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المقذمة

منالأؤلالجزءموضوع،"1انمحولةناجيلالأ9ركزت-ا

العجائبيةأعمالهفعالجت،الإنسان-الإلهيسوععلى.!!المنحولات

ومعارف،موتىوإقأمة،مرضىشفاءاتالدنياملأتالتىالخارقة

...وقيامتهموتهحتى،العلنتةبحياتهمرورا،طفولتهمنذ،...غيبيه

الزمانذاكمألوفإنه.وأسلوبهاالأناجيلهذهمضموناختصارفيهذا

به.المؤمنينإقنأعطريقةوفيالمسيحلوهئةأفهمفي

موضوع،"المنحولةوالرسائل"الأعمالشأنأيفأهوكذلك-2

أعمال،وأسلوبهامضمونهافي،إنها."المنحولات9منالثانيالجزء

،ركزتلقد.الخارقةالمعفمأعمالمثلمثلها.الخارقةوالتلاميذالرسل

وإقامة،أيديهمعلىجرتكثيرةشفاءاتعلى،بهلإيمانهمشهادة

شباكفيأوقعوهمكافرينحكامابهافأقنعوا؟غيبتةومعارف،موتى

كنيسةهيوهناكهناأسسوهاالتيالكنيسةأنعلىودتوا؟إيمانهم

وتبشيرالكرازةفيالزمانذاكمألوفأيضاإنه...جامعةرسولئة

المؤمنين.وتثبيتالكافرين

الثالثالجزءموضوع،"المخولة!الرؤىشأنأخيراهووكذلك-3

أبوكالبتي،،رؤيويأسلوبهوأيضأأسلوبها.!!المنحولاتمن

النصر،سيدةدير؟8رقم،،الثرقفي،الكيسةسللة،المخولةالأناجيلكابراجع-ا

http://kotob.has.itصفحة.042؟9991سنة؟غوسطا-نيه
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وفيالأزماناخرفيللأبراريحدثماهوومضمونها؟أخروي

تربكأنيجبلا،وأسلويهابمضمونها،+الرؤى*هذه.السماوات

ذاكأسلوبمالوفمن،أيضأ،إنها؟إيمانهفيوتشككه،القارئضمير

بإيمانهم.الأرضأهلإقناعوفي،السماوئينسعارةفهمفيالزمان

العافة،انحولات"مقدمة9فيمطؤلاقلناهماإلىفبالإضافة-4

فيونشرهاترجمتهاأهمئةونلمسنرىزلناما؟الأؤلالجزءرأسفي

عنمنأىفيتبقىأنالقغةهذهفيالكنيسةعلىليسإز.العربيةالفغة

مبهماتومن،وعباداتهاوطقوسهاتعاليمه!أمنللكثيرجذامهئممصدر

هذهجوانبهاأضاءتالتيوالمدنيالكنيسيالتاريخمراحلبعض

.!"المنحولات

16/7/9991نس!يهفي

قريجوزف.ا
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بطلىللىعيال

:نصوصأربعةالأعمالهذهتشمل

حوادثهتجري:وبطليموسبطرسإبنة-ا

.5391عامبالقبطيةعليهعثر.أورشليمفي

.الأولبالنصمرتبط:البستاني-إبنة2

أصلهاالعذرئةفيلاتينيةمقالةاختصرته

القذيسإليهوألمحيريشيليانى\،

.أوغسطينوس

فيمنهالأهمالقسمنجا:بطرساعمال-غ

هذهمنالرومانىالجزءوهو.لاتينيةترجمة

يعزفنالكنه.مجهولوضعهمكان.الأعمال

.موالثالثالثانيالقرنينفيالمسيحيةإلى

شيعتبئته.وواسعةسريعةشعبيةشهد

ئثبتكنسيأ.حظرهإلىأدىمما،مسيحية

وبولس.بطرسلأعمالجامعأنصأهنا

:الرسولبطرسالقديسإستشهاد-4

فىبطرسأعمالمنالباقيالوحيدالنص

كلإلىترجم.الأصليةاليونانيةاللغة

القديمة.الليتورجيةاللغات

."يوحناعمالراجع!-1
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بطليموس9بطرسإبنة

إلىوجيءالجمعالتقىالأحد،،الأسبوعمنالأولاليومفي

تجاسرالجمعفيأحدهمانوالحال.ليشفيهمكثربمرضىبطرس

يبصرون،كثراعمياناجعلتحضورنافي،بطرس"ياله:القولعلى

ذويوساعدت،يمشونكسحاءوجعلت،يسمعونصئماوجعلت

نمتالتيعذراء،هيالتيابنتكلمإذاقوئ،إليهموأعدتعاهات

مشلولةالواقعفيانهاتنجدها؟فهالم،اللهباسموآمنترائعبجمال

شفيتهم،الذيننرىاننا.الزاويةفي،هناكمعاقةوترقدكئأ،الجنب

.(1بابنتكتهتململكنك

لمجسدهالميعلموحدهاللهبنيئ،"ياله:وقالبطرسابتسمإذاك

إنماضعف.أوعجزعنعطاياابنتييمنحلااللهانإعلم.يشف

مستديراأكثر،هناالموجودونالناسوليؤمنبقوةبذلكمقتنعالتكون

صحةفيهؤلاء،كلأمامسيري،وحدك..قوميلها:أقولابنتينحو

.ا"(1إليئوتعالي،تامة

لهموقال.حدثبماالجمعفاغتبط.بطرسإلىومضتقامتإذاك

منأيأمامضعيفأليساللهبأناقتنعقلبكمان"ها:بطرس

لابنته:بطرسوقال.اللهوسبحوابعدأكثرفرحواعندها."طلباتنا

10،1وليلكمفيدذلكلأن،عاجزةوعوديأرقدي،مكانكإلى"إرجعي

كانت.كماوعادتمكانهافيورقدت،كانتحيثإلىالصبئةورجعت

رهنالقديمةالعصورفيكانتالفتاةانالتذثرينبغيإنما،مستغرببطرسموقف-1

تتزوجلمطالماأبويها

http://kotob.has.it
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عاجزةبطرسإبنةل!ا.ا

ابنته.تشفىبحيثليتصرفبطرسإلىوتوشلبكىالجمعكل

بهاززقتفيومولي.لهامفيدذلكالحيئ،"بالرفي:بطرسلهمفقال

اليوملكو"لدت،بطرس"ايا؟الربليوقالرؤيا،الواقعفيليعرضت

جسدهااحتفظإذا،كثيرةنفوساستؤلمهذهلأن.عظيمةمحن

الجد.محملعلىالرؤياأحمللمأناإنما011بصخته

لجمععثرةحجرغدتالعمر،منالعاشرةالفتاةبلغت"وعندما

يطلبها،العالمهذافيثريرجلوهو،بطليموسوأرسل؟الرجالمن

فجذد.أمهاتوافقولم.أمهامع1الحفامفيالفتاةرأىوقدللزواج

بطليموسرجالوضعوقد100021يستطعولم.عدةمراتمساعيه

أمهانزلنا،بذلكعلمناوحين.ومضواالمنزلبابأمامالصغيرةالفتاة

مشلولجسدهامنكاملوجانبالصغيرةابنتناووجدناوأنا

الربممجدينفحملناها.الرأسإلىالقدمينأصابعمنومتصفبة

تبقىسببلأيهاكم.والهلاكوالدنسالعار،منخادمتهصانالذي

.اليومحتىالحالهذهفيالصغيرةالفتاة

بطليموسءاهتدإ.أ

إلىعادلقد.بطليموسفعلماأيضاتعرفواأنلكمينبغي"الآن

،بغزارةالمسكوبةالدموعوبسببله،حدثلمانهاراليلاحزيناذاته

الساعةفيبهوإذا.نفسهويشنقيمضيأنوقررأعمىأصبح

نورايرى،نومهغرفةفيوحيداكانوفيما،اليومذلكمنالتاسعة

حيث،اليونانيةالروايةفيخصوصاغالبلكنه،القديمالعهدفيموجودالحافزهذا-1

انتحار.و!شاريعخطفحوادثوترد،مشؤومةعطيةالجماليقذم

بكارتها.لإنقاذالرسولبصلاةشئتوكيفالفتاةخطفالناقصالنصيروي-2
http://kotob.has.it
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نا،بطليموسا"ياله:يقولكالىصوتأوسمعالمنزلكلأضاءعظيما

كانبي،أنتآمنتأنكوبماوالعار.للف!ماد1أنيتهيخصصلمالله

فيهاتتعرفأنعليكوالتيخاعشيهيالتيالعذراءتلطخألاعليك

قمإنما.واحدةروحاإليكمااطظدطبةباأصبحتلأنني2،لكأختإلى

،مجديترىوسوفبطرسالرسولمنزلإلىعجلعلىوامض

.11وسيخبرك

ليرشدوهالأمررجالهفأعطىمهملا،يبذلمبطليموسان"والحال

المسيحيسوعبقدرةلهحدثماكلقالإلي،قدموحين.إليئويقودوه

المسيح"فيجمغورجانفسهاوعينيجسدهبعينيرأىإذاك.رثنا

بطليموسدخلذلكوبعد.اللهعطيةلهموقدمصالحاتلهموصنع

ربه.إلىومضىالعالمهذافغادر،راحته

التيابنتيباسمصغيرةقطعةكتب،أوصىحينانه"والحال

بالقوامة،إليعهدالذيوأنا.وشفيباللهالواقعفيامنبفضلها

أنافلاذلك،علىشاهدوالله،الحقلفبعتغيور،كرجلعليئبماقمت

ثمنمنبشيءأحتفظأندونمنالحقلبعتنعم،100031ابنتيولا

للحزانى.كاملااطبلغخصصتإنما،الحقل

لههمالذينيتعفداللهان،المسيحيسوع4خادمياإذا،"إعلم

إذا،الآن.نسينااللهبأننعتقدبينماواحد،لكلصالحهوماويهيىء

التيهيترمقنا،اللهورأفة.ونصلونسهرلنتحشر،،الإخوةأيها

01(ننتظرها

عمومأالشخصأوالبشريالجسدوإلى،المرأةإلىتشيرإستعارذ-1

الذينالأزواجإلىبالنسبةحتىاالمعموديةبعدالطهارةالمتعففينفرضإلىتلميح-3

وأخواتإخوةيعيشواأنعليهم

بالماليحتفظالموابنتهبطرسانالقصيرالناقصالنصفي-3

http://kotob.has.itالبدءفيالسؤالطرحالذي-4
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المسيحإسمممخدا،كفهمحضورهمفيكثيرةخطبأبطرسوألقى

بيته.إلىوعادقام،وزعهوبعدما.خبزأ\كهموأعطاهم،الرب

2.بطرسعمل

الإفخارستيا.خبز-1

منمأخوذفصلإلىالإشارةفييفيداالنصاخرفيالمفردفيالموضوعالعنوان-2

كتاب
http://kotob.has.it
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البستانيإبنة

لأبيها-الوحيدالولدكانت-عذراءإبنةلهكانتبستانيسأل

بأنالرسولأجابهصلى،وبعدما.أجلهامنصلاةيتلوأنبطرس

ماتتالفوروعلى.نفسهايناسبماالأخيرةهذهيمنحسوفالرب

منالإفلاتاللهعنددوماوالمستحدتالملائمللمكسبايا.الفتاة

11!الدموكبرياءاللحمعجرفة

هذه،السماءنعمةبعظمةالمعترفوغيرالمرتاب،الشيخذلكلكن

.الوحيدةابنتهيقيمأنبطرسإلىتوسل،اللهخيراتإذاوالجاهل

أيامبعدالشيخمنزلفييقيمجاءهؤمنبأنهادعىرجلاانوالحال

أبدا.الظهورإلىالإثنانعادوما،الفتاةفأغوى.قيامتهامنقليلة

2بطرسخطابا.

ابنته:موتبمرارةيشكوكانالذيأحدهمعلىمجيبا،بطرسقال

كمآهالجسد،ضدصراعاتمنكمأه،الشيطانهجماتمنكم"أه

تكنلمانكلوكمادموعأ،وتذرف.تحاشتالعالمهذامصائبمن

.11ذلكمنبالذاتأنتربحتماتعلم

النص.واضعتاليفومن،الأرجععلىشرحالمقطع-1

البستانيتاوهاتعلىبطرسجوابمنجزءهنالدينا-2

http://kotob.has.it
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وبولسبطرسأعمال

القرنمنيبدوالذي،المنحولهذامؤئف

وأعمالبطرسأعمالجمعم.الثالث

عناصرمنمهذبجديد،نتاجفيبولس

الآنفان.النصانيحتويهاالتىالهرطقة

سمعانلمقاومةمخمئصالنصمنجزء

الغنوصية.معلميقدامىأحدالساحر،

قأمامبراطورا،نيرونكانعندما،روماإلىبولسالرسولجاءإذ

وكان.الرسولكلامسمعواالذينوالمشركيناليهودبينعظيمخصام

يكونواأنمنبدلاجديدةبأفكارتعفقهمالمشركينعلىيعيبوناليهود

يلومونهموكانوا،موسىلسانعلىالرببهاأوصىلشريعةأمناء

تبقون،ومثلهم،الأوثانعبدةلعمىموازعمىفيتظلون"إنكم:قائلين

.((الرفيلدنمكروهين

كاننتمبيهة،وأخرىالأشياءهذهيقولوناليهودكانوعندما

عنوتخفيناتبعناهاحتى،الحقيقةسمعناأن"ما.يجيبونالمشركون

الأنبياء،ومعجزاتاباثكم،فضاثلقرأتمفقد،أنتمأمااخطائنا"

ورأيتماأقدامكمتبللواأندونمنالبحروقطعتم،الشريعةوتلفيتم

واخرالنهارخلالالسماءفيسحابعمودوظهرمبتلعين،أعداءكم

الصخرمنمياهوجرتالسماء،منالمنوأعطيتم،الليلخلالنارمن

هذهوعبدتمعجلبرأسوثنالكمصنعتمذلك،كلوبعد،لأجلكم

الذيذاكباللهاعترفنا،معجزةأينجدلمإذ،ونحن.الصورة

،(.كفركمفي،رذلتموه

http://kotob.has.it
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إبراهيموعد.ا

بولسلهمقال،الصورةهذهعلىيتخاصمونكانواوعندما

بل،بينهممافيلشجاراتهكذايستسلمواألاعليهمإنالرسول

تئم!قدلإبراهيماللهأقامهالذيالوعدأنبالأحرىيعتبرواأنعليهم

فلا،نسلهميراثفيحصةلهاستكونالأممكلبأنوعدهفقد

الشريعةضدخطئواقديكونونالذينكللأن.اللهلدىلأحدتفضيل

بلابالواجبأخفواقديكونونوالذين،القانونبحسبسيحاكمون

حدإلىقداسةالإنسانمشاعرفيفثمة،قانونبلايهلكونشريعة

يعاقبأنأجلمنشر،هوماوينبذخيرهوماغلىطبيعيايثنيأنه

فعلأ.استحقوامنويكافىءمنبوذونهممن

إبراهيمفرحأ.

اليهودأنذلكمننتج،مماثلةوأخرىالأشياءهذهبولسقالوإذ

للذينبطرسوقاليالحون،كانوااليهودزعماءلكن.لانواوالمشركين

نإ!إخوتييا"إسمعوا،:معابدهمدخولليحرمعليهيضغطونكانوا

أتيأوريئأكرسيهعلىيجلسبانداوودالأبوعدوقدالقدسالروح

ولدتلقد،ابني*أنتالسماء:أعلىمنالآبلهقالمن،بطنهثمرةمن

إتمامأجلومن.عليهحمدأأمراوكمصلبهالذيهوإنه"،اليوم

الأمور،هذهكليتا"لأأنأراد،البشريللجنسالضروريالخلاص

الموضوعيسوعضلعمنكذلكأدم،ضلعمنصنعتحواءأنوكما

تغضثن.ولافيهاعيبلاالتيالكنيسةتصنعأنيجبالصليبعلى

من،ويعقوبوإسحق،إبراهيمأبناءلئىالمدخلهذافتحالله"إن

إذأاهتدواالمعبد.نكثفيوليسالكنيسةإيمانفييكونواأنأجل
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النبي:هتفلذا.تئماللهبهوعدهفما،أبيكمإبراهيمفرحوادخلوا

رتبةعلىالأبدإلىكاهنأنت،يندمولنذلكعلىعاهدالرب11

العالمأجلمنقذمعندماالصليبعلىكاهنأوأصبح.+ملكيصادق

.(1دمهوذبيحةجسدهقربانبأسره

كبيرقسمأمن،مماثلةوأخرىالأشياءهذهوبولسبطرسقالوإذ

الرسولينتعاليمبرفضقرارأاتخذواجدأوقليلونالشعبمنجدا

علانية.وتحذيراتهما

كثرإهتدا،.3

وعظيدفرهاسلطتهمرأواوقد،المشركينوكهنةالمعبدزعماءلكن

بطرسمنالشعبتذفرأثاروابحيثأقوالهمعبرتصزفوا،الرسولين

أمامالساحرسمعانوعطموا،نيرونلدىوشكوهما.وبولس

عبرالأشخاصمنيحصىلاعددالرفيإلىاهتدىففيماالامبراطور.

الحاكمامرأةوأغريبين،،نيرونامرأة،ليفيةأنحدث،بطرسخطابات

تعلقبولسوعظجراءومن.زوجيهماعنوابتعدتا،اهتدتاأغريبا،

ناسإليهيأتيوكان؟العسكريةالخدمةعنمتخلين،بالربكثرناس

مسيحيين،أصبحواوقد،الخدمةاستئنافيريدونولا،الملكغرفةمن

القصر.إلىالعودةولا

سمعانسحر4.

منالإكثارعلى،المؤذيالشعبتذفريدعمه،سمعانوتجرأ

يرونكانواالذينوكلودخالا.ساحراكانأنهمؤكد)،بطرساغتياب

يحرككان.بهيؤمنونكانواسمعانيصنعهاالتيالآياتباندهاش

الفضاء.عبرراكضانفسهويظهرفولاذ؟منوتماثيلفولاذمنثعبانأ
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بطرسوايات.ه

بمواعظه،،العميانويجعل،بكلمتهالمرضىيشفيكانبطرسلكن

ينبغيللشعبيقولوكان.الموتىويقيمبأمرهالشياطينويطرد،يرون

احتيالاتهاكتشافأيضابلبسمعان،الافتتانتحاشيفقطليس

.الشيطانإلىانتماءعلىالظهورمنخوفا

نيرونامام60

سمعانالساحريكرهونكانواالورعينالرجالكلأنإذاوحدث

بسمعانيؤمنونكانواالذينفيمافاسدأ،رجلاكانأنهويؤكدون

وبلغت.إلهأكانسمعانوأنبالسحرمولعاكانبطرسأنيؤكدون

كانوإذ.إليهسمعانيأتيبأنفأمر،نيرونالامبراطورالأقوالهذه

البدءفيظهربحيث،هيئتهيغئربدأالامبراطور،حضرةفيسمعان

،وعمرهجنسهيغيروكان.يافعاذلكوبعدشيخا،ثمومن!لاا

نيرونرأىوعندما-كثيرةمختلفةهيئاتخذ،الشيطانوبوساطة

إنهيقولكانبطرسالرسوللكن.اللهابنكانسمعانبأنظن،ذلك

وخصم،اللهوصاياكلعدو،حقيرأوساحرا،كاذبالصئاكان

الجميع.أنظارأمامإثمهتبئيئسوفاللهإرادةوإن،الحقيقة

الامبراطورمخريض7.

أيهاإلي،"استمع:نيرونإلىأتىوقد،سمعانقالإذاك

،بطرسطالماالسماء.مننزلتوقداللهابنأنا.الساميالامبراطور

الشر.تضاعفالآن.أحتملهكنت،وحيداكان،رسولبأنهيدعيالذي

لموإذا.بطرسمثليبشئر،كذلكويتهمنيصثلهيتئالذيفبولس،

.1(تثبتلنإمبراطوريتكأنالمؤكدفمنإهلاكهما،علىتقدم
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أمامه.إلىوبولسببطرسيؤتىبأن،القلقملؤه،نيرونأمرعندها

فقال،نيرونأمامسمعانوالساحرالمسيحرسولامثلالغد،وفي

نيرون:وقال0(1اليهودنسلمنالناصريذلكتلميذاهما"ها:سمعان

قاومتكماليهوديةفيمدينة"إنها:سمعانفأجاب؟"الناصرةهي"ما

البشركليعلمالله"إن:نيرونوقال0"معلمهماخرجومنهادوما،

أفسدالبنبمرمنجنس"إنه:سمعانفقالتضطهدهما؟(1فلمويحئهم،

تتصزفون"لم:لبطرسنيرونفقال.(1بييؤمنلئلاكها،اليهودية

؟"أصلكمضدالغدربهذا

أناإنما،الجميعخداعاستطعت"لقد:لسمعانبطرسقالعندها

وعندما.بهمغررتالذينضلالهممناللهأخرجوبوساطتي،،ابدا

تتجزأجسارةبأياستغربعليئ،التغلبتستطيعلاأنكمنتحققت

الانتصارعلىقادربأنكتعتقدانكلوكماقيصر،أمامالمثولعلى

.1(المسيحتلاميذعلىالسحريبفنك

سمعانيذعيمن"إنه:بطرسفقال؟"المسيحهو"ما:نيرونوقال

وأعماله،شراالاكثرمنرجلسوىليسلكنههو!بأنهالساحر

حدثماذا،الساميالامبراطورأيها،تعلمأنأردتإذاإنما"شيطانية

بيلاطسبهابعثالتيالرسالةفتناول،المسيحشأنفياليهوديةفي

بتناولنيرونفأمرالأمور.(1تلككلهكذاتعلم،كلوديوسإلىالبنطي

حضرته.فيوقراعتهاالرسالةتلك

سمعانإمتحان8.

أهكذا،بطرسيالي،"قل:نيرونقال،الرسالةقرئتوعندما

كان،هكذا،أخادعلاأنا"نعم،:بطرسفأجابالأمور؟"تلكحدثت

بهويحيطالاكاذيبملؤه،هذاسمعانإن.الساميالامبراطورأيها
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فيإن.إنسانسوىليسأنهرغمعلى،إلهانفسهيعتبر،النفاق

لاالذيجلالهلأن،والإنسانباللهالكاملالانتصارالمسيحيسوع

سمعانفيلكنالبشر.لنجدةبالمجيءمتنازلا،الإنسانارتدىيدرك

البشر."لإيذاءيجهدالإنسانوعبر،والشيطانالإنسانجوهري

يكونأن،الساميالامبراطورأيها،مستغربإنني":سمعانوقال

كاذب،جاهلخاطىءسوىليسالذيالرجللهذامااعتبارلديك

لئلاإنما.قدرةكلمنومجزد،العلمولا،الكلمةموهبةيملكولاجدأ،

."منهليوالانتقامبالمجيءملائكتيامرسوفالعدو،هذاأكثراحتمل

الذينالعكسعلىهمإنهمملانكتك!أخشىلا!أنا:بطرسفقال

تريدالذيرئ!للمسيحاللتينوالثقةالقدرةفييخشوننيأنعليهم

.(1بمظهرهالظهورباطلا

الوهتهيحبتالذيسمعانتخشىألا،بطرس"يا.نيرونوقال

القلب،أسرارتسبرالتيالألوهةفيهكانت"إذا:بطرسفقالبوقالع؟"

اذنيكإلىاسووسوف.أعملماذااوأفكربماذاالآنليفليقل

"اقترب:نيرونوقالبه."أفكرماقائلا،الكذبعلىيجرؤلئلا،بفكري

الشعيرمنبرغيفيأتونيبأن"مر:بطرسفقال.(1بهتفكرماليوقل

قالسزأ،الرغيفوأعطيالأمرهذانفذوعندما.(1خفيةإياهوئعطوني

ليرور:فقالعمل."ماأوقيلمابه،فكرماسمعان"ليقل:بطرس

وظهرميتأأقامالذيهوذلك،يجهلسمعانأنأصذقأنتريد"كيف

إنهقالماكلاتموالذيرأسهقطعمنأيامثلاثةبعدتماماحئا

فقال."أماميالأمورهذهيفعللم"لكنه:بطرسوقال؟"سيفعله

السماءمنبالنزولملائكتهأمرلأنه،حضرتيفيفعلها"لكنه:نيرون

ا!ثرهومافعل"إذا:بطرسوقال."جاؤواوقد،إليهوالمجيء
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فقال."بهفكرتمافليقلذلك؟منأقلهومايفعللافلمإدهاشا،

".بينكماأوفقأنأستطيعلاإنني؟سمعانيا،رأيك"ما:نيرون

فرد."عملتماأوبهفكرتمابطرس"ليقل:سمعانوأجاب

أكونعندماسمعانبهيفكرماأعلمأننيعلىأبرهنسوف11:بطرس

منماأنالامبراطور،أيها"تعلم،:سمعانوقال."بهفكرماقلتقد

."يكذببطرسإنذلك،ومع!وحدهاللهإلاالبشر،أفكاريعرفأحد

به؟أفكرماذاإذأقل،اللهابنبأنكيدعيالذي"أنت:بطرسفأجاب

0(1سزاعملتماذلك،استطعتإذا،أكشف

كفهفيووضعهوكسرهأخذهالذيالشعيررغيفبطرسوبارك

منتمكنهلعدمساخطأ،سمعانصاحعندهاالأيسر.كمهوفيالأيمن

حضرةفيوتلتهمه،كبيرةكلاب"لثتي:الرسولسرعنالإفصاح

.بطرسعلىوانقضتت،البنيةخارقةكلابظهرتالفوروعلىقيصر."

فما،للصلاةيديهباسطا،باركهالذيالخبزالكلابأرىبطرسلكن

إنني"ها:لنيرونبطرسفقالالفور.علىاختفتحتى،لمحتهأن

،سمعانبهيفكركانماأعلمكنتأننيبأفعالبلبكلماتليسأريتك

هكذامبرهنأاكلابأأظهرضديملانكةيستدعيبأنوعدالذيلأن

.(1الكلبطبيعةمنكائناتبل،إلهيينملاثكةلا،لخدمتهيملكأنهعلى

بأنناأعتقد؟سمعانياهذا"ماتلسمعاننيرونقالعندها

فيحياليالشكلبهذاتصرفالرجل"هذا:سمعانفقال."هزمنا

غالبايقاتلوهوتعلمأنوسبق،قيصريةوفيفلسطينفي،اليهودية

الوسيلةهذهإلىيلثالسببلهذاله،مناقضاكانماضدي،

.1(اللهإلاالبشرافكاريعرفاحدمنفما.منيللإفاوت

بمظهربظهوركبالق!كيدتكذب"أنت:لسمعانبطرسقالعندها

البشر؟1(أفكارتكشفلاإذأفلم.إله
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الاكوهةبرهان9.

؟"بولسياشيئا،تقوللا"لم:بولسشحوملتفتانيرونقالإذاك

ينجزالساحرهذاتركتإذاأنكقيصر،يا"إعلم،:بولسفأجاب

الدول،علىعظيمةأضرارذلكمنتنتجفسوف،الجسامةبهذهأمورا

علىتجيب"بماذا:لسمعاننيرونفقال.،(امبراطوريتكيقلبوسوف

إله،أننيعلىأمامكأبرهنلم"إذا:سمعانفقال؟"سمعانياذلك،

تنتظر،"ماذا:نيرونوأجاب."الواجبالتكريملييظهرأحدمنفما

سمعالن:فقال؟"الرجلانهذانئعاقبحتىإلهأنكعلىتبرهنلاولم

رأسهإلىأصعدوسوف.جدأعالبربخنجشبئصنعبأن"مر

إلى،الجميعحضورفي،يحملونيبأنوآمرهم،ملائكتيوأنادي

بمثلالقياميستطيعانلاالرجلينهذينأنوبما.أبينحوالسماء،

جهلهما."علىمعاقبتهمائحسنسوفذلك،

الكبلث!حيلةا..

؟سمعانقالهما،بطرسيا،سمعت"لقد:لبطرسنيرونوقال

التيأويملكهاالتيالقدرةإثباتعلىسنحصلأنناذلكمنوسينتج

إذا،تفهمأنيمكنك،الساميالامبراطور"أيها:بطرسفقال.،الإلهه

هكذاتتئ"لم:نيرونوقال."بالشيطانمملوءسمعانأن،أردت

أيها"أتعتقد،:سمعانوقال0"يختبركسوفغديومإن؟مواربة

لأن؟"وقمتمثعندما،ساحرأكنتبأنني،الساميالامبراطور

رأسييقطعبأن"مر:حظوتهمستخدما،لنيرونقالالغادرسمعان

ساحر"أننيتدركفسوف،الثالثاليومفيأقملموإذا،الظلماتفي

أوامرنيرونأعطىوبعدما."اللهابنأننيتدركفسوفقمت،إذاإنما

كبشرأسقطعبحيث،السحريبفنه،سمعانتصزف،لذلكتبعا
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الجلادحملوعندما.رأسهيقطعكانفيماسمعانبمظهرظهر

شيئايقولانيردلملكنهكبش،رأسأنهرأىالنور،إلىالرأس

للملك.

بولسهجوما.ا

رأسأخذلأنه،الثالثاليومفيسيقومإنهيقولسمعانكان

لنيروننفسهأظهر،الثالثاليوموفيتجضد.ودمه،وأعضاعهالكبش

اليومفيقمت،راسيقطعالذيفأنا،أريقالذيدميإغسل":وقال

سيخضعكغديوم"إن:نيرونقالوعندما."بذلكوعدتككما،الثالث

منشيئا؟تقوللا،بولسيا"لم،:وقالبولسنحوالتفت"،للامتحان

الفلاسفة؟دروستابعتمدنأيفيأو،بهظفرتالذيالمعفمهو

شيءأيإنجازتستطيعلاوانكعلم،كلمنمجردبأنكأعتقد

غادررجلضذاتئأنعليأن"اتتصور:بولسفأجاب."عظيم

إنهقريبأ؟هلاكهيحلوسوفللموتنفسهوقفوشقيئ،لعينوساحر

الاستماعأردتإذا.السحريبفئهالناسويخدعهو،ليسمايتصنع

الرجلفهذا.ودولكنفسكتخسرفسوفبها،والتقيدأقوالهإلى

اللذانومامبرش!،جانيسالمصريانالساحرانوكما!جدأفاسد

هذاكذلكالبحر،يبتلعهماأنإلىسائقينهما،وجيشهفرعونضفلا

كثيرةأموراوينجز،الشيطانأبيهببراعةالناسيقيعالأخير

عدداهكذاويغريالبشر،بينالمجهولةوبالأسرارالموتىباستحضار

ومعقلبيتأوهاتفيفأقاتل،أناأما.المحترسينغيرالناسمنكبيرأ

هذابواسطةينتشرأراهالذيالشيطانكلامضدالقدسالروح

رفعأنهتصؤروكلماهو.بمانفسهيظهرسوفماوسرعان،الرجل

الجحيم.فيغاصكلما،السماواتإلى
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المسيحعقيدةا.أ

الذينسوىفليس،صددهافيساعيتنيالتيمعفميعقيدة"أما

ماكلعلمتلأننيفهمها!يمكنهممنقلبهمطهارةفيالإيماناعتنقوا

أذعتإيفيرية،حتىأورشليممن،سفريوفيوالمحئة،السلاميمس

بعضهميحترمواأنعفمتهم.يتحابواأنالناسمعفما،السلامكلمة

بتقلبالأملوعدمالتكبرعدموالأغنياءالمقتدرينعفمت.بعضا

علفت.والملبسباككلالاكتفاءالناسعفمت.باللهالأملبل،رخائهم

مخافةعلمفيأبنائهمتهذيبالاباءعفمتبعوزهم.الاغتباطالمعوزين

منعلفت.شافيةنصائحواتباعأهلهمطاعةالأولادعلمت.الله

الضرائبدفعالتجارعلمت.تماماعليهميتوخبماسداديملكون

أسيادأ.ومخافتهمأزواجهنحبالنساءعلفت.الجمهوريةكموري

يحافظنأنيريدونالذيالإيمانعلىلزوجاتهمالحفاظالأزواجعلمت

الزانيالزوجكذلك،زانيةزوجةالزوجيعاقبفكما!حيالهمعليهتماما

علفت.برفقعبيدهممعاملةالأسيادعلفت.خالقه،اللهيدتعاقبه

علضت.اللهيخدمونكانوالووكمابأمانةأسيادهمخدمةالعبيد

.يدركولامرئيغير،القدرةكليواحدإلهعب!دةالمؤمنينكنائس

(عطانيبل،إنسانأفيمنتاتنيلمعلمتهاالتيالعقيدة"إن

وحينالسماء.منكفمنيالذيالمجد،أبو،المسيحيسوعإياها

فيكأكونوسوفإمض،لي:قألأئشراالمسيحيسوعرئيأرسلني

وألتقولهكنتماأثثتوسوففي،سيحيونالذينلكلالحياةروح

."تفعله
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لسبوءاهتدإ.31

،ومالالأمور؟هذهسمعومدالامبراطور،ندرون،الذهولوأصاب

قالهما"كذ:بطرسفقال؟،1تقولماذا،وأنت11:بطرسنحوملتفتا

أساقفتنامنرسائلتلقيتكثيرةأعوامفمنذ.الحقيقةهوبولس

تقريباكلهاالمدنوأساقفةكلها،الرومانيةالامبراطوريةفيالمنتشرين

مضطهديعدادفيكانفعندما.وأقوالهأفعالهصددفيإليكتبوا

عنيكنلمإذ،الحقيقةوعفمهالسماءمنصوتناداه،المسيحإيمان

مثل،كذبةمسحاءقبلناكانلقد.لإيمانناعداؤهجهلعنبلخبث،

معارضين،الحقيقةمقاومةوأرادواكذبةوأنبياءكذبةورسل،سمعان

يكنلمالذيالرجلهذايقاومهمأنالضروريومن.المقذسةالأوامر

والذي،الإلهيالقانونأسرارسبرسوى،!ولتهمنذاخر،درسله

أنهوبما.الكذبومناهضالحقيقةعنالمدافعيكونأنسبلفيهوجد

الحقيقةكلمته،الشريعةعنالدفاعفيغيرةعنعقيدتنايضطهدكان

،اضطهاديعنكفعنها،تدافعالتيالحقيقةأنا:قائلةالسماء،من

الأمرأنمنتحفقوعندما.تحاربيرونكأجلهامنالتيأنالأنني

هذه،المسيحدربعنيدافعوأخذعنه،يدافعكانعماتخلى،كذلك

يجهلونلاللذينالحقيقية،الطهارةفييسيرونالذينطريقهيالتي

.(1للمؤمنينالأبديةوالحياة،أنفسهم

نيرونحنقا.4

هذينمؤامرةأدرك،الساميالامبراطور"أيها:سمعانفقال

"ليس:بطرسوقال.(1يقاوماننيوهماالحقيقةلأنني.ضديالرجلين

:سمعانفقال."الكذبمناتوتفعلهتقولهماكلبل،حقيقةأيفيك
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ويريدانحلمكخدعاالرجلينهذينإن،الساميالامبراطور"أيها

."بهاوعدتنيالتيالبراهينبعدتعطنيلم"لكنك:نيرونفقال."غشك

أننيحدإلىفدهشةواموربآياتقوليأثبث"لقد:سمعانوأجاب

لدي"ليس:نيرونفقال."شكوكولديكتبدوتزاللاأنكأستغرب

كلاكما،تقولانماعلىموافقتيأعطيأنيمكننيلاذلكومع،شكوك

سمعالى:وقال0،اإليكسأوجههاالتيالأخرىالأسئلةعلىأجبإنما

كنتوإذا.تكذبلأنكهكذا"تتكلم:نيرونفأجاب.(1إجابتكأعاود"لن

وقال.(1ذلكسيفعلالقادر،،اللهفإن،حيالكشيئاأفعلأنأستطيعلا

تقديرعندييعد"لم:نيرونفقال."أجيبأنعلييعد"لم:سمعان

كذبتمالثلاثةأنتمبعد؟وماذاالأمور.كلفيخذاعبأنكواعتقدلك،

يمكننيمناجدلاأننيحدإلىشكوكفيوأوقعتمونيعلي،

المسيحوبيسوعالآبواحد،بإلهأبشئر،"أنا:بطرسقال."تصديقه

السماءصنعالذيالأشياء،كل،القدسالروحمعخلق،الذي،ابنه

لملكهيكونولن،الحقيقيالإلههوتحتويها؟ماوكلوالبحر،،والأرض

مخفص"إنه:بولسفأجاب؟"الملكهذاهو"من:نيرونفقالانقضاء."

