخت  ،تقريبا

الذناب، لم يتزحزح أي من هؤالء الخراف   أولئكعندما رأي  أنه مع كل وحشبببببببببببببية 
عن ريمانه، وشكرت هللا عندما رأيتهم يتحملون هذا الصليب الثقيل بشهامة". ولقي 

النببببباجون منهم   تلقى  الةرد والجوع، ولكن  ا من الكثيرون حتفهم من  دافئبببببً ا  ترحيببببببً
رخوتهم الوالدنسببيين في األودية العليا، ودعوهم رلى بيوتهم وشبباركوهم بكل ما كان 
لديهم. ولم يكتفِّ مضببببببببطهدوهم بطردهم من األودية السببببببببفلى، بل أرادوا القضبببببببباء  

 عليهم تماما.
ألف رجبل للحرب، وتم ررسببببببببببببببالهم رلى   15بحلو  الربيع تجر د مبا يقرب من 

جم الجنود على الوالدنسيين بال رحمة. ولم يكتفوا بمجرد متلهم، بل أودية ألةين، وه
عذبوهم بأمصبببببببى أشبببببببكا  العذاب التي يمكن تخي لها. لقد أجةر الجنود اآلباء على  

وانتجزع الصبببببغار من أحضبببببان أمهاتهم ومزموهم ررًبا   ،مشببببباهدة أافالهم وهم يجقتلون 
ا، وألقوا بببوخرين أحيبباء في النيران، ومببادوا   لقبب  رربببً أحببد اآلببباء رلى الموت ومببد عج

حو  رمةتبببه رؤو  أبنبببانبببه المبببذبوحين، واجرحببب  الجثبببث في كبببل مكبببان، وهرب 
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األحياء، واختبأ المئات منهم في كهف كةير فوق حافة جةل شببببديد االنحدار. لكن 
الجنود تعقةوهم، وربطوا بعضببببببببببببببهم على كرات ودحرجوهم ألسببببببببببببببفبل الجةبل، وألقوا  

الكنانس  ،وأحرق الجنود كل شبببببببببيء  ،حافة الصبببببببببخر  بالنسببببببببباء واألافا  من على
 والمنات  والمزارع والبساتين.

لكنبه تحو  رلى بركبان ثبانر   ،مبا  أحبد الرجبا : "لقبد كبان وادينبا يشببببببببببببببببه الجنبة
ي يا بببالنيران والرمبباد. لقببد تحو  النهببار رلى  لمببة من كثرة الببدخببان". واجتمع 

وبعدما  ،ثقتهم في هللا لم تتزحزح الناجون مًعا على الجبا  مجةَتلين باألسبببببببببببببى، لكن
فردوا هجوم الجنود في  ؛مرروا أن يقاوموا ،تسببببببببببببلحوا بالشببببببببببببجاعة ومعرفة األر 

الكثير من المناال، بالرغم من أن نسبببة عددهم رلى عدد الجنود كان  في بعا 
 .100رلى  1األومات حوالي 

يطالةونهم وأرسببببل الوالدنسببببيون بخطابات رلى مادة الةروتسببببتان  األوروبيين، 
فيها بأن يمدوا يد المسبببببببباعدة من رنجلترا وألمانيا وسببببببببويسببببببببرا وما وراء تلك الةالد، 
فكتةوا لهم يقولون: "لم تعبد دموعنبا من المباء ولكنهبا أصبببببببببببببببحب  من البدمباء، ومبد 
خنق  ملوبنا". وارتعد الةروتسببببببببببببتان  عند سببببببببببببماعهم بهذا المذابس، وهدد اإلنجليز  

ل الوالدنسببببببببيين ربا لم يومف حاوم سببببببببافوي هذا والسببببببببويسببببببببريون بالمحاربة من أج
 االضطهاد.

وهكذا عاد السبببالم، ولكن لم يسبببتعد الوالدنسبببيون ما فقدوا من ممتلكات، و لوا 
 لسنوات يعانون العديد من االضطهادات، ولكنهم بقوا على رخالصهم للرب. 

... 
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 فرانسيس األسيزي 
 

 األخ األصغر
 

  م 1226 –م  1181  فرانسيس األسيزي 
وهتفوا عندما   ،احتشبد كل أهل مدينة أسبيزي واآلباء ورجا  الدين في الميدان

المدينة المنافسببببة التي كان  تقع   ،أبصببببروا الشببببباب وهم خارجين لمحاربة بيرودجا
غرب أسبببببببيزي، وكان يقف بينهم فرانسبببببببيس بيرناردون، أحد أوثر الفرسبببببببان تأثيرا.  
وانتهز والببدا بيرتو هببذا الفرصبببببببببببببببة ليتفبباخر بثرانببه، فببأنفل الكثير على رمببداد ابنببه 

فلقد أراد أن يسبببببببباعد فرانسببببببببيس أسببببببببيزي في   ،بأفضببببببببل الجياد واألسببببببببلحة والدروع
ل أن تجعلببه هببذا المعركببة يتخلى عن أحالمببه الرومببانتيكيببة في االنتصبببببببببببببببار، وأمبب

 العظمة، وتجعله مانًعا باالستقرار والعمل في تجارة األسرة.
فابتسببببببببببم له    ،فصبببببببببباح به أحد الرجا : "ون حذًرا يا فرانسببببببببببيس وحارب بنجةل

فرانسببيس وامتطى صببهوة جوادا. لم يكن التجهيز الرانع لفرانسببيس فقط هو ما كان 
ا خفة دمه ووسبببببببامته جعلته من أفضبببببببل الشبببببببباب في   ،يجذب االنتباا ولكن أيضبببببببً

المبدينبة على مبدى سببببببببببببببنوات، فكبانب  الشببببببببببببببباببات تلو حن لبه بببامبات الزهور، وهن  
شببباعر والمغني المرح اللطيف، يتسببباءلن كيف سبببتكون الحفالت بدون فرانسبببيس ال

الببذي أالقن عليببه "ملببك الحفالت". وبينمببا كببان المحبباربون في اريقهم للخروج،  
وان  أسبلحة فرانسبيس تلمع في ضبوء الشبمس، ورفع رمحه عالًيا في الهواء وجعل 

 جوادا يقف على مدميه الخلفيتين وصاح: "سأعود رليكم أميًرا عظيًما".
تشببببببببببتهي السببببببببببفن. فقد سبببببببببباءت أمور الحرب وهزم  ولكن تأتي الرياح بما ال 

الةيرودجيون جية أسبيزي، وأسبروا فرانسبيس مع أربعين آخرين وألقوهم في السبجن  
مربواين بالسببببببالسببببببل حيث القذارة واألمرا ، حتى دجفع  عنهم كفالة إلخراجهم.  
لقد مضبى فرانسبيس في األسبر أوثر من عام حتى اسبتطاع والدا أن يحررا ويعيدا 

له، ولكنه كان اريس الفرال يعاني من حمى شببببديدة. خال  األشببببهر التي رلى منز 
عانى فيها من المر ، أخذ فرانسببببببيس يفكر في حالته الروحية وارتعد عندما فكر 

 في يوم الدينونة.
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وفي أحد األيام بعدما اسبببببتعاد موته، بهب فرانسبببببيس في نزهة وهو في أبهى 
ا بباليبة، فباجتباحتبه فجبأة عباافبة لم ثيباببه، وفي اريقبه مباببل رجاًل فقيًرا يرتبد ي ثيباببً

يكن مد اختةرها من مةل. فتباد  فرانسببببببيس ثيابه مع الرجل الفقير على الفور. بعد 
وفي اريقه على السبببببببببهل الذي يقع أسبببببببببفل أسبببببببببيزي، رأى   ،بلك بوم  ليس ببعيد

فشببببببببببببببعر ببالخوف فكبس جمباح جوادا    ،فرانسببببببببببببببيس رجاًل على الطريل يتوجبه رليبه
الرجل شبببببببببحاًبا أبرخ يسبببببببببأ  صبببببببببدمة. وكان  يدا الممدوة مملوءة وكان  ،وتومف

بالقرح الةيضباء المرتشبحة، فارتعد فرانسبيس َوهم  أن يتركه ولكنه شبعر فجأة بالتزام 
نحو هذا الرجل، فنز  من على  هر حصبانه وعانل األبرخ ومة ل يدا المشبوهة.  

السبببببببببعادة وهو يرنم ممتلًئا بوبعدما أعطى الرجل ما كان لديه من ما ، انصبببببببببرف 
 ا هللا.ممجدً 

. في هذا 10كان  القراءة الكتابية في الكنيسبببببة من متى    ،وفي األحد التالي
ال تقتنوا بهبا وال فضبببببببة وال الفقرة كان المسبببببببيس يرسبببببببل تالميذا ليبشبببببببروا ويقو : "

". وابته  وال مزودا للطريل وال ثوبْين وال أحذية وال عصبببببببببببا  ،نحاسبببببببببببا في منااقكم
وتأود من دعوة هللا له. وما : "هذا هو ما أريدا  ،د سببماعه لهذا الفقرةفرانسببيس عن

بل هذا هو ما أتوق رليه من كل ملةي". ومنذ بلك اليوم تغير فرانسببببيس وهجر كل 
الرفاهية األرضبببببببببببية، فأصببببببببببببس يرتدي رداًء خشبببببببببببًنا بني اللون مربوًاا بحةل على  

يسببأ  صببدمة من أجلهم خصببرا، ويسببير حافي القدمْين ويعية بين الةرخ، وكان 
فلقد نظر لهم فرانسبببببيس كأوالد ملك الملوك،  ،ويغسبببببل جراحهم ويخفف من آالمهم
 وعاملهم بلطف واحترام كخادم لسيدا.

ولم يعجب هذا التغير شبعب أسبيزي، واعتقدوا أنه مجنون مذر. وعندما مشبى 
حون: في وسبط المدينة في بادئ األمر في ثيابه البسبيطة، سبخروا منه وكانوا يصبي

باب، ولكنه لم يقابل الشببببر بالشببببر، ووجد  "اجبعد أيها األحمل". ورموا بالقمامة والسبببب 
اوبى لكم ربا عيروكم واردوكم ومببالوا عليكم كببل كلمببة   تعزيتببه في وعببد الرب: "

". وكان ألن أجركم عظيم في السبببببببموات  ،شبببببببريرة من أجلي كاببين. افرحوا وتهللوا
نبه لم يحتمبل رؤيبة ابنبه وهو يبدير  هرا لحيباة  أل  ،والبدا أوثر النبا  سببببببببببببببخريبة منبه
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فحبسبه وضبربه ومي دا بسبالسبل في حانط السبرداب. وبقي  ؛الثراء لكي يخدم الفقراء
 فرانسيس هكذا رلى أن حررته والدته عندما كان والدا منشغال في أعماله بعيدا.

وسببببببافر فرانسببببببيس هنا وهناك يعظ بيسببببببوع المسببببببيس ويقو : "توبوا يا رخوتي  
واتي وانظروا رلى مخلصببببنا المبارك، واعلموا أن من يأتي للمسببببيس سببببتجغفر كل وأخ

فلقد   ،فتوبوا وافرحوا في الرب". وكان محور تعليمبه هو رعجبات التجسببببببببببببببد ،خطباياا
 أراد أن يتعجب الجميع من سر التجسد اإللهي.

وًدا  ذونظم فرانسببببببيس حفالت عيد الميالد خارج مةنى الكنيسببببببة، متضببببببمنة م
وتةًنا وثوًرا وحماًرا، حتى يشبببجع النا  على  بادة المسبببيس ويعمل معنى االحتفا  
بهذا العيد. وكان كل المتعةدين يحملون الشببموع وينشببدون الترانيم، وهكذا بدأ تقليد  

 مشاهد ميالد المسيس.
وعندما باع صببي  فرانسببيس جاء البعا لينضببموا لعمله، فقرأ لهم فرانسببيس  

رن أراد أحد أن يأتي وراني فلينكر نفسببببببببببببه ويحمل صببببببببببببليبه "آية من رنجيل متى: 
( وما  فرانسببببيس: "هذا هي حياتنا وهذا هو مانوننا، وحياة  24:16. )متىويتبعني"

ومانون كل من يريد أن ينضببببببم رلينا، فسببببببنحتذي بإلهنا في تبشببببببير الفقراء والعناية 
وا ممم رؤوسببهم بالمرضببى". وسببرعان ما انضببم رليه أنا  بالمئات ثم باآلالف وحلق

وعالمة الخضوع المتضع هلل، وارتدوا أثواًبا بسيطة بجن ِّية اللون، مثل فرانسيس الذي 
وما : "لقد دجعي رخوتي باألصاغر حتى   ،أالل على مجموعته "اإلخوة األصاغر"

ال يظنوا أنهم سببيصبببحون عظماء". وبالرغم من عدم امتالك فرانسببيس وإخوته أي 
تميزت حياتهم بالشبببببببببببكر والفرح والترنيم. وكثيًرا ما رنم شبببببببببببيء، لكنهم عملوا بكد و 

فرانسببببببببببببببيس من المزامير والترانيم، وكتبب أشببببببببببببببعباًرا عن محببة هللا وجمبا  الخليقبة،  
 ووضع ولح ن هذا الكلمات وعل م اإلخوة ترنيمها.

وأحب فرانسبيس الطةيعة، وكان يرى مجد هللا في كل شبيء صبنعه هللا، حتى 
ا حتى أصبببببببببغر المخلومات كان   لق  هي أيضبببببببببً تجظهر عمل يديه العجيب، فقد خج

تمجد هللا وتسبببببحه. وفي أحد األيام امترب فرانسببببيس من سببببرب من الطيور وما :  
"أيها الطيور، رخوتي، عليكِّ التزام أن تسببحي خالقك الذي كسباكِّ بالرية وأعطاكِّ 
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 ايل يلا لصببببرصببببورً  سببببمعأجنحة للطيران ويرعاك دون أن تقلقي". وفي رحدى المرات 
دي هللا الخالل بأغانيكِّ المةهجة".فقا  يزمزق   : "غني يا أختي الصرصورة، مج ِّ

اتداد عدد "اإلخوة األصببببببببببببباغر" وتعدى الخمسبببببببببببببة آالف، أرسبببببببببببببلهم وعندما  
وما    ،فرانسببيس رلى أنحاء العالم، وأخةرهم أن يبشببروا بأمانة ويعيشببوا حياة مقدسببة

رب وهو يعولكم". وسببببافر اإلخوة رلى  لهم مةل أن يصببببرفهم: "ألقوا بهمومكم على ال
أماصببببي شببببرق أوروبا وشببببما  ألمانيا وجنوب األراضببببي اإلسببببالمية بأفري يا، وغرًبا 
رلى أسببببببانيا وإنجلترا. وأينما بهةوا كانوا يخدمون الفقراء، فكان  حياتهم المتضبببببعة 

الوم    بالفقر والخدمة، مثااًل جيًدا للكهنة والرهبان ليتبعوها، ألن الكنيسبببببة في بلك
 وان  ممتلئة باألنانيين والكسالى.

وبالرغم من أن تواضببببببع فرانسببببببيس ومحةته كانتا مثااًل لكل المؤمنين، رال أن  
فعلى سبببببببةيل المثا  َمةِّل فرانسبببببببيس تعاليم الكنيسبببببببة  ،بعا معتقداته لم تكن كذلك

 التي شبجع  على  بادة العذراء مريم والصبالة للقديسبين وتعاليم أجَخر غير كتابية.
ولم يتراجع الكثير من المؤمنين عن هذا التعاليم رال بعد عهد اإلصبببببببالح، أي بعد 

 ثلثمانة عام بعد فرانسيس.
وعانى فرانسبببببببببببيس من المر  واأللم على مر السبببببببببببنين، وبالقرب من نهاية 
حياته كان مد فقد بصببببببببببرا. ولما كان على فرال الموت في عامه الرابع واألربعين 

أيها الموت". وما  ألصبببدمانه: "بالموت نسبببتيقظ لنحيا رلى األبد".  ما : "مرحًبا بك 
 لقد مابل الموت بالترنيم.

 -صالة القديس فرانسيس:
 رلهي، اجعل مني أداة لسالمك

 أينما تكون الكراهية اجعلني أبذر السالم
 وأينما تكون الجراح اجعلني أداة للغفران
 أينما يكون الشك اجعلني أداة لإليمان 

 يكون اليأ  اجعلني أداة للرجاءأينما  
 أينما يكون الظالم اجعلنى أداة للنور
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 أينما يكون الحزن اجعلني أداة للفرح
 

 أيها السيد اإلله، امنحني أال أسعى وراء من يعزيني
 بقدر ما أسعى ألعزي آخرين

فهم مثلما َأفَهم  أال  أج ج
 أال  أجَحب مثلما أجحِّب

 ففي العطاء نأخذ
 ر لناوفي الغفران يجغف

 وفي الموت نستيقظ لحياة أبدية.
... 
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 إليزابيث التي من المجر
 

 خادمة الفقراء
 

  م 1231 –م  1207رليزابيث التي من المجر 
م.   1226تورنجيا وهيس بألمانيا في صببببببببببببيف   يْ لقد اجتاح  المجاعة واليتَ 

الةر ِّي، ل الةر ِّي، والتوت  الحقو  والغببباببببات، بببباحثين عن النجقبببواببباف الجوعى في  
ومشبروا ملف األشبجار، وكانوا يلتهمون أي   ،ونبشبوا األر  باحثين عن أي جذور

ولقي الكثيرون مصببببببببببببببرعهم   ،حيوان ميبب  يقببابلونببه في بحثهم اليببانس عن الطعببام
ا وامتلت الطرق بجثثهم. في بلبك الومب  كبان حباوم المنطقبة البدوق لويس   ،جوعبً

 رية ضد ريطاليا.ومعظم المحاربين، خارج الةالد في حملة عسك
وعندما خرج  الجماهير البانسببة وسببارت عةر الطريل المنحدر المؤدي رلى  

 -  ملعبة وفبارتةرج، يلج ون على األبواب ابالةين الطعبام، اسببببببببببببببتمعب  البدومبة رليزابيبث
رلى    -  ومد كان  تةلغ التاسبببببببببعة عشبببببببببر من عمرها، توجة لويس وابنة ملك المجر

كل ااماتها نهاًرا وليال،  ،ت البشبرة الزيتونيةالجميلة با  ،صبراخهم، فوضبع  الدومة
حذرها مسببببببببتشببببببببارو الدوق،    ،حتى تخفف من معاناة شببببببببعةها. وخوًفا من  يام ثورة

ا على األموا ، وأن تضبببع حراسبببة مشبببددة على مخاتن الحةوب  لتكون أوثر حرصبببً
ولكن رليزابيبث لم تسببببببببببببببتمع لنصببببببببببببببيحتهم، ببل أفرغب  كبل خزانبات المبا     ،الملكيبة

وأعطب  األموا  للفقراء وأفرغب  مخباتن الحةوب لتطعم الجوعى، وأعطب  الملكيبة،  
أوامرها لطباخي القصبببببر حتى يخةزوا الخةز ويطهو الحسببببباء من شبببببروق الشبببببمس 

 رلى مغربها، ومام  رليزابيث بتقديم الطعام للشعب بنفسها.
ونظمببب  رليزابيبببث جهودهبببا مع الرهببببان والراهببببات والكهنبببة. فنظمببب  توتيع 
الطعبام في جميع أنحباء الةالد، ببالمبا  البذي ججمع من بيع معظم جواهرهبا وبعا  

 ممتلكاتها األخرى.
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وحذرها المسببببببببتشببببببببارون مانلين: "وفى، فإنك بهذا الطريقة سببببببببتجفلِّسببببببببين الدار  
الملكي". ولكن رليزابيث لم تسببببببببتمع لهم، ولكنها اسببببببببتمرت وهي تشببببببببعر باالمتنان  

 ن.لدعوة هللا لها لمساعدة المحتاجي
وكان  رليزابيث تصببببببببلي مانلة: "يا هللا كم أشببببببببكرك ألنك أعطيتني الفرصببببببببة  

شبببخر يأتون رلى    900ألخدم الفقراء أصبببدماءك األعزاء". وكان  رليزابيث تطعم  
القصببر كل يوم، وكان  تحمل الطعام بنفسببها للمرضببى والضببعفاء الذين يعجزون 

تشبببفى ومنزلْين لفقراء عن تسبببلل الجةل ليصبببلوا رلى القصبببر. وأنشبببأت رليزابيث مسببب
أيزناخ. كان  هذا المدينة تقع أسفل القصر بي الحجارة الرمادية. وكان  رليزابيث  

وتسبببببير حتى  ،تترك مالبسبببببها الملكية جانًبا وترتدي مرتين يوميلا  باءتْين مرويتْين
بالمالبس واألحذية للقادرين  أيزناخ تهي  فراشببببببا للمرضببببببى وتريحهم. وكان  تتةرع  

وا األر  ويزرعونها، جسببببديل  ا من الرجا  والنسبببباء وترسببببلهم ليعملوا بالحقو ، فيعد 
أماًل في رنتاج محصببببو  مليل عند موعد الحصبببباد. وعندما اسببببتنفذت مالها، بدأت 
تعطي الفقراء مِّناعاتها وأوشبحتها الحريرية وبعا المالبس األخرى، وكان  تقو : 

اتكم، واعملوا مدر اامتكم، ألن الكتاب "بيعوا هذا األشبببببببببببببياء حتى تسبببببببببببببدوا احتياج
. وعندما وصل  أنباء "رن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأول أيًضا"المقد  يقو : 

ا لوانبه، وعنبدمبا امترب من  المجباعبة رلى البدوق لويس في ريطباليبا، عباد مسببببببببببببببرعبً
ر رليزابيث في الصبببببرف وإفراغه ا فارتةرج، مابله مو فوا في الطريل واسبببببتنكروا تهو 

 لكل مخاتن الحةوب، وصر حوا مانلين: "لقد حذرناها ولكنها لم تصغي".
تعطي  ،فأومف الدوق شبببببببكواهم ماناًل: "دعوا رليزابيث ابنتي الر يقة الصبببببببغيرة

الفقراء بقدر ما تشبببببباء، فطالما ال تمس فارتةرج وناومةرج، فصببببببداماتها لن تدمرنا".  
فسها بين برا يه وأغرمته بقةالتها، وعندما وصل لويس رلى المنز  ألق  رليزابيث بن

فأمسببببببكها بين برا يه وما  لها: "يا توجتي العزيزة كيف أصبببببببس حا  فقرانك أثناء  
هذا العام الصببعب؟" فأجابته بصببوت لطيف وابتسببامة عريضببة مانلة: "لقد أعطي   

 هللا ما كان له، ولقد أبقى هللا لنا ما هو لك ولي".
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بيببث نحو الفقراء، فجبباءت نتيجببة مببا كببان  أمببا المحبببة التي ملت ملببب رليزا
يرويه والدها عن فرانسبببببببيس األسبببببببيزي، وعن مرارا بخدمة هللا وتركه للغنى ومحةته 
للفقراء، فألهمها أن تحذو حذوا، فكثيًرا ما كان  تقابل الةجرخ وتقة ِّلهم وتصببلي من 
لهم، وتأخذ سببببتانر القصببببر وأممشببببة الكتان وتقصببببها لتكون كمناشببببف    أجلهم وتغسبببب ِّ

وكان  تقو  للعاملين معها: "ما أسبببببعدنال رب نتمكن من خال  هذا العمل من  ،لهم
ا   تنظيف وكسبباء الرب. وفي أحد األيام، عندما كان توجها مسببافًرا، عرف  شببخصببً

وكان كل جسببببدا سبببب يًما ولم يقةل أحد أن يسبببباعدا، فأخذته   ،فقيًرا مصبببباًبا بالةرخ
لته ووضبببببع  الدواء على مرح ه، وجعلته ينام في سبببببريرها، مما رلى القصبببببر وغسببببب 

أفزع حماتها ومو في القصبببببببببببر. وعندما عاد الملك أسبببببببببببرع  أمه رليه ومال  له:  
ا أحةته أوثر  "تعا  معي يا ولدي العزيز وسببأريك ما فعلته رليزابيث. سببترى شببخصببً
منك". وأخذت لويس من يدا ومادته رلى غرفة نومه ومال : "توجتك تضع الةجرخ 

تطيع أن أمنعها، سببترى بنفسببك أنها تريد أن تصببيبك بالةرخ".  في سببريرك وال أسبب
غير أن لويس لم ينتهر توجتبه ولكنبه امتبدحهبا لمشبببببببببببببباعر المحببة الرحيمبة، وبنباء  
على الةها أسببببس منزاًل للةرخ على اريل القصببببر. وعندما كان لويس يجسببببَتْدَعى 

ا مباتمبة غير من ملعتبه من أجبل ال يبام بشببببببببببببببؤون البدولبة، كبانب  رليزابيبث ترتبدي ثيباببً 
مطرتة وتقضبببببببي ومتها في أعما  الرحمة والصبببببببالة والصبببببببوم، وعندما يعود كان   

وكان  تقو  لخادماتها: "ما يدفعني الرتداء   ترتدي أفضببببببل مالبسببببببها ومجوهراتها.
هببذا المالبس، ليس الغرور أو التكةر، ولكنني ال أريببد أن يشببببببببببببببعر توجي بعببدم 

في  ما ال يرضبيه". وبارك هللا رليزابيث الرضبا، وأعطيه فرصبة ليخطىء عندما يجد 
وبعبد أيبام مليلبة من والدة ابنهبا األوةر "هيرمبان" ارتبدت ثوبًبا   ،ولويس ببأربعبة أافبا 

رماديلا وأخذت الرضبيع بين يديها وتسبلل  سبرلا من القصبر، وسبارت حافية القدمين 
ملةي  رلى كنيسببببببببببة المدينة ووضببببببببببع  الطفل على المذبس مانلة: "ربي وإلهي، بكل

أعطيبك ابني كمبا أعطيتني ريباا، أرجوك أن تقةبل هبذا الطفبل البذي أغمرا ببدموعي  
 ليكون من خدامك وأصدمانك وباركه".
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م، حشببببببببد لويس جيشببببببببه وأبحر في حملة صببببببببليةية رلى    1227وفي خريف  
األراضببببببببببببي المقدسببببببببببببة، تارًكا رليزابيث واألافا  في رعاية أخيه هنري. ولكن هذا 

الحزن الشبببببببديد، فبعد وم  مصبببببببير من مغادرته، أصبببببببيب الرحلة لم تجلب سبببببببوى  
البذين  -لويس بحمى أودت بحيباتبه، وفي نفس الومب  فبإن المسببببببببببببببؤولين ببالقصببببببببببببببر

-احتقروا حماسببببببببببة رليزابيث الدينية واسببببببببببتخدامها للثروة الملكية لمسبببببببببباعدة الفقراء
حرضببوا هنري لينقلب ضببد رليزابيث. ولكي يدعم هنري دعواا في حقه في العرل، 

 طرد رليزابيث وأافالها من مصر فارتةرج ومن كل األراضي الملكية.أمر ب
ومبا  لهبا أحبد المسببببببببببببببؤولين ببالقصببببببببببببببر: "لقبد دمرتِّ البدولبة وببددتِّ ممتلكباتهبا 
وجلةب  العبار على توجبك، وعليبه، عليبك أن تغبادري القصببببببببببببببر على الفور ببأمر 

بيث ربا  الدوق هنري". وفي دهشبببببتها من هذا القرار القاسبببببي المفاج ، سبببببأل  رليزا
فرفا هذا المسببببببببببببؤو  الةها  ،وان من الممكن رمهالها بعا الوم  لتعد لرحيلها

بحزم ومبا : "اتركي هبذا المكبان فوًرا". وكبان هبذا بعبد  هر يوم من أيبام الشببببببببببببببتباء  
القببار ، وكببانبب  الريبباح الببباردة تهببب على سببببببببببببببفس الجةببل، عنببدمببا دفع الحرا  

لقصببببببببببببببر وأغلقوا الةواببات المعبدنيبة ببإليزابيبث وأافبالهبا ورفيقتين، خبارج أسببببببببببببببوار ا
الضببببببببببببخمة خلفهم. فحمل  رليزابيث افلتها بين براعيها، وأما بامي األافا  فكانوا 
يبكون وهم سبببانرون عةر الممر الضبببيل المؤدي رلى أيزناخ. وعندما حل المسببباء، 
وبانب  تبحبث عن ملجبأ لهبا وألافبالهبا، ولكن البدوق هنري كبان مبد َحظ َر أهبل أيزنباخ 

وأااعه شببعب أيزناخ الجبان. وبعد   ،عدة رليزابيث بأي شببكل من األشببكا من مسببا
فقال   ؛سبنوات من رنكارها لذاتها مكرسبة نفسبها في خدمتهم، لم يفتس أحد بيته لها

رليزابيببث وهي تبكي: "لقببد أخببذوا مني كببل مببا كببان لي، وليس لببدي اآلن سببببببببببببببوى 
الليل في كوخ خلفي   الصبببالة رلى هللا". أخيًرا سبببمس لها صببباحب فندق بأن تقضبببي

مخصبببر لخناتيرا، ونام  رليزابيث وأافالها في هذا الكوخ. وعند منتصبببف الليل  
بينما نام أافالها دون اعام، سببببمع  رليزابيث صببببوت أجرا  دير الفرانسببببيسببببكان 

فنهضبببب  لتتعةد مع الرهبان بوي الثياب الةجني ه، والة     ،الذي شببببي دته هي وتوجها
شبببببكر هلل على المحن التي أرسبببببلها لها، ثم صبببببل  بصبببببوت منهم أن يرتلوا ترنيمة  
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مرتفع مبانلبة: "رلهي، لتكن مشببببببببببببببيئتبك، لقبد ولبد أافبالي من نسببببببببببببببل ملكي، وهبا هم 
يعانون الجوع وليس لهم أين يسببببببببندوا رؤوسببببببببهم، فباألمس كن  دومة في مصببببببببور 
موية، وكن  أمتلك الغنى الوفير، واليوم أنا شببببببببحابة وال يوجد من يقةلني". ومكث   
رليزابيبث وأافبالهبا في الكنيسببببببببببببببة لعبدة ليباٍ  ومبالب : "هبذا بيب  هللا، وعلى األمبل لن  

 يستطيع أحد أن يطردني منه".
ولجأت رليزابيث رلى التسبببببببببو   حتى تطعم أافالها، وفيما بعد بدأت تكسبببببببببب  
 يشبها من غز  الصبوف. وفي فقرها كان  تحتجز جزًءا من كل وجبة لتسباعد به 

ولم تشبببببتكي ولكنها مةل  نصبببببيةها بشبببببكر متذكرة معاناة الرب يسبببببوع،  ،المحتاجين
وصبببل  مانلة: "نعم يا رب، رن كن  سبببتكون معي سبببأوون معك، وأتمنى أال يأتي  

 اليوم الذي يفصلني عنك".
وفيما بعد فإن الفرسببببببببان المجسببببببببتانين، الذين كانوا أصببببببببدماء الدوق السببببببببابل، 

فاسبببببببببببتخدم  تلك الموارد    ،من الممتلكاتهنري على رعطاء رليزابيث جزًءا   أجةروا
لةناء مسبتشبفى ولرعاية الفقراء، وبعد بلك أعط  كل ما لديها للفقراء بل وصبمم   

 على الفقر، فأخذت تغز  الصوف وتخدم المنةوبين.
وعندما سببببببببمع والدها ملك المجر بأن ابنته تعية في فقر، أرسببببببببل لها على  

كان في أبهى ثيابه عندما وجد رليزابيث الفور سببببفيًرا ليحضببببرها رليه، فالسببببفيرالذي 
تغز  الصببببوف في كوخ مظلم، انفجر في البكاء وما : "هل رأى أحد من مةل ابنة 
ملك تغز  الصببببوف؟" وركع على ركةتيه متوسبببباًل رياها حتى تعود معه رلى المجر 
ل كببأميرة، ولكنهببا مببالبب : "أنببا خبباائببة حقيرة، لم أاع نببامو  هللا كمببا  حيببث تعببامببَ

ن يجطاع". فسبببألها: "من دفعك رلى هذا الحالة البانسبببة؟" فأجابته: "ال أحد،  ينبغي أ
ولكن غنى ابن أبي السبببببماوي غير المحدود، الذي أعطى نفسبببببه مثاال ليعلمني أن  

 أحتقر الغنى".
فقا  وهو باسببببببطي برا يه إلليزابيث المكسببببببورة: "هلم اآلن أيتها الملكة النةيلة،  

تعببالي وامتلكي مملكتببك وميراثببك". فببأجببابتببه: "أنببا تعببالي معي رلى والببدك العزيز،  
أرجو بالفعل أن أوون مد امتلك  ميرا  أبي، أال وهو الرحمة األبدية لربنا يسببببببببوع 
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السبببفير بالرحيل، مام  من على مغزلها وأمسبببك  بيدا برفل   م  المسبببيس". وعندما هَ 
اه الملكي، ومال  له: "مل لوالدي العزيز بأني أسبببببببببببببعد حااًل مما هو عليه في بال

، عليه أن يفرح ألن لديه ابنة تخدم ملك السموات".  وعو  أن يحزن علي 
وبعد مضببببببببببببببي وم  مليل، التم  رليزابيث الفرال بسببببببببببببببةب ارتفاع حرارتها، 
و ل  تعاني لمدة أسبببةوعين يعتصبببرها األلم، ولكنها  ل  مملوءة بالسبببالم موا بة 

ا: "لنتحد  عن يسببببببوع الذي على الصببببببالة، وكان  كلماتها األخيرة رلى أصببببببدمانه
ا". ومات  رليزابيث في     1231نوفمةر    19جاء ليفدي العالم، وهو سببببيفديني أيضببببً

 م وهي في الرابعة والعشرين من عمرها. 
.... 
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 جون ويكليف 
 

 كوكب الصبح لعصر اإلصالح
 

  م 1384 –م  1330جون ويكليف  
م، عندما أجدين   1378سببببباد االضبببببطراب في جامعة أوسبببببفورد خال  شبببببتاء 

فلقد أدى    ؛جون ويكليف، راند الفالسببببببفة والالهوتيين بأوسببببببفورد، من كنيسببببببة روما
غرغوريو  الحادي عشبببر من أفكار ويكليف رلى أن يرسبببل رلى ملك سبببخط البابا 

رنجلترا ورنيس أسببببامفة كانتربري ورنيس جامعة أوسببببفورد، خطاًبا مختوًما يعلن فيه 
: "رن جون ويكليف يجخرج من ملبه القذر أشببببببببببببر  بأن ويكليف مهرال، فكتب يقو 

وألعن الهراقبات، فهو يبأمبل أن يخبدع المؤمنين ليقودهم رلى حبافبة الهالك، ويريبد 
أن يقلبب الكنيسببببببببببببببة وأن يجلبب البدمبار على أراضببببببببببببببي البدولبة. َألقوا ال با على  

 ويكليف في الحا ، واحجزوا حتى يلتئم مجلس الكنيسة ليصدر حكمه النهاني".
وعرف الجميع أن هذا الكلمات الصببببببببببببببارمة الصببببببببببببببادرة عن البابا، تعني أن 
ويكليف سبببيجحرق مريبا على السبببارية، وليس هناك سبببةيل إلنقابا سبببوى بأن يتراجع  
ويقو  ببأن تعباليمبه كبانب  خباائبة ويطلبب الغفران. ولكن هبل سببببببببببببببيتراجع ويكليف؟ 

سببباؤالت التي ألق  وإبا لم يفعل، هل سبببيتم ال با عليه ويعدم؟ كان  هذا هي الت
 بظاللها على االب جامعة أوسفورد وأساتذتها.

وبرغم من صببببببغر حجمه وضببببببعف جسببببببدا، رال أن ويكليف كان أموى واعظ 
ومعلم في أوسفورد. وكان  "الهراقات الشريرة" التي كتب عنها البابا هي كالتالي: 

ة هللا، "مبا  ويكليف رنبه يجبب على البباببا وجميع مبادة الكنبانس أن يخضببببببببببببببعوا لكلمب
وعليهم أن يكفوا عن السبعي وراء رشبباع لذاتهم الخاصبة، وأن يعيشبوا حياة الخدمة  

كما جاد  بأن الخةز والخمر في العشببببباء الرباني ليسبببببا هما   ،المتضبببببعة البسبببببيطة
جسببببببًدا ودًما ح يقيين، ولكنهما رمز وعالمة على الحضببببببور الروحي للمسببببببيس مع 

اب المقد  هو المرشبببببببببد األعلى للكنيسبببببببببة، أوالدا. ولكن أو  تعاليمه كان أن الكت
وأن الكتاب المقد  للجميع، فكان يقو : "لقد كان يسبببببببببببببوع يعلم النا  ببسبببببببببببببااة 
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بلغتهم الخاصبببببببببة، وفي يوم الخمسبببببببببين أعطى الروح القد  الرسبببببببببل موهبة التكلم 
بألسبببببنة، حتى يسبببببتطيع كل واحد أن يسبببببتمع رلى األخبار السبببببارة )اإلنجيل( بلغته 

 التي يفهمها".
وهكبذا عمبل ويكليف وأتبباعه على ترجمبة الكتباب المقبد  رلى اإلنجليزية مدة 
أحد عشبببببببببببر عاًما. و ل يقو  لمعاونيه: "ركزوا على هذا العمل، فإبا مرأ شبببببببببببعب 

باع يسببوع  رنجلترا الكتاب المقد  بأنفسببهم، سببيكون هذا هو أفضببل ضببمان لهم الت ِّ 
 المسيس والدخو  رلى السموات".

وصببببببر ح أحد رجا  الكنيسببببببة  ،تعد ت على موانين الكنيسببببببة ولكن هذا التعاليم
مبانال: "من الهراقبة الحصببببببببببببببو  على الكتباب المقبد  بباللغبة اإلنجليزيبة، فبإعطباء 
العامة الكتاب المقد  يشببببه رلقاء الدرر مدام الخناتير". فرجا  الكنيسبببة لم يرغةوا 

وا نفوبهم وأن  في أن يدر  الشبببببببببعب الكتاب المقد  بأنفسبببببببببهم، خوًفا من أن يفقد
 يؤثر بلك على وحدة كنيسة روما.

وأراد البابا أن يومف جون ويكليف وآراءا مرة وإلى األبد، وبلك بإدانة كتاباته 
والحكم عليه بالموت، فمابا يفعل ويكليف؟ هل سيحاو  رنقاب نفسه ويقو  رنه كان 

يخضبببببعوا لقادة مخطًئا؟ هل سبببببيقو  ألتباعه بأن يتركوا الكتاب المقد  جانًبا وأن  
لم يتراجع جون ويكليف الةتبة، ببل كبان يقو : "رن البباببا ال يتمتع   ،الكنيسبببببببببببببببة؟ ال

بسببببببلطة رصببببببدار األحكام أوثر من أي كاهن آخر، وينبغي أن تجطاع كلماته، فقط 
 فأنا تح  عهد ااعة نامو  المسيس". ،عندما يتبع كلمات المسيس

ك؟ ومابا عن مكانك بالجامعة؟ وسأله أحد تالميذا يوًما مانال: "ما هو مصير 
وعن حياتك؟" فأجابه ماناًل: "عندما أتي  رلى أوسببببببببببببببفورد من حوالي ثالثين عاما، 
ون  منجذًبا لحكمة العالم، فلقد أردت الشبببهرة مةل أي شبببيء آخر، ورغة  في أن  
يكرمني النا ، ولكن أحمد هللا الذي خل ر نفسبببببببي وأراني أمجاد كلمتهل وأنا على  

 د التباع تعاليم الكتاب حتى رلى الموت ربا لزم األمر".أتم استعدا
ثم جبباء موت البببابببا غرغوريو  المفبباج  مةببل أن يرى رعببدام ويكليف، وتبع 
هذا صببببببببببببراع عنيف حو  من ينبغي أن يخلفه، صببببببببببببراع مك ن ويكليف من متابعة  
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ة تعليمبه وكتبابباتبه وترجمباتبه وتبدريببه للشبببببببببببببببباب، ليبذهةوا ويعظوا ببالحل الكبامبل لكلمب
هللا، وكان يقو  لهم: " يشوا حياة مصلية ومقدسة وأمينة. لتكن أعمالكم مست يمة،  

ألن مثا  الحياة الصبببببالحة هو الذي  ،حتى ال يسبببببتطيع أحد أن يجد بكم أي خطأ
 يحرك اإلنسان، أوثر من الوعظ الصحيس وحدا".

لكتاب وبدأ المئات من الشبباب، الذين ارتدوا ثياًبا بنية بسبيطة، في التجو  با
المقد  المكتوب بخط اليد باللغة اإلنجيليزية، وسبببببببافروا في أنحاء بريطانيا يقرأون  
من الكتاب المقد ، ويكرتون باألخبار السارة عن يسوع المسيس وينشدون مزامير  
التسبببببببايبس. وبدأ الطالب يتوافدون على أوسبببببببفورد من جميع أنحاء أوروبا، ثم عاد  

لكتاب المقد  رلى لغاتهم ويخةروا أهل بالدهم عن  الكثيرون رلى وانهم ليترجموا ا
يسببببوع المسببببيس بلغتهم. وأجالل على هذا الجماعة اسببببم "لوالرديين". وال يعرف أحد 
لمبابا أجالل عليهم هبذا االسببببببببببببببم، لعلبه جباء من الكلمبة القبديمبة "لولين" والتي تعني 

 يرنمون.
ا به المتجولين: "بعبد أن تنتهوا من عظباتكم، توروا    وكبان ويكليف يقو  لوعب 

المرضبببببى والمسبببببنين والفقراء والعميان والمقعدين، وسببببباعدوهم بقدر اسبببببتطاعتكم". 
ن حب النا ، ومةل الكثيرون المسيس وبدأوا يتعلمون و وبهذا األعما  ربس اللوالردي  

ولمبة هللا ألو  مرة في حيباتهم. ولم يقةبل الكهنبة المحلي ون هبذا األمر، وحصببببببببببببببلوا  
بومف المبشببببببببرين، وكانوا ينتظرون مجيء المبشببببببببرين عند على حكم يسببببببببمس لهم 

ولكن النا  انحاتوا للكارتين وشببكلوا دانرة حولهم  ،دخولهم المدينة لينقضببوا عليهم
 ليحموهم من أي أبى.

م، بدأ غضببببببب كةير أسببببببامفة كانتربري يتصبببببباعد، بسببببببةب  1382وفي عام 
كنسبببببببي لسبببببببحقهم. ولكن  لذا دعا النعقاد مجلس ؛التأثير المتزايد لويكليف وكارتيه

عندما شبببرع المجلس في كتابة حكم ردانة ضبببد ويكليف، ضبببرب لندن تلزا  مروع 
الكنيسبببببببببببببببببة  فيببببه بعنف. وتردد رجببببا   كببببانوا مجتمعين  الببببذي  المةنى  تلز  حجر 
المذعورون، من المضببي مجدجما في هذا الموضببوع، ريمانا منهم أن هللا كان غاضبببا 

اهم بقوله: "أال تعلمون بأن األر  تطلل ولكن رنيس األسبببببببببامفة مسببببببببب    ،من عملهم
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أبخرتهبا الضببببببببببببببارة التي تفقبد مبدرتهبا عنبدمبا تخرج رلى األر ؟ بنفس الطريقبة، ربا  
ا لمشبباول الكنيسببة". وعلى   تخلصببنا من الرجا  األشببرار من مجتمعنا، سببنضببع حدل
صببببعيد آخر صببببر ح ويكليف أن الرب مد أرسببببل هذا الزلزا ، ليوب  هراقات رجا  

 ، مثلما "ارتجف  األر  عندما مات يسوع على الصليب".الكنيسة
وهكذا أدان المجلس ويكليف، وضبببببببببببببغط رنيس األسبببببببببببببامفة على الملك حتى 
يسببببببببببببرع بإلقاء ال با عليه في الحا ، وما  للملك: "ربا سببببببببببببمحنا لهذا الهراومي 

منشببببببببببدي    - باالسببببببببببتمرار، فإن دمارنا محتوم. علينا أن نجسببببببببببكِّ  هؤالء اللوالرديين
أمر المزا وألن  واللوالرديين.  ويكليف  على  ال با  بببببببإلقبببببباء  الملببببببك  فببببببأمر  مير". 

 االضطهاد صدر دون موافقة مجلس العموم، أمر المجلس بإلغانه.
ا كنسبببببببيلا في أوسبببببببفورد  وتجاهل رنيس األسبببببببامفة مجلس العموم وعقد مجلسبببببببً
واسبببببتدعى ويكليف، الذي لم يكن في صبببببحة جيدة ليقف أمامه. وتوسبببببل أصبببببدماء  

فببأجببابهم ويكليف: "مببابا تقولون، هببل أ ية    ،رليببه حتى ال يمثببل أمببامهم  ويكليف
العاصبببببفة فأنا في انتظارها". وهكذا واجه ويكليف  ن صبببببامًتا؟ هيهات. فلتهجب ِّ وأوو 

مضبطهديه ووب خهم على عدم سبلوكهم وفل كلمة هللا، وعلى تضبليل الشبعب وعلى  
مجنهيا حديثه بالقو : "في اسببتخدام مناصببةهم من أجل تحقيل مكاسببب أنانية. وما   

النهاية ال بد وأن تنكشبببببببببببف الح يقة". وترك المجلس وخرج، ولم يتجرأ أعداؤا على  
 التفو ا بأية كلمة.

ا   وهكذا اجرد ويكليف من جامعة أوكسبببفورد، ولكن انقسبببامات الكنيسبببة وأيضبببً
البدولبة، حبالب  دون ال با عليبه وإعبدامبه. ولم ينسببببببببببببببحبب ويكليف بهبدوء، ولكنبه 
اسبتمر في الكتابة وترجمة الكتاب المقد  والوعظ ماناًل: "ليس لقانون الكنيسبة أية 

عقدت العزم أن أوون مؤمًنا وأضببببببببباف ماناًل: "لقد  ،سبببببببببلطة عندما يقاوم كلمة هللا"
 ا من كل ملةي بنعمة هللا، وسأ ل ما حيي ج أبشر بكلمة هللا وأدافع عنها".ح ي يل 

سببكتة دماحية، ولكن أتباعه واصببلوا العمل،  وبعد سبنتْين توفي ويكليف جراء
غير أن مادة الكنيسبة عقدوا العزم على سبحل اللوالرديين، فأمروا بحرق كل الكتب 
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المقدسة المترجمة رلى اإلنجليزية، وكل كتابات ويكليف، مع الكثير من اللوالرديين 
 أنفسهم.

أضبباءا ومع بلك فشببل هذا االضببطهاد الشببر  في رافاء نور اإلنجيل الذي  
الرب من خال  جون ويكليف، ولقبببد أثرت كتبببابببباتبببه فيمبببا بعبببد على مبببادة حركبببة 

ولهذا السببببةب عجرف ويكليف بأنه "ووكب صبببببس عصبببر    ،تسببببتانتيةو اإلصببببالح الةر 
 اإلصالح".

م، أي بعد وفاته بأربع وأربعين عاًما، أخرج مادة الكنيسببببببببببببببة   1428في عام  
تعاليمه، تم حرق بقايا جسبببببببببد جون ويكليف  عظام ويكليف. وكرمز على شبببببببببجب 

وألقوا برماد جثته في مجرى ماني يسبمى سبويف . وبعد سبنين كثيرة كتب عنه أحد 
المؤرخين اإلنجليز يقو : "لقد أحرموا عظامه وألقوا رمادها في السبببببببببببببويف ، جدو  

ريان، الذي حمله رلى جدو  األفون ومن األفون رلى سبيفيرن ومن جالمياا سبريع ال
سبببببببببببيفيرن رلى البحار الضبببببببببببيقة ومنها رلى المحيط الكةير. ومثلما انتشبببببببببببر رماد ال

 ويكليف، انتشرت رسالته في جميع أنحاء العالم".   
... 
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 جون هاس  
 

 رائد اإلصالح
 

 م 1415 –م  1369جون ها   
م، على ما   1412أوتوبر    2حصببببببببببل كهنة براو، التي تقع في بوهيميا، في  

البابا، وهو رصببببببببدار مرسببببببببوم بإلقاء ال با على جون ها   وانوا يلتمسببببببببونه من 
 يمنعه من وعظه ويحرمه كنسيلا، ويدمر كنيسة "بي  لحم".

، الراند الالهوتي وواعظ برا  ، بمثابة الشبببببوكة المغروسبببببة ولقد كان جون ها  
في جنب القسباوسبة لسبنوات، فلقد كان  كنيسبته "بي  لحم" تع  بالشبعب لما تقدمه 

لغة الشبعب وليس بالالتينية  ،خدمات. وكان ها   يقدم خدمته باللغة التشبيكيةمن 
وما الب البابا، فكان يعظ بكلمة هللا ويدين كسبببببل رجا  الدين وجشبببببعهم. عندنذ، 
وبعد تحريا القسببببباوسبببببة وبعا من مادة المدينة، اجتمع حشبببببد غفير من النا  

"هلم يا رجا ، لنذهب رلى   خارج مجلس الشببيوخ. وأخذ مادتهم في الصببياح مانلين:
ونيسبببببة بي  لحم ونلقي ال با على ها   المهرال، ونهدم هذا الكنيسبببببة". ولكن 

 شعب كنيسة "بي  لحم" احتشدوا دفاًعا عن راعيهم وعن كنيستهم.
: "أيهبا اإلخوة واألخوات، هؤالء النبا  يريبدون أن يعوموا كلمبة  فقبا  لهم هبا  

ي ِّ  دت من أجل خدمته". فواجه أصببببببببدماء ها   هللا المقدسببببببببة ويحطموا كنيسببببببببة شببببببببج
الجماهير الغاضبببة المحتشببدة، حتى انصببرفوا دون ها   ودون أن يؤبوا الكنيسببة. 
ولكن أعداءا لم يكف وا عن مهاجمته، فوضببببببببببببببع البابا كل مدينة براو تح  الحرمان  

فحد  انقسببببام  ؛ومنع الخدمات الكنسببببية، حتى تلقي السببببلطات ال با على ها   
ة بين مؤيبدي هبا   ومؤيبدي الببباببا، وتفببامم التوتر ونشبببببببببببببببب الكثير من في المببدينبب

النزاعات، ولم يذعن جون ها   لحظر البابا، ولكنه اسببببببببببببببتمر في الكراتة باألخبار 
وكان يقو : "لقد أمر المسببببببببيس تالميذا بأن يذهةوا رلى العالم   ،السببببببببارة عن يسببببببببوع

ما الب المسببببببببببيس أن  وأضبببببببببباف: "ال يسببببببببببتطيع أي بابا أن يمنع    ،أجمع ويكرتوا"
 يجعَمل".
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وبالرغم من نفي ملك بوهيميا لها   من براو، فإن الجموع كان  تحتشبببببد في  
الحقو  والغابات والقرى والقالع لتسببببتمع رليه، وبقي على اتصببببا  بشببببعب كنيسببببته 

وكبان يتسببببببببببببببلبل أحيبانًبا رلى المبدينبة ليزورهم، وكتبب لهم في   ،عن اريل الخطباببات
ين في ات باع الكتاب رحدى المرات: "رن أوثر  شبببببببببببببيء يريحني، هو أنني أراوم جاد 

م كبل مبا لبدي  من كلمببة هللا". وكبان   المقببد ، وأالببب منكم أن تصببببببببببببببل وا حتى أمبد ِّ
بعا من أصببببببدمانه ملقين بشببببببأن سببببببالمته، فطلةوا منه أن يتنات  بعا الشببببببيء 

 ،بذلك  فرد عليهم ماناًل: "سببببببببببأعترف بالمسببببببببببيس االما يمنحني النعمة لل يام ،للبابا
ر ِّفسبببببببببأ ل أماوم، كل التعاليم الخاائة حتى الموت، فالموت ال أفضبببببببببل من   مشبببببببببَ

 الحياة الباالة".
واسببببتمر يكتب ويعظ ويقاوم حظر البابا لمدة عامين، وأخذ عدد المناصببببرين 
له في التصبببببببببباعد. وعندما تصبببببببببباعد االضببببببببببطراب، خشببببببببببي اإلمةرااور األلماني 

رااوريته، لذا اسببتحث ملك بوهيميا سببيجيسببموند من وصببو  االضببطرابات رلى رمة
على ررسببا  ها   ليمثل أمام المجلس الكنسببي في المدينة السببويسببرية كونسببتانس. 
ووعد اإلمةرااور بحماية ها   من أي أبى مد يتعر  له، وأعطاا خطابا رسببببببميلا 
  ،للحماية، ليذهب ويعود به من كونسببببببببببببتانس. فوافل ها   بسببببببببببببرور على الذهاب 

دفباع عن تعباليمبه أمبام المجلس، فكتبب لإلمةرااور مبانال: "تحب   حيبث كبان يتوق للب
ل أمام المجلس، وأرجو أال أخشببى من االعتراف الخطاب الرسببمي بالحماية، سببأمثج 

بيسبببببببوع المسبببببببيس، ولو امتضبببببببى األمر أن ألقى حتفي من أجل الحل المذكور في 
 شريعته".  

مةرااوري  إلا وحذرا الكثيرون من شببببعب كنيسببببته أال يثل في مرسببببوم األمان
هبذا ، وغرغرت أعين أحبدهم ببالبدموع وهو يبأخبذ بيبد هبا   ويقو : "ليكن هللا معبك، 

ليجاتك ملك السببببماوات   ،أخشببببى أال تعود رلينا مرة أخرى سببببالًما، أيها المعلم جون 
 خيًرا عن التعاليم الصالحة والح ي ية التي تلقيتجها منك".
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المسبببببببببيس مد عجذ ِّب من أجل وودع ها   شبببببببببعب كنيسبببببببببته ماناًل: "تذكروا أن  
مختاريه، وإبا كان موتي سبببيمجد اسبببمه ، فليمنحني نعمة ألتحمل بشبببجاعة الشبببر  

 الذي سيلحل بي. ليحرسكم الرب وليقودكم رلى السالم األبدي والمجد األبدي".
وتوجبه هبا   رلى كونسببببببببببببببتبانس تحب  حراسبببببببببببببببة اثنين من جنود الكباتبدرانيبة  

يا رلى سبويسبرا ثالثة أسبابيع، وخرج  الحشبود المسبلحين. وأخذت الرحلة عةر ألمان
لتشببببباهدا ولتسبببببمعه. وأينما بهب كان يترك نسبببببخة من الوصبببببايا العشبببببرة، فلم يكن 

 النا  في تلك المناال يعرفون شيًئا عن الكتاب المقد .
وبالرغم من وعد اإلمةرااور بالحماية، فلم يماِّ وم  اويل على وصببببببببوله  

قوا في تنزانببة متعفنببة بجوار بببالوعببة مفتوحببة. حتى ألقى الجنود ال با عليببه وأل
وأثرت الرانحة النتنة والهواء الملو  على صببحته، وأصببابته بصببداع شببديد وداهمته 
نوبات تقيؤ شببببديدة. وبالرغم من حرمانه من كتابه المقد  ومن كتبه، وبالرغم من 

كن مرضببببببببببببه وجوعه ومن ربطه في السببببببببببببالسببببببببببببل لياًل ونهاًرا، فإنه أََعد  دفاعه. ول
المجلس لم يكن يعتزم أن يعطي الفرصبببببببببببة لها   حتى يدافع عن نفسبببببببببببه، فقرروا  

ا أن يتنبات  عن تعباليمبه وإال يجحرق  فطلبب هبا   محباميبلا ليتحبد  ببالنيباببة   ؛مسبببببببببببببببقبً
رد عليهم مببباناًل: "رًبا عنبببه، فبببأجبببابوا: "نحن ال نمنس هبببذا االمتيبببات للمهراقين". ف

 سيكون ماضيكم مريًبا".عني الرب يسوع المسيس، الذي  فليحامِّ 
وأخيرا وبعد المعاناة ألشبببهر من السبببجن والصبببداع وآالم المعدة، تم رحضبببار 
ها   رلى الكاتدرانية ليمثل أمام المجلس، ويسبببببببببببتمع رلى االتهامات الموجهة رليه.  
فأجلسببوا على كرسببي خشببةي عاٍ  في وسببط الكاتدرانية، محاًاا باألمراء واألسببامفة  

بينما اعتلى اإلمةرااور سببببببيجيسببببببموند كرسببببببي العرل،  ،هوتيينوالكارديناالت والال
ثم وضببببببببعوا   ،وفاح  رانحة البخور المتب ية من القدا  الذي أماموا مةل وصببببببببوله

أمام ها   على المنضبببببببببببدة، مجموعة كةيرة من الكتب واألوراق، وسبببببببببببألوا مانلين: 
: "أنبا "هبذا الكتباببات لبك، هبل تعترف ببأنهبا مليئبة ببالتعباليم الخباائبة؟" فبأجبا بهم هبا  

على أتم استعداد للتراجع عن أي شيء بها، ربا أثةتم لي من الكتاب المقد  بأنها 
خاائة". فتقدم أحد المسببببببتشببببببارين وأمسببببببك بأحد الكتب، وصبببببباح العديد من رجا  



103 
 

المجمع: "احرمه". فطلب المسببببببتشببببببار منهم الهدوء، ومرأ فصببببببال مصببببببيرا بصببببببوت 
ه: "هبل تتراجع عن هبذا الكالم؟" وعنبدمبا وعنبدمبا انتهى من القراءة سبببببببببببببببألب  ،مرتفع

حاو  ها   االسبببببتشبببببهاد ببعا من فقرات الكتاب المقد  وكتابات آباء الكنيسبببببة 
ليدافع عن هذا الفصل، ارتفع  من المجلس صيحات تشبه عواء الذناب وصرخوا  
مببببانلين: "دعببببك من حججببببك، أجببببب بنعم أو ال". وكلمببببا حبببباو  التحببببد ، كببببانوا 

وعندما اسببببتطاع أن يقو  رن يسببببوع وحدا هو رأ  الكنيسببببة يقااعونه بصببببياحهم. 
والةوا منه مرة أخرى   ،وليس البابا، هز أعضبباء المجلس رؤوسببهم وضببحكوا عليه

فقببا  لهم: "من األفضبببببببببببببببل لي أن يعلل   ؛أن يقةببل حكم المجلس ويعترف بخطئببه
حجر الرحى حو  عنقي وأجلَقى في البحر، مةل أن أنكر الحل اإللهي". وسببببببببببرعان 

مجرِّىء الحكم: "أن المجلس المقد  رب يضبببع هللا وحدا نصبببب عينيه يدين جون  ما
 ها   بالعناد والهراقة".

فرد ها   عليهم مانال: "لم أون عنيًدا أبًدا، وال أالب رال أن توضحوا لي من 
الكتباب المقبد  أين أخطبأت". ونظر هبا   رلى اإلمةرااور البذي وعبدا ببالحمبايبة،  

ثم جثا ها   على ركةتيه وصببلى بصببوت  ،وأدار رأسببه ولم يقل شببيًئافاحمر  وجهه  
مرتفع ماناًل: "يا مسببببببببببببيس هللا، لقد أدان المجلس كلمتك. يا رب   يا يسببببببببببببوع اغفر 
 ألعداني، فأن  تعلم بأنهم يتهمونني باااًل. اغفر لهم من أجل رحمتك العظيمة".

بأصببببببببببببابعهم عليه ومل دوا  وتوال  ضببببببببببببحكات رجا  المجلس الذين أشبببببببببببباروا  
صببببببببببببببالتبه. وحو   المجلس هبا   رلى حكببام مبدنيين، وهؤالء حكموا عليببه ببالموت  
حرًما. ومةل رعدامه، وضبع سبتة أسبامفة ثياًبا كهنوتية حو  كت يه، ووضبعوا في يدا 
وأ  العشبببببببباء الرباني، ثم جردوا من تيه مانلين: "رن هذا الرجل لم َيعجد خادًما في 

. ونزعوا منه الكأ  وما  أحدهم: "نحن ننزع كأ  الخالخ منك ونيسببببة المسببببيس"
 يا يهوبا اإلسخريواي".