بطرسيا،واعلما،عنهتتحدثاىمن"أنا:سمعانوقال0"كهاالأمم

فقال."بالشهادةأكرمكماولنيتئم،لنفيهترغبانماأن،وبولس

،سمعانياأنت،لكأبدا،خيراشيئالكنتمنى"لا:وبولسبطرس

.(1فظاظةوالمليءالساحرأيها

الامتحانبرجا.5

نأتعلمحتىنيرور!القيصرأيهاإلي،"استمع:سمعانوقال

أصعدسوفغدأالسماء،منأرسلتوأننيخذاعانالرجلينهذين

الذينعلىغضبيساظهرلكننيبي،يؤمنونمنلأسعدالسماءإلى
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إلىدعاناالله"إن:وبولسبطرسفقال."قدرتينكرانعلىتجرأوا

وقال."العذاباتنحوتركضوأنت،دعاكفالشيطان،أنتأما؟مجده

الأحمقين،هذينعنكابعد.إليإستمع،نيرونالقيصر"أيها:سمعان

."عليكمتعطفأاكونأنالسماء،فيأبيإلىأتيعندماأستطيعحتى

إلىتصعدأنكعلىبرهانعلىنحصل"وكيفالامبراطور:فقال

"وعوارضبأخشابعالبرجبتشييد"مر:سمعانقالالسماء؟"

فينحويملائكتييأتي،أعلاهفيأصبحوعندما،إليهأصعدوسوف

."الخطأةوسطايأرضعلىإليالمجيءيستطيعونلالأنهمالفضاء،

.(1تقولماستنجزكنتإنأرىأن)،أريد:نيرونفقال

بطرستهديدا.6

علىوفرض،مارسساحةفي.عاليبرجبتشييدنيرونأمرعندها

وفي.يحدثسوفمالحضورالمجيءالقومعلئةوعلىكلهالشعب

أيضا،بالمجيءوبولسبطرس،الجمعهذاكلأمام،نيرونأمرالغد،

!لسنا:وبولسبطرسفقال."الحقيقةتظهرسوف"اليوملهما:وقال

الذي،اللهابن،المسيحيسوعرئناسيكونسععان،سيفضحمننحن

الحق"لي:بطرسنحوالتفتوقدبولسوقالهو."أنهزورأيعتبر

الرفيلأنما؟بأمريقومرأيتهإذابالأمرولكجاثيأ،اللهإلىبالابتهال

ناظرأقال.بطرسلكن.ركعوقديصفيبولسوكان.!قبلياختارك

علىالبرهانوكذلك،يقتربارتباصإن!بدأتهما"أنه:سمعانإلى

فقال."بولسكمايدعونيالذيرئنا،،المسيحأرىلأنني.دعوتنا

نذهب"سوف:بطرسفقال؟"إرادتيضدتذهبانأين"وإلى:نيرون

ربكما؟"هو"من:نيرونقال."المسيحيسوعرئنايدعوناحيثإلى

نيرون:وقال0"يدعوناأراهالذيالمسيحيسوعإنه":بطرسفأجاب
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حيثإلىنذهب"سوف:بطرسفقالالسماء؟"إلىستذهبان"هل

الامبراطورأيها،تعلم"حتى:سمعانقالعندها0"يدعوناللذييطيب

إلىصعدتقدأكونعندماخذاعان،الرجلينهذينأن،السامي

نيرون:فقال."إليئبكوآتي،إليكملائكتيأرسلسوفالسماء،

.(1تقولما"إفعل

الساحرسقوط.71

وأخذكله،الشعبحضورفي،البرجإلىسمعانصعدعندها

،الصورةهذهعلىنيرونراهوعندمابالغار.مكللا،يديهباسطايطير،

تخدعانوبولسأنت؟الحقيقولهذاسمعان"إن:لبطرسقال

انناتأخيرأيدونمنتعرف"سوف:بطرسفأجاب."الناس

ساحربل،المسيحهوليسفيما،المسيحتلميذاوأننا،صادقان

إنكماهاتقولا!؟ماعلى"أتثابران:نيرو!وقال."مؤذيةزقىوصانع

"ياله:قال،بولسإلىبطرسنظرإذوعندهاالسماء0(1يدخلتريانه

،دموعملؤهماعينيهبولسرفعوإذوانظر."رأسكإرفع،بولسأخي

بدأته!ماأنهتنتظر؟"ماذا،بطرسأخي"يا:فقاليطير،سمعانرأى

:وقالسمعهما،وقد،نيرونفابتسميدعونا."المسيحيسوعالربئإن

بطرسفقال."يقولانمايدريانولا،مغلوبيننفسهماوجدا"لقد

بولسوقال."رشدنانفقدلمأننامنقريباتتحفق"سوف.لنيرون

إلىناظرا،بطرسفقالبه.؟القيامعليكماسريعا)،أتئم:لبطرس

فيتحملونهالذين،الشيطانملانكةيا،"أناشدكم:سمعانناحية

كلخالق،اللهوباسم،الكافرينالناسقلوبلتضفلواالفضاء،

،الأمواتبينمنالثالثاليومفيقامالذيالمسيحويسوعالأشياء،

فيسمعانسقطالفوروعلى.؟تفلتوهوبانحملهعنتكفوابأنآمركم
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في،وجدت،أربعقطعاتحطموإذالمقذسة،الدربيدعىالذيالموضع

شهادةالحاضراليومحتىبقيتضخمةحجارةأربع،نفسهالموضع

الرسولين.انتصارعلى

صلب9رأسقطعا.8

جسدبعنايةوحرس،وبولسبطرسبتكبيلالامبراطورأمرعندها

وقال.الثالثاليومفيسيقومبأنهمعتقدأ،أيامثلاثةخلالسمعان

ليرون:فقال."أبديةبعذاباتمحكوموهوميت،لأنه،يقوم"لن:بطرس

مقاومة"إنها:بطرسفقال؟"كهذهجريمةبارتكابلكسمح"من

جدامجزياكانهلاكهأنالامبراطور،أيها،تدركأنويمكنك،سمعان

يتلفظكانالتيجداالمتكاثرةالتجديفاتبسببعذابهيزدادلئلاله،

."اللهضدبها

لتكوناأهلككماوسوفشكوكا،عقليملأتما"لقد:نيرونقال

أعطيالذيالوعدبل،ستتمالتيإرادتك"ليست:بطرسفقال."عبرة

فيالكافرانيهلكأن"ينبغيأغريبا:لواليهنيرونوقال."لنا

ذلكبعدوأحرمهما،حديديةبأمشاطالرجلينهذينإذامزق"العذابات

يحذونالذينكلمصيرهماوليتقاسم،البحريةالمعاركمسرحفي

إنك،القداسةالفائقالامبراطورأيها!مأغرييا:الواليفقال0"حذوهما

"لأنأغرييا:فأجاب"لم؟":نيرونقال."يستحقانكماتعاملهمالا

وقالالكافر."وهو،الجريمةمرتكبهوبطرسبريئا"يبدوبولس

لى،يبدوما"فيأغريبا:مأجابيهلكا؟"أنيجبطريقة"بأي:نيرون

ارتكبالذي،بطرسيصلببأنومر،بولسرأسئقطعأنالعدلمن

ممتاز."حكمكإر"نيروى:وقال."الجريمة
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سIروفصل.نيرونحضرةخارجإلىوبولسبطرسواقتيد

عنوأبعدالإعدامإلىبولسقادواوعندما.أوستيةدربعلىبولس

ويحرسه،حديديةبسلاسلمقئدأكان،خطوةالافثلاثةنحوالمدينة

صادفتهم،البابمنخرجواوعندماالمولد.شرفاءرجالجنود،ثلاثة

م!قلأبولسيجزونأنهمرأتوإذسهم،رميةمسافةعلىورعةصبئة

المرأةهذهكانت.الدموعمنالكثيروسكبت،عليهأشفقت،بسلاسل

"أعطني:تبكيرأهاوقد،بولسلهافقالحولاء.وكانتبريتوة،تدعى

إعطاءإلىالمرأةهذهفسارعت."إليكسأعيدهأعود،وحين،خمارك

،امرأةيا،تريدين"لممنهاةساخرينالجنود،وقال.خمارهابولس

بربتوة:فأجابت؟"الإعدامإلىنقودهأنناترينألاخمارك؟خسارة

تقطعونعندماالخمار،بهذاعينيهتغطيةقيصر،بسلام،"أناشدكم

المخفصة،المياهالمدعوالموضعفيراسهوفطع.فعلواوهكذا."رأسه

الذي،الوشاجالجنود،يعودأنقبل،اللهوبإرادة.صنوبرةقرب

حتى،استخدمتهأنومادم،بقطراتملطخأإليها،أعيد،المرأةاعارته

فقدتها.التيالعينثانيةانفتحت

الصليبقلبا.9

يسوعمعفميأن"بماقال:،الصليبقربإلىبطرسوصلوحين

الصليب،علىيرفعأنالمحقمن،الأرضعلىالسماءمننزلالمسيح

يظهرأنفيجبالسماء،إلىالأرضمنبدعوتييتكرمالذيأناأما

أننيوبماالسماء.نحومتجهتانوقدمايالأرضقربرأسيصليبي

فقلبوه."صليبيإذأأملبوارئي،مثلالأرضعلىأكونلأنأهلالست

وتجفع.أسفلإلىويديهأعلىإلىالرسولقدميووضعواإذا

كانانهحدإلىحنقأومليئأنيرونالقيصرلاعنأيحصىلاجمهور
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قائلا:ذلك،هنيمنعهمكانبطرسلكن،نفسهالامبراطورإحراقيريد

الرلثالتقيت،إخوتيلطلباتمستسلمأ،ابتعدتوقدقليلةأيام"منذ

فقال؟تذهبأينإلىربئ،ياله:وقلتله،وسجدت،المسيحيسوع

إلىوعدت001ثانيةهناكلأصلبروما،إلىذاهبلأنني-إتبعني،لي:

أدخلكحتىمعكساكونلأننيتخف،*لالي:وقال،إياهتابعأروما،

قدمئإن.سفريأمامعراقيلتضعوالا،أبنائيياإذأ،.+أبيمنزل

اليومأجنيلأننيمعي،اغتبطوابلتحزنوا،لا.السماويةالدربتطآن

."أعماليثمر

لأن،الصالحالراعيأيها،!أشكركقال:،هكذاتكلموعندما

معيتشركهاأنمنكأطلب.عليتشفقإليبهاعهدتالتيالنعاج

بأنهاتشعرلنلاإليبهاعهدتالتيبالنعاجأوصيكإنني.نعمتكفي

."القطيعهذاتدئراستطعتوبفضلكراعيهالأنك،تملكنيتعدلم

الموضعذلكفيظهرالفوروعلىهكذا.تكلموقد،الروحواسلم

كانوابعد.منرؤيتهمفينجحولاقبلمنأبداأحديرهملمقديسون

نبيلرجلإليهموانضئم،بطرسلأجلأورشليممنجاؤواإنهميقولون

بطمة،تحتودفنوهسرا،جسدهوحملوا؟بطرستبع،مارسيلاسمه

الثاتيكان.يدعىموضعفي،البحريةالمعاركمسرحقرب

ت،1هتداإ.أ.

ذلكنيرونإلىعادواوقد،بولسرأسقطعواالذينالجنودوالتقى

؟امرأةياهذا،"مالها:وقالوابريتوة،الثالثةالساعةفيبالذاتاليوم

خماري،استرجعت!لقد:فأجابت."خماركوفقدتخدعتإنكها

أكونأنرجوتهوقدحي؟،بولسإله،والربالنظر.عينيواستعادت

.،(خادمتهلأصبحأهلأ
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عينهاوأنرأسها،علىكانخمارهاأنورأواالجنودونظر

رفيعبيدأيضأ"نحنعا%بصوتمعأ،كهمفقالواالنظر،استعادت

.!بولس

الذينالجنودأنخبرنيرونقصرإلىوحملتبرلتوةوابتعدت

امنالقد؟المدينةإلىعائدين"لسنا:يقولونكانوابولسرأسفصلوا

نيرون،أمرعندها."مسيحيونونحن،بولسبهيبشئرالذيبالمسيح

بالسلاسل.وتكبيلهاالسجنفيبربتوةبإلقاء،الغضبفيمفرطأ

بريتوةوكانت.الثالثورجماخروشطرالجنود،أحدرأسبقطعوأهر

اسمهاورغة،عذراءمعتقلةكانتنفسهالسجنذلكوفي،السجنفي

أكونأنوأريدأبي،أموالوكلأهلي"أترك:قالتيوتانسيينة،

وجاهدت،ببولسيتعفقكانماكلبريتوةلهاوروت."مسيحية

أختنيرونامرأةوكانت.المسيحيالإيمانأجلمنبشجاعة

نإقائلة،المسيحيسوعخصوصفيسرأتعفمهاوكانتئبىتانسيينة

الأرضأشياءكلأنوبماالأبديبالفرحيتمئعونبهيؤمنونالذين

منالامبراطورامرأةفهربت،باقيةللسماءالتيسوىليس،فانية

.عدةشيوخنساءكماالقصر

نيرونموتأ.ا

البحرفيبرميهاوأمر،عظيمةعذاباتيرشوةنيرونعذبعندها

وبعدمانومانتة،بابقربورفاتهاعنقها.إلىضخمحجرربطبعد

نفسه.اليومفيأحرقتقاسياتعذيباايضابوتانسيينةتحفلت

للشعبقالواأورشليممنوصلوابأنهميذعونكانواالذينوالرجال

هماعظيمينشفيعيننيلاستحققتملأنكمواستبشروا،"اغتبطواكه:

نيرونأناعلموا.المسيحيسوعللرلثوصديقانقديسانرسولان
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الامبراطوريةعلىالمحافظةيستطيعلنجدا،الشريرالملكهذاهذا،

."الرسولينقتلبعد

والشعبجيشهحقدلنفسهسئبنيرونأنذلكبعدوحدث

وإذ.ذلكيستحقكمابميتةواهلاكهعلنابتقييدهفأمروا،الروماني

بعدرؤيوماوهربعاديغيرفزععليهاستولى،النثهذابلغه

وان،الغاباتإلىفزوقد،وجوعابرداماتإنهقالوامنوثمة.ثانية

افترسته.الذلاب

الغربفيالدفن110

لحفظهماالقديسينالرسولينجسديينقلوناليونانيونكانوإذ

فيوأوقفهمالرومانيالشعبفهرع،رهيبزلزالحدث،الشرقفي

وابقيالأبيانية،الدربمنالثالثالميلعنددياميس،يدعىموضع

مدفنانأقيمأنإلىأشهروسبعةعاماهناكالرسولينجسدا

جسدووضعالأناشيد؟ترتيليصحبهموكبفيونقلا.لاستقبالهما

دربعلىبولسالقذيسوجسدالالاتيكان،فيبطرسالقذيس

أبدإلىالتضرلمحاتمنافعتتئمهناكروما"منميلينبعدعلىأوستية،

أمين.الآبدين

وبولس.بطرسالرسولينالقديسينألامنهاية
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

الرسولبطرسالقديسإستشهاد

بالعفةالتبشير10

يحمدوكان،الإخوةمعبالربمغتبطأروما،فيبطرسكان33

القماوس\الإسمإلىيوميأبهيؤتىكانالذيالكبيرللعددونهارأليلأ

إلىمعأيذهبنكنأغريباالحاكمخليلاتوحتى.يسوعالرببنعمة

تأثرنوقدودورش!.أفيميانيكاريا،أغريبينا،أربعا:وكن!بطرس

البقاءعلىوتوافقن،الربكلماتوكلبالعفةالتبشيرسمعنإذقلبيا

يزعجهن.كانلكنه.الآنبعدأغريباسريرتقاسموعدمنقئات

،-بهنجدأفغرماكانلأنه-بسببهنوالحزينالمرتبكأغريباوكان

كانذلكانفعلم،يقصدنحيثإلىسزاأثرهنباقتفاءحتىيراقبهن

الذيالمسيحيهذا"هو:عودتهنعنداإفيلهنوقال.بطرسقربإلى

أهلككنسوفاننيإعلمن.الآنبعدمعيعلاقاتإقامةعدمعفمكن

بدلأأغريبا،جانبمن2المحنكلتحملقبلنلكنهن."حياهذاوأحرق

.يسوعبقدرةتقؤينوقدلنزقه،بعدالخضوعإلىالاضطرارمن

بطرسعلىوتامرالعفةإلىتإهتدا،1.أ

صديقألبينوس،زوجةهي،الجمالخارقةامرأةانإلا34

سيداتمعبطرسايضاهيتقصدكانتكزانتيب،وتدعىقيصر،

بجنونالمغرمالأخير،هذاوكان.ألبينوسعنأيضاوابتعدتأخريات

وغدا"نفسهسريرهفيتنامعادتماانهاإذأيستغرببكزانتيب،

.الربإسم-1

أقسىفيللحبيبالوفاءتمخدالتياليونانيةالحدثبرواياتالموقفهذايذكر-2

والمحن.التجارب
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أنهعلملأنه.بيدهبطرسقتلفيراغبا،متوحشحيوانمثلحانقا

.الانفصالهذاسبب

كناللواتيالأخرياتالنساءمنكثيرأيضأهناككانإنما

كانواأيضاورجال!بالعفةالتبشيريثيرهن،ازواجهنعنينفصلن

عبادةللهيؤذواأنيريدونكانوالأنهم،نسائهمسريرعنيبتعدون

ونقئة.عفيفة

عظيمأصخبأانبمابه،يتعلقكانمالأغريياألبينوسكشفلذا

الذي،بطرسمنليتنتقمأن"إماله:وقالروما،فييرتفعكانجدأ

لهكانتإنهأغريباوقال.ك!بنفسيأنتقمأوعني،امرأتيفصل

البينوس:عليهفرذ."خليلاتيعنيفصل!لقد:بسببهنفسهاالمشاكل

لنفوزساحرأ\،باعتبارهونعدمهلنجدهأغريبا؟ياتنتظرماذا"إذا

عنهموفصل،قتلهسلطةيملكونلاللذينكذلكولننتقمبنسائنا،

".أيضأنسائهم

بطرسهرب9تردذ.3

بنقاشعلمتوقدكزانتيبأرسلت،بذلكيفكرانكاناوفيما35

كلوكان.رومامنليخرجبالأمر،بطرستنبىء،وأغرييازوجها

قالبطرسلكن.للخروجعليهيضغطونمارسيلوس،كما،الإخوة

بل"لا،له:يقولونهموكانوا؟"إخوتييا2،هارباإذاأكون"ألهم:

إذاطانعأ،وحيداوخرج."الرلثخدمةتستطيعتزاللاانكالمسا!لة

وحيدأ،أخرجوسوفمعي،منكمأحديخرجلا"ألا:يقولوهو،إخوته

."لباسيأغيرأنبعد

قيامها.عرقلةاوعلاقةلافتعالالشعوذاتاستخدممنكلبالموتيعاقبالقانونكان-1

فيجدلموضعالاضطهاد،منللفرارشجبأتبدوالتيوعودتهبطرسهربمسألة-2

الكنيسة.
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

له،فقال.رومايدخلالرفيرأى،المدينةبابيجتازكانفيماانما

روما!أدخلالربئ:واجابههكذا؟"تمضيأينإلىرب،"يارأه:وقد

له:قالمجددأ؟"ستصلبهل،رب"يا:بطرسلهفقال."فيهالأصلب

".مجدداسأصلب،بطرسيا"نعم

السماء"إلىثانيةيصعدالرفيرأىوقدنفسهإلىبطرسورجع

1"؟مجددأ!ساصلب:قالهلماالرفيوممخدأمغتبطأروما!إلىوعاد

.لبطرسسيحدثالذيالأمر

عليهوالهكمبطرستوقيف.4

فييحزنونهموكانوا.راهمالهمقال،الإخوةإلىعادد!اذ36

نحنبناإهتم،بطرسيا"نرجوك:الدموعذارفينويقولون،قلبهم

فسوف،الربمشيئةكانت"إذا:بطرسلهمفمال2."مجدداالمهتدين

فيتثبيتكمعلىالقدرةفللرب،أنتمأمارغمنا.علىحتىتتحفق

زرعكم،الذينأنتمفيه،ينفيكموسوفعليهتأسيسكمعلىبه،الإيمان

أحياأنالربشاءفطالماأنا،أما.ايضأأنتمبه،اخرينتزرعواحتى

العكسعلىشاءوإذاقط.ذلكعلىأعترضلنالجسد،في

الحبور.؟فيوأناأغتبطفإنني،استردادي

إذا،يبكونالإخوةوكلالكلماتبهذهينطقبطرسكانوفيما

هذاأمروقد.أغريباإلىويقودونهبهيمسكون3حنطةجنودبأربعة

الإلحاد،.بتهمةبصلبه،المجنونةشهوتهفيالأخير،

عبرالمسيعألامامتدادإلىوتشير،بطرسأعمالسابقة.الأرجحعلىللرفيالعبارة-ا

نفسها.العبارةتثبتبولساعمالالشهداء.الام

هبتدنون.بأنهمالتذكيرعنالمسيحيونيكفلا-2

الشرطة.ونشاطاتالتجسسثمالجيوشبتم!يناصلأمففونجنود-3

المسيحيين.اتهامعنصرهوالالحاد-4
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ذوي،وأرامليتامىوفقراء،أغنياء،الإخوةجمعكلهرعإذاك

يكنلمفيما،وخطفهبطرسرؤيةيريدونكانواومتعافين.عاهات

بطرسارتكبهاجريمة"أيواحد:بصوبالصراخعنيتوففالشعب

لسبب1أعليهتحكمألا.للرومانذلكفل6بكألحقهشرأيأغريبا؟يا

هو."ماتإذاالرفي،يهلكناأنمنخوفاأخر:

الرجال"أيها2:المكانإلىوصلوقدقانلأ،الجمعهذأبطرسلكن

المسيج،فييرجونالذينالرجالأيها،للمسيحجنودأانخرطتمالذين

الله،رأفةتذكرواأحفقها،رأيتمونيالتيوالآياتالعلاماتتذكروا

عودتهإنتظروالكم.صنعهاالتيالشفاءاتمنجدأالكبيرالعدد

فيلأنهآغريبا،علىتغضبوالاوالآن.أعمالهبحسبكلاومجازاته

ذلكانالربليكشفكمايجريشيءوكل3،أبيهعملخدمة

؟"الصليبإلىتقديميوعدمالقخيرلمإنما.سيحدث

الكشفخطابمقدمة.ه

الصليب،إسم"يا:يقولبدأ،الصليبقربووقفإذأتقذموإذ

الصليب.باسمعنهاالمعئرالوصفالفائقةالنعمةأيتها،الخفيالسر

الصداقةأيتها،اللهعنالإنفصاليمكنهالاالتيالإنسانطبيعةيا

كشفها.مدشمةشفاهتستطيعلاالتي،تنفصمولاتوصفلاالتي

سوف.الدنيويخلاصينهايةمناقتربتوقد،بقوةبكأمسكانني

فيوالمحجوبقديمأالمخفي،الصليبسزقطأكتمولنأنت،منأعلن

نفسي.

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1

نيرون.ملعبفيالتقليديجعلهالذيالتعذيبمكانوالمقصود.النقلسيىءالمقطع-2

.الشيطان-3
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

ترجونالذينأنتمإليكمبالنسبةظاهرهوماالصليبيكنلا"ألا

الذينوأنتمظاهر.هوعمايختلفماأمرالواقعفيانه.المسيحفي

ذلك،إمكانولكمالانخصوصا\،الإنصاتعلىالقدرةتملكون

نفوسكمأفصلوا.حياتيمنوالأهمالأخيرةالساعةفيإليئأنصتوا

2.صحيحاليسظاهرهوماكللأن،محسوسهوماكلعن

.الظاهرةالأفعالهذه،السماععنإنفصلوا،الرؤىعنإنفصلوا

ماكلوليكن.خلاصكمسروكلللمسيجحدثماتعرفونوسوف

يكن.لمكأنه،تسمعونهالذينأنتملكم،قيل

للذينجسدكلتسلم،بطرسياإليكبالنسبةأتتالساعة"لكن

منكم،أطلبلكنني35.هذوظيفتكمالذينانتم،إذاخذوه.سيأخذونه

هذا"خلافوليس،أسفلإلىالرأسهكذا:أصلبوني،الجلادونأنتم

.11إليئنصتونللذينالأمرأقولسوفذلك،لم

السر،كشف6.

،الرجالأ"أيها:الكلاماستأنف،طلبهاالتيبالطريقةعالقوحين38

إلىالأذنأرهفوا،علقتوقدخصوصاالآن،الإنصاتدورهمالذين

كلأصلكانومابأسرهاالطبيعةسرإعرفوا.لكمسأعلنهما

وقداظهرذري!ه،أمثلالذي،الواقعفيالأولالإنسانان.الكائنات

بتلميه.جديرونهمللذينمخمئصالتلقين،السريةالمذاهبفيكما-1

.الحواسشهادةرذلوضرورةالأفلاطونيةالعقيدةإلىهنانتعزف-2

.سقرا!أبداهانفسهاالملاحظة-3

منهايقدثملا.الكوناصلفياسطورةالمؤئفإستوحى.جدأغامضالعرضهذا-4

سهاوي،كاننبلالتكوسن،سفرادمهناليسالأولالإنسانالعناصر.بعضسوى

ذكرالصليب.وغنوصيةهرمسيةمباحثفينصادفهكما،الماديالعالمخلقسابق

الهاوية.نحوفوقهمنالانسانانحنىالذيالعلويالعالميطو!الذيبالحدالمؤلف
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مضى!مافيموجودأيكنلم1مخلوقأ،أسفلإلىورأسهاحتجز

حركة.امتلاكهلعدمميتا،الأخيرهذاكانالحقيقةوفي

،الأرضنحو3رأسهوقذف2الأسفلنحوانجذبوقد،إذاذاك

فيهحدد"(نزعةالمعفقاوهوالذي،العالملنظامالوجههذاكلرتب

علاماتكلوقلباليسار،إلىهوماويمينااليمينإلىهومايسارا

فيكانماوصالحأحسنا،يكنلمماحسنأرأىبحيث،هطبيعته

إلىتضعوالم!إنبالسر:الربيقولالشثنهذافي.سيئاالواقع

أسفلإلىاليسار،إلىهومااليمينوإلى،اليمينإلىهومااليسار

الملكوتتعرفوالنلا،الوراء،إلىهوماالأماموإلىأعلىإلىهوما

تروننيالذيوالوضع،أمامكمعرضتهاالتيالفكرةهيهذه011أبدأ

6.المخلوقنحوأولاأتىالذيالإنسانصورةهومعفقافيه

الذينأنتمكماالآنتنصتونالذينأنتم(حبائي،ياإذأ"أنتم

تاركينالوراء،إلىعجلعلىتعودواأنلكمينبغيتنصتون،سوف

الذي،المسيحصليبارتقاءالواقعفيالمناسبومن.الأصليةالخطيئة

هو+ماعنه:الروحيقولالذيووحيدأ،واحداالمبسو!7،الكلمةهو

المنصوبةالخشبةانهكذا8؟"اللهصدىالكلمةيكنلمإن،الصليب

العلوي.العالمخارجيرقدوكان،الأولالإنسانصورةعلىكوقالمخلوقهذا-1

منهمابايئيقوللاالنص6بحيلةامبصورة-2

المخلوق.نيابهيوالمبداالحياةأصلذاك.وقدرتهوذكاعهرأسه-3

مشؤه.النص-4

المسيحفيهشأنيمكنلالذا.مشؤومأدددألعببطرسوفقالأدل!الإنسان-5

المخلص.الإنسان

ر!يتهافلاطونيشاطرالمؤئف.الأتيالعالمونحو.صورتهعلىالذيالكانننحوأي-6

سشأ.المادىالعالم

لحمةيوئن،الكونفيبتوزعهالذيالرواقيالأولبالعقلوئشئهئجشدهناالصليب-7

ووحدته.الأخير

معأ.إليهومنتسبينقلهالذيالصوتعنمتمئز.الصافيالمعنى،الماديغيرالكلمة-8
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الطبيعة،الصدىهيوالعارضة،الكلمةهيفوقها،أناالمصلوب

فهو،بالخشبةوسطهامنالعارضةئثئتالذيالمسمارأما.البشرية

وتوبته.الإنساناهتداء

شكرفعلى.7

الذي،الحيالكلمةأيهالي،وكشفتهإليهعزفتنيما"هوذا93

المسفرتين،الشفتينبهاتينلاأشكرك".منصوبة"خشبةحالأدعوته

ينتجهاالتيبالكلمةولا،والكذبالحقيقةمنهتأتيالذيباللسانولا

عبريففمالذيالصوتبهذاا،الملكايها،أشكركبل؟ماديةطبيعةفن

يدخللاالجسد،مناعضاءترسلهلا،جهارأيسمعلاانه2:الصمت

ولاالعالمفيليسالفساد،القابلةالمادةتسمعهلالحم،مناذانأ

يكونأندونمنلواحدليس،الكتبفييكتبلا،الأرضإلىيرسل

للاخر.

هو.المسيحيسوعيا،أشكركصوتكهوالذيالصمتبهذا"نعم،

نأيمكنالذيأنت،وتراكتكلمكفي،التيالروحتحب!بهالذي

هعبدي،صديقيأخي،انت،أميأنتأبي،أنت.وحدهاالروحتفهمد

شيءيوجدولا،5الكائنأنتفيك.شيءوكلشيء،كلأنت3.مدئري

.وحدكسواكاخر

فيهانكمإفهموافيه،ملاذعنإذأفتشوا،إخوتييا،أيضأ*أنتم

اذن،سمعتهولاعينترهلممالكم،يقولهمافتنالون،توجدونوحده

الرواقيين.عندالأولللعقلوالممنوحافلاسنلدىالخلاقالذكاهاسم-1

تكرمه.الأسصالألرهيةإلىوحتىدهر،إلىوالهرمسيةالغنوصيةفييشيرالصمت-2

الفيثاغد!ية.المدرسةخصوصا

والاجتماعية.العانليةالعلاقاتكلفيهالمسيحيجمع-3

http://kotob.has.itوالهرمسية.الفنوصيةفينجدهاالتيالوجودوحدةعقيدة-4
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يا!إياهبإعطانناوعدتمامنكنطلبلذا.الإنسانقلبإلىيرتفعولم

البشرنحننمجدك،اننا،ونشكركنسبحكاننادنس.البلايسوع

ليكنإيفئ،إلهلاوانالوحيدالإلهبانكونعترفضعفاء،نزاللاالذين

."امينالدهور.كلوفيالآنالمجدله

ودفنهالرسولموت.8

"،!امينجدأقويبصوتيرذدالحاضرالجمعكانوفيما04

أنزلهإذاك.نفسهاالآمينهذهلحظةفيللرفيروحهبطرسأسلم

أحد-رأيياخذأندونمن،بالذاتبيديهالصليبعن1مارسيلوس

قضى،المغبوطبطرسأنرأىوقد-!مسموحأيكنلمالذيالأمر

خمسينمعالمسكمنرطلأخمسينطحنثموخمر.حليبفيوغسله

ملاوإذ!الجثةوحنطوالعطر،الطيبوعودالمز،من2أخررطلا

.الخاصمدفنهفيوضعها،الثمنغاليأتيكياعسلأناووسأ

الرفيتسمع"أئمليلأ:لهظهروقدلمارسيلوس،قالبطرسلكن

11،"بلىمارسيفوسأجابوإذ"؟"موتاهميدفنونالموتى+دعوا:يقول

مثلهالحىفأنت.إذأخسرته،للميتخصئصتهما"كل:بطرسلهقال

ظهورللإخوةمارسيلؤسروىااستيقاظهولدى30"بميتاهتممتميب

الإيمانفيبطرسثئتهمالذينهم!معهمباقيأوكان4،بطرس

روما.إلىبولسعودةحتىئعدئباتاأكثرنفسهوهو،بالمسيح

احد.منإذنطلبدونمنإنما،الرامييوسفدوريلعب-1

93(.،91)يو.للمسيجكمارطل،مدةالمجموع-2

.الموتبطقوسيحيطالذيالبذخهالرسوللسانعلى،شاجباالمؤئفيبدو-3

http://kotob.has.itاللاتيني.المترجميدعلىالجملةنهايةحذفت.-بطرسبعد-4
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

\نيرونكابوس.9

الحاكمعنف،المدينةهذهغادربطرسأنلاحقأنيرونعلموإذ41

الواقعفييريدكانفقد.رأيهيطبأندونمنإياهلإهلاكهأغرييا

بعضاأيضاعفمبطرسلأناستئنائية.وأطولأكثرلعقابإخضاعه

أغريياعلىغضبلذا2.عنهيبتعدونوجعلهمخدمتهفيالعبيدمن

كلإهلأكإلىحتىيسعىوكان.طويلةمذةخلالكمهعادوما

.بطرسعفمهمالذينالإخوة

لاأنت،نيرون"ياله:ويقوليجلدهأحدهم،ليلةذاترأى،لكنه

.،(لمسهمحاذر.إذا.قتلهمأوالمسيحخداملاضطهادالآنالسلطةتملك

الفترةفيالتلاميذعنعفاانهحدإلىالرؤياهذهمننيرونفخاف

حبورفيالإخوةكانومذاك.الحياةهذهبطرسفيهافارقالتي

المسيحيسوعرئناإلهواحدبقلبممخدين،الربفييغتبطونوكانوا

أمين.الداهرين.دهرإلىالمجدله.القدسالروجمعوأباه

بالتثيد.مدسوسالفصلهذا-1

http://kotob.has.itنيرون.إضطهاداطلقتالتيميالإهتداءاتهذه-2
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يهـثناأعيالى

مخمئص.مالثانيالقرنمنيونانيمؤئف

اسيافيوموتهالرسوليوحنالنشاط

بالهرطقة،الاباءبعضوصمه.الصغرى

علىيحافظلمجدا.طويلأئساخواعتبره

منإنطلاقأتركيبهإعادةويجبكاملأمحتواه

فثمةمتماسكأ،ليسالتأليف.مختلفةوثائق

-49)الفصولغنوصيةحلقاتمصدرهجزء

غيرالهرطوقىالنصإلىأعيد،1(90و201

للمسيحيةتصؤرإلىيشيرإنمابالفكيد،

.\الروحانيةعميق

أعمالمنمقاطعثلاثةقرأوابعدما

نيقيافيالمجتمعونالأساقفةأعلنيوحنا،

نا(السابعالمسكوني)المجمع.مVAVعام

الادانةهذه.إحراقهويجبتجديفيالكتاب

كنسيين2للاهوتييننقديةأحكامأتليالتي

قراءتفاجىءأنيمكن.مالرابعالقرنمن

عدمسبببفهمالآقلعلىتسمحوهي.اليوم

كاملأ.إلشاالمؤئفهذاوصول

للمسيح،أرضيمصيرمنالفا!دةوغيابباللهيسوعبتماهيالروحانيةهذهتتميز-ا

.للمعجزاتالروحانيوالتفسيرالنفسحياةوأولوية

-التاريخكتابهفيوأدرجهايوحناإعمالوجودأكدمنأولهوالقيصريةوسابيوس-2

لموالتيالهراطقةلدىالرالجة.تمامأوالكافرةالحمقاءالكتببين+الكنسي

http://kotob.has.itكنسي.كاتبأييستخدمها
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الارتباطشبههيوحناأعمالحولحاهت

محزفوهاأومؤئفوهايكونفقد،بالهرطقة

.البدعأصحابمنحلقاتوتداولتها،هراطقة

روايابهاالاعترافممكنأيكنلملذا

وقد.وموتهيوحنالحياةبهامسموحأ

أحدثمؤئفاتلصالحواستبعدتإذاهفشت

مواصفاتمعأفضلشكلفيوتتوافقعهدا

يوحنا""أعمال:المستقيمهالقديسينسير

في.(مالخامس)القرنبروكورللمزعوم

)القرنيوحثا"فضائل"،البيزنطيالعالم

،،القصة،اللاتينيىالعالمفي.(مالسادس

في.(مالرابع)القرنليوحنا"السريانية

سوريا.كنيسة

أولأ:نلاثةرئيسيهأشكالفيصمدالمؤئف

يحتويفريدمخطوطيوكدكمامستقلأ،

التيالقراءاتبينثم،501الى87الفصول

.الرسولبعيدللاحتفالالكنيسةتحفظها

مخطوطاتفييوحناموتقصهخفظتهكذا

منأخيرا.وشرقيةيونانيةقديسينسير

الأعمالمحلحلتيوحناعنقصصضمن

للمزعوميوحنا"أعمال"كما،القديمة

يوحنا".و"فضائليروكوو،

http://kotob.has.it
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فىترذللميوحناأعمالأنعلىذلكيشهد

فيبقراءطويلأواحتفظت،إجماعيشكل

المفشرانونعرف.بالذاتالكنيسهحضن

نهايةفيإليهااستندالأعمىديديمالمصري

اوغسطينوسالقذيسوان.مالرابعالقرن

استخدامهافييترذدلمحيالها،جداالمتحالظ

البيزنطيينالأساقفةوان،حجتهدعمفيمرة

فيذكروها.م754عامهييريامجمعفي

لمحاربةالمؤيدةبالمراجعالخاصملفهم

.الأيقونات

لأعمالالهراطقةالقراءعنأكثرنعرفلكننا

فنحن.الأولىالمانويةبالحلقاتبدءايوحنا،

،)كتابهنائاشيدأربعةفيلهاأصداءنجد

انماالقبطيةاليالمنقول،(المزاميرالمانوي

القرننهايةإلىالسريانيأصلهيعودالذي

المانويةالجماعاتاهتمامومرذ.مالثالث

ناإلىأخرىمنحولةوبأعمالا!لؤئفصبهذا

فىوأفرادارسوليةشخصياتتعظمالأخيرة

ويتخطونالعفةأجلمنيقاتلونمحيطها

الا!لم.تجارب

مسيحيةتياراتتاييدتفشرنفسهاالأسباب

أوساط:للمؤئفهرطوقيةأوهامشيةأخرى

http://kotob.has.it
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

سوريا؟فيالقديمةالمسيحيةمنمختلفة

الصغرىاسيافيالمنشفةالتقشئفيةالتيارات

اليريسيليانية\التيارات.؟مالرابعالقرنفي

نهايةمنذالغولبلادوجنوبأسيانيافي

.مالرابعالقرن

نحوتمئلأجزاءخمسةالمؤلفمنبقي

الرسولتندلاتيرويوهو.أقلربماأوثلئيه

.الصغرىاسيامنعدةمدنفيونشاطاته

وعندالنصفيمركزيأدورااقسستلعب

سيدفنالذيالقبرالرسوليحفرأسوارها

فده.

إقامةتتضفنكلها.مفقودةالقصةبداية

مشهدتحتويانهاولابد،ميلةفييوحنا

قصةأواسيا،إلىبعثةفييوحناإرسال

فيفجوةوثمة.العذريةإلىالرسولاهتداء

له،طويلةخطبةعندأخرىثم36،الفصل

335)-برسميليانالأسبانيأشسها!ت1 Priscillienوهو.(.م385-345أو

030العامنحوتقشفحياةعاش،ومثففغني!!اني vتلاميذبهولحقاشتهر

برفضاتهم.ومانويةغنوصيةننائيةعقيدته.أساقفةمنهمدينورحالش!اءبينهم

الكتببقراعةوالنصحوالزواجالجسدوإدانةاخلاقيةلاوبممارساتا!اللة

الباباإرادةضدماكسيمالإمبراطورأعدمه.حورب.أفيلاعلىأسقفأسيمالمنحولة

صمدتشهيدأتلاميذهكزمه.التاهـلخفيالموتحكميوا!هوطوقياول.سيرس

.مالسادسالقرنحتىشي!ظ

http://kotob.has.it
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نهايةتتناولأخيرةورابعه،قصيرةوثالثه

+المدنفيسفرهوبقيةسميرنةفيإقامته

الآسيوية.الأخرى

.(مالرابع)القرن085البهئسامخطوطينقل

فيكاملئيننجدهماليوحناواقعئينبقايا

الىعشر،الخامسالقرنمنإيرلنديمنحول

ثالثة.واقعة

المسيحيةأشكالأحدإلىالتأليفعلماءيعيد

لكن.العقيدةبصفاءتهتملاالتيالشعبية

ذلكيعني.غنوصيةصيعةفيهيروناخرين

واحد.فكريبتيارالكتابإلحاقإمكانعدم

بعضوفقسوريافيؤضعالغنوصيالجزء

الىمجملهفييتوجهالذيالنصمؤشرات

دونمن،واضحهبسيطهبلغة،واسعجمهور

دبAالمؤئفيستلهم.واسناداتاستشهادات

والجدليه،اليونانيةالخبئونصوص،عصره

الفلسفية.

وسطمن،الأصلوثنيىمسيحيأالمؤلفيبدو

تمئزالتيالروحانيةبالديانةمتائر،مثفف

وربما.موالئالثالثانيالقرئينوثنية

.ماللانيالقرنمنالثانيالنصفمنمصري

http://kotob.has.it
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افسسإلىميلةمن.ا

1 Aفوجد.رؤياتدفعه،أفسسإلىالذهابيتعخليوحناكان

كليوبيوساسمهجداثريورجلأرسطوديموس،ونسيبهديمونيكوس،

حيثميلةفيإضافيأيوماإبقائهفيإذاصعوبةمارسيفوسوامرأة

راحة.فيمعهيعيشونكانوا

ميلألافأربعةنحووقطعواالنهار،بزوغعندرحلواوكانوا

يوحنا،ايا1-:كلناسمعناهوقد-وقالالسماءمنصوتجاءعندما

الإخوةوكلأنتبهتعلمسوفتمجيدأأفسسفيرفيتمخدأنعليك

وكان.ا،بواسطتكهناك2ايؤمنونأسوفالذينوبعضيرافقونكالذين

:وقال،داخليفرحملؤه،أفسسفييحدثأنيجببمايفكريوحنا

تشاء!"هاليحصلسائر:أناهامشيئتكبحسبرفي،"يا

وكليويتراميدليكو.أ

الأولأفسسقاضيللقائناجاء،المدينةمننقتربكناوفيما91

يوحناقدميعندوارتمىالأثرياء؟الرجالبينيعدكانالذيليكوميد،

لخيربهتبشرالذياللهأرسلكلقد.اسمكهو"يوحنا:إليهوتوسل

هذه،والحال.لهاشفاءلاترقد،والتيأيامسبعةمنذالمشلولةامرأتي

قرارلاتخاذبالفعلأتهثأكنتعلينا!والإشفاقبشفانهاإلهكمخد

إلىالأولىللمرةوصولهقبل.بدمةتركيبهاإعادةهـسصعبمفقودةالنصبداية-1

بقا-وارادواالإقاهة.هذهخلالاهتدوارفاقهوبعض.ميلةفييوحنااقام،أفسس

متابعةضرورةعاكستهاالرغبةهذهلكنالآخرلن،والاخوةهمتثقيفهماجلمن

اخر.مكانفيالرسوليالعمل

http://kotob.has.itالترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكمة-2
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توففليكوميد،ايا1هكذا:وكمنيجانبيإلىأحدهمأتىحينمشؤوم

سيطرتها!تحتتبقلاشريرةانها،تحاربكالتيالفكرةهذهعن

اسمهرجلاميلةمنوأرسلتكليوبتراخادمتيعلىأشفقتلأنني

اللهخادمياإذاتتأخرلا."معافاةإليكويعيدهاينهضهاسوفيوحنا

سوىتعدلمالتيامرأتيإلىسارعبل،شخصكليكشفالذي

نفسإ(1

كانواالذينالإخوةكلمعالمدينةبابيوحناغادرالفوروعلى

قالكليوبيوسانإلاالأخير.هذابيتليقصدوليكوميد،يرافقونه

استضافةعلىمنهواحصلواكاليبقريبيعندإلىأمضوا11لخدامهت

الأموركلنجدأنأجلمن-ابنهمعالواقعفيأصلفأنا-ممتعة

جيدأ.محضئرة

امرأته؟ترقدكانتحيثالمنزليوحنامعليكوميدودخل02

الذابل،الجمالسثد،يا"أنظر،:يقولوهومجددأبقدميهاوأمسك

التيجداالممخدةالزهرةالمسكينةامراتيفيأنظر،الشبابأنظر

ضحيةكنتلقد،مسكينمنلييابها.تفتتنكهاأفسسكانت

أبدأأسىءلمانني.أصابتنيأعدائيعينان؟للإذلالعرضةالحسد،

منتبهأكنتلأنني-،كثيرينإيذاءذلكمعإمكانيفيوكان-أحدإلى

.النوعهذامننكبةأومصيبةمقاساةعدمعلىأسهركنتذلك:إلى

حتىبتصوفيربحتماذاكليويترا؟ياالحذر،هذاإذاأفادنيفيم

،أراكحينالكافرعذابمنأرهبعذابيانورع؟رجلتصزفالآن

.الحالهذهفيراقدة،كليوبترايا

تعوديلمأنكبمابعدترانيلنجولتهافيالشمسان"لا،

حياتي،أوفرلن.حياتيمنهيأكليوبترا،يااتقدمك،سوف.رفيقتي
http://kotob.has.it
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مواجهةفينفسيعنأدافعسوف.شابةتزاللاانهارغمعلى

بسببدعوىأقيمبأن،بإنصافخدمتهاالذيأنا،الحقفلي،العدالة

لها:سأقول.حياةشبحلهانفسيبتقديمأعاقبهاسوف.ظالمحكم

منيجعلتلقدمني!كليوبترابخطفالنورمنيانتزعتالتيأنت"ا

العنايةإهانةعلىأرغمتنيلقدعلي!المصيبةهذهبفرضميتأ

!1111.حياتيعفةبحرماني

عاليا،بالنحيببدأثم،كليوبتراشأنفيشكواهليكوميدوتابع21

هذه"اوقف:وقالالوراءإلىجذبهيوحنالكنالسرير.نحوتقدموقد

بداالذيحيالالثقةعدميليقلا.المناسبةغيرالأقوالوهذهالدموع

الذيننحنمعنا،إذاقففعلا.زوجتكتستعيدسوفانكإعلم.لك

ليكشفالحلمفيلكظهرالذياللهإلىالصلاةووجهلأجلها،جئنا

بعيدأألق!نفسكوافتح.أيضأأنتإستيقظليكوميد؟ياماذاعني.

زوجتك،لصالجإليهتوسل،اللهإلىصل.العميقالسمباتهذاعنك

نأحدإلىالنحيبفيواستمزأرضاسقطهوانما0،افئنهضها

قضى.

للتجربةيا!لرؤيايالجديدةللخيانةيا11باكيأ:يوحناهتفعندها

الصوتذل!علي!تامرللذيالجديدةللمؤامرةيالي!المغذةالجديدة

علىدئرتهماذلكأهو،الطريقفيكنتحينالسماءمنجاعنيالذي

بسببالجمعلهذاتسلمنيحينهنا،يحدثسوفما؟حسابي

وأما،الحياةفاقدراقدالرجلانبه؟ليتنبأتماذلكأهوليكوميد،

ياتتأخر،لم.المنزلهنحياأخرجيدعونيلنانهمجيدافأعلمأنا،

منيبتهجتدعهلا،أرجوكرب،يالاالخير؟وعدكعناأبعدتلئمرب؟

بنا!الهزءعنيتوففلامنيرقصتدعهلاالاخر!لمصابيغتبط
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اللذينالميتينالجسدينهذينأقم!ورحمتكالقماوسإسمكفلئسرع

ا،!ضديإثباتاصبحاأ

منزلإلىكهاأفسسهرعتهكذا،يهتفيوحناكانوفيما22

الجمعرأىوقد،الربيوحناخاطبإذاك.ميتأكانلأنهليكوميد

المسيح.أيهايا،بكوالثقةالتعزيةوقتالآنهو"هاجاء:الذيالكبير

أيها،نجدتكلتلفي،نتعذبالذيننحنإلينابالنسبة،الوقتهوها

هذاإلىمجيئيالسخريةمنإحفظ.مجانأيشفيالذيالطبيب

كلربأنتإليكليمضيالحشدهذاأنجد،يسوعيا،أرجوك!المكان

اللذينالكائنينهذينإلىأنطر،الشدةهذهإلىأنطرالأشياء!

ماتجقعوا،الذينبالذاتأولنكبينلخدمتكمقذسةأنيةاعد!يرقدان

المسيح:أيهاياقلت،بنفسكأنتلانك.منكالآتيةالعطيةيرواان

مضة،ولاذهبا،لا،الملكايهايا،إذامنكنطلبلن011تعطواأطلبوا11

تهديسوفنفسينبلوفانيا،أرضياشيثاولاملكأ،ولا،ثروةولا

وحينالممتاز.بوعدك،بثقتك،بتعليمك،بدربكسيؤمنونالذينبهما

الميتين،الكائنينهذينقيامةبفضلسلطانكالواقعفييكتنتمفون

هكذابك!الرجاءبنفسكإذأأمد.بينهممنبعضنيخلصسوف

يسوعباسم"قومي:لهاأقولوأناكليويترامنأقتربسوف

إ"المسيح

منيكلمككيفهاككليوبترا،،)يا.وقالوجههاولمس،وتقدم23

الموت،ظلماتوكلهوةكلقوة،كل،مخلوقوكلوالكلهلعايملأ

ونظرالأمواتقيامة،الجحيموفجواتالسماواتذرى،المشؤوم

كفيقومي،(1لك:يقول؟الواليوغطرسةالعالمسيدقوةكل،العميان

سببأ،الإيمانعدمعلىالعازمللحشدسيئةذريعةتكونيأنعن
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وعلى"."والخلاصالرجاءعلىالقادرةالنفوسإلىبالنسبةلشذة

خفص.ربيا،أقوم"اننيعافيبصوتيكليويتراصاحتالفور

المدهشالمشهدهذاوأئار،أيامسبعةبعدوقامت.(1لكالتيكليوبترا

أفسس.مدينة

"يايوحنا:فأجابهاليكوميد.زوجهاعنكليوبتراواستعلمت

زوجكفورأتستعيدينفسوف،وثابتةهادئةنفسكلبثتإذا،كليويترا

الإثارةأوالإضطرابتتجئبينانكطالماأ1000جانبكإلىهناليكوميد،

حياإليكسيعيدهالذيبإلهيامنتقدتكونينلأنكحدث،بما

ثمميتا،ترينهسوف:الأخرىنومكغرفةإلىرافقيني.بوساطتي

.(1إلهيبقدرةالموتمنقائمأ

نيكوميدورأتنومهاغرفةيوحنامعكليوبترادخلتوعندما24

لسانها؟وعضتبأسنانها،وصرتصوتها،فقدتبسببها،ميتا

الرسول.إلىمنتبهةصمتهافيلابثةوكانت!وبكتعينيهاوأغمضت

ولاألمامجنونةتكنلمانهارأىوقدكليوبتراعلىيوحناوأشفق

الرب"أيهاالكبرياء:منوالخاليةالكاملةالرأفةإلىوابتهلثالرة،

علىتفرضهالذيالضغطترىأنت،الاعتدالهذاترىأنت،يسوع

انها.بصمتهانفسها،فيتصرخكليويتراانكيفترىأنتنفسها،

تنبىءنفسيانرب،يا.يطاقلاالذيألمهاجنونداخلهافيتحبس

011ليكوميدبسبببدورهاالموتوشكعلىالمرأةهذهاناعلم:بذلك

شيءاجلمنوليسربئ،يااتهيأذلكأجل"منبهدوء.يوحنافجابت

آخر.11

وأمسكليكوميد،يرقدكانحيثالسريرنحوالرسولتقدمإذاك

وأقربائكهناالحاضرالجمعلأجلكليوبترا،"يا:وقالكليويترابيد

الله،اسمومخدقم11قوي.بصوتلزوجكقولي،كذلكجاؤواالذين
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كمازوجهاخاطبتوإذوتقذمت،ا"!االأمواتإلىالأمواتيعيدلأنه

أرضأارتمىحتىليكوميد،قامانوماالفور.علىاقامته،أعلمت

يا،قدميتقئل"لا:وقالأنهضهالأخيرهذالكن.يوحناقدميوقئل

.(1الموتمنكلاكماقمتمابقدرتهالذياللهقدميبلرجل،

أقمتناالذيبالله،واستحلفك"احثكليوحنا:ليكوميدوقال25

ولمست10001."يرافقونكالذينوكلأنتمعنا،تبقىان،باسمه

"غدأيوحنا:فأجابهما.نفسهالطلبوسا"لتهقدميهبدورهاكليوبترا

حتىنكون-بإلهكرجاءلنايكويق"لنألخا:لكنهما011عندكماساكون

كما،بنفسهكليوبيوسوتاثر011غدناتبقلمإذا-عبثاأقمناقد

ليبقياقربهما"لنبقليوحنا:وقالوا،تماماوديمونيكوسأرسطوديموس

.الإخوةمعهناكلبثإذاك0(1يعثراأنددنمنالربئقرب

الرسمحكاية.2

كانواالذينيخاطبكانوفيمايوحنا؟لأجلغفيرجمعوالتقى26

عندهإلىموهوبرسامصديقلهكانالذيليكوميدهرع،حاضرين

.عندكإلىالذهابعناءبالذاتنفسيئمفتاننيترى"أنتله:وقال

وسفم."علمهبغيرإليهأدلكسوفمنوارسممنزليإلىسريعاتعال

قالثمإليها،يحتاجكانالتيوالا!لوانالأدواتأحدهمإذاكالرشام

وأرى."الباقيإلىبالنسبةهمأيتحملولا،إليه"دلنيلليكوميد:

يرىأنيمكنكانحجرةفيوحبسهوأدناه،يوحناالرشامليكوميد

بالإيمانينعمالمغبوطمعبعدمنليكوميدولبث.المسيحرسولمنها

رسمأ.عندهيراهسوفبمابعدأكثريبتهجكانلكنه.إلهناوبمعرفة

الغد،وفي.ومضىملامحهالرسامخطط،الأولاليومفي27

هذاوعلقهفرحا!امتلأالذيلليكوميدالرسموسفمالاعيوانأضاف
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يعلمكانالذييوحنالاحقألهقالوهكذا.وكللهنومهغرفةفيالأخير

لدىغرفتكفيتنفردعندماتفعلماذا،الحبيبإبني"ياالأمر:

أفعلالاخرينالإخوةومعمعكاليس،أصليحين؟الحماممنالعودة

ويمزحيتكلموهو،النومغرفةمعهودخلعنا؟(1نفسكأتخفيذلك؟

أمامموضوعةومذابحوأنوارا،لشيخمكللارسمافرأى،هكذا

ىأهذه؟الرسمقصةمعنىماليكوميد،"ياليكوميد:وسأل.الرسم

011وثنياالواقعفيتعيشتزاللاأنكأرىاننيهنا؟مرسومالهتكمن

زوجتي.معالموتمنأيقظنيمنوحيداإلها"ليليكوميد:فأجابه

الله،بعدالهة،إليناالمحسنونالرجاليدعىأنيجبكانإذاإنما

بماوأكرمأقبل،أكلكالذيأنت،الرسمهذافيالمرسومالرجلفأنت

صالحا.مرشدأإليبالنسبةاصبحتأنك

تسخر"أنتأبدا:وجههرأىقديكنلمالذييوحنا،لهفقال28

بأنستقنعنيكيف،بربك؟شكليهوأهذاالصغير!الولدأيها،مني

نفسهإلىفنظر.مراةليكوميدإليهحملإذاك؟ا،يشبهنيالرسمهذا

الرسمهذا،المسيحيسوعالرب"بحياة:وقالالرسمتأفلثمفيها،

الجسدية.صورتيبلأنا،ليس،ولدييالا،بالأحرىأو"يشبهني

فلنرسم،فييمثلنيأنمظهريحاكىالذيالرسامهذاأرادفإذا

خشبية،بلوحاتأياها،منحنيالتيالا"لوانبهذهذلكإلىيتوصئل

مابكلوبإيجاز،،شبابأوشيخوخةمظهروجبمانتمكل،ثوب،خط،

مرئي.هو

ألوانأتملكانك.ليجيدأرشاماكنليكوميد،ياأنتانما"92

الذيهو،يسوع،لنفسهكنايرسمنامنبوساطتيإياهايمنحك

هيها.وصورهانفوسناترتيب،الأشكال،الملامح،الوجوهيعرف

المخافة،المعرفة،باللهالإيمان:بهاترسمأنلكسأقولالتيالاعيوان
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العفة،،الأخويالحب،الطيبة،اللطافة،المشاركة،الصداقة،الدينية

جمعكل،النفسعزة،الحزن،الخوف،الاضطرابغياب،النقاوة

الانمنئنهضالذيهوالجمعهذا؟نفسكيؤلفالذيالاعيوان

كلومك،تعالجالتي10001،،ثارتالتيتلكءويهدىالصريعةاعضاعك

،نظركتهذب،وجهكتغسل،الفوضويشعركترتب،جروحكتشفي

وباختصار،.الجنسيةأعضاعكتبتر،بطنكتنظفأحشاعك،تطهر

نفسك،نحواتجهقدوالممزوجةالمركبةالاعيوانهذهمجموعيكونحين

صنعتهماإنما.المسيحيسوعربنانحووصلباصقيلاثابتا،يقودك

نفسفيحيرسممنبدلا،لميتميتارسمارسمتفقد،وناقصتافه

فكلإليها،بالسعيجديرةغيرعيوننافيالأمورهذهلتبقلا،.حئة

بالسعيجديرةحقاهيالتيبتلكبالأحرىلنهتئم!فضحكذلك

1(إإل!ها

أفسسمسرحعجوزاتشفاء.4

بكليأتيبأن،يخدمهكانالذيالأخ،فيروسأمرإذاك03

ماوليكوميدكليويترامعيحضئروبدأكها،أفسسمدينةعجوزات

بينيوحنا،"ياله:يقولوهوفيروسوعاد.بهنللاعتناءضرورياكان

أربعسوىأجدلمعامأ،الستينيتعذيناللواتيالموضععجوزات

والأخريات،صشلولاتفبعضهن،الباقيأما!جيدةصحةفيحسدهن

مختلفةبأمراضأوالمفاصلبالتهابمصاباتوبعضهن،ثسفاوات

ثم1"وجههوفركصامتاطويلالبثذلك،يوحناسمعوحين011الضا

يا51،،الانحلالحالياآه،!أفسسسكانانحطاطيا"51،،ل:!

ايها،أفسسمؤمنيخداعإلىانتهيتكم51،!اللهحيالحمورا!

ارتباكحركة1
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علىالقدرةوموهبةحظوتهيمنحنيالذييسوعان!الشيطان

طلبفيأرسل11:بصمتالآنلييصزح،اطمئنانبئىوإيأهالتحادث

."؟،(بواسطتيواشفهنالمسرحإلىمعهنإذهب،المريضاتالعجوزات

وقديوحنا؟لأجلليكوميدعندالتقىقدكهالجمعكان31

أنتم،المسرحإلىكلكم)،إذهبوا:الكلماتبهذهإذاالأخيرهذااستأذنه

!11اللهقدرةايضاتظهرانتريدونالذينككم

فيالجمعاحتشدليلا،يزاللاالوقتكانفيماالغد،وفي

الجمعمعمكاناواتخذ،علماأحيطوقد،سارعالواليوحتى؟المسرح

بأنعلنايصزح-آنذاكالأفسسيينلدىوجيه-أولقاضوكان.كه

كانإذا"انما:يقولوكان.معقولةوغيرمستحيلةوعودايقطعيوحنا

فتحه،عندالعامالمسرحهذافليدخلبه،أسمعبماالقيامعلىقادرا

ينطقأندونومنيديهفيشينايحملأندونمنعاريا،فليدخله

!(1يستخدمهبأنهسمعتانذيالسحريالإسمبذلك

تقادبأنالأمر،أغضبهوقديوحنا،أمربذلكعلموحين32

الهارعالشعبوسطإلىكهنأدخلنوبعدما.المسرحإلىالعجوزات

حل-،خمودهنفريسةممدداتوالأخريات،اسرةفوقبعضهن-

يخطب:وأخذفمهيوحناوفتح،عظيمصمت

10001مدينتكمفيأناسببلأياولأإعلمواالأفسسيون،1)أيها33

هذافيحتىجميعأ،لكمتظهربحيث،أمامكمليعظيمةثقةوأي

مهمةأجلمنفليس،أرسلتقدكنتإذاهذه،والحال.العامالتجفع

بالبيعيهتئمتاجراكذلكولست.تافهسفرأجلمنولا،بشرية

الكفرعليكميسيطرالذينأنتمجميعأ،لهديكمبل،والمقايضة

نأيريدماهوذا،الضلالمنإقتلاعكم،مخزيةلشهواتوالمباعون
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وصالح.رحوملأنه،المسيحيسوعبه،أبشثرمنبواسطتييفعله

النسوةمنهضاالأولقاضيكمكفرأيضاأفحمسوفبقدرته

فيوليسوأمراضهن،حالهنكلكمترونواللواتيأمامكمالراقدات

*أ\.*أ*أنالآناستطاعتي

الإعتناء:أذانكمفيالأمربادىءفيأزرعهأنأردتماهوذا34

يكونبانتأملوالاأ1000.عندكمإلىمجيئيسببهوالذي،بالنفس

الأرضعلىكنوزأتجمعوالا.العبوديةزمنهوالذيالزمنهذاأبديا

الاعتمادعلىتتكلوافلاأبناء،لكمولدإذا10001شيكا.كليذبلحيث

لاأ1000أكثر.دومأوتمتلكواتسرقواأنلأجلهمتحاولوالا.عليهم

رغباتكم،إشباععلىقادرينغيركنتمإذاالفقراء،أنتمتحزنوا،

وأنتم.المرضيصيبهمعندما،سعادتكميحسدونألفسهمفالمالكون

يجعلكمفامتلاكهاكبير،بعددخيراتلامتلاككمتغتبطوالاالأغنياء،

العكسوعلىعنها،بعيدينتكونونحيندائماحزنالأنفسكمتسثبون

بسببها.لهاجمواأنلخافون،هناكلكونونحن

القبرفيتأم!متكئر،ونظركجسدكبجمالتزدهيالذيأنت)351

الشريعةانإعلمبالرنى،تلتذالذيأنت.لغروركالأكيدةالنهاية

العاصية،الزانيةالمرأةأنتالضمير.وقبلهما،تعاقبانكوالطبيعة

همالذينتقاسملاالذيأنت.تنتهينسوفأينإلىتجهلين،الشريعة

هذاغادرتقدتكونعندما،مذخرةخيراتذلكمعولديكالحاجةفي

أحداتجدلنالنار،فيتحترقوأنت،رحمةإلىحاجةوفيالجسد

بلاالحيواناتمثلتتصزفانكإعلم،والأحمقالغضوبأنت.يرحمك

عبدأصبحتوقدعقلكتفقدأنكإعرفوالمخاصم،السكيرأنت.عقل

.وقذرةفخزيةرغبة
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هل،الكريمةوالحجارةالعاجويسحركبالذهبتلتذالذي1)أنت36

الناعمة،الثيابلفتنةتستسلمالذيأنتتحب،ما،الليليحلإذترى،

أنت؟تذهبحيثإلىهناكستنفعكبمبعذ،منسيموتالذيانما

هذاعنالرحيلبعدلكالمخصئصالعادلالعقابانإعلم،القاتل

الغاصب،،الطفاعائمشعوذ،الساحر،أنتكذلك.فضاعفالعالم

سوف،العصابةهذهإلىتنتمونالذينأنتموكلكمالسارق،اللوطي

الهائلة،الظلماتإلىتخمد،لاالتيالنارإلىأعمالكمبحكمتنتهون

الأفسسيون،أيهااهتدوا،وعليه.الأبديوالوعيدالعقابهؤةإلى

ربحواالذين،المتشدقينالطغاة،السادة،الملوكانأيضا.بهذاعالمين

هذاأشياءمنمجزدينيموتونلأنهم،العذابيعرفونالحربفي

.11ابديةآلامفييلتقونوهمالعالم

\.اللهبقدرةالأمراضكليوحناشفى،الخطابهذاألقىبعدما

1000000001

المحتلفةالربظهوراتيوحنا:خطاب.ه

الأرضيةإقامتهخلألللرسل

حدث!ماسببمعرفةإلىإذاحاضرينكانواالذينسعى287

ليظهرالرلث"ان:قالتدروزيانةلأنمحتارينشيءكلقبلكأنوا

وفيها،الحقيقيةالخاتمةإثباتعدماختارفقدبالفكيدالناسخوضعمنخاتمة

إلىالحاجةهوالسببربمادروزيانةوامرأتهأندرونيكوسواهقداءالعجوزاتشفاء

فيالتعمفيمتدحعقائديأصحتهفيمشكوكنصإلغاءفيالرغبةأوالاختصار

الزواج

لفت،المخطوطالتقليدعنمستقلفيينا،هنوحيدإثباتفيمحفوظالقسمهذالص

الرائعة"القصةالمخطوطعنوانيؤكدكماالمسيحانيمحتواهبسببلاسخانتباه

المسيحيسوعرئناقبلمناللأهوتييوحناالقذيسعاينهاالتيوالرؤياللأعمال

النصنقلسوء11الصليبسريعرضوحيثويعقوبلبطرسالبدءفيظهركيف

http://kotob.has.itتفسيرهفيمشاكليتير
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محتارينكانواوفيما."شاباملامجوفييوحناملامحفيالقبرفي

الأمرتقئلالذييوحناقالتقريبا،الإيمانفيثابتينغيريزالونولا

:اعتراضبلا

إدراكشكلفيتعانونالذيالارتباكان،الإخوة1)أيها288

اختارهمالذيننحناننابما،خارقأوغريبشيءفيهليس3ادأربئأ

ومارأيتماعرضعلىلاقادرافلستانا،أما.مراراجربنارسلا،

اذانكم:معأتكئفأنالانينبغيذلكومع.لكمكتابتهعلىولاسمعت

تصبحواانيمكنكمأمورأأبلغكمسوفواحد،كلقدراتبحسب

هووالذيكانالذيهوبه،يحيطالذيالمجدلتروا،إليهامستمعين

الأبد.وإلىالآن،قائم

نحويتوخه،أخوينكانااللذينوأندراوسبطرساختار"بعدما

أوقدأخيفقال011إليتعالياإليكما،أحتاج11قائلا:يعقوبأخيونحو

الشاطىء،علىالطفلهذايقولانيريدماذايوحنا،"يا:ذلك4سمعأ

قلت:."اإليناءيومى+الذي:فأجابنياطفل؟ا"أي:وسا!لتنادانا؟"االذي

يا،يعقوبيابوضوحترىلاالبحر،عرضفيالطويلسهرناابسبب1

الجميل،الجليلالمظهرذا،الواقفالرجلهذاإذأترىألاأخي؟

وسنرىلننزلإنماأخي"يا،أراهلاذاك11:فأجابنيا؟االوجهوالبشوش

مسرحهوقبرفيوحبسهازوجهاغضب،التعففواختارتدروزيانةاهتدتعندما-1

عفهصاالمحكيالظهورين

تعادعلىتركزالأولىالأصلمختلفتيوحدتينمنموئف801إلىمهمنالخطاب-2

يروي39،إلىههمنالنوروصليبالمسيحالامتتناولوالثانية،المسيحأشكال

إلهانهفيهاالربيكشفرسلهمعيعيشكانفيماالمسيعبمجدظهورا12يوحنا

وانه!الجشيةأشكالهتعاديةتجاوزفييتغئرلاواحدوانه،إنساناوليسئبركلا

لهاتتعزضصعوبةأيفيخاصتهنجدةيستطيع

الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-3
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رأيناه،اليابسةإلىالقاربجذبناوبعدماعندها،.ا!ذلكيعنيماذا

ربطه.علىيساعدناأيضا

ظهربه،اللحاقعلىعازمين،المكانهذاعنابتعدنا"وعندما98

بينما،مبسوطةكثيفةلحيةلهإنماتقريبا،اصلعلناظرفيكانمجددا:

كلاناولبثناالعهد.حديثةلحيةذاشابايعقوبإلىبالنسبةكان

لملاحما،نتبعهونحن.رأينامامعنىكانعمانتساعل،إذأمحتارين

هذاان"إلا.بالحدثنفكركناحينالازديادعنتتوقفحيرتناتكن

حميم،شكلفيرؤيتهأحاولكنتإذاك:ليظهربعدالأعجبالأمر

"وغالبأ.دائمامفتوحتانبل،مغمضتينعينيهأبدأأرلم،هذهوالحال

علوفينظرهكأنوتارةوبشعأ،القامةقصيررجلأتارةلي،ظهرما

تمامأ.السماء

إلىيضضنيكان،المائدةإلى:مدهشةأخرىميزةأيضاله"كانت

الذي،صدرهإذاكألمسكنتإلن!مضمومأأحفظ!،11وكنتصدره

كنتبحيثبالحجر،وشبيهاقاسياوتارةوناعما،لطيفأتارةكان

وفيماذلك؟.!أفهمأنيجب"كيفوأتساعل:نفسيقرارةفيمحتارأ

100021.هوبالأمر،أفكركنت

حيثالجبلإلىوبطرسيعقوبمعاصطحبني،أخرى"ومرة09

علىالمستحيلمنأنحدإلىنورافيهورأينا،الصلاةمعتاداكان

.كانكيفينقلانالفسادالقابلةاللغةإلىيلثرجل

.*معيا"تعالواقائلأ:الجبلإلىالئلاثةنحنأصعدنا"ومجددا

والحال.يصفيكانفيمابعد،منإليهننظرولبثناإذأهناكإلىوعدنا

الترجمةموضوعالنصإلىاعيدالضمير-1

http://kotob.has.itاننتين.أولكلمةالمخطوطفيشاغرالمكان-2
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يتبينلنأنهمتصورأهيحئنيكانأنهبما،سرأمنهأنااقتربت،هذه

يرتدييكنلم:ورأيته.ظهرهإلىمسمرتانوعيناي،هناكولبثت،ذلك

إنسانأيكنلم"عليهرأيناهاالتيكلمنمجزداكانإطلاقا،ئوبأي

الأرضهذهانبحيث،الثلجمنبياضأأكثرقدماهكانتإطلاقا!

بحيثالسماء،إلىيستندرأسهوكانبلمعانها!منورةحتىكانت

التفتوقدإذاك،هووظهر!الخوفعلياستولىوقد،صيحةأطلقت

لي:قائلأوشذهابلحيتيوأمسكني؟القامةقصيررجلاالوراء،إلى

+ماذافاجبته:ااإفضولياتكنولاأمنبل،كافرأتكنلايوحنا،"يا

ذلكاستغرق-تا!فمتاننيإخوتييالكموأقولارفي؟اياإذا،فعلت

له:قلتاننيحدإلىلحيتيفيهأمسكالذيالموضعفي-يوماثلاثين

يكونفماذامزاحأ،لحيتيبشذالحد!هذاإلىالمتنيكنتإذارب،ا"يا

إحرص،المستقبل+فيلي:وصرحا؟ابضرباتتلفيتنيلوالأمرعليه

.*يجربأنيمكنلامنتجزبألاعلى

الرلث،معأتئكنتفيمايغضبانويعقوببطرس"وكان19

وذهبت،.وحيداالرفيتاركأ،قربهماإلىلآتيإلييومئانوكانا

المرتفع،علىالربئمعيتكلمكانالذي!الشيخالإثنان:هماوساملاني

بنعمتهمفكرافجبت."بالفعليتحادثانسمعناهمالقدكان؟من

فيناظراهاافلتفتبحكمته،الكثيرةالوجوهذاتبوحدانيته،الوافرة

سا"لتماه.إذامنهذلكتعلمانسوف:نحونااستمرار

منزلفينائمين،تلاميذهكنا،نحنكناأيضأ،أخرى"ومرة29

ردالي.تحت،يفعلسوفهااراقبوحديوكنتجنيسارت؟في

هبالنومبعدمنتظاهرتهـاذنم!"!يوحنا+يا:يقوللأأوهووسمعته

نا،يسوع+يا:لرئييقولوسمعتهبه،شبيهأأخر،ماأحدأرأيت

http://kotob.has.it
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انهم.الحق"اتقولرئي:أجابهوقد.".بكبعذيؤمنونلااخترتهمالذين

بشر.االواقعفي

حينأحيانأكنتأخر.مجدألكمأرويسوف،الإخوة"أيها39

فيألمسهكنصعندماإنماوصلبأ!ماديأجسداالدىبه،الإمساكاريد

غيروكثنهاجسديةغير،ماديةغيرالماهيةكانت،أخرىأحيان

كنأ.موجودة

معه،نذهبكنا،دعوتهويلئيالفزشميينأحديدعوهكان"وحين

أيضاوهو؟المضيفونيوزعهرغيفأسسفمبيننامنواحدكلوكان

بهذهبيننا:مافيويقسمهرغيفهيباركوكان.منهاواحدأيتسلمكان

كانبحيث،كاملةأرغفتناوتلبثمنا،كليشبعكان،الصغيرةالقطعة

.دعوهمنالذهوليصيب

خطوتهاثركانإذاماأرىأنمعه،أسيروأنا،أردتما،اوغالبا

،-الترابفوقيرتفعكانانهبالفعلرأيتفقد-الأرضعلر،مرئيا

.أبداأرهلمهذهوالحال

أياتهإنبه؟إيمانكمفلأشجع،ذلكأبلغتكمإذا،الإخوة1اأيها

ومنمتعذر،عنهاالتعبيرلأن،الانتكتمانالواقعفييجبومعجزاته

.والسماعالقولعلىتستحيلشكدون

الامه\قبلورقصهالمسيحنشيديوحنا:خطاب\.

الذينواليهودلهمشرفلاالذينالبشرعليهيقبضأنقبل49

لهؤلاءأسلمان..قبل:وقالكناجمعنالها،شرفلاحئةتسوسهم

المانويةمثل،المسيحيةهنمختلفةهامشيةتباراتفيالنشيدهذاهناثارأنجد-1

والبرشنيانية.
http://kotob.has.it
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.ا؟يحدثأنيجبمالمواجهةنخرجثمللآب،نشيدالننشد،الناس

وقالبعضا،بعضناباليدنمسكفيهاكنادائرةبتشكيلإذاوامرنا

قائلا:نشيداينشدإذاكوبدأ011بالآمينا"أجيبوني.الوسطفيقائما

11!الآبلهاأ،لك..المجد"

بالآمين.نجيبهكناحلقةفي"ونحن

الكلمة!أيهالك،المجد"11

امين.-!النعمةأيتها،لكالمجد

!الروحأيها،لكالمجد"-

!القدوسألها،لكالمجد

مين.أ-!لمجدكالمجد

الآبايهاأ،نحمدك11-

النورأيها،نسبحك

آمين.-!الظلماتفيهتسكنلاالذي

نسئح.لماذاأقولسوف1)-59

أخلصانأريد"ا"

امين-.أخلصانوأريد

أنقذأنأريد-

امين.-أئقذ.أنوأريد

أجرحأنأريد"-

امين..أجرحأنوأريد

أولدأنأريد-

امين.-.ألدأنوأريد

http://kotob.has.it
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اكلانأريد"-

امببن.-أؤكلانوأريد

أنصتانأريد-

أمين-.إليينصتانوأريد

ترمص\.النعمة11-

،النايعلىأعزفانأريد"31

مينأ-اكلكمرقصواأ

دينية،أنشودةأنشدانأريد-

مينا-اكلكملصدراقرعواإ

حدوادلأوغدواا"

أمين.-.معناينشد

عشراثناالعدد-

امين-فوق.يرقص

الكلإلى11-

امين-فوقالرقصيعود

يرقصلامن-

امين.-.يحدثمايجهل

أهربأنأريد"-

امين.-.أبقىانوأريد

أرتبانأريد-

امين-.أرتبانوأريد

الع!وصيةتميزتسمياتوتحمل،الرقصميالرسللإلهياالعالممركانماتتشارك-1

الكلعشر،اشاالعددأوغدواد،والهرمسية

http://kotob.has.it
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أتوحدانأريد11-

امين.أوحدانوا"ريد

منزلليليس-

أهـين-منارلولى

مكانليليس11

امين--أمكنةولي

هيكللي-ليسر

آمين-ثسياكلولي

أنتلكمصباحأنا)1-

امير-إليتنظرالذي

آنتلكمراةآنا-

اميز-تفهمنيالذجم!