: "ولكنني أثل في الرب أني اليوم سببببببببببببوف أشببببببببببببرب من كأ   فأجابهم ها  
ه، وضبببعوا على  نالخالخ مع الرب يسبببوع المسبببيس في ملكوته". وبينما كانوا يلعنو 

:  ؛س الهرااقة"رأسببببه  بعة مرسببببوم عليها شببببيااين ومكتوب عليها: "رني فقا  ها  
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"رن رلهي يسبوع المسبيس لبس تاجا من الشبوك من أجلي، فِّلَم ال أرحب بارتداء هذا 
فنظر ها     ؛من أجله؟" وصباح أحد األسبامفة ماناًل: "واآلن نسبلم روحك للشبيطان"

رلى السبببماء وما : "أما أنا، فأسبببتودع روحي بين يدي يسبببوع". وتح  حراسبببة ألف  
دوا ها   خال  شبببببوارع المدينة، مانعين النا  المحتشبببببدة على  حار  مسبببببلس، امتا

او  الطريل من التعر  له. وتبعهم جمع كةير رلى موضببببع تنفيذ حكم اإلعدام.  
وهناك جثا ها   على ركةتيه، وبدموع في عينيه صببببببببلى بعا اآليات من سببببببببفر  
ا المزامير وما : "يا رب في يديك أسببببتودع روحي، سبببباعدني يا رب أن أحتمل هذ

وربطوا يببديببه خلف  هرا   الميتببة المشببببببببببببببينببة، من أجببل الكراتة بببإنجيلببك المقببد ".
بسبببببلسبببببلة مديمة، وثةتوا رمةته في السبببببارية، ثم ما : "رن ربي يسبببببوع رجبط من أجلي  

 بسلسلة أموى من هذا، فلمابا أخجل رًبا من هذا السلسلة الصدنة؟"
لنيران، صبباح أحد وبينما كانوا يجمعون حوله الخشببب والقة، ليضببرموا فيه ا

: "وعن أي خطبببأ أتراجع؟  النةالء: "ال يزا  هنببباك ومببب  للتراجع". فبببأجببباببببه هبببا  
سبببأموت اليوم في اإليمان بإنجيل يسبببوع المسبببيس الذي كرتت به". وعندما أشبببعلوا  
النيران بدأ يرتل بصبببوت مرتفع ماناًل: "يا يسبببوع يا ابن هللا الحي ارحمني". ثم ألقوا  

 لنيران، وجمعوا كل الرماد وألقوا في نهر الراين.بمالبسه وحذانه في ا
ومد ألهم موت ها   عشببببببببببببببرات اآلالف من رجا  مدينته، ليتبعوا المسببببببببببببببيس  
بجرأة. وبعد مرور مانة عام، فإن ثباته في كلمة هللا شج ع مارتن لوثر والمصلحين  
 اآلخرين في ريمبانهم ببأن الكتباب المقبد  هو الم يبا  األعلى للحل. ومبدح لوثر
شببببببببببببببجباعبة هبا  وأمبانتبه وإيمبانبه، وكتبب عنبه مباناًل: "ربا كبان هبا   مهراقًبا، رًبا ال 

   يوجد شخر تح  الشمس يمكن أن يعتةر مسيحيا ح ي يا".
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 مارتن لوثر
 

 أبو عصر اإلصالح
 

  م 1546 –م  1483مارتن لوثر 
م، وبينما كان  الشببببببمس تجلقي بضببببببونها  1517في أحد أيام أواخر صببببببيف 

كبان جمعي غفير من   ،البذهةي فوق مبدينبة ألمبانيب ة ببالقرب من حبدود سبببببببببببببباوسببببببببببببببونيبا
القرويين والتجار واللوردات والسبببببببببببببيدات ينتظرون بشبببببببببببببغف، حين أجالق  األبواق 

يترأسببببببببببه محافظ المدينة، وخلفه  ،معلنة عن امتراب موكب كةير من ميدان المدينة
والةيضببببببببببببببببببباء  الحمراء  األلوان  بات  الالمعببببببة  األعالم  رافعين  والرهبببببببان  الكهنببببببة 

المسبببببببببيس والمفاتيس الذهةية التي تمثل سبببببببببلطة البابا. واألرجوانية، مجَزي نة بصبببببببببليب 
ودخبل الواعظ الطواف في ردانبه األبيا في عرببة مزخرفبة. وأخيرا وصببببببببببببببل أحبد 
رجا  الكنيسبببببببببببة ورفع وسبببببببببببادة مخملية مطرتة بالذهب عليها رموق، وكان  تحوي 
صبببببببببكوك غفران البابا، وهو خطاب بابوي يمنس الغفران. وبمجرد وضبببببببببع األعالم 

 في الميدان، هدأ الجمع وومف الواعظ "تيتزيل" ليعظ. حو  رصيف
بدأ يعظ وهو يشببير بإصبببعه رلى النا ، ويتواصببل معهم بعينيه في كل جزء 
من الميدان مانال: "انصببببببببتوا يا أبناني األعزاء، ألن هللا والقديس بطر  يدعوانكم. 

طية هل تعلمون أن حياتكم تشبببه سببفينة صببغيرة تحاصببرها عاصببفة شببديدة؟ رن الخ
والتجربة تتقابفكم، فهل تعتقدون أنكم سبببببببتةلغون السبببببببماء؟" وكشبببببببف  عيون النا  
المسببدلة أن رسببالة تيتزيل مد أصبباب  الهدف. وأضبباف: "أما اليوم بل السبباعة فلقد 

حيبث أن األب المقبد  البباببا ليو، أعلن    ،حبانب  لكم الفرصبببببببببببببببة لتجمحى خطبايباوم
غفر بعا النقود في الصندوق، وستج غفرانا خاصا لكم، فاعترفوا بخطاياوم وضعوا  

 لكم خطاياوم".
واسببببببببببببتغل تيتزيل خوف الشببببببببببببعب من المطهر، وهو مكان كان  الكنيسببببببببببببة 

يذهب رليه المسببببببببببببيحيون بعد   ،الرومانية تعتقد في وجودا بين السببببببببببببموات والجحيم
الموت ليعامةوا على خطاياهم وليتطهروا منها مةل دخو  السماء. وأضاف تيتزيل: 

أال تسبمعونهم ينادونكم   ،يا أبناني أماربكم األعزاء األموات. انصبتوا جيًدا"وال تنسبوا 
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من عذاب المطهر مانلين: "اشببببببببببفقوا علينال اشببببببببببفقوا علينال نحن في عذاب رهيب 
وبإمكانكم أن تخلصبببونا بقدر مليل من الما ، أال تضبببعون القليل من العمالت في 

مه صببببببببانًحا: "بمجرد أن ترن الصببببببببندوق وتفتحون لنا أبواب السببببببببماء؟" وأنهى كال
 العمالت في الصندوق، تنطلل الروح من المطهرل"

وأسرع الكثيرون وأفرغوا جيوبهم وعادوا رلى مناتلهم فرحين متشةثين بصكوك 
،  ا من شبببعب ويتنةرجالغفران على صبببدورهم، ضبببمان غفران الخطايا. وأخةر بع

فعبس مارتن  ؛معن رسبببببالة تيتزيل، وأروا صبببببكوكه بحما  مسبببببيسبببببهم مارتن لوثر
لوثر الذي كان يةلغ من العمر الرابعة والثالثين، ومد حلل ممة رأسببببببببببببه داللة على  

وفي محاولته   ،رهةنته وتنهد بعمل. فلقد اعتاد لوثر أن يشببببببببببتري صببببببببببكوك الغفران
للحصو  على الغفران كان حريصا على أداء كل الواجبات التي فرضتها الكنيسة، 

لى أن مرأ رسببببببببالة بولس الرسببببببببو  رلى أهل رومية ومع بلك  ل  خطاياا تؤرمه، ر
"ألن فيبه )أي اإلنجيبل( معلن بر هللا ببإيمبان إليمبان، كمبا هو مكتوب: أمبا   ،17:1

 البار فباإليمان يحيا".
ن في هذا اآليات، سببةبا في تحو   حياة لوثر، فلقد وكان الحل اإللهي، المعلَ 

يقوم به بنفسبه، بل بثقته بما فعله  اوتشبف أن الخاا  ال يتةرر أمام هللا بأي عمل 
لدت من جديد ودخل   المسبببببببببببببيس من أجله، فقا : "لقد شبببببببببببببعرت كما لو أنني مد وج

وعرف  أن هللا مد منحني بر المسبببببببببببيس باإليمان. لقد ،  الفردو  من أوسبببببببببببع أبوابه
تحم ل يسببوع عني عقاب خطيتي على الصببليب، وباإليمان يصبببس بر المسببيس هو 

ررت هذا األخبار السببببببارة لوثر من النضببببببا  من أجل الحصببببببو   بر ِّي أنا". ولقد ح
على نعمببة هللا، من خال  تيببارة األمبباون المقببدسبببببببببببببببة وصببببببببببببببكوك الغفران واآلثببار 

 المقدسة، وأصبح  خدمته تنبع من شعورا باالمتنان لخالصه.
وبدأ لوثر يعظ بأن الخطاة يتةررون باإليمان بالمسببببببببيس وحدا، ولكن شببببببببعب 

يعرف شببببببببببببيًئا عن الكتاب المقد ، مةلوا تعاليم الكنيسببببببببببببة  ونيسببببببببببببته الذي لم يكن
فلقبد آمنوا ببأنبه يمكنهم الحصببببببببببببببو  على الغفران من خال    ؛الرومبانيبة دون نقبال
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صببببببكوك الغفران والصببببببلوات للقديسببببببين وتبجيل اآلثار المقدسببببببة )أجزاء من عظام 
 القديسين وبعا من خصل شعورهم وأسنانهم(.

من اآلثار  مطعة  17000، تضببببم أوثر من  وكان  كنيسببببة القلعة في وتنةرج
 4المقدسبة، وكان  هذا هي أوةر مجموعة في ألمانيا. واد عوا أن بين هذا الرفات  

خصببببببببل من شببببببببعر العذراء القديسببببببببة مريم، وبعا من التةن الذي كان في مذود 
الطفل يسببوع، وأحد مسببامير الصببليب ومطعة خةز من العشبباء األخير. ومد صببرح 

زور كنيسببببببة القلعة في يوم جميع القديسببببببين ليكرم اآلثار المقدسببببببة البابا بأن من ي
ويدفع بعا األموا ، فإنه يقلل من الوم  الذي سببببيقضببببيه في المطهر بأوثر من 

 مليون سنة.
واشببببببببببببببتباق لوثر أن يقود النبا  خبارج  الم هبذا الخرافبات واألعمبا  البباالبة،  

يل عن الرنين: "بمجرد أن  رلى نور اإليمان بيسببوع المسببيس. ولقد شببجعته فكرة تيتز 
 ؛تنطلل الروح من المطهرل" بأن يأخذ مومًفا ريجابيلا ترن العمالت في الصبببببببببندوق 

فصببببرح علًنا بأن تعاليم تيتزيل وبيع صببببكوك الغفران، هي تعاليم تانفة. وكان يعظ   
ماناًل: "المسببببببيس وحدا هو من له سببببببلطان غفران الخطايا، أما البابا، فليس له هذا 

وال يسبببببتطيع تحرير األرواح من المطهر، فلو كان لديه هذا السبببببلطان،    السبببببلطان،
فلمببابا ال يحرر الجميع من المطهر في الحببا ؟ ولمببابا ال يقوم بهببذا العمببل دون 

 مقابل؟" 
وكتب لوثر مانمة من خمس وتسبببعين حجة وأاروحة ضبببد صبببكوك الغفران. 

لقلعبة، متحبديًبا  م، علل هبذا القبانمبة على بباب كنيسببببببببببببببة ا 1517أوتوبر   31وفي  
بذلك مادة الكنيسبة وعلماءها، لينامشبوا بيع هذا الصبكوك. ثم مام  رحدى المطابع 
بنشببببببببر هذا القانمة، وسببببببببرعان ما انتشببببببببرت في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها. وما  

، فج ر صبببببراًعا جاعتزم لوثر أن ينامشبببببه مع أسببببباتذة الجامعة ورجا  كنيسبببببة ويتنةر 
 روبا.روحيلا، غمر كل أنحاء أو 

أشببببار   ،ريماًنا من لوثر بأن الكتاب مد عل م اإلنسببببان بوضببببوح عن مشببببيئة هللا
رلى أخطاء تعاليم كنيسبببببببة روما في أمور كثيرة مثل )اآلثار المقدسبببببببة والصبببببببلوات  
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للقديسببببين وحكم البابا(، لذلك أالل عليه البابا ليو اسببببم "ابن الشببببيطان"، وأصببببدر  
هرال، ولذا فقد حرمه من الكنيسة وأدان كل مرسوما بابويلا يصرح فيه بأن لوثر م

وتاباته. واجتمع جمع غفير من الطالب واألسببببباتذة في ميدان جامعة ويتنةرج أمام 
مشببببعلة عظيمة، حيث مرأ لوثر نسببببخة من المرسببببوم البابوي بصببببوت مرتفع. وما  
لوثر: "رن هببذا المرسببببببببببببببوم يببدينني دون أي دليببل من الكتبباب المقببد ، فببإبا كنبب  

ل الموت ألف مرة عن التراجع عن  مهراًقا   فأروني من الكتاب المقد ، فأنا أجفضبببب ِّ
عن الحل اإللهي المقبد ". ثم ألقى لوثر ببالمرسببببببببببببببوم في   هكتةتبج ولمبة واحبدة ممبا  

النار ، وكان الجميع يعرفون أن نتيجة مومف لوثر ضد الكنيسة هو الموت حرًما، 
لوثر أجابهم ماناًل: "ال  ولكن ،فتوسببببببل رليه أصببببببدماؤا بأن يخفف الواأة ويصببببببم 

 أستطيع أن أعار  تعاليم الكتاب المقد ، فأنا بين يدي هللا".
ومد تسببببببببةة  رسببببببببالة مارتن لوثر في انقسببببببببام ألمانيا، فالبعا منهم ابتهجوا 
عندما علموا أن الخالخ يأتي باإليمان بيسبببببوع المسبببببيس وحدا، بينما  ل آخرون  

وأراد اإلمةرااور األلمبباني أن يسببببببببببببببوي هببذا  على والنهم لتعبباليم كنيسببببببببببببببببة رومببا.  
م، يضبببببم األمراء   1521الموضبببببوع مرة وإلى األبد، فدعا النعقاد اجتماع في عام  

األلمان بمدينة "ورمز" ليستمعوا رلى لوثر وإلى بعا من ممثلي البابا حتى يقرروا  
 مصير لوثر.

مببارتن، فقببا  لببه أحببد األسبببببببببببببببباتببذة مةببل خروجببه من ويتنةرج: "ال تببذهببب يببا  
فباإلمةرااور يكرا أفكبارك وسببببببببببببببيحرمونبك حيبلا مثلمبا فعلوا مع جون هبا ". فبأجباببه  
 ،لوثر: "أنا أضببببببببببع دعواي بين يدي هللا، الذي خل ر الفتية الثالثة من أتون النار

وحتى رن لم يخلصبببني، فإن حياتي ال تسببباوي شبببيًئا مقارنة بيسبببوع المسبببيس. فاآلن 
 .ليس هو وم  التفكير في السالمة"

عندنذ اجتمع األمراء والنةالء واألسببببببباتذة والعلماء ومادة الكنيسبببببببة في "ورمز" 
لم يكن هناك شبببببببببخر جالس فحتى امتلت القاعة العظمى بالحاضبببببببببرين وموًفا،  

سبوى اإلمةرااور تشبارلز. ومد ثة توا أعينهم على لوثر، الذي ومف أمامهم في رداء 
 الرهبان الةني الخشن".
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يسببببببببببببببة، وهو يلقي بكومبة من الكتبب والكتيببات على  وسببببببببببببببألبه أحبد رجبا  الكن
الطبباولببة التي أمببام لوثر: "هببذا كتبباببباتببك، هببل تببدافع عنهببا أم تتةرأ منهببا وتعترف 
فبببأجببباب لوثر وهو ينحني: "أيهبببا اإلمةرااور األعظم، أيهبببا األمراء   ببببأخطبببانبببك؟" 
 األجالء، أيها اللوردات الرحماء، أالب منكم أن تسببببببببببببامحوني ربا كن  مد أخفق 
في بكر ألقابكم الصببببحيحة، فأنا لسبببب  من الحاشببببية الملكية ولكنني راهب، وأنا ال 
أسببببببببببببببتطيع أن أتةرأ من هببذا األعمببا ، رال ربا أثةتم لي من الكتبباب المقببد  أني 
مخط ، وعنببدهببا سبببببببببببببببأوون أو  من يلقي بكتةي في النببار".  فترددت أصبببببببببببببببداء  

وثر لم يأتِّ ليتراجع فلقد وضبببس أن ل  ،الهمهمات في القاعة، وتصببباعد االضبببطراب
 بل ليقاوم.

فطلب منه المد عون عليه بأن يقةل بأن يكون مرسبوم البابا ومجالس الكنيسبة 
أعلى من الكتاب المقد  نفسبببه، فقالوا: "مارتن، أن  تد عي بأنك ال تعل ِّم سبببوى ما 
يعل ِّمبه الكتباب، وهبذا مبا يقولبه جميع المهراقين. هبذا مبا مبالبه ويكليف وهبا  مةاًل. 

ارتن، كيف تعتقد بأنك الوحيد الذي تفهم النصببببوخ الكتابية؟ هل أن  أحكم من م
البابا ومن مجالس الكنيسببببببة العظمى؟ واآلن أجب علينا ببسببببببااة، هل تتخلى عن  

 وتبك واألخطاء التي تحويها؟"
فبأجباب لوثر وهو يتبأمبل كبل أركبان القباعبة بعينيبه: "بمبا أن جاللتكم ترغةون 

سببأعطيها لكم: ربا لم أجَدن من الكتاب المقد  بوضببوح،  في سببماع رجابة بسببيطة ف
فأنا ال أمةل سببببببلطة الباباوات ومجالس الكنيسببببببة وحدها، ألنهم عارضببببببوا بعضببببببهم 
البعا، فضبببببببببميري أسبببببببببير كلمة هللا، وأنا لن أتراجع عن شبببببببببيء. هذا مومفي وال 

ك لوثر أسببتطيع أن أغيرا، فلتعن ِّي يا هللا". فهسببهس مؤيدو البابا وصبباحوا عندما تر 
وصببببببببببببببرخ البعا: "أبعبدوا". وتبعوا خبارج المبدينبة مزمجرين مثبل البذنباب.   ،القباعبة

 وكان لوثر يشك أنه سيصل رلى ويتنةرج حيلا.
في تلك األثناء ومف اإلمةرااور تشبببببببارلز في القاعة الكةرى وما : "ال يمكن 
أن يكون راهب واحد على حل، وشببببببببببببهادة ألف عام من الديانة المسببببببببببببيحية تكون 

ائبة". وأي دا األمراء معلنين أن لوثر عدو للوالية، وحكموا عليبه بالموت. وعنبدما خا
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ترك لوثر "ورمز" متجًها رلى الريف، خرج  وراءا فرمة مسلحة من الفرسان وألق  
ال با عليبه وأخبذوا رلى ملعبة مبديمبة مقبامبة على سببببببببببببببفس الجةبل. ولم يكن خباافوا 

ريك الساوسوني صديل لوثر وحاميه، هو أعداء بل أصدماء، فلقد كان األمير فريد
ختطاف خوًفا من أن يجقتل. وعندما تم تأمين لوثر ضبببببببببببببد أعدانه،  الر لهذا امن دب  

 بدأ يترجم الكتاب المقد  رلى األلمانية.
وكان لوثر يقو : "أريد أن يقرأ النا  الكتاب المقد  بأنفسببببببببببهم". ولم يماِّ 

ار عشبببرات اآلالف من نسببب  وم  اويل حتى بدأت مؤسبببسبببات الطباعة في رصبببد
الكتاب المقد  باللغة األلمانية، وتصببببببببببارع عليها النا  مشببببببببببتامين لمعرفة حقانل 

 ولمة هللا.
الكتببباب  وعببباد لوثر رلى ويتنةرج ليعظ ويعلم ويكتبببب. وإلى جبببانبببب ترجمبببة 
المقد  كتب تفاسببير لمعظم األسببفار الكتابية، وعشببرات من الكتب والكتيبات عن  

وعدًدا ال بأ  به من الترانيم. وكان  أعظم هذا الترانيم: "هللا اإليمان المسببببببببببببببيحي 
 ملجأ لنا وموة او  المدى". ولقد أصبح  هذا الترنيمة نشيد عصر اإلصالح.

وتوفي لوثر بعبد مر  فجباني، عن عمر ينباهز الثبانيبة والسببببببببببببببتين. وكبانب   
رت غي  صبببببببببببالته األخيرة: "يا أبتاا في يديك أسبببببببببببتودع روحي، ألنك فديتني". ولقد 

ه النبا  رلى   وتباببات لوثر وتعباليمبه، أفكبار جزء كةير من العبالم المسببببببببببببببيحي. ووجب 
الكتاب المقد  ليكون المرشبببببد الوحيد المعصبببببوم لإليمان والحياة المسبببببيحية. ولقد 

 استخدم هللا هذا الحل ليغي ر أفراًدا بل مجتمعات بأوملها في أنحاء العالم.
... 
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 ويليام تيندال
 

 مترجم الكتاب المقدس إلى اإلنجليزية
 

  م 1536 –م  1485ويليام تيندا  
عندما عرف ويليام تيندا ، المحروم من حماية القانون، أن رجا  الكنيسببببببببببببة 

حزم أمتعتبه وأخبذ مبدر مبا اسببببببببببببببتطباع من الكتبب    ،والملبك مبد توصببببببببببببببلوا رلى مخةئبه
أراد فلقبببببد  ال با عليبببببه.  الهروب من  في  وببببببالكببببباد نجس  رنجلترا   واألوراق  ملبببببك 

وإمةرااور ألمبانيبا وبباببا رومبا متلبه. فمبا هي الجريمبة الكةرى التي ارتكةهبا؟ لقبد أراد 
ندا  أن يترجم الكتاب المقد  رلى اإلنجليزية، رال أن مادة الكنيسبببببة لم يريدوا أن  تي

يتمكن النا  من مراءة الكتاب المقد  بأنفسهم وبلغتهم، فلقد خشي القادة أن يقلل 
لطانهم، لذا أصبببدروا مرسبببوما بأن ترجمة ونشبببر وتوتيع الكتاب المقد  هذا من سببب

 باللغة المألوفة، جريمة عقوبتها الموت.
ولكونه عالًما جامعيلا، توصببببل تيندا  رلى اإليمان المخل ِّر عن اريل مراءة 
العهد الجديد باليونانية. فعندما در  الكتاب بنفسبببببه اوتشبببببف أن الكثير من تعاليم  

رومببانيببة مخببالف لتعبباليم الكتبباب المقببد ، وتعتم اريل الخطبباة رلى  الكنيسبببببببببببببببة ال
المسبببيس. ولعدم مدرة معظم النا  على مراءة اليونانية أو العةرية أو الالتينية، مرر  
تيندا  أن يترجم الكتاب المقد  رلى اإلنجليزية، حتى يسبببببتطيع كل شبببببعب رنجلترا 

 مراءة الكتاب المقد  بأنفسهم.
ا في كوفينتري ببإنجلترا، ألنهم عل موا  وبات مرة لقي بعا   اآلبباء حتفهم حرمبً

أوالدهم الصبببببببالة الربانية والوصبببببببايا العشبببببببرة باإلنجليزية. ولقد أبك  هذا الحواد   
 الوحشية تيندا ، لذا وعظ من الكتاب المقد ، وحث النا  على اتباع كلمة هللا.

من اسبببببببتشبببببببهاد وبات مرة صبببببببرخ أحد األغنياء المتعلمين، الذي كان مد مل  
تيندا  بويات من الكتاب المقد ، ماناًل: "سبببببيكون حالنا أفضبببببل بعيًدا عن نامو   
هللا عمببا لو ابتعببدنببا عن موانين البببابببا".  فببأجببابببه تينببدا : "وأنببا أتحببدى البببابببا وكببل  

وإبا أبقى هللا على حياتي، فسبببببببببببببيعرف الفتى القروي عن الكتاب المقد ،   ،موانينه
بسبةب الخطر المحدق من محاولة ترجمة الكتاب المقد  أوثر مما تعرف أن ". و 
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رلى األراضببببببببببببببي   ،م  1524اإلنجليزي سببببببببببببببرلا عبام     في رنجلترا، عةر تينبدا  القنبا
األوروبية الرنيسية. وكرجل مطاَرد، اجتات أراضي غرب أوروبا وعمل بال كلل في 

 الترجمة وبقي متقدما عن مطارديه.
رال أنه انتهى من ترجمة العهد الجديد   وبالرغم من الخطر والحياة القاسببببببببببية،

وابعه وتهريبه رلى رنجلترا. وخبأ التجار كتب العهد الجديد في حموالتهم، فتسببرب 
الكتاب رلى الةالد بالرغم من عمالء الملك، الذين فتشببببوا عن الكتب المحظورة في 
ول السببببفن. ورغم هذا دخل  الةالد اآلالف من النسبببب  مخبأة في صببببناديل الكتان 
أو براميل الحةوب. وعلم مادة الكنيسببببببببة ومادة الحكومة بأنهم لو فشببببببببلوا في ريقاف 
تيندا ، فسبيغمر الةالد فيضبان من الكتب المقدسبة رخيصبة الثمن، وهكذا سبيتمكن 
الشببببببببعب من مراءة كلمة هللا  بأنفسببببببببهم. وتمكنوا بالفعل من اإلمسبببببببباك بالكثير من 

 لنوا تيندا  مهراًقا.نس  العهد الجديد وحرموها على المل، وأع
ما : "لقد تومع  أن يحرموا العهد  وعندما وصببببببببببببل  هذا األخبار رلى تيندا 

الجديد، ومد يتمكنوا من حرمي أنا شببببببخصببببببيلا في يوم من األيام، ولكنني راغبي أن  
أنفذ مشببببببببببببيئة هللا". وبعد انتهانه من ترجمة العهد الجديد، انتقل تيندا  رلى المهمة 

وكان األصبعب، وهي ترجمة العةرية، اللغة األصبلية للعهد القديم، رلى اإلنجليزية. 
 عمالء الملك على مقربة منه.

عنبببدمبببا وصببببببببببببببلبببه أن أعبببداءا على مقرببببة منبببه، حزم   ،م  1529وفي عبببام  
المخطواات اإلنجليزية، ألو  خمسببببببببة أسببببببببفار من العهد القديم، التي انتهى منها  
يرب بةلجيكا، وأخذ السببببببببببببفينة المتجهة رلى هامةرج بألمانيا. وعندما  وهرب رلى أنْتوِّ

رلى هامةرج، شبببببببكر هللا لهروب سبببببببالم آخر، ولكن عندما أبحرت سبببببببفينته شبببببببمااًل 
امتربوا من شببببببببباا  هولندا، ضبببببببببربتهم عاصبببببببببفة موية وأخذت مياا بحر الشبببببببببما  
تتقابفهم رلى أن دمرت سببببارية السببببفينة ودفع  بالسببببفينة المتعسببببرة رلى الصببببخور،  
وبببالكبباد نجببا تينببدا  وبعا الركبباب اآلخرين من الغرق، وبلببك بببالقفز في الميبباا 

باردة والزحف رلى الشببببببببببباا . وفي دمانل مليلة تحطم  السبببببببببببفينة. وكان تيندا  ال
وامًفا على الشبباا  تح  المطر يرتعة وهو يرى كل كتبه تغرق، فقد ابتلع البحر 
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عمل ثال  سبببنوات من الترجمة. ولكنه مرر أن يةدأ ثانية. واسبببتقل تيندا  السبببفينة 
تكوين والخروج والالويين والعببدد  التبباليببة المتجهببة رلى هببامةرج، وترجم أسببببببببببببببفببار ال

والتثنيبة مرة أخرى. وعنبدمبا انتهى من ترجمتهم، عباد سببببببببببببببرلا رلى "أْنتويرب" ليتبابع  
 اباعتها وشحنها رلى رنجلترا.

أغنى ميناء في أوروبا، منفًذا لتجارة نشطة مع رنجلترا،   ،وان ميناء "أْنتويرب"
اإلنجليز. ومببد دجعي تينببدا ، لببذا كببان يعية في "أْنتويرب" عببدد كةير من التجببار  

من تباجر رنجليزي تقي يبجدعى تومبا  بوينتز، ليقضببببببببببببببي بعا الومب  في منزلبه، 
ا ووجببات جيبدة  وهكبذا مةبل تينبدا  الدعوة. ووفرت له أسببببببببببببببرة بوينتز سببببببببببببببريًرا مريحبً
ومكتًبا اسببببببببببببتخدمه في الترجمة. وفي أحد األيام تقابل تيندا  مع شبببببببببببباب رنجليزي  

ي شبببببببببببجعه على المضبببببببببببي مجدًما في عمله رب ما  له: "رن يدعى هنري فيلبس، الذ
شبعب رنجلترا في حاجة رلى مراءة الكتاب المقد  بأنفسبهم". ولكن هنري فيلبس لم 
يكن في الح يقة سبببببببوى جاسبببببببو ، اسبببببببتأجرا مادة كنيسبببببببة رنجلترا ليختطف تيندا  
ويقودا للمحاومة. وفي رحدى األمسببببببببببيات دعاا فيلبس على العشبببببببببباء ومةل تيندا  
الببدعوة، وفي الطريل مببادا رلى تمبباق ضببببببببببببببيل حيببث كببان اثنببان من الحر  في 
انتظارا، فانقضبببببوا عليه وأوثقوا بالحبا  وألقوا به في تنزانة رابة في ملعة فيلفورد، 

 أحد حصون العصور الوسطى.
ببالرغم من مواجهتبه لحكم اإلعبدام، ولم يكن يبأسببببببببببببببف على   ولم ييبأ  تينبدا 

شببببببببببببببيء. رال رنه ترجم فقط ثلث العهد القديم. وبقي في هذا الحفرة المليئة بالفئران 
لمدة ثمانية عشببر شببهًرا، رلى أن ضببعف  صببحته، حيث أعدت السببلطات اتهاماتها 

ا عذبوا، ليرتد   عن مومفه، رال  ضبدا. أثناء بلك حاولوا أن يرشبوا وهددوا، بل وأيضبً
 رنه ثة  في ريمانه كالصوان.

اإليمبان وفي وسببببببببببببببط  الم تنزانتبه أعبد تينبدا  دفباعبه بكتباببة مقبالبة عنوانهبا:  
. وفي هذا المقالة شبببرح األخبار السبببارة التي بالكتاب المقد ، أمام هللا وحدا يةرر

موضبببببببببًحا من نصبببببببببوخ الكتاب أن كل من يثل في المسبببببببببيس، تجغفر له خطاياا. 
كان في سجنه، أثر تيندا  في السجان مثلما أثر الرسو  بولس في  سجان    وبينما
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فيلةي بشبببببخصبببببيته المسبببببيحية وحججه الثابتة، حتى أن السبببببجان والكثير من أفراد  
 عانلته آمنوا بيسوع المسيس.

وأخيًرا، عنبببدمبببا ببببدأت المحببباومبببة، ومف تينبببدا  بمفردا، واتهموا ببببالهراقبببة 
رون أ مببام هللا ببباإليمببان فقط، وليس على المسببببببببببببببيحيين أن  لتعليمببه أن الخطبباة يةر 

المقببببد   يببببذهةوا رلى كبببباهن لينببببالوا الغفران، وأنببببه من حل النببببا  مراءة الكتبببباب 
 بلغاتهم. وهكذا دافع تيندا  عن تعاليمه بويات من الكتاب ورفا أن يتراجع.

فأدانته المحكمة بكل التهم الموجهة رليه وحكم  بحرمه على السببببببارية. وفي 
م، أوثل الحرا  ويليبام تينبدا  رلى عمود خشببببببببببببببةي، وأحااوا حتى   1536وبر  أوت

خصببببرا، بمادة ملتهبة ومة وتند من الخشببببب مرشببببول بمسببببحوق البارود. وجلس 
أعضبببببببباء الكنيسببببببببة وكبار المسببببببببؤولين بالدولة في المقدمة على كراسببببببببي العظماء 

م. ورفع تيندا  المزودة بوساند، واحتشد جمع غفير من أهل المدن ليشاهدوا اإلعدا
 صوته ليصلي آلخر مرة وما : "رلهي، افتس عيون ملك رنجلترا".

وأشبببببببببعل أحد الحرا  النيران، ولقي تيندا  ميتة مؤلمة، ولكن هللا اسبببببببببتجاب 
ففي أمل من سببببنتين بعد موت الشببببهيد، منس الملك هنري الثامن   ،آلخر صببببالة له

ر مرسببوًما بوضببع نسببخة من اإلبن بنشببر الكتاب المقد  باللغة اإلنجليزية، وأصببد
الترجمة اإلنجليزية للكتاب المقد  في كل كنانس المملكة. ومد اسببببتخدم  ترجمة  
تينبببدا  للكتببباب المقبببد  كلمبببة مقببباببببل كلمبببة على وجبببه التقريبببب في هبببذا الكتببباب 

 المقد  اإلنجليزي األو  المعتمد.
ولم يماِّ ومب  اويبل على موت تينبدا ، حتى أعلن أسببببببببببببببقف رنجليزي عن  

ماع لرجا  الكنيسببببببببببببة وما  لهم: "رن العامة يعرفون الكتاب المقد  اآلن أوثر اجت
من الكثيرين منا". وهكذا تحقل هدف حياة ويليام تيندا ، وبدأ شببببببببببببعب رنجلترا في 

 مراءة الكتاب المقد  بلغتهم وبأنفسهم.
... 
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 جون كالفن
 

 الهوتي اإلصالح
 

  م 1563 –م  1509جون كالفن 
رجبل بو أنف اويبل محبدب ووجبه   جينيفرلى  وصببببببببببببببل م،   1536في عبام 

شبباحب وبمن أسببود مشببذب، ومعه بعا من رفامه، ونز  في فندق باسببم مسببتعار 
هو "تشبببببببارلز دي رسبببببببةيفيل". وبهب مباشبببببببرة رلى غرفته وأغلل باب الغرفة وجلس 

مل، شببباوًرا من أجل فرصبببة القراءة والراحة التي حصبببل عليها. ولكن فرحته لم تكت
فبمجرد أن دخل المدينة، تعرف عليه أحدهم بأنه ليس تشببارلز دي رسببةيفيل ولكنه 

 جون كالفن، الهارب والمطلوب من مَِّةل ملك فرنسا.
وان كالفن مصبببببلحا بروتسبببببتانتيلا يةلغ من العمر سببببببعة وعشبببببرين عاًما، ومد 

هللا. ومد   ، الذي يشببببرح التعاليم الرنيسببببية لكلمةأسببببس الديانة المسببببيحيةأل ف كتاب  
 أدان مادة الكنيسة ومادة الدولة كالفن وكتاباته.

وكان الملك فرنسببببيس يقو : "ربا اتبع ابني أنا مثل هذا الهراقات، لن أتردد 
في مطع رأسبببببه". فأمر فرنسبببببيس بإلقاء ال با على مادة الةروتسبببببتان  الفرنسبببببيين 

مسبتعار، ومادا وتعذيةهم وإعدامهم، ولهذا السبةب هرب كالفن من فرنسبا تح  اسبم  
محااة بسبببببور وبها عشبببببرة   جينيفبسبببببويسبببببرا. وكان     جينيفاريل الهروب رلى  

توا مؤخًرا لتصبس المدينة مدينة بروتستانتية.  آالف بروتستانتي صو 
وبينمبا كبان كبالفن يمكبث في غرفتبه في رحبدى الليبالي، فوج  بقرٍع على بباب 
غرفته، فسببببأ : "من القارع؟" فجاءا صببببوت موي يقو : "ويليام فاريل"، وكان فاريل 

للتخلر من عادات الكنيسببببببة الرومانية لتعود   جينيفمعروًفا كواعظ جريء، يقود  
وبالرغم من صببببغر حجم فاريل،   رلى تعاليم الكتاب المقد ، فدعاا كالفن للدخو .

رال رنه اندفع بقوة رلى الغرفة مثل العاصبببببفة الرعدية، ومد توافل وجهه الذي حرمته 
الشبمس وشبعرا األحمر، مع شبخصبيته النارية. وما  وهو يشبد على يد كالفن بقوة: 
"سبببببيد كالفن، أشبببببكر هللا على وجودك هنا، عليك أن تنضبببببم رلى العمل معي على  

 جينيفه كالفن: "سبببببببيدي، أنا ال أفهمك، فلقد عقدت العزم على ترك الفور". فأجاب
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أن هبذا لن يحبد ، فالببد أن تبقى   عتقبدفي الصبببببببببببببببباح". فرد عليبه فباريبل: "ال، أنبا أ 
هنا، فلقد بدأ اإلصبببببببببببالح للتو في هذا المدينة، وأنا بحاجة رلى مسببببببببببباعدتك". فرد 

ا وليس   عليه كالفن: "لكن يا سبيدي، أنا مدر  ولسب  خادًما، كما رنني خجو  جدل
  ابامتي في البدراسببببببببببببببات والكتباببات". لبدي خةرة في هبذا العمبل، وأنبا أنوي أن أور ِّ 

ورفا فاريل أن يقةل كلمة "ال" كإجابة، وتوسبببل رلى كالفن بأن يبقى ويعل ِّم النا  
وينظم الكنيسببببببببببببة. فومف كالفن دون حراك وما : "يا سببببببببببببيد فاريل، لقد وضببببببببببببع  

 ر حتى أدر  وأوتب".خَ  أرتبط بأية واجبات أج خططي بالفعل، ويجب أال
فما  فاريل رلى األمام وهو جالس على كرسبببببببببيه واشبببببببببتعل  عيناا غضبببببببببًبا، 
وأشبار بإصببعه رلى كالفن وحذرا بصبوت مرتفع ماناًل: "أن  ال تتبع سبوى رحباتك،  

سببيعا بك  ،وأنا أخةرك في اسببم هللا القدير، أنك ربا لم تسبباعدنا في عمل الرب هذا
  ألنك تسعى رلى تحقيل رحباتك الخاصة أوثر مما تسعى رلى تحقيل ررادته".هللا

وجلس كالفن يرتعة في صبببببببببدمة من الصبببببببببم  مرتعًبا، فلقد جاءته كلمات 
فاريل كما لو كان  من أحد أنةياء العهد القديم. وما  بعد بلك: "لقد شببببببببببعرت كما 

 .جينيفلفن البقاء في لو كان هللا يمد يدا من السموات ويأسرني". وهكذا مرر كا
بفترة وجيزة، عجقدت منا رة دينية في لوتان،    جينيفوبعد وصببببو  كالفن رلى  

واجتمع المواانون في الكاتدرانية لحضبببببببببببببور المنا رة المفتوحة بين المجصبببببببببببببلحين  
والكاثوليك الرومان. لقد حضببببببببببببببر هذا المنا رة مانة وأربعة وسبببببببببببببببعون من رجا  

يل المتحد  الرسببببببببببمي للمصببببببببببلحين ومد أخذ معه وكان فار  ،اإلوليرو  الكاثوليك
 أيام، ولكن كالفن لم يتفو ا بكلمة. 3وأخذوا يتنامشون لمدة  ،والفن

وبان فباريبل يحبث كبالفن ويشببببببببببببببجعبه على التكلم، ولكنبه مبا  لبه: "أنب  تعرف 
جيبًدا كيف تجيبب عن كبل األسببببببببببببببئلبة، فلمبابا أتبدخبل أنبا؟" فرد عليبه فباريبل: "ولكنبك  

رة والكثير من المعرفة، فمن المؤسبببببببببببف أن يمنعك خجلك من تتمتع بنفاب البصبببببببببببي
 استخدامهما".  

أحد الكهنة بأن كتابات أغسببببببببطينو  وآباء الكنيسببببببببة  عىد  اوفي اليوم الرابع 
حين:  صببلَ وما  وهو يشببير بإصبببعه رلى المج   ،األوانل تدعم تعاليم الكنيسببة الرومانية
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"أنتم تقفون ضبببببببد آباء الكنيسبببببببة". ولم يكن فاريل واثًقا من اإلجابة، فةدأ يتلعثم في 
الرد. وهنا ومف كالفن ليتحد  وتثةت  كل األعين عليه. ونظر مباشبببببرة في عيني 
 االكاهن وما : "أورم آباء الكنيسبببة المقدسبببينل لو كنَ  مد مرأت كتاباتهم بتدميل لم

 ل ألوثر من سباعة يسبتشبهد من باورته بفقرات  لتقو  مثل هذا الكلمات". و    ون
واملة من كتب أغسببببببطينو  وترتليان وآخرين مثةًتا أن آباء الكنيسببببببة كانوا يتفقون  
مع الكتاب المقد  ومع الةروتسببببببببتان . وأضبببببببباف: "احكموا بأنفسببببببببكم ربا ما كنتم 

نتهاء  معادين آلباء الكنيسببببببة، واعترفوا أن معرفتكم عما كانوا يعل ِّمون ماصببببببرة". وبا
والم كالفن، كان مد دمر كل حج  القسبببببباوسببببببة، ونظر رجا  الدين بعضببببببهم رلى  

ولم يوجبببد بين   ،هوا بكلمبببة واحبببدة، ولم يقف أحبببد ليبببدحا كالمبببهبعا ولم يتفو  
الحاضبببببببرين من مد اسبببببببتمع رلى مجادلة مثل هذا مةل. وبعد مرور عدة دمانل من 

داء بني، يربط خصبببببببرا الصبببببببم  المجطةِّل، ومف أحد رهبان الفرنسبببببببيسبببببببكان، بو ر 
ا وعببدول بحةببل، وتقببدم رلى األمببام. ومببد كببان هببذ ا لببدوًدا  ا الرجببل "جون تببانببدي" واعظببً

للةروتسبببببببتان  وما : "بناء على ما مد اسبببببببتمع  له للتو، أعترف بأنني مد أخطأت 
وبسبببةب الجهل عشببب  في الخطأ ونشبببرت   ،وتمر دت على الحل  القد  ضبببد الروح

واليوم أتنحى عن    ،لب المغفرة من هللا ومن شببببببببعب لوتانوأنا أا  ،التعاليم الخاائة
منصببةي كراهب، ومن اآلن فصبباعًدا سببأتبع المسببيس وتعاليمه الن ية فقط ال غير". 
ولم يماِّ وم  اويل على المنامشبة حتى اعتنل الةروتسبتانتية أوثر من مانة مس 

 وراهب وأخ، وربس اإلصالح "لوتان".
ويزور المرضبببببببببببى ويعطي المشبببببببببببورة لمن    جينيفوان كالفن يعظ يوميلا في  
جامعة، وكتب تفاسبببير لمعظم أسبببفار الكتاب  أنشبببأ  يحتاج رليها، وينظم الكنيسبببة. و 
سببببباعات في الليل، وفي كل تعاليمه كان يركز  4المقد ، ولم يكن ينام أوثر من  

ورحمته ألوالدا.  ة هللاكما كان يعظ عن محب ،على سببببببببيادة هللا على كل األشببببببببياء
يرون ليسببببببببببوع المسببببببببببيس للحصببببببببببو  على غفران الخطايا، وهكذا تغيرت ورجع الكث

. وكببان يجقببا  رن الصببببببببببببببلوات وترتيببل المزامير لم تكن تتومف في المببدينببة،  جينيف
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واختفى الشبببببببجار واللعن والسبببببببكر والمقامرة، وتم تشبببببببييد المسبببببببتشببببببب يات والمدار   
 والمنات  للفقراء، وحظي األرامل واأليتام بالرعاية.

من يكرا جون كبالفن وتعباليمبه، فلقبد كبان يعظ عن    جينيفجبد بولكن كبان يو 
ااعة وصبايا هللا، وكان أعداؤا األسباسبيون هم المتحررون، الذين أرادوا أن يعيشبوا 
 ،حسبب شبهواتهم، وكانوا يطلقون الرصباخ خارج منزله وأرسبلوا له تهديدات بالقتل

يمبان كبالفن ببأن وتمكنوا في رحبدى المرات من ربعبادا خبارج المبدينبة. وبسببببببببببببببةبب ر
المسبببببيس وحدا هو رأ  الكنيسبببببة، وأن الكنيسبببببة حرة من سبببببلطة الدولة، كان على  

الحباومبة. وفي رحبدى المرات حبدثب  أتمبة عنبدمبا   جينيفخالف دانم مع مجبالس  
مرر المجلس الحاوم، أنه هو من يحدد عودة شببببببخر لعضببببببوية الكنيسببببببة وتناو  

ت أو منعه م ولكن   ،ادة الكنيسبببببببببة من عشببببببببباء الربالخةز والخمر ثانية، بعد ما فجرِّ
 والفن رفا تدخل الدولة في شئون الكنيسة.

وجاء العديد من المتحررين، الذين كانوا مد حجرموا من عشباء الرب الرتكابهم 
خطبايبا مجخزيبة، جباءوا رلى كباتبدرانيبة القبديس بطر  في أحبد أيبام اآلحباد، حباملين 

رب بالقوة ربا لزم األمر، وماد سببببببببببببيوفهم عامدين العزم على التناو  من عشبببببببببببباء ال
والفن المتعةدين، الذين ملوا الكنيسبة، في الصبالة وترتيل المزامير ثم صبعد السبلم  
الحلزوني المؤدي رلى المنةر الكةير المرتفع ومبا : "لقبد ضببببببببببببببم نبا هللا رلى عبانلتبه، 
وببأعظم أب يهتم بببأوالدا. رنببه يمنحنببا الطعببام لنتغببذى بببه، لببذلببك من خال  ابنببه 

نحنا الخةز والخمر، جسببببببببد ودم المسببببببببيس الذي يمنحنا الحياة، ولكن هذا الطعام يم
بدون اسببببببتحقاق ويلقي بهم رلى   ون الروحي يتحو  رلى سببببببم ممي ، لكل من يتناول

خراب هانل". وأنهى عظته ماناًل: "لن أناو  أي شبببببخر كان  الكنيسبببببة مد مررت 
 بالقوة".حرمانه من التناو ، وويل لكل من يحاو  أن يتناوله 

ثم نز  وومف أمام ماندة التناو ، وتقدم المتحررون في رصرار وسيوفهم رلى  
فنظر رليهم كالفن مباشببببببرة ويدا ممدودة فوق   ،جانةهم، ليشببببببتركوا في عشبببببباء الرب
ه األسبببببببببببببود معلقة فوق الخةز والخمر وما :  ي ِّالطاولة واألومام الفضبببببببببببببفاضبببببببببببببة لزِّ 
كنكم لن تجةروني على تدنيس ماندة الرب". "فلتكسبببببببروا براَعي  أو تأخذوا حياتي ول
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فاحمر ت وجوههم وانسبببببببحةوا في خجل. وسببببببباد الصبببببببم  في المكان وتم  االحتفا  
 بعشاء الرب برهبة وومار مقد .

لقد كان جسببببببببم كالفن الهزيل يعاني الكثير من األمرا ، رال أن هذا لم يثنه 
  خطير، وجدا أحد عن العمل. وفي رحدى المرات التي كان يعاني فيها من مر 

ا على السبببببببرير يكتب خطاًبا، فقا  له: "أن  بحاجة رلى الراحة،   أصبببببببدمانه جالسبببببببً
هببل تريببد أن يجببدني هللا عبباااًل   ؟دعببك من عملببك اآلن". فقببا  لببه كببالفن: "مببابا

عنبدمبا يبأتي؟" وعنبدمبا كبان على فرال الموت كبان آخر من تارا صببببببببببببببديقبه ويليبام 
رن المسببببببببببببببيس هو مكببافببأتنببا في الحيبباة والموت". فبباريببل فقببا  لببه كببالفن: "ويليببام،  

واسببببتمرت كتابات كالفن في هداية الخطاة رلى يسببببوع المسببببيس، وتعليم المسببببيحيين 
 أعمل تعاليم الكتاب المقد .

... 
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 آن أسكيو
 

 شاهدة الرب الجسورة
 

  م 1546 –م  1521آن أسكيو 
في أواخر أيام حكم الملك هنري الثامن، عندما كان  كنيسبببببة رنجلترا ال تزا  
متمسبكة بالكثير من المعتقدات الخاائة، دخل توج غاضبب رلى منزله وصباح في 
توجته التي تدعى آن. فلقد وبخه أحد القسبببببببباوسببببببببة بالقو : "توجتك مهراقةل لقد 

جميلة آن أسببببكيو رلى توجها، أعلن  رنكارها لتعاليم الكنيسببببة". فأسببببرع  الشببببابة ال
الذي جذبها من براعها وجرها رلى الباب األمامي وألقى بها خارج المنز ، وصببباح 

 بهةي وال تعودي مرة أخرى رلى هنا".اماناًل: "
وبعبببد أن اجردت آن من منزلهبببا، لم تكن تعرف رلى أين تبببذهبببب، فبببذهةببب   

الحرا  الخصبببببببوصبببببببيين للملك لتعية بالقرب من أخيها في لندن، الذي كان أحد 
هنري الثبامن، فعر فهبا على الملكبة "وباثرين ببار" وبعا النسببببببببببببببباء المسببببببببببببببيحيبات  

صببات في القصببر. وكان  كاثرين الزوجة السببادسببة لهنري، فلقد الل اثنتين خلِّ المج 
 خريين.من توجاته ومطع رأ  اثنتين أج 

الملكة    وكان  أسببكيو وبعا السببيدات المسببيحيات، يجتمعن يوميلا في غرفة
الخاصببببة، ليسببببتمعن رلى العظات ويصببببلين ويدرسببببن الكتاب المقد . وبالرغم من 
رصببببببدار الملك لمرسببببببوم يحظر هذا االجتماعات، لكنه لم يكن يفعل شببببببيًئا ليومف 

 توجته.
لقد كان هذا الوم  صبعًبا على بروتسبتان  رنجلترا، فالةرغم من فصبل هنري 

لم يفعبل بلبك ألنبه كبان يعتنل أفكبار   ونبانس رنجلترا عن ببامي كنبانس رومبا، لكنبه
كان يريد الحصبو  على الطالق الذي رفا البابا أن   بلاإلصبالح الةروتسبتانتي، 

. و ل هنري وبعا من مؤيديه متمسببببببكين بعقاند الكنيسببببببة الكاثوليكية  رياا يمنحه
الذين   ،فقرر رجا  الكنيسببببببببة ،التي كان  تتعار  كثيًرا مع تعاليم الكتاب المقد 

أماًل في رثارة  ،أن يجعلوا من آن أسببكيو مثاًل، بأن هجموا عليها ،اإلصببالحورهوا 
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 ؛بعر الملكة وآخرين من القصبببببببر الملكي ليةتعدوا عن المصبببببببلحين الةروتسبببببببتان 
فجرأة أسبببببببببببببكيو في اإلعالن عن ريمانها، جعل  منها هدًفا سبببببببببببببهاًل. فقد مال  في 

ل مراءة خمسبة أسبطر من الكتاب ا لمقد  عن االسبتماع رلى  رحدى المرات: "أفضب ِّ
خمسبة مداسبات في الكنيسبة". وصبرح  علنا أن الخةز والخمر في عشباء الرب ال 

بواسبببطة الكاهن رلى دم وجسبببد ح يقيْين ليسبببوع المسبببيس، كما تعل م كنيسبببة  نتحوالي
فتم  ال با على أسبببببببكيو بسبببببببةب هذا المعتقدات، وتم رلقاؤها في السبببببببجن،   ؛روما

 د القضاة لمدة اويلة.واستجوبها محافظ لندن وأح
فسببألها القاضببي: "لمابا تقولين أنك تفضببلين مراءة خمسببة أسببطر من الكتاب 
المقد  عن االسببتماع رلى خمسببة مداسببات؟" فأجابته: "ألن مراءة الكتاب المقدد  
تسببباعدني كثيًرا، أما االسبببتماع رلى القداسبببات فال يفيدني على اإلاالق". فسبببألها: 

، أوون غير "هل يسبببببببببكن فيك روح هللا؟ " فأجابته: "ربا لم يكن روح هللا سببببببببباوًنا في 
 مخل صة ودون رجاء". 

وعاد ليسببببببببألها: "هل تؤمنين أن القداسببببببببات الخاصببببببببة، تسبببببببباعد أرواح الذين  
انتقلوا؟" فأجاب : "رن اإليمان بأن هذا األشبببببببياء لها  يمة أوةر من موت المسبببببببيس 

ا المحافظ باحتقار وما  لها: ألجلنا على الصبببببليب، ضبببببربي من الوثنية". فنظر له
"أنب  امرأة حمقباء، ففي القبدا  وبعبد أن يتلو الكباهن كلمبات التكريس على الخةز، 
أال يتحو   رلى جسبببببببببببد الرب؟" فأجابته آن: "ال، فهذا الخةز ال يزيد عن كونه خةًزا 

 مقدًسا أو مكرًسا".
قادك فيما فسببببببببببألها "ومابا ربا تناوله فأر بعد أن يكرسببببببببببه الكاهن، ما هو اعت

سبببيحد  لهذا الفأر أيتها المرأة السبببابجة؟" فأجابته أسبببكيو: "مل لي أن  يا سبببيدي  
 مابا سبببببببببيحد  لهذا الفأر؟" فأجابها الوالي: "أنا أمو  لك رنه سبببببببببيصببببببببببس ملعوًنا".

 فابتسم  آن ومال : "يا للفأر المسكينل"
في السبببجن ومد عقد العزم   ثم جاء "ردموند بونير" أسبببقف لندن، وتار أسبببكيو

على أن ينتزع منهبببا ارتبببداًدا، فكتبببب لهبببا مةبببل تيبببارتبببه مبببانمبببة بمعتقبببدات اإليمبببان  
الكاثوليكي، ودفع بالقانمة رلى أيدي أسببببببكيو وأمرها بأن تومع عليها. فقرأتها بعناية  
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ثم كتة  أسبببببببببفل الورمة: "أوافل على كل ما يتفل مع ما يقوله الكتاب المقد  من 
ا". وعندما مرأ األسبببببببقف هذا العبارة، احمر  وجهه غضبببببببًبا وانتزع منها  المكتوب هن

القلم وشببببببببببببببطبب ما كتةتبه ودفع رليهبا القلم والورمة مرة أخرى آمًرا: "وم عي على هذا 
الوثيقة". فكتة : "أنا آن أسبببببكيو أومن بالكثير من معتقدات الكنيسبببببة الكاثوليكية".  

رفضببها وما : "رنها امرأة وال يمكن أن  فأسببرع بالخروج من تنزانتها بعد أن أغضبببه  
 تخدعني". 

وبعد انقضببباء ثالثة أشبببهر، َنَقلها األسبببقف، لتمثل أمام محكمة الكنيسبببة التي  
أعلن  أنها مهراقة، وحكم  عليها بالموت حرًما. فقال  لهم أسبببببببكيو: "لقد بحث   
  في الكتباب المقبد  ببأوملبه ولم أجبد يسببببببببببببببوع أو أحبد تالميبذا مبد حكموا على أحبد

 بالموت". وعندما عادت رلى تنزانتها كتة  مصيدة ريمان بالمسيس:
 مثل الفار  المسلس
 المتجه رلى الميدان
 سأحارب هذا العالم

 وسيكون اإليمان ترسي.
وأرسببببببببل  المحكمة أسببببببببكيو رلى برج لندن لتجعذب، أماًل في أن تعطيهم دلياًل 

بالسبالسبل وألقوا بها  ضبد سبيدات القصبر الملكي. وربط الجنود رسبغيها ومعصبميها  
ة، وأداروا براعي اإلدارة، جببباببين براعيهببببا في اتجبببباا، ورجليهببببا في  َخلعببببَ على المِّ

ت أسبببكيو من األلم ومالوا لها: "أخةري عمن يتحدى الملك   ،االتجاا المعاوس. وتلو 
ل الموت عن رنكار  والكنيسبة غيرك، وانكري ريمانك وسبنسبامحك". فأجابتهم: "أفضب ِّ

دمبا رأى الحرا  ببأنهبا لن تتراجع، أعبادوهبا رلى تنزانتهبا حيبث جثب   ريمباني". وعنب
على ركةتيها وصبببل   مانلة: "رن عدد أعداني أوثر من عدد شبببعر رأسبببي، ولكن ال 

 تدعهم يغلةونني بكلمات عديمة ال يمة. حارب يا رب عني ف يك أضع ثقتي".
 م، اجتمع جمع غفير لمشببببببببببببباهدة رعدام آن أسبببببببببببببكيو  1546يوليو    16وفي  

وثالثة سبجناء آخرين، أمام كنيسبة القديس برثولماو  في سبميثفيلد بلندن. وبسبةب  
التعذيب، لم تكن آن مادرة على السببببببببير، لذا حملوها رلى السببببببببارية. ومةل اإلعدام،  
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مدم األسببببببببببببقف عظة، ومد أشببببببببببببارت آن فيها رلى نقاو تتعار  مع تعاليم الكتاب  
الكتبباب المقببد ". وعنببدمببا أوثل   المقببد ، ومببالبب : "رنببه يخط  ويتكلم بعيببًدا عن

الجنود آن على السبارية وكانوا يعدون للحرق، وصبل رسبو  يعر  عفو الملك ربا  
فقال  آن: "لم آتِّ رلى هنا ألنكر سبيدي وربي". ثم مات  حرًما   ،أنكرت آن ريمانها
 من أجل المسيس.

وبعد مرور عام، مات هنري الثامن، وتقدم  حركة اإلصبببببببببالح سبببببببببريًعا في  
ترا، وأصبببببببببح  التعاليم التي مات  من أجلها آن أسببببببببكيو، هي تعاليم كنيسببببببببة رنجل

رنجلترا. وال تال  شبببببجاعة آن أسبببببكيو أمام الموت، تضبببببيء كمثل رانع على أمانة 
 هللا في دعم أوالدا في وسط أشد المحن.

 عليك أجلقي همي
 وبرغم حقدهم القاسي
 لم يعرملني تسر عهم
 ألن فيك بهجتي.

... 
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 التيمير وريدلي وكرانمار
 

 األساقفة الشهداء
 

 م 1555 –م  1485هيو التيمير  
 م 1555 –م  1500نيكوال  ريدلي 
  م 1556 –م  1489توما  كرانمار  
مام  ماري تيودور، الملكة المتو جة على رنجلترا، بحشبببد   1553في صبببيف  

ول اامتها لتعيد كنيسببببببببببببة رنجلترا ثانية رلى كنيسببببببببببببة روما الكاثوليكية، فحرم  أو 
مطعبب  رأ  أوثر من ثلثمببانببة رجببل وامرأة وافببل رفضببببببببببببببوا التخلي عن ريمببانهم.  

هؤالء الشببببببهداء كان  وبسببببببةب مسببببببوتها لجق ِّة  الملكة ببببببببببببببببببببب"ماري الدموية". من بين
 األسامفة كرانمار وريدلي والتيمير.

أمببا تومببا  كرانمببار، رنيس أسببببببببببببببقفببة كببانتربري، فعمببل على توفير الكتبباب 
وبمسببببببببببببباعدة نيكوال    ،المقد  المترجم رلى اإلنجليزية في كل كنيسبببببببببببببة بالمنطقة

، مما الديانةالصببببببلوات العامة ومقاالت عن  ريدلي أسببببببقف لندن الرانع كتب كتاب  
رسبى أسبس ممارسبات العبادة الكتابية ومعتقدات كنيسبة رنجلترا. ولقد فام  جراءة  أ

األسبببببببقف هيو التيمير في الوعظ باألخبار السبببببببارة عن يسبببببببوع المسبببببببيس، عن أي 
 شخر آخر في رنجلترا.