أنتلكبابأنا11-

اهـين-.تقرعنيالذي

أنتلكدربأنا-

11امينأ-العابر

والزم،يتكلممنفيئأنتأبصر،رقصتيباستجابتك69-11

أفعلماأبصرتوقد،أسرارتيعلىالصمت

أفعل،ماإفهم،ترقصالذى))""آنت

أقاسيهأنيجبالذي2هذاالإنسانعذاب،خاصتكلاته))11

ال!رحمهموصوعالنمرإلىأعيدتالكلمة-1

ميالمسيعا/لامإلىيشيرلا،101الفصلنهايةفيالطهوريعاودالذيالتعبيرهذا-2

ناالعالمهذافيوالمحعيينيىالمشتتالروحاني!!الحشرتجربةإلىبل،إسماليته

عذابابمفسهيعاني،أعضاءهيكؤنونالذينالش!رهؤلاءلحمعنزلالذيالمحلص

علىتانيةالعثورإلىوتوؤلنقصمؤلمةتحرلةهوالأخيروهدابعدابهمشميها

المفقودةالوحدة
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تتعذبهماإطلاقاتفهمانالواقعفيتستطيعالن"1

الآب.منكلمةلأجلكأرسللمالو"1

معذبا،رأيتني،أفعلمارأيتالذيأنت"11

بكاملك.حركتبل،جامداتبقلم،رأيته""اوإذ

لتتمدد.سريرافيئتملك10001،حركت""وإذ

إلي!إرتحا"

أرحل.حينتعلمسوف،أنا"لأامن

.الآنأرىكما""لست

ستأتي.حينتراهسوف،11أنااما"لأا

.العذابغيابتملكفسوف،العذابتعرفكنتإذا1111

.العذابغيابتملكوسوفالعذابإعرف"11

.إياهأعفمكسوف،تعرفهلاما"

الخائن.إلهلا،إلهكأنا"1

معي.تناغمفيالقذيسةالنفوستوضعاناريد"؟ا

الحكمة.خطابإعرف"11

لي:قل،امجددا1،1

!الابأيهالك،المجد"111

الكلمة!أيهالك،المجد"11

!االروحأيها،لك"..المجد

هو:فها،تعرفهانحقاأردتإذا،خاصتيهوما"11

فيالخجلأعرفولمالاشياءكلفينفسيعزفت!الأبالكلمة،

شيء.

http://kotob.has.itالترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1
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ذلك،كلإفهمأنت؟رقصتأنا"11

فهمتني:وقدوقل،"11

0111امين.الابأيهالك،المجد"11

وسرهالنورصليبلهيكشفالمسيحيوحنا:خطاب7.

ونحن.معناخرج،الرقصةهذهالربأتمبعدماالأحباء،1)أيها79

إلنوبالنسبة.النعاسأوالضلالضحاياكأننا،ناحيتهمنكلهربنا

الزيتون،جبلإلىهربتبل،يتعذبرأيتهحين،عذابهكذلكأحضرلم

حفت،السادسةالساعةفيالجمعةعالقوعندما.حدلثمابسببباكيا

:وقالوأناردي،المغارةوسطفيرئيوقامكها؟الأرضفوقظلمات

أنا،مصلوبأنا،أورشليمفيتحت،الجمعإلىبالنسبةيوحنا،ا"يا

سوفإليكإنماومزا.خلامشقىأنا،وقصببحرابمطعون

إلىالصعودفكرةأعطيتكمنأنا.إليهأنصت،سأقولوماأتحذث،

منوإنسانمعفمهمنتلميذيتعلمهانيجبماإلىلتنصتالجبلهذا

."إلهه

وحول،بصلابةثابتانورصليبل!أبان،ذلكقال"وعندما89

شكلكان،الصليبوفياوحد\.شكللهيكنلمعظيمجمع،الصليب

يكنلم:الصليبفوقأراهكنت،بنفسهالرب.الشئبهيملكووجهاوحد

مالوفأكانالذيالصوتذلكليس-فقطصوتبل،خارجيمظهرله

لي:يقولكان-،حقأوإلهباز،ناعمصوتبل،لدينا

؟الكلماتهذهمنيواحدشخصيسمعانينبغييوحنا،""يا

صليبان.ينصتأنيجبالذيذلكواحد،شخصإلىأحتاجلأنني

صليبقوةعنالبعيدة01(0)الفصل"السفلية!الطبيعةكائناتإلىيشيرالتعمير-1

والموخدة.الخلاصيةالنور
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ا،اباباا،امسيحأاعقلاا،وتارة،اكلمةتارة،لأجلكممني،مدعوالنور

نماا10هكذعومدهوللبشر!اانعمة،انايماا1،!رأاابذ،اأاخبز،اادربا

الثى،تحديدانه:لأجلكمومسفىلذاتهمفهوماحقأ،هوماهوذا

\.حكمةوتنظيمقاعدةلهليستعمابإقصائهراسخهولمامتينإحياء

يولدون،اليساروألاليمينبالإذا،تنالمحينالحكمةانوالحال

،الهيجاناتالنذائر،،الطاقات،الأبالسة،الطغمات،السيادات،القوات

هوماطبيعةمنهانبثقتالذيالسفليوالأصلالشيطان،الوشايات

مخلوق.

لماحذأرسمالذي،بالكلمةالكلئبتالذي،إذاالصليباهذا991،1

الصليبليسالأشياء،كلفيتدفقالذيثم،وسفليمخلوقهو

هومنكذلكولست.هنامننزلتقدتكونحينستراهالذيالخشبي

اعئبرتلقد.صوتهفقطتسمعبل،الآنتراهلاالذيأنا،الصليبعلى

ذلك،منوأكئرالجمهور"إلىبالنسبةأنامالستوأناانا،لستما

الراحةمكانانفبما.بيجديروغيرحقيرشأنيفيسيقولونماان

هذاربئهوالذيأنايوصفهانولايرىانالواقعفييمكنلا

2.أأوصفانأولاأرىانبالأحرىيمكننيلن!المكان

هواوحد،شكلله3أليسأالذي،الصليبحول،الجمعان"00101

كذلكلهميكنلمإن،الصليبفيتراهموالذين4.السفليةالطبيعة

إلهيةنهاميةلافترةهيالحكمة.الغنوصيةالكوننشوءنظريةفيمركزيةصورة-1

هذان!مجهالسفليالعالمخلو.المخفصلدخللستدعيفوضىومدخللضل

تثيرها.كانتالتيالشهواتمنهايطرد،أصلهاإلىالحكمةبإعادتهالذيالتدخل

السفلي.العالمتش!ماهياتتصبحالشهواتهذه

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-2

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-3

مكاناتخاذإلىالمدعوينالمختارينجنسأي،الانسانطبيعةتواجههاالطبيعةهذه-4

http://kotob.has.itكلهم.تجفعهمانتظارفي،الصليبفوقالمسيحمعلهم
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ئرفعحينانمائعذ.تجفعلمنزلالذيأعضاءكأفلأناوحد،شكل

الذيسيكون،صوتيويطيعإليينضع!الذيالجنس،الانسانطبيعة

فوقسيكونبل،الانهومايعودلن:عدادهفيالآنإليينصت

كنت.مالستلي،انكالواقعفيتقوللاطالما.الآنأناكماالصليب

وائاإلي"منصتوأنتمثليفستكون!أيضاأنتإلي،أنصتإذاانما

همالذينواحتقربالجمهورإذأتهتملاا.أ***أحينكنتماساعون

قربي.الآبوانالآبقربكاملاننيالواقعفيواعلمالسر.خارج

وأكثرإلن.ينسبونهاسوفالتيالعذاباتمنأياأتعذبلم1اا"هكذا

أريد،أرقصوأناوالآخرينأنتإياهأريتكالذيالعذابهذا،ذلكمن

أناأنااماإنما.لكأبنتهلقد:تراهأنت،فماا.اسرايدعىانأريد

وما،ملكيتهليدعبي،خاصهوماأخر.أحدمنوما،أعلمهوحدي

ناقلتفقد،الواقعفيأنامارؤيةأما.عبريأبصرهبك،خاصهو

أنت2.قريبأباعتباركمعرفتهتستطيعماباستثناء،ممكنغيرذلك

،أتعذبلمانني؟أتعذبلماننيوالحال،تعذبتاننيالقولتسمع

عئقت،انني"أضربلماننيوالحال،طعنتانني؟تعذبتاننيوالحال

مني.يسللمانهوالحالمني،سالدهأانأعفق"لماننيوالحال

يقولونه،لاوما!أعانهلمعني،الناسهؤلاءيقولهمااناختصار،وفي

،محجوبشكلفيلكأقولهسوفمقصودهوهاتعذبته.ماهو

مد،الكلمةطعن،الكلمةأسيرإذأإفهمنيستفهع!،.أنكأعلملأنني

موت،الكلمةمسمرة،الكلمةعذاب،الكلمةتعليق،الكلمةجرح،الكلمة

الأول،المقامفيهكذا:أتكلمسوف،للإنسانمكانإفرادوبعد.الكلمة

.مشؤهالنص-1

http://kotob.has.itالمختارينجنسمنأي-2
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وماالإنسانالثالثالمقاموفيالرلث؟ستفهمبعدومن؟الكلمةإذاإفهم

.+تعذبه

ارويها،اناستطيعلاوأخرى،الكلماتهذهأناليقال"حين201

عاودتوعندما.الجمعفيأحديراهاندونمنرفعمشيشه،بحسب

أنا،لييقولوناسمعهموأناالناساولئككلمناسخركنت،النزول

نإالوحيد:اليقينهذاداخليفياحفظوكنتعنه"يقولونهكانواما

اهتداءبهدفتدبير،ووفقرمزيشكلفيشيءكلرتبالرلث

وخلاصه.الإنسان

خاكةيوحنا:خطاب.8

،لنعبدهلنا،ومحئتهالرلثنعمةرأينااننابما،الإخوةأيها301

عضوبأيولااللسان،الفم،بالأصابعليسرحمتهنلناالذيننحن

أيضأالانلأنهمتيفظينولنبق1.أ"ك!*أالنفسبميلبلما،جسدي

الاهانات،والزنزاناتالأغلالوالقبور،السجونفيلأجلناحاضر

،الإداناتالجلد،أعمالفي،اليابسةوعلىالبحرفي،العنفوأعمال

حينكنامعنالأنهاختصار،وفي.العقوباتالمكائد،،المؤامرات

يبتهلإذ،إليناالإنصاتعدميحتمللاانه.عذاباتنايشاطرنا،نتعذب

كلنا!إلينائنصت،مكانكلفيلأنهإنما؟الإخوةأيهامنا،كلإليه

ينجدناعزلتنا،فيولدروزيانةلياللهانهبماأيضأ،المناسبةهذهوفي

رأفته.في

أعلنهماانهنواثقينإذأكونواالأحباء،أيهاأيضا،"أنتم401

سلطانكلفوقإله،يدركلاإلهيتغير،لاإلهبلرجلألاإكرامهولكم

21بهاالمفكرأوأالمذكورةالمخلوقات،الملائكةكلمنأقدم،قدرةوكل

مشؤه.النص-1

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-2

http://kotob.has.it
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به،واهتديتماليقينهذاعلىثابرتمإذا.منهاوأقوىالدهورومجموع

."أبديةنفساتمتلكونفسوف

أندرونيكوسمعيوحناانسحب،الاخوةإلىذلكنقلحين501

كانوا1:الاخوةأأكلمعمسافةعلىتتبعهمادروزيانةوكانت.لنزهة

وقتكلفيكلمتهوسماعبهايقومكانالتيالأعمالرؤيةيريدون

2.اامين.الآبدينأبد!الىدائما،الان،الربأفي

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.31

ارطميسمعبدفيوالإفسسيونيوحنا.9

كنتإن.أفسسفيطويلألبثنا"لقدليوحنا:ميلةإخوةقال437

اياتنباانبالفعلالآنعلمنافمد.سميرنةإلىايضافلنذهبموافقا،

يشاء"حينأندرونيكوس:لهموقال."المدينةهذهفيأيضأانتشرالله

أرطميس،معبدإلىأولا"لنذهب.يوحنا:وصرح!"نذهبعندها،المعلم

حينأيضأ،المكانهذافييظهرونسوفالرفيخدامانفيشكلا

سنظهر."

إلىيوحنافصعد.يومينبعدكانالصنممعبدعيدانوالحال38

وحدهيوحنالبسبيضاء،ثيابأيرتدونالجميعكانوفيماالمعبد.

لكن.قتلهإلىوسعوااحتجزوهوقدالمعبد.إلىهكذاوصعدأسود

اللهخادمأنالضربيمجانينأنتم،الرجال"أيهاصاح:يوحنا

وخاطبهم:مرتفعفرقىإلىصعدثمالأحد!(1

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1

الناسخ.اضافهتفسيرأيكونقدالمقطع-2

مفقود.النص-3

باهتدا.وتوبعت36-91بالفصولبداتافسسفيطوللةإقاهةيليالفصلهذا-4

واندرونيكوس.دللذيانة
http://kotob.has.it
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يحدثمثلمالكميحدثبأنتخاطرونانكمالأفسسيون،1)أيها93

،المنحدراتتهبطالتيالينابيعوكلتجريالتيالأنهاركلانللبحر:

حجارةائحطةوالسيولتتتالىالتيالأمواج،العواصفأمطار

كذلكالبحر.فيالموجودةالمالحةالخاصةبتأثيرمالحةمياهأتصبح

ها،الحقيقيالدينحيالاليومحتىموقفكمتبديلكملعدمأيضااأنتم

رأيتموهامعجزاتمنكم.القديمةالدينيةبممارساتكمفاسدونانكم

وأنتمعمياء،عيونكمتظلذلكومعشفاءات!منكم!بواسطتي

برهنتلقدالأمسسيون؟أيهاإذأ،ماذاالنظر.استعادةعنعاجزون

الذيالصنميالمعبدهذاحتىالساعةهذهفيوصعدتجرأةعلى

فيأمواتوانكمدرجةأعلىإلىكفرةانكمأثبتوسوف.معبدكمهو

انكم!الموضعهذافيأقفاننيأنظروا،.البشريالعقليمسنما

أنا،لأموتإذالهاصلوا.إلهةارطميستعتبرونانكمكلكمتقولون

هذهإلىالوصولعلىقادرينتكونوالمإن،بالأحرىأو.وحدي

سيميتكممن!إلهيهوالذياللهإلىبالابتهال،وحديفأنا،النتيجة

.1(جحودكمبسببككم،أنتم

يقومون،أمواتاورأوابالاختبارعرفواأنسبقالذينهملكنهم04

فينعلمانناهكذا!تهلكنالا،إليكنتوشلاننايوحنا،ايا1صاحوا:

تريدونلاحقاكنتم"إذايوحنا:فأجابهم."ذلكتستطيعانكالواقع

أنتملتنفصلواخزيها؟ولم.عبادتكمتخزىانفينبغي،تموتواآن

بتأثيرتهتدواانإما:الفرصةهيفهذه.القديمضلالكمعنأيضا

إلهيإلىمبتهلاأمامكمأضفيسوفإلهتكم.بتأثيرأموتأو،إلهي

رحمة.لتنالوا

أنت،الإلهأيها"يا:الصلاةهذهيوحناتلاهكذا،تئبعدما41

فيالانحتىالمرفوضأنت،المزعومةالالهةكلفوقالإلههوالذي
http://kotob.has.it
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حيثالمكانهذاإلىأذهببأنإليأوحيتالذيأنت!أفسسمدينة

الذيبالاهتداءعبادةنوعكلأخزيتالذيأنتأبدأ؟بالتوجهأمكرلم

وكلقدرةكل،شيطانوكلصنمكلاسمكيهزمالذيأنت؟تصنعه

هنا\الموجودالشيطانباسمكبهزمكأيضا،الان!نجسةطبيعة

لأنهم،المكانهذافيرحمتكأظهركهذا،غفيراجمعأئضلوالذي

ضالمحنإ"

تحطم،الكلماتبهذهفيهايتلفظيوحناكانالتياللحظةفي42

المحرابفيموجودةكانتالتيوالقرابينعدة"قطعأأرطميسمذبح

لاكثرنفسهالأمروحدث2؟قوسهاوانكسرأرضأكهافجأةسقطت

فوراقتلالكاهنانبحيث،المحرابنصفوانهار؟تماثيلسبعةمن

إلههو"أحدالأفسسيين:جمعصاحإذاك.الرئيسيةالعارضةبسقوط

الآن.الواقعفيإلهوحدكأنت!يرحمناالذياللههوأحذ3!يوحنا

ونخنا،اللهأيهايا،مشيئتكبحسبإرحمنا.اياتكرأينالأننااهتدينا،

،تضرعاتيوجهونالجمعبينالبعضوكان!(1العظيمضلالنامن

يبكونوآخرون"ويصفونيركعونواخرون؟الأرضإلىووجههم

.الهربإلىيسعونوأخرون؟ثيابهمممزقين

"المجد:ثائرةونفسه،مبسوطتانويداهالربئ،يوحناوخاطب43

متنؤعة.1(بطرقبخدامكتفوزلأنكالوحيد،الحقإله،يسوعييالك،

ائهاالأرضعن"إنهضوا:الجمعخاطب،ذلكقالوبعدما

يظهرالذي،المرئيغيربسلطانهاعترفوا،لإلهيصفواالأفسسيون،

كان.أنظاركمتحتتتحفقالتيالخارقةوصنالعه،ساطعشكلفي

ينجدأنخادمهاعلىكانبنفسها!تنجدكمأنأرطميسعلى

نفسهالتعبيرإلىعوذ43الفصلفيأرطميس.المقصود-1

2-spaبالنذور.الخاصةأرطميسلتماثيلالممئزةالصفةهوالقرابين

http://kotob.has.itوثنيجمعباهتداءمرتبطةتهليلصيغة-3
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أين؟القرابينأين؟الشيطانةقدرةاين!يموتولابواسطتها

القوي،السحرأينالاكاليل؟أينالأعياد؟أين؟السنويةالاحتفالات

؟"الشعوذةوأخته

مايدفرعجلعلىالجمعمضى،الأرضعننهضوبعدما44

موجوديوحناإلهان"نعلم؟يصيحوكان،الصنممعبدمنمتبفيأكان

!"رحمتهموضوعكنالأننافصاعدا،الانمننعبدهالذيوهو،وحده

"تعالقائلا:يلمسهغفيرجمعكان،هناكمنينزليوحناكانوفيما

أنتعزمنا!ترىأنت!حمقىنهلكالذيننحنأعنايوحنا!يالنجدتنا

نارأينالقدبإلهك!بالرجاءمعفقا،يرافقكالذيالجمعهذاترى

الهتناانرأينالقد.الموتإلىقادتفيهاضالينكناالتيالدرب

إسمح.بهاالمرتبطةوالمخزيةالهائلةالتفاهةرأينالقدباطلا.رفعت

نصادفأندونمنننجدوبأنمنزلكإلىنذهببأن،نرجوكلنا،

."منهمخرجلاموقففيالذيننحنإستقبلنا!عوائق

بقيتلأجلكمانالرجالأيهاتمامأ"صذقوايوحنا:وأجابهم45

والمدنسميرنةنحوالواقعفييحملنيكانحماسيان؟أفسسفي

انما.إليهأيضأهمالأمكنةهذهفيالمسيحخدامليهتدي،الأخرى

وصفيتبقيتلذا؟فيكمالراحةكلئابعدأجدأندونمنذهبتكنت

والحال.ثبتكمقدأكونحينإلاأفسسأغادرألاإياهسائلأ،لإلهي

بعد،أكثريستمبرأنيجبذلكوانيحدثبدأذلكانرأيتوقدانني

علىواقيمكمالمرضعةحليبمنأطفالمثلأفطمكمأنقبلأترككملن

.(1صلبةصخرة

أرطميسكاهنقيامة.ا.

هناكأندرونيكوس.منزلفيواستقبلهمإذاقربهميوحناولبث46

أرطميس؟كاهنجثةالبابأماموضعرجلالمتجفعينالناسبينكان
http://kotob.has.it
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الآخرين،معسريعاالداخلإلىللكاهنقريباكانالذيالرجلولجثم

،الصلاة،للإخوةالعظةوبعدلأحد.شيئايقولأندونمن

قال،المتجمعينالأشخاصمنكلعلىاليدينووضعالإفخارستئا

قادهمااحدهنا،همالذينالناس"بين:الروحمنبتأثيريوحنا

ثمأرطميس،كاهنالبابأماموضع1،أالمنزلاهذانحوباللهالإيمان

فيوفكرالخاصلهمهالأفضليةأعطى،بالذاتبنفسهحبأ.دخل

انني.الميتبقريبيمنيالحيئبالرجلأهتمأنالأفضلامن1طوئته:

نفسي،وخلصتالربئإلىاهتديتقدأكونعندمااننيبالفعلأعلم

مكانهمنيوحنانهضإذاك..."كذلكالميتإقامةيوحنايرفضلن

فيخطرتالذيالكاهنقريبمكانالهاتخذحيثالموضعنحووتوخه

،ولدييابه،فكرتماحقاأهو":وقالبيدهوأمسك.الفكرةهذهباله

نعم":وارتعاشاتارتجافاتعليهاستولتوقدفاجاب"إليبمأتوأنت

المسيحيسوعهو!سيدنايوحنا:وقال.قدميهعندوارتمىسيدإ"يا

.(1بإقامتهالميتقرشبكفيقدرتهسيظهرالذي

علىصعبأأمرأ"ليس:وقالبيدهوأمسك،الشابوانهض47

.الصغيرةفيأيضانفسهيجهدان،عظيمةأسرارعلىيسيطررجل

واستأنف10001"؟الجسديةالأمراضعلىالقضاءفيصع!ثهوما

بنفسدوأقمإمضلك،أقول،ولدي"يا:بيدهالشابإمساكمتابعا

يوحنا،ان01:الكلماتهذهسوىاخرشي!اتقولأندونمنالميت

بهذهوتلفظقريبهنحوالشابومضى001قمإلك:يقول،اللهخادم

إلىعادثم؟جانبيهعنيقفعظيمجمعكانفيماوحدها،الكلمات

،الموتمنالقائمرويةولدىحيا.قريبهمعيوحناقربإلىالداخل

وريثاولامشاركالستحقأ،تحيالاانتقمت،وقد!الآنيوحنا:قال

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1
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آمنإذاقمت؟وبقدرتهباسمهالذيإلىالانتماءأتريد.الحقللحياة

مذاكولبثيسوعبالرلثفورافآمنالدهور!"كلإلىفتحيا،الان

بأمأنة.بيوحنامتعلقا

أبيهقاتلا.ا

المدينةمنيخرجكانانهالحلمفيرأىالذييوحناالغد،وفي48

النهاربزوغعندفنهض،الحلمهذايهمللم،أميالثلاثةويقطع

يغتصبلئلاأبوهيوبخهالريفمنرجلوكان.الإخوةمعوانطلق

لمالشابلكن.بقتلهالأخيرهذاهذدوقد،العملفيرفيقهامرأة

رأىوحين.نهائياوأخرسهبقدمهركلافضربه،أبيهتوبيخيحتمل

بالخروجأمرتنيذلكلأجلهل،ربئ"ياالرلث:خاطبحدث،مايوحنا

الحوم؟1(هناإلى

الذيالشابتناولالفجاني،الطابعذاتالميتةهذهرؤيةولدى94

عجلعلىووثبخصرهإلىيحملهكانمنجلأ،يوقفانينتظركان

الشيطارأيهايا،"قفله:وقاليوحناجابههإذاك.مزرعتهنحو

!11الدمإلىمتعطشامنجلكمعتثبأينإلىليوفلكفرا،المملوء

حقيربفعلقمت"لقد:وأجابهأرضاأداتهمضطرباالشابفألقى

نفسيفيأنفذانقررتلذاأشجن"سوفاننيواعلم،إنسانيوغير

يكصيكنلمأبيالى.بضربةأموتان:والأقسىالأعنفالشرهذا

لملكنني؟وكريمةزنىبلاحياةأعيشأنعلىحضئيعنالواقعفي

أركض،أخذتإذاك.بالقدمركلاإياهضاربافقتلتهتوبيخاته،أحتمل

أبي،قاتلأصبحتبسببهاالتيالمرأةنحوحدث،مارأيتوقد

أكنلملأنني،نفسيالمطافنهايةوفيزوجها،هي،قتلهافيلأشرع

."الإعدامأقاسيالمرأةهذهزوجيرانيأنفكرةأحتمل
http://kotob.has.it
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أنتوإهمالكبانسحابي،أتحاشىأنأجلمن"يوحنا:لهوقال05

ويسخريضحكانيريدللذيمفتوحأالمجالتركخطر،فيالذي

لأجلك،الموتمنأقمتهإذا.أبوكيرقدحيثوأرنيمعيتعال،عبرك

فأجاب؟"سقوطكسببكانتالتيالمرأةعنإذاكتنفصلفهل

هذافيمتحذئا،سليماإذاكوأراهحئا،أبيإليأعدت"إذا:الشاب

."الباقيعنأنفصلفسوف،العالم

الميتالشيخيرقدكانحيثالموضعقصدا،الكلماتهذهعند51

التعسا"أيها:للشابيوحنافقال.المكانفي%يضأكثرعابرونوكان

ومقتلعأباكيايصرحكانهوانما!"أبيكشيحوخةحتىتراعلم

الربئ:خادم،يوحناقالإذاك.فعلماعلىنادماكانبأنه،شعره

الذيأنت؟المكانهذاإلىاليومالذهابعليانأريتنيالذي"أنت

منأفيتفوتهأنيمكنلاالذيانت"يحدثأنيجبذلكأنيعلمكان

عنايةكلبمشيئتكتمنحنيالذيأنت!العالمهذافيائمتحفقةالأفعال

ناترىانلةبماالشيخهذاحياةإمنحنيأيضاالانشفاء،وكل

لممنذلك،تستطيعوحدكفأنترب،ياوراع!نفسهعلىحكمالقاتل

بالخير!(،ينصحهكانأبايراع

ضعيفاليس"رئي:وقالالشيخنحوتقذم،الكلماتهذهبعد52

منالخاليةورأفتهالخئرةرحمتهبسطاستطاعتهعدمحدإلى

مبزة!(1هوالذيالصنيعهذاعلىاللهومجدإذاقم.إليكالكبرياء

قال:حتى،جلسانوما.ونهضرفي!"يا،أقوم"انيالشييئ:فأجاب

الرهيبةالإهاناتتحفلالذي،فظيعةحياةمنخلصتالذي"أنا

اللهرجليااحييتني،انكها،محبتهانعدامبممالابنوالمتكزرة

الحقائقلتلقىقمت11"إذايوحناةافأجابهذلك؟(1جدوىما!الحي

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدالمقطع-1
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حقالقأجلمنانما.ميتاتكونأنالأفضلمنكانفقد،نفسها

المدينةإلىواصطحبهمعهإذاكيوحناوأخذه!(1تقومأنعليكأخرى

قبلمومنأأصبحقدكانالشيخانبحيث،اللهبنعمةيبشئرهوهو

المدينة.بابإلىالوصول

'oنفسههووانهتوفع،كلبعكسقام،أباهأنالشابراىوحين

راكضاثم؟التناسليةأعضاعهوقطعالمنجلتناولالئهلكة،مننجا

وهوأنظارهاتحتألقاها،الزانيةالمرأةيسكنكانحيثالمنزلإلى

لكانها!نفسيوقاتلوقاتلكما،أبي.قاتلأصبحت"بسببك:يقول

علياللهأشفقفقدأنا،أماحدث!ماسببهيالتيالأعضاءهذه

."قدرتهإلىوعرفني

به.قامالذيالعمل،الإخوةحضورفيليوحنا،يعلنعادثم54

وبانأبيكبقتلأقنعكالذيان،الشاب"أيهاله:قاليوحنالكن

قطعصائباعملاكذلكلكصؤرالذيهوالغير،امرأةعشيقتصبح

بل،الطبيعيةالأعضاءلاتطرحأنعليككانانما10المزعجةالأعضاء

الضارةهيالأعضاءفليست.بواسطتهاشريرةانكشفتالتيالفكرة

مخزدفعكليتحركبتأثيرهاالتيالمرئيةغيرالمصادربل،للإنسان

معرفةتعفمتوإذاالإثمهذاعنولديياإذأتبتفإذا.ويسطع

احتياجاتلئىينجدكالذياللهتجدفسوف،الشيطاندسائس

السابقةخطاياهعنوتابهدوء،فيالعيشعلىالشابودأب."نفسك

يوحنا.عنافترقعادوما،اللهبرأفةالمغفرةنالبحيث

ينصحوالذيإبيفانوسإلىخطأالمنسوب"الفيزيولوغوس"كتابيعارضالنص-1

http://kotob.has.it.الشيطانفرشمةيبقىلنلاالتناسليةاعضالهبقطعالجنسيةالشهواتأسير
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السميرنيينمسعىا.أ

إليهأرسل،أفسسفيذلككليفعليوحناكانوفيما55

غيربهتبشئرالذياللهانإلينا"يتناهىصرحوا:موفدينالسميرنيون

أنكبماوهكذا.واحدلمكانتفضيلإبداءبعدمأمركموقدمنحاز

إلهكمعرفةلنتعلمالأخرىوالمدنسميرنةإلىتعال،كهذاإلهبشير

الرجاء.فيهنجدمعرفتهوبتعلمنا

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019

سميرنةفيسانتيياتر9إبنيشفاء.13

المدينةواجتمعتسميرنة،إلىذهبنا،أفسسعنإذاراحلين56

وهوانتيياتروس،يدعىرجلوتقذميوحنا.بوجودعلمتعندماكلها

انكإليتناهى،اللهخادم"يا:وقاليوحنانحوالسميرنيين،بينوجيه

مئةأهبكاننيها.أفسسفيعظيمةومعجزاتكثيرةبمبزاتقمت

رهيب،شكلفيالآنحتىتعذباتوأمانإبنانلدي.ذهبيةقطعةألف

عامأ.وثلأثونأربعةوعمرهما-شيطانولادتهماعندضربهماوقد

تارةممسوسيننفسهمايجدانبحيثعليهما،يغص،لحظةمدىفي

فيكذلكوتارة،المائدةإلىأيضاوغالبا،النزهةفيوتارةالحقام،في

جميلأرجلانانهمابنفسكترىسوف.للمدينةالعموميةالجمعية

،أرجوك.يومكلعليهمايستوليالذيالمرضأضناهماانما،القوام

فقد.مشؤومقرارلاتخاذالواقعفيأستعذانني.شيخوختيأنجد

أصبحاوقدالآنانما،طفلانوهماخفيفشكلفييتعذبانكانا

."وعليهماعليئإذأأشفق.أيضاقويينشيطانينإليهماجذباقوئين،

ومقابلمجانأ،يشفيبلأجرا،مالايقبضلا"طبيبييوحنا:لهفقال

http://kotob.has.itافسس.إلىبالعودةيوحنافيهويعدقصيرلكنه،مشوهالنص-1
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يا،إذالإعطائهحاضرأنتما.شئفواالذيننفوسيتلفى،الأمراض

صحةفيثانيةتجدهماوسوفلله،قلبكهب؟ولديكلقاءأنتيباتروس

لاأحدا،تهمللمالآن"حتىأنتيباتروس:وقال."المسيحبقدرةجيدة

وبسبب،كفهمأهليبموافقة،الواقعفيأتهيأانني.إذاإبنيتهمل

مكلفا،أمينطبيبمثلأتيتالذيانتانما.بسئملإهلاكهما،السخرية

01وأنجدهماألهمهما،لأجلهمااللهمن

5 Vالذي)،أنتالرلث:المساعدةإلىدعيالذييوحناوخاطب

أبدأتنتظرلمالذيأنت،المساعدةإلىوالمدعوالمتواضعيندوماتعزي

مساعدتك،التماسنبدأأنقبلموجودلانك،المساعدةإلىدعوتك

الفوروعلىأنتيباتروس!"ابنيمنتطردانالنجستينالروحينإجعل

راهماوحين.الولدانيأتيبأنالأمريوحناوأعطى.منهماخرجتا

)وهذا.يوحناأماموسجدأرضأسقط،جيدةصحةفيأبوهما

والروحالإبنالآب،شانفيأعلمهمابعدماعفدهما،الأخير

العوز،فيهممنمالهيعطيبأنأنتيياتروسيوحناوأمر1.االقدس

ويباركونه.اللهيسبحونفيماوصرفهم

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012

أفسسإلىورحيلوداعمشهد.14

3.الثانيةللمرةأمسسإلىلاوديسيةمن58

يوحنا؟أحزنهالإخوةمنأحدمنوماطويلوقتمضىقدكان

الآنحانالوقت،الإخوة"ايهالهم:قالعندماغلبهمالحزنلكن

قطعتهالذيالتعهدالواقعفيانه-افسسإلىللرحيلإليبالنسبة

الأرجح.علىشرحالمقطع-1

.مشوهالنص-3
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طويلأبالبقاءللتوانييستسلموالئلاهناكالمقيمينمعنفسيعلى

لتوجيهجميعاإليكمبالنسبةالأوانوأن.ثبتهمالذيالرجلمحرومين

وهممكتنبينالإخوةوكان."عنكميتخلىلالأنه،اللهنحوعقلكم

يوحنا:لهمقالإذاك.عنهميفترقسوفلأنهذلك،يقوليسمعونه

إذاالأبد.إلىمعكمهويسوعالمسيح،عنكمانفصلتلو"حتى

يح!ثفعندما.معهالدائمةالشراكةتملكونفسوف،بنقاوةأحببتموه

.11يحبونهالذينخبايتخطى

علىلتوزيعهكثيرامالاوتركاستأذنهم،الكلماتهذهعند95

وكان.أفسسإلىرحلعندماوينوحونمكتئبينكانواوكهم"الإخوة

أندرونيكوس:أفسسعنرحيلهلدىرافقوهانسبقالذينمعه

أيضاتتبعهوكانت.بهموالمحيطونوكليوبيوسليكوميدودروزيانة،

ااالطريقفيماتترتوئوسزوجهاانعلمتالتيأرسطوبولا

وكثيرونطاهرةاصبحتالتيالعاهرةكماكزينوفون،معأرسطيية

وماالمسيحيسوعالربنحوالتحو،علىآنكلفيحضهمآخرون

عنه.الافتراقيريدونعادوا

البقحكاية.15

حاجةوفيمنعزلنزلفيمتوففينكنابينما،الأولاليومفي06

الطريفة.قصصهإحدىشهودغدوناالمغبوط،يوحنالراحةسريرإلى

فوقهبسطناوقدما.مكانفيموضوعغطاء،بلاسريرهناككان

كانفيما،عليهوالراحةالنومإلىودعوناه،معناكانتالتيالأردية

كبيرعددأزعجهحتىرقد،انماإنما.الأرضعلىينامونالجميع

كانالليلونصفانقطاعبلاأكثرتزعجهكانتانهاوبما.البقمن

http://kotob.has.itالمسيحي.الإيمانطريق-1



المنحولةوالرسانللأعمالا82

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

البقات،أيتهايا،لك"أقول-ةكناوسمعناه-خاطبها،انقضىقد

إبقي،اللحظةهذهفيمسكنكغادري،معاكك!تسامحكأظهري

ضحكاتناووسط"!اللهخدامعنبعيدةوالبثيواحدمكانفيهادئة

إزعاجه،تحاشيناإذاك.يوحنانام،تتضاعفكانتالتيوأحاديثنا

بهدوء.متحدثين

فيروسمعينفسهالوقتوفيأولانهضتالنهار،بزوغوعند61

واستولت.البقمنكبيرأعدداالغرفةبابعلىورأينا.وأندرونيكوس

قدالإخوةكلكانوفيماالكبير،عددهالمشهدالدهشةعلينا

أخبرناه،استيقظوعندها.النوميتابعيوحناكانبسببها،استيقظوا

"بمالها:وقال10001انهاورأىالسرير.،فوقإذاكفاستقام.رأينابما

وما."مكانكإلىعودي،تحذيريباحترامتمامأمتسامحةكنتانك

البابمنالبفاتهرعتحتىالسرير،منونهضالكلماتهذهقالان

هذهان":أيضايوحناوقال.طواياهفيوغاصتالسريرحتى

دونمن،جانبهامنهادئةلبثترجل،صوتسمعتعندماالحيوانات

وصاياهنعصىاللهصوتنسمعحيننحنإنماالأمر.مخالفة

متى؟11حتى.للتوانيونستسلم

أفسسإلىالوصول160

بعودةالمدينةهذهإخوةعلموحين.أفسسإلىلاحقاووصلنا62

حيثأندرونيكوسعندإلىيهرعونأخذوا،طويلغياببعديوحنا

يضعونهماكانوااللتينيديهأيضاويقتلون،قدميهيلمسونكانوانزل:

كانوا،للمسهيمذونهاكانواالتيبالذاتأيديهموحتى؟وجههمعلى

\.ثيابهالأقلعلىلمسوابفضلهالأنيقبكونها

إلىبسعبمايضأترتبطقد.خارقةقوةيكتسيرجلتكرلمعنتعبرالحركاتهذه-1

شفاء.
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الهرمكاليماكحببعددروزيانةموت.17

رأىله،نظيرلاوفرحعظيمحمثالإخوةبينيسودكانوفيما63

بأنهاعلمهرغمعلىبها،وهامدروزيانةالشيطانمنفرشل1رجل

ناالمستحيل!منله:يقولونكثرقوموكانأندرونيكوس.امرأة

حتىمسافةعلىتقفالورعباسمالتيهي،المرأةهذهعلىتحصل

الذيأندرونيكوسانالجاهلالوحيدأنتأ.طويلوقتمنذزوجهاهن

قائلأ:قبرفيسجنها،الآنهوالذيورعأالمملوءالرجلقبلأيكنلم

وإماسابقا،امتلكككنتكماامراةامتلاصعلىأحصلان+إما

فضالتمعه؟عظيمةبثروةالتصرفعنعازفةالموتوفضئلتاا؟تموتين

توافقلمكانتفإن.الفظيعالأمربذلكالقياممنبدلأالموتاحتمال

أقنعتهحتىبلوزوجها،بسئدهاالجنسيالاتحادعلىإذأ

تريدالذيأنتموافقتهاستعطيكفكيف،اقتناعاتهافيبمشاركتها

عنأعزففيك!هدوءأيعرفلاجنونعنأعزفعشيقها؟تصبحأن

علىقادرأباعتقادكرغبتكإثارةفائدةما!إنجازهتستطيعلاعمل

؟"الوقحةالجسارةهذه

هكذا.معهبالتالم،إقناعهالحميمونأصدقاؤهيستطعولم64

منيئسثم.إليهارسانلبعثالوقاحةبهبلغتالعكسوعلى

.إحباطحالفيوعاشمتكزرة،لإخفاقاتيتعزضلئلااستمالتها،

سببهابحضمصابة،يومينبعدالفراشلزمتدروزيانةانوالحال

مسئبةهكذاأصبحولا،موطنيإلىأعدلم"ليتني:وقالت،الوهن

لما،الكلماتفيهتؤثررجلاكانفلو!الورععلىمدزبغيرلرجلعار

مدئرفورتوناتوس،مثل*الفصلنيإلااسمهئذكرلاالذيكائيماكهو-1

اندرونيكوس.
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عنمسؤولةاننيبمارفي،ياإنماالإنحطا!.منالحدهذاإلىوصل

إجعلني،الأغلالهذهمنخفصني،جاهلةنفسأتصيبالتيالضربة

يجهلكانالذييوحناحضوروفيإذاك!"إليكوقتأسرعفيأعبر

يأددنمن،الحياةدروزيانةفارقت،القضيةعنشيءكلذلكمح

تحطمت.الرجلذلكنفسلأنالحزنملؤهاوحتىفرح،

وكانخفي؟حزنيعدبه،نفسهفيكئيباأندرونيكوسوكان65

عدةمراتبالصمتيوحناألزمهبحيثجهارا،البكاءحتىلهيحدث

الحياةهذهمفارقةدروزيانة،رحلتأفضلرجاء"نحوله:وقال

يوحنا،أبتيا،بذلكمقتنع"اننيأندرونيكوس:فاجابه."الظالمة

لدي،ذلكمنوأكثربرئي؟الإيمانفيمطلقأأشكأندونمن،وأعرفه

."الطهارةفيماتتبأنهاالراسخاليقينذلك

علموعندما،جانبابأندرونيكوسيوحناانتحى،دفنتوبعدما66

الصمت،لزمإذاك.أندرونيكوسمنبعدكابةاكثركانموتها،سبب

قصير.وقتخلالجالساولابثاالعدومكائدبسببالحيرةفيغارقا

إلىللإنصاتقربهالإخوةكلتجفععندمالاحقأ،يتكلميوحناوأخذ

:الفقيدةشأنفىبهاينطقسوفكلماتأي

دروزلانةموتشأنفييوحناخطاب.18

فيالمرساةإلقاءبعدفقطيصرجانالمبحرالقبطان"على67

وسفينتهطاقمهورجالهوبأنه،العواصفمنومحميهادىءمرفأ

وعانىالأرضإلىبالبذارعهدالذيالفلاحعلى!معافونسليمون

الحبوضعبعدفقطعنائهبراحةيتمئعان،وحمايتهبهللاعتناءكثيرأ

ناللقتالالمسجلالقوىلاعبعلىاهرائه!فيعدةمراتالمضاعف

المبارياتكلإلىبالنسبةدواليكوهكذاا!اليل!نيلبعدفقطيتباهى
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بلغناوقد،اليدينفارغينكونلاحينفقطنتباهىانعلينا:والمهن

التزاماتنا.مستوىفيبل،النهاية

منا:كليمارسهالذيالإيماناعتقد،مافيذلك،على"وقس68

حتىنفسهالمستوىفييثبتحينفقطحقاصحيحاكانإذامانقرر

فيالاضطرابوترميتطرأعدةعقباتالواقعفيتوجد.الحياةنهاية

فيضالإطراء،الفقر،المجد،،الأهل،الأطفال،الهمومالبشر:عقل

التكاسل،الكبرياء،،الغضب،الغنى،الرغبة،التببج،الجمال،النشاط

وكلءالريا،المال،المكر،لوجدا،العنف،لإهمالا،الحسد،الغ!رة

الذيللقبطانعقباتهناككذلك.النوعهذامنالأخرىالعقبات

العنيفة،العاصفة،المعاكسةالرياحعصفهادىء:جريفييندفع

:الفلاحإلىبالنسبةكذلك!ساكنبحرمنالظاهرةالعاتيةالموجة

إلىوبالنسبة؟الأرضمنالخارجةالهافة،اليرقانائبكر،الشتاء

اد+لا:مهنةيتعفمونالذينإلىوبالنسبةنفوز"؟اد"اكدنا:القوىلاعبي

ذلك".إلىيحتاجالأمريزال

مسبقاالإيمانرجليتبصئرانالأموركلقبلالمناسب1)من96

هلفيها:سيتئمالتيبالطريقةيفكروانالعالمهذامنخروجهفي

مضطربة،أو،عقبةايدونومنبسيطةستكونهل1،ا***أستكون

نمتدحوهكذا؟بالشهواتومقئدةالفانيةهذهبأموربالاغترارمنشغلة

فقطعسكريقالدعظمةتماما،عاريايصبحعبدمافقطجسدجمال

قديكونعندماطبيبتفوق،للحربالمعلنالهدفحفققديكونعندما

وجديرةابماناملاىباعتبارهانفسأونمتدح،معالجةكلفينجح

لا،المقابلوفيعهدها.مستوىفيظهرتقدتكونعندمافقطبالله

.مشوهالنص-1
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بعدما،وتفشلالحياةهذهشؤونكلفيتتكاسلالتيالنفسنمتدح

ثمومنبالخير،للتعفقجهدهافيتخدرالتيتلك!البدايةأحسنت

!الأبديمنبدلاالزمنيتشتهيالتيتلكعابر؟هومانحوتنجذب

التيالاحتقار؟يستحقماتكرمالتي؟يبقىلابمايبقىماتبادلالتي

التي؟الشيطانمنعهوداتتلقىالتي؟الشجبتستحقأعمالاتكرم

تلك؟سخريةيستدعيلامماتسخرالتيجسدها؟فيالحئةتستقبل

لاانما،بالفمنعمتقولالتيتلك!تخجلثح!ومناللهلأجلتهانالتي

بحيثحازمةتبقىالتيالنفسالعكسعلىنمتدج.بالفعلذلكتظهر

بححثتغرىلا،للتكاسلتستسلملا،النجسةاللذةبتأثيرتتراخىلا

.(1وبالغضبالجسدبقوةئالتضحلا،المال

دروزلانةمدفنوفورتوناتوسكالمماكإنتهاك.91

ليعفمهمالإخوةمعمطو!لايتكلميزاللايوحناكانوفيما`07

شهوةدروزيانةيحبكانالذيالرجلأثارت،العابرةالأموراحتقار

مدبركبيربمبلغرشا:المتعددةالأشكالذيالشيطانوبفعلفظيعة

قبربفتحهالأخير،هذاوكان.الماليحمثكانالذيأندرونيكوس،

انهفبما.الجثةفيالمحظورالأمرينفذبأنلهيسمحسوفدروزيانة،

بجسدهابعنادمتعفقاباقياكانحئة،امتلاكهاالواقعفييستطعلم

فسوف،حياتكفيبيالإتحادرفضت"عبثا:ويقولالموتبعد

الكفر،لارتكابتهئأوبعدماإذاالنيةبهذهمت!"وقدالآنأغتصبك

داخلإلىالأخيرهذامعاندفعالرديء،المدئرممكناجعلهوقد

ثيابهامنالجثةتجريدكلاهمابدأ،البابفتحاوحين.الضريح

ذلك!أفادكبماذادروذيانة،الئعسة"ايتها:يقولانوكانا.الجنائزبة

حرفيأ.ينقللميوحناخطاببانتوحيالفصلهذامنالأولىالعبارة-1
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منلكسببكانماالذيالفعلهذاتنفيذحياتكفييمكنككاناما

طوعا؟"بهقمتلوحزنأيشكددن

ظهرتحينالهدبالمزدوجالقميصسوىعريهاحولعادوما71

وفي!وقتلتهواحدةلسعةالمدئرلسعتوقديدرى؟لاحيثمنحية

رهيبة؟بطريقةصافرةقدميهحولالتفتبل،الشابتلسعلمالمقابل

فوقه.واستقرتالحئةوصعدتأرضا،الشابوسقط

الجميلالشابوظهوردروزلانةضربحالإخوةزلارة01

الضريح،والإخوةأندونيكوسيرافقهيوحنا،قصدالغدوفي72

فيالخبزلكسر-دروزيانةموتمنالثالثاليومذلككان-الفجرمنذ

.مفقودةلبثتلكنها،المفاتيحعنالبحثبدأناالذهابولحظة\.المكان

ليستدروزيانةلأنبحق،فقدت"لقدلأندرونيكوس:يوحناقالإذاك

وستنفتج،للانحطاطتستسلملئلاذلكمعبناهئا2.الضريحفي

إياهامنحناكثيرةأخرىإكراماتمثالعلىتلقائها،منالأبواب

.(1الرب

ورأوايوحنا"بأمرالأبوابانفتحت،هناكإلىوصلناوعندما73

يوحنا:صاح،رؤيتهوعند.يبت!مجميلاشابادروزيانة،قبرقرب

أجابه:صوتأفسمعهدف؟"لأي3؟الجميلأنتتتقدمنا،أيضا"هنا

برهةالواقعفياقتبلتهافقد-الانسأقيمهاالتيدروزيانة"لأجل

وحين."قبرهاقربقضىالذيالرجلولأجل-4كخاصتيفقطقليلة

مسيحيجناسنيطقسالضريج،فيالثالثاليومفجرعندبالإفخارستئاالإحتفال-1

.مالثانيالقونمنذإحياعهالنصيوكد

لخاصته.اقتبلهاالذيالرفيعندنفسها-2

ضريح.فيزوجهاسجنهاحينمرةاوللدروزيانةالمسيحظهر-3

واهتدائه.كائيماكقيامةبعدممكنأويصبح،الحزنوسببهلأوانهسابقموتهالأن-4
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الأمر.علىشهوداوكنا-السماءإلىصعدليوحنا،ذلكالجميلقال

شاباهناكورأى؟الضريحمنالآخرالجانبنحويوحنااستدارإذاك

هائلة،حئةفوقهترقدكانت،أفسسوجهاءأحدوهو،كائيماكيدعى

كلاهما،راهماوإذ.ميتاكانالذيفورتوناتوسأندرونيكوس،ومدثر

لييكشفلملمكهذا؟صثمهديعني"ماذا:للإخوةوقالمحتارالبث

أبدا؟"يهملنيدمالذيهوهنا،حدثماإذاالرفي

هذينرويةلدىدروزيانةقبرإلىفاندفعاندرونيكوس،أما74

ليوحنا:قال،الهدبالمزدوجقميصهافقطمرتديةرآهاوعندما.الميتين

هذاكائيماكانالمغبوط.اللهخادميايوحنا،ياحدث،ماأفهم"انني

محاولاترغمعلىاستمالتهامنتمكنهلعدمانما10بأختيمولعأكان

كما-شكدونمنعازماهذا،الملعونمدئريكبيربمبلغرشا،كثيرة

خطتهمكيدةبفضلهينفذانعلى-الانذلكندركانحقانستطيع

رفضتعبثأ11كثر:لأنتمخاصالاعترافبهذاباحكائيماكان.الماكرة

منإ*تغتصبسوف،ماتتوقدالان،حياتهافيموافقتهاإعطائي

لذائغتصب؟لنالجثةهذهانقررالجميلانيوحنايانتمكدون

إلى.اللالقةغيرالوقاحةهذهأظهرااللذانوهماماتا،الرجلانهذان

فياقتبلتهافقد-دروزيانةأقم11لك:قالالذيالصوتهذاذلك،

نأيجبهذا؟مقذمايكشفألم011كخاصتيفقطقليلةبرهةالواقع

مسئبةأصبحتبأنهامعتقدةالحزنفيالحياةفارقتلأنها،تقوم

انكبما،الضالينعدادفيهذافالرجلتئ،بالذيأيضاوأثقعار.

يستحقلاانهفأعلمالآخر،أما.كذلكهو،بإقامتهالأمرتلفيت

داخلوأختأفيومثلتعففحياةودروزيانةأندرونيكوسيعيشاهتدالهما،منذ-ا
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لناليعترفكائيماكاولاأقمالوحيد:الامرهذاإذاأسا!لك.الخلاص

(1حدثإبمابنفسه

واهتداؤهكاليماكقيامة.أا

الذيعن"إبتعديللزاحفة:وقالالجثةفيعينيهيوحناوسفر75

الإله"ايهاواقفا:الصلاةهذهتلاثم!"المسيحيسوعخادمسيصبح

قوةكليقهرالذيالإلهايهاذلك!يستحقكمااسمهنمجدالذي

دائمأ؟تستجيبناالذيأنت!مشيئتهتتحققالذيالإلهايها!شريرة

خلاصيعملكانوإذا!الشابهذاعلىنعمتكلتتح!ايضاالان

،الشابنهضالفوروعلى!"سيقومعندمالناأكشئفه،عبرهيحدث

صامتا.لبث،طويلوقتوخلأل

وعلم.الضريحدخللميوحناسأله،وعيهاستعادوعندما76

خبهأيله،قالهانلأندرونيكوسسبقماالشابفممنإذاكيوحنا

جثةاغتصابالفطع،الفعلهذاخطة"هلأيضا:وسأللدروزيانة!

لأستطيعكنت"كيف:الشابفأجابهإذأ؟(1تحفقت،الطهارةبهذه

ناظرفيتحتيصرعالرهيبالحيوانهذاكانبينماالعملبهذاالقيام

هذافيشخعلأنهعدلا،كانالذيالأمر-واحدةبلسعةفورتوناتوس

بالرعبشلنيفقدأنا،أماعنه؟عزفتانسبقالذيالهائلالجنون

سوفلكنني.أقومأنقبلفيهارأيتمونيالتيالحالفيووضعني

فريسةكنت.بعدأكثروأماتنيأضناني،أروعأخرحادثاأخبرك

كانالذييقهرلاالذيوالمرضنفسيفييسكنكانالذيالجيون

ثمترتديها،كانتالتيالجنائزيةالثيابإذأخلعتوقد؟يعذبني

إلىوعدتذلك،ترىكماجانبا،بعنايةلوضعهاالقبرعنابتعدت

يتدفقكان.بردائهيغطيهاجميلاشابارأيتعندماالرهيبعملي
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كائيماك،*ياصوتأ:أسمعولأجليعينيها،فوقعينيهمننوربريق

لتحيا!*مت

ظهرتمنذانما.اللهخادميا،الرجلأيهاذلك،اجهلكان؟"من

الذياللهاناليقينعلمهكذاواعلم،اللهملا&إلىفيهأتعزفهنا،

أوخههسؤالأليانإلا.بذلكجيدامقتنعاننيحق؟إلههوبهتبشر

غيرالوقاحةهذهومنالمصيبةهذهمنإنقاذيعن-ثلا:إليك

كنتلو!ودنسمخزبوهبميخدعنفسهتركرجلألإلهكوقذم.المعقولة

هوالآنقلبييحتلماان!أفكاريلتظهرقلبيتمزيقتستطيعفقط

أملكها،انعليكانماأفكارأمضىمافينميتلأنني،عظيمالم

اننيهانلأ.حزنالنفسيسئبتشرير،مخططلتجربةومستسلمأ

بما،مثلكصالحالأصبحبقدميكأمسب،منكالآتيالعونإذاألتمس

منماانوالحال.لذلكخلافأاللهإلىأنتميانالمستحيلمنان

إبنأإلهكمنبثقةأدنوان:الفكرةهذهمنأكثرعقلييحتلأخرشيء

الذينالرجالأولئدأحدأكونأنأريد،أرجوك.وشرعيأحقيقيا

امتا:بالذاتهناليقالالذيالصوتحقأليكونالمسيحفييرجون

الجاحد،الرجلذلكأنبمافعاليتهأثبتالصوتهذاانالتحيا!ا

سأصبجالذيأنا!خلالكمنقمتوأناماتكنتهالذيالكافرالمتخل،

تكشفهأنأرجوالذيالحقسأعرفالذيأناورعأ،مملوءأمؤمنأ،

."لي

كلمتأفلأعظيمفرحعليهاستولىوقد،يقوليوحناأخذإذاك*

المسيح،يسوعرئيياقادر،أنتكم"اه،:الرجللخلاصالمشهدهذا

وصبركالعظيمةرأفتكأمامأقولماوأحارذلك،أعرفأنأستطيعلا

الحريهأيهايا!العبوديةحالفينزلتكماالعظمةأيهايا!اللامتناهي
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لاالذيالنبلأيهايا!للعبوديةاخضعناهاالتي،الوصفالفانقة

الذي،يوصفلاالذيالمجدأيهاياالأسر!فيوقعالذي،يوصف

لنا"ذللمعالخاضعالأحد،الملكأنت،!حاميناأيضأنفسهمنجعل

الذيأنت"الانتهاكهنالميتالجسدهذاأيضاهناحفظتالذيأنت

لسمحلموالذىالنفسلمالكعنالعجزذلكالشابهذالدىأربك!

كانالذيالمهووسالشيطانلجمتالذيأنت؟ذروتهإلىيقودهبأن

الرجلفحررأنت؟بالجنونالمصابالرجلعلىأشفقتوالذيفيه

وترأفأشفقالذيالأبأنتمعا؟ذفنالذيومصلحبالدمالملطخ

نبارصهنسئحك،نمخدك،،نفسهحيالمتهاوناظهرالذيبالرجل

الإلهلأنكالقذوس،يسوعيا،وصبركالعظيمةرأفتكعلىنحمدك

وإلىالآن،مكيدةكلئحبطالتيالقدرةلكاخر.إلهمنوليسالوحيد

.ا،أمينهور!iIدهر

،ولدي"ياقائلأ:وعانقهكاليماكيوحناتلفى،الكلماتهذهعند78

أهلاننيرأىالذيهعليكأشفقالذي،المسيحيسوعلإلهناالمجد

للخروجأيضأأنتاهلانكرأى،صنيعهبترفيالذي،قدرتهلتمجيد

!"الحياةتجذد!الىراحتهإلىدعاكوالذيوسكر&،جنونكمن

دل!زلانةقيامة.أأ

وانهالأمواتبينمنقامكاليماكانأندرونيكوسرأىعندما97

لتثم"نعم،ايضأ:دروزيانةيقيمانالإخوةمعيوحنارجامؤمنا،كان

جداالقصيرالوقتنهايتهإلىبسعادةولتعش،يوحنايادروزيانة

بسببالحزنهلاهاوقدتعتقد،كانتحينالموتإلىحملتهالذي

يشاءحينوالرب!إليهبالنسبةعارمسئبةأصبحتبأنهاكاليماك،

دروزيانةبيدوأمسكفورأهالقبرمنيوحناودنا."قربهيتلفاهاذلك،
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الفالق،للغايةالعظيمأنت،إليكابتهلالوحيد،الإله"أنت:وقال

كلانحنتأمامك"الولاةقدراتكأتخضعلك؟الأبدي،الوصف

كلتسجدأمامك؟ساكنةوتلبثكبرياءكلتذلأمامك!السلطات

أمامك"تسمعكعندماالشياطينترتجفأمامل!الصمتوتلزمعجرفة

يعرفهلاالذيأنت!تعرفكعندمانفسهابأسرهاالخليقةتتمالك

أكثركائيماكليثبتدروزيانة،أقم!اسمكلنمجد،الدمويجهلهالجسد

ومستحيلينالتحقيقمتعذريوقيامةخلاصاوزعالذيأنتفيك

أيضالتكون!وحدكإليكبالنسبةممكنينإنماالبشر،إلىبالنسبة

تجد،الشاباهتداءفبفضل،سلامفيفصاعداالآنمندروزيانة

!1(إليكالذهابتعجهـهافيعائقكلمنمنعتقةنفسها

!"قوميدروزيانة،"يايوحنا:قال،الصلاةبهذهنطقوحين08

ترتديتكنلمانهارأت!اذالقبر.منوخرجتالفورعلىفقامت

الموقف.حيالتفئربماذاحارت،الهدبالمزدوجقميصهاسوى

يوحناكانفيماحدث،ماكلتفصيلأندرونيكوسمنإذاكوعلمت

وبدموععالبصوتياللهيمخدوكائيماك،الأرضإلىوجهه،ممذدا

ومخدت.فرحاامتلأتبدورهاوهيغزيرة

النهائيوموتهفورتوناتوسقيامه.13

الذيفورتوناتوسالوراءإلىتلتفتوهيرأت،لبستوبعدما81

لوحتى،أبتاهياأيضا،الرجلهذا"ليقمليوحنا،:فقالتممذدا،كان

عندما،صاحكائيماكلكن"!حياليالخيانةذروةارتكابعلىأقدمانه

سمعتهالذيالصوتان!أرجوكدروزيانة،يا"لاهكذا:تتئسمعها

كنتولأنني؟وحدكيعنيككانإعلانهوانما،الواقعفيبهيهتئملم

اللهلكان،صالحاكانالرجلهذاانلو.صذقته،ذلكعلىشاهدا
http://kotob.has.it
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المغبوط.يوحنابوساطةأقامهولكانشكدونمنايضاعليهأشفق

لم،ولدي!يايوحنا:فأجابه."شريرةميتةماتالرجلانإذاأعلملقد

أفعالااللهحيالارتكبناحينالواقعوفيبالشر.الشرمبادلةنتعفم

الأجرالمقابلفيلنايقذملم،صالحةاعمالاوأبدأكبيربعددشريرة

لم،اسمهإلىالتعرفرفضناوحين.الندامةبل،نستحقكناالذي

بل،الانتقاميستخدملمجذفنا،حينعلينا.أشفقبلعنا،يتخل

اضطهدناحين.ذلكعلىيحقدلمجحود،علىبرهناحين.الرأفة

اياعمالمنبعددالقيامعلىتجزأناحين.بالمثليبادلنالم،إخوتنا

الشر،ورذلالندامةعلىحثنابل.يطرحنالم،والمخيفةالبغيضة

عنوبعيدا.ولديياكائيماك،ياإليكبالنسبةفعلكما،إليهودعانا

فإن.رحمتهخدمةفيخادمهمنكجعل،السابقتصزفكعلىالحقد

."ذلكدروزيانةتفعلأنفينبغيفورتوناتوس،بإقامةإذاليتسمحلم

جثةمنالنفسوفرحالروححبورفيتقدمتالفوروعلى82

الحق!إلهياالدهور!إلهيا،المسيحيسوع"يا:وقالتفورتوناتوس

عليانعمتالذيأنت؟ومعجزاتاياتارىأنمنحتنيالذيانت

المتعذدبوجهكلينفسككشفتالذيانت؟اسمكفيبالمشاركة

برأفتكحميتنيالذيأنت؟طريقةبا!لفعليئأشفقوالذيالأشكال

مضى؟مافيزوجيأندرونيكوس،جمراهخاضعةكنتحينالعظيمة

حفظتنيالذيأنت؟خادمكأندرونيكوس،اخأاعطيتنيالذيأنت

أخيرا،قربكاستقبلتنيالذيأنت"خادمتكانا،اليومحتىطاهرة

عنانفصلتعندمالي،قلتالذيأنت؟حزنيبسببمت،عندما

الذيأنتدروزيانةاا؟يافقط،قليللوقتخاصتي.!انت:الجسد

للغاية؟القصيروقتيمداهنهايةإلىلأقود،إقامتينعمةيوحناأعطيت

استسلمالذيالرجلالعارمنمحررااريتني،قيامتيبعد،الذيأنت
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الجنونذلكمنوأرحتنيفيككاملةراحةاعطيتنيالذيأنتللعار"

تصدلا،المسيحيسوعيا،أرجوكواحبه!أعزةالذيأنت"الخفي

علىأقدملوحتىفورتوناتوس،قيامةمنكتطلبالتيدروزيانتك

1(!حياليالخيانةذروةارتكاب

يسوعباسمقمفورتوناتوس،"يا:وقالتالميتبيدوأمسكت83

وقام!"اللهخادمةعدودرجةأقصىإلىانكرغمعلىرئنا،المسيح

الضريح،فيوأندرونيكوسيوحناراىحينلكنهفورتوناتوس،

والإخوةالإيمانمعتنقأوكائيماك،الأمواتبينمنقائمةودروزيانة

الرجالهؤلاءقدراتبلغتاينإلى"51!صاح:،اللهيمجدونالاحرين

لئلا،ميتاأكونأنبالاحرىأوذقمت،قدأكونألاأود!الرهيبين

.وهربالضريحمنخرج،الكلماتهذهوعند!؟أنظاريتحتأجدهم

موقفهاتغيرلمفورتوناتوسنفسانرأىوقديوحنا،وهتف184

جوهريا51!الذنس!فيباقيةنفسكلمصدريا51!1:الخيرحيال

51!!جماعتكبينيرقصالذيالموتأيها51!!ظلماتالمملوءالفساد،

يملكالذيالأصلأيها51!نارأ!الملأىثمر،البلاالشجرةأيتها

أيتها51!ثمرأ!فحماينتجالذيالحطب(يها51!وجود!علةشيطانأ

ائبثلقد51!الجحود!وتجاورالمجنونالفيضتساكنالتيالغابة

موهبةان.وأبناعكأنتإفحامك،عنتكصلاوالإثباتاتأنت،مفن

هوذلكإذأ،هكذاتملكها.لاانكذاكتعرفها!لاالخيرتمجيد

الذينعنبعيداجانبا،إبق.وطبيعتكأصلكهوايضاوذلكتصرفد،

عن،نفسهمعن،روحهمعن،أفكارهمعنبعيدأالرفي،فييرجون

عن،سلوكهمعنتصرفهح!،عن،حياتهمعن،أفعالهمعن،جسدهم

الذكيةرالحتهمعن،اللهلدىقيامتهمعن،مداولاتهمعن،اهتماماتهم
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عن،صلواتهمعن،صياماتهمعن،فيهاتشاركأنيجبلاالتي

عن،الجسديغذائهمعنإفخارستئاتهم،عنالمقذسة،معموديتهم

عن،الجنائزيةطقوسهمعن،الأخويطعامهمعن،ثيابهمعن،شرابهم

المسيح،يسوعينخيكسوفذلككلعن.عدلهموعنجأشهمرباطة

يشيهونكالذينكما،اللهوعدوبامتيازالجاحد،الشيطانأنت،،رئنا

!"مثلكبتصرفهم

إلىوحمله،خبزاوتناول،صلاةيوحناتلا،الكلماتهذهعند85

والوهمالضلالعنيحو-لناالذياسمك"نمجد:وقاللكسرهالضريح

التيلرأفتكنشهدرأينا!مابعيونناأراناالذيأنتنمخدك،!القاسي

ضلالاأفحمالذيالمجيداسمكرلثيانحمد!"مختلفةبطرقانكشفت

با..01نثقلأننا،المسيحيسوعرئنايانسئحكضلالا!افحمتهممن

نسبحكمخفصة!الطبيعةابتغىالذيأنتنسئحك!ثابتهوالذي

وإلىالآنالوحيدالإلهبأنكيرذلاالذي1ادايقينأاعطيتناالذيأنت

القذوس!"أيهايانسئحكوالمتجذدون،المجتمعون،خدامكنحنالأبد!

إفخارستئاالإخوةكلعلىوزعومخد،هكذاصفىوحين86

:للإخوةوقالأندرونيكوسعندإلىتوجهثم.الضريحمنوخرجالرب

بسببيموتأنيجبفورتوناتوسبأنأنبافيروحأان،الإخوة"أيها

نإويرىمااحدليسارع.الحئةلسعةسئبتهاالتيالسوداءاللطخة

متوزما:ووجدهراكضاالشبانأحدومضى!"كذلكحقاالأمركان

بانهيوحنايخبروعاد.قلبهوبلغتانتشرتقدالسوداءاللطخةكانت

يا،ابنك"تتلفىإذاك:يوحنافقال.ساعاتثلاثخلالميتأسيكون

!"الشيطانأيها

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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الإخوةمعالأخيرالإحتفاليوحنا:1إنتقال.14

وفيبالرلث.مبتهجينالإخوةمعإذأالمغبوطيوحناولبث601

،الإخوة"أيهايكلمهح!:أخذ-،مجتمعينالإخوةوكلأحدأوكان-الغد

والمشاركونالرلتملكوتميراثفيالشركاءأيها،الخدمةرفاقيا

الايات،تلككلبوساطتي،منحكممعجزاتمنكم:اللهتعرفونفيه،

تلككلالإكرامات،تلككلالشفاءات،تلككل،العلاماتتلككل

،الإيمانتعابير،الأمجاد،الخدمات،الراحات،التعليمات،التعاليم

لأنهرأيتموها،التيالكثيرةالأشياءالمواه!،النعح!،،المشاركات

ولاالأنظارلتلكمرئيةذلكمعليستالتيهي،أنظاركمتحتوضعها

منكلفيوتذكروهفيهثابتينإذأكونوا!الاذانلتلكمسموعة

الخلاصيالتدبيرسرالربحققسببلأيتعلمونلأنكم،أفعالكم

إليكميوخهالذينفسهالرلثهو،الإخوةأيهاالبشر.لصالح

الإهانة،،الحزنمنمنأىفييبقىأنيريدانهورجا"؟طلبابوساطتي

منكم،الآتيةالإهانةالواقعفيأيضايعرفانه.والعقابالعداوة

المقذسة.وصاياهتعصونعندما،العقابأيضاويعرف

،الرؤوفهوإذا،حزينا،صالحهوالذي،إلهكميكونلا"ألا701

الواحد،،الوحيد،الماديغير،دنسالبلا،النقي،القماوس،الرحوم

الله،هو،الغضبمنالخاليهوالمكر،منالخاليهو،الحق،الدائم

يمكنناالتيورا!اوماالتسمياتكلفوقهوالذي،المسيحيسوع

فيليكن!صالحمسلككملأنمعكمليغتبطتصورها!أوبهاالنطق

.الأخيرةيوحنالحظاتروايةتقليديأوتعنيا،"Metastasis"اهي:،اليونانيةفيالكلمة-1

شكلفيسيبقىبل،إنسانأيمثليمتلمالرسولانفكرةالكلمةاستخدامسبب

هو:اخر،عنوانااوالعنوانهذااعطوهالمقطعهذاعلىالشهود.سري

"Anaposis",الأرجح.علىالأقدموهو"،!راحةويعني
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حياةتعيشونلأنكمالراحةليعرفالنقاء!فيتعيشونلأنكمالفرح

بسبببسرورليحسن!العفةفيتحيونلأنكمقلقبغيرليكن!لائقة

ألقياننيله!حبكمبسببلينعماعتدالكم!بسببليضحك!شراكتكم

المحذدالعملنحوأسرعلأنني،الإخوةأيها،الخطابهذاالآنعليكم

لكمأقولأنأستطيعماذا.نهايتهإلىالآنالرلثسيقودهوالذيلي

حضورهتملكون.رأفتهعربونتملكون.إلهكمأجورتملكونانكمبعد؟

فيفعلتموهمافإن،خطاياارتكابإلىإذاتعودوالمإنيرذ.لاالذي

معرفتهبعد،السابقفيكماتصرفتمإذاانكمإلا.لكميغفرهالجهل

نفسها،الأولىالخطايابكمتلصقفسوفرحصته،علىوالحصول

فيه."رحمةولاضيبعلىتحصلو)ولن

!يا:الصلاةهذهيوحناتلا،الكلماتهذهإليهموجهوبعدما801

رئبتالذيأنتإكليلك،ليكونالإكليلهذاضفرتالذيأنت،يسوع

الكلماتهذهزرعتالذي،الخالدةزهرتكفوقالكثيرةالزهورهذه

الذيالوحيدوالطبيبلخدامكالوحيدالحارسأنتتخص!،التي

الرحومالوحيدالكبرياء،منوالخاليالمحسنالوحيدمجاتأ،يشفي

فيالكائن،الأزلمنذالموجودأنت،والعادلا!فصالوحيد،والكريم

كلويملأالأشياءكليحتويالذي،مكانكلفيالحاضرشيء،كل

ورحمتك،بعطاياكإذاأنترلث!يا،المسيحيسوعالإلهايهاالأشياء،

المكائدكلتماماتعرفالذيانت.فيكيرجونالذينكلتحمي

أنتضذنا،مكانكلفيالحاضرعدونالمجيرهاالتيوالدسائس

!"خدامكبعنايتكأنجد،رفيياوحدك

كلمةاي،تسبيح"أي:العباراتبهذهوحمدضبزاطلبثم901

سوىالخبزهذانكسرونحنبهاالتفوهنستطيعشكرفعلأي،تقدمة

عنه!عبرتالذيالآباسمكنمخداننا؟يسوعياوحدكأنتدعوتك
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الذيالبابنمجدكانناعنه!عبرتالذيالإبناسمكنمخداننا

الطريق!نمخدكاننالنا!كشفتهاالتيالقيامةنمخدكاننا!يوصل

لاالتياللؤلؤة،الملح،الإيمان،النعمة،الكلمةالررغ،نمخدكاننا

ابندعيلأجلناالذي،التاجالزفعة،،الشبكة،المحراثالكنز،،توصف

الحرية،الإطمئنان،،الوصيه،القدرة،المعرفة،الراحة،الحق،الإنسان

اللافسادنبعالخلود،مصدرربيالأنكفيك!المكتشفالملجت

نعرفحتىلأجلناالأسماءهذهكلتتلالىالذيأنتالدهور،وأساس

الحاضرفيإلينابالنسبةالمرئيةغير،لمناداتكباستخدامهارفعتك

إنسانكفييتكؤنونالذينالأنقياء،إلىبالنسبةفقطالمرئيةانما

1"الأحدإ

ليكونأخلكلصلاةوتلاعليناوزعهالخبز،كسروعندما011

بعدماثم.القداسةالكلئةوالإفخارستياالرلثلنعمةأهلاواحدكل

نصيبيمنكمايضأأنا"لأنلصرح:وبعدماأيضاهومنهذاق

مزؤدينأخوينمعك"خذ:لفيروسقالالأحباء!""،أيها،والسلام

الذيالأمرثيروسنفذالفوروعلى"معيإوتعالومعازق،بسلال

الله.خادم،يوحناإياهأعطاه

والموتالصلاةالقبرلحضيريوحنا:إنتقال.15

خارجإلىالمغبوطيوحنامضى،المنزلمنخرجوبعدما111

إلىووصل.عنهبعيدأالبقاءا!برالعددمنطالبا،المدينةأبواب

الصغار!"الأولادأيها")أحفروا،:للشبانوقالإخوتناأحدضريج

هذه،أعمق"لتكن:بقوةيشجعهمهووكان.يحفرونأخذواإذاك

فيالأصليالنصمنجز.أالافخارستئةالصلاةهذهتكونانفيهالمشكوكمن-ا
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الذينأيضايعظوكان.يعظهمكان،يحفرونكانواوفيما!"الحفرة

ويصفي،اللهعظمةفييثتتهم،يهديهمكان:المنزلمنمعهخرجوا

كانالذيالشكلبإعطائهاالحفرةالشبانأنهىوحين.منالكل

يرتديهاكانالتيالثيابلماذا،نعلمأندونمنهوخلعيريدها

يديهبسطثمسريرا.منهاليصنعكماالحفرةقعرفيووضعها

:الصلاةهذهوتلا،وحدهالهدبالمزدوحقميصهمرتدياواقفأ،

أرسلتناالذياللهياأنت"الأمملتبشيراخترتناالذي!أنت'111

تبقلمالذيانت!رسلكبوساطةنفسكأظهرتالذيأنت؟العالمإلى

أنتيخلصوا"أنيمكنهمالذيندومأخلصالذيبلساكنا،أبدا

أعلنتالذيأنت!المخلوقةالطبيعةكلعبرنفسكإلىعزفتالذي

الفطةالنفسمنجعلتالذيأنت!الحيواناتبينحتىنفسك

كانتللتينفسكبذلتالذيأنت؟وهادئةوديعةنفساوالقاسية

أنت؟ميتةكانتللتيسريعأظهرتالذيأنت"كلماتكإلىمتعطشة

أظهرتالذيأنت"الفوضىفيغرقتللتيقاعدةنفسككشفتالذي

علىانتصرتالذيأنت؟الشيطانيدعلىمهزومةكانتللتينفسك

ورافقتهاإليهااليدمددتالذيانتفيك؟ملجطعنبحئتالتيعدو

الجسد؟بحسبتعيشبأنتسمحلمالذيأنت؟الجحيمسلطانمن

أيها،اللهيانقئة،معرفتكجعلتالذيأنتعدوها؟أريتهاالذيأنت

السماوية،الكاثناتإله،العلىالسماواتكائناتأبوأنت!يسوعالرفي

الكائناتحارسالهوانية،الكائناتومجالالأثيركائناتشريعة

أنكبمايوحناكنفسايضأتقب!،الجوفيةالكائناتورعبالأرضية

لذلك!أهلأشكددنمنتراه

كلمنوبتولأنقيا،الساعةهذهحتىلدحفظنيالذي!أنت113
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مرضمنأعفيتنيالذيأنتيوحنا"!ياإليكحاجةفيأنا11لي:وقلت

أريدكنتفيماالذيأنتفيها"سأتزوجكنتالتياللحظةفي،جسدي

لاحقا،ليوقلت،عصيتكلأننيذلكمنمنعتني،الثالثةللمرةالزواج

تكنلملويوحنا،يا01البحر:عرضفيالنهارمنالثالثةالساعةفي

وقذمتعامينخلالالنظرحرمتنيالذيأنت+،تتزوجترصلكنتلي

بصيرتيعينيفتحتالذيأنت؟إليكوالصلاةالبكاءفرصةهكذالي

ليوصفتالذيأنت!الخارجيتينعيتيإلنواعدت،الثالثالعامفي

غيرامراةعلىنظريتركيزواقعحتى،واضحةرويةاستعدتعندها

نحوقادنيوالذيالعابرالمشهدمنخفصتنيالذيأنت!محتمل

الموجودالذنسالجنونعنأبعدتنيالذيأنتأبديا؟يظلالذيالمشهد

أنت"وحدكفيكوثبتنيالمزالموتمنانتزعتنيالذيأنتالجسد"في

الذيأنتالمرلية"أعمالهوبترتنفسيفيالخفيالمرضلجمتالذي

بلالكحبيجعلتالذيأنت!وطردتهفيكانالذيالمتمردلاحقت

أعطيتنيالذيانت!تعرقللئلاإليكطريقيأعددتالذيأنتدنس!