لقد عمل كل من التيمير وريدلي وكرانمار، ألوثر من خمس وعشرين عاًما، 
تم  رلقاء   1553ي رنجلترا. ولكن في عام  على تقدم اإلصبببببببببببببالح الةروتسبببببببببببببتانتي ف

ال با عليهم بنباء على أوامر الملكبة مباري، وتم حملهم رلى برج لنبدن والزج بهم 
في تنزانبات، وأجدينب  كتةهم بمرسببببببببببببببوم ملكي مثلمبا أجدينب  مةاًل كتبب لوثر وتينبدا   

لى  وآخرين. وبعد معاناة امتدت لشبببببهور، في تنزنات الةرج المظلمة، تم ررسبببببالهم ر
 أوسفورد ليحاوموا.

وهكذا احتشبد جمع غفير في كنيسبة سبان  ماري بأوسبفورد، متلهفين لمتابعة 
محاومة األسبببببببببامفة المشبببببببببهورين. وتم  محاومة التيمير وريدلي أواًل أمام محكمة  
مؤلفة من سببببببببببببلطات كنسببببببببببببية وأسبببببببببببباتذة جامعيين. فقام رنيس الحكام وامترب من 
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لذي كان يةلغ السبببببعين من عمرا، متظاهرا  الرجل بي الشببببعر األبيا، ا  ،التيمير
بتعةيرات القلل عليه وما  له: "يا سببببببيد التيمير، من أجل محبة هللا راعِّ منصبببببببك،  
فلقد كن  في منصبب أسبقف وأن  رجل مثقف، لو مج   اآلن فسبتموت دون نعمة، 
ألنه خارج كنيسة روما ال يوجد خالخ". وكان الكتاب المقد  الخاخ بالتيمير،  

ا بربباو جلبدي في حزامبه، وكبانب  نظبارتبه المعلقبة حو  عنقبه مسببببببببببببببتترة على  معلقبً 
صببببببببببببببدرا. وببالرغم من اآلالم التي كبان يعبانيهبا، رال رنبه ومف ثبابتًبا ومبا : "أنبا أعلم  
جيًدا من خال  كلمة هللا، أن الكنيسببة الح ي ية توجد في كل العالم، ولكن أسبباسببها 

 الح ي ية يحكمها الكتاب المقد ". ليس في روما فقط كما تقو  أن ، فالكنيسة
فأشبببببببببار رجل الكنيسبببببببببة رلى التيمير وريدلي وأمرهما ماناًل: "امسبببببببببما بوالنكما  
للبابا، واعترفا بهراقاتكما لكي تنجَوا". ولكن التيمير وريدلي ومفا ثابَتْين وحاوال أن  
يردا بببإجببابببات من الكتبباب المقببد ، برغم أن أصببببببببببببببوات المببدعين عليهمببا كببانبب   

هما باسبببببببتهجان. وبدا المحاومون كما لو كانوا مجموعة من حيوانات حظيرة  تقااع
وليسبببببوا أسببببباتذة جامعيين. وبعد انقضببببباء يومين في جلسبببببات االسبببببتماع، حرمتهما  
المحكمة الكنسبببببببببببية وحولتهما رلى الملكة ماري ليتل يا عقابهما، وهذا بدورها أمرت  

 بإعدامهما.
مع معظم من في أوسفورد، من م، اجت  1555أوتوبر   16وفي يوم الخميس 

ولية "باليو " خارج الةوابة الشببببببمالية للةلدة، لمشبببببباهدة اإلعدام. وكان ريدلي يرتدي 
رداء أسببببببببود، أما التيمير فكان يرتدي معطفا بالًيا و بعة بها تر، وتعانل الرجالن  

 بحرارة عندما الت يا  عند السارية.
ي، فالل رما سبببببيخفف ألم النيران، وابتسبببببم ريدلي ماناًل: "ليكن ملبك مويا يا أخ

أو سببببببببببببببيعطينبا القوة لتحملبه". فبأومبأ لبه التيمير ومبا : "هللا أمين، ولن يبدعنبا نجرب  
فوق ما نسبببببببببتطيع". وجثا كالهما في الوحل وصبببببببببليا وتحدثا بكلمات هادنة لتعزية  
بعضببببببببببببببهمبا، ومبام كباهن ببإلقباء عظبة يتهم فيهبا كال من التيمير وريبدلي  ببالهراقبة 

ا ليببذهبببا رلى نببار الجحيم. وبببانتهبباء العظببة الببب ريببدلي بببأن يقوال كلمببات ويببدينهمبب
مليلبة للشببببببببببببببعبب، ولكن الكباهن رفا بعنف ومبا : "ال، يمكنكمبا فقط أن ترتبدا عن  
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خطئكمببا". فببأجببابببه ريببدلي: "رًبا فببأنببا أرفع دعواي رلى هللا القببدير، الببذي سببببببببببببببيببدين 
فع ريدلي يديه وصببلى ماناًل: الجميع بالعد ". ونزعا معاافهما واسببتعدا للموت. ور 

"أيهبا اآلب السببببببببببببببمباوي، أشببببببببببببببكرك من كبل القلبب، ألنبك دعوتني ألوون أمينًبا رلى  
الموت. يببا رب ارحم مملكببة رنجلترا وخلصببببببببببببببهببا من كببل أعببدانهببا". بعببد بلببك ربط  
الحرا  األسببببببقفين رلى السببببببارية بسببببببلسببببببلة حديدية وربطوهما بقوة حو  خصببببببرهما 

 وأحااوهما بالقة والخشب.
وعندما تقدم منف ذ اإلعدام للمام بالمشبببببببببببببعل، ما  التيمير: "ابته  يا سبببببببببببببيد 
ريدلي وكن رجاًل، فاليوم سبببببببنضبببببببيء بنعمة هللا شبببببببمعة في رنجلترا لن تنطف  رلى  

مانال: "يا رب امةل روحي". وكررها   ريدلياألبد". وعندما تصببباعدت اللهب صبببرخ  
 التيمير من بعدا.

عن توما  كرانمبار، وأجلِّبَس خرما باليبة بعبد   في بلك الوم  انتجزع تي الخبدمة
أن تعر  للتهديد والتعذيب، فلقد حك مضبببببطهدوا يديه وأصبببببابعه رلى أن سبببببال  
الببدمبباء، عالمببة على تجريببدا من خببدمتببه الكنسببببببببببببببيببة، وبببالرغم من كببل هببذا رفا 
ورانمار أن يدين اإلصببالح الةروتسببتانتي أو كتاباته. ثم غي ر مضببطهدوا أسببلوبهم،  

كرانمار من تنزانته الرابة رلى غرفة مريحة بمنز  عميد أوسبببببببببببفورد، وأغدق    فنقلوا
عليه األسببباتذة والكهنة بلطفهم، مسبببتحثين رياا ليعود رلى كنيسبببة روما، رب مالوا له:  
"دكتور كرانمبار، لو تخليب  عن بعا آرانبك، فسببببببببببببببتفوت بعطف الملكبة وتعود في 

 الحا  رلى منصبك في الكنيسة".
كرانمار المعاملة القاسببية مدة ثال  سببنوات، أبعدته المعاملة  وبعد أن احتمل 

اللطيفة عن مسبببببببارا، ومع مرور الوم  وافل على تغيير رأيه، بأن وم ع أخيًرا على  
ورمة مكتوب فيها: "أنا توما  كرانمار، األسببببببببقف السببببببببابل لكانتربري، أتخلى عن  

رف أن البباببا هو وبل الهراقبات واألخطباء التي ال تتفل مع كنيسبببببببببببببببة رومبا، وأعت
الرأ  األسببببببببببمى للكنيسببببببببببة، وعلى الجميع أن يطيعوا. كما رنني أومن باألسببببببببببرار  
المقدسبببة السببببعة والمطهر والصبببالة رلى القديسبببين، وأعة ِّر عن أسبببفي عن اعتقادي 

 سلًفا بغير بلك و يادتي آلخرين بعيًدا عن كنيسة روما".
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ترا، أماًل في رحباو وابع مادة الكنيسببببببببببببة اعترافه هذا ونشببببببببببببروا في كل رنجل
الةروتسببتان . وبالرغم من اعترافه، أصببرت الملكة ماري على موته، وحكم  عليه  
ر مادة الكنيسبببببببببة أن يتحد  كرانمار في صبببببببببباح يوم  بالحرق على السبببببببببارية، ومر 

 رعدامه ضد اإلصالح ويحذر الجميع من اإليمان الةروتستانتي.
لذين حضبببببروا ليسبببببتمعوا رلى  وامتلت كنيسبببببة القديسبببببة ماري بالمشببببباهدين، ا

حديث كةيراألسببببببامفة وليشبببببباهدوا موته. وتثةت  كل العيون على كرانمار الذي كان 
يرتدي رداء باليا ومذًرا، وومف على منصبببة مواجهة للمنةر، وأحنى رأسبببه األصبببلع 
عندما سبببببببمع الواعظ يدين اإلصبببببببالح ودور كرانمار فيه. واسبببببببتدرك الواعظ مانال: 

 ار اعترف بخطاياا وتخلى عن أخطانه وسيتحد  رليكم اآلن"."ولكن، دكتور كرانم
فانخنى كرانمار وتنهد بعمل وصبببببببببببببلى ماناًل: "أيها اآلب ارحمني أنا أشبببببببببببببر  
الخطاة، لقد أخطأت رلى السبببببببببببببموات واألر  أوثر مما أسبببببببببببببتطيع أن أصبببببببببببببف،  
فارحمني يا رب من أجل رحمتك العظيمة". ثم انتصبببب ليواجه الشبببعب واغرورم   

لبدموع ومبا : " مةبل أن أموت أريبد أن أمو  بعا الكلمبات التي مبد تمجبد عينباا ببا
ا  هللا ومد ترشببببببدكم رلى اإليمان". وبكلمات مهيبة اسببببببتحثهم ليحةوا بعضببببببهم بعضببببببً
وليعتنوا بالفقراء، ثم رفع صببببوته حتى يسببببمعه الجميع وهو يقو : "واآلن، آتي رلى  

اتي، فأنا اآلن أنكر كل ما يؤرق ضبميري أوثر من أي شبيء آخر مد فعلته في حي
ما مد كتةته يدي ضبببببببببببد الح يقة التي يؤمن بها ملةي. لقد خشبببببببببببي  الموت فكتة   
ارتدادي ألنقبذ حيباتي، لذلك ال بد وأن تلقى يدي العقباب أواًل، ألنهبا مد أخطبأت بمبا 
وتةتبه ضببببببببببببببد ملةي. وعنبدمبا أجعر   للنبار ألجحرق، ال ببد وأن تجحرق يبدي أواًل. وأمبا  

 ابا فأنا أرفضه ألنه عدو للمسيس بكل تعاليمه الزانفة".بالنسبة للب
فصببببببباح أحدهم: "أومفوا الفم المهرال". وتفجرت الصبببببببيحات والهمهمات في 
أرجباء الكنيسبببببببببببببببة وجباء األمر: " خبذ هبذا المهرال بعيببًدال" وبينمببا كبان الجمهور 

وا عةر رباب المطر رلى نفس يسخر منه، سحب الحرا  كرانمار من المنصة وجر  
 المكان الذي مجتل فيه صديقاا التيمير وريدلي.
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وحين بدأت النيران في االشبببببببتعا ، مد  كرانمار براعه اليمنى، منفًذا لكلماته،  
ووضعها بإحكام في النيران وما : "هذا اليد اليمنى الحقيرة، هذا اليد التي أبنة ". 

 ولقي هو أيًضا حتفه في النيران.
ا الشمعة التي أضاءها التيمير وريدلي وكرانمار، فلم تنطف ، فلقد شجع  أم

بسببببالتهم الةروتسببببتان  ليسببببتمروا في عملهم. وفي خال  سببببنوات مليلة مات  ماري  
 الدموية وعاد اإلصالح رلى رنجلترا مرة أخرى وبكل موة.

... 
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 جون نوكس 
 

 المصلح األسكتلندي
 

  م 1572-م  1514جون نوكس 
م، المياا العاتية   1547عةرت السبببفينة الشبببرا ية الفرنسبببية "نوسبببتر دام" عام  

عةبببدا مقيبببدين ببببالمجببباديف ليجبببذفوا    150للقنبببا  اإلنجليزي، وكبببان هنببباك حوالي  
بالسببببببفينة رلى األمام، وكانوا مقيدين بالسببببببالسببببببل لياًل ونهاًرا رلى مقاعد التجذيف. 

ر، وبالكاد اسبتمروا على ميد الحياة، وعانى هؤالء العةيد من الشبمس والرياح والمط
ا ضبئيلة من البسبكوت والماء. وانتشبر المر  على  هر السبفن   رب تناولوا حصبصبً

ا   ؛المزدحمببببة، ولقي الكثيرون حتفهم المجرمون، األوثر عنفببببً فلقببببد عومببببب هؤالء 
ولكن   .ومسببوة في فرنسببا، بقضبباء ما تبقى من حياتهم عةيًدا على  هر تلك السببفن

أحد هؤالء العةيد على  هر "نوسبببببببببتر دام" لم يكن فرنسبببببببببًيا وال مجرًما، ولكنه كان 
 عاما. 33را يا اسكتلنديا يجدعى جون نوكس، وكان يةلغ من العمر 

لقد عانى نوكس من عذابات تلك السببببببببفن، وبلك ألنه سببببببببعى رلى رصببببببببالح 
في كنيسبببة تحظر  حا، ولكنه نشبببأصبببلَ الكنيسبببة األسبببكتلندية. ولم يكن نوكس مةلج مج 

في الجهل والخرافات. وكان نوكس يقةل تعاليم كنيسته   مراءة الكتاب المقد  وتغط  
دون نقال. ولكن عندما عةرت أفكار مارتن لوثر، واإلصببببالح الةروتسببببتانتي بحر 
الشما ، بدأ نوكس في مراءة الكتاب المقد  بنفسه هو وكثيرون من األسكتلنديين. 

ي ةج: َأْن "  17يس، بعد مراءة يوحنا  ووضببببببع نوكس ثقته في المسبببببب اِّ هَِّي اْلَحَياةج اأَلَبدِّ َوَهذِّ
يَس ال ذِّي َأْرَسْلَتهج  وَع اْلَمسِّ َلَه اْلَح ِّيقِّي  َوْحَدَك َوَيسج  ". َيْعرِّفجوَك َأْنَ  اإلِّ

وتسبببببةة  أفكار اإلصبببببالح في انقسبببببام أسبببببكتلندا، و با مادة الكنانس على  
طًأ بعا الةروتسببببببببببتان  لالنتقام، فهدموا بعا المصببببببببببلحين ومتلوهم. وسببببببببببعى خ

ممتلكات الكنانس، ومتل  عصببببابة صببببغيرة أحد رؤسبببباء األسببببامفة، وسبببباد الخوف  
واالشبببببببببتباا وتسبببببببببلس النا  وكانوا يسبببببببببافرون في جماعات، حتى يكونوا في أمان. 
وانضبببم نوكس رلى القضبببية الةروتسبببتانتية، واشبببترى لنفسبببه سبببيفين وتطوع لحراسبببة  

ديًقا وواعًظا موهوًبا، عال حياته مهدًدا بالقتل. ومع بلك "جورج ويشبببببببببارت"، صببببببببب
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فإن "ويشببببببارت"، الرجل المسببببببالم والمحب، حث  الةروتسببببببتان  حتى يتركوا العنف، 
 ورغم بلك ألقى مادة الكنيسة ال با عليه وحرموا على السارية في سان  أندروت.

ومل نوكس  وما  نوكس عنه: "لم يوجد في أسكتالندا رجل مبارك مثله". وأ
عمل صديقه الشهيد، وأخذ يعظ في كل أنحاء أسكتلندا. وكان يقو : "بنعمة هللا 
أجعلِّن يسوع المسيس وموة موته وسلطان  يامته". ورجع اآلالف من األسكتلنديين رلى 
المسيس، فطلب حكام اسكتلندا من فرنسا أن تساعدهم، خوًفا من فقدان السيطرة 

ن الحربية الفرنسية على ملعة سان  أندروت، حيث فهجم  السف  ؛على الةروتستان 
وان نوكس يخدم كراٍع، وحجكم عليه وكثيرين من أمرانه بالعةودية في السفن الشرا ية.  

ل نوكس الكدح القاسي، وملت وهناك في أسما  السجن البالية وميود األرجل، تحم  
العذابات: "رن  الجراح  هرا من جراء جلدات سانل العةيد. وما  الحقا عن هذا  

العذاب الذي عانيته في تلك السفن جعل ملةي يجهة بالبكاء". وبالرغم من الضرب  
 والجراح التي ملت جسدا وروحه، لم يهتز ريمانه بالل.

وفي رحدى المرات، عندما امترب نوكس من الموت بسببببببببةب شببببببببدة المر ،  
ون، هل تعتقد  سبببببببببأله رجل أسبببببببببكتلندي وعةد تميله يجدعى"جيمس بالفور" ماناًل: "ج

بأننا سبببنخرج من هنا أحياء؟" وكافس نوكس ليرفع رأسبببه ويجيب بصبببوت ضبببعيف، 
ماناًل: " أنا أعلم أن هللا سبببينقذنا، وال تنَس أن الشبببيطان جعل يوسبببف   ،ولكنه راسببب 

يذهب رلى مصبببببببر ولكن هللا مصبببببببد من بلك خيًرا لينقذ شبببببببعبه، فال تفقد الرجاء يا 
 وسيمنحنا هللا النصرة". سنعود لواننا .أخي، فالل أمين

وفي رحدى المرات عةرت السبفينة "نوسبتر دام" داخل األراضبي األسبكتالندية 
أتسببببتطيع أن تقو  أين نحن؟"   ،نظر رلى الشبببباا اوما  "جيمس بالفور" لنوكس: "

فانتصبببب نوكس من المقعد الخشبببةي الصبببلب، ورفع عنقه ليلقي نظرة خاافة على  
عرفها جيًدا، فأنا أرى برج الكنيسبببببببة حيث فتس هللا "سبببببببان  أندروت"، وأجاب: "نعم أ 

فيه فمي ألو  مرة ألتحد  أمام النا  لمجدا، وأثل أنه مهما كان ضبببببببعفي اآلن، 
 فلن أموت رال بعد أن أمجد اسمه المهوب هناك مرة أخرى".
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وبعد مضبببباء ما يقرب من عامين مقيًدا بالسببببالسببببل، أالق  فرنسببببا سببببراحه، 
ان  اإلنجليز. وبهب نوكس رلى رنجلترا ليسباعد في تقدم وبلك بعد تدخل الةروتسبت

حركة اإلصالح هناك، وحات على رعجاب الملك ردوارد الساد ، الذي دعاا ليعظ 
بانتظام في القصببببببببببر الملكي، وبلك لمعرفته بالكتاب وأسببببببببببلوبه الفعا  في الوعظ.  

ينادي وبعد أن كان نوكس منذ شبببببهرين عةًدا مقيًدا في السبببببفن الفرنسبببببية، أصببببببس 
 بكلمة هللا أمام الملوك واألمراء.

وبعد الموت المفاج  للملك ردوارد، اعتل  العرل ماري تيودور، التي سببع  
رلى رعادة رنجلترا رلى الكنيسببببببة الكاثوليكية. وهكذا حكم  "ماري الدموية" باإلعدام 
على المئات من الةروتسببببتان ، ولكن نوكس هرب رلى سببببويسببببرا وأصبببببس مسبببباعدا  

بالالجئين الةروتسبتان  من جميع    جينيف. ورحة  كنيسبة  جينيفلفن في  لجون كا
أنحاء أوروبا وسببببددوا احتياجاتهم بسببببخاء، وما  نوكس: "هذا هي أفضببببل مدرسببببة 

 للمسيس على األر  منذ أيام الرسل". 
عاًما في المنفى، عاد أخيًرا رلى أسببكتلندا، وأثناء   20وبعد أن مضببى نوكس  

يسببببببببة بالهراقة، وأعلن القصببببببببر بأنه خارج عن القانون وكل حيابه، أدانه مادة الكن
ب بالموت. ورغم بلك، عندما وصبببببببببل نوكس رلى أسبببببببببكتلندا، من اتصبببببببببل به يعامَ 

اجتمع جمع غفير لتحيته وليسببببببتمعوا رلى عظاته، فتحد  رليهم بوضببببببوح وبعاافة  
هم جياشببببببة، ملهًما رياهم ليتبعوا المسببببببيس، ومشببببببجًعا لهم ليقاوموا كل من ينكر علي

حريتهم في أن يعةدوا هللا كما يأمر الكتاب المقد . وما  عنه أحد األسببببكتلنديين: 
"رن صببببببببببببوت هذا الرجل مادر أن يضببببببببببببع فينا حياة في سبببببببببببباعة واحدة، أوثر من 

 خمسمئة بوق تصو ِّت في آباننا".
وعندما وعظ نوكس في كنيسببببببببببة سببببببببببان  أندروت، تذكر اليوم الذي رأى فيه 

 نة منذ سنوات عدة، فمجد هللا ألمانته.برجها من على  هر السفي
وحاو  حكام اسببببببببببببكتلندا، بمسبببببببببببباعدة القوات الفرنسببببببببببببية، أن يقضببببببببببببوا على  
الةروتسبببببببببتان  ولكنهم ماوموا. وبالرغم من التهديد ومحاولة ضبببببببببربه بالنار، رال أن  
نوكس اسببببتمر فيما يعمل مجلهًما الكثيرين ليتمسببببكوا بإيمانهم بشببببجاعة. واسببببتدع   
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وكس عدة مرات ليمثل أمامها، وحيث رنها كان  مقتنعة بسبببببلطتها  ملكة اسبببببكتندا ن
على كبل رعبايباهبا، احتقرت نوكس والةروتسببببببببببببببتبانب  البذين كبانوا يعل ِّموا النبا  ببأن 

 يتبعوا هللا مةل أي شخر آخر.
: "أن  تعظ النا  بأشبببببياء لم أسبببببمس بها، وكيف يكون ومال  الملكة لنوكس

هذا صببحيًحا  هللا يأمر الرعايا بأن يطيعوا حكامهم؟" فأجابها نوكس: "سببيدتي، رن  
رعاياك غير ملزمين باتباع ما تشبببببببببعرين بأنه صبببببببببواب، بل ما تعلن كلمة هللا بأنه 

ها، وما  حل". ولكن الملكة الصبببغيرة الجميلة كان  تتومع خضبببوعا كامال من شبببعة
و ِّي وجههببا ثم مببالببه نوكس حو   وجههببا األبيا الكريمي رلى األحمر، فببأخببذت تهَ 

مببالبب : "ويف تجرؤ على التحببد  رلي  هكببذا؟ لقببد احتملتببك كثيًرا، واآلن علي  أن  
أنتقم". فأجابها مانال: "علي  أن أايع هللا، فكلمته توصببيني بأن أتكلم بالصببدق رلى  

 ر على وجه األر ".الجميع وأال أتملل أي شخ
وأخيًرا تسبببببلط الةروتسبببببتان  على أسبببببكتلندا، وأسبببببس جون نوكس، مع بعا 
الرعاة اآلخرين، كنيسبببببببببببة مؤسبببببببببببسبببببببببببة على الكتاب المقد ، وكتب مانون اإليمان 

سبكتلندي الذي يشبرح بوضبوح الحقانل األسباسبية الموجودة في كلمة هللا، ووضبع ألا
نوكس الكنانس على بناء مدار  لتعليم كل اإلرشبببببادات الكتابية للعبادة. ومد حث 

 األافا  األسكتلنديين.
وعنبدمبا تقبدم نوكس في العمر، عبانى كثيًرا من أمرا  المعبدة والتي جباءت 
من المعاملة الشببامة التي عومل بها كعةد في السببفن. وبالرغم من ضببعفه الشببديد،  

يوم مماته. وفي الذي جعله محتاجا لمن يحمله رلى المنةر، استمر في الوعظ رلى  
 جناتته ما  أحد النةالء األسكتلنديين: "هنا يرمد رجل لم يخف أبًدا وجه رنسان".

... 
 

  



134 
 

 ((Jeanne d'Albretجان دالبريه 
 

 صلحةملكة مُ 
 

  م 1572 –م  1528جان دالةريه 
" الةروتستان  في عهد اإلصالح شرع ملوك فرنسا في اضطهاد "الهوجونتيين

الفرنسبببببببببيين دون رحمة، خوًفا من أن يتسبببببببببةةوا في انقسبببببببببام مملكتهم. وبالرغم من 
حرمهم على السببببببببواري وإغرامهم في األنهار ومطع رؤوسببببببببهم بالسببببببببيوف، فإن عدد  
الهوجونتيين أخذ في االتدياد، وهرب الكثيرون منهم مثل جون كالفن رلى سببويسببرا 

، أصببببح  كنيسبببة  جينيفراعي الرنيسبببي في بسبببةب أمنها. وبعدما أصببببس كالفن ال
 مالًبا ونموبًجا للهوجونتيين.  جينيف

ا في معظم أنحاء فرنسبببا، وكانوا يجتمعون في  ن يتعةدون سبببرل وان الهوجونتيو 
، ويقرأون الكتاب المقد  جينيفالحقو  والحظانر ليسببحوا الرب من كتاب تراتيل  

ويسببببببببببببتمعون رلى العظات. ولقد تلقى الكثيرون من رعاتهم التدريب على يد كالفن 
ين، واسببببببتخدموا أسببببببماء مسببببببتعارة ليحموا أنفسببببببهم. وكان ، وعادوا متخف ِّ جينيففي  

والفن يقو  لهم: "أرسبببلوا لنا الخشبببب وسبببنعيدا لكم سبببهاًما". وكان يقصبببد بالسبببهام  
الشجعان رلى فرنسا، عالمين أنهم سيواجهون   نالوعاظ المدر بين. وعاد هؤالء الشبا

 الموت المحقل.
، سبببببببباندت مضببببببببية الهوجونتيين امرأة ورعة 1560وفي يوم عيد الميالد عام  

نافار، التي صبببببر ح  علًنا: "أنا واحدة من أتباع شبببببجاعة ، هي جان دالةريه ملكة 
ريمببان المصببببببببببببببلحين". وكببانبب  جببان مع توجهببا أنطونيو يحكمببان نببافببار، المملكببة 
الصبببغيرة المتحالفة مع فرنسبببا، وكان  تقع على حدود أسببببانيا. وكان أنطونيو أحد 
نةالء فرنسببببا، وكان على وفاق مع ملك فرنسببببا. ولعدة سببببنوات كان  جان وتوجها 

حضبببران الخدام الةروتسبببتان  رلى مصبببرهما، وكانا يرسبببالن األموا  ليدعما أولئك يج 
ألن مملكتهما    . ولكنهما كانا يخشبيان من رشبهار ريمانهما،جينيفالذين هربوا رلى  

رة بالدو  الكاثوليكية القوية. ولكن أخيًرا شبببعرت جان بأنها  الصبببغيرة كان  محاصبببَ 
ومال : "رن رصببببببالح اإليمان المسببببببيحي  ،ال بد أن تسبببببباند الحل مهما كلف األمر
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ح يقي وضببببببببروري، وسببببببببأوون غير أمينة هلل، بل وجبانة أمامه وأمام شببببببببعةي، ربا  
فشببببببببببببببلب  في االنضببببببببببببببمبام رليبه". ومثلهبا مثبل ببامي الةروتسببببببببببببببتبانب ، اعتنقب  ريمبان 

ومال : "أنا أتبع  ،المصبلحين ألن كنيسبة روما كان  مد شبردت بعيدا عن كلمة هللا
 وعاظ المصلحين االما يتبعون كلمة هللا".والفن وبامي ال

واندفع ملك فرنسبببببببببببا وملك أسببببببببببببانيا والبابا، ليتخذوا رجراءات تمنع نافار من 
التخلي عن الكنيسبببببببببة الرومانية، فوعدوا أنطونيو باألراضبببببببببي واألموا  ربا صبببببببببرح 
بوالنه ووالء مملكته للكنيسة الرومانية، ووافل أنطونيو، فانسحل ملب جان الفتقادا  
للشببببببجاعة الروحية، ومال : "لقد ترع شببببببوكة في ملةي". وأحضببببببر أنطونيو توجته 
رلى باريس وسبببببببجنها في مسبببببببكنها وهددها بالطالق ربا لم تعجد رلى كنيسبببببببة روما، 
ولكنها رفضببببببب . وحثها بعا القادة الفرنسبببببببيين لتتبع توجها وحذروها مانلين: "مد 

هم جان مانلة: "أفضببببببببل رغراق ري ريمانك". فردت عليتفقدين كل شببببببببيء ربا لم تغي ِّ 
مملكتي في مباع المحيط عن أن أفعبل بلبك". وهربب  جبان من بباريس رلى نبافبار،  

رت كنانس مملكتها  في مملكتها، واه    مجصببَلسواسببتخدم  سببلطتها لتعزت اإليمان ال
ليعظوا شبعةها، وأسبسب  كلية لالهوت اإلصبالح.   جينيفمن الصبور، ودع  رعاة 

صببببببببلس وتقنع به اآلخرين. تدافع فيها عن اإليمان المج   وكتة  جان نفسببببببببها مقاالت
وكبانب  تسببببببببببببببتخبدم أموالهبا الخباصببببببببببببببة ببانتظبام، وبباعب  مجوهراتهبا لتبدعم مبدار  
اإلصببببببببببببببالح ولتببدفع نفقببات الرعبباة وتطبع الكتبباب المقببد ، كمببا ترجمبب  الكتبباب  
المقد  رلى بيرنوا، لغة نافار. وشبببببببببببببجع  رعاياها على دراسبببببببببببببة الكتاب المقد  

 بأنفسهم.
ولكن المومف اتداد خطورة بالنسبببببة للهوجونتيين الفرنسببببيين، فقد ببس الجنود 
في فاسبببببي، المئات الذين كانا يجتمعون في الحظانر ليتعةدوا، وببحوا ثالثة آالف 
آخرين في تولو . وأخيًرا تسبببببلس الهوجونتيون ليدافعوا عن أنفسبببببهم. وماد أنطونيو 

ا في معركة ضبببببببببببدهم، وحاصبببببببببببر رحدى مدنهم رلى أن تمزم  براعه جراء   جيشبببببببببببً
 صادرة من رحدى الةنادق، ومات رثر هذا الجرح. برصاصةاإلصابة 
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وأصببببببببببببببح  جان تحكم المملكة بمفردها، وأصبببببببببببببدرت مرسبببببببببببببوًما في نافار، 
صبببببببببببببرح  فيه بحرية العبادة لكل من الهوجونتيين والكاثوليك، فأرسبببببببببببببل لها البابا 

ين في مملكتها، وما  لها: "جاللة بكاردينا  فرنسبي ليقنعها بحظر  بادة الهوجونتي
مدًما   الملكة، لقد أضبببل كِّ األشبببرار حتى يزرعوا ديانة جديدة في نافار، وإبا مضبببي ِّ 

 ؛في هذا األمر فلن تنجحي أبًدا، ورعاياك لن يناصببببببببببببروها، وأعداؤك سببببببببببببيومفونك
فليس لجاللتبببك محيط يحميبببكِّ مثبببل الملكبببة رليزابيبببث ملكبببة رنجلترا". وأالل على  

يين متلبة ومتمردين ومهراقين. وأضببببببببببببببباف مباناًل: "ال تَبَدعي هؤالء النبا  الهوجونت
يفسببببببدون ضببببببميرك، وصببببببالحك وعظمتك، فأتوسببببببل رليك بدموع حتى تعودي رلى  
الحظيرة الح ي يببة". فمببالبب  جببان رلى األمببام ونظرت مببباشببببببببببببببرة رلى عينيببه ومببالبب  

يعرف كيف  بجرأة: "رن حججك الضببببببببعيفة لن تغير من تفكيري. أنا أخدم هللا وهو  
يحمي مضببيته، فإن رعاتنا ال يعظون عن شببيء سببوى الطاعة والصببةر والتواضبع،  
فباحتفظ ببدموعبك لنفسببببببببببببببك، وأصببببببببببببببلي من كبل ملةي حتى تعود أنب  رلى الحظيرة 

 الح ي ية والراعي الح يقي".
والكبباثوليببك، وأدى رلى حرب وهلببك   وأخيًرا تفجر الصببببببببببببببراع بين الهوجونتيين

 ،الجببانةين. وفي معركببة جببارنبباك، عنببدمببا مجتببل مببانببد الهوجونتيين  ىاآلالف من كل
اضبببببببطرب  القوات وأصببببببببحوا غير واثقين في مدرتهم على االسبببببببتمرار في الحرب 
فبأسببببببببببببببرعب  جبان رلى الميببدان مع ابنهببا هنري وريبث العرل، ومبادت الرجبا  رلى  

كرا ررامة الدماء، فأرسببببببل  رلى ملك فرنسببببببا تقو : "أنا النصببببببر. ولكن جان كان  ت
واثقة في صبببببالحك وحبك األبوي لشبببببعبك، فأتوسبببببل رليك حتى تنظر رلى المأسببببباة 
التي سببةةتها هذا الحرب، فإبا ترك  رعاياك يتعةدون ككاثوليك أو مصببلحين، فإن  

 ول األمم ستجحي ِّي اسمك".
مببد أرهقبب  كال الجببانةين م، كببانبب  الحرب    1571وفي النهببايببة وبحلو  عببام  

فومعا معاهدة سبببببببببالم. ومن أجل دعم السبببببببببالم امترح  كاثرين دى ماديثي الملكة 
األم لفرنسبببببببببببببببا ببأن يتزوج هنري ابن جبان من ابنتهبا مبارجريب ، على أنبه لو تزوج 
أمير من الهوجونتيين من أميرة كاثوليكية سبيحل السبالم. ولكن جان عارضب  هذا 
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هوجونتيين في كل فرنسبببببببا ترجوها أن تقةل هذا الزواج،  األمر بشبببببببدة، ولكن مادة ال
من أجببل رحال  السببببببببببببببالم، ومببالوا لهببا: "ربمببا تؤدي هببذا الزيجببة رلى حريببة دينيببة  

 أعظم".
وافق  جان على مضببببببببببببا، ولكنها حذرت ابنها بأن يبقى أميًنا لكلمة أخيًرا 

، ولكن هللا، مهما فعل  توجة المسببببببتقةل. وسببببببافرت جان رلى باريس لتهي  للزواج
أثناء وجودها هناك مرضب  بشبدة، واعتقد الكثيرون بأنها مد تسبمم . وعلى فرال 
الموت، الة  مراءة بعا األصبببببببببببحاحات من رنجيل يوحنا ومات . وكان  تتردد 
في أبنها كلمات يسبببببببببوع: "في العالم سبببببببببيكون لكم ضبببببببببيل ولكن ثقوا أنا مد غلة  

 (.33:16العالم" )يوحنا
هنري من مببارجريبب  في ببباريس، واجتمع مببادة  وبعببد مرور شببببببببببببببهرين، تزوج  

الزفاف الملكي، ولكن كاثرين   حفل  الهوجونتيين من جميع أنحاء فرنسببببببا لحضببببببور
دي مباديثي كبانب  تعتزم التخلر منهم رلى األببد، فقبالب  البنهبا ببأن الهوجونتيين  
ال بد أن يجمحوا وإال فلن يسببببببتطيع أن يحكم فرنسببببببا، فاسببببببتشبببببباو تشببببببارلز غضبببببببا 

سبم بموت اآللهة أريد موت جميع الهوجونتيين بفرنسبا. نفذوا هذا األمر وصباح: "أم
على الفور". وبعد الزواج بأيام مليلة تلق  القوات الفرنسبببببية أمًرا ضبببببد الهوجونتيين 

 يقو : "امتلوهم جميًعا بأمر الملك".
فانتشبببببببر رماة السبببببببهام والفرسبببببببان والمشببببببباة على شبببببببكل مروحي في باريس، 

هوجونتي، الذين كانوا في تيارة باريس آنذاك، وانضببم رعاع لمهاجمة عشببرة آالف 
باريس رلى الجنود عندما صباحوا: "امتلوهم. اببحوا الهوجونتيينل" وخرج  الحشبود  
بوحشببببببببببببببية في الشببببببببببببببوارع، وامتحموا المنات  وكانوا يلقون بهم بغير تردد من أعلى  

وهم في النهر الةنبايبات، وكبانوا يركلون األافبا  وكببار السببببببببببببببن بال رحسببببببببببببببا  وألق
ليغرموا. وحباو  الجنود تنظيف الشببببببببببببببوارع من الجثب  فحم لوا العرببات التي تجرهبا  
 الخيو  بالجثث، وألقوا بها في النهر، ومن كثرتها، تحو  الماء رلى اللون األحمر.

م، في عيد القديس برثلماو ،   1572أغسبببطس   23ومع  هذا الحادثة في  
بيوم مذبحة القديس برثلماو . واسبببتمر متل   ولهذا سبببمي  بكرى هذا اليوم البشبببع،
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الهوجونتيين ألسببابيع في جميع أنحاء فرنسببا، وتم ببس عشببرات اآلالف من الرجا   
 والنساء واألافا .

وأالق  هذا المذبحة شببببببرارة الحرب مرة أخرى، واسببببببتمرت الحرب حتى تجو ِّج 
  ،مان المصَلس هنري ابن جان ملًكا على فرنسا. وبالرغم من عدم تمسك هنري باإلي

رال رنه منس الهوجونتيين حرية العبادة بإصبببدارا لمرسبببوم نانتو، الذي   ،والدتهريمان 
 ضمن الحرية الدينية لكل من الكاثوليك والهوجونتيين.

. ومةل 31 وكان  رحدى الفقرات الكتابية المفضببببببببببببببلة لدى جان هي المزمور
مِّْع ج  ، كفاحها وإيمانها "ألَ جيًداموتها، الة  مراءته لها. هذا المزمور يشببرح   ن ِّي سببَ

ذِّ  وا فِّي َأخببْ . َتَفك رج ا َعَلي  ْم َمعبببً يري بِّي بِّمجَؤاَمَرتِّهِّ دِّ تبببَ ْن َكثِّيرِّيَن. اْلَخْوفج مجسببببببببببببببْ ًة مِّ َذمبب  مببَ
ي. ْل ج َيا   َنْفسبِّ َك. َأم ا َأَنا َفَعَلْيَك َتَوك  َك َعَلى َعْةدِّ ْ  بَِّوْجهِّ ي َأْنَ [.َأضبِّ : ]رَِّلهِّ . مجْل ج َرب 

 َخل ِّْصنِّي بَِّرْحَمتَِّك".
... 
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 رينيه
 

  دوقة فيرارا
 

  م 1575 –م  1510رينيه دومة فيرارا 
، أمر فرنسببيس األو  ملك فرنسببا باتخاب رجراءات صببارمة 1534في خريف  

الهوجونتيين(، ف با عمالء الملك على الرعاة ضببببببببد الةروتسببببببببتان  الفرنسببببببببيين )
الهوجونتيين وعذبوهم، وأعلن  الكنيسة أنهم مهراقون. وحكم الملك عليهم بالموت  

 حرًما على السواري في عر  ضخم.
، ربا ببالملبك فرنسببببببببببببببيس األو ، البذي كبان يرتبدي ثيباببا 1535ينباير    21وفي

حريريبة أرجوانيبة وتوجتبه الملكبة كالوديبا التي كبانب  تتلأل ببالجواهر الثمينبة، ربا ببه 
يقود موكًبا ضخما على  هر جواد في أنحاء باريس، وتبعهم بامي األسرة الحاومة 

دام، حاملين الشبببموع المضببباءة. وكان وأصبببحاب المقامات الرفعية، سبببيًرا على األم
رجا  الكنيسبببببة يحملون الرفات المقدسبببببة عالًيا. وكانوا يد عون أن من ضبببببمن هذا 

ع على رأ  األشببببياء روليل الشببببوك الذي   ضببببِّ تةوج   يسببببوع، وحجارة موسببببى التي كج
عليها الوصبايا العشبرة. وبعد الموكب، احتفلوا بمأدبة عظيمة ثم شباهدوا حرق سبتة 

 .نتيينمن الهوجو 
فهرب مادة الهوجونتيين رلى ألمانيا وسببويسببرا ونافارا وفيرارا، التي كان  رمارة 
صببببببببببببببغيرة في شببببببببببببببما  ريطاليا. ومد هربوا رلى فيرارا ألن رينيه دومة فيرارا منحتهم 

وكان  رينيه ابنة ملك فرنسبببببببببا الراحل لويس الثاني  المأوى وأحسبببببببببن  ضبببببببببيافتهم.
م   1528ملكة لفرنسببا. ولم يكن تواج رينيه عام  عشببر، ومد تجو َِّج  أختها كالوديا 

من الدوق رركو  رستيه، دوق فيرارا، مؤسًسا على الحب ولكنه كان ترتيًبا سياسيلا،  
فلكي تحتفظ رمارة فيرارا الصبببببببببببببغيرة باسبببببببببببببتقاللها، كان  بحاجة رلى تكوين عالمة  

تعزيز يد فرنسبا على  وتطلًعا رلى    صبدامة مع فرنسبا واإلمةرااورية األلمانية والبابا.
رال  ،شبببببما  ريطاليا، رتب الملك فرنسبببببيس لزواج رينيه أخ  توجته من دوق فيرارا

أنه بسبببببةب الفروق الشبببببديدة بين الدوق ورينيه في المعتقدات الدينية، انفصبببببال عن  
بعضبببببهما. لقد كان الدوق رركو  من مؤيدي تعاليم الكنيسبببببة الكاثوليكية، أما رينيه  
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فلقد .  مصببببببببلحين الةروتسببببببببتان  وعضببببببببدت الوعاظ الهوجونتيينفكان  من أتباع ال
توفي والدا رينيه وهي صبةية صبغيرة، ومام  بتربيتها مدام سبوبايز، مربية األافا  
التي جاءتها من رنجلترا بنسخة مخبأة من ترجمة ويكليف للكتاب المقد ، وفتح   

تابات المصلحين  عيني رينيه على كلمة هللا. وفي سن المراهقة التهم  رينيه كل ك
الفرنسبببببيين، والحًقا أجحضبببببرت مدام سبببببوبايز رلى فيرارا كعضبببببو في الةالو الملكي، 
فكانتا تصليان وتتعةدان وتدرسان الكتاب مًعا وتستمعان رلى الوعاظ الةروتستان ،  

 الذين كان  تحضرهم رينيه رلى مصرها.
رلى مصر ومع اتدياد االضطهاد في فرنسا، هرب الكثيرون من الهوجونتيين  

ا  كببان  رينيببه في فيرارا، و  ا ومترجمبببً من بينهم كليمونبب  مبباروت، الببذي كببان واعظببً
. مانون الديانة المسببببيحيةلسببببفر المزامير رلى الفرنسببببية، وجون كالفن مؤلف كتاب  

وتسةة  أنشطة رينيه في رغضاب توجها، فقام بطرد مدام دي سوبايز من القصر  
وكان يعتر  سبببببببةيل كل رسبببببببانلها،   ،راراالملكي، ومنع رينيه من السبببببببفر خارج في

 وارد الةروتستان  من مصرها.
 اوعندما أمر مادة الكنيسبببببببببببة بإلقاء ال با على كالفن وماروت، سببببببببببباعدتهم

رينيبه على الهرب. وعنبدمبا اسببببببببببببببتبدعى البباببا الواعظ اإليطبالي أورتشببببببببببببببينو ليمثبل 
حيبث   جينيفسبببببببببببببباعبدتبه رينيبه على الهروب من ريطباليبا رلى    ،للمحباومبة في رومبا

عمل مع كالفن. واعتادت رينيه على ررسبببببببببا  النقود رلى الالجئين الةروتسبببببببببتان ، 
وأحضببببببرت أنطونيو بروتشببببببيللي، العالم اإليطالي، رلى مصببببببرها ودعم  عمله في 

 ترجمة الكتاب المقد  رلى اإليطالية.
اب رلى البابا يخطرونه فيه بأن الدومة  وأرسل كهنة الجيسوي  في فيرارا بخط

تتناو  اللحم أثناء الصببوم، وترفا حضببور القداسببات، ومد شببيدت كنيسببة صببغيرة 
فأرسبببل البابا   ،خاصبببة في القصبببر ال تحوي شبببيًئا عن الصبببلب أو صبببور للقديسبببين

بممثل له ليسببببتجوب رينيه، ولكنها رفضبببب  رؤيته ومال  لزوجها: "أنا أضببببع ثقتي  
ي غيرا". وأحضببببببببببببببر الببدوق المحكمببة الكنسببببببببببببببيببة رلى فيرارا وألقى  في هللا وليس ف

فطلة  رينيه منه أن يطلل سبراحهم   ؛بالكثيرين من رعاياا الةروتسبتان  في السبجن



141 
 

وكتة  له: "أتوسبببل رليك باتضببباع شبببديد أن تطلل المسبببجونين الذين أرسبببلتهم رلى  
. ولكن الدوق المحكمبة، وتذك ر حزن آباء وأمهبات وأافبا  أولئبك الذين سببببببببببببببجنتهم"

 تجاهل مطالةها.
وعندما ومع الواعظ الشببببببببهير فانينو فانيني في يد الدوق، توسببببببببل  رليه رينيه 
بالدموع حتى يطلل سببراحه، فكان فانيني يعظ الجماهير الحاشببدة مسببتخدما ترجمة  
بروتشبببببببيللي اإليطالية للكتاب المقد ، وعندما سبببببببافر رلى فيرارا ألقى رجا  الدوق 

يه وألقوا به في السبببببجن. وتجمع  الحشبببببود خارج شبببببباك تنزانته رورو  ال با عل
بي القضبببببان ليسببببتمعوا رلى عظاته من كلمة هللا. ولكي يفرموا الحشببببود، نقلوا رلى  
تنزانبة داخليبة. وكبانب  رينيبه تزورا كثيًرا وتحضببببببببببببببر لبه الطعبام والمالبس، وبعثب  

البابا أمر الدوق رركو  ولكن   ،برسببانل بالنيابة عنه لقادة الكنانس وإلى ملك فرنسببا
بحرق فانيني في الحا  وتطهير رمارته من كل الةروتسببببببببببببتان ، واشببببببببببببتكى له من 

 تدخل رينيه بالنيابة عن فانيني.
فكتب له الدوق ماناًل: "رن توجتي كثيًرا ما تتصببببببببببببرف دون معرفتي وضببببببببببببد 
ررادتي، وكببأمير مسببببببببببببببيحي كبباثوليكي، فببأنببا أنوي أن أعببامببب فببانيني العقبباب الببذي 

 حقه".يست
ن: "مابا يعندما وصبببببببل خةر رعدام فانيني رلى السبببببببجن سبببببببأله أحد المسببببببباج

سيحد  ألوالدك؟" فأجابه: "لهم أعظم وصي". فنظر رليه تميله في السجن متحيًرا 
وسبببببببأله: "ومن هو الوصبببببببي عليهم؟" فأجابه: فانيني بابتسبببببببامة ماناًل: "ربنا يسبببببببوع 

 المسيس".
موضبببببببببببببع اإلعدام بأمر الدوق، ودفعوا   وأخذ الحرا  فانيني من تنزانته رلى 

فقا  لهم: "وهل أنا بحاجة رلى مطعة الخشببببب هذا لتذكرني  ،رليه بصببببليب خشببببةي
بمخلصي؟ رن المسيس يملك على ملةي، بل هو محفور فيه". ثم شنل رجا  الدوق 

 فانيني وألقوا بجسدا في نهر بو.
ا وبببذ  الببدوق رركو  كببل مببا في وسببببببببببببببعببه ليبعببد توجتببه عن هراقتهببا   اببالبببً

فأرسبببببل الملك الفرنسبببببي في الحا  الكثير من المحققين رلى   ؛مسببببباعدة ملك فرنسبببببا
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فيرارا، و لوا لثالثة أشبببببهر يعظون رينيه يوميلا ويسبببببتجوبونها بقسبببببوة في معتقداتها  
وفيما تفعله نيابًة عن الةروتسبببتان ، فأجابتهم مانلة بأنها ليسببب  من أتباع لوثر وال 

ا والفن ولكنها مجرد مسببببببببيحي ة. وعزت تحديها من سببببببببطوة الملك، فحبسببببببببها حبسببببببببً
ا خارج الباب ومنع بناتها من رؤيتها وأرسببببببلهن   انفراديلا في القلعة، ووضببببببع حارسببببببً
رلى دير. وهددها المحققون بالسببببببببجن مدى الحياة بل وبالموت، ربا لم تتراجع عن  

 مومفها.
لى االعتراف  وأخيرا وبعببد أن أجنِّهكببَ  رينيببه والببدموع تمل عينيهببا، وافقبب  ع

ا   بخطاياها ألحد الكهنة وحضببببببببرت القدا  وانته  محنتها وأعاد لها الملك بعضببببببببً
من امتياتاتها، ولكنه أحرق كل كتةها وأحااها بالجواسببيس وأخةرها بأنه لم يصببدق 
رخالخ اعترافها، ولكنه تظاهر بتصبببببببببديقها أمام النا ، ليججن ِّب اإلمارة فضبببببببببيحة  

بأنه يعتقد بأن والدته كان  تسبببببببببببتحل الموت حرًما الهراقة. وما  ابنها ألفونسبببببببببببو  
ألنها مهراقة. ومضبى كل من رينيه والدوق الخمس سبنوات البا ية لزواجهما دون 

 .1559أن يتصالحا، رلى أن مات توجها عام 
ا، ولكنهببا أبقبب  على تواصببببببببببببببلهببا سببببببببببببببرلا مع مببادة القببد   متثلبب  رينيببه  بباهريببً

لةروتسبتان  المنفيين في فرنسبا وسبويسبرا.  الةروتسبتان ، وأرسبل  باألموا  لتسباعد ا
وأصبببس ألفونسببو دوًما بعد وفاة والدا، واضببطهد الةروتسببتان  أوثر مما فعل والدا.  

ل العية مع الطاعون عن  ضبببب ِّ وفي تيارته رلى القصببببر الفرنسببببي ما  ألفونسببببو: "أفَ 
رها بين العية مع الهوجونتيين". وبعد تتويجه بفترة وجيزة أصببدر رنذاًرا لوالدته يخي ِّ 

ترك ريمانها الةروتسبببببببببببتانتي أو العز  من فيرارا رلى األبد. واختارت رينيه أن تترك  
ومةل   ،المدينة التي تجو ِّج  عليها دومة لمدة اثنين وثالثين عاًما وعادت رلى فرنسبببببا

، لم أسببببببتطع أن أبوح لك عن مكنونات ملةي،  أن ترحل كتة  البنها تقو : "يا بجني 
 ي دموعي".خوًفا من أن تغلةن

ووجدت رينيه فرنسببا على شببفا حرب أهلية، فلقد صببرح برلمان باريس بعقوبة 
اإلعدام لكل من يتعةد كةروتسبببببتانتي، ومام الجنود والحشبببببود بذبس الهوجونتيين في 

فتسبلس الهوجونتيون الغاضبةون، وامتحموا الكنانس   ؛أوثر من عشبرين مدينة فرنسبية
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ودمروا الصببببور وحطموا النوافذ، ومتلوا بعا الرهبان والكهنة في بعا المناال، 
شبخر مصبرعهم في رحدى المدن عندما سبلب حشبد من الهوجونتيين   200ولقي 

واسببتحث  الهوجونتيين مانلة:   رحدى الكاتدرانيات، فأعلن  رينيه اسببتنكارها للعنف.
مع الكراهية، فعلينا أن نسبببعى    "علينا أن نقابل الشبببر بالخير، فالمسبببيحية تتعار 

للسبببببببالم مع الجميع". وعند عودتها رلى فرنسبببببببا، وضبببببببع  رينيه يدها على ميراثها  
وامتلك  ملعة مونتارجيس.  وبتصبببببببباعد االضببببببببطراب، مدت خندق المياا ودعم  
الجبدران وأعبدت المبدافع ورحةب  ببالمئبات من الالجئين الكباثوليبك والةروتسببببببببببببببتبانب ،  

وأمام  في ملعتها كنيسببببببببة، حتى يتعةد فيها  ،من ررامة الدماء  الذين كانوا مد هربوا
وشببجع  الوعظ باألخبار السببارة عن يسببوع المسببيس، في كافة أنحاء  ،الةروتسببتان 

الطرفين، وأرسببببببببل  جنودها ليومفوا السببببببببلب  ىالمدينة. ومنع  رينيه العنف من كل
 والقتل، سواء على يد الكاثوليك أو الهوجونتيين.

ركببة في أنحبباء فرنسبببببببببببببببا، وهجمبب  القوات الكبباثوليكيببة على  واشببببببببببببببتببدت المع
مونتارجيس، وأمرها أحد القادة بتسببببببببببليم ملعتها. وعندما رفضبببببببببب ، نصببببببببببب مدفعا 
إلاالق النار، فقال  له رينيه: "فكر جيًدا فيما سبتفعله، فال يوجد في هذا المملكة 

وأرى ربا   من يسبتطيع أن يأمرني سبوى الملك، فإبا أتي ، سبألقي بنفسبي من الثغر
ون  سببببتجرؤ على متل ابنة ملك". فتراجع القاند وسببببحب مواته من المدينة. وهكذا 

سببببن ضببببيافتها في كل أنحاء رف  حماية رينيه وحج تم رنقاب القلعة والالجئين. ومد عج 
 فرنسا، وأالل الهوجونتيون على ملعتها اسم "فندق الرب".
أنك كن  كأم مرضبببببببببببببعة    وابته  جون كالفن بعملها وكتب لها ماناًل: "أعرف

لهؤالء الفقراء ولإلخوة واألخوات المضببببببببببببببطهبببدين، البببذين لم يكن لهم مكبببان آخر 
 ليذهةوا رليه، فالل مد منحك شرًفا عظيما عندما سمس لك بحمل رايته".

ببببببذبس   1572وفي عبببببام الملبببببك  أمر  بببببباريس،  في  رينيبببببه  كبببببانببببب   بينمبببببا  م، 
اء في الشبوارع، وبجبس اآلالف، الهوجونتيين في عيد القديس برثلماو ، وجرت الدم

وكان  رينيه تسبببببمع الصبببببيحات والصبببببرخات، ومكث  هي والنسببببباء الالتي رافقنها  



144 
 

لمدة أسةوع وراء باب مغلل، عليه حار  مسلس، وأسرع  بالعودة رلى مونتارجيس  
 وفتح  أبواب ملعتها لمئات من الهوجونتيين الذين تمكنوا من الهروب لحياتهم.

ين عان  من المر  واأللم وفعل  مدر اسبببببببتطاعتها لتبقى في العامين التالي
ومات  بين أصبببببببدمانها المسبببببببيحيين، ولكنها كان  منفصبببببببلة عن   ،على ميد الحياة

أوالدها الذين رفضبببوا ريمانها. ورفا ملك فرنسبببا دفن جسبببدها في سبببان  دينيس، 
ضببببع جسببببد رينيه في تابوت خشببببةي  دفن ملوك وملكات فرنسببببا وأوالدهم، فوج حيث يج 

فن  داخل ملعتها دون مراسيم.ب  سيط، ودج
ر عن ريمانها بيسببوع المسببيس، وختم  وفي وصببيتها ترك   بارة اويلة، تعة ِّ 

بمالحظة ألوالدها تقو : "أصببببببببلي أن يقرأ أوالدي كلمة هللا ويسببببببببتمعوا رليها، حيث 
 سيجدوا العزاء والمرشد الح يقي للحياة األبدية".

... 
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 اإلصالح عصر ما بعد 
 

 شجاعة باسلة ونهضة رائعة 
 

لقد سببببباد االضبببببطهاد والةركات معا في القرن السبببببابع عشبببببر والثامن عشبببببر، 
الحرية الدينية، ولكن الروح القد  أنها   القضببببببببببباء علىوعمل أعداء الحل على  

 عدًدا ال حصر له من النا  ليؤمنوا بيسوع المسيس. 
  *جوستافو  أدولفا 

 الملك المحارب     
 *ريتشارد كاميرون 

 أسد العهد     
 *المارجاريتان

 شهيدتا سولواي     
 *جون بانيان

 السانس السعيد     
 *جوناثان ردواردت

 الهوتي النهضة العظيمة     
 *جورج هوايتفيلد

 واعظ النهضة العظيمة     
 *جون ويسلي

 العالم كله أبرشيته     
 *جون نيوتن

 تاجر عةيد خلصته النعمة     
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 جوستافوس أدولفاس 
 

 الملك المحارب
 

  م 1632 –م  1594جوستافو  أدولفا  
فرديناند رمةرااور ألمانيا في العشببببببببببرينيات من القرن السببببببببببابع عشببببببببببر، مرر 

ل   الكاثوليكي وملك بوهيميا أن يفني اإليمان الةروتسببببببتانتي، وصببببببر ح ماناًل: "أجفضبببببب ِّ
تقطيعي ررًبا على السببماح باحتقار كنيسببة روما". فسببحل الةروتسببتان  في بوهيميا  

ل أن أحكم دولة خربة   ،ومتل عشببرات اآلالف وشببت   البامين وأضبباف ماناًل: "أفضبب ِّ
عن دولبة ملعونبة". وبعبدمبا اوتسببببببببببببببس المبدن الحرة أللمبانيبا الوسببببببببببببببطى، ببدأ الجية 
اإلمةرااوري في الزحف شببببببببببببببمببااًل، فتحرك ملببك الببدانيمببارك ليومفهم ولكن الجية 

وبدا  ؛اإلمةرااوري سببببحقهم واحتل  الةالد وأغلل الكنانس واسببببتولى على الممتلكات
 ل اإلصالح في أوروبا كما لو كان معلًقا بخيط رفيع.عم

ومن ثم مرر جوسببببببببببببتافو  أدولفا  دخو  المعركة، فقد كان جوسببببببببببببتافو  
ا وملًكا على السببويد، وكان  خسببانر بروتسببتان  أوروبا تؤلمه، كما   مسببيحيلا مكر سببً

م، ومف   1630  مايو  20أن تقارير مسبببببوة جنود اإلمةرااور كان  تجمرضبببببه. وفي  
، اليافع الطو  موي الةنية وبو العيون الزرماء الةرامة والشبببببببببعر   لك جوسبببببببببتافو الم

الذهةي، أمام ممثلي الحكومة في ماعة داي  الكةرى بسبببتوكهولم. وكان يحمل بين 
برا يه ابنته كريسبببتين التي تةلغ من العمر أربعة أعوام. وبالرغم من عمرا الذي لم 

أنه كان مد حقل رنجاتات عظيمة للسبببببويد،  يكن مد تجاوت الخامسبببببة والثالثين، رال 
 وبلك بتحقيل الكثير من االنتصارات في ساحة القتا  والحكم بالعد  في وانه.