أنتنقئة!بكمعرفةفيوضعتالذيأنت!الشكمنمنزهابكإيمانا

فيوضعتالذيأنت!العادلأعمالهجزاءواحدلكلتؤديالذي

أتممتوقدإذأالآنمنك؟أثمنشيءامتلاكعدمضرورةنفسي

بأننيواحكمتفضئل،يسوعالربأيهاإليةبهاعهدتالتيالرسالة

ولايوصفلاالذيالخلاصأي،فيكالانتهاءوامنحنيلراحتكأهل

عنه!يعئر

لتنهزمالنار،لتتراجع،قربكإلىيقودنيالذيالسفر"وخلال114

ليرتبك4جهنملتخمدالسعير،لتنطفىءقوتها،الهاويةلتفقد،الظلمات

أمكنةلتبق،القواتلتخسر،الولاةيسحق،الشياطينترتعبالملانكة،

منليسخر،إبليسليالجماليسار،أمكنةلتزل،راسخةاليمين
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له،خزياانتقامهلينقلبهدوءا،حنقهيتحؤل،هيجانهليتلفالشميطان،

حتىأقطعأنأعطنيكلها!ذريتهولتنفثابناؤهليذ"لأحذته،لئعذب

وعدتمالأتسلم،والشتيمةالإهانةمنمنأىفيإليكالطريقالنهاية

إ"سواكيحئواولمالنقاءفيعاشواالذينبه

"كن:وقال،واقفا،كاملةالصليبإشارةرسمحين،إذاك115

ثيابه.بسطحيثالحفرةفيرقدإ"،المسيحيسوعالربأيهامعي،

فيالروحاسلما(،الإخوةأيها،معكمالسلام"ليكنلنا:قالوبعدما

.الفرح

http://kotob.has.it
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لل!4اأندلأعيال

إليناوصلتالتيالأعمالهذهبقايابعض

يكونأنيفترضم.الثانيالقرنإلىتعود

الأولفالجزءجدأ.واسعاالنصمدى

والثاني،الرسولسفرقصةيتضمن

oه.استشهاد

علىالموتتفضيلفكرةعليهتهيمن

الأزواجثاربالرسوليالحقمفا،الزواج

الحانقين.

"وساللأعنوانهانبذةالتاليهالترجمه

شانفيوشمامستهاأخايهكهنه

".أندراوسالقذيساستشهاد

أفريقيافيوقرئتالأعمالهذهعرفت

وأسياوأرمينيهوسووياوفلسطينومصر

الغولوبلادوإيطالياواليونانالصغرى

فيواسعهبشهرةوحظيتوأسيانيا.

والتقشئفية،الثنائيةالميولذاتالأوساط

.المانويينالدىسيماولا

الكنائسكلإلىنكتبوشمامستها،أخايةكهنةجميعأ،نحن

في،الغربوفيالشرقفيالموجودةالمسيحيسوعباسمالقائمة

مال.مالثالثالقرنمننبؤةوهدعيطبيبه.رساممانيالنهرينبينماداعيةاتباع-1

http://kotob.has.itاتباعه.معبشراسةوحوربوالشرالخيربثنالية
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أندراوسالرسولالقديساستشهادلهاراوين،الشمالوفيالجنوب

كاملواحد،بإلهيؤمنونالذينولئىلكمالسلام.بأعيننارأيناهالذي

قدسروحوحيد،حقيقيإبنيمولود،غيرحقيقيآب،الثالوثفي

وحيدأروحاهناكأنليثبت،الإبنفيمقيمالآب،منمنبثقحقيقي

الذيالإيمانإنهولد.الذيهوالوحيدالإبنوأن،الإبنوفيالآبفي

سنلقى،الذيالمسيحيسوعرئنارسول،أندراوسالقديسإياهعفمنا

:رأيناهالذيالاستشهاد،،لقدرتناوفقا

الواليمعصراعا.

كانواالذينإكراهياتراس،مدينةدخلوقد،إجوسالواليبدأ

القديسلهفقال.للأوثانالتضحيةعلىالمسيحبيسوعيؤمنون

دئانأنكتظهرالذي،أنتتعرفأن"ينبغي:إليهمتوخها،أندراوس

تحولوأن،عرفتهوقد،تسبحهوأنالسماء؟فيالذيديانكالبشر،

الهةليسواالذينعن،الحقيقيالإلهأنهبما،سبحتهوقد،ذهنك

."حقيقيين

والذيالا-لهةهياكليدفرالذينأندراوس"أنتإجوس:وأجابه

فترةمنذاكتشفتشيعةإلىإياهممستدرجا،بأباطيلالناسيبشر

011بإبادتهاالرومانالأباطرةوأمرقصيرة

الله،ابنأنبعديعلموالمالرومانالأباطرةإن:أندراوسفقال

الهةتكنلمأوثانكمأنعفمالبشر،لخلاصالعالمهذاإلىأتىوقد

فهي؟البشريللجنسوعدوةجداشريرةشياطينوكانتبلفقط،

أهين،وقدالبشر!عنيتحؤلحتى،اللهيهينأنيجبماالبشرتعفم

متحو!لين،الشيطانسيطرةتحتيسقطونوإذاكيستجيبهم،ولا
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غيو،وعراةمذنبينأجسادهممنيخرجواأنإلىفيخدعهم،أسراه

.(1خطاياهمسوىمعهمحاملين

بهايبشثركانالتيوالتافهةالباطلةالأقوال"إنهاإجوس:وقال

إذا"أوه!:أندراوسفأجاب."الصليبعلىاليهودعفقهالذييسوعك

،البشريالجنسخالقعانىوكيفالصليبسزتعرفأنتريدكنت

إ"إرادتهمنوبتاثيرلخلاصناالعذابهذا،العظيمةلمحبتهمسشملما

اليهود،بهوامسك،تلاميذهأحدأسلمه"لقدإجوس:وأجاب

فكيفاليهود"لطلبوفقا،جنودهوصلبه،الحاكمأمامإلىواقتيد

"أقول:أندراوسفأجاب؟(،الصليبعذابطوعيأعانىتقولأنيمكنك

وقبل،تلاميذهأحداسلمهعندمامعهكنتلأنني،إرادتهبملءعانىإنه

لناوتنبأالبشر"لخلاصويصلبيسلمأنيجبإنهلناقال،يسلمأن

كنرب،ايا1:بطرسأخيلهقالوإذ.الثالثاليومفيسيقومبأنه

اخرج،01:بسخطأجابهالأمور"!،هذهتحدثفلانفسكأجلمنرحوما

فييخبرناوحتى011اللهمنالتيالأمورتعرفلالأنك،شيطانيا

..لديلنا:يقولكان،إرادتهبملءالآلاميعانيكانكيفأوضحشكل

عندما،واخيرا011استردادهاسلطانولدينفسيعنالتخليسلطان

كانالحزنأنوبماسيخونني*،منا..واحد:ويقولمعنايتعشئىكان

والشك:القلقيهلكنالئلاقال،الكلماتلهذهجميعا،علينايستولي

وروىمنهأحدناأعطىوعندما011خبزقطعةبيديساعطيهالذيإنه11

بفعلللخيانةتعزضأنهعفم،حصلتانهالوكماالمشقبليةالأحداث

سيمسكونأعداعهأنيعلمكانالذيالمكانفيبقيوأنه،إرادتهمن

."فيهبه
http://kotob.has.it
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ثمين"الصديقينموت.أ"

الحذر،الرجلأنت،نفسكمنتجعلأن"أستغربإجوس:وقال

رغمه."علىواما،بإرادتهإما،بذلكتعترفكماصالب،لرجلمتشئعا

إذاعظيمأ؟سراالصليبفيإنلكقلتأن"سبق:أندراوسفأجاب

سزا،دعوتهيمكنلاذلك!إنإجوس:قال."لكاكشفه،معرفتهأردت

إليالاستماعأردتإذا،تعترف"سوف:أندراوسوقال."عذاببل

وقال."البشريالجنسإصلاحسرهوالعذابهذابأنبصبر،

جهتك،منإلي،تستمعلمإذاإنمابصبر،إليكسأستمعإجوس:

0(1هذاالصليبسرشخصكفيتختبرفسوف،أوامريأعطيكعندها

أبمثئرلنفإنني،الصليبعذابأخشىكنت*إذا:أندراوسفأجاب

العذاببمجدتفاخر؟كمجنون"تتكفمإجوس:وقال."الصليببمجد

عنذلك"ليس:أندراوسفاجاب."الموتعقوبةجرأتكتخشىولا

ثمين،الصذيقينموتإن.الموتأخشىلاايمانيبسبببل،جرأة

منلتتمكن،الصليبسزتسمعأنإذأأريد.رهيبالخطأةموتلكن

قالبه."أمنتوقد،نفسكإصلاحإلىولتصل،عرفتهوقدبه،الإيمان

منإنوتقوللثتيهلكتنفسيفهلدفر.ماإلانصلح!لاإجوس:

هؤ"ماأدريلا،بإيمانإصلاحهاالواجب

المسيحفداء.3

البشرنفسأنعلىلكبرهنتقدأكون"حين:أندراوسواجاب

نإ.الصليببسزإصلاحهاأمامكأعرضسوف،هالكةكانت

منوكان،العالمهذاالموتأدخلبالخشبخطىءوقدالأولالإنسان

بسقوطه،،الذيالأولوالإنسان.مالا3بخشبيطزدأنالضروري
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يولدأنالضروريمنكان،ترابمنصنعوقدالعالمالموتأدخل

التيالحياةالبشرإلىويعيدعيببلاعذراءمن،المسيحيسوع

ينبغيكان!الخشبشهوةالصليببخشبويدفركهم،فقدوها

يديهالصليبعلىيبسطأن،المعصيةفيالمبسوطةالأيديبسبب

اللذيذ،المحزمةالشجرةغذاءبسببقوتأالمزيتناولوأنعيب،البلا

."خلودهلناقذم،الفانيبوضعناالتحموإذ

الهيالهمل40

أنا،أمايصذقونك؟للذينالأمورهذهترويأن"عليكإجوس:وقال

أمرفسوف،القدرةالكلئةللالهةقربانأتقذملموإذاتطعنيلمفإذا

فأجاببه."تتباهىالذيالصليبذلكعلى،جلدكبعد،بتعليقك

وحدههوالذيالقدرةالفيللإلهقربانأيومكلأقذم"إنني:أندراوس

ا!باش،دمولا،الخائرةالثيرانلحومولاالبخور،دخانلا،الحقيقي

يبقىالذيعيبالبلابالحملالصليبمذبحعلىيومكلأضخيبل

وشر!جسدهكلهالمؤمنالشعباكلبعدما،والحيالخالدالحمل

معيظلدمه،وشرب،جسدهالشعبوأكلبه،ضخيوبعدمادمه؟

وحئأ.(1عيببلاكاملا،قلت،كماذلك،

"إذا:أندراوسفاجاب؟"يكونأنلذلكيمكن"كيفإجوس:وقال

الرفي،تلميذفصر،يحدثأنلذلكيمكنكيفتعرفأنتريدكنت

متكأنتزع"سوفإجوس:وقالفيه."ترغبمامعرفةمنتتمكنحتى

رجلأبانأفاجأ"إنني:أندراوسفقالالأمور."هذهمعرفةبالتعذيب

أتتصورالحد.هذاإلىالادراكمنمجزدةبطريقةيتكلممثلكفطنا

سمعتلقدالمقذسة؟الأسراركشفإلىدفعيفيبالتعذيبالنجاح

ابن،يسوعبأناعتقدتواذا.التضحيةسزوسمعت؟الصليبسر
http://kotob.has.it
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كيفلكأشرحفسوف،الحقيقياللهابنهواليهود،صلبهالذي،الله

كاملايبقى،وأكلهبهالتضحيةبعدأنهوكيف،قتلهبعدحيالحملأن

وياكلهيقتلأنبعد،يمكنه"كيفإجوس:وقال."ملكوتهفيعيبوبلا

:أندراوسفأجابوحيأ؟"كاملأيظلأنتؤكد(،ما)علىئمهالشعب

فلن،تؤمنلموإذاذلك!تفهمأنتستطيع،قلبككلهنامنت"إذا

."الحقيقةهذهمعرفةإلىأبداتصل

الرسولسجنه.

فيالرسوليوضعبأن،الغضبوملؤهإجوس،أمرعندها

وإنقاذإجوسقتلناويأكها،الولايةمنكبيرجمهوروهرع.السجن

الشعبإلىتوخهأندراوسالقذيسلكن.الأبوابخلعبعد،أندراوس

يثيرهلتمردمستسلمينالمسيحيسوعراحةتعكروا"لا:وقال

فلممتناهيا،لاصبرالاعدائه،أسلمعندماالربئ،أبدىلقد.الشيطان

فيصوتهيرفعسمعهأحدمنوما،شكوىيسمعولم،يقاوم

فقطتعترضواولا،والسلامالهدوء،الصمتإذأالتزموا.الساحات

مجاهديباعتباركم،أيضاأنفسكمحضروابل،استشهاديعلى

بتصبرالعذاباتعلىوالتغلبببسالتكم،التهديدعلىللانتصار،الرب

نإ.أبدأينتهيلاالذيالعذابفمن،الخوفينبغيكانإذا.الجسد

الألمكانوإذايبدو.أنمايتبذدفهو؟الدخانمثلالبشريالخوف

البكاءحيثأبديةألامتوجد.أبديأيدومالذيفهو!خوفمدعاة

لاوالتي،لهانهايةلاالتيوالعذاباتوالحداد،والعويلالمستمر،

الأفراحلبلوغجاهزينكونوا.لهاالتعرضإجوسالوالييخاف

الحبور"فيدومأتكونونهناك؟الزمنيةالمصائببعبوركمالأبدية

."المسيحيسوعمعالأبدإلىوتملكوندائمانضرينوتكونون
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الواليتهديد6.

كه،الليلخلالالنحوهذاعلىالشعبالقذيسالرسولعلموإذ

أندراوسوقادالنهار،حلعندما،قضائهكرسيعلىإجوسجلس

الليلةلهذهتأملاتكبأن"أعتقد:وقال،طلبهفيأرسلوقد،أمامهإلى

لتستطيع،مسيحكامتداحعنوالكفجنونكعنالتخفيإلىقادتك

عذابإلىالذهابتوخيالحمقفمن.الحياةأفراحمعناتحفظأن

.11العذاباتوأقسىبالنيرانالنفسعلىوالحكمالصليب

تخفيتإذاإلا،أفراحكفيالمشاركةأستطيع"لا:أندراوسوأجاب

أرسلنيالمسيحيسوعلأن،المسيحبيسوعمؤمنا،الأوثانعبادةعن

فقال."المؤمنينمنهائلأعدداإليهاستملتحيثالولايةهذهإلى

خدعتهمالذينالناسليتحقق،التضحيةعلىأرغمك"لهذاإجوس:

لممدينةأخايةفيليس.للالهةقرابينويقذمواعقيدتكبطلانمن

حالهاإلىالا-لهةعبادةتعودأنوينبغي.الا-لهةهياكلفيهاتهجر

التمتعولنستطيععلينا،غاضبةتظلولاحيالنا،لتهدأبوساطتك،

بعدوتموتمختلفةلعذاباتتتعزضفسوف،رفضتوإذا.بصداقتها

."امتدحتهالذيالصليبذلكعلىمعلقاذلك،

س9أندرارد7.

للنيرانمرصودةق!ثئةيا،الموتابنيا"إستمع،:أندراوسوأجاب

تصزفتلقد.المسيحيسوعورسولاللهخادمأناإلي،إستمع،الأبدية

فيالذياللهوتعبدباطلةأوثاناتحتقرحتى،الآنحتىبلطفحيالك

تظن،أنكبمالكن.الحقعنالمدافعوصائراالصوابمدركاالسماء،

كلتصور،بتهديداتكإخافتيتستطيعبأنك،بوقاحتكمتشئثا
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العذاباتفيتشئثتفكلما.الأقسىتراهاأنتستطيعالتيالعذابات

."عندهمرض!اكنتكلما،إلهيبشمبيح

جديدتهديد9جلد8.

سبعاأندراوسقاسىوبعدما،الرسولبجلدإجوسأمرعندها

له:قالالذي،الواليأمامإلىوأعيدفذسوط،ضربةوعشرين

لمإذادمك؟إرهاقبتوخيتتشئثولا،أندراوسيا،إليئ"إستمع

خادم"أنا:أندراوسفقال."الصليبعلىأهل!فسوف،إليتستمع

شعارأخافأنمنبدلأأتمنىأنوعلي،المسيحيسوعصليب

التيالأبديةالعذاباتتجنبفيمكنكأنت،أما.الغالبالصليب

أخشىإنني.ألاميمعاناةبعد،المسيحبيسوعأمنتإذاتستحفها،

آلاميإن.أتاعيمهأىيمكننيمماأضطربلاإنني؟نفسكتخسرأن

ألافبعديمكنها،لنعذاباتكلكنالاكثر،فياثنينأويوماستدوم

الناروتأجيجشقائكزيادةعنكص.نهايتهاإلىالوصول،الأعوام

.11لنفسكتعاهاالتي

الصلبإلى9.

وأوصى!الصليبعلىأتدراوسبتعليقحانقأ،إجوس،أمرعندها

علىكما،ويديهقدميهبربطبلمسامير،استخدامبعدمالجلادين

،الإعدامإلىالجلادونقادهوعندما.طويلةعذاباتليعانيحفالة،

فعلفماذا؟اللهوصديقصذيقرجل"إنهصائحا:،الشعبتجمع

،استشهادهاعتراضعدمالشعبرجاأندراوسلكن؟ا،ليصلب

التبشير.عنيكصأندونمنوالحبور،الفرحملؤهإليهومضى

هتفبعيد،منوراه،الصليبفيهأعذالذيالموضعبلغوحين
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؟بالخوفتوحيكنتالربئ،إليكيصعدأنقبل.أطرافهبلآلىءوتزين

المؤمنونرغباتنا"هدفوأصبحت،الإلهيالحبموضوعأنتالآن

إليكأقيأنا.لديكمهئأةالخيراتمنكم،أفراحأتحتويكميعلمون

دومأأحببتكلقد؟عليكعالقمنتلميذبرأفبمالتتلقىوبحبور،بطمأنينة

أطرافمنتلفيتالذيالصالحالصليبأيها.تمبيلكفيرغبتودومأ

بشوقوأحببتكطويلافيكرغبتالذيأنتوروعتك،جمالكالرفي

منأخرجني،أخيراأمنياتيواستجيبتدائماطلبتكالذيأنت،دائما

.11بكافتدانيمنبكليستقبلني،معلميإلىوأعدنيالبشر،بين

به،فأمسكوا.ثيابهالجلادينوسفم،الكلماتهذهقائلأ،وتعرى

أعطيالذيالأمروفق!بحبالجسدهوربطوا،الصليبعلىورفعوه

ألفالعشريندونيكونوالمالذينالمشاهدينمنجمعوكانلهم.

يصيحكانالذيستراتوكليس،المسمىإجوس،شقيقبينهم،إنسان

أندراوسالقذيسلكن.ظلماوفداناقذيسأرجلاكانبأنهالشعبمع

الصبر،علىلحضئهم،المسيحبيسوعالمؤمنينعزائميشذدكان

الأمريتعفقعندماالاعتباريستحقشيءمنماأناياهممعفمأ

الأبدية.المكافأةعلىبالحصول

الواليخوفا..

وكانواإجوس،مسكنإلىصيحاقيمطلقا،الشعبتوجهإذاك

مسلكهفيعيبلاالذي،العفيفالقذيس،الرجل"هذا:يقولونكلهم

نأيجبهكذا!يعاملأنيجبلا،عقيدتهفيالممتاز،المتواضع،الورع

وهويومينمنذبالحقيقةالتبشيرعنيكفلاحيث،الصليبعنيفك

."عليهمعفق
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واعدا،أندراوسفقصد،الشعبغضبيخشىإجوسوكان

إذاإجوس؟ياإليئتأتي!لمقال:،أندراوسالقذيسلمحهوإذ؟بإنقاذه

كمالك!مفتوحةالمغفرةفدرب،المسيحبيسوعالإيمانتريدكنت

الصليب.هذاعنحياأفذفلن،لإنقاذيفقطأتيتوإذا؟بذلكوعدتك

شقائك،علىأشفقلكنني.بحضرتهواتمئعوأعبده،،ملكيأرىإنني

تزاللاأنكطالماالشقيئ،أيهاتصزف،ينتظر&.أبدياهلأكالأن

يتمكنولم."تستطيعهتعودلنذلك،ستشاءوعندماذلك؟تستطيع

اخرينرجالأفنادوا.الرسوللمسمن،أذرعهمرفعواوقد،الجلادون

كانتأندراوسفأيريدونكانواالذينكلأذرعلكن،لمساعدتهم

لمسه.يستطيعكانأحدمنومابخدر،مصابة

بهينورا.ا

رئييا،تسمح)الاعافيبصوتأندراوسالقديسقالعندها

عرفالذيبأنتسمحلا؟الصليبعلىالمعفقخادمكينقذبأن،يسوع

للفساد؟معزضرجلوهوإجوس،يدعلىئهان،بالصليب،عظمتك

الذي،أحببتالذي،عرفتالذي،معلمييا،يسوعالرفيأيهاتقبكني،

الربأيهاتقبو،.أناماأنامعهالذي،رؤيتهفيأرغبالذيله،اعترف

إلىالتوصملفيهأستطيعالذيالوقتلأن،بسلامروحي،يسوع

افذبأنتسمحولا،الصالحمعلمييارلث،ياتقبكني،حل.قدرؤيتك

.11روحيتتقئلأنقبلالصليبهذاعن

امامالسماءامنأتكبرقباهر،نوربهأحاطهكذا،تئوحين

البهاء.ذلكاحتمالعلىقادرةالبشريةالعيونتكنولمكه،الشعب

اللحظةتلكوفي؟توارى،ساعةنصفسحابةالنورذلكلبثوحين
http://kotob.has.it



\"1\أندراوسأعمال

http:// kotob. has. it

التكريملهالذي،الربإلىالنورذلكمععائدأ،الروحالرسولأسلم

آمين..الآبدينأبدإلىوالمجد

الواليموتا.أ

شيخ،امرأةوهيماكسيميلا،اسمهاامرأةالصليبوقصدت

وفكتالرلث،معكانالرسولأنعلمتأنما،والقداسةالعفةفحئة

لدفنه.أعذتهمكانفيووضعتهبعطور،وطئبته؟احترامبأعظمالجسد

قيصرأمامإلىاتهاملحمليستعذ،الشعبمنغاضباإجوس،وكان

كانفيما،عليهاستولىالشيطانلكنماكسيميلا؟وضدالشعبضد

المدينة.منالعامةالساحةوسطفيفقضى،الوظيفيةواجباتهيزاول

،عبيدهفأرسلستراتوكليس،المسمى،أخيهإلىالخبرهذاوحمل

قائلأ:،أموالهمنشيءأخذيردولم.المنبوذينبينبدفنهوأمرهم

شيئاآخذبأنبه،آمنتالذيرئي،،المسيحيسوعيسمحألا"أرجو

إهلاكعلىتجزأالذيبجريمةألطخأنمنخوفاأخي،مالمن

."المالبحبئمدفوعا،اللهرسول

غزةعشية،أخايةولايةفيياتراس،مدينةفيجرتالأمورهذه

اليومحتىمجدهافيتستشعرالقذيسومبزات،الأولكانون

غيريبقلمأحداأنحدإلىفزعالجميععلىاستولىوقدالحاضر.

معرفةويبلغواالبشر،كليخلصأنيريدالذيإلهنا،بالمخلصمؤمن

آمين..الابدينأبدإلىلهالمجد.الحق
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تهـماأعيال

توماالرسولرحلةالنصهذايروي

الفد.فيومعجزاته،تعاليمه،التبشيرية

حلقاتفي.مالثالثالقرنبدايةفيؤضع

اللغةفىالرها،في،ومانويةغنوصية

الترجمةإلىاللجوءينبغىإنما.السريانية

أقدمترجمةإلىترقىالتىاليونانية

تهذيبأ.أقلنصعلىللحصول

علىيتضمنهاالتيوالصلواتالائاشيدتشهد

النورابنةزواجمثل،الغنوصيةالخرافات

ثمة.المخلصوخرافة،السماويوالعريس

تأثيروتعكسنادرجمالذاتمقاطع

المسيحية.فيالهائلالغنوصية

اولهاهذا،النصهذامنأجزاءثلاثةعلىغثر

توماالقديسرحلة:وعنوانهوأقدمها،

.ستشهادهوا،لرسولا

،سمعان:أورشليمفيمجتمعينكلهمالرسلكان،الزمانذلكفي

؟أخوه،يوحنا"زبدىابن،يعقوب؟أخوه،أندراوس؟بطرسالملقب

سمعانحلفى!ابن،يعقوبالعشار،ومتىتوماوبرتلماوس!فيلييس

كلها،الأرضمناطقتوزعناوقد"يعقوبابنويهوذا،؟الكنعاني

التيالأمةإلىويمضي،القرعةلهعئنتهالذيالبلدإلىمناكللينطلق

http://kotob.has.it



المنحولةلرسائلواالأعمال161

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

1؟ديديمأيضاالمدعوتوما،يهوذاإلىالهندوالت.الربإليهايبعثه

ولنالسفر،منتمنعهالسيئةصحتهأنبحجة،الذهابيشألملكنه

لهظهرإذاك.العبريةاللغةيتئوهو،بالحقالهنودتبشيريستطيع

الهند،إلىإمضتوما،ياشيثا،تخش"لاله:وقالالليلخلالالرب

يرفض،لبثلكنه0(1معكستكونالنعمةلأن،بالكلمةهناكوبشر

الهند."إلىأذهبلنلأننيتشاء،حيثإلى"أرسلني:ويقول

عبدنجارا.

الهند،منحديثاالواصل،أبانالمدعوآنذاكأورشليمفيوكان

بهويأتينخارالهليشتريغوندافورسالملكهناكمنأرسلهوقد

له:قال،السوقفيالظهر،نحو،يتنزهالرجلهذاالربرأىوإذ.إليه

نجار،هوعبدالرلث،لهقاللدي،-.أجابنعم،-نخار؟شراء"أتريد

؟وحدداالكلماتهذهيقولوهوبعيد،منتوماإلىودته."بيعهوأريد

،يسوع"أناهكذا:البيععقدوحزر!سبيكةفضئةليراتثلاثالثمن

،أبانيالك،،عبدييهوذا،بعتبأننيأعترفالنخار،يوسفابن

بيهوذاالربأمسك،الصفقةتفتوإذغوندافورس."الملكمبعوث

"أهذاأثان:لهفقالالتاجر.ائانإلىوقادهديديم،أيضاالمدعوتوما،

منه"،اشتريتكلقد-.سئديإنه،الرسولأجابنعم،-؟سيدكالرجل

الصمت.الرسولولزم.أئانقال

له:وقالباتضاع،الرلثرجاالفجر،منذ،التالياليومفيلكنه

ينضمومضى."مشيئتكلتكن"يسوعربيياتشاء،حيثإلى"أذهب

،إياهأعطاهالرلثلأن؟لقاءهبيعالذيالمبلغسوىحاملغيرأئان،إلى

أئانالرسولووجد.(1تذهبحيثوبركتيالمبلغهذا"إحمل:يقولوهو
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أبحرا،وحينالفور.علىفساعده؟المركبإلىأمتعتهبنقلمنشغلا

أصنع،توماقال،بالخشب-تجيد؟مهنةأي11:الرسولأئانسأل

معابد،بالحجر،؟وعجلاتسواري،مراكب،ميازين،أنيارا،محاريث

عاملإلىبالضبطنحتاج"إنناأئان:لهفقال."للملوكومقارا،أعمدة

إلى،مواتيةريحتدفعهما،سريعاووصلاإذا،وانطلقا(1مثلك

المدينة-ودخلأفنزلا.ملكيةمدينةوهيأندرويوليس،

الملكابنةعرسأ.

"أي.حولهماتصديوأبواقامائيةأراغنمزامير،سمعاوفجأة

:هناككانواالذينلهفقال.الرسولسأل؟"المدينةفيبهيحتفلعيد

ترىوأنت،الوحيدةابنتهيزؤجفالملكلمتعتك،هناإلىقادتكالا-لهة"إن

ليدعوامكانكلإلىبشراءأرسلالملكإن.وملاهيهالعرسأفراح

والمواطين.الغرباءوالأحرار،العبيدوالفقراء،الأغنياءالعرسإلى

ذلك،أبانسمعوإذ.(1يعاقب،العرسيحضرولمأحدهمرفضوإذا

نحن،الملكإغضابمنخوفانحناإذا،بنا"هئا:للرسولقال

بعضفيهوارتاحانزل،فيوحاو.الرسولقالهئا(1،-.الغريبين

الجمع.إلىوانضفا،الوقت

أيضا؟إليهاجلس،المائدةإلىكثيرينأشخاصاالرسولرأىوإذ

مناتوأنه،غريبأنهيتبئنونكانوالأنهمفيه،يحدقونالجميعوكان

اخر.مكانفيالمائدةإلىأثانجلسحرا،رجلاوبصفته.بعيدةبلأد

كانلذاشيئااالرسوليذقولم،ويشربونيأكلونالمدعوونكان

-؟تشربولاتأكللاأنكطالماهنا،إلىأتيت"لمله:يقولونالمجاورون

مشيئةلأنفذ،والشربالاكلمنأهميةأكثرمالأمرلهم،قال،أتيت

.11لانتقامهيتعزضيعصىومن،أوامرهأذاعوابشراءلأن؟الملك
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قدرتهيشعالله30

لدهنمنها،كلفأخذوعطور،بأكاليلجيءوشربوا،أ!واوحين

رأسه،أعلىالرسولودهن.جسدهمنأخرىوأجزاءلحيته،وجهه

علىمنهووضع،أذنيهفيمنهوسكب،المنخرينتحتعطراووضع

الآسمنمضفوراإكليلاجبهتهعلىركزثم"صدرهوعلىأسنانه

قربإلىتروحنايعازفةوكانت.قصبةبيدهوحمل'أخرىوزهور

الرسول،قبالةوصلتوحينالتها؟بيدهاممسكة،كلهمالمدعوين

الرسولوكان.يهوديةالمرأةتلككانت.طويلاوعزفت،نحوهانحنت

وصفعه.يدهالشقاةأحدبسطوفجأة.الأرضنحوبعينيهفطرقا

الله"إنله:قال،ضربهالذيإلىوناظرأ،ثانيةعينيهالرسولورفع

يشغ،العالمهذافي،لكنه،الظلمهذاالأبديةفيلكيغفرأخدمهالذي

.1(كلبيمزقهاضربتنيالتياليداهذهأرىوسوف،قدرته

للعذراءنشيد4.

تتاع!قالتيالعذراء،النور،"إبنةيلي:ماينشدأخذالفوروعلى

تشبهثيابهافيه!عيبلابجمالتلمعوجلالتهم،الملوكعظمةفيها

مغذيا،جانبهاإلىالملكيجلس؟عذبةعطورمنهاتفوح"الربيعزهور

اللتان،قدماه؟جبينهعلىالحقيرتاح؟إليهيأتونالذينكلرحيقهمن

وثاوثوناثنانبلطففيفمهيفتح؟فرحهإلىتشيران،بانتظامتتحزكان

يدخلون"الذينأمامينشقوشيمثللسانه؟مدائحهينشدونشخصا

جوقةتظهرانيداه؟العالمخالقصنعهاالتيالدرجاتمثلعنقه

المنؤرةغرفته!المدينةأبوابإلىتدكوأصابعه،السعيدةالعصور

الارض؟العذبوالناردينالمزأريجوالعطور،البلسمرائحةتصعد

العريسأصدقاء.بالقصبمزدانوالسرير،عطرةوزهوراآسامغطاة

http://kotob.has.it



991توماأعمال

http:// kotob. has. it

أيضالديهااختارتهحنماالتيوهي،سبعةعددهم؟العروسحوليقفون

لها،متفانينخادماعشراثنالديهاأمامها!يرقصنصديقاتسبع

معه،وسيتمئعونالنور؟شعاعاتلتلفيبالعرشى،مسفرهوعيونهم

الوليمةتلكإلىجالسينويكونون،السماويالفرحبذلك،الأبديةخلال

دعيالتيتلك،العرسمأدبةفيسيكونونالعظماء"إليهادعيالتي

ملكيةثيابلهمستكون؟الأبديةالحياةفييشاركونالذينإليها

فيسيسئحونوالحبور؟الفرحفيسيكونون"متلألئةوألبسة

لقد!نورهمالسئدهذامرأى؟نورهيغمرهمالذي،الكونأباأناشيدهم

لاالتيالخمرةتلكمنوشربواأبدا،ينفدلاإلذيرحيقهمنتغذوا

أبيالحيئ،الروحمعوانشدوا،الشهوةشئحواولا،العطشتثير

011الحكمةوأمالحق

فهمتالعازفة50

وكانوا؟بصمتإليهينظرونالحاضرينكلكانأنشد،وحين

كانلأنه،قالهمايفهمونيكونوالملكنهم؟تبدلالذيوجههيتأفلون

لأنهاشيء،كلفهمتالنايعازفةوحدها.بالعبريةوتكلمعبرانيا،

المدعوينأماموعزفتالرسولعنابتعدتوقد.نفسهاالأمةمنكانت

تحبهكانتلأنها!نحوهعينيهالحظةكلفيتديركانتلكنها"الاخرين

انتهتوحينجمالا.هناككانواالذينكليفوقكانأنهزدأخ"مثل

إلىينظريكنفلمهو،أمافيه!وحذقت،أمامهجلست،العزفمن

.الأرضلحومطرقتانوعيناهللابتعاد،الوقتينتظروكانأحد؟

الساقييقتلأسد6.

ماء؟منهليستقي،النبعنحونزلصفعهالذيالساقيأنوالحال

الفوروعلى؟الحالهذهفيوتركه،ومزقه،قتلهأسداهناكفوجد
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اليمنى،باليدأسودكلبأمسكوإذالمدماة،الأعضاءالكلابتنازعت

وعاينوامنذهلين،الجميعلبثالمنظرهذاوعند.المدعويننحوحملها

الساقييدكانتاليدتلكأنتبئنواوحين.بينهممنناقصاكانمن

،الحطامراميةالتها،النايعازفةكسرت،الرسولضربالذي

مرسلأو،اللههوالرجل"هذا:تقولوهيتوما،قدميعندوجلست

التياليداهذه1:للساقي،بالعبرية،يقولسمعتهلأنني؟اللهمن

وما،رأيتموهأيضا!وأنتما!االكلابمزقتهاوقدأراهاسوف،ضربتني

،النايعازفةتقولهكانتماالمدعوينبعضوصذق."حصلبهتنثأ

الآخرون.يصدقهاولم

للعرسلينصلاة7.

"إنهض،له:وقال،الرسولطلبفيجاء،بذلكعلموقدالملكلكن

أزوجهاوأناالوحيد،ولديلأنها؟ابنتيأجلمنصلمعىوتعال

قديكنلمالربلأنبه،اللحاقيريديكنلمالرسولأنإلا."اليوم

،العرسغرفةنحورغمه،على،الملكفقاده؟مشيئتهإلىبعذعزفه

العروسين.أجلمنليصلي

رفيقأنت،وإلهي"رئي!العباراتبهذهيصليإذاكالرسولوبدأ

المضطهدينملاذوعضدهم،بكيؤمنورالذينمرشد،خذامك

منقذ،المريضةالأنفسطبيب،المعوزينوفداءالفقراءأمل،وراحتهم

تتنئأ،القوةوالأنفسالحياةالكونتمنحالذيائت،مخلوقكل

المخبؤة،الأسرارتكشفمنيارب،يابأيدينا"لتحققه،بالمستقبل

الصالحة،الشجرةزرعتمنيارب،يا"سريةالاع!ثرالأفكاروتوضح

منياشيء،كلفيأنتمنيارلث،يا!الصالحةالأعمالثمارهاالتي

نفسكوتكشفكلها،المخلوقاتفييحيامنياكه،الكونفيينتقل
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الكامل،المخفصأيها،الرحمةابنيا،المسيحيسوعياأفعالها؟في

تسقطالتيتقهر،لاالتيالقوةأيها!الحياللهابنيا،المسيحأيها

أيها!مفاسدهمويلاحقالأمراءيئىالذيالصوتأيهاالعدو،

أبوابها،وفتح،الجحيمحتىونزلالسماء،منبعثالذي،الرسول

الظلماتمثوىفيطويلزمنمنذمسجونينكانواالذينمنهاوسحب

إليكأبتهل،يسوعالربأيها،أرجوكالسماء؟دربإلىودئهمذاك،

المساعدة،العونإمنحهماالشاتين؟العريسينهذينأجلمن

."والحماية

المسيحظهور8.