وما  لهم بصببببوت ومور: "اآلن أنا أوشببببك الةدء في أهم صببببراع، فلقد أجةرني 
  ،اإلمةرااور فرديناند على اللجوء رلى الحرب، بعد أن أهاننا واضبببببطهد أصبببببدماءنا 

اإليمببان الببذين تنهببدوا البببا للنجبباة. وبمعونببة هللا لن تببذهببب تنهببداتهم   رخوتنببا في
هباًء". عندنذ استطال  الوجوا في القاعة واعتصرهم القلل، عندما تأملوا المخاارة 

 المر بة التي كان  تنتظر ملكهم وجيشهم.
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فقا  لهم: "أنا أدرك المخاار، ولهذا مةل أن أغادر الةالد، أسببتودعكم جسببًدا 
بين يدي هللا القدير، ليحميكم وليوحدنا جميًعا في السببببببماء. نعم أسببببببتودعكم   وروحا

يا شببببببعب السببببببويد العزيز لحماية هللا، وربما يكون هذا الوداع هو األخير". وعندما 
أنهى الملك حديثه، انفجر الجميع في البكاء، فدعاهم جوسببببتافو  بصببببوت مرتفع 

ؤوسبببببهم وصبببببلوا مانلين: "أيها الرب، فومف الجميع وأحنوا ر  ؛وما : "فلنصبببببل ِّ اآلن"
 الطف بنا وارحمنا وامنحنا النجاح لعمل أيدينا، وليمجدك هذا العمل".

وحين خرج  الجيول للحرب، ضببببببرب  الرياح العاتية والبحر الهان  القوات 
وبعد مرور خمسبة أسبابيع، ومف  ،السبويدية التي كان  تحاو  عةور بحر الةلطيل

م على األراضبببببببببببي األلمانية وركع جوسبببببببببببتافو  على  ول رجا  الملك على أمدامه
الرمبل ومبادهم في الصببببببببببببببالة مباناًل: "ربي وإلهي، يبا من تتحكم في الريباح والبحبار،  
أي شكر وحمٍد أمدم لك على حمايتك لنا أثناء الرحلة الخطيرة؟ أشكرك من أعماق 
 ملةي، فأن  تعلم يا رب بأني لم أحضر رلى هنا من أجل مجدي الشخصي، ولكن
من أجل مسببباعدة كنيسبببتك المجضبببطَهدة، فاحمنا وانصبببرنا في هذا العمل المقد ". 
ثم ومف جوسبتافو  وهو يضبع سبيفه رلى جنبه ورأى الدموع في عيون رجاله فقا  
لهم: "ال تبكوا، ولكن باألحرى صببببببببببلوا هلل من كل ملوبكم، فالصببببببببببالة الكثيرة تحقل 

 النصر".
من اتدياد عدد جية اإلمةرااور وشبببن جوسبببتافو  هجوًما شبببامال، وبالرغم 

عن عدد جية جوسببببتافو ، رال أن النصببببر كان حليف الجية السببببويدي، وحقل 
الجية نصبببببببببرا وراء اآلخر، وأجةر العدو على الفرار وحرر المجضبببببببببطَهدين. ولكن 
سبببببببببببببرعان ما رد جية اإلمةرااور وانتقم بشبببببببببببببراسبببببببببببببة وهجم على المدن األلمانية  

 سويدي.الضعيفة التي تبعد عن الجية ال
القبببببانبببببد  أمر تيلي  دبِّرج،  مببببباجبببببْ اإلمةرااور على  اسببببببببببببببتولى جية  وعنبببببدمبببببا 
اإلمةرااوري بإعدام جماعي، ومام بجر الخدام في الشبببببببوارع وغطسبببببببهم في الزي  
وأشبببببببببعل فيهم النيران، وأمر بإغالق كنيسبببببببببة من الخارج مليئة بالنسببببببببباء واألافا  

وأشببببعل النيران في المدينة كلها. وأخذ الجنود، الذين    ،وأحرمها حتى صببببارت رماًدا



148 
 

انفجروا في الضحك، يمارسون رياضة تقابف األافا  وإلقانهم في النيران. ومد تم 
  34ألًفا من مجموع سببببكان المدينة الذين بلغ عددهم حوالي    30ببس ما يقرب من 

 ألًفا.
في الوم  دبرج  وبكى الملك جوسبببببتافو ، ألنه عجز عن الوصبببببو  رلى ماجْ 

المناسبببببببببببب لينقذهم، ولكن هذا الحادثة أيقظ  الةروتسبببببببببببتان  األلمان من غفوتهم  
م، فإن جوسبتافو  1631سبةتمةر    6وأسبرع اآلالف ليقفوا بجانب السبويديين. وفي 

ورجاله وجية من الةروتسبببببتان  األلمان وجدوا جيول تيلي في السببببباحات التاللية 
فو  صببببببببببببفوف المعركة من جانب، خارج مرية بريتنفيلد، فشببببببببببببكل رجا  جوسببببببببببببتا

وحلفاؤهم األلمان شبكلوا الصبفوف من الجانب اآلخر. وكان صبوت ترانيم المزامير 
 مسموًعا من ارف الصف رلى الطرف اآلخر من الصف.  

أنا أعتمد على  بعد أن ارتدى جوستافو  سالحه كاماًل وامتطى جوادا ما : "
دالبة مضببببببببببببببيتنبا أوثر من اعتمبادي على براعنبا وحلفباننبا، فنحن نحبارب من أجبل  عب

مجد هللا واإليمان اإلنجيلي الح يقي. فال شببببببك أن رله كل صببببببالح، الذى عةر بنا 
ينا حتى نحقل   البحار واألنهار، وخال  الحصببببون واألعداء بشببببكل معجزي، سببببيقو ِّ

ذا الكلمات هي صبببببببرخة  النصبببببببر، ولهذا سبببببببنهاجم بشبببببببجاعة، فالل معنا. ولتكن ه
حشببببببودنا وبمسبببببباعدة القدير سببببببيكون النصببببببر حليفنا". وكان جية تيلي المتمر ،  
بة،   والذي ال يجهزم، مد سبببببببيطر على األراضبببببببي المرتفعة بالمدافع المجهيأة والمصبببببببو 
واجتمع مشبببببببببببباة وفرسببببببببببببان اإلمةرااور، المدججون بالسببببببببببببالح، في خطوو عديدة 

 استعداًدا للهجوم.
رلى مركز صبببببفوفه، ونزع  بعته وصبببببلى بصبببببوت مرتفع وسبببببار جوسبببببتافو  

ماناًل: "أيها اإلله الصبببببالس، أن  تملك النصبببببر والهزيمة، فحو ِّ  وجهك الرحيم رلينا 
نحن خببدامببك. لقببد أتينببا من بالد بعيببدة وتركنببا بيوتنببا، لنحببارب في هببذا الةلببد من 

د اسبمك القدو  بمنحك ريانا النصب ر". ثم أمر أجل الحرية ومن أجل رنجيلك، فمج ِّ
بالهجوم، وجلجل  أصبببوات القات المدافع في الميدان، وعندما هرع آالف الجنود 
عةر األراضي الجافة المحروثة حديثا، تصاعدت سحابة من التراب حجة  الرؤية  
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وهجم رجا  تيلي سبببببببع مرات على مركز الصببببببفوف السببببببويدية، ولكن في السبببببببع 
عادوا لضببببرب جية الصببببفوف مرات نجس الجية السببببويدي في صببببد الهجوم. ثم 

األلمانية الةروتسبببببتانتية، وفصبببببلوا عن الجية السبببببويدي، فهرب معظم األلمان في 
 بعر وبقي الجية السويدي بمفردا في مواجهة جية اإلمةرااور.

ووجه تيلي كل موة جيشببببببه لمواجهة الجية السببببببويدي، فأسببببببرع جوسببببببتافو  
يابا ليسبببببتحث جيشبببببه ويشبببببجعه. للجناح األيسبببببر وأعاد تنظيم مواته، وجرى بهاًبا وإ

وبعد صببببببد الهجوم األو ، ماد جوسببببببتافو  جيشببببببه ليشببببببن هجمة على األراضببببببي 
فهرب  ؛المرتفعة، ثم اسبببببتولى على المدافع وأالقوا النيران على أعدانهم بأسبببببلحتهم

الجية اإلمةرااوري من أر  المعركة في اضبببطراب، فنزع جوسبببسبببتافو  خوبته 
ح على النصببببببببر العظيم. لقد حرر هذا النصببببببببر وركع على ركةتيه وشببببببببكر هللا بفر 

دا بأي من جيول اإلمةرااور،  معظم بروتسببتان  ألمانيا، ولم يعجد جوسببتافو  مهد  
فسببببار بسببببرعة عةر ألمانيا، وشببببكل بروتسببببتان  ألمانيا حلفا للحماية تح   يادته. 
ا  بضببببببببببببببة  و بل جوسببببببببببببببتبافو  يحقل مزيبدا من االنتصببببببببببببببارات لمبدة عبام، مبدعمبً

 الةروتستان .
رديناند حشبببد الجية اإلمةرااوري، وأرسبببله  ةرااور ففي بلك الوم  أعاد اإلم

ليسببببحل جوسببببتافو  أدولفا . فاسببببتعد الجيشببببان للمعركة خارج مدينة لوتزين في 
م، وبعد أن أعد جوسبتافو  جيشبه للحرب، بدأوا يرنمون   1632نوفمةر    6صبباح 

 ملجبأ لنبا وموة على  ترنيمبة مبارتن لوثر التي تتحبد  عن الحرب المسببببببببببببببيحيبة: "هللا
 الدوام" وترنيمة "ال تخف من الخصم أيها القطيع الصغير".

 ال تخف من الخصم أيها القطيع الصغير 
 والذي يسعى بجنون رلى سحقك 

 ال تخف من غضبه وموته
 وبالرغم من ملة شجاعتك في بعا األومات

 فانتصارا الظاهري على مديسي الرب
 ال يدوم سوى لوم  مصير.
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وجثا الجية كله وصبببببببببببببلوا للرب مرة أخرى، ثم امتطى جوسبببببببببببببتافو  جوادا  
وسبببببار عةر صبببببفوف الجية وما  لهم: "اسبببببتعدوا إل هار شبببببجاعتكم. اجثةتوا ومِّفوا 
بعضببببببببببببببكم رلى جانب بعا وحاربوا بشببببببببببببببجاعة من أجل ريمانكم وبلدكم وملككم،  

ا". وبعبببد خطببباببببه غطببب  سببببببببببببببحببباببببة كثيفبببة الميبببدان وأخر  ت وليحفظكم هللا جميعبببً
جوسبببببببببتافو  عن الةدء في الهجوم، ولكن عندما بدأت السبببببببببحابة في االنقشببببببببباع، 
حوالي السببباعة الحادية عشبببرة، صبببرخ ماناًل: "واآلن رلى األمام في اسبببم الربل  يا 

 يسوع، دعنا نحارب من أجل مجد اسمك القدو ".
وأشببببباح جوسبببببتافو  بسبببببيفه عالًيا وصبببببرخ ماناًل: "رلى األمامل" وماد الجية، 

الجانةين، ثم حشبببببد جوسبببببتافو  رجاله من أجل شبببببن  ىت المعركة على كلواشبببببتد
هجمة مضبببببببببببادة، فصببببببببببباح وهو يعدو بجوادا صبببببببببببوب العدو ماناًل: "اتبعوني أيها 
الشببجعان". وفي  ل اضببطراب المعركة وعودة السببحابة، انفصببل جوسببتافو  عن  

ماا جيشببه وأصبباب  القة نارية براعه األيسببر ومزمته، فومع على األر  وبدأت د
 تنزف فتقدم الجية اإلمةرااوري.

 وسألوا: "من أن ؟"
فأجابهم جوسبببببتافو : "أنا ملك السبببببويد واليوم أوم ِّع بدمي حرية اإلمةرااورية 
األلمببانيببة ودينهببال" ففتس الجنود نيرانهم عليببه ومتلوا في الحببا . وعنببدمببا علم جية  

بشبجاعة وضبراوة نتقام. و الالسبويد بموت ملكهم، غل  دماؤهم في عرومهم وسبعوا ل
هجموا على الجية اإلمةرااوري من جميع الجوانبببب واخترموا صببببببببببببببفوف العبببدو 
وهزموهم، ولقي عشبرة آالف رجل مصبرعهم في المعركة واسبتمرت الحرب لسبنوات 

ولكن جوستافو  عال ما يكفي لضمان بقاء أراٍ  بروتستانتية حرة موية   ،عديدة
 في ألمانيا، وتم رنقاب اإلصالح في أوروبا.

... 
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 ريتشارد كاميرون 
 

 أسد العهد
 

  م 1680 -م  1644ريتشارد كاميرون  
في األراضببببببببببببببي المنخفضببببببببببببببة المركزيبة   ،1680في رحبدى أمسببببببببببببببيبات عبام 

باسببكتالندا، واجه  مجموعتان مسببلحتان بعضببهما البعا في المسببتنقعات، وبدا 
الملك تشببببارلز عدد أحد الجانةين أوةر وتسببببلحه أفضببببل. أولئك هم الفرسببببان جنود 

الثباني، والبذين  لوا لشببببببببببببببهور يتعقةون أعبداءهم. وعلى الجبانبب اآلخر ومفب  فرمبة  
دين بأسببلحة ضببعيفة ولم  صببغيرة من الرجا ، لم يزد عددهم عن سببتين رجاًل، مزو 

ولم يكن لبببدى معظمهم خيو    ،يكونوا جنودا مبببدربين، ببببل كبببانوا مزارعين وتجبببارا
ا. لقبد كبانوا    ليمتطوهبا أثنباء المعركبة، ولم يكن مبانبدهم عسببببببببببببببكريبلا ولكنبه كبان را يبً

 مؤمني العهد يقودهم ريتشارد كاميرون أسد العهد.
وان مؤمنو العهد اسببببببكتلنديين شببببببجعاًنا، رفضببببببوا التنات  عن حريتهم الدينية  
لملك رنجلترا، وحاو  الملك تشبببارلز أن يضبببغط على مسبببيحيي اسبببكتالندا ليتعةدوا 

م، ولكن  مؤمني العهد أعلنوا بأنه: "ال يوجد غير بأسببببببببلوب يناما تعاليم كنيسببببببببته
ا للكنيسببة". وما  أحد وعا هم للملك: "سببيدي، يوجد باسببكتلندا ملكان  المسببيس رأسببً
ومملكتان، وهذان هما أن  رنيس الكومنولث ويسببببببوع المسببببببيس الملك ومملكته هي 

."  الكنيسة. في مملكة المسيس أن  لس  سيًدا وال رأًسا ولكنك عضوي
ا في معركة ضبببببد الملك،    ولم يكن ريتشبببببارد كاميرون يحلم بأنه سبببببيقود جيشبببببً

فلقببد كببان يعية حيبباة هببادنببة كمببدر ، حتى بهببب رلى رحببدى المنبباال الري يببة 
واسببببببتمع رلى أحد الوعاظ في اجتماع سببببببري. ولقد كان هذا االجتماع غير مانوني 

ع ريتشببببببببارد يقودا خادم اجرد من كنيسببببببببته لعدم ااعته ألوامر الملك، وهناك سببببببببم
 واميرون عن يسوع وأصبس مؤمًنا.

ولم يماِّ ومب  اويبل حتى أصبببببببببببببببس كباميرون واعظبا علمبانيبا واسببببببببببببببتحبث 
اآلخرين ليجقةلوا رلى المسببببيس لينالوا غفران الخطايا. ولكن رجا  الملك اعتادوا على  
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ا يقتلوهم، لببذا هرب كبباميرون ومئببات  أن ي بضببببببببببببببوا على الخببدام ويعببذبوهم وأحيببانببً
حر هولندا، وهناك در  الكتاب المقد  بتركيز ورجسببببببم را ًيا. ولكن آخرون عةر ب

وباميرون كبان مبد عقبد العزم على العودة رلى بالدا حتى لو أدى بلبك رلى الموت 
المحقل. ومةل أن يترك هولندا، وضبببببببببع خادم اسبببببببببكتلندي يدا على رأ  كاميرون  

رأسببه من أجل   وصبباح ماناًل: "هذا رأ  راٍع مؤمن وخادم ليسببوع المسببيس، سببيخسببر
 سيدا وسيكون هذا  اهًرا أمام الشمس والقمر على مرأى من العالم".

وبعبببد عودتبببه سببببببببببببببرلا رلى اسببببببببببببببكتلنبببدا،  بببل كببباميرون يعظ بين التال  وفي 
المسببببببتنقعات والحقو . ولكن عندما رأى مسبببببباوة جنود الملك، انضببببببم وأخوا مايكل 

دِّي   َطهِّ ندا. وبالرغم من بدانية سبببببكتالأوبعا الرجا  الشبببببجعان مًعا لمحاربة مجضبببببْ
سببكتالنديين من الرجا   ألالسببالح وملة التدريب، رال أنهم أمسببموا على الدفاع عن ا

والسببببببببببببببيبدات واألافبا  األبريباء. ومبا  كباميرون ألتبباعبه: "ال يحبطكم ملبة عبددكم،  
فعندما يأتي المسببببببببببيس ليرفع شببببببببببأن عمله باسببببببببببكتالندا، فلن يحتاج لعدد كةير من 

 ن أجله".الرجا  ليعملوا م
يونيو  22ولتوضببببببببيس أهدافهم، سبببببببباروا بشببببببببجاعة رلى ميدان سببببببببانكوير في 

م منشبدين المزامير ومصبلين، ومرأوا هذا التصبريس: "نحن نتةرأ من تشبارلز   1680
فليس   ،سبتوارت الذي  ل يحكم، أو باألحرى يسبتةد، بعرل بريطانيا لسبنوات كثيرة

سببببببببببببببر العهبد مع هللا ومع ألنبه كبذب وك  ،من حقبه الجلو  على عرل اسببببببببببببببكتلنبدا
ونيسببته، ونحن تح  لواء ربنا يسببوع المسببيس، رنيس الخالخ، نعلن الحرب ضببد 

 الطاحية وكل رجاله كأعداء ليسوع المسيس".
عندنذ أعلن الملك تشبببارلز عن مكافأة كةرى لمن يلقي ال با على ريتشبببارد 

ا. وبببالرغم من مطبباردتببه في كببل الببدولببة، لم يب ا أو ميتببً س أحببد للجنود وبباميرون حيببل
عن مكبان كباميرون، البذي  بل يعظ ويخبدم حتى أثنباء هروببه. وأخيًرا التقى جنود 
الملك بريتشبببببببببارد كاميرون ورجاله، ومةل الةدء في المعركة أحنى كاميرون رأسبببببببببه 
ورفع صبببببببوته وماد رجاله في الصبببببببالة للمرة األخيرة، االًبا من هللا أن يحمي حياة 

  ِّ األخضر وخذ الناض ".لِّ بللموت وما : "اأولئك الذين لم يستعدوا بعد 
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والتف  رلى أخيه المخلر وما : "هلم يا مايكل، لنحارب حتى آخر نسبببببببمة، 
فهبذا هو   ،فلقبد كنب  أتوق رلى هبذا اليوم البذي أموت فيبه وأنبا أحبارب أعبداء الرب

ْوا جميعكم  اليوم الذي سبببببنحصبببببل فيه على اإلوليل". وشبببببجع أصبببببدماءا ماناًل: "تقو 
وحاربوا بشببجاعة، فأنا أرى أبواب السببموات مفتوحة على مصببراعيها السببت با  كل 
من سبببببببيسبببببببقط منكم اليوم". ورنموا مًعا ترنيمة تسبببببببةيس أخيرة للرب. ثم هجم عليهم 

ي عةر ميدان المعركة وكان  رماحهم وسبيوفهم  الفرسبان وكان  حوافر خيولهم تدو ِّ 
تلمع. وببالرغم من اتديباد عبدد جنود الملبك عن عبدد مؤمني العهبد، رال أنهم مباتلوا  
بشبجاعة، ولكن بانتهاء المعركة كان ريتشبارد ومايكل كاميرون والعديد من رجالهم 

 مد لقوا مصرعهم.
مجلس بإدنةرج فقطع رجا  الملك رأ  ريتشببببببببببببارد ويديه وأحضببببببببببببروها رلى ال

وتبذكبار، وعنبدمبا دخلوا رلى المبدينبة وضببببببببببببببع أحبد الجنود رأ  كباميرون عباليًبا على  
رأ  رمحه وصبببببببببباح ماناًل: "هذا رأ  الخانن المتمرد". وأمر المجلس بتعليل رأ  
وباميرون ويبديبه في مكبان عباٍ  ببارت في ردنةرج ليكون تحبذيًرا لكبل من يجرؤ على  

  واليبببدين، مبببام رجبببا  الملبببك بعمبببل غبببايبببة في مقببباومبببة الملبببك. ومةبببل تعليل الرأ
القسبببببببباوة، حيث بهةوا رلى والد كاميرون، الذي كان ملقى في السببببببببجن لمسبببببببباندته 
ْجرِّاِّ وسببببببألوا: "هل تعرف هذا؟"  لقضببببببية مؤمني العهد، وألقوا بالرأ  واليدين في حِّ

لعزيز". وإب  فرد وهو يجَقةب ِّل الرأ  واليبدين مباناًل: "أعرفهبا، أعرفهبا فهي البني، ابني ا
غلببه الحزن، أجهة بالبكباء وما : "رنه الرب، صببببببببببببببالحبة هي ررادة الرب الذي لن  

 يخط  ولكنه جعل صالًحا ورحمة يتبعاننا كل األيام".
حتى أعداء ريتشبببارد كانوا معجةين بإيمانه وشبببجاعته، وإيمان وشبببجاعة والدا  

ا رأ  ويدا رجل " رن هذوأخيه. وما  أحد الذين شبببببببباهدوا رأسببببببببه معلقا في ردنةرج:
 ا وواعًظا ومات مصلًيا ومحارًبا". يً عال مصل ِّ 

تعاني من االضبببببببطهاد لثماني سبببببببنوات بعد موت كاميرون  سبببببببكتلنداأو ل  
وارت من على  وعانلة سببببببتحتى أااح  النهضببببببة العظيمة بالملك تشببببببارلز الثاني  

العرل للبد. ورغم موت اآلالف بسببببببببببببةب ريمانهم، رال أن حياة وموت ريتشببببببببببببارد  
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واميرون، كان  واحدة من َألمع األضبببببواء للمسبببببيس أثناء أيام االضبببببطهاد المظلمة 
 لك.ت

... 
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 المارجاريتان
 

 شهيدتا سولواي
 

 م 1685 –م  1622مارجاري  ماوالتشالن  
  م 1685 –م  1667مارجاري  ويلسون 
"بزمن القتل"، حيث اارد جنود الملك  م، في اسبببببببببببكتالندا  1685عجرف عام  

تشببارلز الثاني ملك رنجلترا، آالف الرجا  والنسبباء واألافا  ومتلوهم بأمسببى الطرق 
التي يمكن ألي عقبل أن يتخيلهبا. ولمبابا؟ مبا هو الخطبأ الجسببببببببببببببيم البذي ارتكةوا؟ 
وكيف أدينوا رلى الملك رلى هذا الدرجة؟ كان  هذا هي جريمتهم: لقد أحةوا يسبوع 
المسبببيس بشبببدة وآمنوا أنه وحدا رأ  الكنيسبببة، وسبببعوا لعبادته كما أوصببباهم الكتاب  

 الل على هؤالء األسكتلنديين الشجعان "مؤمنو العهد".  المقد . لقد أج 
مبارجباريب  مباوالتشببببببببببببببالن   وكبان هنباك اثنتبان من مؤمني العهبد اسببببببببببببببمهمبا

المذكور آنًفا. كان   ومارجاري  ويلسون، وكانتا ممن لقوا حتفهم أثناء "تمن القتل" 
مبارجباريب  مباوالتشببببببببببببببالن أرملبة فقيرة بات شببببببببببببببعر رمبادي، وعجرفب  بين جيرانهبا  
بالمسببببببيحية الكريمة والمكرسببببببة، وكان  تعية باتضبببببباع في كوخ صببببببغير. حذرها 
جنود الملبك بأن تتخلى عن ريمبانهبا وأال تعةبد هللا رال بالطريقبة التي أمر بهبا الملبك.  

يقات، رال أنها لم تخالف ضببببببببببميرها. وفي أحد األيام اوبالرغم من التهديد والمضبببببببببب
وبينما كان  سبببببببببببباجدة تتعةد للرب، اندفع الجنود رلى منزلها وأخذوها وألقوا بها في 

 السجن، وهناك عان  من الجوع والةرد، رلى أن جاء يوم محاومتها.
ورفضبببببببببب  مارجاري  ويلسببببببببببون، التي كان  تةلغ الثامنة عشببببببببببرة من عمرها 

الخضبوع ألوامر الملك فيما   ،أجنس التي كان  تةلغ الثالثة عشبرة وأختها الصبغرى 
فتجنةتا رجا  الملك بأن عاشتا في الجبا  والغابات والمستنقعات    ،يتعلل بعبادتهما

مع آخرين من مؤمني العهبد. ومبد أمر الجنود أهلهمبا بعبدم تيبارتهمبا أو رمبدادهمبا 
اللتان   ،اء الباردة تسببلل  األختانبالطعام أو الثياب أو المأوى. وفي أحد أيام الشببت

رلى المدينة لزيارة بعا األصبببببببدماء، وبينما   ،وانتا تشبببببببعران بالوحدة والةلل والجوع
وانتا تسببتمتعان بوجبة سبباخنة ونار للتدفئة، تم اوتشببافهما وال با عليهما، وألقي  
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مارجاري  ويلسبببون وأختها في السبببجن وجحبِّسبببتا في حجرة اللصبببوخ، وكان  أوثر 
نزانات ر الًما، ألنها كان  معدة ألشببببببببر المجرمين. وانتظرتا شببببببببهرين في بكاء  الز 

 وأنين رلى أن جاء يوم محاومتهما. 

النحيلتبببببان ومبببببارجببببباريببببب   1685ربريبببببل    13وفي يوم   الفتببببباتبببببان  م، مثلببببب  
ماوالتشببببببببالن أمام المحكمة، فحد ق بهن القاضببببببببي وأعطاهن آخر فرصببببببببة للحرية  

لناٍت أن الملك رأ ي على الكنيسببة؟" فأجةنه بهدوء: وما : "هل سببتجقسببمن بالقسببم مجع
فرد عليهن مباناًل: "رًبا فبالمحكمبة تبدينكن ببالخيبانبة، إلنكباركن سببببببببببببببيبادة الملبك    "ال".

على الكنيسببة، ولحضببوركن اجتماعات  بادة غير مانونية بالمدينة". ولكنهن ومفن 
أمام المحكمة حتى  فأمرهن القاضي ماناًل: "اركعن  ؛ا بأية كلمةصامتات دون التفو  

أتلو عليكن الحكم". وعنببدمببا رفضببببببببببببببن أرغمهن الحرا  بعنف على الركوع وأعلن  
القاضبي ماناًل: "تدين المحكمة مارجاري  ماوالتشبالن ومارجاري  ويلسبون وأجنس 
ويلسون بتهمة خيانة حكومة الملك، لذا فقررنا الحكم عليكن بالموت حيث ستوثقن  

 ياا المد، وستقفن هناك حتى ت يا المياا وتغرمكن". بأعمدة مثةتة في الرمل في م
فتقدم السببيد ويلسببون والد الفتاتين رلى منصببة القاضببي، وتوسببل رليه بصببوت 
مرتعة بأن يرحم ابنتيه، وألن أجنس كان  صببببببببغيرة السببببببببن وافل القاضببببببببي على  
راالق سببراحها ربا دفع والدها غرامة مدرها مانة جنيه اسببترليني. وهكذا دفع السببيد 

يلسببببببببببببببون الغرامة الكةيرة عن ابنته أجنس، ثم امتطى جوادا وأسببببببببببببببرع رلى ردنةرج و 
 ليستأنف أمام محكمة أعلى ليسقط الحكم عن مارجاري .
ن من السببببجن رلى نفل يواصببببطحة  مجموعة صببببغيرة من الجنود المارجاريت

عميل، ليصببببلوا رلى خلي  السببببولواي المؤدي رلى البحر األيرلندي، وثةتوا عمودين 
وأوثقوا المرأة األوةر سببًنا على    ،ين رلى أعماق رمل األر  التي يغمرها المدخشببةي

السببببارية األبعد عن الشبببباا  أما مارجاري  الصببببغيرة فأوثقوها بالعمود األمرب من 
وهي تحتضببر  الضببفة، وبلك حتى تشبباهد مارجاري  الصببغيرة السببيدة ماوالتشببالن

أوال. أرادوا أن تالحظ الموت المرعبببب للمرأة األوةر أواًل، لعبببل هبببذا يحثهبببا على  
 التراجع. واحتشد أصدماء المرأتين على الضفاف مصلين حتى يتم الصفس عنهما.
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ولم تنطل مارجاري  الكةيرة بكلمة عندما ارتفع  المياا الباردة حولها وكان  
لتلتقط أنفباسببببببببببببببهبا. فبالتفب  أحبد المنفبذين للحكم  تجباهبد لترفع رأسببببببببببببببهبا فوق األمواج

فأجابته: "أرى المسبببيس  لمارجاري  الصبببغيرة بسبببخرية ماناًل: "بمابا تصبببفينها اآلن؟"
يصببببببببببببببارع هنباك، فهبل تعتقبد أننبا نحن من نعباني؟ ببالطبع ال، ببل المسببببببببببببببيس فينبا".  
وسبببببببرعان ما غط  المياا الجسبببببببد المي  لمارجاري  ماوالتشبببببببالن، وعندما بدأت 

 تقو :  25لمياا ترتفع حو  مارجاري  الصغيرة أخذت ترنم ترنيمة من مزمور ا
.  ال تذكر خطايا صباي وال معاصي 

  .ورحمتك ابكرني أن  من أجل جودك يا رب
 الرب صالس ومست يم. لذلك يعل ِّم الخطاة الطريل 

 يدرب الودعاء في الحل ويعل ِّم الودعاء ارمه.
ندما أوثقوها بالسببببببارية وسببببببمحوا لها بإمسبببببباك ولقد ترك معذبوها يديها حرة ع

رومية األصببحاح الثامن ومرأت بصببوت أهل  الرسببالة رلى  الكتاب المقد ، ففتح  
فإني أحسببب أن آالم الزمان الحاضببر ال تجقا  بالمجد العتيد أن يجسببتعلن  مرتفع: "

كة  "فإني متيقن أنه ال موت وال حياة وال مالن ،فينا". واسبتمرت رلى آخر األصبحاح
وال علو وال عمل وال خليقة  مسبببببببببتقةلة وال رؤسببببببببباء وال موات وال أمور حاضبببببببببرة وال

تقدر أن تفصبببببلنا عن محبة هللا التي في المسبببببيس يسبببببوع ربنا". وسبببببرعان ما  أخرى 
ارتفعب  الميباا فوق عنقهبا، فنز  الجنود وفكوا وثبامهبا ورفعوهبا آمرين ريباهبا مبانلين: 

فأجاب  مارجاري :   ؛ى كل شخر في الكنيسة""صل ِّ للملك ألنه السلطة العليا عل
"أنا أصببببببببببببلي من أجل خالخ كل النا ، وأتمنى أال يجدان أحد". فدفعوا برأسببببببببببببها 

 تح  الماء ورفعوها مرة أخرى مانلين: "صل ِّ للملك واحلفي بالقسم".
ونادى شبببببببببببخر من بين الجمع ماناًل: "عزيزتي مارجاري ، مولي ليحفظ هللا 

ي  وجهها الشببببببببببباحب وكان  شبببببببببببفتاها مد تحولتا رلى اللون  الملك". فرفع  مارجار 
األترق وحاول  التقاو أنفاسبببببببها وصبببببببل  مانلة: "يارب امنس الملك التوبة والغفران  

 والخالخ، رن كان  هذا مشيئتك المقدسة".
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ولكن رنيس   ،فصبببببببببببببباح الكثيرون: "لقبد مبالتهبا، لقبد مبالتهبا، أالل سببببببببببببببراحهبا"
لتذهب الكلبة رلى الجحيم، نحن ال نريد الضببببباو كان يسببببتشببببيط غضببببًبا وصبببباح: "

فأجابته: "ال، ال، لن أنطل بهذا الحلف اآلثم، فأنا  ،هذا الصبلوات فلتحلفي بالقسبم"
فسببببببخر منها أحد الجنود ماناًل: "اشببببببربي  ؛واحدة من أوالد المسببببببيس، دعني أبهب"

جرعبة أخرى". ودفع كتفهبا بسببببببببببببببالحبه وغمرهبا تحب  الميباا للمرة األخيرة، ومباتب  
 ناك لمحةتها للمسيس ورغةتها في أن تتبع كلمته. ه

... 
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 جون بانيان
 

 السائح السعيد
 

  م 1688 –م  1628جون بانيان 
"وبينما كن  أسبببببير في بر ِّية هذا العالم، وصبببببل  رلى مكان معي ن حيث كان  
ا، وإبا برجبل  هنباك عرين، ورمبدتج في هبذا المكبان ألنبام، وعنبدمبا نمب  حلمب  حلمبً

ثياب رثة وامًفا في مكان ما، يطل بوجهه من منزله، ممسبببببببببببكا بكتاب في يدا، في  
وحباماًل على  هرا حماًل ثقياًل. فنظرت ورأيتبه يفتس الكتباب ويقرأ فيبه، وعنبدمبا مرأ، 

 فانفجر في بكاء مرير وما : "مابا أفعل؟"  ،بكى وارتعد ولم يستطع أن يكمل
أحد أوثر الكتب انتشببببببببباًرا  "المسبببببببببيحيهكذا بدأ جون بانيان كتابه "سبببببببببياحة 

وتفضببياًل، فلقد كان هذا الكتاب يروي مصببة مسببيحي سببافر رلى المدينة السببماوية. 
 ولقد كان  هذا مصة رجوع بانيان رلى المسيس، وإليكم مصته.

في أحد األيام وبينما كان جون بانيان، السبببمكري المتجو ، يميل رلى شبببباك 
مال  له سببببيدة فقيرة وهي تضببببع رصبببببعها على    ،أحد المتاجر يلعن بصببببوت مرتفع

وجهه: "أن  أوثر األنا  شبرلا ألنك تسبب  بأسبوأ الكلمات، فأن  سبتجفسبد كل شبباب  
ا لهم". وكبانب  مالحظتهبا بمثباببة اعنبة في ملببه، فتركهبا   المبدينبة ربا اتخبذوك رفيقبً

وفامد    بانيان خجاًل ولم ينطل بكلمة، ولم يزج  خجله سبببببببريًعا، ولكنه جعله ضبببببببعيفا
وأخذ يقو  لنفسببببببببه: "آا لو عدت رلى صببببببببباي مرة أخرى   ،الثقة في نفسببببببببه ومكتئًبا

 وعلمني والدي أن أتحد  دون استخدام هذا اللعنات الشريرة".
ا جديًدا، فتومف عن اللعن وبدأ يقرأ في  د بانيان بأن يصبببببببببس شببببببببخصببببببببً وتعه 

ببإصببببببببببببببالح حيباتبه  الكتباب المقبد  ويتحبد  عن األمور البدينيبة. كبان ببانيبان فخوًرا
فقا : "أنا أرضبببببي هللا كما يرضبببببيه أي شبببببخرِّ آخر في رنجلترا". وفي أحد األيام 
المشبمسبة بينما كان سبانًرا في تماق في بيدفورد، امترب بانيان من بعا السبيدات 
الالتي كن جالسببببات في أحد األرومة في اسببببتراحة مصببببيرة من أعمالهن فسببببمعهن 

ا مباناًل: "لقبد امتربب  ألسببببببببببببببتمع لمبا يقجلنيتحبدثن عن هللا، وكتبب ببانيبان الح فلقبد  ،قبً
ون  أنا باتي متحدًثا نشبببًطا آنذاك في األمور الدينية، ولكن في تلك اللحظة كن  
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أعلى مني كثيًرا ولم أسبببببتطع اسبببببتيعاب ما   أسبببببتمع ولكنني لم أفهم شبببببيًئا، فلقد كن  
بهن. لقبببد كن يقلن، فلقبببد كن يتحبببدثن عن الوالدة الجبببديبببدة وعن عمبببل هللا في ملو 

يتحببدثن كمببا لو أن الفرح هو مببا جعلهن يتحببدثن، فلقببد كن  يتحببدثن بببدمبباثببة لغببة 
 الكتاب المقد  ومظهر النعمة في كل ما ملن كما لو كن مد وجدن عالما جديًدا".

نبه. ولم وتركهن ببانيبان وهو يضببببببببببببببرب على صببببببببببببببدرا ومبد تبخر افتخبارا بتبدي  
السبببببببببيدات من فكرا، فلقد كان ريمانهن وفرحهن يسبببببببببتطع أن ينسبببببببببى حديث هؤالء  

ن تماما مع مخاوفه وشببكوكه. وشببعر كما لو أنه يعاني من برودة الثل ،  متعارضببيْ 
 بينما تستدف  سيدات بيدفورد الفقيرات تح  أشعة الشمس اللطيفة.

فعباد ببانيبان رلى هؤالء السببببببببببببببيبدات مرة أخرى ليتحبد  معهن فقلن لبه: "أنب  
اعينببا"، وهكببذا أخببذوا وعر فوا على راعيهن جون جيفورد. كببان بحبباجببة رلى مقببابلببة ر 

ا سببابًقا في الحرب األهلية اإلنجليزية، جال شببجاًعا متقدًما في السببن جنديل جيفورد ر 
فحي اا جيفورد بحفاوة ودعاا للدخو . وسبببكب بانيان ما بقلبه لجيفورد، فصبببلى معه 

ن يسوع المسيس. كان هذا الحديث الراعي المجسن  وبدأ يعل ِّمه من الكتاب المقد  ع
 أو  األحاديث الطويلة التي تم  بينهما.

لمس الرب   ،بعد تمن مصبببببببببير، وبينما كان بانيان يتعةد في كنيسبببببببببة جيفورد
ملببببه ومبببا  فيمبببا بعبببد عن هبببذا اليوم: "لقبببد امتحمتني هبببذا الكلمبببات فجبببأة: تك يبببك 

أعتقبد أن كبل كلمبة نعمتي، تك يبك نعمتي، تك يبك نعمتي"، وتكررت ثال  مرات، و 
" مبا يعطيني اآلب فبإلي  يجقةبِّل  37 :6وبانب  جببارة. ثم جباءت هبذا اآليبة من يوحنبا  

ومن يجقةِّل رلي  ال أخرجه خارجا". فرأي  أن بر ِّي ال يكون أفضل بسةب ملةي الجيد 
وال يكون أرادأ بسبةب ملةي الرديء، ألن بر ِّي كان هو المسبيس نفسبه، الذي هو هو 

 وإلى األبد. أمًسا واليوم
ومببا : "أعتقببد أنببه   ،وعبباد بببانيببان رلى بيتببه كمببا لو كببان يسببببببببببببببير على الهواء

بإمكباني التحبد  عن محةتبه ورحمتبه، حتى للغربان التي تقف أمامي على األر  
المحروثة". وسبرعان ما انتخب شبعب بيدفورد بانيان ليصببس مسبؤواًل عن الكنيسبة، 
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ا كواعظ متجو  للقرى الم جباورة. و بل ببانيبان يكسببببببببببببببب  يشببببببببببببببه وأرسببببببببببببببلوا خبارجبً
 ولكنه كان يمضي الكثير من ومته في الوعظ.  ،وسمكري 

في هذا الوم  أصدر الملك تشارلز الثاني موانيَن ليجةر الجميع على العبادة 
بحسببببب توجيه كنيسببببة رنجلترا، بغا النظر عن الضببببمير. ولم يكن الملك يعترف 

كخدام   -  أمثا  بانيان ،خارج كنيسبة رنجلتراهؤالء الذين    -  بالوعاظ غير المرتسبمين
م، خرج بانيان ليعظ في بي  ريفي داخل    1660نوفمةر   12ح يقيين للرب. وفي  

حقبل من شببببببببببببببجر البدردار، وعنبد دخولبه رلى الكوخ، لم يحيبه النبا  ببالفرحبة التي 
اعتبادوا أن يحيوا بهبا، ببل بنظرات ترمبب وتحبذير من الخطر. فلقبد تسببببببببببببببرب رليهم 

لذا    ،القاضببببببببببي مد أصببببببببببدر مذكرة لل با على بانيان ربا حاو  أن يعظ خةر بأن
وما  له    ،اسبتحثه أعضباء من شبعب الكنيسبة بعدم المضبي مدًما رلى هذا االجتماع

أحبد الرجبا : "أخي ببانيبان، هبل تعتقبد أنبه من الحكمبة أن تسببببببببببببببتمر في االجتمباع؟ 
، لن يحبد  هبذا، لن  فبأجباببه ببانيبان بحزم: "وال  ؛ربمبا علينبا تبأجيلبه رلى يوم آخر"

يومفني أحببد ولن ألغي االجتمبباع لهببذا السببببببببببببببةببب. هلم فلنةته ، وال تببدعنببا نخبباف. 
ا وال ينبغي أن نخجل ألننا سببببببببببنكافأ ربا عانينا من  فالوعظ بكلمة هللا عمل جيد جدل
أجله". وامتل الكوخ بالنا ، وبدأ بانيان بالصبببببببببببالة، وبينما كان ممسبببببببببببًكا بالكتاب  

الةدء في العظة، اندفع ضببببببببابط الشببببببببراة ورجاله ولو حوا له   المقد  وعلى وشببببببببك
 وأمر الضابط رجاله بال با على بانيان. ؛بمذكرة ال با

وبينمبا كبانوا يةتعبدون ببه، مبا  لشببببببببببببببعببه: "من مراحم هللا أن نعباني من أجبل  
دين".  عمل الصبالح، فمن األفضبل أن نكون المجضبَطَهدين عن أن نكون المجضبَطهِّ

لي ومف بانيان أمام القاضي الذي سأله ماناًل: "لمابا تذهب رلى هذا وفي اليوم التا
االجتمباعبات وتعظ؟ أنب  سببببببببببببببمكري، لمبابا ال تركز في عملبك؟ ف يبامبك بخبدمبات 
ا،  دينية غير مانوني". فأجابه بانيان: "أنا اسببببببتجيب لدعوتي وأعظ بكلمة هللا أيضببببببً

ممببه اببالمببا توفرت وأنظر لخببدمتي وعملي، على أنهمببا الواجببب الببذي يجببب أن أت
الفرصببة". فقا  له القاضببي: "سببيد بانيان، لقد مررت أن أرسببلك رلى السببجن ربا لم 
د ببالتومف عن الوعظ ودعوة النبا  لالجتمباع". فبأجباببه ببانيبان: "لن أتومف عن   َتعبِّ
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التكلم بكلمة هللا، وسببأسببتمر في ررشبباد وتعزية وتعليم من يرغب من النا ، وأعتقد 
غير مؤٍب، بل يسبببببتحل المدح ال اللوم". فسبببببأله القاضبببببي: "أال أن هذا العمل عملي  

تحبب توجتبك وأافبالبك؟" وإب كبان ملبب ببانيبان ينفطر عنبدمبا خطرت لبه فكرة ترك  
توجته وأافاله األربعة أجاب: "نعم، وبشبببدة، ولكن مقارنة بيسبببوع المسبببيس، فأنا ال 

 أحةهم على اإلاالق". فأمر القاضي أن يأخذوا رلى السجن.
ذ من بين توجته   وأصببببببببببس منز  بانيان اآلن تنزانة انفرادية باردة، وعندما أجخِّ

وأوالدا ما  بانيان: "لقد شبعرت كما لو كانوا يفصبلون لحمي عن عظامي". وججر ِّب 
بانيبان مراًرا بأن يتخلى عن الوعظ ويعود رلى بيتبه، ولكنبه كان يقباوم وتعلل بالوعد 

أنبا أحييهم وأراملبك علي  ليتوَكْلن". وببدأ ، "اترك أيتبامبك  11:49المبذكور في ررميبا  
يصبببببببنع أربطة ألحذية جلدية ليعو  أسبببببببرته، وكتب أحد عشبببببببر كتاًبا بما في بلك 

". وعندما أتيح  له الفرصببببة وعظ بانيان نعمة غنية ألشببببر ِّ الخطاةمصببببة ريمانه: "
 لعدد كةير من أعضاء كنيسة بيدفورد، الذين تجمعوا في سجنه.

ف َِّف  القوانين الصادرة ضد الوعاظ غير المرتسمين، وبعد اثني عشر عامً  ا، خج
وأجالل سبببببببببراح بانيان، وألقى بنفسبببببببببه في الوعظ والكتابة وتنظيم الكنانس الجديدة.  
ولكن بعد ثال  سببنوات، أبطل الملك رخصببة الوعظ التي منحها لبانيان وغيرا من 

لقِّي في السبببجن  الخدام غير المرتسبببمين، ورفا جون بانيان التومف عن الوعظ وأج 
" وهي مصبببببة  سببببببياحة المسببببببيحيلسببببببتة أشببببببهر أجَخر. وفي هذا األثناء كتب كتاب "

رمزية عن األفراح واألحزان والمعارك واالنتصبببببارات في الحياة المسبببببيحية. وعندما 
بلغ التاسبعة والخمسبين أصبيب بانيان بحمى شبديدة، وفي فرال الموت أخذ يشبجع  

، من هذا الكلمات ما  عن الصبببببببببببالة: "من أصبببببببببببدماءا بكلمات مليلة، ولكن مؤثرة
 األفضل عندما تصلي أن يكون ملبك بال كلمات عن أن تكون كلماتك بال ملب".

"سببياحة  وربما كان دخو  جون بانيان رلى السببموات مثلما وصببف في كتاب
عن المسببببببيحي والراجي عند أبواب المدينة السببببببماوية: "وعند دخولهما المسببببببيحي" 

نبا يرتبديبان مالبس تلمع كبالبذهبب، ورنب  كبل أجرا  المبدينبة تغيرت هيئتهمبا، وكبا
 مرة أخرى من الفرح وميل لهما: ادخال رلى فرح سيدكما".
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 من يتمتع بالشجاعة فليأتِّ رلى هنا
 فالمرء هنا سيظل ثابتا. فلتأتِّ الرياح أو يتغير الجو

 فال توجد معومات تجعله يلين
 فني ته األولى المعلنة هي أن يصبس سانًحا.

... 
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 جوناثان إدواردز
 

 الهوتي النهضة العظيمة
 

  م 1758 –م  1703جوناثان ردواردت 
في منتصببببببببببف رحدى الليالي فجتح  نافذة في الطابل الثاني وخرج منها رأ  
رجل أخذ يصبرخ ماناًل: "أال تعلمون كم هي السباعة اآلن أيها الحمقى؟ عودوا رلى  
مَ  مسببببباًء يا  مناتلكم وناموال" فرد عليه ماند فرمة الشبببببباب والشبببببابات صبببببانحا: "عِّ

" وانفجرت منهم ضببحكات صبباخبة،  سببيدي، لمابا ال تأتي لتنضببم رلينا في سببهرتنا؟
بينما كانوا يتناوبون بينهم تجاجة المجسببكر. فعاد الرجل للصببياح ماناًل: "لقد خرجتم  
عن نطاق السبيطرة أيها الشبباب وتحتاجون رلى مخافة الرب في ملوبكم". فرد عليه  
مبانبدهم مباناًل: "رن كبان القس ردواردت يعجز عن تغييرنبا، فببالتبأويبد سببببببببببببببتعجز أنب   

ا، هلم أيها الرجل العجوت رنها ليلة الجمعة، بإمكانك أن تسبببتمتع يوم السبببة  أيضبببً 
أما نحن فسببببنمرح الليلة". وتوجهوا رلى الحانة وهم ينشببببدون األغاني، ولم يعجد أحدي 

 منهم رلى منزله رال مع شروق الشمس، حيث عادوا مترنحين.
م، الكثير من حفالت الخمر والسببببكر بين الشببببباب   1733لقد شببببهد صببببيف 

في نورثامةتون بماسباشبوسبتس، رب عال هؤالء الشبباب من أجل رشبباع مرحهم في 
ولكن   ،حفالت السبكر والطواف الليلي، وشبعر آباؤهم وشبيوخ الكنيسبة بالقلل عليهم

والذي كان را يا عاما   29ليس مثل جوناثان ردواردت، الشبببببببببببببباب البالغ من العمر 
فقد اشبتاق جوناثان ردواردت أن يتذوق شبباب نورثامةتون ما مد   ؛لكنيسبة نورثامةتون 

هجورِّ  من عمرا، عندما مرأ تيموثاو  األولى: " ةاختةرا في السبببادسبببة عشبببر  َوَملِّكج الد 
ةج َوا هج اْلَكَرامببَ َداج، لببَ هج اْلَحكِّيمج َوحببْ لببَ ذِّي اَل َيْفَنى َواَل يجَرى، اإلِّ .  البب  هجورِّ دج رلى َدْهرِّ الببد  ْلَمجببْ

يَن" رب فجأة مل ملبه شببببببببببعور بالفرحة بالرب وما : "عندما مرأت تلك الكلمات،  ،آمِّ
غمر روحي شببعور بمجد هللا وفكرت في مقدار السببعادة التي ال بد وأن أشببعر بها 

 عندما أستمتع بالل وأ ية معه في السماوات".
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ون لسبببب  سببببنوات، ولكن عمله هناك و ل ردواردت يخدم في كنيسببببة نورثامةت
وان مجحبًِّطا بسبببببببببةب مسببببببببباوة القلوب. وبدا المراهقون والبالغون في غاية البعد عن  
هللا. لقبد كبان ردواردت يعرف أنبه على المؤمن الح يقي أن يولبد والدة ثبانيبة ببإيمبان 

م، ألقى ردواردت سبببببببببلسبببببببببلة من العظات   1734حي  وبقلب جديد. وفي أوانل عام  
ن، وبدأ الشبببببببببببباب البالغون في االنتباا رلى هذا العظات، وبدأوا يمكثون عن اإليما

 بعد االجتماع لينامشوا العظات.
كان  واحدة من أوثر فتيات المدينة تمرًدا،  ،وفي يوم من األيام جاءته شببابة

واندهة بسببببرور ورحب بها ودعاها لتدخل رلى مكتةته، ومال   ،وارم  على بابه
د سبببببحقتني أثقا  خطاياي في األيام الماضبببببية وعندما اعتقدت له: "أيها الراعي، لق

ا، تبأوبد  ببأنبه ال يوجبد أمبل، هبدأ الرب ملةي ورفعني". وبينمبا همبا يتحبدثبان سببببببببببببببويبل
ردواردت بأن المسببببببببببببببيس مد لمسببببببببببببببهبا، وما  لهبا: "أنا أومن أن الرب مد أعطباكِّ ملبًبا 

لب  أنبانيتهبا رلى مح ببة، ولم تفتهبا خبدمبة جبديبًدا". وتغيرت حيباتهبا في الحبا ، وتحو 
أو اجتماع صبببببالة. وما  ردواردت: "رن  خةر تغير هذا الشبببببابة كان بمثابة ومضبببببة 

 ق لقلوب الشباب في جميع أنحاء المدينة". رْ بَ 
واندفع الشبببببببببان والشببببببببابات، ومن بينهم أشببببببببر خطاة نورثامةتون، مسببببببببرعين 

يرون الشببغب في للتحد  رليها، وأولئك الذين كانوا يسببخرون من القس ردواردت ويث
خدماته، يتمسببببببكون اآلن بكل كلمة في عظاته، وسببببببرعان ما شببببببعر جميع شببببببعب  

بجميع أعمارهم، أن خطاياهم مد أثقلتهم، فأخذوا يصببرخون ليسببوع االةين  ،المدينة
 المغفرة، ولم يكن هناك من يتحد  عن شيء سوى عن أمور هللا.
ءة الكتببباب، فقبببا  وفي المبببدينبببة كبببان الجيران يجتمعون لياًل للصببببببببببببببالة ومرا

ردواردت: "لم يكن هناك وم  مملوء بمثل هذا الةهجة والمحبة. لقد كان هذا الوم  
ومب  فرح للعبانالت، وبلبك بسببببببببببببببةبب خالخ الرب. وفرح اآلبباء ببأبنبانهم لوالدتهم 
الثانية، واألتواج بزوجاتهم والزوجات بأتواجهن". وفي غضببببون سببببتة أشببببهر، وجد 

رة في يسبببببوع المسبببببيس، وامتدت النهضبببببة رلى عدة أوثر من ثالثمانة شبببببخر المغف
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ماسببببببببباشبببببببببوسبببببببببتس وكونيكتيك ، ومد كان هذا هو فجر النهضبببببببببة  مدن أخرى في 
 العظيمة.

كانوا يقاومون هذا النهضبببببببببببة بشبببببببببببدة، فلقد أدانها  لكن كثيرين في نيوإنجالند
ردواردت يحرك   أن جونببببباثبببببان  االنتقببببباد  وكبببببان  الرعببببباة من على منبببببابرهم،  بعا 
المشببببببببباعر. وما  المنتقدون: "رن هذا العمل في الح يقة ليس من هللا". لكن الرعاة 

ر، المؤيدين إلدواردت في رنجلترا وأمريكا، مثل رسببببحل واتس كاتب الترانيم المشببببهو 
ونفذ ردواردت مطلبه. وفي عام    ،اسببببببببتحث ردواردت لكتابة تقرير عن تلك النهضببببببببة

تجقرأ بشببغف على جانةي  القصببة الح ي ية عن عمل هللا العجيب"م كان  "    1737
 األالنطي، وألهم  هذا القصة جورج هوايتفيلد وجون ويسلي وآخرين.

وبمرور الوم  انطفأت نار النهضبببببببة، ولكن عندما حضبببببببر جورج هوايتفيلد، 
م، بدأت النهضببببببة في االشببببببتعا  مرة أخرى   1740الواعظ اإلنجليزي، في أوتوبر  

وانتشببببببرت حتى وصببببببل  رلى المسببببببتعمرات األمريكية، وانسببببببحق  أرواح عشببببببرات  
 اآلالف وأمةلوا ببكاء رلى المسيس من خال  عظاته.

ويل على وصببببببببببو  هوايتفيلد رلى أمريكا، حتى أرسببببببببببل له  ولم يماِّ وم  ا
ردواردت بخطببباب كتبببب فيبببه: "خال  رحلتبببك رلى نيوإنجالنبببد، أال ترغبببب في تيبببارة 
نورثامةتون؟ فةركات السبببببببببماء تالتمك أينما تذهب، وكم أتمنى ربا كان  ررادة هللا، 
 أن تحل هذا الةركة على هذا المدينة. أرجوك أن تحضببببببببببببر وتسببببببببببببدي لي معروفا

 باإلمامة في منزلي".
وَمةِّل هوايتفيلد الدعوة بل واسبببتمتع بها بشبببدة. ولقد تأثر بشبببدة بعالمة المحبة 
القويبة بين جونباثبان وتوجتبه سببببببببببببببارة حتى أشببببببببببببببعلب  رحببة الزواج ببداخلبه. وكتبب  

 هوايتفيلد عن عانلة ردواردت في جريدته: "لم أر مثل هذا الثناني الرانع". 
نيسبببة نورثامةتون بالشبببعب الذي احتشبببد لالسبببتماع بزيارة هوايتفيلد، فاضببب  ك

لهوايتفيلد الشببببهير، فلقد وعظ عن المسببببيس بقوة وعاافة، حتى أنه في ختام العظة 
وان الجميع يبكون بمن فيهم ردواردت، وهكذا اشتعل  النهضة مرة أخرى واستمرت  

 رلى ما يقرب من عامين.
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في نيوإنجالند، وفي   في أثناء النهضبببببببة، كان ردواردت يعظ في كنانس أخرى 
م، ومف على منةر كنيسة   1741يوليو    8أحد أيام اآلحاد صباًحا، وبالتحديد يوم  

وتعلق  كل   ،رنفيلد، كونيكتكوت، وكان  رنفيلد مد أجهمل  أثناء شببببببببببهور النهضببببببببببة
األعين بجوناثان ردواردت وهو يصبببببببببببعد درجات المنةر، وبدا بطوله الذي يزيد عن  

اضبرين وما : "اسبتمعوا رلى كلمة هللا". ثم بدأ يقرأ من سبم يفوق او  كل الح180
ْم َمرِّيبببي  "  35:32تثنيببة   ْم. رِّن  َيْوَم َهالوِّهِّ َدامجهج ٍ  َتزِّ   َأمببْ ةج َوالَجَزاءج. فِّي َومببْ لَِّي الن ْقمببَ

رَِّعةي". ثم وضببببببببببع كتابه المقد  جانًبا والتقط ورمة المالحظات  ْم مجسببببببببببْ َوالمجَهي وتج لهج
قو : "في هذا اآلية يحذرنا هللا من الهالك المفاج  الذي مد يصببببببيب لعظته وبدأ ي

األشبببرار، فال يوجد ما يحمي األشبببرار من الجحيم في أي وم  رال رضبببا هللا. أيها 
يوجببد مببا   الخطبباة، تببذك روا الخطر الرهيببب الببذي أنتم فيببه، لقببد أبنةتم رلى هللا، وال

ر يدا ، وهذا ينطةل على كل يسبببتطيع أن يحميكم من السبببقوو في نار الجحيم غي
 من ليس في المسيس بينكم".

فمببا كببان من الرجببا  والنسببببببببببببببباء رال أن تنهببدوا وبكوا مقر ِّين بخطببايبباهم عنببد  
سببببببببماعهم لهذا الكلمات. وصببببببببرخ البعا متسبببببببباناًل: "أنا باهب رلى الجحيمل مابا 

أ ردواردت من روعهم وما : "لديكم اآلن ف رصبببة  يمكنني أن أفعل لكي أخلر؟" فهد 
غير عادية، فاليوم يفتس لكم الرب أبواب الرحمة ويقف منادًيا الخطاة المسببببببببباوين. 
فالكثيرون يسبببببرعون رليه وملوبهم ممتلئة بمحبة من أحةهم وغسبببببلهم بدماا. كل من 

 هو ليس في المسيس، ليستيقظ اآلن ويهرب من الغضب اآلتي".
خوًفا. واسبببببببتمر   ومع انتهاء عظته باب الكثيرون من البكاء وارتعد بعضبببببببهم

وبعد رنهاء مهمته،   ،ردواردت لفترة اويلة يتحد  ويصبببببلي مع النفو  المضبببببطربة
وان الكثيرون منهم مد اامأن  ملوبهم وآمنوا بالمسبببببببببببببيس. ولقد اسبببببببببببببتخدم هللا هذا 

لتغيير رنفيلببد، ولتببأثيرهببا القوي   الخطبباة في يببد رلببه غبباضبببببببببببببببٍب"  العظببة وعنوانهببا "
 مريكا.أصبح  أوثر العظات شهرة في أ

و ل ردواردت يخدم شبببببعب كنيسبببببته ألعوام، ورب ى أسبببببرة كةيرة، وكتب الكثير 
من الكتب. وكان الرعاة والعلمانيون في أمريكا وأوروبا يعجةون بكتاباته الالهوتية، 
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ولكن المشبببببببببببببباول كان  تجَعد له في نورثامةتون، فلقد كان هناك رجا  ونسبببببببببببببباء ال 
م، حو  عشببببببباء الرب،   1749مشبببببببكلة عام  وتفجرت ال  يحةونه وال يحةون عظاته.

فلعدة سبببببنوات كان  كنيسبببببة نورثامةتون تسبببببمس للنا  بتناو  الخةز والخمر، حتى 
وإن لم يكن لهم ريمان شخصي بيسوع المسيس، ومد كان ردواردت يؤمن بأن التناو  
من ماندة الرب ال يسبببببتحقه سبببببوى من أعلن صبببببراحة عن ريمانه المخل ِّر بيسبببببوع 

ا اتخذ ردواردت خطوات لتغيير سبببياسبببة الكنيسبببة نحو عشببباء الرب، المسبببيس. وعندم
وبدأوا في  ،اتهمه أعداؤا بأنه يصببببببببدر األحكام على النا ، وبأنه مثير لالنشببببببببقاق

ت شببببببعب كنيسببببببته لعزله بعد أن خدم في هذا   ،نشببببببر األوابيب عنه. وأخيًرا صببببببو 
كنيسبببببببببببة   واآلن يجقرأ في سبببببببببببجل  الكنيسبببببببببببة لثالثة وعشبببببببببببرين عاًما كخادم مكر .