وإذ.العرسغرفةمنالخروجالعروسصديقاتالملكورجا

ليدخل،البابسترالعرشىرفع،الغرفةوأغلقت،الجميعانسحب

قسماتورأى،إليهايتحذثيسوعالرلثفرأىجوارهإلىعروسه

تخرج"ألمباركهما.بعدماخرجقدكانالذي،الرسولتومايهوذا

أنا،توما"لست:الربفأجابههنا؟،(أنتإذاكيف.لهقال؟قليلمنذ

مقعدين،علىبالجلوسإياهماامراالسرير،علىإذاكوجلس.(1أخوه

والبركةأخي،لكماقالهماولدفي،ياتذكرا،11:العباراتبهذهوكمهما

الإتحادهذاعنانفككتماإذاأنكماإعلماإياها؟منحكماالتي

الاممنتنجوانومقذسين"طاهرينهيكلينتصبحان،الجنسي

الهلاكإلىتقودالتيالاهتماماتتلكحياتكماتحفلانلا!الولادة

إليهمبالنسبةتصبحانكثر،أولادلديكماكانإذاإنما.الأبدي

نفسيكماوتعرضان،الأرملةوناهبيناليتيمسالبين،طماعينمغتصبين

منحشذيعذبهم!عقبةيشكلونكثيرينأولاداإن.قاسيةلعقابات

مصدورين.مصروعين،يصبحون.المرئيةأوالمستترةالشياطين
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،جيدةصحتهمكانتوإذا.مجانينأومشلولينبكمأ،صما،كسحاء،

مذنبونهم!ومكروهةسي!ةبأمورينشغلونأو،العملعنعاطلونفهم

أردتمإذاإنما.دائمكدزلكموهمبالفجور"،بالسرقة،بالقتلبالزنا،

حياةابناءلكمايكوندنس،بلابنفسيكماللهوالاحتفاظ،تصديقي

بحياةوراضيينالبالناعميتعيشان!النجاساتتلككلمنمنزهين

حيثعيب،والبلاالإلهيةالخطوبةتلكانتظارفيقلق،وبلاألمبلا

0(1والخلودالنورمقامتلك،العرسغرفةإلىتقادان

آخرن!اج9.

وأحجما،الربأطاعا،الكلماتهذهالشابانالعريسانسمعوحين

وخرج.هناكالليللقضاءالمكانذلكفيولبثا،جسديةلذةكأعن

ذهبالنهار،طلوعوعند011معكماتكون!نعمتيلهما:يقولوهوالرلب

أمامإلىوحملها،بأطعمةمائدةوغطى،العرسغرفةنحوالملك

يكنلمالآخر:قبالةالواحدجالسينوجدهمالكنه!والعريسالعروس

العروسأمودنت.فرحأيشعالعرش!وكانمستورا،العروسوجه

تحمرينلالمهكذا؟جالسةأنت،ابنتييا"لم،لها:وقالتمنها،

لهاوقالبعرشمك؟"طويلزمنمنذاقترنتأنكعليكيبدولمخجلأ؟

فأجابتتستتري؟ا!أنمنيمنعكمالعريسكاللاهبحبك"أهوأبوها:

نأالربأرجو!لاهببححثأحسىإننيأبي،يا"نعم،:الشابةالعروس

عرفتهالذيوالعرشى،الليلةهذهبهشعرتالذيالحبلييحفظ

إنني؟عينيعنأبعدتالخجلمرآةلأن،وجهيأسترأعودلن.اليوم

تخجل؟أعمالعنأحجمتلأنني،باضطرابولا،بارتباكأشعرلا

الفرحفيكنتوإن؟لذلكمبزرلديليسفلأنمنذهلة،غيركنتوإن

http://kotob.has.itوبهذا،بعريسياستخففتوإنيعكر.لمفرحييومفلأنوالحبور!
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بهذاأئحدلموإناخر؟زواجاعقدتفلانني،سأنساهالذيالزواج

."الإسملهذاحقأأهلاعرشماوجدتفلأنني،الأرضيالعريس

عرشمها:وأضاف،العباراتبهذهالوقتبعضبعدوتكلمت

أنقذتنيلقدبيننا،وأتيت،الغريببكبشئرالذيأنترلث،يا،"أحمدك

المرضذلكمنوشفيتني!صدريفيحياةمبدأوضعت؟هلاكيمن

الصحيح؟وضعيليوأظهرتلي،نفسككشفت!الأبدي،العضال

الأمورمنأعتقتني؟أفضلمصيرإلىوقدتني،الموتمنإفتديتني

عنيتبعدلم؟بعظمتكلأتحد،عدميحتى،ذاتيحتىنزلت"الدنيوية

ماأرىأن،نفسيأعرفأن،نفسيعنأفتشأنعليتني،رحمتك

مضى.مافيكنتماثانيةأصبحأنمنلأتمكن،الآنأناوماكنت،

ولا،رأيتكاليوملكنني!عينيأماممثلتأبدا،أرهلمالذيأنت

سوىأجدلاذلك"ينبغيكمالك،حئايلتهبقلبي"نسيانكيمكنني

أقولانتوجبلالكنك؟بمجدكجديرةغير،كافيةغير،حقيرةكلمات

إلي."أوحاهامالكحبي،الكلماتهذه!قولهأحسنلاماكللك

واهتدا،غضبا..

للذينوقال،ثيابهمر!،هكذايعبرانالعربسينالملكسمعوإذ

ذلكأوقفوا!المدينةوجوبوا،سريعا!أخرجوابه:يحيطونكانوا

إلىمشؤومقدزقادهالذيالساحر،ذلك،هناإلىوقودوهالرجل

يصليأنوسا"له،منزليإلىبهجاءمنبنفسيأناأسوارنا؟داخل

منييطلبأنيمكنهإليبهويأتييوقفهمن؟التعسةابنتيأجلمن

للبحث،المدينةوجابواكلهموخرجوا."إياهافأمنحهيريد،حظوةأي

أبحر.قدكانلأنه،عليهالعثوريستطيعوالملكنهم!الرسولعن

النايعازفةهناكفصادفوافيه،حلقدكانالذيالنزلإلىوذهبوا
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حدثمالهاورووامعه.يصطحبهالمالرسوللأن،وتتأسى،تبكي

وجدتأيضا"أناحزنها:ناسية،وقالتلذلكفاغتبطت!للعروسين

نأإلى،معهماولبثتالعروسيهططلبفيومضت،نهضتثم."الراحة

سرعانالشهرةلكن؟المدينةإلىكثرإخوةوهرع.نفسهالملكاهتدى

الفورعلىفرحلواالهند،فييبشركانالرسولأنأعلمتهمما

إليه.ينضفونوذهبوا

ا.قصرللملكا

هذاقصدالتاجر،ائانمعالهند،مدنإلىالرسولوصلوحين

الملكفابتهج.معهبنخارجاءبأنهوأنبأهغوندافورس،الملكالأخير

"أي:الملكلهقال،دخلوحين.إليهالرجلذلكيأتيبأنوأمر،بذلك

وأضافمعمار."ومهندسنخار"أنا:الرسولفأجابتجيد؟"مهنة

الرسول:فقالوالحجر؟"بالخشبتنفيذهاتعرفأعمال"أي:الملك

مراكب،،عجلات،ميازين،أنيارا،محاريثأصنع،"بالخشب

قالعندها".للملوكمقازأ،عمدةأ،معابدبالحجر،؟سواري،مجاذيف

إلىأتيتلأنني،الرسولقالنعم،-قصرأ؟ليتبنيأن"أتريد:الملك

.11مهنتيلأزاولهنا

يتحادثكان،الطريقوفي،المدينةخارجإلىالملكقادهعندها

إلىوصلاوأخيرا؟أساساتهإقامةطريقةوفيمقز،بناءفيواياه

أبني.أنأريد،الملكقال"هنا،.المبنىفيهيشئدأنيجبالذيالموضع

ماءهناككان)وبالفعل،.الرسولقالجيدا،مختازالمكانهذا-

البدء،الرسولقال،أستطيعلا-.الملكقالالبناء،إذاإبدأ-.(وظلال

فيوأنتهي،الثانيتشرينفيأبدأ-نجذلكتستطيعمتى-.الآن

وأنتعموما!يبنىالصيففي"لكنمندهشا:،الملكلهفقال.(1نيسان
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الأمريكونأن"يجب:الرسولوقالالشتاء؟"فيقصريإنهاءتريد

.1(للعملخريطةليأرشم،الملكقالحسنا،-.لذلكخلافاوليس،كذلك

وجعل؟الأرضعلىخطوطاورسممقياساالرسولتناولالفوروعلى

معزضة،المغربإلىوالنوافذ،الشمسمشرقجهةإلىالأبواب

لهوقالالماء.خزانالشمالوإلى،الجنوبإلىالمخبزووضع؟للريح

خدمةفيالدخوليستحقماهر،عامل"أنتذلك:رأىوقدالملك

إليهيرسلكان،ينبغيكانوحينهائلا.مبلغالهتاركاورحلملك،ا،

المدنيجوبكانالرسولأنإلا.ولعمالهلهالضروريةالمؤونةوكلمالا

علىالفقراء،علىيتصذقكانمعه؟كانماكلويوزع،والأرياف

فيينبغيإنما،إليهيعادللملك"مالهم:يقولوهوويغيثهم،التعساء،

الفقراء.11ئغاثأنالراهنالوقت

مصاغةرسالةومعه،الرسولإلىبأحدهمبعثالملكأنغير

0(1إليكأبعثأنينبغيوما،أصبحتأينلي،)قلهكذا:

.(1السقوفسوىينقصهيعدولمئني،المقز11:الرسولوأجابه

طالما11له:وكتب،سبائكوفضةذهباإليهبعثذلك،الملكعلموإذ

.(1غطهبني،المقرأن

الرسولصفاتا.أ

،أيامبضعخلاللموتكرفي،ياا"أحمدكللرلث:الرسولقالعندها

منكبيرعددافتداءأجلمنإيايلبيعكفيك،أبدياأحياأنأجلمن

يقول:وهوالتعساءوإغاثةالتبشيرعنيكفيكنولم.(1بيديالبشر

معيلإنهالبشر"ئطعمالذيهو!الخيراتهذهكلأعطى"الرب

."وعزاؤهمكهمالمضطهدينراحة،الأراملمدئر،الأيتام
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توما.بناهالذيالقصرعنأصدقاعهسأل،المدينةالملكبلغوحين

لكنهبه!أخبرهمماشيئاصنعولاقصرايبنلمبأنههؤلاءفأجاب

ويبمثئرمعه،ماكلالفقراءوئعطي،والأريافالمدنيجوبكان

أمورأويصنع،الشياطينويطرد،المرضىويشفيهاللهبوحدانية

الصدقاتأنإلاساحر.بأنه،أضافوا"نعتقد،.مدهشةكثيرةأخرى

،بماليطالبأندونمنبهايقومالتيوالعلاجاتيوزعها،التي

به؟يبشرالذياللهذلكمنمرسلبار،أنهتثبتثقته،طيبته،بساطته

يشربلاملح،معخبزسوىيأكللااستمرار،فييصلي،يصوملأنه

يأخذلا،سيئأأمجيداالطقسأكانرداء،سوىلديهليسماء،سوى

."لديهماكليعطيبلأحد،منشيئا

السجنفيتوماا.3

ثمطويلا.رأسهوهز،جبهتهضرب،الكلماتهذهالملكسمعوإذ

لهذاوقال،نفسهوالرسول،بالرسولجاءالذيالتاجراستدعى

لا-؟ونراهنمضيمتى-.أجابنعم،-؟قصريبنيت"هلالأخير:

وكئل."تراه،الحياةفارقتقدتكونحينإنما،الانتراهأنتستطيع

نأإلى،السجنإلىواقتادهماغاضبا،،بالسلاسلالإثنينالملك

التاجر.معيموتأنالرسولعلىذلكوبعد"مالهمصيرمايعرف

تخش"لاللتاجر:يقولوكان،السجنإلىتمامأفرحأالرسولوتوخه

العالم،هذابؤسمنفتخلصبه،أب!ثئرالذيباللهفقطامنشيئأ"

."الأبديةالحياةوتنل

الملكأخيموتا.4

بعدالنار،فيإلقاع!ماوقزر،يهلكهكيفيتساعلكانالملكأنإلا

وعزضه،أخوهجاد،مرض،بالذاتالليلةتلكفيلكنسلخهما.
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كبيرلخطرلهاضحيةالملككانالتيالخدعةمنبهشعرالذيالحزن

لأن"وأولاديبمنزليإليكأعهدأخي،"ياله:وقالالملكفنادى.جدأ

مبلغلمإذاإنما؟أموتوسوفحزنا،أثقل!نيإل!كوجه!ال!يالإهانه

لأخيه:الملكفقالالاخر."العالمفيأرتاحفلنالساحر،ذلكانتقامك

نأثمأسلخه،أنوقررتبها،أهلكهالتيبالطريقةفكرت،الليل"خلال

.!بهجاءالذيالتاجرمع،أحرقه

.جسدهمن،الملكأخيجاد،نفسخرجت،يتحادثانكاناوفيما

بديعة.ثيابفييدفنبانوأمر،كثيرأيحبهكانلانه،جدأالملكفحزن

الملك،أخيجاد،نفسملائكةأخذ،الجنازةتحضئركانتوفيما

نأيريدمكانأيفيوسا!لوهمساكنها،وأروهالسماء،إلىوحملوها

جادلمحها،للملكتومابناهالذيالمنزلقربأصبحواوحين.يقيم

أحدفيأقيمبانليإسمحوا،السادةأيها،أرجوكم11:للملائكةوقال

هذافيتقيمأنتستطيع"لاله:قالوالكنهم.(1الجوفيةالمنازلهذه

بناهالذيالقصرهووا،رد4القصر،هذاأن"ذاك.أجاب"لم؟"."المنزل

إسمحوا،السادةأيها،أستحلفكمإذا!لهم:فقال."لأخيكالمسيحي

لاأخيلأنالقصر؟هذامنهلأشتريأخي،جوارإلىبالعودةلى

.؟إياهوسيبيعني،جمالهيعرف

السما،فيقصرا.5

ثيابهيلبسونهكانواوفيماجاد"نفسالملائكةأطلقعندها

أخي،"نادوا:هناككانواللذينوقالتالجسددخلت،الجنائزية

،الحياةإلىعادأخاهبأنالملكينبثونفأسرعوا."حظوةلأسا!له

واقفأوكانغفير،حشذيرافقه،أخيهجوارإلىعجلعلىالملكفتوخه

إليه.التحذثيستطيعولا،بذهولمصابوكأنه،سريرهجانبإلى
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سا"لوكلوبأنهمأخي،يا،مقتنعوأنا!أعتقد:أخوهلهقالعندها

نأإذاإليكأتوشل؟أجليهنأعطيتهالكنتلإحيائي،ممل!نصف

هذههي"ما:الملكلهفقالمنك."أطلبهاالتيالحظوةتمنحني

بأنأقسم-.اياهاتمنحنيسوفبأنك،أخوهلهقال،أقسم-؟الحظوة

تملكهالذيالقصرذلكبعني-.منيتطلبهما،أملكماكلمن،أعطك

بناهالذيجاد،أجابإنه،-السماء؟فيقصرليكيف،-السماء.في

تاجرإليكبهجاءوالذيالسجنفيالآنهوالذيالمسيحيذلكلك

.11يسوعالمدعومناشتراه

وأخيهالملكتوبةا.6

العبرانيالعبدذلكعن"أتكلمجاد:أضافمرتبكأ،الملكرأىوإذ

فيمتأيضأوبسببه؟حيالكبخدعةمذنبأمعاقبتهتريدكنتالذي

نأيفكر،أخذوقد،الملكفهمعندها."االحياةإلىالآنوعدت،الحزن

لاالقصر،"ذاك:فقالاوأبديةأتيةخيراثتهاله،أموزالمقصود

وأن،فيهوأقيمأدخلهأنفيهيرغبتيلأن!إياهأبيعكأنأستطيع

تشتريأنحقاأردتإذاإنماله.أهلبأننيفيهيقيمونمنيحكم

."أجملواحدالكيبنيوسوف،حيأيزاللافالرجل،بهشبيها

الذيالتاجركما،السجنمنالرسوليخرجأرسلالفوروعلى

منتوسل!اللهخادمرجليرجوكما،"أرجوكله:وقالمعه،حبس

التيالإذيةوينسىليليغفر،خادمهأنتالذيإلىوتضزع،أجلي

ذلكفيالإقامةلأستحقبك!إلحاقهاأنويكنتالتيوتلكبكألحقتها

بعملك،وحدكليشتدتهوالذيشيء،فيلهأعمللمالذيالمسكن

بهتبشرالذياللهذلكخادمايضأ،أنا،أصبحوأن،ونعمتهاللهبعون

"أرجوكالملكةأخولهقال،الرسولركبتيعندوجاثيأ."وعبده
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منوالعمللخدمتهأهلأأصبحأننل،إلهكوجهأمامإليكواتوسئل

."الملائكةإياهأرانيالذيبالبهاءمختاريهمعأتمئعوأن،أجله

الفرحصلاةا.7

جعلتبانك،يسوعيالك،"اقزفرحا:طاروقد،الرسولوقال

الوحيد،الحقإلهانتلأنكالرجفين؟هذيننفسفييسطعالحق

رب،يا؟العالميجهلهماكلشيء،كليعلمالذيأنتأخرأ؟وليس

لأنوتسامحأ"وداعةمليئاشيءكلفيللبشر،تظهرالذيأنت

تحتقرلم،وأنتاحتقروك،،فيهمالذيالضلالالعوبةهمالبشر،

واخاه،الملكاستقبلوتوسكي،رجالحيإلىبالنظر،والآنالبشر.

لتنقذهمابزيتك،وتدهنهمابعمادكتطهرهماأنبعدبقطيعكوحدهما

إياهماناقلاالذناب،منايضاإحمهمابهما؟يحيطالذيالضلالمن

ولايتعكرلاالذيالنبعذلكمنالخالد،نبعكمنإروهمامراعيك!إلى

يصبحاأنيريدانإنهماوتوشلهما!رجاع!ماإسضع.أبدايجف

بأنسعيدينيكونان،ولذلك،خدمتكفييعملاوأنخادميك

والموتإهاناتهم،كرههم،لكحئأ،يستحقاوأن،أعداؤكيضطهدهما

أجلنا،مناحتملتهاالتيالمحنكليعانياأن،وبكلمة،بالذات

فيكيضعاأنإمنحهما.حقاالصالحوالراعيسئدناأنت،لتشترينا،

إليك"إلابهيعوداأنيمكنهمالاالذيخلاصهما،وأملثقتهماوحدك

ومواهبك،،الكاملةنغمككنوزوينالاأسراركفييترسخاأنأعطهما

0(1أبيكحضنفيناضجةثمارأويحملانخدمتكفييزهرانبحيث

الإلهيالختم180

الملكتبعه،الرسولتصرففيكليأنفسيهماوضعاوبعدما

بنفسهماموفرين،أبدأمفارقينهغير،جادوأخوهغوندافورس
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ناورجياه.داثمأومساعديندانمأواهئينالتعساء،احتياجات

وهماينالاه،أنلهمابقيالذيالمؤيد،العمادختمأيضايمنحهما

الختم؟أعطنا،اللهنحوغيرةومملوعتانحرلانونفساناالآن":يقولان

وسمهاالتيبالعلامة،يعرفبهتبمثئرالذياللهإنتقولسمعناكلأننا

نعم،لكما؟أقدمه!بفرح:الرسولوأجاب."إليهتعودالتيالنعاجبها،

خبزفيالإفخارستيا،فيمعيذلكبعدوشاركا،الإلهيالختمتلقيا

الربئهوالخبز،هذالأن.تقديسكمايكملالذيهذا،الرببركة

أبوبه،أبشرالذي،المسيحيسوع،وإلههمالجميعرفيهو،نفسه

زيتأ،يجلبابانأمرهماثمبه."تؤمناأنعفمتكماالذيالوحيد،الحق

عدة،مشاعلوأضاءاإذأ،الزيتفجلبا.الإلهيالختمبالزيتليتلفيا

ليلأ.كانالوقتلأن

الرفيلهمابانعندها.الصليببإشارةباركهماالرسولنهضوإذ

لملكنهما،صوتهوسمعا."أخوييالكما،!السلامقائلأ:،بالصوت

والأسمى.الأخيرةالعلامةتلفياقديكونالملأنهما"وجههيريا

ومسحهماراسيهما،فوقوسكبهالزيتتناولوقد،الرسولودهنهما

الأسماء!كلموقالذيالمقذس،المسيحاسمياتعال،11:يقولوبدا

النعمةايها،تعالاللأمتناهية!الرحمةأيها،الخالققوةيا،تعال

القوةتوزعالذيأنت،تعالالرحوم!الأمأيها،تعال!الأسمى

مأيا،تعالالخفئة!الأسراريكشفالذيأنت،تعال!الحازمة

بكريا،تعال!الثامنفيالراحةستجدالذيأنت،السبعةالمساكن

التأكل،،المشورة،الإدراكالذكاء،وهي،الخمسةروحناأعضاء

؟القدسالروحأيها،تعال.الجديذينالخادمينبهذينإتصلالتفكير!

والإبنالابباسم،الأسمىبالعلامةوادمغهماوقلبهما،!يتيهماطفر

.11القدسوالروح
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وقدمضا"مصباحأحاملاشاب،لهماظهر،بالعلامةدمغاوحين

اختفتثمتخبو.مشاعلهماالمصباحذلكيعكسهكانالذيالنورجعل

هائلذدركإنربئ،ءياللرفي:قالالرسوللكن.إليهمابالنسبةالرويا

وإذ."نظرناقوةيربكلأنه،سطوعهاحتمالنستطيعولا،عيوننافي

الرفي.إفخارستياتقاسملهماوأجاز،خبزأالرسولكسر،وميضلمع

وجاؤواإليهماانضفوايؤمنونكانواأخرونوكثيرون،فرحاوامتلأا

بالمخلض.يلوذدن

1(بالغدتهتموا"لا910

"أيهالهم:والقولباللهالتبشيرعنيكصيكنفلم،الرسولأما

وأعبيدا،والشيوخالمراهقون،والصباياالشبانوالنساء،الرجال

الئلاثالخطاياهذهلأن؟والشراهةالبخل،الفسقحاذروا!أحرارأ

النفسرويةويحجب!العقلالفسقيشل،وبالفعل.إثمكلمصدرهي

حالفيجسدهوجعلكهالانسانبإضعافالجسدتدبرمنويمنعها

لمنافعئمهاباستخدامها،والخجلللذعرالنفسالبخلوشملم.مرض

الغيرإلىتردلابأنهاالخفيالشعورمعالغير،مالوبنهبالجسد

انشغالوألفهملألفالنفسالشراهةتعزضوأخيرا،.إليهيعودما

تراهبماوطامعةيطريهاماإلىحاجتهاعلىدوماقلقهافرطمنبال،

.الهموممنتتحررون،الشهواتهذهمنتحررتمإذا.منالهاعنبعيدا

بالغد،تهتفوالاالمخفص:كلامينطبقوعليكم،والمخاوفوالأحزان

يخمئه.بمايعنىالغدلأن

إلىأنظروا؟بالغربان+اعتبروا:السابقةالكلماتأيضأتذكروا

ومع!المخازنفيتكذسولاتحصد،ولاتزرعلاإنهاالسماء؟طيور

قليلييا،حاجاتكمبالأحرىيوقرأولا.حاجاتهااللهيوفرذلك
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لأنه؟باسمهوامنوافيهأمالكمضعوا،معونتهإذاارتضوا؟"الإيمان

أعماله،بحسبواحدكليهبنفسهوهو،والأمواتالأحياءديان

بانفيهايقبلاحدمنماالتيالساعةفيالآتيببهائهيظهرعندما

ليدان.حضرتهفييمثلأنوعليه،كلمتهيسمعلمإنهاعتذارأيقول

وامنواإذأتوبوا.الأربعالعالممناطقفيعنهيبلغونبشتراعهلأن

هوذا.تموتواولالتحيوا،الخفيفوالحملالعذوبةنيرتلالوابالانجيل؟

منأخرجوا!تحاشيهينبغيماهوذا!عليهالحصولينبغيما

ليمنحكمحقأهصالحهومنإلىتعالواالنور"ليستقبلكم،الظلمات

."نفوسكمفيعلامتهوتودع،النعمة

الربأمر.أ.

"الوقت:الحاضرينمنعددلهقالالكلايم،عنتوففوحين

لاستردادحاضرالحقله"من:فاجاب."بحمهالدائنليطالبمناسب

لهمدينوننحنماالأملعلىلهندفعانعليناإنما"زيادةوحتى،دينه

لياكلوا"وأعطاهموملحأ،وخضاراوزيتأه،خبزأأخذ،باركهملىاذ."به

الليل،فيلكنقريبا.كانالربيوملأن،الصياملزم،إليهوبالنسبة

إنهضتوما،!ياقائلأ:سريرهاقربواقفأالرفيظهرنائمأ،كانفيها

الصلاةبعد،الجميعباركتقدتكونوحينالفجرمطلععند

إلىتتجهالتيالطريقعلىالثانيالميلحتىإذهبوالسجود،

سيكونرحيلكلأن،شخصكفيمجدياشغسوف،وهناك،المشرق

وقالالعدو."قدرةوتربكالطبيعةتظهر،وانتإلن،كثيرينلجؤبسبب

نإواخوتي،أولادي"يا:إخوتهمنمعهكانواللذيننهض،وقدتوما

ألابصلواتنالنجعل.خلاليمنماحدثأاليوميتئمأنيريدالرب

كمااليوم،خلالنامنالحدثيتئموأنخدمتهمنعائقأفييمنعنا

."ومشيشهلرغباتهوفقأدائمأ،
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خبزعليهمووزع.وباركهمبيذيهلمسهم،الكلماتهذهمالواذ

الافخارستئاهذهتتحؤل"سوف:يقولوهو،كسرهوقدالافخارستئا،

.""أمين:فقالوا."إدانةوليس،شفقة،غفرانأ،رحمةأجلكممن

يافعجثةأ.ا

وعندماالرفي؟لهعينهالذيالموضعإلىليذهبالرسولوخرج

يافبمجثةطرلقه،عنقليلأحادوقدراىالثافي،الميلقربوصل

ذلكاجلمنأليسرب،"يا:فقالارضأ،مطروحةكانتجميل

كمامشيئتكلتكناالمصيبةهذهلأرىهنا،إلىالمجيءإلىدعوتني

والأمواتالأحياءدئانيارفي،"ياقائلأ:،يصفيوبدا."ذلكفيترغب

فقطليسأباأنت)نعماواباهمالبشرسئدياأرضأ،يرقدونالذين

سئذلأنكامنهاخرجتالتيتلككذلكبلالأجساد،فيالتيالنفوس

التيالساعةهذهفيتعالرفي،ياودئانها(؟الدنسفيالتيالنفوس

".هناالراقدالشابهذالصالحمجدكوأظهز،إليكفيهاابتهل

الصدفة!وليدليمس"ذلكاستدار:وقد،يتبعونهكانواللذينوقال

شكلهاتخذأنهتزونوسوف.ومشئبهالعنفهذاسببهوالعدو

شكلفييطيعهالذيعبربلاخر،حيوانعبرليسبان،وأنهالمعتاد،

."أعمى

قاتلةلسعةأ.أ

ماذةجحرها،منخرجتهائلةبحئةإذايتئ،الرسولكانوفيما

صوتأمستخدمة،للرسولوقالت"الأرضعلىذنبهاومحركةرأسها،

طالما،الشابهذاقتلتسببلأيحضوركفيأروي"سوفجهوريأ:

واستأنفت."إذأ"تكلمي:الرسولفقال."افعاليلتخزيهناإلىأتيت
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تمر،كانتفيمايوم،وذاتجدا!جميلةامرأةالبلادهذه"فيالحئة:

وجدتأننيوالحال.وأترصدهاأتبعهاإذاوأخذت.واشتهيتهارأيتها

.أخرىمخزيةلأفعالمعاواستسلماجامعها،ثميقبلها:الشابهذا

أخوأنكأعلملأننيحقاراتهما!علىأشهدكأنعليئيسهلكان

نأأردلملكننيتأثيرنا؟لتعطيلانقطاعبلاتعملوأنكالمسيحيسوع

راقبته،أننيإلا.نفسهاالساعةفيالشابأقتلولم،ذلكأفعل

القيامعلىتجرأالذيهو،وقتلتهلسعته،قربييمزكانفيماومساء،

يأمندمأيمنلي،"قولي:الرسولوسا"لها."الرلثيومكهذابعمل

؟(1تصدريننسل

الشيطانإبنة13.

ابنةأنا؟مثلهومؤذية،الزاحفالنسلابنة"أناالحئة:وأجابت

الذيابنةأناولسعهم؟واقفينكانواالذينالأربعةالإخوةجرحالذي

ابنةانا"المرابينربحمنحصتهويقتطعالضلالعرشعلىيجلس

خارجهوالذيأختأنابزنار؟كماالأرضيطؤقالذيالعظيمالكافر

عبرالجنةدخلتوقد،التيأنا؟بفمهذنبهئمسكوالذيالمحيط

التيأنالها؟اقولهبأنأبيأمرنيالذيكللحواءقالت،السياج

نبتتخلاليومن،أخاهليقتل،قايينقلبفيواللهيبالنارأضرمت

،الأرضعلىالملاثكةأسقطتالتيأنا!الأرضعلىوالزؤانالأشواك

ويمكنأرضيونأولادمنهمليولدالنتمهوة،بقيودبالنساءوربطتهم

إسرائيلأبناءليميت،فرعونقلبقشتالتيأنا!فيهمتتمأنلمشيئتي

الصحراء،فيالجمعأضاعتالتيأناحديدفي؟نيرتحتلخضعهم

قيافاوألهبتهيرودسأثارتالتيأنا"الذهبيالعجلصنععندما

أناهكذا!يناسبنيكانذلكلأن،بيلاطسحضرةفيالكذببحمى
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جهنمفيتسكنالتيانا!المسيحليسلميهوذااشترتثم،ألهبتالتي

بينمنخاصتهواختارأولأ،هاجمنياللهوابن،وتملكهاالتتار

سلطانلهأعطيوالذي،الشرقمنسيأتيالذيأختأنا!خاصتي

."الأرضعلىيشاءمايفعلأن

بسمهاماتت14.

إليها،يستمعكانالذيالجمعحضورفيالحيةتكلمتوحين

وليكسك،الوقحةأيتها"إخرسي،:الصوترافعأ،الرسولصاح

انتهى.التخريبيعملكإنالأبد!إلىتموتينسوفلانك،الارتباك

باسمخذامد"عبرصنعتهاالتيالأمورعنئفصحيانإخشي

امتصثيامرك،البشر،لإنقاذضدكيقاتليزاللاالذيباسم،يسوع

دمه."منسحبهبعداستعيديه،الرجلهذاقتلالذيالسئم

لم.ذلكقلتكماعملنا،زمنبعديمرلم"لا،:الحيةوأجابت

نأوعلىالرجلهذابهسفمتالذيالسح!استعيدأنعلىترغمني

فينشرهالذيالشرامتصقدأبييكونحين؟الأوانقبلأموت

الرسول؟لهافقال."حلفقدنهايتهإذاكتكون،واستعادهالخليقة

."أبيكطبيعةالآنمنذإذا!أظهري

سموأبانت،الشابجرحعلىشدقهاوضعتالحئةدنتواذ

،الأرجوانبلونكانالذي،الشابجلدبدأقليليوقبوفي.الجثة

وقفكله،السمجوفهافيالحثةابتلعتوحين.تنتفخوالحيهيبيضى

الحية،أما.الرسولقدميعنديرتميركضثموئب،وقد،الشاب

الموضعوفيومرارتها؟سفهاوسال"وماتتالانفجارحدإلىفتوزمت

عندها.فيهاالحئةوابتلعت،عميقةفتحةقامتالسخ!،فيهسالالذي

ابتلعتالتيالهوةواردماعمالأ،ا"خذا:وأخيهللملكالرسولقال
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مقاميقوممنزلأإبنيا،الأسسهذهوعلىأسسأ،أرسيافيها،الحئة

للغرباء."مسكني

الخاطىءإعتراف15.

خطئت"لقد:غزيرةدموعأيذرفوهوللرسوليقولالشابوكان

لهرجللأنك.رجانيإلىاستمعإنماونحو&،بهتبشرالذياللهنحو

ذلكأرىكماأحد،يوقفكولاهتلقىأنترلدحيثونلقاد،مظهران

امن1:يكلفككانالذيالرجلذلك،ولمحته،قربككنتلقد.جيدأ

كثيرةعظيمةأعمالأشغها،كثيرةمعجزاتلدفي،يقولكان،خلالك

،الأمواتبينمنكليرينبشرأتقيمسوفعليها!مكافأةتتلقىأتالها،

وهوأضاف،هكذا.للهأبناءمثلأبدئين،ونورسلامفيويلبثون

كأفيعضدهوكنالعدو،لسعهالذيالشابهذاأقمعني،يتحذث

عودتكسببهوذا،الحظلحسنهناإلىمجيئكسببهوذا."مناسبة

خوفلديعادماإلي،بالنسبة.أبدأعنكيتخلىلاالذيإلىسعيدأ

الراحةووجدت،الليلجزعمنأخرجنيوقدهدانيلأنهندم؟ولا

حقفيخطثتلقدالشر.لفعلأثارنيالذينيرمنونجوت،ثانية

يريخمنيالذي،الظلماتابنعنانصرفتالآنالخير.علمنيالذي

هوالذيالنوررجلالتقيتلكنني،أعمالهبحسبأخطىءأنعلى

يفعلون،مايروالئلاويعميهم،عبيدهيضعفالذيعنانصرفت.أخي

الذيالهدفإلىبأفعالهمويسيروا،علمهمدونمنعارأوليكتسوا

ليستالذينوفيسوىأعمالهليستالذيوجدتلكنني؟بنفسهحذده

لاالذيعنابتعدت.بهاللحاقعلىأبدايندمولاحق،سوىأفعاله

فيكطيصويرشدهمالبشريتقدمالذي،الكذبسوىوراعهيترك

لكنني؟الكسلفيبوقاحةمنتشرأالعاروراعمميسيرفيما،الظلمات
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،الوئامأخا،الحقإبنلامتلكها،بهاءاتمعينيفييلمعالذيوجدت

أعداءويفنيالجروحيشفيالذي،الظلمةمبددأخليقتهينورالذي

مجددأأتأفلأنأرى،أنإجعل،الرلثرجليا،إليكأتوشل.خاصته

الجسديةالا-لةهذهفعلليسلأنهأياته،عنالتعبيرأستطيعلاالذي

تمامأ.11

توماطذيرات16.

التيبالآئامالإحساسفقدتلقدقلت،كما"بلى،:الرسولوأجابه

للذيالوديعالتلميذتصبحفيك،أتفهاالذيعرفتوإذااداتها،كنت

الأبد،إلىمعهوتكون،تراهوسوف،تأم!هاليوموتريدقلبكحئهئلهب

عندكيكنلمإذاإنما.حبورهمنجزءاوتصنع،راحتهفيوترتاح

أخطانكفيالسقوطعاودتإذا،جبانةغيرةسوىإليهبالنسبة

الذيالطاهر،الوجهذلكالنضر،الوجهذلكنسيتإذا،الماضية

هذهفيهوللذيالمشعالألقعنسهوتإذا،لعينيكالآنينكشف

الحياةأيضابلاالحياةهذهفقطتحرملن،رغباتكموضعاللحظة

الذيرؤيةتعاودولن،فقدتهإنكتقولكنتالذيإلىوتعود،الآتية

."وجدتهإنكتقولكنت

ئحهونصا.72

،الشاببيدممسكأ،المدينةنحويئجهالرسولكانهكذا،تكلموإذ

اللهاياتمنضئيلجزءسوىليس،ولدييا،رأيت"ماله:ويقول

انتباهنا؟تسترعيالتيالأشياءبتلكيب!ثئرنالافهو.تحصىلاالتي

نأنستطيعلاالجسد،قيودفينحنوطالما.أعظمبأشياءيبشئرناإنه

علينايوزعإنهقلناإذا.لنفوسنايستبقيهاالتيالخيراتونرينقول
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حقيقيأيضافذلك،الغنىيمنحناوإنهبه!ونتمتعظاهر،فذلكالنور،

غنيأإن،بالفعل،يقالعنه:التحذثونستطيع،العالمهذافيوملموس

يلبسهارانعة،ثيابالمقصودهل.السماواتملكوتبصعوبةيدخل

ملابسيرتدونالذينإنكذلكيقال؟الحياةهذهفياللذاتمحئو

عنها،بالامتناعأمرنالقد؟بديعةولالم.الملوكقصرفيهممتخنثة

الحياةهذهوهمومالخمر،وإدمانالشراهةقلوبناتثقلأنمنخوفا

وبماتاكلونبمالنفسكمتهتموالا:الإنجيلمنالكلاملهذاوفقا

مناولىالنفسأليست:تلبسونبمالجسدكمولا،تشربون

هذهالمقصودهلوأخيرأ،؟الثيابمنأولىوالجسد،الطعام

أيضاأوضحتلقدالدنيا؟هذهفيبهانتمتعالتي،العابرةالراحة

اللهعن،العلويالعالمعنالتحاثنريدلكننا.فيهاالرأيوأبدي

كلعن،تبلىولاتدومالتيالثيابعن،الأبديالغداءعن،وملائكته

إدراكهاتحسنولا.الأذنتسمعهاولا،العينتراهالاالتيالآياتتلك

أيضا،أنتبه،إذاأمن.يحبهمللذيناللهيعدهاوالتي،الخطةنفس

فلمبالهدايا؟يتأثزلاإنه.تموتولنفيه،ثقتكضعلتحيا!،ولدييا

أنظاركحولبلله؟تضحيفلمأضحياتيطلبلاإنهمنها؟لهتقذم

فيالرغبةفيكيوندانوجمالهعظمتهلأن!عيناكتضلفلا،نحوه

عنه."بالتحو!نجعدتقبلولنحئه،

اللهلؤية18.