 م، تم فصل القس جوناثان ردواردت". 1750 يونيو 22  "في نورثامةتون ما يلي:
وفي عظبة الوداع لم ينتقبد ولم يجلل بباللوم على أحبد، ولكنبه اسببببببببببببببتحثهم برمبة 

وأنهى عظتبببه بهبببدوء مببباناًل: "وأخيًرا يبببا رخوتي أودعكم، فكونوا   ،ليعيشببببببببببببببوا للرب
واملين، متحدي الفكر،  يشبببببببببببببوا في سبببببببببببببالم، ولتكن محبة هللا وسبببببببببببببالمه معكم، 
وليبارككم هللا براٍع أمين، وابكروني في صببببببببببببلواتكم، وال تنسببببببببببببوا اجتماعنا المرتقب  

الرب العظيم". وفي بلببببك األحببببد، عبببباد الكثيرون ر في يوم  لى منبببباتلهم المهيببببب 
توا لفصل راعيهم.  حزانى، متمنين لو لم يكونوا مد صو 

وأصبببس ردواردت مجرسببال لهنود هوسبباتونيك بسببتوكةريدج، التي كان  مسببتعمرة  
صبببببغيرة على حافة غابات ماسببببباشبببببوسبببببتس. و ل يعمل لسببببببعة أعوام بين الهنود 

نيوجيرسببي  الحمر وكتب في تلك السببنوات العديد من الكتب. ودعته فيما بعد كلية  
)برنسببببببتون الحًقا( ليكون عميًدا لها، ولكنه مات رثر رصببببببابته بمر  الجدري بعد  
وصبببوله رلى هناك بشبببهرين. وبينما كان على فرال الموت التف  رلى ابنته لوسبببي 

الذي أتمنى أن يحثكم   وما  لها: "وبالنسببببة ألوالدي سبببتجتركون اآلن بال أب، األمر
 لكم".عن األب الذي لن يخذعلى البحث 

بأن توجها واجه الموت باسبببتسبببالم هادئ بهي    وكتب اةيبه للسبببيدة ردواردت
صببببببابر لإلرادة اإللهية. وأضبببببباف: "فالةنسبببببببة لزوجك فقْد فقَد الموتج شببببببوكته بكل 



169 
 

تببأويببد". وبببالرغم من معببانبباة ردواردت من آالم رهيبببة وتَور مببات مزعجببة في حلقببه،  
مل بلك بسبالم وفرح. وبعدما أرسبل رسبانل منعته من القدرة على الةلع، رال أنه احت

المحبة ألسرته وأصدمانه، نظر حوله في الغرفة وما : "واآلن أين يسوع الناصري، 
 صديقي المخلر الذي لم يخذلني أبًدا؟"
... 
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 جورج هوايتفيلد
 

 واعظ النهضة العظيمة
 

  م 1770 –م  1714جورج هوايتفيلد 
ا   1734في أواخر أيام شبببببببببتاء  م، كان هناك مدر  جامعي يقود شبببببببببخصبببببببببً

حاماًل حقيبة سببوداء، حتى دخل به رلى غرفة صببغيرة في الطابل الثالث، وما  له  
المبدر : "رن جسبببببببببببببببدا يفنى هبباًء أيهبا الطةيبب". وفتس بباب الغرفبة بهبدوء وهمس 

رج هوايتفيلد ماناًل: "أخشبببببببببى أن يكون مد أصبببببببببيب بالجنون". وكان ملقى هناك جو 
البالغ الواحد والعشبببببببببببببرين عاما من عمرا، االًبا بجامعة أوسبببببببببببببفورد، وكان يجاهد 

ن ببقعة سببوداء كةيرة ناتجة  ةاللتقاو أنفاسببه ووجهه شبباحب، وكان  رحدى يديه ملو 
 تين وجسدا الهزيل مةلل بالعرق.عن لسعة الجليد، وكان  عيناا غانرتين محمر  

اب، لقد دمرت صببببببحتك، فيةدو أنك لم تأول منذ فقا  له الطةيب: "أيها الشبببببب
أسبببابيع. كيف وصبببل  رلى هذا الحا ؟" فشبببرح له هوايتفيلد بصبببوت مرتعة كيف 

وشببببببببببجعه على هذا "النادي المقد "،   ،سببببببببببعى إلنقاب روحه من خال  رنكارا لذاته
وهو جمعية دينية بأوسببببفورد يقودها جون ويسببببلي وتشببببارلز ويسببببلي. اتبع أعضبببباء 

وسببببببببرعان ما تفوق هوايتفيلد على    ،هذا النادي نظاًما صببببببببارًما للصببببببببالة والصببببببببوم
أصبدمانه في رنكارا لذاته، فكان يرتدي ثياًبا رثة وكان يمضبي سباعات عديدة  كل 

خارج المنز  في جو من التجمد، وكان يقتات على مطع   صببببببببببببببباح في الصببببببببببببببالة
صغيرة من الخةز الخشن والشاي المرمري. وسخر منه أمرانه وأالقوا عليه "الرجل 

وحتى   ،المجنون" وكبانوا يلقون بكتبل الطين عليبه. وهبددا مبدير الكليبة ببالفصبببببببببببببببل
رغم من كل أعضبببببببببببببباء النادي المقد  مالوا له بأنه مد تمادى في األمر كثيًرا. وبال

 هذا،  ل يعاني من الشعور بالذنب على خطاياا، ولم يشعر بأنه يقترب من هللا.
وما  هوايتفيلد للطةيب: "لقد شبببعرت هذا الصبببباح بضبببعف شبببديد حتى رنني 
صبببببببعدت درجات السبببببببلم رلى غرفتي بصبببببببعوبة. فأمرا الطةيب بحزم ماناًل: "سبببببببيد 

ا لم يحصبببببببببببل جسبببببببببببدك على تغذية  هوايتفيلد، علي  أن ألزمك بمالتمة الفرال، فإب
وافية وراحة فإنك سبببببببتلقى حتفك". و ل هوايتفيلد ألسبببببببابيع في سبببببببريرا يحاو  أن  
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ته ولكنه كان يشببببعر باإلحباو، وملا الشببببك بأن خطاياا لن تجغفر أبًدا. يسببببتعيد مو  
هذا الكتاب   غي ر". و حياة هللا في روح اإلنسانولكنه حينئذ عثر على كتاب يسمى "

ا على عقبب، فلقبد كبان هوايتفيلبد يؤمن ببأن أفكبارا ع ن هللا وغفران الخطبايبا رأسبببببببببببببببً
اإلنسببببببان ينا  رضببببببا هللا من خال  أعماله الصببببببالحة، ولكن بعد مراءة هذا الكتاب 
ما : "لقد أراني هللا بأنه علي  َأن أجوَلَد ثانيًة وإال سبببببأجدان ل وعرف ج أن الشبببببخر مد 

اندة الرب، رال رنه يظل غير مؤمن". يذهب رلى الكنيسببببببببة ويصببببببببلي ويتناو  من م
وبينما كان الكتاب ال يزا  في يدا، ومع هوايتفيلد على ركةتيه وصلى ماناًل: "يارب  

أنببببا غير م ربا كنبببب  مؤمنببببً   ؤمنٍ ربا كنبببب   غير ح يقي، عر ِّفني كيف تكون    اأو 
 المسيحية حتى ال أجدان في النهاية". 

يع فعل شبببببيء لينا  الخالخ،  ولم تماِّ أيام كثيرة حتى أدرك أنه ال يسبببببتط
وأنه ال يوجد غير رحمة هللا التي تسببببببتطيع أن تخلصببببببه، وأصبببببببس واثًقا من غفران 
المسبببببيس لخطاياا. وعة ر عن مشببببباعرا ماناًل: "غمرني فرح ال يمكن وصبببببفه عندما 

وعندما دخل  محبة هللا الغافرة رلى روحي المضبببببببببببببطربة.   ،تا  عني ثقل خطاياي
وشببببببببعرت أن المسببببببببيس   ،تيار جارف فا  على الضببببببببفافومد كان  أفراحي مثل  

 يعية في  وأنا فيه".
وأصببببح  دراسبببة الكتاب هي هوايته ولذته وما : "بدأت أمرأ الكتاب المقد  
وأنا على ركةتي  وأصبلي على كل كلمة وسبطر، فلقد كان هذا هو الطعام والشبراب  

  مراءة كلمة هللا الح يقَيْين لروحي، ولقد حصبببببببببل  على المعرفة الح ي ية من خال
في شبببببببهر واحد، أوثر من المعرفة التي حصبببببببل  عليها من كل كتابات البشبببببببر". 
وعندما اسببببببببتعاد صببببببببحته كر   عدة سبببببببباعات كل يوم لزيارة المسببببببببجونين والفقراء 

فومن الكثيرون بيسببببوع   ؛والمسببببنين، وبكلمات بسببببيطة عر فهم عن محبة هللا للخطاة
 راسته الجامعية أصبس خادًما في كنيسة رنجلترا.المسيس. وعندما أتم هوايتفيلد د

وبارك الرب عمله منذ الةداية، والكنانس التي  ل  لسنوات خاوية، أصبح  
تموج بالنا  أينما وعظ في رنجلترا. وفي بعا األومات لم يكن بمقدور النا  أن  
ا أن ترى النببا   يجببدوا مكببانببا من كثرة العببدد. ومببا  هوايتفيلببد: "لقببد كببان مببدهشبببببببببببببببً
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متسبببلقة درابزين شبببرفة األرغون العليا، ومد تسبببلقوا واجهات الكنيسبببة مما جعل جو 
الكنيسببببببة حارلا، حتى أن بخار الماء الصببببببادر عن التنفس مد يتسببببببامط مثل المطر 

 وكن  أشل اريقي بينهم بصعوبة ألصل رلى المنةر. ،من أعمدة الكنيسة
ف الشبغوفون بطلب لقد رجع اآلالف ليسبوع المسبيس لغفران خطاياهم، واصبط

الغفران، من الصبببببباح رلى منتصبببببف الليل للتحد  معه. وكان  عظاته المطةوعة  
تجباع مباشببببرة بعد اباعتها. وتشببببكل  مجموعات دراسببببة الكتاب المقد  في المدن  

 والقرى أينما وعظ. لم تشهد رنجلترا مثل هذا األيام مةاًل.
شببعر مادة الكنيسببة بالغيرة  ولكن لم يكن الجميع سببعداء بخدمة هوايتفيلد، فقد  

من شبببببعةيته، وأالقوا عليه "مثير الرعاع"، وتذمر الرعاة ألن أعضببببباء الكنيسبببببة ال 
يستطيعون ريجاد مكان عندما يعظ هوايتفيلد، وأغلل الكثير من الرعاة كنانسهم في 

 وجهه.
وعندما بدأ هوايتفيلد يواجه صببببببببببعوبات في ريجاد كنيسببببببببببة تجفَتس له، مرر بأن 

هواء الطلل، وكبانب  فكرتبه في غبايبة الججرأة، ألن مبادة الكنبانس اعتةروهبا يعظ في ال
فكرة غير مناسبببببببة بل وأيضببببببا خطية، ريماًنا منهم بأن الوعظ في الميادين مد يثير 
الجموع ويقودهم للتصببببببببببببببرف الجبامس. وببالوعظ في الهواء الطلل، خباار هوايتفيلبد 

العزم على الوعظ بكلمبة هللا بمواجهبة حكبام كنيسبببببببببببببببة رنجلترا، ولكنبه كبان مبد عقبد  
فةببدأ بببالوعظ في الهواء الطلل في كينجزوود، ومببد كببانبب     ؛مهمببا كببانبب  الَتبِّعببات

مقبااعبة منجم فحم كةيرة ببالقرب من بريسببببببببببببببتو ، فلقبد أراد أن يعظ هنباك منبذ أن  
أخةرا أحببدهم مبباناًل: "لسببببببببببببببب  بحبباجببة للببذهبباب رلى أمريكببا لتعظ الوثنيين، فهنبباك 

ا آلالف من عمبببا   الكثيرون منهم في ك ينجزوود". ولقبببد كبببانببب  كينجزوود موانبببً
المناجم، الرجا  والنسببببباء واألافا ، الذين كانوا يعملون في  لمة وخطر المناجم، 
فلقد عاشببببوا في جهل وفقر. وتحاشببببى األغراب كينجزوود وبلك خوفا على حياتهم 

مع اإلنجليزي  ألنها مكان العنف، ولم تجةَن فيها كنيسببببببة أو مدرسببببببة، ولم يكن المجت
يببالي بعمبا  المنباجم. ولكن هوايتفيلبد كبان يفكر بشببببببببببببببكبل مختلف فقبا : "رن ملةي 

 يتمزق من أجل عما  المناجم المساوين، فهم مثل الخراف التي بال راٍع".
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وفي أحد األيام شببببببببببديدة الةرودة من شببببببببببهر فةراير، وكان يوم سببببببببببة ، دخل 
عمبا  المنباجم أفواههم عنبدمبا   هوايتفيلبد في الممرات الضببببببببببببببيقبة لكينجزوود، وفغر

وجدوا بينهم خادًما متعلًما حسببببببببببببببن المظهر وامًفا بينهم يقو : "ااب يومكم"، ويمد  
يبدا رلى أحبدهم ليصببببببببببببببافحبه، فبإبا ببالرجبل البذي كبان مغطى من ممبة رأسببببببببببببببه رلى  
أخمر مدميه بتراب الفحم، يرفع يدا بتردد ويصببافس هوايتفيلد، تارًكا ابقة سببوداء 

على يد هوايتفيلد. فابتسببم هوايتفيلد وما : "سببأعظ في الثانية اليوم   من حبار الفحم
 على التل في روتجرين، ويشرفني أن أراوم بين الحاضرين".

ونشر الكلمة في الشوارع، وارق األبواب، وومف عند مداخل المناجم، دا ًيا 
الجميع للحضببببببببببببببور. وبحلو  السبببببببببببببباعبة الثبانيبة، كبان هنباك أوثر من مئتي عبامبل  
منتظرين أمام الرابية العشبببببببةية، حيث اتخذ هوايتفيلد منصبببببببته. لقد شبببببببكل  كلماته 

دأ يعظ مانال: "أيها األصببدماء،  سببحًبا كثيفة رمادية اللون في الهواء البارد، عندما ب
منذ تمن بعيد ومف الرب على منحدر تل، يشببببببببه هذا التل الذي نقف عليه اآلن، 

ْم وبين جموع تشبببببببببببه هذا الجموع وعل مهم ماناًل: " وحِّ أَلن  َلهج اوِّينِّ بِّالر  اجوَبى لِّْلَمسببببببببببَ
َماَوات" )متى  (.3:5َمَلكجوَت الس 

 ،الكثيرين، وألو  مرة أدركوا أن المسبيس أحةهمولقد أباب  هذا الرسبالة ملوب  
وشبعروا بأن هوايتفيلد يكن لهم محبة صبادمة. وتركهم هوايتفيلد ومد غمرته الفرحة،  
واعببًدا ريبباهم بببالعودة خال  أيببام مليلببة، ومببا : "مبببارك هللا، أنببا أومن بببأنني لم أون 

ا ألعل   ا مقةواًل أمبام السببببببببببببببيبد مثلمبا كنب  وامفبً مسببببببببببببببتمعين في الميبدان  م هؤالء اليومبً
المفتوح. مد ينتقدني البعا، ولكن ربا حاول  ررضببببببببببببباء البشبببببببببببببر لن أوون خادًما 

 للمسيس".
وفي مسبببببببباء أحد أيام األربعاء، ومف مرة أخرى على التل في كينجزوود ومد 
غمرته أشبببببببببعة الشبببببببببمس هذا المرة، واجتمع ما يقرب من ألفي عامل منتظرين في 

لد بصببببوت موي، اسببببتطاع الجميع سببببماعه بسببببهولة صببببم  تام. وأعلن لهم هوايتفي
لد ثانية".  ماناًل: "الحل أمو  لكم، لن يسبببببببببببببتطيع أحد أن يرى ملكوت هللا، رال ربا وج
و ل لسبببباعات يعظ عن محبة المسببببيس وعن عجانب موته على الصببببليب، وما :  
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"وبعد كل هذا هل تعتقدون بأن هللا سببيجبعد أي خاا  يأتي رليه؟ الل اارحوا عنكم 
واتركوا خطاياوم التي جاء يسببوع ليموت عنها، واسببمعوا   مثل هذا األفكار المخزية

البببد ودِّي ِّ  ْ  َحْمَراَء كبببَ انبببَ . رِّْن كبببَ الث ْل ِّ اْلقِّْرمِّزِّ َتْةَيا  كبببَ اوجْم كبببَ ايبببَ ْ  َخطبببَ انبببَ يقو : "رِّْن كبببَ
." وفِّ يرج َكالص   َتصِّ

  وجنتاهم وبانتهاء العظة كان المئات من عما  المناجم يبكون، وأصبببببببببببببببح
السبببببوداء المغطاة بالفحم مخططة باألبيا من دموعهم، و ل العما  يحضبببببرون 
للسبببببابيع التالية، ليسبببببتمعوا رلى هوايتفيلد وهو يعظ في كينجزوود. وآمن الكثيرون 
ْكر  بيسبببببببببوع المسبببببببببيس، وحول  موة هللا هذا المجتمع بشبببببببببكل عجيب، واختفى السببببببببب 

الة في االنعقباد في كبل األحيباء، وتم والمقبامرة والعنف. وببدأت اجتمباعبات الصبببببببببببببب
 تأسيس مدرسة.

وان هوايتفيلد يعظ في الخالء في كل بريطانيا وأمريكا، مشبببببعاًل نار نهضبببببة  
عظيمة في اإليمان بالمسببببيس، وشببببجع خدام آخرين للوعظ في الميادين، بمن فيهم 

الف صبديقاا القديمان تشبارلز ويسبلي وجون ويسبلي، اللذان ماما بدورهما بإرشباد اآل
رلى المسبببببيس. ومةل موته عن عمر يناهز الخامسبببببة والخمسبببببين، كان هوايتفيلد مد 
وعظ أوثر من ثمببانيببة عشببببببببببببببر ألف عظببة، آلالف من المسببببببببببببببتمعين في رنجلترا 
واسببببببببببببببكتلنببدا وويلز وأمريكببا. وال عجببب في أن يجطَلل على جورج هوايتفيلببد، أعظم 

 مبشر منذ أيام بولس الرسو .
... 
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 جون ويسلي 
 

 العالم كله أبرشيته
 

  م 1791 –م  1703جون ويسلي 
م، وبعد فشبببل جون ويسبببلي الشبببديد كخادم في جورجيا،   1737في ديسبببمةر  

ومف على  هر السبفينة المبحرة من شباا  كارولينا رلى رنجلترا وما : "لقد بهة  
كا ليتجدد الهنود الحمر ولكن آال من سبببيجددني أنا؟ من سبببيخلصبببني من ير أمرلى  
غير المؤمن؟" و ل ويسببببلي لعدة سببببنوات يحاو  الحصببببو  على رضببببا هللا، ملةي  

من خال  رنكارا لذاته وااللتزام بالقوانين الدينية. وشبببك ل هو وأخوا تشبببارلز ويسبببلي 
مجموعة دينية بجامعة أوسفورد، أالل عليها "النادي المقد ". وبالرغم من دراسة 

وصببيامهم وإعطاء األموا  للفقراء هذا المجموعة الدينية للكتاب المقد  وصببالتهم 
ورعايتهم للمرضبببببى، رال أن تدريباتهم الصبببببارمة وأعمالهم الصبببببالحة لم تعمل على  

 منحهم السالم.
لقد أبحر جون وتشارلز ويسلي رلى بر ِّية المستعمرات األمريكية ليعظا، ولكن  
وثيرا ما كان جون ويسببببببلي يسببببببأ  نفسببببببه ربا ما كان هو شببببببخصببببببيا مد عرف هللا. 

نما كان على  هر السبببببببببفينة، مابل بعا المرسبببببببببلين المورافيانيين والذين كانوا وبي
من مسبببببببيحيي ألمانيا، الذين أيقنوا أنه ال يسبببببببتطيع أحد أن يخل ِّر نفسبببببببه بأعماله 
الصببببالحة. وعندما رأى جون ويسببببلي ريمان المورافيانيين، الذي لم يسببببتطع أن يراا 

فني كيف يجب ة يمكن بها أن تعر ِّ في نفسببه، سببأ  أحدهم ماناًل: "هل لديك نصببيح
أن أخبدم هللا في أمريكبا؟" فبأجباببه المورافيباني بلهجبة ألمبانيبة غليظبة: "أخي، علي   
أن أسبببألك أوال سبببؤالين وهما: هل يشبببهد روح هللا لروحك بأنك ابن هلل؟ فنظر جون 
ويسبلي في عينيه نظرة اويلة ولم يقل شبيًئا. فعاد الرجل ليسبأله: "هل تعرف يسبوع  

لمسبببببببيس؟" فأجابه جون ويسبببببببلي: "أنا أعرف رنه مخلر العالم". فأومأ المورافياني ا
فأجاب ويسببلي بصببوت  برأسببه وما : "هذا صببحيس، ولكن هل تعرف أنه خلصببك؟"

خبافب : "أنبا أرجو أنبه مبات ليخلصببببببببببببببني". فعباد المورافيباني ليسببببببببببببببألبه: "ولكن هبل  
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ا: "نعم"، ولكنه كان اختةرت بلك بنفسببك؟" فتومف ويسببلي للحظات ثم أجاب مترددً 
 يخشى أن تكون رجابته غير صحيحة.

وبعد مضبببببببببي سبببببببببنتين محبطتين في أمريكا، مرر جون ويسبببببببببلي العودة رلى  
ولكن خال  هذا الوم  العصببببببببببيب، فهم ويسببببببببببلي حالة ملبه الح ي ية أمام  ،رنجلترا

هللا. وعندما كان مبحًرا رلى وانه، كتب في صبحيفته: "وهذا ما تعلمته في أمصبى  
ر  هللا، ورجاني الوحيد أني ربا  –األر  أن ملةي كله شبببببببببرير، وال يوجد بي ما يجسبببببببببِّ

لخاخ بل بر هللا الذي بحث  عن المسبببببببببببيس سبببببببببببأجدا وأوجد فيه، وليس لي بري ا
 يأتي باإليمان".

ومابله أخوا تشبببارلز في لندن بعدما غادر أمريكا ببضبببعة أشبببهر، وبحث كل 
من جون وتشبببببببببببببببارلز عن الراعي المورافيباني بيتر بويلير، البذي كبان يزور لنبدن،  

فأجابه تشببببارلز: "نعم". وعاد    وسببببأ  بويلير تشببببارلز مانال: "هل ترجو أن تخلر؟"
ي سببببةب ترجو بلك؟" فأجاب: "ألنني مد بذل  مصببببارى جهدي ألخدم ليسببببأله: "وأل

 ،فهز بويلير رأسببببه وبدأ جون يتحد  عن األعما  الصببببالحة كطريل رلى هللا ؛هللا"
 ولكن بويلير مببااعببه مبباناًل: "أخي، يببا أخي، ال بببد وأن تتخلر من أفكببارك هببذا".

أعظ اآلخرين، فسببببببأله ويسببببببلي: "هل علي  أن أتومف عن الوعظ؟ وكيف يمكن أن  
 "بالطبع ال". فسببأله جون: "ولكن بَم أعظ؟"  :وأنا نفسببي غير مؤمن؟" فأجابه بويلير

فأجابه بويلير: "عظ عن اإليمان حتى تناله، ثم بعد أن تؤمن ستعظ عن اإليمان". 
وبعد مرور عدة أسابيع، حصل تشارلز على اإليمان الحي في يسوع المسيس، بعد 

لرسببببالة غالاية. فقا : "لقد وجدت اآلن السببببالم مع هللا، مراءة تفسببببير مارتن لوثر 
 ورأي  أنني باإليمان وحدا خلص ". 

وبعد ثالثة أيام حضبببببر جون اجتماع دراسبببببة الكتاب المقد ، في منز  أحد 
المورافيانين، وما  جون ويسبلي: "في المسباء بهة  على مضبا رلى اجتماع في 

ة لوثر لرسبالة بولس رلى أهل رومية، شبارع ألديرسبجات، وبدأ أحدهم يقرأ من مقدم
وفي الساعة التاسعة رال ربع، وبينما كان يصف التغيير الذي يحدثه هللا في القلب 
من خال  اإليمان بالمسببيس، شببعرت بدفء غريب في ملةي، وشببعرت بأنني آمن   
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بالمسبببببببببببيس بالفعل، والمسبببببببببببيس وحدا منحني الخالخ، وتأودت بأنه مد حمل عني 
من نامو  الخطية والموت". وأسببببرع جون ويسببببلي وأصببببدماؤا  خطاياي وخلصببببني  

ليخةروا تشببببببببببببببارلز ويسببببببببببببببلي، وانبدفعوا رلى غرفتبه وأعلن جون: "أنبا أومنل" وفرحوا 
 جميًعا وصلوا ورتلوا الترنيمة التي كان تشارلز مد كتةها منذ أيام مليلة مض .

ووعظ كبل من جون وتشببببببببببببببارلز بقوة جبديبدة، ولكن رعباة لنبدن اسببببببببببببببتباؤوا من  
حماسبببببببتهم ورسبببببببالتهم فأغلقوا كنانسبببببببهم في وجوههم، لذا بدأوا يعظون في المنات  
والسبببجون والمسبببتشببب يات، داعين الجميع ليقةلوا رلى يسبببوع المسبببيس باإليمان. وفي 
بات الوم  كان صببببببببديقهم جورج هوايتفيلد يعظ لجماهير غفيرة في الهواء الطلل.  

خالء حتى ال يعومبه مبادة  واسببببببببببببببتحبث هوايتفيلبد جون ويسببببببببببببببلي على الوعظ في ال
ا رلى أمريكبا  ،الكنبانس. ولقبد أراد هوايتفيلبد  ،البذي عقبد العزم على ترك لنبدن متجهبً

أن يتولى ويسببببببببلي مسببببببببئولية الوعظ الذي بدأا في كينجزوود، فوافل ويسببببببببلي وأتى 
وهو يعظ هناك وما  ويسببببببببببلي: "في الةداءة جاهدت ألمةل هذا  ليشبببببببببباهد هوايتفيلد

الطريقبببة الغريببببة من الوعظ في الخالء، ألنني كنببب  مؤمنبببا ببببأن خالخ النفو  
 خارج الكنانس يشكل خطية".

وفي اليوم التالي، غادر هوايتفيلد وبدأ ويسبببلي يعظ في الهواء الطلل، وومف 
آالف نفس، وأمةل الكثيرون منهم رلى   متوتًرا على تل صبغير، وبدأ يعظ رلى ثالثة

يسبببوع المسبببيس لغفران خطاياهم، وما  أحد الرجا  عن ويسبببلي: "بمجرد أن صبببعد  
على المنصبببة، مرر يدا على رأسبببه وحو   وجهه رلى المكان الذي كن  أمف فيه، 

 ،وعندما تحد  اعتقدت أن كل رسبالته كان  عني  ،واعتقدت بأنه ثة   عينيه علي  
 تهى مل : " هذا الرجل يستطيع أن يخةر بأسرار ملةي". وعندما ان

وسبافر ويسبلي في كل أنحاء رنجلترا، وتحد  رلى أعداد أوةر من الجماهير، 
ووصببف ويسببلي ردود أفعالهم في صببحيفته ماناًل: "وثيرون من الذين سببمعوا، بدأوا  

موة". يبدعون هللا بصببببببببببببببرخبات عباليبة ودموع غزيرة، والبعا انهباروا ولم تةَل فيهم  
وببدأ مبادة المبدن يخبافون من تجمع الحشببببببببببببببود، وامتعا مبادة الكنبانس من التركيز  

 على اإليمان الشخصي بيسوع المسيس.
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وعندما كان ويسبببببببببلي يعظ في أحد األيام بالقرب من مدينة با ، أومفه رجل 
رفيع المسبببتوى وسبببأله: "بأي سبببلطان تفعل هذا؟" فأجابه ويسبببلي: "بسبببلطان يسبببوع  

  لبه الرجبل ومبد احمر  وجهبه: "ولكن هبذا االجتمباع غير مبانوني". المسببببببببببببببيس". فقبا
فأجابه ويسبببلي: "رن االجتماعات غير القانونية، هي تلك التي تثير الشبببغب وليس 
هببذا االجتمبباع". فرد عليببه الرجببل مبباناًل: "ولكنني أمو  بببأنببه غير مببانوني، كمببا أن  

ء النبا  رلى هنبا؟" وأريبد أن أعرف لمبابا حضببببببببببببببر هؤال ،عظباتبك تثير بعر النبا 
فتقدم  من بين الجمع امرأة عجوت، وردت عليه مانلة: "فلتعتنِّ أن  بجسبببدك، أما 
نحن فنعتني ببأرواحنبا، فلقبد أتينبا رلى هنبا لنحصببببببببببببببل على غبذاء ألرواحنبا". فومف 

 الرجل صامًتا ومحدًما في األر ، واستمر ويسلي في وعظه.
ويسببببببلي عن رحدى المناال وتحد    ،وثيًرا ما كان  الجموع صببببببعبة وعنيفة

ماناًل: "بعد انتهاننا من العظة وخروجنا، اسببتقةلنا النا  بالسببخرية وبعا الحجارة 
وكتل الطين". وفي رحدى المرات، وبينما كان ماشبببًيا خال  بريسبببتو  ليعظ، ثارت  

وما  ويسبببببببببببلي: "لقد كان الشبببببببببببارع ممتلًئا من أوله رلى آخرا   ،بعا الغوغاء عليه
، وكانوا على استعداد البتالع األر  من كثرة  خذوا يسة ون ويلعنون الذين أبالنا  

العنف والغضببب". وعندما اسببتعدت الجماهير لالنقضببا  على ويسببلي، اسببتدعى 
المحبافظ الشببببببببببببببرابة التي أعبادت األمن. في مرة أخرى بهبب بعا المشبببببببببببببباغةين 

 لالستماع لوعظه، وعندما استمعوا رلى العظة آمنوا بيسوع المسيس.
من أصبببدماء ويسبببلي على وعظه في الهواء الطلل، وما   ون ر  الكثير واعت

لببه أحببدهم: "ويف تةرر بهببابببك رلى أبرشببببببببببببببيببات خببدام آخرين لتعظ؟ كيف تجمع  
المسبببببببيحيين الذين ليسبببببببوا تح  رعايتك، ليرنموا المزامير ويصبببببببلوا ويسبببببببتمعوا رلى  

على أنبه تفباسببببببببببببببير الكتباب المقبد ؟" فبأجباببه ويسببببببببببببببلي: "أنبا أنظر رلى العبالم كلبه  
أبرشيتي، وأعتقد أنه من المناسب بل من الصالح أن أعلن عن الخالخ لكل من 

 يرغةون في االستماع رلى األخبار السارة".
وكث ف ويسببببلي مجهوداته في المناال التي كان يعية أغلب أهلها في الفقر 
والجهبببل، وبقةو  النبببا  للمسببببببببببببببيس، ببببدأ ويسببببببببببببببلي في جمع األموا  لةنببباء دور 
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ات ودور األيتام والمدار . ولكن جون ويسببببببببلي لم يكن يمكث في مكان االجتماع
واحد لوم  اويل، لكنه أخذ يسببافر من مكان رلى آخر، على  هر حصببانه ليعظ 

وسبببببرعان ما أدرك أن النا  بحاجة رلى التعليم المسبببببتمر والتشبببببجيع حتى  ،النا 
  ؛حةل من الرمل   ينموا في اإليمان. وشببببب ه ويسببببلي الوعظ دون رعاية، بعملية غز 

لببذا مببام بتببدريببب القببادة ليتلمببذوا المؤمنين الجببدد، وليعل ِّموهم مراءة الكتبباب المقببد  
وليصبلوا ويخدموا اآلخرين. وأجالل على كل من اتبع أسباليب ويسبلي "الميثودسب " 
أي اإلصبببببببببالح، ونظم  مجموعات اإلصبببببببببالح "الميثودسببببببببب " في المنطقة، على  

الل عليهم "ممتطو تطي الخيو ، والبذين أج أسبببببببببببببببا  دوانر تحب  رعبايبة وعباظ مم
 الدوانر".

وفي خال  خمسبببببين عاًما هي مدة خدمته، تحرك ويسبببببلي مسبببببافة تزيد على  
عظة. أما تشبببببببببببارلز ويسبببببببببببلي الواعظ    40.000ميل، وخدم أوثر من    250.000

ا، فقد اشببببتهر بكتابة الترانيم، فكتب  ترنيمة، من بينها: "مع    7000المخلر أيضببببً
 د لرعاة مد  هر"، و"المسيس اليوم مام".مالك هللا جن

وحتى بلغ عمر الثبامنبة والثمبانين، لم يكف جون ويسببببببببببببببلي عن العمبل وما : 
ولكن الرب باركني  ،"أنا اآلن رجلي عجوت، فاسد من ممة رأسي رلى أخمر مدمي

ولم أتراَخ في العمببل، فيمكنني الوعظ والكتببابببة". وعنببدمببا كببان على فرال الموت 
 : "أفضل ما في األمر أن هللا معنال"ما  ألصدمانه

... 
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 جون نيوتن
 

 تاجر عبيد خلصته النعمة
 

   م 1807 -م  1725جون نيوتن 
ضببببببببرب  العاصببببببببفة القوية المياا الباردة لشببببببببما  المحيط األالنطي، وأثارت 

فالرياح التي بلغ  سبببببببببببببرعتها ثمانين ميال في السببببببببببببباعة، واألمواج التي بلغ  ،نوًءا
ارتفاعها ثالثين مدما ضبببببببرب  سبببببببفينة التجارة اإلنجليزية جريهوند، حتى أوشبببببببك  
على الغرق، وَتحط م  األشبببرعة والسبببواري. ومع  كل موجة مزبدة، فاضببب  المياا 

د البحارة للوصببببببو  رلى  على سببببببطس المركب جاببة معها العديد من الرجا . وجاه
 المضخات لسد التسرب.

وان جون نيوتن، البحار الذي بلغ من العمر الثانية والعشبببببببببرين عاًما، مةلال 
حالة   ومرتجًفا مالتما لم با دفة السببفينة، بابال مصببارى جهدا ليبقي السببفينة في ِّ

هلل مسببتقرة. وجعله الخوف من الموت أن يفحر حياته، فملته بكريات عصببيانه  
باليأ  ألنه سببببببخر ولعن هللا لسببببببنوات كثيرة وما  في نفسببببببه: "أنا أغرق تح  ثقل 

 خطاياي في المحيط وإلى األبد".
لقد كان  حياة نيوتن في بدايتها سبعيدة وواعدة، فكان والدا بحاًرا وكان بعيًدا 
في معظم األومبات، ولكن والبدتبه التي كبانب  مسببببببببببببببيحيبة مكرسببببببببببببببة، أغرمتبه ببالحبب 

 ،الصببببغير بقصببببر وآيات من الكتاب المقد  وترانيم رسببببحل واتس  وملت عقله
 وكان  كثيًرا ما تقو  له: "عندما تكةر ستكون خادًما أميًنا للرب".

وعنبدمبا بلغ نيوتن السببببببببببببببابعبة من عمرا، مباتب  والبدتبه وهكبذا حجرم من التربيبة 
ه الروحية. ولم يماِّ وم  اويل حتى تزوج والدا من سببيدة أخرى، لم تكن تهتم ب

وتالشبى الضبوء المسبيحي من الةي . وكان غالًبا ما يجترك جون بمفردا   ،أو بالرب
في المنز ، فتشبببببب ع بالصبببببفات السبببببيئة التي اوتسبببببةها من جيرانه، واسبببببتةد  ريمان 
والبدتبه ببالكبذب واللعن، البذي تعلمبه من أصببببببببببببببدمبانبه. وكرا نيوتن حيباتبه في المنز  

رلى البحر. وعندما بلغ نيوتن الحادية   والمدرسبببببببببة، لذا توسبببببببببل رلى والدا أن يأخذا
عشبببرة، بدأ العمل كصبببةي في كابينة سبببفينة والدا. وتأملم بسبببرعة على حياة البحر 
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وأسبببباليب البحارة الشببببريرة. وبعد بضببببع سببببنوات، ترك سببببفينة والدا وبدأ يعمل على  
 سفن أخرى، رلى أن انتهى به األمر أن يعمل على سفينة تجارة عةيد.

بالي بالرجا  والنسبببباء واألافا  األفارمة، الذين حطم  تجارة لم يكن نيوتن ي
، ويعةئهم مثل السبببببببببببببردين أسبببببببببببببفل  هر  العةيد حياتهم. وكان نيوتن يكةلهم بالقيود

مةل الوصببببببو  رلى شببببببواا  العالم الجديد،   يموتون السببببببفينة، وكان الكثيرون منهم  
بضببببببببببببببباعببة مثببل    من القببذارة والمر . لقببد كببان يعتةرهم هو وبببامي البحببارة، مجرد

 مصب السكر أو شمع العسل.
وبدأ يحتقر رؤساءا،    ،وبمرور السنوات، أصبس نيوتن بحاًرا متمرًسا ومشاحًبا

ومل اامم السببفينة الجو  ،وأخذ يؤلف أغاني مةتذلة، سببخرت من ال بطان والسببفينة
بهبذا األغنيبات الشببببببببببببببريرة. واعترف نيوتن فيمبا بعبد ببالقو :"لم أرتكبب الخطبايبا بيبد  

 اآلخرين في كل مناسبة". رغواءِّ عة فقط، ولكني اعتدت على رفي
في عدة مرات، رلى انتقادات    لقد كرهه رؤسبببببببباؤا، فلقد أدى سببببببببلوكه السببببببببي

لد على   عامة، َفعجر َِّي  هر نيوتن ورجبط  يداا ومدماا رلى مضبببببان من الخشببببب وجج
ب من  هرا ومجز ِّق جسبببببببببدا، حتى خارت مواا وفقد و يه. وفي مومف ما، لكي يهر 

ال بطان القاسبببببي، بهب رلى  بطان آخر في أفري يا على متن سبببببفينة تجارة عةيد، 
رِّا هو شببببببخصببببببيلا كعةد. وفي األومات التي لم يكن نيوتن  وانتهى به األمر رلى َأسببببببْ

وخشي    ،يعمل فيها، كان يجحبس ويعية على حصة مليلة من األرت والسمك الني
 األفري ية. أن تنتهي حياته كعةد بانس على الشواا 

وبدأ والد نيوتن يقلل على ابنه، فطلب من  باانة السببببببببفن التي كان  تغادر 
رنجلترا أن يبحثوا عنه، فقابلته سفينة جريهوند التجارية، على شواا  غرب أفري يا 
ومبا  لبه ال بطبان: "والبدك ملل عليبك، ونحن نرحبب ببانضببببببببببببببمبامبك رلينبا والعودة رلى  

وبدأت رحلة العودة رلى رنجلترا شبببببمااًل، وبالقرب من رنجلترا". فانضبببببم رليهم نيوتن  
الوان، ضببربتهم رياح عاتية وأمواج البحر الشببديدة. وهكذا وجد نيوتن نفسببه موثًقا 
بم با دفة السببببببفينة جريهوند، التي على وشببببببك الغرق، وشببببببعر بأنه محطم مثل  

يس ألو  السببببببببفينة التي تتقابفها الرياح. في هذا اللحظة، تحول  أفكارا رلى المسبببببببب
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مرة منذ سبببببنين عدة، وتسببببباء : "لقد مات المسبببببيس عن الخطاة، ولكن هل سبببببيغفر  
خطاياي الكثيرة والرهيبة؟ لقد رفضببببببببببب  ح يقة هللا التي علمتني رياها والدتي، فهل 

 يمكن أن يغفر لي؟"
وعنبدمبا انتهب  نوبتبه على السببببببببببببببفينبة وخمبدت الريباح ملياًل، وجبد كتباب العهبد 

ليضببببببع حياته   13:  11ة. ومد ألهمته اآلية المذكورة في لوما  الجديد وبدأ في القراء
بين يدي هللا: " فإن كنتم وأنتم أشبببببببرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة، فكم 

السماء يعطي الروح القد  للذين يسألونه". فقا  نيوتن في  بالحري اآلب الذي من
ي هذا الكتاب ال بد أن  نفسببببببببببببه: "ربا كان هذا الكتاب صببببببببببببادًما، فالوعد المذكور ف

ا. لقد وعد بأن يمنس الروح القد  لكل من يسبأله ربن علي  أن    ،يكون صبادًما أيضبً
أصببلي، وإن كان هذا من هللا، سببيحقل وعدا". وصببلى بدموع االًبا الغفران والحياة 

 الجديدة.
ا   و ل  السبببفينة اافية، وعندما لمس نيوتن األر  مرة أخرى، كان شبببخصبببً

على الفور لحضبببور الكنيسبببة ولتناو  عشببباء الرب، ونذر بأن يخدم وبهب   ،جديًدا
هللا. ومد در  نيوتن الكتاب المقد  بجد، كما مرأ أفضببببببل الكتب المسببببببيحية التي 

ن صدامات مع جورج هوايتفيلد وآخرين من القادة المسيحيين.  وجدها، وكو 
مبة ولم يماِّ ومب  اويبل حتى شببببببببببببببعر نيوتن ببدعوة هللا لبه لاللتحباق ببالخبد

وبلك بتشبجيع من أصبدمانه، واجتات اختبارات الرسبامة لكنيسبة رنجلترا، وبدأ يرعى 
في "أولني" المدينة الفقيرة التي تقع شبما  لندن. وما  عن هذا الةلدة: "لقد أرسبلني 

 هللا رلى هنا، ليس الوتساب شخصية المتحد ، ولكن لربس األرواح للمسيس".
واته وتياراته، ربس ملوب شببعب "أولني"، وبسببةب رعايته المليئة بالمحبة وصببل

وبدأ اجتماع صببببببببببببالة يعقد في وسببببببببببببط األسببببببببببببةوع، عالوة على اجتماعات اآلحاد 
المسبببببببببانية في منزله. وبالرغم من عدم رنجابه للافا ، كان نيوتن وتوجته يحبان 
األافبا  ومبا : "أريبد أن أتحبد  رليهم، وأن أشببببببببببببببرح لهم الكتباب المقبد  بطريقتهم 

فأسبببس اجتماًعا للافا  الذين فرحوا بقصبببصبببه المثيرة وبنمابج السبببفن  ؛الطفولية"



183 
 

التي كان يصببببببنعها من الورق. وسببببببرعان ما بدأ يجتمع حوله أوثر من مئتي افل 
 ول أسةوع، ليتعلموا عن األمور اإللهية.

وبدأ نيوتن يسبببببببببببتخدم موهةته الشبببببببببببعرية، فألف مئات الترنيمات، وفي بعا 
أسببببةو يلا الجتماع الصببببالة. وأوثر الترنيمات المحةوبة: األومات كان يكتب ترنيمة  

"النعمة العجيبة" و"أعمالك المجيدة تتحد " و"ما أحلى اسبببببببم يسبببببببوع على مسبببببببمع  
 المؤمنين".

وكتب نيوتن مصببة خالصببه، التي أصبببح  من أفضببل المةيعات في رنجلترا 
الةريطببانيببة،  وأمريكببا. وعمببل نيوتن بال كلببل ليومف تجببارة العةيببد في اإلمةرااوريببة  

فكتببب الكتي ِّبببات وشببببببببببببببهببد أمببام الةرلمببانببات، وألهم بعا رجببا  الببدولببة مثببل ويليببام 
 ويلةرفور ، الستخدام نفوبهم ليومفوا تجارة العةيد.

ورغم شببببببببببببببهرته واتسبببببببببببببباع دانرة معارفه، لم يفقد نظرته بأنه كان خااًئا لكنه  
ت باورتي تقريًبا، مخل ر بالنعمة. وفي فرال الموت ما  ألحد أصبببدمانه: "لقد فقد

أمَرْين، وهمببببا أنني خبببباا أبكر   ر عظيم".أثيم وأن هللا مخل ِّ    ولكنني ال تلبببب  
 وكتب الكلمات التي نقش  فيما بعد على شاهد مةرا:

 جون نيوتن
 الذي كان ملحًدا ومتحرًرا،
 خادم العةيد في أفري يا،

 خلجر برحمة هللا ومخلصنا يسوع المسيس
 وغجفرت له خطيته،وأجعيد ثانية 

 وعجي ِّن ليعظ عن اإليمان
 الذي االما سعى ليدمرا.

الثببببانيببببة والثمببببانين، وبقيبببب  حيبببباتببببه التي تغيرت،  في نيوتن عنببببدمببببا بلغ  وتجوج
 شاهدة على نعمة هللا العجيبة. ،وترنيمات الحمد التي كتةها

 نعمة عجيبةل ما أروع الصوت 
 الذي أنقذ بانًسا مثلي 
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دتأما  ،لقد كن  ضاالً   اآلن وججِّ
 وكن  أعمى واآلن أبصر. 

...   
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  اإلرساليات الحديثة 
 البشارة إلى أقصى األرض

 
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر التهة  ملوب مسيحيي بريطانيا وإنجلترا، 
المسيس، فأرسلوا رواد   السارة عن يسوع  لتبشير جميع األمم باألخبار  بدعوة هللا، 

 المرسلين رلى أماصي األر . 
 *ديفيد برينيرد

 مبشر هنود أمريكا الشمالية                
 *وليام كاري 

 أبو اإلرساليات الحديثة               
 *ديفيد ليفنجستون 
 مرسل مكتشف               

 *جون باتون 
 شاهد آولي لحوم البشر               
 *هادسون تيلور 
 مؤسس ررسالية الصين الداخلية                
 *رمي كيرمايكل 
 أم األافا  المنةوبين               
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 ديفيد برينيرد 
 

 مبشر هنود أمريكا الشمالية 
 

  م 1747 –م   1718ديفيد برينيرد 
م، شل رجل وحصانه اريقهما    1745في رحدى الليالي المظلمة من ربيع  

على او  ضفة نهر ساسكويهانا. كان باك هو ديفيد برينيرد المبشر، البالغ من  
العمر سبعة وعشرين عاًما، رب جا  يبشر الهنود القاانين في القرى المتناثرة على 

ولم يكن يحصل    ،ح العاتيةاو  النهر. كان يسافر تح  األمطار الغزيرة والريا
على كفايته من الراحة، فكان يتوسد األر ، مما أجهدا. وهاجمته حمى شديدة،  
جعلته يتلوى من ألم معدته ورأسه، وبدأ يعاني من سعا  شديد أدى رلى خروج الدم  
من فمه. وفكر في نفسه ماناًل: "ربا لم أعثر على ملجأ في أسرع وم ، فسألقى  

 قة الموحشة". حتفي في هذا المنط
وان ديفيد مد مضى بين الهنود سنتين، وبالرغم من عظاته التبشيرية وصلواته  

فإن الهنود  لوا متمسكين بعبادة األصنام، واحتساء    ،وأعما  المحبة التي ال تجحصى
المبكر،  بموته  سينتهي  عمله  أن  يةدو  واآلن  والخرافات.  العنف  وأعما   الخمر 

األمام بأمصى ما يمتلكه من موة، وصلى ماناًل:  فضغط على حصانه ليتقدم رلى  
"رلهي، أنا على أتم استعداد للموت ألوون مع المسيس، ولكنني أتوق للعية حتى  
أرى خالخ الهنود". حينئذ رأى أمامه كوًخا خشةيلا بين األشجار، فنز  من على  
  حصانه وأخذ يترنس حتى وصل رلى الباب. وسمس له التاجر الهندي، الذي كان 
يعية هناك، بالدخو  ومدم له الطعام وهيأ له سريًرا. وبعد عدة أيام من الراحة،  
اختف  الحمى واستعاد صحته وامتطى جوادا عانًدا رلى منزله، على حدود بنسيلفانيا 

 بين هنود ديالوير. 
وبعدما عاد سالًما رلى كوخه الصغير، بدأ ْينَسل  رلى األماون الهادنة ليصلي  

الليل اآلب صلواته  أيها  أن   "مبارك  ماناًل:  الراب  المستنقع  في  ساجد  وهو  ية 
السماوي. لقد حفظتني سالًما عةر مئات األميا ، ولقد استعدت صحتي". ثم صرخ 
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رلى هللا من أجل الهنود ماناًل: "رلهي، اأاىء السموات وانز ، واعمل أعمااًل عجيبة  
 بينهم". 

ومترجمه   برينيرد  سار  مصير،  وم   مضي  في  وبعد  مياًل  ثمانين  الهندي 
االتجاا الجنوبي الشرمي، وتوغال في غابات نيوجيرسي ليبشرا باألخبار السارة عن  
يسوع المسيس، لقةيلة هندية تعية بالقرب من منطقة يجطلل عليها كروسويكسان . 
وعندما وصل هناك، لم يقابل سوى القليل من النساء واألافا ، حيث أن تلك القةيلة 

تعية   أميا . ومن خال   وان   متناثرة على او  عدة  في مستوانات صغيرة 
مترجمه الهندي بدأ يعظهم، ولدهشته لم يهزأ المستمعون منه، بل على العكس فقد  
أنصتوا رليه باهتمام. ومع انتهاء عظته ما  لهم: "أتمنى أن أتوركم مرة أخرى غًدا". 

: "رلى أين  برينيردلهم  فقام  السيدات في الحا  وانتشرن في جميع الجهات. فسأ
تذهةن؟" فأجةنه: "لنخةر أصدماءنا بأن يأتوا ليستمعوا رلى كلمة هللا". وهكذا أخذ  
يعظهم كل يوم، وكان عدد السامعين يتزايد ولم يعتر  أي منهم على ما كان  

رسالة لةرينيرد أن رأى هنوًدا متقةلين  يقوله، ولكنهم تعل قوا بكل كلمة. ولم يسةل  
 س رلى هذا الحد. يسوع المسي

وبعد مرور اثني عشر يوًما، وبينما كان يجعد نفسه للعودة رلى بيته بديالوير،  
جاءته امرأتان هنديتان تبكيان، ومال  له رحداهما: "أتمنى أن يغي ِّر هللا ملةي". ومال   
نٌّ ومد اغرورم  عيناا  له األخرى: "أريد أن أجد المسيس". ثم امترب منه رجل مجسِّ

وهو يسأ : "ما الذي سيحد  لروحي المسكينة؟" فوعدهم برينيرد بالعودة  بالدموع  
سريًعا رن شاء هللا. وفي الطريل الذي اتخذا شمااًل، صلى ماناًل: "يا أبتاا، أن  
وحدك الذي تستطيع أن تفتس آبان هؤالء المساوين عةدة األصنام، وتجذب ملوبهم  

 رليك، فغي ِّرهم يا رب بنعمتك المخل ِّصة". 
عد شهر، عاد مرة أخرى رلى كروسويكسان  ووجد تحر ًوا عظيًما لروح هللا  وب

في المكان، فلقد كان الهنود شغوفين أن يجدوا السالم مع هللا، حتى أنهم أومفوا  
الةركة. وعندما   برينيرد  يطلب  أن  مةل  أي اعام،  يتناولوا  ولم  الوثنية  احتفاالتهم 

نا نحن أحةةنا هللا، بل أنه هو أحةنا  وعظهم من اآلية: "هذا هي المحبة، ليس أن
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دت عيون لم تدمع بين الجموع الذين اجتمعوا   وأرسل ابنه كفارة لخطايانا"، ملما وججِّ
 في بلك المساء حو  برينيرد.
والشابات، الذين كانوا يبكون على األعما  الشريرة   نوالرجا  والنساء والشبا

حت نفعل  "مابا  مانلين:  سألوا  بها،  ماموا  "ارحمني، التي  وصرخوا:  نخلر؟"  ى 
خطاياهم لغفران  المسيس  بيسوع  الكثيرون  وآمن  أيدي    ،ارحمنيل"  يأخذون  وكانوا 

أصدمانهم بةهجة مانلين: "تعالوا وسل ِّموا ملوبكم ليسوع المسيس، فهو صالس، تعالوا  
 واستمتعوا به".

هة     وعن عمل هللا بين الهنود ما  برينيرد: "لقد كان مثل رياح عاتية عظيمة
علينا". وسرعان ما آمن كل هنود المنطقة تقريًبا، ومدموا  بادة ملةية هلل. وكتب 
أربع  تدوم  لحضور  بادة  استعداد  على  بأنهم  كثيًرا  اعتقدت  "لقد  يقو :    برينيرد 

فأنا ال أعرف جماعة من المسيحيين، يسود    وعشرين ساعة بفرح ربا استطاعوا،
 ثلما رأي  فيهم". بينهم حضور هللا والمحبة األخوية م

وعاد ديفيد برينيرد رلى بيته، االبا من هللا أن يسكب نعمته على ملوب أهل 
ديالوير القاسية، مثلما فعل مع هنود كروسويكسان . وكان رجل شرير يعية في 
ديالوير بالقرب من كوخه، بالقرب من أحد تفرعات نهر ديالوير. كان هذا الرجل  

دة الروحية، ولقد كان يحث النا  على االبتعاد عن تعليم  واهًنا هنديلا للسحر والعبا
برينيرد. وبالرغم من كونه رجال سكيرا وماتال، رال أن الهنود كانوا يخشعون لغنانه  

رلي   ماناًل: "استمعوا  فقد كان يصيس  ، ألن موة األرواح تعية واهتزاتاته ورمصه، 
."  في 

 ببس بلك الكاهن، فلقد بدا  في بعا األومات كان برينيرد يتمنى لو أن هللا
وما لو كان يقضي على أي شوق لدى الهنود نحو يسوع المسيس، رب كان مثل  

فيطفئها للنار  أو  شعلة  يجسكب على  الذي  برينيرد من   ،الماء  عاد  ولكن عندما 
وروسويكسان ، استمع الكاهن رلى عظاته بتنهد ودموع وما  لةرينيرد: "أشعر بكلمة  

الذ المسيس، وتحو   تكةرا  هللا في ملةي،  الشيااين سابًقا". وآمن بيسوع  ي سكنته 
وغضبه رلى تواضع ولطف. وأخذ يقو  ل خرين: "ربا كان هللا يستطيع أن يغسل  
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خطاياي، فبإمكانه أن يغفر لكم أيًضا". وأصبس هذا الرجل أمرب صديل لةرينيرد،  
أحد   المجاورة. وفي  ال بانل  يعظ  كان  عندما  يسافر معه  فةراير وكان  أيام شهر 

الباردة، وبينما كان يعظ جماعة هندية بالقرب من النهر، ومف أحد الةوو )الكهنة(  
وصرخ ماناًل: "وجف عن األوابيب واخرج من هنا وإال سألقي عليك وعلى أصدمانك  
بتعويذة شؤم". ومةل أن يجيبه برينيرد، سار صديقه الهندي وومف في مواجهة الةوو  

"ن بتعاويذك. ليس لك سلطان    فلتلقِ حن ال نخاف من سحرك،  )الكاهن( وما : 
وكره  أيًضا كالم الواعظ،    إليذاننا، فمنذ تمن ليس ببعيد كن ج واحًدا من الةوو

من   الشيطان  سلطان  واختفى  ملةي،  في  هللا  بكلمات  شعرت  وم ،  وبعد  ولكني 
داخلي، وامتل ملةي بالسالم والحب". ومد يدا نحو الرجل المجسن ماناًل: "وستغيرك  

 ولمة هللا أيًضا حين تشعر بها في ملبك".
الليلة كتب برينيرد في مذكراته عن صديقه يق و : "مجًدا هلل على  في تلك 

التغيير العجيب الذي حد  في هذا الرجل، فما ميل عن بولس مد تحقل أيًضا فيه،  
 فهو يبشر باإليمان الذي حاو  مةاًل تدميرا". 

ر، وكان برينيرد خَ وخال  العام والنصف التاليين انتشرت النهضة رلى  بانل أج 
ف األميا  ليعظ  يمضي عشرين ساعة أسةو ًيا على صهوة حصانه، ويقطع آال

ويعلم ويعمد الهنود. وكان كثيًرا ما يعاني من أمرا  مستمرة كالسعا  والصداع  
لم يكن بمقدورا الوعظ، امتطى جوادا عانًدا رلى  و الرهيب. وعندما أصبس ضعيًفا،  

نيوإنجالند، ليتلقى الرعاية الطةية، وليغي ِّر الجو أماًل في التعافي. أحياًنا كان يشعر 
التحسن عندما يسافر، ولكن عندما وصل نورثامةتون بماساتشوستس،  بقليل من  

وبالتحديد منز  جوناثان ردواردت، خارت مواا، فاعتنى به ردواردت وعانلته ألشهر  
عديدة، رلى أن شارف على الموت. وكتب برينيرد عن الوم  الذي مضاا هناك  

بري وكان  السماء".  من  صغيًرا  جزًءا  يشبه  كان  "لقد  تشجيع ماناًل:  مصدر  نيرد 
إلدواردت، فقا  ردواردت عنه: "لقد وجدته شخًصا روحيلا عميًقا ت يا صلواته من  

 ول ملبه". 
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بمذكر  يحتفظ  برينيرد  كان  خدمته،  سنوات  عن  اوخال   فيها  عة ر  التي  ته، 
فرال   يقرأها آخرون، ولكن وهو على  أن  شكوكه وصراعاته وأفراحه. ولم يقصد 

ى أن َيسمس بنشرها كشهادة عن نعمة هللا. وبعد الكثير الموت، حثه أصدماؤا عل
من اإللحاح وافل، ولكنه ما : "ولكن بشرو أن توضع بين يدي جوناثان ردواردت  

 ليقرر األجزاء التي ستكون أوثر تمجيًدا للرب".
ومةل موته ما  برينيرد: "لقد أوشك  على الوصو  رلى األبدية، فأنا أشتاق 

أتمناا هو أن أمجد هللا في السماوات". ومات برينيرد في    أن أوون هناك، وكل ما 
وراجع جوناثان   م، وكان مد بلغ التاسعة والعشرين عاًما.  1747أوتوبر    9صباح  

"  حياة ومذكرات ديفيد برينيردم ومجرِّن  "  1749  وتولى نشرها عام  ردواردت مذكراته،
بشرين، منهم وليام كاري  في أمريكا وأوروبا. وألهم  هذا المذكرات، الكثير من الم

ليخدموا هللا على مثا  ديفيد برينيرد. والتزا   ليفينجستون لسنوات عديدة،  وديفيد 
 هذا المذكرات رلى يومنا هذا تتحدى المسيحيين ليتبعوا الرب بقلب كامل.

... 
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 وليام كاري 
 

 أبو اإلرساليات الحديثة 
 

  م  1834 –م  1761وليام كاري 
م كان هناك صانع أحذية فقير، يعمل في ورشة بكوخه في   1787في عام  

  ، أاراف مرية رنجليزية بمولتون. وكان  يداا الخشنة المصةوغة تشكل الجلود بمهارة
ولم يكن وليام يصنع حذاء، لكنه كان يحيك بالجلد رسم جزيرة من جزر البحر  

للكرة األرضية، حيث رجسم   العالم أجمع    الجنوبي، على خريطة جلدية  أراضي 
 بألوان مختلفة من الجلود، ووجضع  جميعها بدمة في الحجم والمومع.

ومد غط  أحد حوانط الورشة بالكامل خريطة من الورق، مرسومة يدويلا، ومد  
وضع عليها كاري عالمات لكل أمة في أنحاء العالم، بعدد سكانها وحالتها أمام 

أو عةدة أصنام. وبينما كان يعر  الخريطة    هللا، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين
والكرة األرضية المصنوعة من الجلد، لكل من يأتي رلى مشغله، كان يذرف الدموع  
على ماليين البشر، الذين يلقون حتفهم دون يسوع المسيس. وكان يشير رلى أمة  
عةدة   وهؤالء  أصنام  عةدة  وهؤالء  أصنام  عةدة  "وهؤالء  ويقو :  األخرى  وراء 

 م..". أصنا
رلى جانب صناعة األحذية، كان وليام كاري يخدم في الكنيسة المعمدانية 
القرى  ليعظ  كلل  بال  ويسافر  المسيس،  رلى  النا   يرشد  وكان  كواعظ،  بمولتون 

ومد ألقى أحد أصدمانه عليه باللوم إلهماله صناعة األحذية من أجل    ؛المحيطة
رن "أهمل عملي؟  كاري:  عليه  فرد  التبشيري،  امتداد   عمله  يا سيدي هو  عملي 

تحمل  على  لتساعدني  رال  أصلحها،  أو  األحذية  أصنع  فأنا ال  المسيس،  ملكوت 
 نفقاتي". 

وآمن بالرب الكثيرون من الذين استمعوا رلى كاري، ولكنه كثيًرا ما كان يشرد 
بذهنه بعيًدا، في النفو  الضانعة في المناال األخرى، الذين يعيشون دون البشارة 

رحلة كابتن "بيسوع المسيس. وعندما بلغ كاري الثانية والعشرين، مرأ كتاب  السارة  
بلك المكتشف اإلنجليزي الذي أبحر حو  العالم، ليرسم مسارات البحار،  ،  "ووك
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ولم   ،وليضم األماليم للعرل الةريطاني، وكتب عن شعوب األراضي التي اوتشفها
 يستطع كاري ترك الكتاب حتى انتهى منه. 

ه عن خطايا وتعاسة شعوب العالم التي تعية دون المسيس، أشعل   رن مراءت
وبعدها لم يكن ينهي صالته، رال بعد أن يطلب من هللا من    ،رغةته ليصبس مبشًرا

أجل خالخ الوثنيين، وبلك بالرغم من عدم امتناع الكنيسة في تلك األيام بالحاجة  
ري عن جون رليوت وديفيد رلى نشر رسالة المسيس في الةالد البعيدة. كما مرأ كا

ن اللذْين بشرا هنود أمريكا الشمالية، ومد أصبحا بطلْين في اإليمان برينيرد، الخادميْ 
 وفي مضية اإلرساليات العالمية.

المعمدانية، وكان خدام    لقد كان  كنيسة كاري تنتمي رلى جمعية نورثامةتون 
الجمعية يجتمعون كل عام ليشجعوا بعضهم وليصلوا مًعا. وفي أو  اجتماع يحضرا  
واري، الب منه الرنيس أن يقترح موضوًعا للمنامشة، فومف كاري أمام المجموعة  
ليعل ِّموا جميع  للرسل  أعطاها هللا  التي  الوصية  كان   ما  ربا  معا  "لننامة  وما : 

 لزمة لجميع الخدام الالحقين حتى انتهاء العالم".األمم، ليس  مج 
فرد عليه خادم أوةر بصوت أجة: "اجلس، اجلس أيها الشابل أن  شخر 
أو  يستشيرك  أن  دون  بهذا  سيقوم  الوثنيين،  يغي ِّر  أن  هللا  أراد  فإبا  متحمس، 

فألس على الخدام، كل بمفردا،    ،يستشيرني". ولكن كاري رفا التخلي عن فكرته
اجة الملحة إلرسا  بعثات تبشيرية. فقا  أحد الخدام فيما بعد: "لقد نظرنا  على الح

رلى هذا األمر على أنه خطة غير عملية ولم نشجعه عليه، ولكنه لم يكجف  عن  
 بلك، فتحد  رلينا واحد تلو اآلخر، حتى أثر علينا".

م، حاو  كاري مرة أخرى، ومدم مقالة من    1791وفي اجتماع الخدام عام  
تحقيل في التزام المؤمنين باستخدام الوسانل لتجديد  سبع وثمانين صفحة بعنوان"  

وفي مقالته، مدم جداًل مجقنًعا عن اإلرساليات العالمية، فكتب يقو : "علينا   الوثنيين".
أجمع، من أجل المسيس حتى تجفتس كل األبواب أن نكون تو امين للخروج رلى العالم 

الفر   وبالد  الهندية  القارة  شبه  في  يحتشدون  الةريطانيين  التجار  رن  المغلقة. 
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فهل نحن   أفري يا،  الملعونون في عمل  العةيد  والصين وجرينالند. ويتوغل تجار 
 المؤمنين أمل عزيمة وجرأة من هؤالء؟" 

اري العظة االفتتاحية، واستشهد بويات  وفي االجتماع التالي للجمعية، ألقى ك
وتحداهم  اإلرساليات،  رنشاء جمعية  على  الخدام  بها  المقد ، شجع  الكتاب  من 
بعبارة ال تجنسى: "تومعوا أموًرا عظيمة من هللا، وحاولوا عمل أشياء عظيمة من أجل  
  هللا". وبالرغم من شدة تحرك مشاعر الخدام، رال أن خوفهم وشكوكهم عادت رليهم، 

  ، فشعر كاري بخيبة األمل، وشد أندرو فولير من براعه  ؛فرفضوا اتخاب هذا الخطوة
 وصاح به ماناًل: "أال يوجد شيء آخر نستطيع فعله؟"  ،وهو راٍع له تأثيرا

فنجخِّس فولير متأثًرا بكالم كاري، واستحث الخدام على رعادة النظر في األمر،  
توا إلنشا وفي أمل من عام،    ؛ء جمعية لإلرسالياتفامتلوا بالحماسة وتشجعوا وصو 

وان  الجمعية مد أرسل  رلى الهند اثنين من المبشرين، هما جون توما  ووليام  
 واري. 

وعندما علم والد كاري بخططه ما : "هذا الحمامة ال تخرج رال من شخر  
مجنون". ولكن كاري كان على مناعة كاملة بمهمته فقا : "أنا واثل تماًما بأن ررادة  

 السماء تحتم علي  الذهاب".
وأوالدا   وتوجته  كاري  البحر، وصل  في عر   أشهر  خمسة  مضاء  وبعد 
وجون توما  رلى كالكوتا بالهند، وشعر كاري باألسى من أجل الهندو  الوامعين  
في ف  نظام الطوانف القاسي، حيث سل موا، دون نقال، بأن حياتهم يحكمها القدر،  

رهم في المستقةل، من خال  رعادة تجسد أرواحهم.  وبأن هناك حياة أفضل تنتظ 
ورأى كاري الرجا    ،وانوا يسجدون ألصنام، تمثل آالف من اآللهة الحقيرة المتناتعة

وهم يلقون بأنفسهم على مسامير كةيرة، ليتمزق لحمهم وعظامهم، وآخرين مرفوعين  
ل هذا  ك  ؛في الهواء على خطاايف، مغروسة في  هورهم ويتأرجحون في الهواء

إلرضاء اآللهة. وكانوا يقدمون اإلجال  كل صباح لنهر الجانجز. ونذرت بعا 
النساء العامرات بالتضحية بطفل للنهر المقد  ربا وهةهم أافاال، فأجلقي بعدد ال 
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لنذور   وفاًء  التماسيس  أولتهم  أو  غرموا  حيث  النهر،  في  األافا   من  له  حصر 
 األمهات. 

بعينيه حرق رحدى أرامل مةيلة ساتي ومد    وفي رحدى األمسيات شاهد كاري 
فذهب رلى عدد من الذين كانوا   ،وان  هذا العادة من الممارسات الشانعة في الهند

مجتمعين على ضفة النهر وسأ : "لمابا تقفون هنا؟" فأجابوا: "لنحرق جثة رجل  
 مي  وتوجته". 

مد  عليها ورأى السيدة مرتدية ثوًبا أبيا بجانب كومة كةيرة من الخشب، تر 
جثة توجها المجَتوف ى. وحاو  كاري بكل موته أن يقنعهم بأنهم يرتكةون جريمة متل 
بحرق المرأة، ولكنهم دفعوا بعيًدا مانلين: "رن هذا العمل مقد  عظيم، فإبا كن  ال  
"بل سأبقى وأشاهد هذا   ماناًل:  فرد عليهم بجرأة  المكان".  اترك  ترغب في رؤيته 

علي وسأشهد  على  الجريمة  بهدوء  تصعد  المرأة  كان   وبينما  أمام عرل هللا".  ها 
الكومة، صاح بها كاري ماناًل: "ال تلقي بحياتك في التهلكة، فلن يصيبك مكروا ربا 

ولكن المرأة تجاهل  توسالته ورمدت رلى جانب جثة توجها،    ،رفض ِّ أن تجحَرمي"
على األوراق بأعمدة    وتم تغطيتهما بكومة كةيرة من أوراق الشجر الجافة، وضغطوا

النا  في   النيران، بدأ  المرأة. وعندما أشعلوا  البامةو، مما منع حركة  من خشب 
صياح الفرح لشيفا رله الدمار. وإبا كان  المرأة مد صاح ، فلم يكن ليجسمع صوتها  

 وتركهم كاري وهو يرتعد، ومد أ ياا رعب المنظر. ،من ضجي  الحشد المجتمع
الةنغالية المستخدمة في تلك المنطقة وبذ  كاري مجهوًدا ك اللغة  ةيًرا لتعلم 

من الهند، وفي تمن مليل تعلم ما يكفي ليقدم عظة بسيطة. وفرح النا  في الكثير 
وكانوا  العظات،  تلك  لطاعة  الشجاعة  تنقصهم  كان   ولكن  بوعظه،  القرى  من 

ننفذ بلك ألنه   يقولون: "نحن نرغب في اتباع تعاليمك بقلوبنا، ولكننا لن نستطيع أن
 . رًبا، ال بد وأن يعتنل الةراهميون اإليمان أواًل."انتهاك لتراثنا

وان الةراهميون أعلى اانفة، كما كانوا الروحيين للمنطقة وكان من الصعب  
اع الوصو  رليهم بالرسالة المسيحية، ومد كانوا في بعا األومات يستأجرون مط  
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ليسخروا من عظات كاري ويقذفونه رلى    الطرق،  يعود  غالًبا ما  فكان  بالحجارة، 
 منزله، ووجهه مرضو  وتسيل منه الدماء.

 ، ودر  كاري الكتابات المقدسة للهندو ، وفاجأ الةراهميين بمعرفته بدينهم
واستمر كل يوم، وألوثر من ستة أعوام، في تقديم معاناة يسوع المسيس وموته على  

 د بالمسيس. ورغم بلك لم يؤمن أح  ،الصليب من أجل الخطاة
المبشرين  الهند، كان كاري يصلي حتى يرسل هللا  رلى  األو   منذ وصوله 

وكتب لجمعية اإلرساليات يقو : "الهند   ،لينادوا بالبشارة السارة عن يسوع المسيس
بحاجة رلى عشرة آالف خادم لإلنجيل، أال ينبغي على كل كنيسة أن تعد الخدام  

 وترسلهم رلى الخارج؟" 
" وفي السنة السادسة له في الهند، انضم رليه مبشران، هما "جاشوا مارشمان

"تومع   لهم  بارة كاري:  الثالثة كرجل واحد واتخذوا شعاًرا  و"ويليام وارد"، وعمل 
أشياء عظيمة من هللا، وحاو  عمل أشياء عظيمة من أجل هللا". ونظموا سويلا مةنى 
عن  ملياًل  تبعد  وكان   الهولندي  الحكم  تح   مدينة  وهي  بسيرامةور،  لإلرسالية 

وصو  مارشمان ووارد، حتى مةل المسيس  والكوتا. ولم يماِّ وم  اويل على  
نجار هندوسي يدعى كريشنا با . وأخةر كريشنا توجته ونسيةته وأحد أصدمانه عن  
المسيس، فومنوا هم أيًضا، وما : "لقد أتا  هللا عنا خطايانا، واآلن هو كل شيء 

 لنا، ومن اليوم فصاعًدا، فإن لعنات وبركات الةراهميين ال  يمة لها".
شنا وآخرون نظام الطانفة، بتناولهم الطعام مع المبشرين، فسخر  وكسر كري

منه جيرانه الغاضةون، وهددوا وضربوا. وفي رحدى الليالي، وبعدما حاصروا منزله  
فهدأ    ،وجروا خارجا، وجد كاري توجة كريشنا تسير على الطريل مرتعبة وباوية

مع المسيس مد جلة    من روعها والدموع تسيل من عينيه، وما  لها: "رن أمانتكم
 عليكم هذا الكرب، وسيحتفظ هللا بدموعك في تم ِّه، ولن يتخلى عنك أبًدا".

وخطط  الجماهير لقتل "وريشنا با " وعانلته في تلك الليلة، ولكن الحاوم  
السارة  باألخبار  ينادي  كريشنا  وبدأ  بحمايتهم.  ومام  المؤامرة  بهذا  علم  الهولندي 

يسوع المسيس. ولكن أعضاء من الطوانف العليا سخروا  لجيرانه، فومن الكثيرون ب
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منه مانلين: "ما أهمية أن ينتهك الطانفة نجار أو عامل نظام؟ هل آمن أي من  
 الةراهميين؟"

ولكن خال  بضعة أشهر، انتهك أحد الةراهميين الطانفة، ورافل كريشنا وبامي 
انه بيسوع المسيس، لعنوا المرسلين، وعندما أخةر أصدماءا من الطانفة العليا عن ريم

ومذفوا بالرو ، فقا  لهم: "رن اللعنات من أجل المسيس تلذ لي". وتحم ل كل من  
مةل المسيس من الهندو  السخرية والتهديدات وأعما  العنف، فأجلِّقي رجل خارج 
المدينة، بعد أن ملوا عينيه وفمه وأبنيه بالطين، وتم خطف الكثيرين ومتل واحد  

النمو. وكتب كاري في رحدى رسانله    ،على األمل المؤمنين  ل في  ولكن عدد 
يقو : "منذ ثمانية عشر شهًرا، كنا نفرح بشدة لو أول معنا واحد من الهندو ، أما 

 اآلن ففي بعا األومات يصعب علينا ريجاد مكان لكل من يأتون رلينا".
نا  واستثمر كاري معظم ومته في ترجمة الكتاب المقد ، حتى يستطيع ال

مراءة كلمة هللا بأنفسهم. كان يسهر الليالي ويستيقظ مبكًرا، وكثيًرا ما كان يتجاوت 
وجباته الغذانية ليستمر في العمل. وما  أحد مساعديه من المترجمين الهنود: "أي  
نوع من األجساد يمتلك السيد كاري؟ أنا ال أستطيع أن أفهمه، فال يةدو عليه الجوع  

أبًدا، وال   يترك شيًئا رال بعد أن ينتهي منه". وتمكن كاري، ومساعدوا أو التعب 
ن الهنود، من ترجمة الكتاب المقد  رلى س  لغات وترجمة العهد الجديد  و المترجم

ئِّل كاري كيف تعل   م كل هذا اللغات أجاب: "لن  رلى أوثر من ثالثين لغة. وعندما سج
ال ي النا  ما يستطيعون عمله رال بعد أن يحاولوا  ام به، فأنا أستطيع أن  يعرف 

أودح وأن أثابر، وهذا هي موهةتي الوحيدة، أما هللا الذي يستطيع أن يعمل من  
 فيمكنه أن يبارك أي واحد ويستخدمه". ،خال  صانع أحذية ما عمله معي

وألهم  غيرة ررسالية وليام كاري الكثير من المجموعات المسيحية المختلفة  
سنوات من رحيله رلى الهند، أسس  كنيسة رنجلترا  ليرسلوا المرسلين. وخال  بضعة  

لندن  وجمعية  األجنةية  لإلرسالية  هيئات  )اإلصالح(  الميثودوس   واسكتلندا 
وكتب أحد مؤرخي الكنيسة    ؛اإلرسالية، والعديد من الجمعيات اإلرسالية األمريكية

يران  يقو : "لقد انتشرت الشعلة التي أضاءها وليام كاري من تل رلى آخر، مثل ن
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لل  المنارة حتى أدرك  اإلشارة كل كنيسة مسيحية، واستجاب  للدعوة". ولهذا أجاِّ
 عليه "أبو اإلرساليات الحديثة". 

الثانية والسبعين، تارا   وعندما رمد كاري في فرال الموت، في عمر يناهز 
ب له   صديل وأحصى كل اإلنجاتات التي تممها كاري في حياته كمرسل، فصو 

ماله بصوت ضعيف ماناًل: "لقد كنَ  تتحد  اآلن عن وليام كاري،   وليام كاري ما
 وعندما أرحل، ال تتحد  عن وليام كاري، بل تحد  عن مخل ِّر وليام كاري". 

... 
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 ديفيد ليفنجستون 
 

 مكتشف  مرسل  
 

  م  1873  –م  1813ديفيد ليفنجستون 
باخاتله مةيلة  فةراير    واجه   أفري يا مشكلة عصيبة في  م،    1844بجنوب 

حيث كان  األسود تهجم على حظانر الماشية لتأول الغنم والبقر. ومد كانوا يعتقدون 
بأن األسود مسحورة، فأخةروا ديفيد ليفنجستون، المرسل المسيحي الذي يةلغ من  

تنا القةيلة المجاورة العمر الثانية والثالثين، والذي كان يعية بينهم مانلين: "لقد سلم 
من   واحًدا  أسًدا  متلوا  لو  بأنهم  باخاتله،  مةيلة  معرفة  من  وبالرغم  األسود".  لقوة 
المنطقة، رال أن خوفهم من األرواح   مجموعة من األسود، فستترك بامي األسود 
 الشريرة التي تسكن األسود، جعلهم غير راغةين في متل أحد األسود ليحموا مطعانهم.

 ،فنجستون: "تشجعوا، وأنا سأساعدكم لتتخلصوا من هذا الوحول"فقا  لهم لي
بالسهام،   المنطقة  أهل  بةندميته، وتسلس  ليفنجستون  الرجا  وخرجوا ومعهم  فوافل 
ووجدوا األسود عند تل صغير مكسو باألشجار، فشكلوا دانرة حو  األسود، وصعد  

ق الرجا  ولم يستخدموا  أهل القةيلة التل ببطء، ولكن عندما بدأت األسود تهجم، تفر 
أسلحتهم، فلم يطلل ليفنجستون الرصاخ، خوًفا من رصابة أحد الرجا . وعندما  
حوالي   بعد  على  خلف شجرة،  رابضا  أسدا  ليفنجستون  القرية، الحظ  رلى  عادوا 

ب بندميته وأالل القتين فصاح رجا  القةيلة: "لقد أصيبل لقد    ؛ثالثين ياردة، فصو 
ا أيديهم ومالوا: "لنذهب كي نرى". وبهةوا حيث األسد، وبينما أصيبل" ومفزوا ورفعو 

بهم:  صاح  األشجار،  خلف  من  المصاب  األسد  بيل  يفحر  ليفنجستون  وان 
"انتظروا حتى أضع القات أجخر بالةند ية". وبينما كان يضع الطلقات، سمع صيحة 

مًعا على  فأدار رأسه ورأى األسد المجروح يهجم عليه. وسقط ليفنجستون، واألسد  
الفأر.   العشب الطويل، وعا  األسد براع ليفنجستون وأخذ يهزا كما يهز الكلب 
ٍل وكتَف  وعندما حاو  أحد الرجا  َاْعَن األسد، ترك ليفنجستون وعا رِّْجَل رجج

 آخر مةل أن يسقط فجأة صريًعا، متأثًرا بجراح الرصاخ. 
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أي الذي رمد عدة  ليفنجستون،  العضة كتف  ام ومد شارف  ولقد هشم  تلك 
ومرت عدة أشهر مةل أن يستعيد مواا.   ،على الموت، من َنْزف الدم ومن الحمى

بعد: "فيَم كن  تفكر عندما كان األسد ممسًكا بك بين فكيه؟" فأجابهم   اوسألوا فيم
وهو يغمز بعينيه: "ون  أتساء  بأي جزء مني سيةدأ". وبالرغم من مدرته على  

رنه   رال  الهجوم،  يعد  المزاح حو   ولم  اويلة،  لفترة  مةرحة  آالم  من  يعاني  كان 
 بمقدورا أن يرفع براعه فوق كتفه.

بأفري يا.  ليفنجستون يحب حياته وعمله  الخطر والمشقة، كان  وبالرغم من 
وكشاب، ألهمته حياة المرسلين الرواد، مثل وليام كاري وهنري مارتن. لقد در   

أن يشفي أجساد ونفو  أولئك الذين ليفنجستون الطب والكتاب المقد ، ألنه أراد 
لم يعرفوا يسوع المسيس. وما  ليفنجستون: "لم يكن لدى هللا سوى ابن واحد، وكان  
أحيا وأموت في هذا الخدمة". وبينما كان يدر  في   مرساًل واةيًبا، وأتمنى أن 

أفري يا رلى جنوب  الدكتور روبرت موفات، وهو مرسل  مع  تقابل  وسأله    ،لندن، 
موفات: ليفنجستو  فأجابه  أفري يا؟"  في  المساعدة  سأستطيع  بأنني  تعتقد  "هل  ن: 

"بالطبع، ربا بهة  شمااًل رلى المقااعة الشاسعة غير المستعَمرة، فلقد ومف  صباًحا 
في أحد األيام، ورأي  األدخنة المتصاعدة من آالف القرى التي لم تطأها أمدام  

 مبشر مةاًل". 
أفر  رلى  ليفنجستون  المرسلون هناك  وعندما وصل  رليه  الجنوبية، توسل  ي يا 

حتى يبقى بالقرب من مراوز اإلرساليات المؤسسة، ولكن ليفنجستون ما  لهم: "رن  
اشتيامي هو الذهاب رلى الشما ، حيث لم يذهب أي مرسل من مةل، وحيث يسود 

لذا انتقل ليفنجستون رلى داخل أفري يا، وعندما وصل رلى مةيلة باووين،   ؛الظالم"
فقا  لهم: "رن ابن    ، وجد النا  ورنيسهم سيشيل، شغوفين باالستماع رلى رسالته

هللا مد نز  من السماء ليموت عنا، وكل من يؤمن بيسوع المسيس سيعية معه في 
الدينونة آٍت ال محالة، وكل من يموت   السموات". كما حذرهم ماناًل: "ولكن يوم 

يشيل: "من عادة أمتنا عندما تأتي رلينا بدون غفران، سيجفقد رلى األبد". وما  له س
أفكار جديدة، أن نسأ  أسئلة عنها، فهل لي أن أسألك عن بعا األمور عن  
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ديانتك؟" فأجابه ليفنجستون: "بالطبع أرجوك". فسأله سيشيل: "لقد أخةرتنا عن يوم  
ون: الدينونة اآلتي، فهل كان أسالفكم يعرفون بهذا الدينونة اآلتية؟" فأجابه ليفنجست

فالكتاب المقد  يقو  لنا بأن هللا سيجلس على عرل أبيا   ،"نعم كانوا يعرفون 
عظيم ليحاوم كل النا ، وهؤالء الذين لم يعرفوا يسوع المسيس، سيلَقْون في جهنم  
هذا   حديثك  "رن  ترتعشان:  يداا  وبدأت  ومد شحب وجهه  فأجابه سيشيل،  للبد". 

مواي، فقد كان أسالفي يعيشون    أفزعني، وجعل كل عظامي ترتعة، لقد خارت
لم يرسلوا لهم عن هذا   الذي كان أسالفك يعيشون فيه، فكيف  الزمان  في نفس 
األشياء الرهيبة مةاًل؟ لقد ماتوا جميًعا في الظالم، دون أن يعرفوا رلى أين كانوا  
باهةين". عند بلك شعر ليفنجستون بالحزن العميل في ملبه، ألن المسيحيين لم  

فأجابه ليفنجستون: "أنا حزين لهذا التأخير، ولكن    ، هذا الشعوب مةل بلك  يأتوا رلى 
فومف  ؛  سيأتي اليوم الذي يعرف فيه العالم أجمع األنباء السارة عن يسوع المسيس"

"لن   وما :  الشاسعة  كاالهاري  صحراء  رلى  شمااًل  وأشار  براعه،  ورفع  سيشيل 
ة". ولقد أشعل  كلمات سيشيل  تستطيع عةور هذا األر  لتصل رلى ال بانل البعيد

لعةور صحراء كاالهاري،  التخطيط  اللحظة، بدأ في  ليفنجستون. ومنذ تلك  ملب 
من  مسيحيين  ليفنجستون  استدعى  ولقد  المسيس.  بيسوع  الشمالية  ال بانل  ليبشر 
الشمالية   ال بانل  رلى  ليذهةوا  معلمين وانيين  ليصبحوا  الجنوبية، ودربهم  ال بانل 

ال يسوع  من   ؛مسيسبرسالة  المنحدرة  الجماعة  الةويريين،  أغضة   رسالته  ولكن 
المستعمرين الهولنديين، الذين كانوا مد استقروا مؤخًرا في المنطقة، واعتةروا السكان  

ومد كان بعا الةويريين، يجةرون سكان المنطقة على العمل دون    ؛السود عةيدهم
 أجر. 

مع ماندهم ما  له ماندهم: "عليك أن تعل ِّم السود   وفي أو  مقابلة لليفنجستون 
بأنهم ليسوا متساوين معنا". وأضاف آخر منهم: "أن  تضيع ومتك هباًء، فبإمكانك  

فقا  لهم ليفنجستون: "ربن لنججرِّ اختباًرا لنرى   ؛أن تعل ِّم القردة مثلما تعل ِّم األفارمة"
يساعدوننمَ  الذين  المواانون  القراءة،  في  األفضل  الةويريين ن  ولكن  أنتم".  أم  ي 

 رفضوا الخضوع لالختبار.
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وبعد مرور بضعة أشهر من اإلعداد، فك ر ليفنجستون بأنه حان الوم  ليعةر  
صحراء كاالهاري، ليتواصل مع ال بانل الشمالية البعيدة. ومرر اثنان من الصيادين  

   كاالهاري. اإلنجليز االنضمام رليه، ومع بعا المرشدين الوانيين، انطلقوا خال
يسأله: "رلى أين    وأرسل رنيس على حافة الصحراء برسالة رلى ليفنجستون 

باللوم   الةيا  الرجا   وبعدها سيلقي كل  والعطة سيقتالنك،  فالشمس  ستذهب؟ 
علي  ألني لم أنقذك". فأرسل ليفنجستون بهدية رلى هذا الرنيس ماناًل: "ال تقلل،  

 فالةيا لن يلقوا باللوم على أحد سوانا ربا لقينا مصرعنا". 
الحارق.  واستمروا ألسابيع في اريقهم شمااًل، عابر  الجو  في  ين كاالهاري 

وفي بعا المرات كانوا يرتحلون ليومين أو ثالثة دون ماء، وكانوا يوشكون على  
الموت من العطة حتى يجدوا نبع ماء، رلى أن وصلوا رلى نهر واسع وعميل، 
تبعوا لثال  مانة ميل حتى وصلوا رلى شوااىء بحيرة شاسعة، كان أهل المنطقة 

مي". وعندما وصل الخةر رلى رنجلترا بأن ديفيد ليفنجستون عةر يطلقون عليها "ْنجا
الملكية  الجغرافية  الجمعية  "ْنجامي"،  كرمته  بحيرة  واوتشف  كاالهاري،  صحراء 

 وملكة رنجلترا.
لم تكن رحلته عةر صحراء كاالهاري هي الوحيدة من نوعها، ولكنها كان   

ف  ىأول يمضيه  الذي  الوم   كان  فلقد  من سلسلة رحالته،  أوثر  االستكشاف،  ي 
الوم  الذي كان يقضيه في الوعظ، فقاد بعثة استكشافية رلى نهر تامةيزي، الذي 
يكتشف   أبيا  أو  رجل  كان  ومد  الداخل".  رلى  السريع  "اريل هللا  عليه  َأالل 
فيه   وصف  الذي  الكتاب  نشر  بعد  ليفنجستون  صي   وباع  فيكتوريا.  شالالت 

أفري  وشعب  ومغامراته  رنجلترا  اوتشفاته  رلى  يعود  أن  بإمكانه  وكان  وأرضها.  يا 
ل الفقر وخدمة التبشير عن  وبطل مومي ورجل غني، رال رنه ما : "ال تل  أفض ِّ 

 الغنى والراحة، وهذا هو اختياري".
ولم يكن أصعب ما واجهه ليفنجستون أثناء رحالته هو نقر الماء أو هجوم 

عنها: "من المستحيل أن تبالغ في    الوحول، ولكن رؤية بشاعة تجارة العةيد، وما 
مدى شر تجارة العةيد، فما شاهدته يجمرِّ ِّ  النفس، حتى أني أصارع ألاردا من  
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مساوتها" من  مرتعًبا  وتجعلني  تلقانًيا  رلي   تعود  العةودية  مشاهد  ولكن    ؛ باورتي، 
لتاج البانسين  القوم  تترك هؤالء  المعونةل وال  القدير،  اإلله  "أيها  ماناًل:  ر  وصلى 

 العةيد والشيطان".
يقضي   بأن  ليس صواًبا  بأنه  مانلين  ليفنجستون  البعا  انتقد  رنجلترا  وفي 

ولكنه عارضهم بقوله: "رن أهدافي هي المساعدة    ؛مرسلي معظم ومته في االوتشافات 
في القضاء على تجارة العةيد، وأن أجحضر كلمة هللا السماوية للشعب الساون في  

أنه بإعداد الطرق التي تؤدي رلى داخل أفري يا، فإنه يمهد  الظلمة". فقد كان يؤمن ب
أفري يا  في  العةيد  تجارة  تنتهي  بأن  يتمنى  كان  ليتبعوا.  آخرين  لمرسلين  الطريل 
والتجارة  السفر  رلى  أفري يا  دواخل  تجفتس  وعندما  بشناعتها،  العالم  عر ف  بعدما 

 المشروعة. 
تحرير رلى  يسعى  كان  ليفنجستون  ه  توج  وفي   وحيثما  العةيد.  تجارة  أسرى 

رحلته االستكشافية لزامةيسي، أسرع رلى عدد كةير من المواانين المسامين خال   
الرجا    "لقد رأينا صفلا اويال من  يقو :  العةيد، وكتب عنهم  رلى سوق  الغابات 
مسلحون  يقودهم  الوادي،  رلى  التل  حو   ويسيرون  متجمعين  واألافا ،  والنساء 

يحيطون بهم من أو  الصف ومنتصفه وآخرا. ولكن عندما رَأْونا،  بالةنادق، وكانوا 
اندفعوا رلى الصحراء مثل المجانين تاركين العةيد وراءهم. لقد جروا بسرعة حتى  
رننا لم نلمس سوى  بعاتهم الحمراء ونعا  أمدامهم. وانشغلنا نحن في تحرير النساء 

ث أحاو بعنل كل رجل وكان  مهمتنا أصعب في تحرير الرجا ، حي  ،واألافا 
. لقد حررنا الر بة  عصا يةلغ اولها ستة أمدام، متقااعة مع مضيب حديدي عند

عصي  الالرجا  واحًدا تلو اآلخر. ومد أشعل الرجا  الذين تم تحريرهم النيران في  
التي كان  تحيط بأعنامهم واهوا وجبة لهم وألبنانهم. لقد بدت الحرية لهم جميلة  

لم وليس ا، كحج  ح يقة.   جدل
واألمطار   الحمى  محتماًل  البا ية،  حياته  اوا   يستكشف  ليفنجستون  و ل 
لها.   حصر  ال  أجَخر  ومصاعب  ال بانل  وتهديدات  الحيوانات  واعتداءات  الغزيرة 
م أية تضحية،   م كل هذا التضحيات؟ أجابهم بالقو : "لم أمد ِّ ئل كيف مد  وعندما سج
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ت، عندما نتذكر التضحية العظمى التي وال ينبغي علينا أن نتحد  عن أية تضحيا
 مدمها المسيس، عندما ترك عرل اآلب في المجد ليةذ  نفسه عنا".

ومةل بضعة أسابيع من موته، عن عمر يناهز الستين، كتب في جريدته: "ال 
ع نفسي بالرب   يوجد شيء على األر  يجعلني أترك عملي في يأ ، فأنا أشج ِّ

ن وهو يصلي، حيث وجدا مساعدوا راوًعا بال وسأمضي مجدًما". ومات ليفنجستو 
حراك على جانب السرير، ورأسه منكس بين يديه. وبعد وفاته، تبعه المئات من  

 المرسلين رلى وسط وجنوب أفري يا، وَمةِّل الكثير من األفارمة يسوع المسيس.
... 
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 جون باتون 
 

 شاهد آكلي لحوم البشر 
 

  م  1907 –م  1824جون باتون 
المخطط  بوجهه  بغضب  اندفع  البشر،  لحوم  آولي  حرب  ماند  مياوي  رن 
"رن ميسي  ماناًل:  األحمر واألسود، وعن ف رجاله، وأهاجهم وهو يصيس  بالطالء 
منكم   "من  ماناًل:  وأضاف  المتاعب ألرضنا".  من  الكثير  جلة   مد  يهوا  و بادة 

فقفز رجا  القةيلة الذين    سينضم رلي  لمحاربة ميسي وأصدمانه الذين يتعة دون معه؟"
وانوا يثة ِّتون الرية في جدانل شعرهم، وصاحوا ولو حوا برماحهم. وأضاف ماناًل: 
الشمس، ونعطيه لكل مرية بالجزيرة". وأسرع رجا    "لنطب  جسدا مةل أن تغرب 
 القةيلة خال  الغابات لقتل ميسي، وكان صدى صيحاتهم الرهيبة يدو ِّي في الجزيرة.

مواانو الجزيرة على جون باتون، المرسل    ه و االسم الذي أالقوان ميسي ه
االسكتلندي رلى "تانا"، وهي جزء من سلسلة جزر جنوب المحيط الهادئ، والذي  
أالل عليه نيوهيةرايدت )فانواتو(. وكان جون باتون يشاهد ويستمع ويصلي، من 

 ووخه المعلل فوق شجرة كستناء، حيث كان يختة  من رجا  القةيلة. 
ومد  ل جون باتون يبشر شعب تانا باألخبار السارة عن يسوع المسيس لثال  
سنوات، ولكن محاربي تانا العدوانيين، لم يقةلوا الكلمة بفرح، بل تمسكوا بأصنامهم 
الحجرية ومعتقداتهم الخرافية وشعانرهم. ولم تكن  بادتهم تنبع سوى من الخوف.  

قتل واالنتقام، مد ألق  بسحابة مظلمة وكان  هناك دانرة مفرغة من الحروب وال
على الجزيرة، فقد كان القوي يترك الضعيف والشي  ليموتا، وكان األتواج يعاملون 

ك الَكَذبة إماءتوجاتهم  يكرمون  وكانوا  هناك،  شانًعا  ومتلها  الزوجة  كان ضرب   .
وكان  أعظم متعة لهم هي متل عدو    ،واللصوخ والخونة، على أنهم رجا  أموياء

 وله. وأ
ولكن باتون اتخذ مومًفا موي ا ضد ضرب النساء ومتلهن، بالرغم من تحذير  

رال رنه لم يستسلم. وفي    ،المرسلين في الجزر المجاورة أن هذا يعني موته المحقل
رحدى المرات، عندما كان يتوسل لوضع حد لسوء معاملة السيدات، ما  له أحد  
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نا، ن عننا أو يط أبدا، كما أنهن لن يخف  الرؤساء: "ربا لم نضرب نساءنا، فلن يعملن
اثن البا يات، يْ ت ولكن عندما نضربهن ونقتلهن ونأول  أو ثالثة منهن، ستخشى  ن 

 ويسلكن باتضاع لعدة سنوات مادمة".
متله، ففي    ولم يعد باستطاعة باتون حصر المرات التي حاو  فيها شعب تانا

بهراواتهما   جمجمته  سحل  على  عاتمْين  منزله  محاربان  هاجم  المرات،  رحدى 
ولكن كالب باتون وثةوا في وجهيهما وأنقذوا حياته. وفي مرة أخرى كمن   ؛الحربية

له أحد آولي لحوم البشر، وألقى عليه ثال  سهام، ولكنهم أخطأوا. وكثيًرا ما كان 
أحد األيام سمع ثغاًء غريبا صادرا عن عنزاته،  يهرب لحياته من موت محقل. وفي  

المسلحين   الرجا   من  بعصابة  محااا  نفسه  فوجد  األمر،  من  للتحقل  فأسرع 
متلتموني،  "ربا  ماناًل:  وَحْزم  بلطف  رليهم  فتحد   عليه.  لالنقضا   الجاهزين 
سيعا بكم الرب يهوا على هذا الخطية الشنعاء. أنا أحبكم وأريد لكم الخير، فإبا  

تلتموني، ستكونون مد متلتم أعز صديل لكم". ثم بدأ يصلي بصوت مرتفع من  م
أجلهم ومن أجل جميع شعب تانا. وعندما انتهى من صالته، كان الرجا  مد غادروا  

 المكان.
ليقتلوا،   منزله  "مياوي"  محاربي  من  مجموعة  أحاا   المرات،  رحدى  وفي 

نحو الميناء، فهرب رجا  القةيلة  ولكن جاءهم نبأ بأن سفينة حربية رنجليزية تبحر  
في بعر. وما  باتون: "أومن أن نفس اليد التي منع  األسود من لمس دانيو ،  

 منع  هؤالء المتوحشين من أبيتي".
بستة   باتون وتوجته  فبعد وصو   تانا،  في  باتون  بي   هاجم  الموت  ولكن 

لقي   مليلة  أسابيع  في غضون  ولكن  األو ،  ابنهما  األم  االثنان  أشهر، وضع  
فدفنهما في مةر مرتفع مغطى بالمرجان األبيا   ،حتفهما رثر اإلصابة بحمى شديدة

ِّ المسحوق. ورغم واأة شعورا بالوحدة واألسى و  أصدمانه على ترك الجزيرة،   حا 
 رال أنه  ل في تانا، ريماًنا منه بأن هللا يريدا هناك.

فوق شجرة الكستناء وسعي المحاربين لقتله، فقد أدرك    أما اآلن، ومن مخبإِّا
باتون بأن الوم  مد حان للمغادرة، فأخذ كتابه المقد  وبعا صفحات الترجمة  
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"التاني ة" وبط انية، وهرب من الجزيرة، في الوم  الذي وصل  فيه سفينة رنجليزية، 
عي ن فيها بعا  و ، فترك تانا. وبعد مرور عدة أعوام، جاب فيها باتون حو  العالم 

الجدد وجمع األموا  من أجل تأسيس ررسالية نيوهيةرايدت، وتزوج مرة   المرسلين 
أخرى، عاد رلى الخدمة، ولكن ليس رلى تانا، حيث أنها  ل  خطيرة، ولكنه بهب 
رلى آولي لحوم البشر، في "أنيوا" أمرب جزيرة رلى "تانا". وبالرغم من تهديداتهم 

لرسالته، رال أنه كان يعتني بمرضاهم، وأتقن لغتهم و ل يخةرهم  واستجابتهم الباردة  
عن يسوع المسيس. وبالتدري  نما اهتمامهم بكالمه، وآمن بعا منهم بالرب، ثم 

 جاء الحد  الذي تسةب في تغيير كل من بالجزيرة تقريًبا.
وان  أنيوا جزيرة مرجانية مسطحة، يندر سقوو المطر عليها، وكان النا  

فقرر جون باتون حفر   ؛ما يمرضون اوا  العام من ملة مياا الشرب النظيفةوثيًرا 
بئر، بعد الصالة لينجحه الرب، بالرغم من خوفه أن تكون المياا، غير صالحة  

 للشرب ربا وججدت. 
وفي صباح أحد األيام ما  باتون ألحد الرؤساء بي الشعر الرمادي والبشرة 

ر ، لنرى ربا كان هللا سيعطينا ماء عذًبا من  المجعدة: "سأحفر بئًرا عميقة في األ
أسفل األر ". فنظر له الرجل وعيناا متسعتان وما  له: "المطر ال يأتي رال من 
فوق، فكيف تتومع من جزيرتنا أن ت يا بالمطر من أسفل؟" فقا  له: "رن الماء 

فقا     العذب في واني، يأتي مندفًعا من األر ، وأتمنى أن يحد  هذا هنا أيًضا".
اتجاا خاا ، وإال ما كن    في  رن عقلك يسير  يا ميسي،  "آا  بأسى:  الرجل  له 

في اليوم التالي اختار باتون بقعة بالقرب من بي  اإلرسالية،    ستتحد  بهذا الكالم".
الطين   في  بالحفر  الشامة  مهمته  وبدأ  وعتلة،  ومطرمة  ومجرفة  فأسا  معه  وأخذ 

  الشمس االستوانية الحارمة. ونظم الرنيس وكان يحرت تقدما بطيًئا تح  ،والمرجان
 العجوت لرجاله نوبات ليرامةوا باتون. 

يةدأ  فهكذا  ميسي،  مسكين  من  له  "يا  لرجاله:  يقو   العجوت  الرنيس  وان 
رامةوا وتأودوا بأنه لن يحاو  متل    ،الجنون، وال يمكنك أن تطرد فكرة من أبهانهم
اآلخر وراء  يوًما  يجاهد  باتون  وأخذ  وأج   نفسه".  يداا  وججرح   الةئر،  ك   نهِّ لحفر 
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ثم ثة   بكرة بسيطة، وربط حةال مثة   به دلو إلتالة الطين كلما توغل   ،عضالته
 في الحفرة.

في هذا األثناء كان الرنيس يتوسل رليه ماناًل: "دعك من هذا الجنون، فال  
تهمك  يوجد مطر في العمل في أنيوا، فإبا وصل  رلى ماء، ستغرق في البحر وستل

أسماك القرل". وعندما وصل بالحفرة رلى ثالثين مدًما، وجد أن التربة رابة، فابته   
باتون ولكنه في نفس الوم ، كان يخشى أن يكون الماء مالًحا. في بلك المساء،  
أمةل على مخاارة كةيرة واضًعا ثقته في صالح الرب، وما  لرجا  القةيلة: "تعالوا  

  ؛بل وأومن، أن يرسل لنا هللا ماء المطر من باان األر "  نا أرجوأرلى الةئر غًدا، و 
عندما مفز باتون وبدأ في الحفر    ،فاجتمع الرنيس ورجاله عند الفجر حو  الةئر

ن، فاندفع الماء ومل ماع الحفرة، وتذوق باتون الماء بيدا، فجثا على  يْ يَ خر أج ن لقدميْ 
مل   ثم  عذًبا.  الماء  كان  فلقد  الرب،  ليحمد  القةيلة  ركةتيه  لرجا   وأخذا  ربريقا 

المنتظرين، وأعطاا للرنيس العجوت، الذي غمس رصبعه في الماء بحذر، ووضع 
بعا القطرات في فمه، ثم صاح بوجه مشرق: "مطر، نعم رنه مطر، ولكن كيف  

فأجاب باتون: "يهوا، رلهي أعطاا لنا من أرضه استجابة لعملنا   حصل  عليه؟"
ابهةوا وانظروا   ينبج وصلواتنا.  الةئر، وهو  في  اآلخر  تلو  واحد  الرجا   فحدق  ع". 

 وتملكتهم الدهشة من "مطر الرب".
فلم  يهوال  الرب  عمل  هو  عجيب  "ميسي،  متعجبا:  العجوت  الرنيس  وما  

لقد انقلب العالم رأًسا على عقب منذ    ،يساعدنا أي من آلهة أنيوا بهذا الطريقة مةالً 
أن أتى يهوا رلى أنيوال ميسي هل ستستحوب على ماء هذا الةئر بمفردك، أم ستسمس 
لنا بمشاركتك رياا؟" فأجابه باتون بابتسامة عريضة: "بل سأسمس لك ولكل شعبك 

يكفينا  بأن تشربوا منه، وبأن تأخذوا منه ما تريدون، فأنا أومن بأنه سيوجد دانًما ما  
جميًعا، وكلما استخدمناا كلما تجدد ماؤا، فهذا هي الطريقة لكثير من عطايا هللا  

 للنا ، ومن أجل هذا نحمد اسمه".
فأخذ الرنيس العجوت باتون من يدا جانًبا، وهمس في أبنه ماناًل: "ميسي، 
الةئر؟"  القادم، فهل تسمس لي بالوعظ عن  أعتقد بأنني أستطيع مساعدتك األحد 
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سيلقي ووا ناماوي  الرنيس  بأن  الجزيرة،  أنحاء  جميع  في  الخةر  وباع  باتون،  فل 
الشغف، وعندما ومف الرنيس   ؛العظة يوم األحد فاجتمع جمع غفير ومد ملهم 

ليتحد  هدأ الجميع، وارتجف صوته من شدة انفعاله، وهز سالحه لينتبه الجميع  
منذ أن جاء ميسي    ،كلماتي  فقا : "أصدماني شعب أنيوا، استمعوا رلى  ،رلى كلماته

رلينا، كان يتحد  عن أشياء كثيرة عجيبة لم نكن نستطيع استيعابها، و ننا أنها  
السماء رلى  لندخل  المسيس  فلقد ما : رن يهوا يحةنا وأرسل ابنه يسوع    ، أوابيب، 

وما  رن يهوا يستطيع أن يرسل لنا المطر من باان األر ، ولكننا ضحكنا عليه،  
حن نصدق كالمه، فبقوة هللا استطاع ميسي أن يخرج المطر من باان لكننا اآلن ن

األر . وإبا كان هللا يهوا يستطيع أن يرسل المطر من األر ، فلمابا ال يرسل 
لنا ابنه من السموات؟ واآلن أنا رنيسكم أومن بأنه عندما أموت سأرى اإلله يهوا 

هو يخرج من باان األر ،  الذي ال يجرى، كما ما  لي ميسي، مثلما رأي  المطر و 
 فأنا ناماوي أؤيد يهوال" 

في نفس اليوم جمع الرنيس العجوت، والكثير من شعبه، أصنامهم وحرموها  
التالية آمن معظم  السنوات  رلى باتون، مشتامين أن يتعلموا عن هللا. في  وبهةوا 

راءة.  شعب أنيوا بيسوع المسيس، وترجم باتون الكتاب المقد  رلى لغتهم وعلمهم الق
بدء عمله  يعيدون  تانا، ولكنه عال حتى شاهد آخرين  رلى  أبًدا  باتون  يعد  ولم 

 وابته  عندما عرف أن بعًضا من شعب تلك الجزيرة المظلمة مد مةلوا الرب.   ،هناك
واتبع العديد من أوالد باتون وأحفادا وأحفاد أحفادا، اريقه في خدمة المسيس  

 . ئفي جزر جنوب المحيط الهاد
... 
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 هادسون تيلور 
 

 مؤسس إرسالية الصين الداخلية
 

  م  1905  –م  1832هادسون تيلور 
تيلور متلهفين لسماع رسالته، وكان هذا    اجتمع جمع غفير حو  هادسون 

أمًرا غير عادي، حيث أن الصينيين لم يهتموا كثيًرا باالستماع عن يسوع المسيس، 
فلقد    ؛ م  1854منذ وصو  تيلور رلى شانغهاي منذ ثمانية عشر شهًرا في مار   

  جعله مظهرا، بشعرا األصفر ومالبسه اإلنجليزية، مختلًفا عن مستمعيه. كان تيلور 
درة مزدوجة ومعطفا رنجليزيا به صفوف من األترار من األمام والخلف،   يرتدي صج
أما الرجا  الصينيون، فكانوا يحلقون شعور رؤوسهم تاركين بيل حصان اويل من  
الخلف، وكانوا يربطونه بشريط من الحرير. واستمع النا  رليه بانتباا، ولكن كان 

نتباا، ومد انتبه رلى كل كلمة. وانةهر هناك شخر وامف في المقدمة، بدا عليه اال
تيلور باهتمام الرجل، واستدار نحوا في ختام رسالته وسأله: "حسنا أيها المحترم،  

فأجابه الرجل وهو ينحني له: "أجل، أجل، ما تقوله    ما رأيك فيما مد استمع  رليه؟"
سؤااًل؟"    صحيس جدا بال شك، ولكن أيها المعلم األجنةي المحترم، هل لي أن أسألك
فأجابه:    ،فابتسم تيلور ابتسامة عريضة، فلقد جاء رلى الصين خصيًصا لهذا السةب

فقا  له الرجل: "لقد كن ج اوا  الوم  أتأمل في ردانك، ولكن   "اسأ  من فضلك"؟ 
لم يتضس األمر في بهني، فالثوب األنيل الذي ترتديه يحتوي في أحد جانةيه على  

ةدو مثل األترار، ومن الناحية المقابلة، هناك فتحات عدد من األشياء الدانرية، ت
في القمال، ربما تكون مصممة لتدخل بها األترار؟" فأجابه هادسون: "أجل رنها  
اهتمام  ملبه وتهد   كتفاا، عندما أدرك أن  الغر ". ومد حزن في  لهذا  مصممة 

 الرجل كان بمعطفه وليس بيسوع المسيس.
فال بد      ،لغر  من هذا التصميم الغريب مفهومواستطرد الرجل ماناًل: "رن ا

مم ليغلل المعطف األنيل في األجواء الباردة أو عند هةوب الرياح، ولكن   أنه صج
أيها المعلم األجنةي، ما ال أستطيع استيعابه، هو الغر  من األترار المثةتة في 

األترار  منتصف الظهر". وانضم رليه النا  متسانلين: "أجل لمابا؟ مابا عن تلك  
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للثالثة  مقنًعا  سةًبا  يعطيهم  أن  تيلور  هادسون  يستطع  ولم  المنتصف؟"  في  التي 
أترار عديمة الفاندة الموضوعة لتزيين المعطف. وفي الوم  الذي بدأ فيه الجمهور 
باالنصراف  ل  الكلمات: "في منتصف  هر" ترن في أبنه، فمن الواضس أن  

 مالبسه اإلنجليزية مد أعام  رسالته.
بعد وم  مصير وبينما كان يجلس، واضًعا ساما فوق األخرى، ويأول ابًقا  و 

من بيا البط مع األرت المحم ر باستخدام القضبان، نظر رليه العديد من الصينيين 
"أيها   آخر:  بشكل جيد؟" وأضاف  القضبان  يستخدم  "انظروا كيف  أحدهم:  وما  

فقرر تيلور أن يةدو   ؛ستكون مثلنا"المعلم المحترم، ربا حلق  رأسك وارتدي  تِّي نا،  
مثل الصينيين، فحلل رأسه تارًكا بيل حصان في النهاية، وصبغه باللون األسود.  

الحذاء الصيني، بدا صينيلا من ممة رأسه    حتذىوعندما وضع الثوب الحريري وا 
 رلى أخمر مدميه. 

لحوً ا، وفي اليوم التالي عندما خرج ليعظ، كان التغير الذي حد  في النا  م
فلقد استقةلوا هذا المرة كضيف محترم وليس كأحد األجانب، وركزوا فيما كان يقو  
بداًل من التركيز في مالبسه. وبالرغم من ترحيب الصينيين بمظهرا الجديد، فإنه  
الدولية   المستوانة  مؤسسة  أعضاء  من  اإلنجليز  من  شديدة  معارضة  مابل 

الذين ضحكوا عليه وتجنةوا،   الهيبة  بشانغهاي،  رلى  "رنه يسيء  بل ومالوا عنه: 
ت من مظهرا بعا المجرسلين اآلخرين و نوا   الةريطانية في عيون المواانين". وتقز 
أنه مد فقد عقله. ولكن تيلور لم يغي ِّر من مومفه وما : "علينا أن نسعى لنجعلهم 

 ا".ليصبحوا رنجليزً  المسيحيين 
بات اإلنجليزيات من مؤسسة  بعد بلك عندما عر  الزواج على رحدى الشا

المستوانة الدولية، رفا األوصياء عليها أن يدعوها تفكر في األمر، ومالوا لها:  
"رنه ليس رجال فاضال بل جعجاًعا، كما أنه يرتدي مالبس صينية". وبالرغم من 
له،   الرب يةتسم  أنه شعر بأن  له من أهل وانه، رال  الذي تعر   الالبع  النقد 

وكتب لوالديه يقو : "البد أن أنتظر هللا وأثل به، وكل شيء    فاستمر في اريقه
 سيصبس على ما يرام". 
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وعمل هادسون تيلور لساعات اويلة في الوعظ واالهتمام بالمرضى ومساعدة 
الفقراء، والبحث عن ارق جديدة ليعم ِّل معرفة الصينيين باألخبار السارة عن يسوع 

وأججةِّر على العودة رلى وانه ليستعيد المسيس. ولكن سرعان ما أ ياا عبء عمله  
 صحته. 

الحانط خريطة كةيرة   الصغيرة، كان يعلل على  لندن في مكتةته  هناك في 
للصين. وفي كل يوم عندما كان ينظر رليها، كان يجد عينيه تةتعدان عن المدن  

الماليين ن رلى المناال الشاسعة في الصين الداخلية، حيث يعية  اتجهوتالساحلية  
بلك ألن المرسلين مد مجنعوا من    ؛دون معرفة أي شيء عن الرب يسوع المسيس

الخروج خارج حدود بعا المدن الساحلية القليلة. وعندما تمل ك هادسون الشعور  
اإلرساليات  جمعيات  جميع  مادة  لزيارة  بهب  الشديد،  الداخلية  الصين  باحتياج 

"عليكم   ماناًل:  رليهم  وتوسل  اإلنجيل"بانجلترا،  أمام  الداخلية  الصين  تفتحوا   ،أن 
ولكنهم رفضوا البه مانلين: "ليس لدينا ما يكفي من المجرسلين، كما أن هذا األمر  

ومع الحرب األهلية التي تدور في الصين، لن نستطيع أن نتوغل رلى    ،مكلف جدا
 الداخل، حتى لو كان لدينا الما  والرجا ". 
فس االستسالم،  رفا  تيلور  في  ولكن  النا   واستحث  الةالد،  عةر  افر 

رنجلترا  أوةر من  الصين  رمةرااورية  "رن  مانال:  الكنانس  اجتماعات الصالة وفي 
األراضي الواسعة،    تلكبمانة وأربع مرات، وهناك أوثر من أربعة ماليين يعيشون في  

وال يوجد في األراضي الداخلية مرسل    ،ومع بلك لم يقةل المسيس سوى بضعة آالف
 ، وهناك مليون شخر يموتون كل شهر بدون هللا". واحد

وفي تجمع كةير لقادة الكنيسة اإلنجليزية واألسكتلندية، روى مصة أثرت بشدة  
في المستمعين فقا : "في أحد األيام، وبينما كن  مبحًرا على متن سفينة صينية، 

زت رأي  شابا صينيا يسقط من على سطس المركب في المياا الضحلة القذرة، فقف
أنجس لم  العثور عليه ولكنني  أمل  السفينة على  فنظرت حولي   ،من فوق سطس 

بارتباك، ورأي  بالقرب مني مارب صيد يحتوي على شبكة مثة  بها خطاايف، 
تنقذا أن  تستطيع  الشبكة  هذا  بأن  يقين  على  وألقوا    ؛وكن   "تعالوا  لهم:  فقل  



212 
 

جابوني مانلين: "ليس هذا  بالخطاف في هذا المنطقة بسرعة، فهناك رجل يغرق". فأ
باألمر السهل". فقل  لهم: "ال تحدثوني عما هو سهلل فهناك رجل يغرق". فقالوا:  
الصيد،   من  "دعكم  لهم:  فقل   المجيء".  نستطيع  ولن  بالصيد  مشغولون  "نحن 
فسأعطيكم أوثر مما تكسةونه من الصيد، ولكن أرجوكم فلتأتوا اآلن". فسألوني: 

تهم: "ال يوجد وم  لمنامشة هذا األمر اآلنل تعالوا وإال ستضيع "وم ستدفع لنا؟" فأجة
 ، سأعطيكم خمسة دوالرات". فأجابوني: "لن نقوم بهذا المهمة بهذا الثمن  ،الفرصة

هذا المةلغ، ولكن تعالوا    أعطنا عشرين دوالًرا وسننقب عنه". فأجة : "ليس لدي  
ة : "ال أعرف بالضبط،  ج" فأبسرعة وسأعطيكم كل ما معيل" فسألوا: "وم معك؟

حوالي أربعة عشر دوالًرا". وأخيًرا تحرك القارب ببطء، وألقوا بالشبكة، وفي أمل من  
د يقة رفعوا جسد الشخر المفقود. وبدأ الصيادون يطالةون بالما  بغضب، فيما  
ون  أحاو  أن أجعله يتنفس، ولكن كل مجهوداتي باءت بالفشل فلقد كان الشاب 

 مد مات.
رال أن تيلور استطاع  ، م من عدم تفوا أي شخر من السامعين بكلمةوبالرغ

أن يرى في وجوههم العابسة غضًبا بارلا بسةب الالمباالة الباردة للصيادين، فاستطرد  
عةدة األصنام، ونلومهم على موت هذا   ،تيلور ماناًل: "نحن ندين هؤالء الصيادين

رنقابا ولكنهم   الماليين   ،لم يفعلواالشاب، ألنهم كانوا يستطيعون  ولكن مابا عن 
الذين نتركهم للهالك األبدي؟ ومابا عن الوصية الواضحة )ابهةوا رلى العالم أجمع  

 واورتوا باإلنجيل للخليقة كلها؟(" 
وبعدما انتهى تيلور من حديثه، أسرع الكثيرون ليتعهدوا بالمعونات المادية،  

ت هادسون  رلى  انضم سبعة رجا  ونساء  ما  ماريا. وهكذا  وسرعان  يلور وتوجته 
لدت ررسالية الصين الداخلية.   وج

الداخلية، مختلفة عن جميع اإلرساليات األجخر، فلقد   وان  ررسالية الصين 
احتفظ  بمقر الرناسة في الصين، وكان  تطالب كل المرسلين بأن يرتدوا المالبس 

البة الكنانس الصينية وأن يحلقوا شعورهم على الطريقة الصينية، ومنعتهم من مط
أو األشخاخ بإعانات مالية مباشرة. ومد عة ر تيلور عن هذا ماناًل: "لقد شعرت  
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أنه من األفضل أن نترك أنفسنا مفتوحين، لنستقةل الهبات المالية بحسب ما يصنع 
هللا في ملوب أوالدا ليرسلوها رلينا". وعندما كان يقلل أحدهم بشأن الما ، كان يقو  

 بعمله". "هللا متكفل :له
، بهة  عانلته مع ثالثة مرسلين 1866وعند عودة تيلور رلى الصين عام  

آخرين رلى يانجشاو، حيث لم يكن هناك غريب مد عال مةاًل. وبعد وصولهم بوم  
مصير، وتع تعماء المدينة  بيانات تحذير في جميع أرجاء المدينة تقو : "احذروا  

المرسلين خطفوا األافا  وأولوهم. وفي   األجانبل" ونشروا األوابيب التي تقو  رن
فأنتم  جيًدا،  خططكم  أعرف  "أنا  له:  وما   المسئولين  أحد  استدعاا  األيام،  أحد 

 تعتزمون خداع ملوبنا، ثم االستيالء على جميع األر ".
وفي رحدى الليالي، هاج الشعب الصيني بعد أن استمعوا رلى رشاعة تقو   

وعشرين افاًل، فأحاو آالف من المشاغةين بةي    ابأن المرسلين مد اختطفوا أربعً 
النوافذ وهم   الطوب على  رلقاء  أيديهم، وبدأوا في  اإلرسالية، حاملين مشاعل في 
هو   النجاة،  في  الوحيد  أملهم  أن  تيلور  وأدرك  األجانبل"  "الشيااين  يصرخون 

فصلى صالة مصيرة، وبهب    ؛استدعاء القوات من لدى حاوم المدينة ليفجا الحشود 
مع رجل آخر لطلب المساعدة. فصرخ أحدهم وهو يشير رليهم ماناًل: "الشيااين 
األجانب يحاولون الهرب". وبالكاد استطاع تيلور وصديقه الوصو  رلى المدينة،  

بالحجارة. وعندما  اهارَبْين من مجموعة من الرجا  الغاضبة، الذين كانوا يقذفونهم
المد مجلس  مةنى  داخل  مواهما  خارت  منهما،  وصال،  تسيل  الدماء  وكان   ينة، 

وصاحا: "أنقذونال أنقذونا". وتركهما رنيس مجلس المدينة رلى ما يقرب من ساعة،  
بينما كان  أصوات الغوغاء ترن في أرجاء المدينة. وما  له رنيس مجلس المدينة 

األافا ". بهؤالء  فعلته  بما  أخةرني  تيلور،  "سيد  ماورة:  تيلور   بابتسامة  فأجابه 
ناءة: "سيادة الحاوم، نحن نعية في مدينتكم بشكل مانوني، ولم نقترف أي بانح

خطأ، وأن  مسؤو  عن الحفاظ على القانون والنظام، وستجحاَسب ربا ما فجقدت أي  
الحاوم على ررسا  بعٍا من رجاله، ولكن   التردد، وافل  روح". وبعد كثير من 

دا مع الحرا  المسلحين،  تيلور كان يخشى أن يكون الوم  مد تأخر. وعندما عا 
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وجدا أن بي  اإلرسالية مد احترق جزنيا ووجدا األثا  متهشًما والكتب محرومة  
ومبعثرة حو  فناء المنز ، ومد سرق اللصوخ معظم ممتلكاتهم، ولم تكن هناك 
أية عالمة على وجود حياة بالداخل. ولكن في وسط حالة الشغب، مفزت ماريا 

المرسلين   الةئر ثم  واألافا  وبامي  بي ارة  الثاني، واختبأوا في  النافذة بالطابل  من 
أفلتوا رلى غرفة خل ية بمنز  أحد الجيران، حيث وجدهم تيلور مصابين ولكن على  
ميد الحياة. وفي وم  متأخر من تلك الليلة، وبعد مغادرة الحرا ، جاء اللصوخ  

وومف على كرسي  لسرمة ما تبقى من ممتلكاتهم، فخرج هادسون رلى فناء الةي   
مكسور وما : "لقد جئنا من بالد بعيدة من أجل مصلحتكم، فإبا كنا نريد أن نلحل  
بكم األبى فهل كنا سنأتي غير مسلحين؟ أو مع نساننا وأافالنا؟ سرمتم ممتلكاتنا  
بدون سةب، وحاولتم حرق منزلنا، واآلن تعودون بجشع لتسرمونا وتلحقوا بنا المزيد 

عليكم حجًرا، وحتى رن آبيتمونا،   نلقِ لم نرفع عليكم عصا، ولم    مع أننا  ،من الضرر
ولكن رلهنا الذي نضع ثقتنا فيه، مادر على حمايتنا وعلى    ،لن نرد لكم الشر بالشر

 معامةتكم ربا أغضتموا". فانسحب اللصوخ في خجل. 
المدينة أن يغادروا يانجشوا، وما    التالي الب منهم ماند حر   اليوم  وفي 
لهم: " رن رجالي ال يستطيعون تهدنة النا . سأرسلكم بعيًدا تح  الحراسة بالقوارب،  

 وعندما ننتهي من ترميم المنز  سندعوكم للعودة".
الرب   يلي ِّن  التالية، بعيًدا في الصالة حتى  الثالثة أشهر  المبشرون  ومضى 
ملوب النا  في يانجشوا. وعند عودتهم، وجدوا الشعب مستعدا لالستماع عن يسوع 

ليتعلموا   المسيس، وهؤالء الذين كانوا يحاولون مةاًل متلهم، جلسوا اآلن عند أرجلهم
منهم. وسرعان ما وضع الكثيرون من أهل المدينة ثقتهم في يسوع المسيس من أجل 
غفران الخطايا. في تلك األثناء، رسم تيلور خطًطا إلرسا  المزيد من المرسلين  

 رلى الصين الداخلية. 
الرجا    من  مرسلين  الداخلية  الصين  ررسالية  أرسل   التالية،  السنوات  في 

ومةل وفاة هادسون تيلور عن عمر يناهز   ؛ع محافظات الصينوالنساء رلى جمي
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الثانية والسبعين، كان هناك ما يزيد عن ألف مجرسل في الصين الداخلية، ومد جذب  
 هللا مئات اآلالف من الصينيين من خال  مجهوداتهم.

... 
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 إمي كيرمايكل 
 

 أم األطفال المنبوذين 
 

  م  1951  –م  1867 رمي كيرمايكل
في افولتها علمتها والدتها أن تطلب أي شيء من هللا، ألنه وعد بأنه يسمع 
ويستجيب. وهكذا ركع  رمي، البالغة من العمر ثال  سنوات، رلى جانب السرير 
وصل  بحرارة مانلة: "رلهي الحةيب، أرجوك اجعل لون عيني أترما بداًل من الةني،  

ت رلى فراشها ونام  واثقة بأنها ستستيقظ بعيون ترماء  آمين". وبهذا الكلمات صعد
متألقة. وفي الصباح أسرع  رمي رلى المرآة، لتكتشف بأن عيونها ال تزا  بنية كما  

وبينما كان  خيبة األمل تملؤها، فجأة أدرك  بأن اإلجابة بب "ال" مثلها مثل  ؛وان 
وات ولكن غالًبا ما تكون رجابته  "نعم" وتعلم  درًسا  ي ًِّما، أن هللا يستجيب رلى الصل 

 بب "ال". 
لقد مام السيد كيرمايكل وتوجته بتربية أوالدهما األربعة وبناتهما الثال  تربية 

فلقد وضعا القواعد السلوكية بوضوح،   ،حاتمة رصينة، ولكن بنظرة مةتهجة للعالم 
ن يتقةلوا وكانا يعا بان أوالدهما على الفور، عن عدم الطاعة. وكان على األوالد أ

هناك   أمي". وكان  يا  "أشكرك  أو  أبي"  يا  "أشكرك  وبقولهم:  بأدب  العقوبات  ول 
جر  يدعو األسرة لقضاء وم  في التأمل، فكان والد رمي يقرأ الكتاب المقد ، 
ويخةر األافا  مصصا عن الشهداء من الرجا  والنساء الذين ضحوا بكل شيء 

 حتى يبقوا مجخلِّصين للمسيس. 
لد رمي المفاج  اختبارا إليمانها، وبرغم صعوبته، رال أنها لم وكان موت وا

تجَصب بالشك والغضب، ولكنها استخدم  حزنها لتخدم اآلخرين بإخالخ، خاصة  
 في التخ يف عن عبء والدتها في رعاية رخوتها الصغار. 

  آخر أعظم في حياة رمي، ففي صباح أحد أيام اآلحاد المطيرة وحد  تحو  
والرياح العاتية، وبينما كان  في اريقها رلى الكنيسة مع عانلتها، مابلوا امرأة عجوت  
  ؛تحمل حمال ثقياًل، فأشفق  هي وإخوتها عليها، وحملوا عنها حملها وساروا معها

المنظر. وبالرغم من شعور   الوجهاء عندما شاهدوا هذا  فاستاء أعضاء كنيستها 
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 أنهم ساروا متعثرين مع المرأة العجوت. وفجأة  رمي وإخوتها بالخجل واإلحراج، رال
لمع  الكلمات التي بكرت في كورونثو  من خال  مطرات المطر من السماء: 

َجاَرًة َكرِّيَمًة َخَشًبا عجْشًبا " ًة، حِّ َوَلكِّْن رِّْن َكاَن َأَحدي َيْةنِّي َعَلى َهَذا اأَلَسا ِّ َبَهًبا، فِّض 
ٍد سَ  ا، َفَعَملج كجل ِّ َواحِّ نج َمشل ، َوَسَتْمَتحِّ يرج َ اهًِّرا، أَلن  اْلَيْوَم َسيجَةي ِّنجهج. أَلن هج بَِّناٍر يجْسَتْعَلنج َيصِّ

ٍد َما هجَو".  الن ارج َعَمَل كجل ِّ َواحِّ
وكتة  رمي فيما بعد هذا الكلمات: "رن الوميا الذي يصيب بالعمى أتى  

  شيًئا ألحد، ولكنني فلقد كان كل شيء عاديلا حولنا، وواصلنا دون أن أمو   ؛وبهب
علم  بأن هناك شيًئا مد حد  غي ر  َِّيم الحياة، ولم يعد هناك شيء بو  يمة سوى  
األمور األبدية". وتحرك ملب رمي نحو أافا  الحي، فنظم  لهم برنامجا أسةو يا  
لدراسة الكتاب المقد  والترتيل والصالة. وأحة  رمي السيدات الفقيرات المنةوبات  

الحواجب ترتفع، داللة على الدهشة، عندما  من معظم أع الكنيسة، وكان   ضاء 
 خزي من المدينة".وان  تدخل رمي الكنيسة مع السيدات "الالتي تنتمين للجانب المج 

وإلى جانب أولئك الذين كانوا بحاجة رلى المسيس في مجتمعها، كان  رمي  
نوا يعيشون في تصلي من أجل الماليين التي ال تحصى من اآلسيويين، الذين كا

 الم الوثنية والمعتقدات الخرافية. وكان  تشعر كما لو أن يد هللا تدفعها رلى حقل  
رمي   فكتة   ستتركها؟  هل  األرملة؟  والدتها  عن  مابا  ولكن  البعيدة.  اإلرساليات 

فردت   ؛لوالدتها خطاًبا اويال، تصف لها عن رغةتها في خدمة المسيس في آسيا
رمي الغالية، لقد أعارني الرب رياكِّ كل هذا السنوات، فهل  عليها والدتها مانلة: "

أستطيع أن أرفا عندما يطلبك اآلن لتذهةي عني؟ بالطبع ال  يا رمي، فالرب لك  
وأن  له، ليأخذك أينما يشاء وليستخدمك حسب مشيئته". فشكرت رمي هللا بدموع 

م، ترك  وانها    1895الفرح على رد والدتها، وخال  فترة مصيرة، تحديًدا في عام  
 واتجه  رلى جنوب الهند.

واألصوات   الغريبة  والمنا ر  للفقر  رؤيتها  رمي  أحاسيس  على  اغ   لقد 
والزهور   البخور  وتقدمات  للصنام  وعةوديتهم  الهنود،  فيها  يعية  التي  والروانس 
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والطعام، لصور خشةية أو معدنية، وعدم تعاافهم مع الفقراء. كما أنها الحظ  
 وانف الصارم، مد ألقى بالظالم الروحي على الةالد. أن نظام الط 

لقد كان نظام التصنيف، هو أسا  الديانة الهندوسية، فال بد وأن يولد كل  
شخر تح   ل ابقة معينة وفي مكانة اجتما ية محددة، وهناك يبقى. ويفر  
عليك هذا التصنيف الشخر الذي ستتزوج به، كما يفر  عليك عملك ومكان  

 ساوته ملةها.مت  رمامتك. وعندما علم  رمي المزيد عن هذا النمط من الحياة، كسر 
وفي أحد األيام، عندما كان  في تيارة ألحد أوواخ األسر الفقيرة، رأت رمي  
صةيلا صغيًرا يعاني آالًما مةرحة رثر رصابته بمر  في عينيه. فلم يكن ينام وكان  

عينيه المتورمتين المحمرتين. وعادت لزيارة هذا األسرة بعد   ك  يبكي باستمرار، ويحج 
ةي ومد أوشك على الموت وال يزا  يبكي من عينيه الملتهةتين. شهرين ووجدت الص

رليهم مانلة: "أرجوكم، خذوا رلى المستشفى، فبإمكانهم أن يساعدوا    كيرمايكلفتوسل   
رلى   فالذهاب  بلك،  نفعل  أن  نستطيع  لن  "ال،  بصرامة:  األب  فأجابها  هناك". 

عاني رلى أن يموت المستشفى يتعار  مع تصنيفنا". فسألتهم: "وهل ستتركونه ي
أو يصاب بالعمى؟" فأجاباها وهما يهزان أوتافهما: "ومابا نستطيع أن نفعل؟ هل  

  رمي ثم ترك  المنز  وهي تبكي، ولم تستطع أن تكف نكسر تصنيفنا؟" فصل  
عن التفكير في المعاناة التي ال لزوم لها للصةي الصغير. لقد جعل نظام التصنيف 

فقةولهم    ؛ة عسيرا على أي رجل أو امرأة، فتى أو فتاةالهندوسي اعتناق المسيحي
د  يجهد  كان  المسيس  يقةل  كان  من  فكل  التصنيف،  لنظام  انتهاوهم  يعني  للمسيس 

بالفعل مجتل  منهم  والبعا  فقا     ،بالقتل،  المسيحية  اعتناق  في  تفكر  فتاة  فكان  
 أبوها: "سأحرمها بالنار مةل أن تفعل بلك".

بال تحيط  المخاار  مةل  وان   عندما  المرات،  رحدى  ففي  أيًضا،  مبشرين 
أحرم  أسرتها مدرسة    ،رحدى الفتيات المسيس وهرب  لتختة  في بي  اإلرسالية

رلى    ،اإلرسالية أحد خطاباتها  التهديدات تحيط بهم من كل جانب. وفي  وكان  
وانها كتة  رمي تقو : "صلوا حتى نستطيع نحن جنودا المكرسين بالخارج، أن  

ب وكان   نلقي  ونحارب".  افولتنا  في    كيرمايكلقفاتات  أيامها  تقضي  أن  تتمنى 
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السفر، لتخةر النا  عن يسوع المسيس، أو لت يم اجتماعات تبشيرية، ولكن جاءتها 
 فتاة تدعى بيرليز، تةلغ من العمر سبعة أعوام، غي رت مسار حياتها.
ل لهة"، ولكن وان  والدة بيرليز مد أرسلتها رلى معةد هندوسي كب "خادمة  

بيرليز لم ترغب في المشاركة في أعما  المعةد الشريرة، فهرب  من المعةد وعادت  
هناك رلى  تعيدها  حتى ال  رليها  وتوسل   والدتها  من    ،رلى  والدتها خشي   ولكن 

البقاء،  رفض   بيرليز  ولكن  المعةد.  رلى  العودة  على  فأجةرتها  اآللهة،  غضب 
  أخرى،  مرة   الهروب  من   الشديدة، رال أنها تمكن   وبالرغم من وضعها تح  المرا بة

باإلرسالية بدونافور، وتوسل  رليها حتى تمكث    كيرمايكلمنز     رلى  ووجدت اريقها 
األعما  الشريرة التي تججرى في المعةد،   كيرمايكللديها. ووصف  الطفلة الصغيرة ل

  كيرمايكل فقال  لها رمي وهي تحتضنها: "بيرليز، لك مكان بيننا". وهكذا بدأ عمل  
للمعابد، وسرعان ما بدأت في لعب دور األم   الذين تم نذرهم  رنقاب األافا   في 

 لعشرات األافا .
أمهاتهم أمدام  يوثقون  "األافا   يقو :  مديم  هندي  مثل  ووجدت هناك   ."

أن هذا المثل ح يقي، ففي بادئ األمر كان  تشعر باإلحباو عند تغيير    ويرمايكل
حفا اتهم وتنظيف أنوفهم وإعداد الوجبات الكثيرة وهدهدة الصغار منهم حتى يناموا. 

 مثل -  : "هل من الصواب التحو   عن ما يةدو با فاندة عظيمةكيرمايكلوتساءل   

 رلى مربية أافا ؟" - واالجتماعات المسيحية المعتادة وغيرها( التبشيرية )الرحالت
ولكن بعد مرور بعا الوم ، كان  رمي مسةي ة بصورة المسيس وهو مؤتزر 
الخدمات  رلى  ينظر  السيد  يكن  فلم  التالميذ،  أرجل  ليغسل  ووامف  بالمنشفة 

يوثقوا المتواضعة على أنها خدمات صغيرة غير هامة. وهكذا ترك  رمي األافا  "ل
ا. وكان األافا  ينادونها  اأمدامها" عن ايب خاار، من أجل محبة من ثجقِّة  مدم

ي" وكان  هي تناديهم "براعم اللوتس". وعندما تاد عدد األافا ،  بب "أما" وتعني "أم ِّ 
بنوا لهم مدرسة و يادة اةية. وبالرغم من رصرار رمي على النظام والطاعة، رال  

ب حياتهم  لتمل  سع   الضحكات   ،الةهجةأنها  تحيط  وأن  بد  "ال  تقو :  فكان  
باألافا " فكان  تضحك وتلعب معهم وملت المنز  بالترنيم. وكان  تعل ِّمهم كي ية 
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ها، فكان  الزهور ور وري ِّز تراعة الورود في الحديقة، وبلك بإعداد التربة وبةذر الة
 جنوب الهند. الجميلة تحيط بالمنز  اوا  العام، وبلك بسةب الجو الداف  في

خمسين عاًما تربي األافا  من أجل الرب، وكتة  كتًبا عن   كيرمايكلو ل   
العشرات من   تزا   المؤمن. وال  التي تمر بحياة  األحزان واألفراح  األافا ، وعن 
وتةها تطبع، لتلهم المؤمنين ليتبعوا خطوات يسوع المسيس. ومات  رمي عن عمر  

فن  في األر  التي كان  تعمل به ا. وتح يًقا لرغةتها،  يناهز الثالثة والثمانين، ودج
لم يوضع شاهد مةر ليد  على موضع دفنها. واستمرت مؤسسة دونافور في تكملة  

 ، ووفرت مكاًنا للافا  المحتاجين.كيرمايكلعمل 
... 
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  العصر الحديث 
 المسيح  تأييد

 
ولكن  ،تأثرت الكنيسة بعدم ريمان العالم الحديث  ،عاًما األخيرة  150في الببببببب 

 وا المسيس وصحة الكتاب المقد . من هؤالء:ؤي ِّدهللا أمام لنفسه شهوًدا جسورين لي
 * تشارلز سةرجين

 أمير الوعاظ   
 * مسيحيو الصين

 في ثورة المالومين  
 * أبراهام كويةر

 الهوتي ورجل دولة  
 * ج. جريشام ماوين

 أجل الحلجسور من   
 * سي. ر . لويس

 مؤلف نارنيا  
 * ريتشارد ورمةراند

 عجذ ِّب من أجل المسيس  
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 تشارلز سبرجين
 

 أمير الوعاظ
 

  م 1892 –م  1834تشارلز سةرجين 
م، بمببدينببة سببببببببببببببتببامةورن بببإنجلترا، كببان ببباب مكتبببة القس   1843في عببام  

الصبببةي الصبببغير، تشبببارلز سبببةرجين الذي  النظر مفتوًحا جزنيلا، فاسبببترق   سبببةرجين
ا يضببببببع رأسببببببه بين ك يه ويتنهد بعمل بينما كان  يةلغ تسببببببعة أعوام، حيث كان جد 
ا حزينا على توما  رودت، أحد  حاجباا مقط َةْين. فلقد كان القس سبببببببةرجين جالسبببببببً

ين، والذي أدار  هرا للكنيسببة   ومضببى كل ومته في الشببراب أعضبباء كنيسببته المرتد ِّ
 حتى الثمالة في الحانة المحلية.

ا الذي كان بطله، في هذا الحالة، حزن  وعندما رأى الصبببببببببةي الصبببببببببغير جد 
، ضباق صبدرا وارتجف صبدغاا، وعقد العزم أن  ملبه. وعندما فكر في السبيد رودت

ا: "سبببببأمتل رودت العجوت، أجل سبببببأمتله".  يفعل شبببببيًئا. فاندفع رلى الغرفة وما  لجد 
دم بهذا االندفاع، حاو  أن يهدئ من روعه وما : "اهدأ يا عزيزي.  ا الذي صببج فجد 
  من غير الالنل أن تتحد  بهذا األسبلوب، وإبا امترف  أي خطأ سبت با الشبراة
 عليك". فأجابه تشارلز: "لن أمترف أي خطأ يا جد ي ولكني سأمتله، أجل سأمتله". 
وخرج تشببببببببببببببارلز من المنز  وسببببببببببببببار في الممر المليء باألتربة متوجهبا رلى  
الحبانبة،  ونظر رلى الغرفبة المزدحمبة ببالبداخبل، من خال  نبافبذة متسببببببببببببببخبة. ورأى 

ا مسبتل يا على كرسبيه يضبحك من كل م لبه. فدفع تشبارلز الباب، السبيد رودت جالسبً
وامترب بجرأة من السببيد رودت وأشببار رليه بإصبببعه وما : "مابا تفعل هنا بجلوسببك 
مع األشرار؟ أن  عضو في الكنيسة ومد كسرت ملب را يك. أنا أخجل منك، فلن  

 أوسر ملب راعي  بكل تأويد".
ا  أعلن  واسبببتدار تشبببارلز وأسبببرع ليخرج من الباب. وعند عودته رلى منز  جد 

ماناًل: "لقد متل  رودت العجوت، ولن يحزن ملب جد ي العزيز بعد اآلن". فشببببببببببحب 
وجه القس سببببةرجين وجذب تشببببارلز رليه وسببببأله: "مابا فعل  يا بني؟ وأين كن ؟" 
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فأجابه تشببببببارلز: "لم أمم بأي شببببببيء ضببببببار يا جد ي، ولكنني كن  أموم بعمل هللا، 
 وهذا كل ما في األمر".

ا ملًقا ومتحيًرا بشببببببببببأن ما فعله. ولم يماِّ ثم خرج تشببببببببببارلز لي لعب تارًكا جد 
وم  اويل حتى حضبببببببر السبببببببيد رودت، ومرع باب القس سبببببببةرجين األمامي وما  
وعيناا مثةتتان رلى أسببببببفل: "أنا آسببببببف بالفعل يا راعي  العزيز، ألني أحزن  ملبك. 

بلبك لو   أنبا أعرف أن مبا فعلتبه كبان خطيبة، لكنني ابالمبا أحةةتبك ومبا كنب  ألفعبل
 أني فكرت ملياًل".

فاحتضبببن القس سبببةرجين السبببيد رودت وأود له على محةته وغفرانه، ثم أخةر 
نلا  السببببيد رودت القس سببببةرجين بما فعله تشببببارلز وما : "عندما أفكر بأن رجال مجسببببِّ
مثلي يجب أن يوب   ويؤد ب من افل صببببببببغير مثل تشببببببببارلز أخجل. لقد شببببببببعرت  

عرف أن كبل مبا مبالبه صببببببببببببببحيس وببأنني مبذنبب. لبذا ببالغضببببببببببببببب لمبا مبالبه، ولكنني أ 
َعتي، وأسببببببببببرع  خارًجا في موضببببببببببع خالء،  وضببببببببببع  غليوني جانًبا ولم ألمس جِّ
وسببببكة  نفسببببي أمام هللا، واعترف  بخطاياي ورَجْوت منه الغفران. وأنا أثل أن هللا 
برحمته مد غفر لي. واآلن لقد أتي  ألالب منك أن تسببببببببببامحني، ولن أحزن ملبك 

ى يا راعي  الحةيب". وكان  توبة السببببببببببببببيد رودت ح ي ية ودانمة، فلقد ترك  مرة أخر 
ا أميًنا في العبادة والصالة".  ارمه اآلثمة و ل مسيحيلا جادل

وبالرغم من ترعرع تشبببببارلز في كنيسبببببة وبي  مسبببببيحيين، حيث تعلم األخبار 
وح السببببببببارة عن المسببببببببيس جيًدا، رال أنه لم يكن مد حصببببببببل على ملب جديد من الر 

القد . وكتب سبببةرجين في هذا الشبببأن: "وان النور موجوًدا، ولكنني كن  أعمى". 
وعندما بلغ الخامسبببة عشبببرة، فإن ضبببياعه أمام هللا وإحسببباسبببه بذنب خطاياا أثقلته 
وثيًرا. وفي صببببببببببباح أحد أيام اآلحاد، في وسببببببببببط عاصببببببببببفة ثلجية، دخل كنيسببببببببببة 

وحذانه وجلس مع    ميثودسبببببب  )رصببببببالح( صببببببغيرة، ونفا الثل  من على معطفه
القليلين من المتعةببدين. ولكن الراعي لم يحضببببببببببببببر، وأخيًرا تقببدم رلى المنةر رجببل 

لتفتوا رلي  واخلصوا  ا"  نحيف كان تاجرا غير متعلم، ومرأ سطًرا من الكتاب المقد :
يا جميع أماصبببببببببي األر ، ألني أنا هللا وليس آخر". وما : "أصبببببببببدماني األعزاء، 
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. الكثيرون منكم ينظرون رلى  هذا النر في غاية الب سببببببببااة، فهو يقو  التفتوا رلي 
وا الراحة في نفوسبببببببببكم". وبعد أن تحد  جدأنفسبببببببببهم ولكن ال فاندة من هذا، فلن ت

ا، وسببببتظل  لبضببببع دمانل، نظر رلى سببببةرجين وما : "أيها الشبببباب، أن  تةدو بانسببببً
ا في حياتك وبعد مماتك، ربا لم تطع هذا النر، ولكن ا، بانسببببببببببً ربا أاع    بانسببببببببببً

اآلن سببببتخلجر". وفي الحا  نظر سببببةرجين رلى يسببببوع المسببببيس، الذي صببببنع منه 
رنسبباًنا جديًدا. ثم انضببم تشببارلز رلى كنيسببة معمدانية، ولم يماِّ وم  اويل على  
انضببمامه حتى بدأ الوعظ. ولكن كي ية بدنه الوعظ وهو في عمر السببادسببة عشببرة 

 وان  مذهلة.
السببببيد فينتر، مدير رحدى الجمعيات التي   في صببببباح أحد أيام السببببة ، فإن

ترسبببل الوعاظ غير المرتسبببمين رلى القرى البعيدة، مام باسبببتدعاء تشبببارلز سبببةرجين 
وسببببأله: "هل تذهب رلى تيفرشببببام مسبببباء يوم األحد؟ فهناك شبببباب غير معتاد على  
 يادة الخدمة سببببيعظ هناك وسببببيسببببعد بصببببحةتك". فيما بعد أجعجب سببببةرجين بةراعة  

فالشببببباب الذي كان سبببببيعظ هو سبببببةرجين نفسبببببه. وحد  األمر هكذا:  الب فينتر،
عندما الح مسبببببباء يوم األحد، بدأ رحلته رلى تيفرشببببببام مع الشبببببباب الذي الب منه 

رلى أن  اللطيفة،  فينتر أن يسباعدا، وفي اريقهما تشباركا سبويلا في بعا األحاديث
". فتومف الرجل من ما  سبةرجين: "أتمنى أن تشبعر بحضبور هللا الليلة أثناء الوعظ

هو  المفاجأة وما : "لم أعظ مةاًل في حياتي، ولن أسببببببتطيع ال يام بهذا، فأن  من 
سبببببببببببيعظ، فلقد اجلِّب مني أن أرافقك وأدعمك". فومف سبببببببببببةرجين لد يقة عاجًزا عن  
الكالم، ثم توسل رلى اآلخر ماناًل: "أنا لس  را ًيا، فأنا أيًضا لم أعظ من مةل كما 

على اإلاالق". فرد عليه اآلخر ماناًل: "ولكن يا سبيد سبةرجين أنا أني غير مسبتعد  
هنا ألشببارك في أي جزء آخر من الخدمة، ولكن ربا لم تعظ أن  هذا المسبباء فلن  
تكون هناك عظة". فأحنى سببببببببةرجين رأسببببببببه وهيأ نفسببببببببه ليقدم أفضببببببببل ما يمكنه،  

حالوة يسبببوع  وصبببلى ماناًل: "رلهي، سببباعدني ألخةر هؤالء القرويين المسببباوين عن
تيفرشبببببببببببببام، دخال غرفة منحدرة ملياًل لكوخ مسبببببببببببببقوف بالقة، حيث  وفي   ومحةته".

اجتمعب  بعا األسببببببببببببببر الفقيرة للعببادة، وحبا  الةبدء في الوعظ، اختفى شببببببببببببببعورا  
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باالرتباك حيث مدم رسبببببببالة بسبببببببيطة عن محبة المسبببببببيس، وانةهر القرويون بكلماته 
واغرورم  الكثير من العيون  الفصببببببببببببيحة والحماسببببببببببببية واسببببببببببببتولى على انتةهاهم،

 بالدموع.
ا، كم  ومع انتهاء الخدمة، سببببببببببألته رحدى السببببببببببيدات مانلة: "نحن ممتنون جدل
تةلغ من العمر؟، فببأجببابهببا سببببببببببببببةرجين: "ال عليببك من عمري، وال تفكري غير في 

". وأالقوا عليه: "الواعظ الصببةي" وتوسببلوا رليه ليعود هيسببوع المسببيس وما ال يرضببي
مرة أخرى. وسبببببببرعان ما بدأ تشبببببببارلز في الوعظ كل مسببببببباء، في كافة أنحاء رليهم 

المنطقببة الري يببة وفي األجران وبيوت المزرعببة وحجرات االجتمبباعببات. وآمن عببدد 
وةير من النا  بيسببببببببببوع المسببببببببببيس، وانتقل  أنباء "الواعظ الصببببببببببةي" من مرية رلى  

 أخرى.
: "أبذ  مصارى جهدي وسأ  أحدهم تشارلز ماناًل: "ويف تفعل بلك؟" فأجابه

 ألتحد  بلغة رنجليزية بسيطة واضحة يستطيع الطفل فهمها". 
م، عندما بلغ تشببببارلز سببببةرجين السببببابعة عشببببر من عمرا،   1851وفي عام 

ورغم عدم حصببببببوله على شببببببهادة جامعية أو تدريب في كلية الالهوت، اسببببببتدعته 
ربعون في كنيسببببة  ونيسببببة مرية ووتربيتة ليكون راعيها. وكان أعضبببباء الكنيسببببة األ

صببببغيرة، كان  مةاًل خطيرة للحمام، وكان الفقر والسببببكر والجريمة يسببببيطرون على  
 ووتربرج، رلى أن "ملب هللا القرية بأوملها رأًسا على عقب"، كما وصفها سةرجين.

وبعد أن بدأ سببببةرجين في الوعظ بوم  مصببببير، بدأت الكنيسببببة في االتدحام 
و الر بة، الذين جاءوا ليسببببببخروا من "الواعظ  وكان المتشببببببردون والمجرمون متصببببببلة

ا   ،الصببببببببببببببةي" ينهمرون في البكبباء ومببا  سببببببببببببببةرجين: "رن المكببان الببذي كببان ممتلئببً
بالسببببببببببببببرمة، بل وجميع أنواع الجرانم، مد خال منهبا، ألن الرجا  الذين اعتبادوا على  
ارتكاب هذا الجرانم، كانوا في بي  هللا مةتهجين لسبببببببببماعهم عن يسبببببببببوع المسبببببببببيس 

لوب". وكان  التسببببببةيحات المةهجة تدو ي في كل تماق وممر، تلك األماون  المصبببببب
 التي لم يكن يجسمع فيها سوى الصراخ واللعنات.
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ولم يماِّ وم  اويل حتى لف  سببببببببةرجين أنظار كنانس لندن. وبالرغم من  
محةته العميقة لشبعب كنيسبة ووتربرج، َمةِّل دعوة كنيسبة شبارع نيو بارك في لندن،  

وق أن يوصببببل رسببببالة الحياة رلى ماليين النفو  الضببببانعة التي كان  فلقد كان يت
  1200تعية في تلك المدينة العظيمة. وكان  كنيسبببة شبببارع نيو بارك تتألف من 

. لكن في 200شخر، ولكن عدد من كانوا يحضرون رلى الكنيسة لم يتعد  الببببببببببببببب 
الكنيسببببببة. خال  أسببببببابيع مليلة من وصببببببو  سببببببةرجين، بدأ النا  في االتدحام في 

وكان المسببببتمعون يزدحمون خارج الشبببببابيك المفتوحة ليسببببتمعوا رلى العظة. فقرر 
ا. وأثناء تشببببببببييدها اسببببببببتأجروا ماعة   مو فو الكنيسببببببببة بناء كنيسببببببببة جديدة كةيرة جدل

آالف شببخر يزدحمون ليسببتمعوا    10حيث كان أوثر من    حدانل سببوري موسببيقى  
ال يحصببببببى من جميع الطبقات،   رلى عظة سببببببةرجين كل أحد. وَمةِّل المسببببببيس عدد

 من النةالء األثرياء رلى الشحابين.
وحبببد  بات مرة، عنبببدمبببا كبببان مبببدعولا ليعظ في واحبببدة من أوةر مببباعبببات 
االستماع بلندن، أن مرر سةرجين أن يزور القاعة في اليوم السابل للعظة، ليبحث 
عن أفضبببببببل مومع للمنةر. وحتى يختةر رلى أي مدى سبببببببيجسبببببببمع صبببببببوته، صببببببباح 

وت مرتفع: "هوبا حمل هللا الذي يرفع خطية العالم". وكان هناك عامل في بصبببببببببببببب
موضبببببببببببع عاٍ  في رحدى الشبببببببببببرفات العلوية، ومد اسبببببببببببتمع رلى تلك الكلمات التي 

، وأسبرع رلى منزله وسبرعان ما نخسب  ملبه، وتمل كه الشبعور بالذنب، فألقى بأدواته
 الغفران والحياة الجديدة في يسوع المسيس. وجد

تشبببببارلز سبببببةرجين راعي كنيسبببببته حتى وفاته عن عمر يناهز السبببببابعة   و ل
والخمسببين. ومد اسببتخدم سببيف عظاته وكتاباته الكتابية، ضببد خدام الفكر الليةرالي 
الذين رفضببببببوا عصببببببمة الكتاب المقد  واسببببببتخف وا بالخطية وأنكروا  يامة المسببببببيس 

تظرون منا أن ندعوهم  بالجسبببد. وما  عنهم سبببةرجين: "رن أعداء اإليمان هؤالء، ين
 رخوة وأن نتحالف معهمل"

ا  وأن يعظ باإلنجيل فقط، ولكن سببةرجين مد حث ه الكثيرون أن يتجنب الجدو 
شببببببببعر باضببببببببطرارا رلى الدفاع عن اإليمان المسببببببببيحي، وعن كلمة هللا، وما : "رن 
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الرب، الجدا  ليس أمًرا يسبببعد أحد أبناء هللا، لكنه يفضبببل أن يكون في شبببركة مع 
عن االنشبببغا  بالدفاع عن اإليمان أو لمهاجمة الضبببال . ولكن جندي المسبببيس ال 

 بد وأن يتبع أوامر سيدا".
وعلى مر السبنين أصببس سبةرجين أشبهر واعظ مسبيحي في العالم، فكان يعظ 
لعشببرات اآلالف من النا  كل أسببةوع. وكتب سببةرجين تفاسببير ألجزاء من الكتاب  

دية األخرى، التي بيع منها ماليين النسبببببببببب ، فمنذ أيام المقد  وبعا الكتب التعة  
هوايتفيلد وويسببببببببببلي، لم يبارك هللا شببببببببببعبه بواعظ رنجليزي مثله. وإلى يومنا هذا ال 

 تزا  كتاباته وعظاته المكتوبة تجذب النا  رلى يسوع المسيس.
 ... 

  



229 
 

 مسيحيو الصين 
 

 في ثورة المالكمين
 

  م 1901 –م  1900ثورة المالومين 
بدأ القرن العشبببببببرون باضبببببببطهاد عنيف في الصبببببببين، فإن أعضببببببباء المجتمع 
السبري والذين عجرفوا بالمالومين وبكراهيتهم للجانب والمسبيحيين، بدأوا في راالق 
األوابيب على المسبيحيين عةر الةالد، مثل: "المسبيحيون األشبرار يسبةةون الشبغب 

لى متل كل المرسلين األجانب م، عامدين العزم ع  1900في بالدنا". واندفعوا عام  
والمسببببببببيحيين الصببببببببينيين في الةالد. وهكذا تجم ع  عصبببببببباباتهم وحطموا الكنانس 
وأحرموا المنات  ومتلوا اآلالف من المسبببيحيين. ومد خاار الكثيرون من الصبببينيين 
 المسيحيين بحياتهم، من أجل حماية المرسلين، وواجهوا الموت بإيمان وشجاعة.

م، كان القس مين  في مؤتمر كنسي ببكين، عندما   1900وفي أواخر مايو 
جاءت األنباء بأن المالومين يحطمون اريل السببكة الحديد الذي يصببل بين بكين  
ر العودة رلى منزلبه في الحبا ، في حين أن أصببببببببببببببدمباءا، البذين كبانوا  وموانبه، فقر 

المرسبببببلين   ملقين على سبببببالمته، توسبببببلوا رليه حتى يبقى بينهم، ولكنه ما  لهم: "رن
". وعاد رلى بيته. وبالرغم من الخطر المحيط به،  وأعضببببببببباء الكنيسبببببببببة بحاجة رلي 
اسببتمر في وعظه لشببعب كنيسببته وفي كنيسببة الشببارع. وسببأله رجل محترم في أحد 
األيام ماناًل: "لمابا ال تتوارى لبعا الوم ؟" فأجابه مين : "أنا راعي القطيع، فهل 

ن يترك المرسببببببببببببببلين األجبانبب، فلكونبه رجاًل أتركهم؟" والبب منبه شببببببببببببببخر آخر أ
صببببببببينيلا، يسببببببببتطيع أن يجد مكاًنا آمًنا بسببببببببهولة حتى تمر األتمة. فرد عليه مين   
ماناًل: "رن المرسبلين مد ومفوا بجانةنا وسبأبقى وأحيا أو أموت معهم". وبنهاية شبهر 

الذين   يونيو، كان المالومون مد سيطروا على المدينة، وكان الكل يعرف أن هؤالء
يعيشبببببببببون في مةنى اإلرسبببببببببالية في عداد الموتى. وكان ال يزا  لدى المسبببببببببيحيين 

ن األجانب الثالثة، فكان و الصبينيين الوم  ليهربوا من مةنى اإلرسبالية، أما المرسبل
 من الصعب خروجهم خ ية.
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تو لقد اتفق  مع صديل لي أن يخةئك –فجذب القس مين  ابنه وما  له: "تي
ا أنا فال أستطيع أن أتخل ى عن أصدماني المرسلين والمسيحيين، من المالومين، أم

الذين ليس لهم أحد يعتمدون عليه سببببببببببببواي، ولكنني أريدك أن ترحل لتكمل العمل 
البذي ببدأتبه بعبد أن أرحبل من هبذا العبالم". فبأجباببه ابنبه والبدموع في عينيبه مباناًل: 

أجابه والدا: "ال، ربا مجتِّلنا "أبي، أريد أن أمكث هنا معك، فأنا ال أخشببببى الموت". ف
تو  -جميًعا فمن سبببببيبقى ليخةر هؤالء المسببببباوين عن يسبببببوع المسبببببيس؟" وتسبببببلل تي

الجدار المرتفع لمةنى اإلرسبالية في منتصبف الليل ونجا بحياته. وفي اليوم التالي،  
عندما كان القس مين  يعظ في كنيسبة المدينة، امتحم المالومون الكنيسبة وضبربوا 

وجروا رلى معةد وثني، وأمروا بأن ينكر ريمانه وأن يكشببببف عن مكان على رأسببببه  
المسبيحيين الذين بالمدينة. وبالرغم من حرمهم لكتفه بشبموع مشبتعلة، ومن فصبلهم 
رحدى برا يه عن المفصبببببل، لم يخةرهم مين  بشبببببيء. وعندما اتضبببببس لهم بأنه لن  

 يتعاون معهم، سحب المالومون سكاوينهم وأردوا متياًل.
تو ليبدر  في أوباديميبة مسببببببببببببببيحيبة، حيبث تم رعبدادا للخبدمبة، ثم -ب تيوبهب

عاد رلى مدينته ليكتشبببف أن جميع أفراد عانلته تقريًبا مد مجتلوا بواسبببطة المالومين، 
فقا : "ال أشبببعر بالحزن أو الوحدة، فكيف كان يمكنني أن أفكر من شبببهور مليلة،  

ريًبا مع أصببدماننا المسببيحيين،  أثناء الرعب الذي أثارا االضببطهاد، بأنني سببأوون م
وبأنني سببببأحظى بفرصببببة للدراسببببة، وبأنني سببببأسببببتطيع أن أبهب كل يوم أحد رلى  
الكنيسة مع مئات من شعب الرب، الذين نجوا من المالومين؟ لقد كان هللا صالًحا  

ا معي".   جدل
وان  السببيدة كاو وابنتها جيسببيكا، التي تخرج  حديًثا من مدرسببة اإلرسببالية  

، امرأتين جميلتْين وبكيتْين وتقيتْين، ومد مضب  السبيدة كاو أيامها في تبشبير  ببكين
السببببيدات بيسببببوع المسببببيس. وكان  تزور العيادات الطةية والمنات  لتوتع كتًبا ونةًذا 
مسبيحية والكتب المقدسبة، وتشبارك النا  بإيمانها بالمسبيس. وفي أحد األيام عندما 

لمالومون بغضبببببب عند بوابة التجمع السبببببكني وان توجها في سبببببفر بعيد، تجم ع ا
حيبث كبانب  تعية، وصببببببببببببببباحوا وهم يركلون الةواببة مبانلين: "امتلوا امتلوال" وأخبذوا  
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يصببببيحون مانلين: "أين عانلة الكاو؟" فاجتمع النسبببباء واألافا  المرتعدون في أحد 
او، أركان الفناء، أما السبببببببيدة كاو فخرج  بهدوء من بابها ومال : "نحن عانلة الك

أما هؤالء النسبببببباء واألافا  فهم غير مسببببببيحيين. نرجوكم أن تسببببببمحوا لي والبنتي 
بأن نضببببببببببببببع معاافنا ونذهب معكم". فأمر ماند المالومين ماناًل: "خذهم وأوثقهم".  
فقال  السببببببيدة كاو بلطف: "نحن نسبببببباء، لمابا توثقوننا؟ نحن مؤمنون بالرب، وإبا  

هرب". فزمجر القاند وما  وهو يرمل السببببببببببيدة وعدنا بأننا لن نهرب، فبالتأويد لن ن
واو بنظرة غضب: "أوثقهم بإحكام لئال يهربوا". فربطوا أباهمهما مًعا بإحكام خلف 
 هرْيهما، ودفعوا بالسبببببببيدتين من منزلهما. وفي اريل الةوابة، التفت  السبببببببيدة كاو  

د كنبب   رلى جبباراتهببا المرتعببدات والمجتمعببات في الفنبباء ومببالبب  لهن: "أخواتي، لقبب
مس لي أن أراوجن مرة  اليوم السبببببببببببةب في هذا الرعب الوامع عليكن. الوداع، رن سبببببببببببج
أخرى، فسبيسبعدني بلك، أما ربا لم أسبتطع، فأرجو أن نتقابل في السبماء، وسبأبته  
ا ربا آمنتن جميعكن بيسببببوع المسببببيس". ودفعهما المالومون رلى الشببببارع المليء  جدل

ضبببببببببببببببب. وصببببببببببببببباح أحببدهم: "انظروا تببابعتْي  ببباألتربببة، ومببادوهمببا عةر جمهور غببا
الشيااين األجنةيتين اللتْين ألقى المالومون ال با عليهما. سرعان ما ستنتهيان". 
وصباح آخر: "أليسب  هذا السبيدة كاو، المرأة الواعظة؟" فأجابه آخر: "أجل، وال بد 
 أن تكون هذا الفتاة الجميلة ابنتها، تلك التي كان  تدر  لسببببببنوات مع الشببببببيااين

 األجانب في بكين".
وكان يستحيل على السيدة كاو أن تسير بسرعة، ألن مدميها كانتا متباائتين 
مثل األافا ، بسةب الربط المجحكم. وكان المالومون يصيحون بهما "أسرعال" وهم  

 يضربونهما على  هريهما بالحد المسطس لسيوفهم.
صبببببببعب عليها فاعترضببببببب  جيسبببببببيكا مانلة: "رن مدَمْي والدتي صبببببببغيرتان، وي

السبببببير، فال تسبببببتعجلونها هكذا". فدفعهما المالومون رلى األمام بعنف رلى سببببباحة  
أحد المعابد الوثنية، حيث أججةرتا على الوموف تح  أشببببببببببببببعة الشببببببببببببببمس الحارمة.  
فنظرت السببيدة كاو في عيون جيسببيكا وسببألتها: "هل تشببعرين بالخوف؟" فأجابتها:  

ني؟" فطلة  السببببببببيدة كاو من جيسببببببببيكا بأن "أمي، يسببببببببوع معنا، فال يوجد ما يجخيفج 
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تصبببليا مًعا، فجثتا على ركةهما في التراب، وأيديهما موثقة خلف  هريهما وصبببل تا 
في وسببببببط الجمهور السبببببباخر. وعندما انتهتا من الصببببببالة، ابتسببببببم  السببببببيدة كاو 
والتفت  رلى ابنتها ومال : "جيسببببببببببببببيكا، أنا أرى يسببببببببببببببوع مادًما، فهل ترينه؟" فردت 

"أمي، أنا أومن أن يسببببببببببببببوع حاضببببببببببببببر دانمبًا مع من يحةونه". ثم فصببببببببببببببل   عليهبا:
 المالومون األم عن االبنة، ودفعوا السيدة كاو عةر ممر، وحكموا عليها باإلعدام.
بعد أن أخذها الحرا  رلى الموضبببببع الذي سبببببتلقى فيه حتفها، مال  السبببببيدة 

مبة واحبدة وهي ببأن وباو لقبانبد المالومين: "أنبا مجرد مبجدانبة، ولكنني أالبب منبك خبد
تعطيني القليل من الوم  ألصببببلي ألبي السببببماوي". فمنحها هذا القاند د يقة حيث  
ركع  وصل  مانلة: "يا أبتاا اغفر لهم ألنهم ال يعلمون مابا يفعلون". ثم مام منفذ 

 الحكم على الفور بقطع رأسها.
بتها أما جيسبيكا فلم تم  بالسبيف، ولكنها مات  بعد بضبعة أشبهر رثر رصبا 

بمر ، ومال  لوالدها وهي على فرال الموت: "أبي، سبببببأسببببببقك ألرى وجه أمي، 
وأهم ما أوصببببيك به هو أن تتمسببببك بحل هللا المقد ، وأن تذهب حيث أنا باهبة، 

 رلى بيتي السماوي".
ر   أثناء ثورة المالومين عجرف  محافظة شببببانسببببي بمحافظة الشببببهداء، ولم يد خِّ

مسببيحيين. وفي أحد األيام، ماد الجنود حوالي سببتين حاوم شببانسببي جهًدا في متل ال
مرسببببببباًل وأافالهم مثل الماشبببببببية رلى سببببببباحة مصبببببببر الحاوم، الذي مر بعينيه على  
المرسبببببلين وأمر بقتلهم. ثم تقدم  رحدى بنات المرسبببببلين، بات شبببببعر بهةي، تةلغ  

وسببببألته بصببببوت مرتفع سببببمعه   ،من العمر الثالثة عشببببر عاًما، وومف  أمام الحاوم
لجميع مانلة: "لمابا تخططون لقتلنا؟ ألم يأتِّ أاباؤنا من بالد بعيدة ليهةوا حياتهم  ا

في الكثيرون وكانوا مصببببببابين بأمرا  خطيرة. لقد جلب أاباؤنا   لشببببببعبكم؟ لقد شببببببج
رلى اآلالف من بيوتكم الصببببببببببببحة والسببببببببببببعادة، أمن أجل هذا األعما  الصببببببببببببالحة  

كلمة. فأضبباف  الفتاة مانلة: "لقد حضبر  سببتقتلوننا؟" فطأاأ الحاوم رأسببه ولم يتفوا ب
مبشببببرونا من بالد أجنةية، وبشببببروا بيسببببوع المسببببيس لمدمني المخدرات وللمقامرين،  
وخلصهم يسوع، وأعطاهم القوة ليعيشوا باستقامة، وليحةوا والديهم ويطيعونهم، أمن 
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د أجل هذا العمل الصببببببببببببالس تقتلوننا؟" فاحمر  وجه الحاوم وتغي ر، وأشببببببببببببار رلى أح
الجنود الذي جذب الفتاة بسببببرعة من شببببعرها، ومطع رأسببببها بضببببربة خاافة واحدة  

ن في سباحة يمن سبيفه. وفي لحظات كان كل الرجا  والسبيدات واألافا  المسبيحي
القصر مد لقوا حتفهم. رال أن أحد األساتذة الصينيين، الذين كانوا في ساحة مصر  

سبببببببببببيحيين وهم يواجهون الموت، الحاوم بلك اليوم، انةهر من شبببببببببببجاعة وهدوء الم
وأخةر هذا األسبتاب أحد المرسبلين بعد عدة سبنوات ماناًل: "لقد رأي  تسبعة وخمسبين 
رجاًل وامرأة وافاًل يجقتلون في بلبببك المسبببببببببببببببباء، وحتى في لحظبببة الموت، كبببانببب   
وجوههم تشبببببببع بابتسبببببببامة سبببببببالم. رًبا فليس من الغريب أن تقودني هذا الشبببببببجاعة  

المقبببد ، وأن َتفر  علي  ببببأن أومن ببببأن الكتببباب  العجيببببة ألبحبببث في كتببب ابكم 
ع وما :  المقد  هو حًقا كلمة هللا". واسبببببببتدار رلى المرسبببببببل، وعيناا مليئتان بالدمو 

خالخ لنبا نحن الخطباة، رال من خال  المخلر يسببببببببببببببوع   "أنبا مقتنع ببأنبه ال يوجبد
 المسيس".

جةروا الحكومبة وبعبد أن سببببببببببببببحقب  القوات األوروبيبة واألمريكيبة المالومين، أ
الصببببينية بأن تعو ِّ  المسببببيحيين، الذين رفعوا الدعاوى عن فقدان ممتلكاتهم أثناء 
الثورة. أما المرسببببلون والمسببببيحيون الصببببينيون الذين نجوا، فقد خرجوا من مخابئهم 

أولئببك الببذين  –وعببادوا رلى منبباتلهم. لقببد واجهوا تحببديببات عظيمببة ليغفروا ألعببدانهم
 مناتلهم.  متلوا أحباءهم ودمروا

أما السببببببببببيد تشببببببببببين، الشبببببببببباب الذي َعمَل واعًظا مثل والدا، فعندما عاد رلى  
مببدينتببه، وجببد أن والببدا ووالببدتببه واثنتين من أخواتببه مببد مجتلوا وأن منزلببه مببد أجْحرق،  
فسبأله أحد المسبؤولين: "ما هو التعويا الذي تطلبه مقابل خسبارتك؟" فأجابه: "ال 

ا ماديلا، ولكن ني أريد أن أبهب رلى من متلوا أهلي وأبشبببرهم باإلنجيل". أريد تعويضبببً
 وبالفعل بهب وأخةر القتلة عن محبة يسوع المسيس وغفرانه.

متل المالومون في مدينة شببببببببينمينفو العديد من المسببببببببيحيين، فما من أسببببببببرة  
مسبببببيحية رال وفقدت أًبا أو أًما أو ابًنا أثناء الثورة. وكتب الناجون من المسبببببيحيين  

اسما ألشخاخ ساهموا في عملية القتل، أماًل في االنتقام. ولكن   250ببببببببببببببب   مانمة
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بعد مرور سبببببببببببنوات مليلة، اجتاح  النهضبببببببببببة المسبببببببببببيحية شبببببببببببينمينفو، وفي أحد 
هجم المالومون على    1900االجتماعات الكنسبية، ومف أحد الشبباب وما : "عام  

علي  أن أثأر لهذا منزلي ومتلوا والدي، ومنذ بلك الوم  شببببعرت بأنه عندما أوةر، 
الججرم، ولكن خال  األيبام األخيرة، جعلني الروح القبد  أشببببببببببببببعر ببالةؤ  حتى لم 
أون أسبتطيع أن آول أو أنام أو أن أفعل أي شبيء. فأنا أعرف بأنه يسبتحثني بأن 
أغفر للقتلة، حبلا في يسبوع المسبيس". وفي اليوم التالي، أحضبروا القانمة التي تضبم 

ا هلل، أمدامهم، وما  أحد الرجا : "مجدً تال ومزموها وسبحقوها بما  250أسبماء الببببببببببببببب  
لقد منحني نعمة ألغفر لمن متلوا والدي". وفي السنوات التي تل  ثورة المالومين، 
أسبببرع اآلالف من المرسبببلين المسبببيحيين رلى الصبببين ليحل وا محل هؤالء الذين لقوا  

وتأسبببببببسببببببب  الكنانس   مصبببببببرعهم. ومد مةل  المسبببببببيس أعداد كةيرة من الصبببببببينيين،
المزدهرة في كل محافظة، ومد تحقل في الصببببببين القو  المأثور بأن "دم الشببببببهداء  

 هو بذار الكنيسة".
 ... 
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 أبراهام كويبر
 

 الهوتي ورجل دولة
 

  م 1920 –م  1837 أبراهام كويةر
ختم األسبببتاب حديثه ماناًل: "وهكذا أيها السبببادة، وفي ضبببوء كل ما تعلمته في 
السبنوات األخيرة من خال  دراسبة حديثة للكتاب المقد ، ال أسبتطيع أن أمةل  يام 

 جسد المسيس من األموات كح يقة تاريخية".
ماعة المحاضببببببببببببرات،  فنها البة الالهوت الهولنديون، الذين كانوا يملون 

على أمدامهم وصبببببببفقوا بشبببببببدة. وكان أحد هؤالء أبراهام كويةر، الذي كان يةلغ من 
عاًما، وكان يتدرب على الرعاية. وبالرغم من نشأته وسط عانلة علمته   21العمر 

بأن الكتاب المقد  هو كلمة هللا المعصبببببومة من الخطأ، رال أنه انخرو في الفكر 
م. ولقد كان الليةراليون 1858أ الدراسة في جامعة ليدن عام  الليةرالي بمجرد أن بد

ينكرون معجزات يسبوع المسبيس وأجلوهيته، كما أنهم رفضبوا من الكتاب المقد  كل 
 ما يعجز العلم الحديث عن رثباته.

وفي غضبببببببببون أربعة أعوام، كان كويةر مد حصبببببببببل على درجة الدكتوراا في 
نيسبببببببة مرية بيسبببببببد. وعندما وصبببببببل رلى تلك الالهوت ، وتزوج وَمةِّل دعوة رعاية ك

الكنيسببة، ما  له أحد أعضببانها: "يا حضببرة القس، سببتجد في هذا الكنيسببة القليلين 
من السبببباخطين، فهم غريةو األاوار، أشببببخاخ نامدون يؤرمون حياة الرعاة، ولكن 

ا واجتمببا يببل   بمببا ا، فال تبببا ِّ بهم مثلمببا فعببل من أنهم من الطبقببة الفقيرة امتصببببببببببببببباديبل
سبببببببببقوك في الخدمة". ولكن كويةر لم يرغب في تجاهل أي عضببببببببو من أعضبببببببباء 

ا  ،أبرشببببببببببببيته فتحد  مع العديد ممن يطلل عليهم "السبببببببببببباخطون"، ووجدهم أناسببببببببببببً
مكرسببببببببببببببين يبببأخبببذون كلمبببة هللا على محمبببل جبببد ي. وكبببانببب  رحبببدى هؤالء تبببدعى  

مبا كبان بيترونيلال ببالتو ، وكبانب  تزدري ببالعظبات التي ال تقبدم بقلبب كبامبل، وعنبد
يفشبببببببببببببببل الراعي في الوعظ بببالحل الكتببابي كببانبب  تجببد عزاءهببا في مراءة الكتبباب 

 المقد ، وبعا الكتب القديمة العظيمة لكنيسة العصور السابقة.
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ببل كبانب  تحتقر أفكبارا التحرريبة،    ،ولم يكن وعظ كويةر يؤثر في بيترونيلال
ظاته. وعندما بدأ وخشببببببببببي  أن تنجرف الكنيسببببببببببة بعيًدا عن الحل الكتابي تأثًرا بع

وويةر في تيارة أعضبببببببببببباء أبرشببببببببببببيته، أخةرها أحد جيرانها ماناًل: "رن الراعي يزور 
ة: "ال شببببببببببببببأن لي بهبذا  النبا  في حي ِّنبا وربمبا يزورك مريبًبا". فبأجبابب  بيترونيلال بحبد 
رتها بالقو : "ولكن ال تنسببببببببببببببي يا بيترونيلال أن روح  الرجل". ولكن صببببببببببببببديقتها بك 

نه سببببببيذهب رلى األبدية". فأدرك  بيترونيلال أن صببببببديقتها على  مسببببببيسببببببنا خالدة وأ
حل، ورحة  بالقس كويةر عندما جاء ليدعوها رلى الكنيسبببببببببة. وتحدث  بيترونيلال  
معه، وشببببببباركته بإيمانها الحي بالمسبببببببيس، وبرجانها الواثل في السبببببببماء. ومال  له  

ا ال  بد وأن يكون لك بومار وهي تنظر رلى عينيه مباشبببرة: "أيها القس، وأن  أيضبببً
نفس اإليمان والرجاء، وإال سببببببببببببتهلك رلى األبد". وعاد كويةر مراًرا وتكراًرا ليتحد   
مع بيترونيلال وبامي المؤمنين المخلصبببببين من شبببببعب كنيسبببببته. كان يسبببببتمع رليهم 
ا مشببببببببببببتركة بينهم ولكنه غالًبا ما كان يمضببببببببببببي  ويجادلهم، وحاو  أن يجد أرضببببببببببببً

ي حلو  وسببطية، فلقد أصببروا بعناد على مةو  الكتاب منزعًجا، من عدم مةولهم أل
المقبد  كمبا هو ببالكبامبل، أو عبدم مةولبه على اإلاالق، وعلى  ببادة هللا على أنبه  

 الرب المسيطر على كل األشياء، أو عدم  بادته على اإلاالق.
نفسببببببببه ينجذب نحوهم. والحظ أن اإلعداد للعظة أصبببببببببس   ولسببببببببةب ما، وجد

نفسبببه في  هم. ولم يماِّ وم ي اويلي حتى وجدوم  معأسبببهل بعد مضببباء بعا ال
مفترق ارق، فقا  لنفسبببببببببببببه: "علي  رما أن أحاربهم بشبببببببببببببدة، أو أن أتفل معهم في 
اإليمان بالكتاب المقد ، والسببيادة المطلقة لنعمة هللا". وسببرعان ما اعتنل أفكارهم 

قلةي، كما كان بكل ملبه. وكتب فيما بعد ماناًل: "لقد كان رصبببببرارهم الراسببببب  بركة ل
هو رشبببببببراق كوكب الصببببببببس في حياتي، فلقد جذبوني بلغتهم البسبببببببيطة، لعبادة هللا 

 وتمجيدا، الذي يشاء ويعمل كل األشياء حسب مسرته الصالحة".
كويةر في كلمببات هؤالء الفالحين الهولنببديين، نفس الحقببانل التي   ولقببد وجببد

فدر  كويةر  انة عاٍم.  وتب عنها جون كالفن مصببببببلس جينيف، منذ أوثر من ثالثم
يد وتقدير جديد، وأصبببس شببعار كالفن: "هللا له كل السببيادة" وجتب كالفن بمفهوم جد



237 
 

ا. وإبا بروح جد هو شببببببب  كل ما عمله، وبدأت عظاته يدة أنعشبببببببعار كويةر أيضبببببببً
ع في مراءاته،  دتمج ِّ  عدالة هللا ومداسته ومحةته، وبدأ يزور رعيته بإخالخ، ويتوس 

ويعقد فصبببواًل أسبببةو ية لتعليم الكتاب المقد ، ويكتب المقاالت للصبببحف والجراند  
المسبيحية، ويقف رلى جانب الكتاب المقد  ضبد المتحررين. وكثيًرا ما كان يعمل  

ل رليه توجته لينام. وكان  بركة هللا حتى السبببببباعة الرابعة صببببببباًحا، رلى أن تتوسبببببب
تالتم جهودا، حيث مةل الخطاة يسبببببوع المسبببببيس، كما سبببببعى المسبببببيحيون ليعيشبببببوا  
ا وإثماًرا. ولم يماِّ وم  اويل حتى عجرف  عظاته وكتاباته في  حياة أوثر تقديسببببببً

 جميع أنحاء هولندا.
وةر مدينة في وبعد فترة، َمةِّل الدعوة ليخدم في مدينة أوترخ ، ثم أمستردام أ

الدولة، حيث تحد ى المسبيحيين لينضبموا رلى الحياة السبياسبية، حتى يعود المجتمع 
الهولنبدي رلى جبذورا الكتبابيبة. ولكن البعا انتقبدوا مبانلين ببأنبه ليس على الرعباة 
التببدخببل في شببببببببببببببئون الحكومببة. فرد عليهم كويةر مبباناًل: "رن الخوف والخجببل من 

 ة".لَ ية وال األخال ية بصِّ السياسة، ال يمج   للمسيح
لذا باإلضبببببببببافة رلى الوعظ والتعليم وال يام بمهامه الرعوية، سببببببببباعد في  يادة 
الحزب المعار  للثورة، وهو حزب مسببيحي لإلصببالح. وفي خطاٍب شببهير، ألهم 
وويةر أعضبباء الحزب لل يام بدورهم بقوله: "نحن مدعوون للتمسببك براية الصببليب،  

ركة، ليس من أجل الحصببببببو  على شببببببرف أو سببببببلطة  ولننخرو بشببببببجاعة في المع
شبببخصبببية، وال من أجل مناصبببب عليا أو مكاسبببب مادية، ولكن من أجل المسبببيس 
ومستقةل شعبه، ومن أجل الخالخ الروحي لةلدنا، حتى عندما يعود المسيس يجد 

شببببببعًبا ال يقاومه بل يمجدا  ،التى سببببببال  عليها مةاًل دماء الشببببببهداء  ،على أرضببببببنا
 بالتهليلل"

في بادئ األمر، كان مرشبببببببحو معارضبببببببي الثورة يخسبببببببرون في االنتخابات،  
ولكن كويةر لم يفقد األمل، وكتب ماناًل: "نحن نعمل من أجل المسبببتقةل، فنحن ال 
نكتر  بالنصببببببر الظاهري الحالي، ولكن بالنصببببببر النهاني، فالقضببببببية بالنسبببببببة لنا 

ة التي سببببببببنسببببببببتطيع أن  ليسبببببببب  التأثير الذي نسببببببببتطيع أن نحدثه اآلن، ولكنها القو 
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نمارسبببببها في الخمسبببببين سبببببنة القادمة، كما رنها ال تتعلل بالعدد القليل ألعضببببباننا  
اآلن، ولكن العدد الذي سببينشببأ من األجيا  األحد  والذين سببيصبببحون رجااًل لهم 

 مبادؤنا. فنحن نعلم أن ساعة النصر ستأتي يوًما".
عما  الحزب المعار   ب ه الشببببببببببببعب الهولندي من خال  كتابات كويةر وأ وتن

للثورة، للحبباجببة رلى التغيير. وبعببد سببببببببببببببنوات من المقبباومببة، تم انتخبباب كويةر في 
الةرلمان، والحًقا عندما سبببببببببببببيطر الحزب المعار  للثورة على الةرلمان، أصببببببببببببببس 
ا للوتراء في الدولة. وفي محاولة منه ليجعل نور المسبببببيس يشبببببرق في  وويةر رنيسبببببً

سنتيمتر مربع لم يجعلِّن فيه المسيس  ياة البشرية ال يوجد: "في كل الحول الةالد ما 
ْلكي". وعمل كويةر على تيادة عن سيادته المطلقة مصرًحا:   حرية االختيار "هذا مِّ

ا منبببه ببببأن أوليببباء  في التعليم من المرحلبببة االبتبببدانيبببة رلى التعليم الجبببامعي، ريمبببانبببً
ضببوا األمور الذين يرسببلون أبناءهم رلى مدار  مسببيحية أو خا صببة، ال بد وأن يعو 

بمقببدار المببا  الببذي توفرا هببذا المببدار  للببدولببة. وانتهبب  خببدمتببه النبباجحببة كرنيٍس  
 للوتراء بعد أربعة أعوام.

وبعبدمبا سببببببببببببببئم من سببببببببببببببيطرة الالهوتيين الليةراليين على الجبامعبات والنبدوات  
 : "رنهم  الهولندية، أعلن كويةر بدون تحفظ بما يعتقد أن الليةراليين يقومون به، فقا

يدمرون الهوت الكنيسبببببة، ويسبببببرمون كتاب الكنيسبببببة المقد  ويدمرون حريتها في 
"الجامعة  - مع بعا من يشببببباركونه الفكر  -  المسبببببيس". وهكذا أسبببببس أبراهام كويةر

الحرة". ولقبد أجالل عليهبا الحرة، ألنهبا لم تكن خباضببببببببببببببعبة للةرلمبان أو الكنيسبببببببببببببببة 
جبامعبات مسببببببببببببببتقلبة من   في هولنبدا أنبه لم يكن يوجبدعبة للبدولبة. وبمبا  الليةراليبة التباب

مةل، ما  النامدون: "لن تسببتمر هذا الجامعة أوثر من خمس سببنوات". أما كويةر، 
الببذي كببان يعل ِّم الالهوت في الجببامعببة الحرة، فقببد ألهم الطالب من الةببدايببة مبباناًل: 

  ،قدامى ال  1الجراني  والصببببببببببببلب، رجا  مثل الةيوريتان  "نحن نريد تدريب رجا  من
بثبببات. رجببا  مثببل رجببا  العهببد القببدامى، لو اضببببببببببببببطرهم األمر، يحبباربون    يقفون 

الشبببببببببيطان وجًها لوجه. رجا  ال يتطلعون رلى مكان مريس وهادئ، ولكن يجترنون 
 أن يخوضوا معارك الرب".
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وببببالرغم من عمر أبراهبببام كويةر، البببذي بلغ الثبببالثبببة والثمبببانين، رال أنبببه لم  
كرجل كنيسبببة وعضبببو في الحزب المعار  للثورة، وداعًما   يتقاعد، بل  ل نشبببًطا

للجامعة الحرة اليانعة، وكاتبا لتأمالت كتابية أسببببةو ية في الصببببحف. وبالرغم من 
تفومه كراٍع وعالٍم ومؤلف وأسببببببببببتاب جامعي ورجل دولة وتوج وأب، فقد تيقن كويةر 

 أن ما يهم في النهاية هو تمسكه بالمسيس.
... 
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 جريشام ماكينجيه 
 

 من أجل الحق جسور
 

  م  1937 –م  1881ين اوجيه جريشام م
اندلع  معركة ضببببببببببارية في كنانس  في العقود األولى من القرن العشببببببببببرين،

الواليببات المتحببدة األمريكيببة، فكببان الالهوتيون الليةراليون هم هؤالء من رفضببببببببببببببوا  
الكثير من حقبانل الكتباب المقبد ، مثبل معجزات يسببببببببببببببوع المسببببببببببببببيس و يبامتبه من 
األموات. ونشبروا نفوبهم باحتاللهم الكثير من كليات الالهوت والمنابر. وكان من 

ن كانوا يتمسبببببببببببببكون بعصبببببببببببببمة الكتاب المقد  وبالح يقة التاريخية يقاوم هؤالء، م
للمسيحية. ولقد كان  كلية الالهوت في برنستون، هي أشهر كلية الهوت للكنيسة 
المشبببيخية بالواليات المتحدة األمريكية، وكان  تؤيد المسبببيحية الكتابية، في الوم  

وكان أساتذة   الليةرالي.  فكرالذي اعتنل فيه الكثير من كليات الالهوت األمريكية ال
برنسببببببتون من أموى المدافعين عن اإليمان المسببببببيحي غير الليةرالي، وكان أوثرهم 

 بروتا جيه جريشام ماوين.
 

   ____________________ 
 

 .17  16ج  عة     س     ة      جل  ا        جال      الق   ن 1      
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في العشببببببببببببببرينيبات من    الطوانف لالهوت الليةراليوببالرغم من اعتنباق معظم  
القرن العشبرين، رال أن الكنيسبة المشبيخية بالواليات المتحدة األمريكية، تح   يادة 

مايو  22في   رلى أن اعتلى هاري فوسبببببببببديك ،رجا  برنسبببببببببتون، ماوم  هذا الفكر
م، منةر الكنيسبببببببة المشبببببببيخية األولى في نيويورك، ومدم عظة بعنوان "هل   1922

سببببببينتصببببببر األصببببببوليون؟" وأالل فوسببببببديك على مطالبة األصببببببوليين رجا  الدين  
بالتمسبك بالعقاند التاريخية للمسبيحية، باألمر المأسباوي، وما : "رن عقولنا الحديثة 

تعاليم الكتابية عن يسبببببوع. وأضببببباف: "ال بد لن تسبببببتطيع أن تسبببببتخدم الكثير من ال
وأن تتغير المسببيحية لتناسببب هذا العصببر العلمي الحديث". ومجرن  هذا العظة في 

 جميع أنحاء الواليات المتحدة.
 وهنا نها ماوين ليدافع عن اإليمان المسبببببببيحي، فكان يسبببببببافر كل أسبببببببةوع

ا ليتحببد  في المؤتمرات الكتببابيببة، وفي الجببامعببات، أو ليعظ في الكنببانس،    تقريبببً
محذًرا المسببببببببيحيين من االنجراف بعيًدا عن الكتاب المقد . وكتب كتابا بعنوان " 

، ولكنها دين مختلف أوضببس فيه بأن الليةرالية ليسبب  مسببيحية"  المسببيحية والليةرالية
ستماًما. و  دانما على عمل المسبببببببيس على    ماوين أن المسبببببببيحية كان  ترتكز  وضببببببب 

ن يخلجصببببببببببببون من خطاياهم، ألن المسببببببببببببيس تحم ل عقاب الصببببببببببببليب، وأن المؤمني
ن كثيًرا بببالخطيببة، وينظرون يبببالو خطببايبباهم على الصببببببببببببببليببب. أمببا الليةراليون فال  

للمسبببببببببيحية على أنها مجموعة من األفكار يمكن أن نعية بها. وما  ماوين: "رن 
المسببببببببببببببيحيبة ال تعتمبد على مجموعبة من األفكبار، ولكنهبا تعتمبد على حبد ، هبذا 

   هو حياة وموت و يامة يسوع المسيس".الحد
 في فتس"  المسيحية والليةرالية" تسةب الجد   القوي الذي أثارا ماوين في كتابه

أعين الكثيرين من المسببببببببببيحيين، على الطةيعة الح ي ية لليةرالية، وشببببببببببجعهم على  
مسببببباندة اإليمان. لكن الليةرالية كان  مد انتشبببببرت بسبببببرعة بالفعل، حتى أن رنيس 

ا   مع برنسببببببببببببببتون الجبديبد، كبان يريبد أن يجحبد  تغييًرا ببالكليبة لتصبببببببببببببببس أوثر توافقبً
يقنع مادة الكنيسببببببببببببة بأن ماوين  برنسببببببببببببتون لعدة سببببببببببببنوات  الليةراليين. و ل رنيس

واألسباتذة اآلخرين مخطئون، وأن برنسبتون سبتصببس أفضبل ربا انفتح  أوثر على  
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الكنيسببة سبباندة  اآلراء الليةرالية للكتاب المقد . وبالتدري  بجذل  الجهود لتجضببعف م
في برنسببببببببببببببتون، للمومف الكتابي. خال  بلك الوم ،  المشببببببببببببببيخية وكلية الالهوت

ات، إلصببرارا على حتمية تمسببك الكنيسببة بالكتاب  و كثير من العدااوتسببب ماوين ال
المقد ، ولمحاربته الليةراليين، فوصببف أحد أسبباتذة برنسببتون ماوين بأنه "شببخر 
ماٍ  ومتشبببببببكك والبع". وأصببببببببس الهجوم الحاد على شبببببببخصبببببببه أمًرا عاديلا، ولكن 

 ماوين حارب بجرأة من أجل الحل.
م، عندما اجتمع أوثر من ثمانمانة راٍع   1929بلغ  األتمة بروتها في ربيع 

وشببببببببببي  في الجمعية العمومية السببببببببببنوية للكنيسببببببببببة المشببببببببببيخية بالواليات المتحدة 
ت  األمريكية، بمدينة سبببببببان  بو  بمينيسبببببببوتا. وكان  الجمعية مد خطط  لتصبببببببو 
حو  السببببماح لكلية الهوت برنسببببتون بالبقاء على أفكارها التي اعتنقتها ألوثر من 

، أم رعادة تنظيمها لصببببببالس الليةراليين. فطلب ماوين ومتا كافيا لمنامشببببببة مانة عام
القضببية مةل التصببوي ، ولكن لم يجسببمس سببوى بخمس وعشببرين د يقة للنقال، ولم 

ها عن خمس دمانل. فومف بحلته السبببببببببببببوداء ورباو عنقه منيزد نصبببببببببببببيب ماوين 
كنا ننادي    : "نحن في برنسبببتون مانالً   األسبببود، وبوجه غاضبببب تحد  بصبببوت موي 

لنعظ بهذا  بإنجيل غير محةوب ونحن ال نخجل منه. فلقد حصببببببببلنا على سببببببببلطتنا
اإلنجيبل، ليس بحكمبة منبا، ولكن من الصببببببببببببببفحبات المبباركبة من كلمبة هللا. رال أن  
ا بعيببًدا عن اإلنجيببل، رب أن عببدًدا ال حصببببببببببببببر لببه من  العببالم أخببذ ينجرف تببدريجيببل

يعد يسببببببببباند بشبببببببببارة الكتاب المقد  كما   الكليات ومعاهد الالهوت حو  العالم، لم
وان يفعل مةاًل. فالكثيرون يتطلعون رلى برنسبببببتون لتقو  شبببببيًئا ضبببببد عدم اإليمان  

القديمة اليوم،   فإبا دمرتم برنسببببببتون   ،الحديث، وفي صببببببالس الحل الكامل لكلمة هللا
سببببببببببيفرح الكثيرون، ألنهم يعتقدون أن البشببببببببببارة القديمة والكتاب المقد  القديم، ال 

ا عدد    ،يصبببببلحان لهذا الزمان ولكن ربا كان هناك عدد كةير سبببببيفرح، فهناك أيضبببببً
 وةير سيحزن".

وبالرغم من كلمات ماوين، رال أن الجمعية صبببببوت  لتغيير برنسبببببتون، َوربِّس  
في برنسبببتون. وسبببرعان ما انزوت تعاليم برنسبببتون الكتابية القوية.  الليةراليون حتى
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وبالرغم من عدم رحبة ماوين وثالثة أسببببببببباتذة آخرين في ترك برنسبببببببببتون، رال أنهم 
مدموا استقالتهم وأسسوا كلية الهوت ويستمينستر بفيالديل يا، ومد عقدوا العزم على  

 جعلها مخلصة للكتاب المقد  في كل شيء.
ت مليلة، اندلع نزاع شبديد جديد في الكنيسبة المشبيخية، كان ماوين وبعد سبنوا

ارًفا فيه. فلقد أرسببببببببل مجلس اإلرسبببببببباليات األجنةية بعا المرسببببببببلين الذين كانوا 
ينكرون بعا أسببببببباسبببببببيات اإليمان المسبببببببيحي. على سبببببببةيل المثا ، كان  رحدى  

ء رلى  السبببببيدات التي أجرسبببببل  رلى الصبببببين، متشبببببككة في أن يكون المسبببببيس مد جا
فكان  تقو : "رن الوعظ عن المسبببببببيس أمر ال  يمة له". فاشبببببببتكى ماوين  ،األر 

وآخرون رلى المجلس ومالوا: "ال بد وأن نعود رلى سبببببببببلطان كلمة هللا، فليجنها هللا 
رجااًل ونسبببببباًء، يمضببببببون مجدًما حاملين اإلنجيل رلى أمصببببببى األر  بدون خجل". 

ية العمومية على تصبببوي ، يطالب جميع  وحاو  ماوين وتمالؤا بأن يحملوا الجمع
 المرسلين بالتمسك بالحل الكتابي، رال رنهم مجنعوا من بلك.

وعندما رفا مجلس اإلرسببباليات األجنةية التمسبببك برسبببالة مسبببيحية ح ي ية 
في مجا  اإلرسببببببببباليات، مام عدد من الشبببببببببيوخ والرعاة بتشبببببببببكيل الهيئة المسبببببببببتقلة 

ا لها. ولم يرسبلوا سبوى مسبيحيين مؤمنين  لإلرسباليات األجنةية، وعي نوا ماوي ن رنيسبً
بالكتاب المقد  ليخةروا النا  عن يسبببببببببببببوع المسبببببببببببببيس. فأمرت الجمعية العمومية 

أنبه مباوين واآلخرين ببإغالق الهيئبة المسببببببببببببببتقلبة، وهبددوهم ربا لم ينفبذوا هبذا األمر، 
ا من سببببببببيتم اعتبارهم خارجين عن القانون وغير أوفياء للكنيسببببببببة. فكتب ماوين ردل 

ا أن أمر الجمعيببة  ثمببانين صببببببببببببببفحببة يرد فيببه على الجمعيببة العموميببة، موضببببببببببببببحببً
فقا  ماوين: "لن أستطيع أن أايع أمركم ألجنهي    ؛العمومية ينتهك الدستور الكنسي

عالمتي بالهيئة المسببببببببببتقلة لإلرسبببببببببباليات األجنةية، فهذا األمر يتعار  مع رنجيل 
 ية بالسلطة البشرية".المسيس، ومد يتضمن استةدااًل للسلطة اإلله

ا للكتباب المقبد    ا ومخلصبببببببببببببببً ا ت يبل وببالرغم من كون جريشبببببببببببببببام مباوين را يبً
ولدستور الكنيسة المشيخية، فقد تم استدعاؤا ليمثجل أمام محكمة الكنيسة. وتناول   
صبحف الواليات المتحدة هذا القصبة، ونشبرت النيويورك تايمز مصبة في صبفحتها 
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حباَوم كعباٍخ". ومبد بنى مباوين دفباعبه على ح يقبة  األولى تحب  عنوان: "مباوين ي
أن أمر الجمعية العمومية غير مانوني. ولكن محكمة الكنيسبببببببببة رفضببببببببب  رعطاءا 

م، أدانتببه المحكمببة   1936مبار     29الفرصبببببببببببببببة ليتحببد  أثنبباء المحبباومببة. وفي  
 وجردته من رسامته كراٍع.

الببببذي ومع على مبببباوين الكثيرين، فكتببببب أحببببد محرري  وأغضبببببببببببببببببب الظلم 
الصببببحف:"أغرب محاومة كنسببببية أدان  األسببببتاب جريشببببام ماوين بالعصببببيان على  
الكنيسببة المشببيخية، برغم أنه عالم عظيم وإخالصببه غير مشببكوك فيه. هذا الرجل  
الذي  ل يحذ ر الكنيسببببببببببة لعشببببببببببرين عاًما من انجرافها وراء الفكر الليةرالي، بعيًدا 

تتحمل أية كنيسبببببببببببببة في هذا   عن بشبببببببببببببارة الكتاب المقد ". وما  أحد الرعاة: "لن
 األيام فقدان مؤمنين باإلنجيل، على شاولة جريشام ماوين". 

ل مباوين يبدة ابانفبة جبد  - ن اتفقوا معبه في أفكبارامع بعا مم -  وهكبذا شببببببببببببببكب 
وأالقوا عليها الكنيسبة المشبيخية األرثوبوكسبية، وحرصب  هذا الطانفة على رعالن  
وبل الحقبانل الكتبابيبة. ولكن مباوين لم يعة اوياًل ليسبببببببببببببباعبد في بنباء وتوجيبه هبذا 

يدة، فبعد تأسببيسببها بشببهور مليلة، سببافر رلى شببما  داووتا في الشببتاء انفة الجدالط
درجة الحرارة تصببببببببل رلى عشببببببببرين تح  القار  في رحلة تبشببببببببيرية، حيث كان   

الصببببفر. وبالرغم من شببببعورا باأللم، وبعجزا عن التقاو أنفاسببببه، رال أنه وعظ عدة 
مرات حتى نجقل رلى المسبببببببببتشبببببببببفى، بعد أن أصبببببببببيب بالتهاب رنوي. ولم يسبببببببببتطع 
األاباء السببببيطرة على اإلصببببابة أو الحمى، ومات جيه جريشببببام ماوين عن عمر 

ا لطاعة  يناهز الخامسبببة والخمسبببي ن، وكان  من بين كلماته األخيرة: "أنا ممتن جدل
 المسيس الفعالة، فةدونها ال أمل".

 ... 
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 سي إس لويس

 
 مؤلف نارنيا

 
  م 1963 –م  1898سي ر  "جاك" لويس 

منذ ما يقرب من مئة عام مضبببببب ، كان هناك صببببببةيان يتنزهان في عصببببببر  
ا. وعندما امتربا من منزلهما، أحد األيام، ومد كان الصببةيان أخْوين   وصببديقْين أيضببً

ا، وببدا كمبا لو كبان القو  ينتهي في الفنباء األمبامي لمنزلهمبا.  رأيبا مو  مزح المعبً
الةوابببببة والببببباب  بين  فقببببا  جبببباك ألخيببببه األوةر وارين: "انظر، مو  مزح ينتهي 
األمامي. تعا  ولنحضببببببببببر مجرفة ونبحث عن مِّدر الذهب. فحفر الصببببببببببةيان بكل 

هما حفرة كةيرة. وعندما حل الظالم، أصببببببحا منهَكْين ومجحبَطْين، فدخال المنز  موت
عامدْين العزم على اسببببتكما  الحفر في الصببببباح. ولكن في المسبببباء، بمجرد عودة 
والبدهمبا من مكتببه، سببببببببببببببقط في الحفرة وابارت  بعتبه وتنباثرت أورامبه القبانونيبة في 

ا رب كببان يعتقببد أن  لتببه مغطبباة بببالالفنبباء، فببدخببل رلى المنز  وحج  وحببل. فببامتل حيظببً
ا . لقبد كبان يحبب أبنباءا، ولكن خيبالهمبا القوي وروحهمبا لبه  األوالد مبد حفروا هبذا فخبل

 المغامرة، كثيًرا ما أصاب  صةرا.
لقد كان جاك ووارين يعيشببببان مع والديهما، في بيلفاسبببب  شببببما  أيرلندا، في 

ن من ثالثببة اوابل ، يطببل على البحر والتال   منز  كةير مةني من الطوب، مكو 
المحيطة. وكان الصببببببةيان يحبان األرومة الطويلة والحجرات المشببببببمسببببببة، ولكنهما 
وانا يفضبببببببببببالن العل ِّية التي كان  بنفس او  المنز  كله، وكان يرن بها صبببببببببببدى 
صببوت جريان المياا في المواسببير، وصببفير الرياح خال  مراميد )اوب( السببطس.  

رحبدى غرف العل ِّيبة، حيبث ال يسببببببببببببببتطيع أحبد أن   وكبانبا يسببببببببببببببتل يبان في هبدوء في
فكبانبا   ؛يزعجهمبا. كبانب  هبذا الغرفبة ممتلئبة بباألوراق واأللوان والطبباشببببببببببببببير واألمالم

يرسبببببببببببمان الصبببببببببببور ويكتبان القصبببببببببببر، ففي هذا المكان خلقا عالمهما الخيالي.  
ا، وكبان اسببببببببببببببم جباك  وببالرغم من صببببببببببببببغر جباك عن أخيبه لكنبه كبان األوثر رببداعبً
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و كليف، ولكن عندما بلغ الرابعة من عمرا، أالل على نفسببببببببببببه اسببببببببببببم الح يقي ه
 جاوسي، ومنذ بلك اليوم أصبح  أسرته وأصدماؤا ينادونه بجاك.

وان جاك يسبعد بقصبر الفرسبان في المعركة ومصبر الحيوانات الخيالية،  
مثل تلك الموجودة في كتب بيتريكس بوَتر، لذا أنشبببببببببأ مدينة الحيوانات حيث َحَكم 
الملك أرنب بمسباعدة السبيد "بيتر" الفأر والسبيد "بين" الضبفدع وآخرين كثيرين. ولم 

اتها، بل أل ف تاريًخا كاماًل  يكتفِّ جاك بوصف وتوضيس مدينة الحيوانات وشخصي
. أمببا وارين فببأل ف عببالمببه الخيببالي،  ينللحيوانببات، فرجع رلى الوراء آلالف السببببببببببببببن

فصمم خرانط تفصيلية ورسومات للر ، تشتمل على جداو     ؛وأالل عليه الهند
مواعيد القطارات والسبببببببببفن الذاهبة والعاندة. ودم  الصبببببببببةيان العالَمْين مًعا، وأالقا  

بوكسبببين". ونم  بوكسبببين وتطورت لعدة سبببنوات. وعندما سبببافر وارين رلى  عليها "
رنجلترا ليدر ، كان جاك يكتب له كثيًرا عن آخر أحدا  "بوكسبين"، فكتب له في 
رحدى المرات ماناًل: "رن بوكسببين في الوم  الحالي تمر باضببطراب، فلقد وصببل  

نيون على خالف شببديد، أنباء تفيد بأن الملك أرنب سببجين، فالةروسببيلون والةوكسببو 
 والجنرا  كويكستيب يرسم الخطط إلنقاب الملك أرنب".

وكان السببببببببببببببيبد لويس وتوجتبه يحببان القراءة، وكان بيتهمبا مليئًبا بالكتبب. وبدا  
، كما لو كان  الكتب في كل مكان، عدد ال حصبر له من تانلعيني جاك الصبغير 

وفي حجرة تعليل المعبااف،  "فبالكتبب في حجرة المكتببة وحجرة الرسببببببببببببببم    -  الكتبب
وكتب ال تسبتطيع الوصبو  رليها في ماع صبندوق الكتب، وكتب في حجرات النوم 
وكتب تصبببببببببل رلى األوتاف في حجرة العل ِّية". ومد مرأ جاك ووارين الكثير من تلك 

جاك، الفرنسبببببببية والالتينية واألدب.   ابنها الكتب. وفي الةي  عل م  السبببببببيدة لويس
وبموتها اختفى من حياته   ،دا العاشبببببر مات  بمر  السبببببراانولكن مةل عيد ميال

مدر كةير من السببببببببببببعادة واألمان. وبعد موتها بفترة وجيزة أرسببببببببببببله والدا بعيًدا رلى  
مدرسبببببببببة رنجليزية داخلية. وهكذا بدأت أعوام اويلة من الوحدة والمشبببببببببقة، تتخللها 

مع والدا ووارين  فترات مصبببببيرة من العطالت السبببببعيدة التى كان يقضبببببيها بالمنز  
 ش يقه.
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وعندما بلغ جاك الثامنة عشببببببببرة من عمرا، حصببببببببل على منحة دراسببببببببية في 
ق جاك في دراسببببببته وأصبببببببس   جامعة أجوسببببببفورد، أمدم وأشببببببهر جامعة بإنجلترا. وتفو 
ا للغة اإلنجليزية هناك. وخال  أيامه الدراسببببية بالمدرسببببة والجامعة، أصبببببس  مدرسببببً

د هللا، شخًصا متكةًرا أنانيلا، يؤمن بأن تفكيرا أوثر شخًصا ينكر وجو   -  لويس ملحًدا
تعقيدا من أن يؤمن بالل. كما كان ينظر رلى هللا كمتداخل في شبببببؤونه، فكان يريد 
أن يتركه الجميع وشببببببأنه. وكمدر  له احترامه بجامعة أوسببببببفورد، كان يتطلع رلى  

ناًل: "رن هللا، الصياد  حياة مكرسة لذاته، يفعل بها ما يشاء. ولكنه كتب فيما بعد ما
ر كان  في فمي".  العظيم، فات بسمكته ولم أون أتخي ل أن الش 

ت ابه المفضببببلين  رن رجوعه ليسببببوع المسببببيس بدأ ببطء، حين بدأ يكتشببببف أن كج
مسبببببيحيون، ومد كتةوا عن حياة مليئة بالعجانب والفرح، فالمسبببببيحية، للبعا على  

القواني ن. ثم رافل بعا رجببببا  أوسببببببببببببببفورد األمببببل، لم تكن مجرد مجموعببببة من 
البببارتين، الببذين كببانوا يؤمنون بببالكتبباب المقببد ، والببذين أَرْوا بببأن هنبباك حقببانل  
تاريخية موية تدعم المسببيحية. ولسببنوات عدة مرأ المزيد عن المسببيحية واسببتمر في 

 يد في صباح يوم مشرق.  ريمانهم بالمسيس. ثم جاء التجدمنامشة أصدمانه حو 
يجلس مسببببببببببببببتغرًما في التفكير العميل في العربة المجاورة   ك(وان لويس )جا

لبدراجبة أخيبه البخباريبة، حين كبانبا في اريقهمبا رلى حبديقبة الحيوانبات. وكتبب لويس 
عن تلك اللحظة ماناًل: "عندما انطلقنا، لم أون أومن أن يسبببببببببوع المسبببببببببيس هو ابن 

 هللا، ولكن عندما وصلنا رلى حديقة الحيوانات آمن ".
وبالرغم من اسبتمرار لويس في تدريسبه بجامعة أجوسبفورد، رال أن عمل حياته 
ل مع بعا الطلببة المؤمنين، النبادي السببببببببببببببقرااي البذي كبان  تغي ر جبذريبلا، فشببببببببببببببكب 
يسببببببتضببببببيف المنامشببببببات بين المسببببببيحيين وغيرالمسببببببيحيين. وبعد أن عجرف لويس 

سببببببببيحية بذكانه ورجاحة عقله، أصبببببببببس من الصببببببببعب ريجاد شببببببببخر معار  للم
ا للنقال معه، وكان ال مكاًنا يجلس  طالب يملون الكراسبببببببي، ومن ال يجدمسبببببببتعدل

 على األر  ليسمع رد  لويس على آراء غير المؤمنين.
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وفي رحدى المنامشات، فإن أحد الفالسفة الذين ينتمون رلى المذهب النسةي، 
أجوسببببببببببببببفورد غير أنهى خطباببه مباناًل: "العباَلم غير موجود، وإنجلترا غير موجودة، و 

موجودة وأنبا واثل ببأني غير موجود". وعنبدمبا نها لويس ليرد  مبا : "ويف لي أن  
أتحببد  مع رجببل غير موجود؟" واسببببببببببببببتخببدم لويس مواهبببه الفكريببة والكتببابيببة بقوة، 
فكتب كتًبا أوضببببببح  كيف أن المسببببببيحية وحدها التي تعطي معنى للحياة، فكتب  

بأن الشبمس أشبرم ، ليس فقط ألني أراها،  يقو : "أنا أومن بالمسبيحية، كما أومن
د الكثيرون ممن لم يججل بخاارهم  ولكن ألنني أرى كل شبببيء بواسبببطتها". ومد تجد 
 مةاًل مراءة الكتاب المقد  أو االمتراب من باب الكنيسة. مرأوا كتبه ومةلوا المسيس.

لمانية وفي أوانل األيام السببوداء للحرب العالمية الثانية، ضببرب  الطانرات األ
ل أوةر عببدد من  لنببدن ودم رت المنببات  ومتلبب  اآلالف. وأرادت الحكومببة أن ترحبب ِّ
األافا  لحمايتهم من الخطر الموجود بالمدينة، لذا تم توجيه نداء اسبببببببتغاثة للقرى 

القديم المصبببنوع من الطوب بالقرب من   - اإلنجليزية. وفتس سبببي ر  لويس، منزله
أنبه لم يكن مبد تزوج ولم يكن لبديبه    محتباجين. وبمَ مثبل الكثيرين للافبا  ال  -  بِّركبة

 أافا ، استطاع ريواء عدد كةير من األوالد والةنات.
وبعببدمببا تعرف لويس ببباألافببا ، انببدهة بسببببببببببببببةببب ملببة مببا مرأوا، وبمحببدوديببة 
خيبالهم، وتبذكر الكتبب والعبالم الخيبالي البذي صببببببببببببببنعبه في افولتبه. وكبان يقبد ر كم 

ي أحد األيام جاءته فتاة كان  منشبببببغلة باسبببببتكشببببباف  يفتقر رليه هؤالء األافا . وف
المنز ، وثبار فضببببببببببببببولهبا حو  خزانبة المالبس الكةيرة في غرفبة ببالطبابل العلوي،  
والةببب  من لويس أن تببدخلهبببا، ففتس لهبببا لويس البببباب، وبببدأت الفتببباة تتجو  في 
الغرفة حو  المعااف الثقيلة المعلقة بالداخل، وتسبببباءل  ربا كان يوجد أى شببببيء 

لفها. وترك  الفتاة الغرفة وأسببرع  رلى الخارج لتلعب، ولكن سببؤالها حفز عقله،  خ
فقرر أن يكتب مصبببببببة للافا  ليحفز خيالهم ويرشبببببببدهم ليسبببببببوع المسبببببببيس. وأالل  

. وتةدأ القصببببببة هكذا: "وان األسببببببد والسبببببباحرة وخزانة المالبسلويس على القصببببببة  
هناك أربعة أافا  أسبببببببماؤهم بيتر وسبببببببوتان وإدموند ولوسبببببببي، وكان  أحدا  هذا 
لوا بعيبًدا عن لنبدن، أثنباء الحرب  القصببببببببببببببة تبدور حو  مبا حبد  لهم عنبدمبا أجرسببببببببببببببِّ
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لحمايتهم من الغارات الجوية، حيث تم ررسبببببببببببا  هؤالء األافا  رلى منز  أسبببببببببببتاب 
ن يعية في وسبببببببببط المنطقة الري ية. وتةدأ المغامرات  جامعي متقدم في العمر، كا

عندما تنسبحب لوسبي رلى حجرة المالبس وتجد أنها تؤدي رلى عالم سبحري يجدعى 
نارنيا، مليء بحيوانات نصببببببببببببفها آدمي والنصببببببببببببف اآلخر ماعز، وأمزام وحيوانات 

ها  نااقة. وكان  هناك سباحرة بيضباء مد ألق  بتعويذتها الشبريرة على نارنيا فجعلت
شبتاًء دانًما. ولم يكن عيد الميالد )الكريسبما ( يأتي رليها أبًدا. ولكن يأتي أسبالن  
األسببببببببببببببد والملك الح يقي لنارنيا ليبطل هذا التعويذة، حيث ضببببببببببببببحى بحياته لينقذ  
اآلخرين. ويقوم أسببالن من الموت ويهزم السبباحرة ويحل السببالم في األر ". أراد 

نتصببار أسببالن، وانتصببار موت و يامة يسببوع لويس أن يرى األافا  الصببلة بين ا
المسيس. وبعد هذا القصة األولى، كتب لويس سلسلة من الكتب عن عالم أسالن،  

 وأالل عليها "سجالت نارنيا".
م، عندما بدا أنه ال يمكن مهر الناتيين، ومل الخوف   1941وفي أغسببطس 

م لويس سبببببلسبببببل ة من األحاديث من المسبببببتقةل عقو  الرجا  والنسببببباء اإلنجليز، مد 
اإلبا يبة حو  اإليمبان المسببببببببببببببيحي، ومبا  أحبد الرجبا  عن هبذا األحباديبث: "أتبذكر  
وجودي في حانة مليئة بالجنود في أحد أيام األربعاء، في الساعة الثامنة رال ربًعا،  
عندما فتس سببببببببببببامي الخمر الراديو ليسببببببببببببتمع رلى لويس، فصبببببببببببباح به أحد الجنود: 

 ابه السبببببببامي: "أجل فهو يسبببببببتحل االسبببببببتماع رليه"."أتسبببببببتمع رلى هذا الرجل؟" فأج
وأنصبب  الجندي وتابع الحديث بأومله، فبصببوته الدفيء وسببرعة بديهته، دافع عن  
المسببببببببيحية بمنطل وحجة، وشببببببببجع النا  على اتباع المسببببببببيس. فكان لويس يقو   
لمسببببببببببببببتمعيبه في الراديو: "ربا نظرتم ألنفسببببببببببببببكم، على المبدى البعيبد لن تجبدوا رال 

وا ليسببببوع المسببببيس، ة والوحدة واليأ  والغضببببب والدمار والفسبببباد. لكن انظر الكراهي
ون معه أن كل شببببببببيء آخر مد تا ". وما  أحد الرجا  الذين  فسببببببببتجدونه وسببببببببتجد

تأثروا بلويس: "لقد بدت الحرب والحياة بأوملها بل وكل شيء بال معنى. لقد أردنا 
ل وأفضببببببببببل من بلك فلقد أعاد مفتاحا لمعنى الكون، ولويس مدم لنا هذا المفتاح، ب
 رلينا ريماننا المسيحي القديم، حتى نقةله بثقة جديدة".
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ومد دعا رنيس مسبببببببباوسببببببببة القوات الجوية الملكية لويس، ليتحد  للضببببببببباو. 
فكان يسببببببببببببببافر في عطلة نهاية كل أسببببببببببببببةوع، ليتحد  رليهم في كل أنحاء الةالد، 

الحرب، امتببدح رنيس الوتراء  محبباواًل أن يقنعهم ليؤمنوا بببالمسببببببببببببببيس. وبعببد انتهبباء  
الةريطاني "ونسبتون تشبرشبل" لويس، لمجهوداته التي بذلها أثناء الحرب. ولقد كتب  
ا، لكنبه لم يكن  لويس العبديبد من الكتبب، وأصبببببببببببببببحب  جميعهبا الكتبب األوثر مةيعبً

 رجاًل غنيلا، ألنه تةرع باألموا  التي ربحها، للخدمة وللعما  الخيرية.
م، رال أن كتبه استمرت في ررشاد النا    1963ويس عام  وبالرغم من وفاة ل

رلى يسبببببوع المسبببببيس. ويوجد تقريًبا خمسبببببون مليون نسبببببخة من كتبه مطةوعة اليوم 
 بلغات مختلفة. 

... 
  



251 
 

 ريتشارد ورمبراند
 

 ُعذ ِّب من أجل المسيح
 

  م 2001 –م  1908ريتشارد ورمةراند  
م، هزم أوثر من مليون جندي روسبي رومانيا، وأنشبأوا    1944في أغسبطس 

حكومة شبببببببببيو ية، مثل تلك التي كان  باالتحاد السبببببببببوفيتي. وكان  هذا الحكومة 
حكومة دكتاتورية متوحشبببة، تسبببجن وتقتل عشبببرات اآلالف من األبرياء. وأماًل في 

ن ممتلكات الكنيسببة، السببيطرة على المسببيحية وإبادتها رلى األبد، صببادر الشببيوعيو 
ترخير حكومي. وبعد أن تسبببببببلموا السبببببببلطة، جمعوا رال بومنعوا الرعاة من العمل  

وببل الهيئببات المسببببببببببببببيحيببة في مؤتمر برومببانيببا، بلغ عببددهم أربعببة آالف، مببا بين 
مسببببببببباوسبببببببببة وأسبببببببببامفة ورعاة، في الةهو الكةير لمةنى الةرلمان، أمام صبببببببببورة كةيرة 

ا من السبببببببببببببجن والتعذيب والموت، بدأ القادة للدكتاتور الروسبببببببببببببي سبببببببببببببتالين. وخوفً 
المسببببببببببيحيون واحًدا بعد اآلخر يمتدحون الحكومة الشببببببببببيو ية الجديدة، معلنين أن  

 الشيو ية والمسيحية لهما نفس األهداف، ومن الممكن أن ينجحا مًعا.
متعلمي   ماع ريتشارد ورمةراند، مسي لوثريٌّ وان من بين الجالسين في هذا االجت

رفيًعا، وتوجته سببببببابينا. فنظرت سببببببابينا رلى توجها بعيون مت قدة بالغضببببببب تعليًما  
ومال  له: "ريتشبببببببببارد، مف واغسبببببببببل هذا العار عن وجه المسبببببببببيس، فهؤالء الرجا   
يبصببببقون في وجهه". فهمس لها ريتشببببارد ماناًل: "ربا مم ج بهذا العمل سببببتخسببببرين 

 اٍن".توجك". فأجابته سابينا: "ال أريد أن أوون مع توٍج جب
وهكذا نها ريتشبببببببببارد والب اإلبن للتحد ، وسبببببببببار رلى المنةر ونظر في 
وجوا الجالسبببين، وتحد  في مكةر الصبببوت، الذي نقل رسبببالته على الهواء للدولة  
بأوملها. وبك ر ورمةراند المسبببببببببتمعين بقوله: "من واجةي كراٍع، أن أمجد المسبببببببببيس، 

سبببببببلطات األرضبببببببية". وعندما تحد  فوالؤنا ال بد وأن يكون له في الةداية وليس لل
ورمةرانببد انفجر التصببببببببببببببفيل من كببل أرجبباء القبباعببة، ومفز الكثيرون على أمببدامهم 

فاحمر  وجه أحد المسببببؤولين الشببببيوعيين وصبببباح به ماناًل: "لقد تم سببببحب  هاتفين.
اإلبن بالتحد  منك". فأجابه ورمةراند: "أنا آخذ اإلبن في التحد  من هللا". فقطع 
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ون مكةر الصبببوت وانتهى االجتماع في حالة من االضبببطراب. وكان عنه المسبببؤول
وال من ورمةراند وسبببببابينا، يعلمان بأن ورمةراند سبببببيدفع ثمن جراءته، ولكنهما كانا  

 يؤمنان بأن األمر يستحل ما فعله.
ا في صبببببببببببببببباح أحبد أيبام اآلحباد المشببببببببببببببرمبة عبام  م، وبينمبا كبان   1948الحقبً

سببة، امترب  منه سببيارة سببوداء مجصببدرة صببوتا منذًرا  ورمةراند يسببير بمفردا رلى الكني
بالتومف، ومفز منها عمالء من الةوليس السببببر ي الشببببيوعي و بضببببوا على ورمةراند 
ودفعوا رلى المقعد الخلفي وانطلقوا رلى السببببببببجن. ومنذ تلك اللحظة لم تكن توجته 

 أو ابنه ميهاي يعرفان ما ربا كان حيلا أو ميًتا.
تة على  جوبون ورمةراند لسبببببببباعات تح  األضببببببببواء المثة  وبدأ المحققون يسببببببببت

عينيبه، ومبالوا لبه: "اوتبب أسببببببببببببببمباء كبل األشببببببببببببببخباخ البذين تعرفهم، وأين تقبابلهم 
وعالمتك بهم". وكان الشببببببيوعيون يريدون معرفة من سبببببباعدوا على اباعة ونشببببببر 
الكتب المقدسبة، وعلى أماون االجتماعات المسبيحية السبرية. ولكن ورمةراند رفا 

 ن يةوح بأي شيء يتعلل بأنشطة اآلخرين.أ
وهكبذا ببدأت رحلبة تعبذيببه، فبأجةرا الحرا  على الوموف لعبدة سبببببببببببببباعبات في 
صبندوق ضبي ل بي أشبواك معدنية حادة خارجة من جميع الجدران، فتور م  مدماا 
وارتعشبببببببب  رجالا. وعندما كان ينهار، كان  األشببببببببواك الحادة تمزق جسببببببببدا. كما  

يجلدونه ويطعنونه    وانوا يضبببببربون مدميه رلى أن تسبببببيل منها الدماء. وكان معذ بوا
بالسبكاوين ويصبيحون به مانلين: "لمابا ال تسبتسبلم؟ أن  مجرد جسبد ودم وسبتنهار  

بيه ماناًل: "أال توجد  شببببببببفقة في ملوبكم؟" فأجابوا: في النهاية". فسببببببببأ  ورمةراند معذ ِّ 
حياة بعد اآلن، ولن نجعاَمب على الشر الذي   بة لنا، هللا غير موجود وال توجد"بالنس
 ، فبإمكاننا أن نفعل ما يحلو لنا".نقترفه

لب، ومن دواعي سببروري أن  لد يسببوع وصببج فأخذ ورمةراند يقو  لنفسببه: "لقد جج
أشبببببببباركه آالمه". وعندما فشببببببببل معه االسببببببببتجواب والتعذيب، حاولوا غسببببببببل مخه، 
فسمحوا له بتناو  مسط مليل من غذاء الخناتير القذر، وكسرات من الخةز، وعل قوا  

رر رسببالة لمدة سبببعة عشببر سبباعة في اليوم، لشببهور وسببنوات. مكةرات صببوت لتك
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وكان فحوى هذا الرسببببببببالة هو: "الشببببببببيو ية صببببببببالحة أما المسببببببببيحية فهي حمامة، 
اسبتسبلم. الشبيو ية صبالحة أما المسبيحية فهي حمامة، اسبتسبلم". و"المسبيحية مي ِّتة، 

، ولكن ال يوجد من يحبك اآلن". وتسبةب غسبيل الم  في رصبابة السبجناء بالجنون 
 ورمةراند تعلل بإيمانه بالمسيس.

وفي أحد األيام، اسبببببببببببتدعى أحد المسبببببببببببؤولين الكبار ورمةراند، وعر  عليه  
الحرية والعودة رلى عانلته وحياة رغدة و يادة كنيسبببببببببة لوثرية للرومانيين، وما  له:  
"نحن بحاجة رلى رجل مثلك، فإبا كن  على اسببببببببببببببتعداد لمسبببببببببببببباعدتنا في محاربة 

يمكنببك أن تةببدأ حيبباة جببديببدة في الحببا ، فمببا مولببك؟" فببأجببابببه ورمةرانببد:  الخرافببات،  
"أحتببباج رلى بعا الومببب  ألفك ِّر في األمر"، وكبببان ورمةرانبببد يفتقبببد توجتبببه وابنبببه  
بشببببدة، فكان اإلغراء لقةو  عر  المسببببؤو  موي. فعاد رلى تنزانته، وألقى بنفسببببه 

ألر  األسبمنتية. وفي ووجهه رلى أسبفل وصبرخ هلل حتى يسباعدا. وبلل  دموعه ا
اليوم التالي اسببببببببتدعاا المسببببببببؤو  مرة أخرى، فقا  ورمةراند لهم: "ال أشببببببببعر بأنني 
مسبببببتحل أن أصببببببس أسبببببقًفا، فأنا لم أون مسبببببتحًقا بأن أوون را ًيا بل وال حتى أن  

أنا  - أوون مسبببببببيحيلا، فالمسبببببببيحيون األوانل بهةوا رلى الموت وهم يقولون ببسبببببببااة
أفعل بلك. لقد كن  أفكر في مةو  عرضك المخجل، ولكنني  ولكنني لم -  مسيحي

ال أسبببببتطيع مةوله". فسبببببأله المسبببببؤو : "هل تعرف معنى بلك لمسبببببتقةلك؟" فأجابه: 
"لقد فكرت جيًدا، وأشببببببببببعر بالسببببببببببعادة رن كن  أعاني من أجل ما أومن أنه ح يقة 

 محققة".
ند. ومد والحقا بدأ شببببببببباب شبببببببببيوعي، يدعى المالتم جريك، في تعذيب ورمةرا

أمرا هذا الشببببببببببباب بكتابة اعتراف يسبببببببببببرد فيه جرانمه التي ارتكةها ضبببببببببببد الحكومة 
ل آيات من الكتاب المقد  للسبببببببجناء في  الشبببببببيو ية. واعترف ورمةراند بأنه وصببببببب 
الزنزانات المجاورة له، مسبببتخدما شبببفرة "مور "، ولكنه كتب: "لم أتحد  أبًدا ضبببد 

يس، الذي وهةنا محبة ألعداننا. أنا أشبببببفل الشبببببيو ية، فأنا أحد تالمذة يسبببببوع المسببببب
 عليهم وأصلي من أجل تغييرهم، حتى يصبحوا رخوتي في اإليمان".
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اعتراف ريمببان ورمةرانببد وبببدأ في   كتيببب  فلو ح جريببك بهراوة التعببذيببب، والتقط
مراءته. وما أن بدأ في القراءة، حتى الن  تعةيراته الصبارمة، ووضبع هراوته جانبا 

على وجهه االضطراب، وسأله: "لمابا تقو  بأنك تحةني؟ أنا أعرف  وفغر فاا وبدا
أن هذا رحدى الوصببببببببايا المسببببببببيحية، ولكنني ال أومن بأنه يوجد من يسببببببببتطيع أن  
ا سبجنني لسبنوات، ومد حرمني من الطعام  يطب ِّقها، فأنا ال أسبتطيع أن أحب شبخصبً

 وعذ بني".
وصببببببببية، فعندما أصبببببببببح   فابتسببببببببم ورمةراند وما : "األمر ال يتعلل بتطةيل  

لدت من جديد بشبببببببببخصبببببببببية جديدة، مليئة   مسبببببببببيحًيا، كان األمر كما لو كن  مد وج
بالمحبة". و ال ينامشبان المسبيحية والشبيو ية لمدة سباعتين. وبحجة التحقيل، أخذ 
جريك يسببتدعي ورمةراند كل يوم لمدة أسببةوعين تقريًبا، ليسببتمع عن محبة المسببيس 

مل وما : "لقد نشبببأت كملحد، ولن أوون أي شبببيء آخر"، فتنه د جريك بع  ؛وغفرانه
ولكنه بدأ في اإلنصبببات الجيد رلى ورمةراند وفي دراسبببة الكتاب المقد ، وسبببرعان 
ما وضبببع ثقته في يسبببوع المسبببيس. وفي اليوم التالي، ومف الضبببابط الشبببيوعي في 

 رتظباهتيب ه الرسببببببببببببببمي واعترف بخطبايباا لورمةرانبد. ومنبذ بلبك الومب ، كبان جريبك ي
بأنه ضابط مجخلِّر للشيو ية، ولكنه كان يساعد السجناء سرلا بأمصى ما لديه من 
َف أمرا، وأصبببببببس هو اآلخر واحًدا من  موة. لكن لم يماِّ وم  اويل حتى اوتجشببببببِّ

جنوا من أجل المسيس.  الذين سج
وبعد مجضببببي ثماني سببببنوات ونصببببف، تم راالق سببببراح ورمةراند فجأة، وبلك  

خارج بوابات السبببببببجن وهو رلى  جماعي، ودفع به الحرا   بعد رصبببببببدار مرار بعفو  
يرتدي ثياًبا رث ة مذرة، فشبببببببل  اريقه رلى بوخارسببببببب ، حتى وصبببببببل رلى باب منزله 
األمبامي، ولم يكن يبدري ربا مبا كبانب  توجتبه وابنبه حجر ْين أم سببببببببببببببجيَنْين، حي ْين أم 

 يقة ثم صببببببببببببرخ "أبيل" شبببببببببببباًبا اوياًل، حدق به لد  َتْين. وعندما فجتس الباب، وجدمي ِّ 
ا، ولم يكن  وكبان هبذا الشببببببببببببببباب ابنبه ميهباي، يةلغ من العمر ثمبانيبة عشببببببببببببببر عبامبً
ورمةراند مد رآا منذ أن كان في التاسبببعة من عمرا. وجرت سبببابينا رليه من المطب  

 وتعانقوا جميًعا.
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"أريد أن أخةركما بشببببببيء. ال وما  لهما ورمةراند، وهو يحاو  رخفاء دموعه:  
ببببأنتفتكر  مع    لةهجببببة، فلقببببد جئبببب  من بهجببببة التواجبببدني جئتكم من الةؤ  رلى اا 

المسببببيس بالسببببجن، رلى بهجة التواجد معه في أسببببرتي". وما  له ميهاي: "أبي، لقد 
واجهبَ  الكثير، وأريبد أن أعرف مبا تعلمتبه من آالمبك". فباحتضببببببببببببببن ورمةرانبد ابنبه 

ثانًيا: المسببببببببيس   ،اك رلهأواًل: هن  ؛وأجابه ماناًل: "وان هناك أربعة أشببببببببياء في بهني
وأخيًرا: المحبة هي أفضببببببل الطرق". فأومأ   ،ثالًثا: هناك حياة أبدية ،هو مخلصببببببنا

 ميهاي برأسه وأخةر والدا بأنه مد عقد العزم مؤخًرا على أن يصبس را ًيا".
من الوعظ أو االنضبببببمام رلى أي عمل   يالحظ أن السبببببلطات منع  ورمةراند

ديني، ولكنه بذ  نفسببببببببببببه مع توجته سببببببببببببابينا في خدمة الكنانس السببببببببببببرية. وكان 
ا فى  ورمةراند يعظ لمجموعات مسبببيحية مختةئة في األدوار التحتية والعل ِّيات وأيضبببً
الميبادين المفتوحبة. وإبا سبببببببببببببببألهم أحبد عن تجمعهم وترنيمهم كبانوا يجيةون: "نحن 

د ميالد". وكان العديد من األسببببر المسببببيحية الصببببغيرة تحتفل بأوثر من نحتفل بعي
ثالثين أو أربعين عيد ميالد في السبنة الواحدةل وكان ورمةراند يعرف بأن نشباااته 
ال بد وأن تجكَتشبف من الةوليس السبر ي، فكان كثيًرا ما يصبلي ماناًل: "ربي ربا كن  

ا بالسبببجن أسبببتطيع مسببباع ني رليه  تعلم أن هناك أشبببخاصبببً دتهم وإنقاب أرواحهم، فرد 
 وأنا سأحتمل بلك بكل سرور".

وبعد أن مضببى ورمةراند سببنتين حرلا، هجم  الشببراة السببرية على منزله في 
وسببببببببط الليل واعتقلوا مرة أخرى، حيث مضببببببببى خمس سببببببببنوات أجَخر من التعذيب. 

نس  ولكن عنبدمبا أجالل سببببببببببببببراحبه مرة أخرى، عباد رلى عملبه مبباشببببببببببببببرة ليخبدم الكنبا
السببببببرية. وكان مسببببببيحيو العالم الحر، يقدمون المسبببببباعدة بتهريب الكتب المقدسبببببة  
والكتب المسبيحية واألموا  للسبر المسبيحية المنكوبة. وكان  رحبة ورمةراند البقاء 
في رومانيا، ولكن مادة الكنانس اسببتحثوا ليرحل ومالوا له: "ون صببوت المسببيحيين 

 المضَطَهدين رلى العالم الحر".
آالف دوالر للحكومة   10هكذا دفع  مجموعتان مسببببببيحيتان فدية  يمتها  و    

الشبببببيو ية، حتى يطلقوا سبببببراح ورمةراند وأسبببببرته ليخرجوا من رومانيا. ومةل رحيله 
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أخةرته الشببراة السببرية، أن يذهب رلى الغرب ويتكلم عن المسببيس مثلما شبباء، وأال 
لونه". ومةل رحيله من يتحد  بشببيء ضببد الشببيو ية حتى ال يخطفه عمالؤهم ويقت

رومانيا، وضع ورمةراند وردة على مةر أو  مسؤو  شيوعي أمر باعتقاله وتعذيبه، 
وما  ورمةراند: "أورا النظام الشببيوعي ولكني أحب النا ، فبإمكان الشببيوعيين متل 

 المسيحيين، ولكنهم لن يستطيعوا متل محةتهم تجاا أولئك الذين متلوهم".
ا رلى أمريكا، وأسبببسبببا هيئة للمسبببيحيين المضبببَطَهدين  ووصبببل ورمةراند وسبببابين

وكان  هذا الهيئة ترسبببببببببل الكتب  "صبببببببببوت الشبببببببببهداء".حو  العالم، وأالقا عليها 
المقدسببة ألسببر المسببيحيين الشببهداء، وتشببجعهم وترسببل لهم رعانات، وكان  تجخةر  

 العالم عن األعما  الوحشية التي تجرَتكب ضد المسيحيين.
م، عبباد ورمةرانببد   1989ة الشببببببببببببببيو يببة برومببانيببا عببام  وبعببد انهيببار الحكومبب

وتوجته سببببببببابينا رلى أر  الوان، حاملين رسببببببببالة يسببببببببوع المسببببببببيس رلى الكنانس 
ا التلفزيون القومي. ومد أسببببببسببببببا مكتبة مسببببببيحية ومطبعة لنشببببببر  المزدحمة، وأيضببببببً

حد. ومد عرضببب  عليهم الحكومة وتوتيع الكتب المسبببيحية ومسبببتلزمات مدار  األ
مكانا ليخزنا به الكتب، واتضببببس لهم أن هذا المكان كان فيما سببببةل تنزانة يدة  الجد

فقا  ورمةراند وهو يكتم دموعه، التي سال    ؛حجبس بها ورمةراند لمدة ثال  سنوات
  ،عندما رأى الزنزانة مليئة بالكتب المسببببببيحية: "لقد فعل هللا أفضببببببل ما يمكن عمله 

 وابتسم مةتهًجا".
ر كل من ورمةراند   وسابينا بغفران يسوع المسيس مستحث ْين الرومانيين أن  وبش 

يغفروا للشببببيوعيين، ويصببببل وا من أجل رجوعهم رلى هللا. وكان  رسببببالته التي كتةها 
منذ عشببببببببرين عاًما هي نفسببببببببها: "أحةوا مضببببببببطهديكم، أحةوا نفوسببببببببهم وحاولوا أن  

 تربحوهم ليسوع المسيس".
... 
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يدة مانلين: "مسبببببببببببببتحل أن  أن تأخذ السبببببببببببببفر وتفتس جدوهم يترنمون ترنيمة  
هلل بدمك، من كل مةيلة ولسبببببببببببان وشبببببببببببعب وأمة،    بجبح  واشبببببببببببتريتناختومه، ألنك  

 (10-9: 5وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على األر ". )رؤيا 
ولما فجتس الختم الخامس، رأي  تح  المذبس نفو  الذين مجتلوا من أجل كلمة  

التي كان  عندهم. وصرخوا بصوت عظيم هللا ومن أجل مانلين: "حتى  الشهادة 
ا السيد  أيها  على  متى  الساونين  من  لدماننا  وتنتقم  تقضي  ال  والحل،  لقدو  

أن يستريحوا تمانا يسيرا أيضا  فأجعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وميل لهم األر "،
- 9: 6يجقَتلوا مثلهم. )رؤيا   حتى يكمل العةيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا، العتيدون أن 

11 ) 
ناتلة من السببماء من عند يدة،  جدوأنا يوحنا رأي  المدينة المقدسببة أورشببليم ال

من السبببماء مانال: "هوبا  وسبببمع  صبببوتا عظيما هللا، مجهيأة كعرو  مجزينة لرجلها.
نفسبببه يكون  مسبببكن هللا مع النا  وهو سبببيسبببكن معهم وهم يكونون له شبببعبا،  هللا

من عيونهم، والموت ال يكون فيما بعد، وال  وسببيمسببس هللا كل دمعة معهم رلها لهم.
)رؤيا  .األمور األولى مد مضببببببببب " راخ وال وجع فيما بعد، ألنيكون حزن وال صببببببببب

2:21-4 )             
 

ثم جاء رلي  واحد من السبعة المالنكة، الذين معهم السبعة الجامات المملو ة  
 الضربات األخيرة، وتكلم معي مانال: "هلم فأريك العرو  امرأة الخروف. من السبع

عا ، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة،    عظيم   جةل  رلى  بالروح  بي  وبهب
ناتلة من السماء من عند هللا لها مجد هللا، ولمعانها شبه أورم حجر، كحجر يشب  

 ( 11-9:21بلوري. )رؤيا 
 

 

 