ولدىغفير.جمعيقتربكان،الشابذلكيئالرسولكانوفيما

العالية.الأمكنةنحوويتوجهونليثفلوهيصعدونرأهم،استدارته

المسيح4محفلإلىأتيتمالذين،الرجالأيها"لهم:قالعندها

إذاإلا.وفكروا،هنايحدثبماتعلفوا،بيسوعتؤمنواأنوتريدون
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المخلوقانا،،ترونيأنتستطيعونلا،المرتفعاتعلىمكانااتخذتم

شبهكم،رويةتستطيعونلاإذأ،كنتمفإذا.بكمالشبيهأناالصغير،

المناطقفييقيمالذي،فذاك،الأرضفوققليلاارتفعتمإذاإلا

لمإن،رؤيتهتستطيعونكيف،الجوفيةالمناطقفيالانوهو،العلوية

الرغباتبكم،تضرالتيالأعمال،الماضيةحياتكمفوقأولاترتفعوا

المسكنهذاالدنيا،هذهفيتركهينبغيالذيالغنىتضفكم،التي

الذيالجمالهذا،الأسمالالثيابهذه،الحياةهذهمنذينهارالذي

كلسبيلهفيالذي،باسرهالجسدهذافوق؟أقولماذ!؟ويزوليشيخ

يصبح،يشيخوهو،الذيالجسدهذاتكذس،الباطلةالخيراتهذه

الباطلةالخيراتهذهكللأن؟الحقيقيةطبيعتهإلىهكذاعائدأترابا،

صوببالأحرىالتفتوا51!.عقولكموليس،أجسادكمسوىترفعلا

رجاوكمليكونبه،نبشركمالذي،المسيحيسوعصوبقلبنا،إنسان

هذافيدربرفيقلكمليكونالداهرين،دهرخلالفيهوتحيونفيه،

وجهفيمرفأإليكمبالنسبةويصبج،الانحرافاتمنليحفظكم،العالم

الجافة،المنطقةهذهفيمتفخرانبعألكمسيكونالبحر.اضطرابات

."لأجسادكمطبيبأ!لنفوسكمملاذاهذا،القحطبلادفيخصبةواحة

ويقول،الكلماتهذهإلىيستمعوهو،يبكيالمحتشدالجمعوكان

القولعلىنجرولابه،تبشئرالذيالإلهذاك،اللهرجليا11:للرسول

لتكون،طبيعتهعنللغايةتبتعدبهاقمناالتيالأعماللأنله،إننا

عنبمغفرتهكفري!اذا،عليناواشفقبنا،ترفقإذا،إنما؟لديهمرضئة

ضلالنا،فيارتكبناهاالتيالخطايامنأعفاناإذا،الماضيةأخطائنا

الأولى،أغلاطنانسيوإذابنا،إلصاقهاعنالكصارتضىوإذا

علىيؤاخذكملا"إنه:الرسولفأجابهم."مشيئتهوننفذخذامه،نصبح
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التيالزلاتعنيتغاضىإنهضلالكم!فيارتكبتموهاالتيالأخطاء

جهل."عنفيهاوقعتم

الغوايةإمرأة.91

إلىالذهابينويوكانكله!الجمعيتبعهالمدينةالرسولودخل

منزلهم.دخولهؤلاءرجاهفقد،الموتمنأقامهالذيالشابأهلعند

رسول*يا:تقولوهيعظيمةصيحةالجمالفائقةامرأةأطلقتوفجأة

القذوسالإلهذلكخادمالهند،إلىجنتالذيأنتالجديد،الإله

إليه؟تأتيالتيالنفوسمخلصبهبشئربلسانكلأن،وحدهوالصالح

الظاهرالسببوأنتالعدو!اصابهمالذينأجساديشفييدكعلى

لكلأرويحضرتكإلىأقادبأنمر،إليهتحصلالتيالاهتداءاتلئى

أيضايرافقونكالذينوليشعرمنك،الرجاءولثتنيلي،حدثماكل

يدعلىبقسوةأتأفىفأنا.بهتبشئرالذيالإلهبهذايتوطدبأملهم

فيتعيشامرأةكنت،الوقتهذاقبل.أعوامخمسةمنذالعدو،

فلم،هئمأيأحملأكنولم،الجهاتكلمنبييحيطوالسلايم،الراحة

الدنيا.فيكانبافيمنشغلةأكن

،الاستحماممنخارجةوأنايوما،إليأتيأرأيتأننيحدث"إنما

تبدوصوتهنبرةكانت.والهيجانالاضطرابملؤهالرجالمنضربا

سوفوانت"أنالي:قال،قبالتيوقفوإذ!وضعيفةمخنوقةلي

رجلذلليفعلكمابالآخر،الواحدوسنتحدواحد،حدثفينمتزج

ألاإليهتوشلتالذيبخطيبيأئحدلم"إنني:أجبتهوأنا."وامرأة

لك؟"استسلمكيفالزنا،منبنوعبيالاتحادتريدحينةيتزوجني

الشابهذا!أرأيت:الفتيهلعبدتيوقلت.ذلكقلتوقد،عنهوابتعدت

يحمزأندونمنالحريةبهذهيكلمنيأنأمكنهكيف؟ووقاحته
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فيماإننيوالحال.،،يكلمككانشينيسوىأز"لمفاجابتني:خجلا؟"

أفكروأنا،قلبيفييولدبشذشعرتالعشاء،بعدمنزليفيكنت

جاءوقدوهو،.الفكرةهذهمعونمت.مزدوجةهيمةفيليظهربأنه

وهربترأيتهالنهار،طلعوحين.شائنةبعلاقةبيائحد،الليلةتلك

المناسبالليلمنمستفيدأويفتصبني،يعودكانلكنهعنه!بعيدا

يده،علىأتعذبواناأعوامخمسةمضت،ترانيكما،واليوم.لأعماله

الأرواح،الشياطينأناليقينعلمأعلمإننيوالحال.يفارقنيولم

أجليامنإذأصل.ابتهالاتكأمامويرتجفونيطيعونك،والملعونين

طبيعتيوأسترد،حريتيلأستعيد،يعذبنيالذيالشيطانمنيواطرد

.1(لإخوتيالممنوحةبالنعمةوأتمئع،الأولى

الشرلرطرد.3.

وقاحةيايقاؤم!لاالذيالضلال"أيها:الرسولقالعندها

الكائنأيهاأبدا!يتعبلاالذيالشرير،الكائنأيها!الشيطان

يظهرإنهشكل!الا!لفذوالكاثنأيها!الجماليفقالذي،الممسوخ

منلهياتتغئر.انيمكنهالاطبيعتهلكن"يرغبالتيالحالفي

تحملالتي،المزةالشجرةأيتها!يروىلااضطراممنلهيا!خداع

أيهاالغير!خيرليسلبيصارعالذي،الشيطانأيهامرةثمارا

مثلشر،يزحفالذيالكاننأيها!الوقاحةإلىيلجأالذي،الكذب

الكلامعنيتوقفالرسولكادوما."بطبيعتكتشبههاوالذيالحتة،

يراها،كانأحدمنما!أمامهووقفتالشريرةالروحظهرتحتى

سمعهاالتي،الكلماتهذهقالتلكنها.والرسولالمرأةباستثناء

مدؤيا:صوتااستعارتوقد،الجميع

يسوععبديا،وبينكبينناماذاالعليئجرسوليا،وبينكبيننا"ماذا

تهلكناأنتريدلماذا؟القدسالروحخادميا،وبينكبينناماذا؟المسيح
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هذاحتىقدرتنا؟اغتصابتريدلمبعد؟أتتقدساعتناتكونلاحين

ماذا.الراحةمنالوقتببعضبعدالأملحقلناكان،بالفعل،اليوم

تريدلم.خاصتناعلىونحن،خاصتكعلىحقلك؟وبينكبيننا

لم؟العنفاستخدامعدمتعلمالذيأنت،حيالناالعنفاستخدام

ابنتقلدلم؟تكفيكلاالخاصةشؤونكانلوكماالغير،شؤونتطلب

،بقهرهفكرنالقد.ولدكانهلوكما،كياتشبههلأنكأذانا؟الذي،الله

وبالفعل،.لسلطانهأخضعنا،حذرهائخذوقد،لكنهالبشر؟باقيكما

وضيقه.بفقره،استعارهالذيبالوجهخدعنالقد؟نعرفهنكنلم

نعرفلاوكنا،جسدأيرتديرجلاكانأنهتصورناتأفلناه،وبعدما

علىمطلقأتفويضاأعطانالقدللبشر.الحياةيمنحالذيهوأنه

سمحفيه،نحنالذيالزمنهذاحدودوفيتخصنا،التيالمخلوقات

رغمعلى،وأنتفيها؟بأنفسنانشعربأنبلعنها،التخليبعدملنا

0(1عليناوالتغلثقهرناتريد،رسالتكعنوخارجاحقوقنا

رفيقتييا،أفارقك"إنني:تقولوهي،تبكيأخذتذلكوبعد

إنني!أرتاحكنتمجامعتهاوفيبعيد،زمنمنذالتقيتهاالتي،الجميلة

سأفعل؟ماذا.رغبتيفيهامتعتالتيوالوفئة،الحبيبةأختيياأترص

سأفعل!ماذاأعرفلي؟ويثأرليخدميسأناديمنذلك؟أجهل

أستطيع،ربما،،وهناك،الرجلهذاشهرةتبلغهالمبلادإلىسارحل

:الصوترافعة،تابعتثم."حبيبةرفيقةعلىثانيةأعثرأن،مكانك

قلتكماإنمامني؟أقوىواحدقربملاذاوجدتأنكطالما"إطمئني،

أجدلموإن،تشبهكأخرىعنأمتشوسوف،أرحلسوفذلك،

الرجلهذاقربببقاثكأنكأعرففأنالفائدتي.أعودفسوف،واحدة

وصوله"قبلكنتكمارحل،وقد،ستكونينإنماملاذا"فيهتجدين
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،اليوم؟الحرية،الفرحةمعإليوتعود،إليهبالنسبةمجهولةوتصبحين

."خفصكمنإسمأخشى

الذيالموضعوفي.الكلماتهذهقالوقد،الشيطانواختفى

هناكإلىجاؤواالذينوكل،ودخانلهبشوهد،بالذا!فيهتوارى

.الخوفأصابهم

المسيحسلام3.ا

ولامدهششيءمن"ماالأمور:هذهرأىإذ،الرسولوقال

أظهرإنما؟الشيطانلكميقذمهالذيالمشهدهذافيمستغرب

ويتبدد،بالفعلستبيدهالنارإنفيه؟سيحرقالذيالعنصر،طبيعته

الفضاء.1(فيالناردخان

الذي،المغلقالسرأيها،المسيحيسوع"يا:يصليذلكبعدوبدأ

أسزيتالذيأنت،تحصىلاأسرارأليأظهرتالذيأنتلي!كشف

أستطيعولاتحرقنيثلاثبكلمات،رفاقيكلبينإيايممئزا،إلي

الميت،،المصلوبالإنسانأيها،المسيجيسوعيا:لآخرينتكرارها

الذيأنتمخفصنا،ياإله،منألمولودالإلهأيها،يسوعيا؟المدفون

كلإلىتفتقرالذيأنت،يسوعيا؟المرضىوتشفيالأمواتتقيم

تصطادالذيأنتشيء!إلىيفتقرلاالاخرينلتخليصوالذيشيء

أشبعواحد،برغيف!والذيوالمتأخر،العاديلعشائناالأسماك

السفر،أتعابمنترتاحإنسانأ،،الذيأنت!يسوعياكله"الجمهور

.الأمواجفوقتتنزه،وإلها

ياالأحشاء.أرحممنالمولودالصوتأيها،العلييسوع!يا

طبيعتهفيإبليسئخزيالذيالنور،يمينيا،أجمعينالبشرمخئص

وبكرالفرد،الكائنأنتواحد!مكانفيقدرتهوتحصر،الخاصة
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كانإنسانذلكومع،العلياللهمنالمولوداللهأيها؟الإخوةمنشعب

تحكللاالذيأنت،المسيحيسوعيا!قريبعهدمنذفحتقرأيزاللا

الأرضية"بحياتكللجميعمثالأالمعطىأنت!إليكنبتهلحينعينيك

متشزدأتدعىالذيأنتسجن؟فيقضاةالقاهبنا،حئأ،الذيأنت

منلكأصلي،يسوعيا!الضلالمنخاصتكتخرجوالذي،تائها

يصفونبك:ويومنونبأنفسهملكيصفونوالذين،هناهمالذينأجل

منومتاكدونبمعونتك،الأهلملؤهمنجغمك،لتمنحهم،بالفعللك،

أذانهميفتحونإنهم.بالذاتسموئرهنهساعدتكعلىالحصول

فيهم،ويحلسلامكلثت.فمنامنتخرجالتيالأحاديثلسماع

معالقديمالإنسانوليعروا،الماضيةأخطائهممنمطهرينليكونوا

."الآنبهأب!ثئرهمالذيالجديد،الإنسانويلبسوا،أعماله

رستيافغالإا130

المسيحيسوعربنا"نعمة:يقولوهوباركهم،بيديهلمسهموإذ

توسئلتعندها.""امينوأجابوه:الدهور."انقضاءحتىمعكمتكون

لئلا،السلامعلامةاعطنيالعليةرسول"يا:تقولوهيالمرأةإليه

مباركأ،لمسهالىاذمنه،الرسولفأدناها.،داخليإلىالعدويعود

وكثيرون.القدسوالروحوالإبن،الآب،باسمالإلهيبالختمرسمها

الرسولوامر.معهانفسهالوقتفيبالختمرسمواأيضأأخرون

علىغطاءبسطواذ.هناككانبمقعدوجيء،مائدةبإعدادشفاسه

"يامنه:اقتربوقدقال،ثم.التبريكخبزعليهوضعالمقعد،ذلك

إفخارستئافيللمشاركةأهلارأيتناالذي،اللهابنيا،المسيحيسوع

الاحتفالعلىنجرؤإنناأنظر،،الثمينودمكالمقذسجسدك

"تعالي،:وأضاف."بناوائجدتعال:باسمكوالتضزعبإفخارستياك
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انت،تعالي؟الحازمةالقوةموزعةيا،تعاليعيب"البلاالرحمةأيتها

نضالاتفيتشاركينالتيأنت،تعاليالمختار!أسرارتعرفينالتي

العظمةأياتيكشفالذيالصمتأيها،تعالكلها!الشجاعالمصارع

الأموروتعزيالمخفئةالأمورتظهرالذيأنت،تعال!اللامتناهية

أيتها،تعالي:التوأمينالأخوينتلدالتيالمقذسةالحمامةأيها،السرية

الذينوالسلامالفرحوتمنحين،أعمالكفيتبدينالتي.الخفيةالأم

بهانحتفلالتيالإفخارستئاهذهفيبناواتحدهتعالبك؟يثحدون

."إليكبالابتهالتجمعناالتيالوليمةهذهوفي،باسمك

بدأ،كسرهواذهكذا،تكلموقد،الصليبإشارةالخبزعلىورسم

خطاياكلمغفرةهذا"خذي:يقولوهو،المرأةأولأمنهوأعطى.يوزعه

تلفواالذينكلمنهأعطىذلكوبعد."الدنياهذهفيذنوبكعنوكفارة

التبريك.علامة

نيلزأا،شفا.دم3

خبزبفمهفتناولإجراميأ،عملأارتكبهناككانشابأإنوالحال

حدإلى،فجأةللتؤيبستايديهيان،الرسولهندناوقدالإفخارستئا،

الرسولالحاضرونفأعلم.شفتيهإلىرفعهمايستطيعيكنلمأنه

يالي،"فل:الرسوللهقال،الشابنادىواذ.ذلكرآواومدبالأمر،

لأن؟الحالهذهإلىانتهيتوكيف،فعلتماذاخوف"بلاوتفم،ولدي

علىيتوزعالذيالخير،هذاإن،وبالفعل.دانتكقدالرفيإفخارستئا

بالنسبةوالمحبه"بالإيمانمنهيدنونالذينخصوصأيشفيكبير،عدد

".ماتأثيبىدونمنيحدثلموهذاشلك،لقد،إليك

قدميعندسقط،الربإفخارستئامنواثقأ،الشابتقدمواذ

أعتمدوكنتشرير،بعملإقمت"لقد:يقولوهوإليهوتوسل،الرسول
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خارجتسكنكانتبامرأةاولعتإنني.صالحبعملأقومبأنني

تتكلم،سمعتكإننيوالحال.تحئنيأيضأوكانتنزل!في،المدينة

علامةمنكوتناولت،ودنوتبه!تبمثئرالذيالحيبالإلهوامنت

علاقةأقامقديكونمن!كل:تقولوكنت.الآخرينمعالخلاص

.!بهأبشرالذياللهقربيحيالنزنا،حالفيخصوصا4فاحشة

وأنصحهاإليهاأتوشلكنتبشذة،المرأةتلكأح!ثكنتأننيوبما

فلم.بهاتوصيالتيوالنقيةالطاهرةالحياةتلكوتبئيمعي،بالسكن

أستطيعأكنلملأننيوقتلتها،سيفأتناولتعندها.ذلكتريدتكن

لآخر."تستسلمل!يتها

إلىالحمقاء،العلاقة"أيتها:الكلماتهذهسمعوقد،الرسولوقال

تقهر،لاالتيالشهوةأيتها؟تستسلمينلاالسفاهةفيإفراطأي

بأي،الحيةصنيعةياهكذا؟التصوفإلىالرجلهذادفعتكيف

أتباعك"علىتهيجينجنون

بالماء:جيءوقد،وقالحوض.فيبماءإليهيؤتىبأنأمرثم

يا،تعالبه"بشئرناالذي،الكائناتكائنيا،الأبديةالمياهماءيا"تعال،

القدرةتلكانبعاثيا،الخلاصقوةيابه!ؤعدناالذيالراحةنبع

تعاللمشيئتها!شيءكلوتخضعشيءكلعلىتنتصرالتيالأخرى

:للشابوقال."فيهكياالقدسالروحنعمةلتتمالماء،هذافيواسكن

وقال.يداهشفيتالأخير،هذاأطاعواذالماء."بهذايديكإغسل!هيا،

رغم"على:فأجاب؟"وجبروتهالمسيحيسوعبرئنا"أتؤمن:الرسولله

بأننيمعتقدأهكذا،تصرفتلكنني.بذلكاؤمن،جدأحقيرأنني

لملكنها،المرأةتلكإلىتوسالتلقدذلك،قلتوكماالتصزف!أحسنت

.!طاهرةنفسهاعلىبالحفاظالقبولترد
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الزانيةقيامة34.

ولنر،العملذلكارتكبتحيث،النزلإلى"لنعد:الرسوللهوقال

وحين.الدربإلىليرشدهالرسوليتقذمالشابوكانحدث."ما

المشهد،لهذا،الرسولفذهل.ممددةالمرأةوجدا،النزلإلىوصلا

الذينوكل.النزلوسطإلىبنقلهاوأمر،جميلةصبئةكانتلانها

فناءوسطإلىونقلوهاسرير،علىوضعوهاوقدحملوها،هناككانوا

.النزل

الذيأنت،يسوع"يايتئ:وبدأعليها،يدهالرسولوضععندها

لقد(،مكانكلفينجدكأنتريدالأنكمكانكلفيلناتظهر

أنتلك،نصفيأنفقطتعلمناولمونجد،نطلببأنلناسمحت

لكن،شكلهعلينايخفىالذيأنت،الروحعينيفيداثمأالحاضر

لاالتيبأعمالكضعفنا،نطاقفي،نعرفكنحننعم،بئنة،صنائعك

منزلكإلىتوصلنا،اللامتناهيجودكفي،بنفسكوأنت،لهاحصر

لكم.يفتحإقرعوا،تجدوا؟أطلبوا،تعطوا؟إسألوا،:تقولوأنت

فضة،ولاذهبأ،منكنطلبلاإنناخطايانا؟واعينإذالكنصليإننا

بلإليها،وتعودالأرضمنتأتيالتيالأمورتلكمنأياولاملكا،ولا

وقدرتكالقماوسباسمكالموتمنتقيمأنهو،بإلحاحمنكنطلبهما

.11ويقينهمالحاضرينإيمانبهدفالمرأةهذهالعلئة

"هيا،له:وقال،الصليببإشارةالشابرسم،الصلاةهذهتلاوإذ

وإيمانيبيدفي؟بالسيفقتلتكابيدفي0لها:قل،المرأةهذهبيدوممسكأ

قربتقدموقدالشابفوقف.""الموتمنأقيمكالمسيحيسوعبربنا

عينيهمديرا،وأضاف."المسيحيسوعيابك،"آمنت:يقولوهو،الميتة

ابتهلالذي،الربلينجدني،أجليمن"صلتوما:يهوذاالرسولنحو
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أيهاتعال،":المرأةيدعلىيدهوضعوقدقال،ثم.(1ناحيتيمنإليه

نأوما.(،ثقتكعربونوأنا،الحياةهيوامنحنا،،المسيحيسوعالرلث

الجمعفيعينيهامسفرة،وجلستقفزتحتى،الميتةيدنحوهجذب

عندفسقطتقبالتها،كانالذيالرسولأيضاورأت.هناككانالذي

"قل:تقولوهيبثيابهوتعلقتسريرها،خارجإلىوثبتوقد،قدميه

الذيذاكصنائعك،فييعاونكالذيالآخرذلكهوأين،معلميالي،

إليك،سلمنيبلوالخطر،الرهيبالمكانذلكفيأبقىبأنيسمحلم

مقزهاإلىذلكبعدوتعادلتتقذس،،حراستكتحت+خذها:يقولوهو

الا!؟11(1

الشيطانرفيقة35.

."كنتمكانأيفيلنا"قولي:للمرأةقالالرسولإنوالحال

تريد،إليهبيعهدالذيأنت،تحمينيالذيأنت"إذأ،:فأجابت

وجههكاررجل؟بيامسك"لقد:تتكلمبدأتثمحقا؟"إليئالاستماع

عدةمهاوحيثمكانإلىوقادني.تعسةوثيابه،كيأواسود،منفرا

الإنحناءعلىيرغمنيوكانمؤذ.وفوزعفنةروائحمنهاتنبعثوكانت

نارمنوأطواقأ،مضطرمةمجمرةاحدهافيورأيت.هاويةكلفوق

الواحدةمرتطمة،الأطواقتلكفيمعفقةنفوسوكانت،حولهاتدور

هناكيكنلمإنما!وعويلصيحاتجيدامنهاتسمعوكانت!بالأخرى

جنسلمنالنفوساهذه1:الرجلذلكليقالعندها.ليخلصهاأحد

تقادعندهامحذدا؟زمنأوالتلاشيبالعذابعليهاحكملقد؟نفسه

عكرواالذيننفوسإنها.بدورهابنفسهاتستبدلمكانها،أخرى

الولادةحديثيأطفالأرأيتمجذدأ،تطفعتوإذ011والمرأةالرجلاتحاد

وكانوابعض!إلىبعضهميتخئطونبعضا،بعضهمفوقمكذسين
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همالأطفال*هؤلاء:الكلاماستأنفوقدلي،وقال.قربهمموضوعين

011ضدهمليشهدواهناوضعواوقدأطفالهح!،

وحلكومةرايت،انحنيتوإذ،أخرىهاويةإلىنقلنيذلك"وبعد

أسنانيصريروسمعت،فيهاتتلوىكانتالتيوالنفوس،تنفتحوهوام

هيالنفوساهذه1:الرجلليوقال.حتايويصعدمنهايصدرهائلا

فيألقيتولذابالرنا،ملطخةإنها؟أزواجهنفارقناللواتيللنساء

رأيت،انحنيتوإذ،أخرىهاويةأرانىذلكوبعد.ا"العذاباتهذه

بيديها،واخرى،بشعرهاوالأخرىبلسانها،واحدة،مشنوقةنفوسا

دخاناتصغد؟وكانتأسفلإلىرأسها،بقدميهاأخيراوأخرى

المعفقةالنفوساهذه1معي:كانالذيالرجلليقالإذاك.وكبريتا

ومخجل،كاذببكلامنطقواالذي،النماميننفوسهيبلسانها

الدنيا.فيالرأسحاسريوهناكهناسائرين،السفاهةفيوعاشوا

ولم،وأخفتهالغيرمالنهبتالتيالنفوسهيبيديهاالمعفقةوالنفوس

كانتلكنها"المضطهدينتساعدولم،عادلةبشروطأبداشيئأتعطي

يأوالقانونالعدلتوليولاشيء،كلعلىلتستوليهكذاتتصرف

في،اندفعتالتيالنفوسهيبقدميهاالمعفقةوالنفوس.اهتمام

المرضى،زالرةغير،والفوضىالفساددروبفيونزقها،جنونها

النفوسهذهمنكلتعاملوهكذا.الحياةيفارقونالذينملازمؤوغير

لصنائعها."وفقأ

رائحةمنهتخرجتماما،فعتمأكهفا،أيضاقادنيوقد،أراني"ثم

قليللاستنشاقالخارجإلىمنحنيأالنفوسمنكبيرعددوكان؟نتنة

ليوقالبالانحناء.لهايسمحوريكولوالمالحراسلكنالهواء؟من

تنفذفعندمارأيتالتيالنفوسسجنهوا"هذامعي:كانالذي
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لعذاباتوتخضع،بأخرىتستبدلأثامها،بحسبكلعقوبتها،

011نفسهالمكانفيكلياتفنىبعضهاأنإلا:جديدة

علي:استحوذالذيللرجلالمظلمالكهفذلكحراس"وقال

فيهاعليهاالتيالساعةحتىالآخرينإلىلنضفهاهالمرأةهذها"سلمنا

لأشيإياها،اسفمكملنلا،11:أجابهملكنه011لعقوبتهاتخضعأن

لكننيهنا؟لتركهاالأمرأتلقلم،وبالفعل.إياهاأعطانيالذيأخشى

نقلنيبي،أمسكوإذ."امصيرهايقزرأمرأأتلقىحتىمعياخذها

أمسكإذاك.مزةلعذاباتيخضعونأناسكانحيثاخر،موضعإلى

فهيخذها،11:يقولوهويديكبينووضعنييشبهكمنبدورهبي

إجعل.حضرتكفيأنا،أخذتنيوبعدما011الضائةالنعاجإحدى

للتو.ا،رأيتهاالتيتلكالتعذيبأماكنإلىبعدأعودألابصلواتك

الجديدالإنسان310

ما،إخوتييا،سمعتم"لقدالمحتشد:للجمعالرسولقالعندها

أدهى.بعدأخرىثمة!الوحيدةليستالعقوباتهذه.المرأةهذهروته

صنائعكمعنئقلعوالموإذابه،أئشرالذياللهنحوتتحوكوالموإذا

تجدونفسوف،إدراكدونمنبهاقمتمالتيوالأعمالالماضية

اليوممنذ!المسيحيسوعبربناإذأامنوا.العقوباتهذهفينهايتكم

منيطهركمماويومأ،الآنحتىارتكبتموهاالتيالخطايالكميغفر

كلمنويشفيكم،الأرضعلىتبقىالتيالجسديةالرغباتكل

والحالالدنياهذهفيتتقدمكمأووترافقكم،بكمتلحقالتيالذنوب

هنادعوا.الجديدويلبس،العتيقالإنسانمنكمكلليعري،هذه

إنما،السرقةعنالسارقونليكص.القديمومسلككمالقديمةدروبكم

الإستسلامعنالماجنونليكف؟وعرقهمبعملهمخبزهمليكسبوا
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لأن؟الأبديةللعقوباتبأنفسهمانفسهميسلمواأنمنخوفأ،للمجون

عن،البخلعنأقلعوا.اللهعندأبغضهاالشروركلبينهوالفجور

كللأنبالشر!الشرمقابلةعن،النميمةعنالخمر،إدمانعن،الكذب

عيشوابل.بهأبشرالذياللهعندوكريهةمتناقضةالأمورهذه

لتصبحوا،اللهفرحهيالتيوبالرجاءابالقداسة،باللطف،بالإيمان

.(1ضئيللعددهإلايمنحهالاالتيالخيراتعلىوتحصلواأبناعه

الرسولشهرة37.

يسوعالحيئللهوديعةنفساوأظهرواإذا،كهالشعبوأمن

المقذسةالخدمةوفيالمباركةصناثعهفيفرحهمواضعين،المسيح

كثيرامالاإليهيحملونوكانوا.باسمهيؤديهاالرسولكانالتى

يرسلوكان،المدنفيمتجفعكبيرعددمنهاكانفقد؟الأرامللتعزية

لملكنه.وطعامأثيابا،الضروريةالأمور،خدامهبواسطة،كفهاإليها

يسوعأنعلىلهمويبرهنلهميقولوكانالتبشير!عنيتوقفيكن

سوفبأنهمبشئرةالمقذسة،الكتببهتنئأتالذيحقأهوالمسيج

وكان.الأمواتبينمنالثالثاليومفيويقومئصلبوسوفيأتيا

المسيح،بيسوعيتعلقماكلالأنبياء،إلىراجعالهم،ويشرح،يعلمهم

كانالتيالنبؤاتكلتتئمبهوأنيأتيأنينبغيكانأنهمثبتا

موضوعها.

كانالذينوكل!الأصقاعوكلالمدنكلفيالرسولشهرةوذاعت

وكان،إليهبهميأتونكانوا،ممسوسونأومرضىعائلاتهمفيلديهم

بها،يمزأنعليهالتيالطريقعلىيضعونهمكانواوالذين؟يشفيهم

شفاهمالذينكليقولكانعندها.الرفيبقوةأيضايشفيهمكان

الجميعتمنحالذي،يسوعيا،لك"المجدواحد.وبصوتبالإجماع
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وقدنسا!لك،إننا!ورسولكخادمكتوما،بواسطةالشفاءبالتساوي

بيننحسبوأنقطيعك،إلىالانتسابنعمة،والفرحالصحةإلىعدنا

التيوالذنوبالشقطاتبناتلصقولاربئ،يا،إذاإستقبلنا.نعاجك

."الجهالةفيكناعندماصنعناها،

المسيحشكر38.

لك،المجدكثر!إخوةبكرالوحيد،الآبلابن"المجد:الرسولوقال

تسهرالذيأنتلك!وحاميهمبكليلوذوايأتونالذينعنالمدافعأيها

همالذينإلىالحياةليعيديحياالذي،نياماهمالذينلتوقظأبديا

يا،الحياللهابنيا،المسيحيسوعيا،اللهيا؟الموتفيراقدون

معزئييا،وراحتهملخدمتكيتا"فمونالذينكلملاذياوعوننا،محررنا

نشكركإننا؟الليلوصقيعالنهاروولة،اسمكلمجد،يحتملونالذين

فيإياهمنحتناالذيالعونعلى.علينا،أغدقتهاالتيالنعمعلى

فينا.بحلولكلنا،قدمتهاالتيذاتكعطئةوعلىمحئتك،

عينيكأخفضفيك"يقيننالنجدفينا،تدبيركالنهايةحتىإذأ"أتئم

كلفيغرباءأصبحناأجلكمنموطننا،عنرحلناأجلكفمنصوبنا،

وعاملنا،صوبناعينيكأخفض.انزعاجولاأسضدونمنوذلك،مكان

."بمجدكالتمتعمنونتمكنخطاياناكللنالتغفرمراحمك،وفق
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ب!لللىءعيال

وتقلابولسأعمالبانسائداالاعتقادظل

إلىبولسورساللأترجمتها،التاليلأ

وهى،بولسواستشهادالكورتتيين

مستقلة.ثلاثكتاباتمنحوله،نصوص

فىاكشمف(C.Schmidt)شميدت.كلكن

قبطيةنبذاتالعشرينالقرنبدايه

الوثيقهالعلاقهتؤكديونانيةوترجمة

بينها.

النصواضعترتوليانوس،إلىإستنادأ

لهذاعزلالصغرىاسيامنكاهن

لمم.891العامقبلذلكوكان،السبب

وئعزى.الأعمالهذهمطلعإليناتصل

أسقف،باسيليوسإلىالراهنةالترجمة

القرنبدايهفييعيشكانالذيسلوقيه

.مالخامس

يثيركفيرة،منحوللأأعمالفيكما

والأزواجالخطابغضببولسالقديس

عنالنساءتبعدالتيبالعفه،مبثمترا

السلطاتإلىفيقادالزوجيه،العلاقات

يجسدوهو.السجنفيتلقيهالتي

منالبشرإنقاذرسالهصعيدعلىالمسيح
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فيكبيرادورأالنسوةتلعب.العالمإغراء

علىالكلامتقلا.رأسهنوعلى،النص

بقيامهالرجاءوكذلك،غالبالعالمنهايه

الجسد.

لكنه؟الإيمانومضطهدايهوديأالبدءفيكانالمغبوطبولسإن

رسول،رتبةإلىوزفعالمقذس،العمادتلفىوقدللتبشير،نفسهكرس

منالعالمجائباإيقونيوم،مدينةإلىوقدم.لوقاالقديسيخبرناكما

فيهاليبشئرالربئ،إلىودعوتهموتعليمهم،المشركينخلاصأجل

الشرق،منبعيدةغيرليقاونية،أعمالمنمدينةوهي.بالحقأيضا

والفريجيين.البيزيديينبلادفيوموقعهاآسيا،منأكثرقريبةإنما

تقلاجوار.ا

الودمنبكثيراستقبله،المدينةهذهفيالرسولتوقفوإذ

ألفىأنهوحدثالاحترا!م،منبكثيراستضافهالذيأونيسيفورس،

مامحاولةجراءمنوليس،إرادتهبملءليس،تقلاالعذراءجارنفسه

نأأجلمن،هناكإلىقادهالقدسالروحلأنبل،الهدفلهذاجرت

إليهاويحملالجوار،هذامنبتأثيرالعذراء،إلىالإيمانبولسينقل

والجهالة.الضلالظلماتفيكانتعندما،الإيماننور

وكانتجدا؟رفيعأمقامايشغلونوأهلها،نبيلةعائلةمنكانت

ذإلها،وسبق!مكانكلفيإليهاالنظرئلفتوجمالهاثرواتها

تحركهمأثرياءشبانبينومشاجراتنزاعاتسببتأن،أدركت

وكانت.زوجةالكمالبهذابامرأةالفوزفيوالرغبةضاريةمنافسة

تاميريس،اسمهواحداخصوصأتلاحظأنعلىتحثها،تيوكلية،أمها

والذي،المدينةتلكفيممئزينكانواالذينالاخرينكلعلىمتفوقا
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قدزواجهمازمانأنوحتى!رفيعمقامفيتضعهومزاياهثروتهكانت

منكبيرعددوكانأونيسيفورس،عندوسكنبولسجاءعندماحذد،

مفتوحة،كانتنافذةمنتقلاواقتربت.كلامهلسماعيجتمعالمومنين

)يسوعكبرىبلهفةإليهااستمعتالتيالرسولموعظةفسمعت

تلكإلىولبثت(،الصورةهذهعلىلتؤسرهكذا،الأمرقاصداالمسيح

بولسإلىمستمعة،حديديةبسلاسلموثوقةكانتلوكما،النافذة

بتلهف.

الجديدةالعقيدة10

أعلنلسماعياجتمعتمالذين"أنتم:الرسولأقوالكانتوهذه

فعلأ،جديدةعقيدةلكمأعرضسوف،الناسيجهلها،جديدةأمورا

كلمةمنإلاأحد،منأتلقاهالموخلاصية؟إلهيةنفسهالوقتفيإنما

مولودا،هذهوالسماويةالإنجيليةالحياةوصاياإلينانقلالذيالله

هوللذيطوبى:الأرضعلىونازلا،البشريتينوالطيعةالشكلفي

مستقيمة،طاهرةبنفسهاحتفظوالذيللألوهة،الحقيقيالمتأمل

حياةلهاتتعزضالتيالشرورفياضطرابكلمنومحررة

أتئمالذيبل،نجسةللذاتجسدهيسلململلذيطوبى!الإنسان

،للذيأيضاطوبى!اللهحضرةفيدومانفسهصائنا،بامانةواجباته

والذييولد،لمكأنهيتصزف،العامالقانونسيادةتحتو"لدوقد

ليسهمواهبهكلمستخدمأدنس،كلمنومنزهةنقيةحياةيعيش

الربئ،عندهرضئةهيللتيبل،اللهلإرادةومخالفةفاحشةلأمور

إلىللإفضاءوالصالحجداالمناسبمنإنأقول.للاستقامةوموافقة

إرادة)وفقالزوجيالمخدعودخولالتزؤجعنهاأتحدثالتيالسعادة

أهلهم.يخلفواأنيمكنهمأولادأالمرءليرزق(الله
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عائشين،دائمةلبكارةأنفسهميكزسونالذينبعدأكثرلهم"طوبى

الجسدطهارةفيأنفسهموحافظين،واحترامهالرلثخوففي

الأسعدأعتبرهمإنني!الملائكةبحياة،الأرضعلى،مقتدين،والنفس

وكاملة،بكراتلالوها،التيالعماديةالبراعةبهبةاحتفظواالذينكل

ثوب،بالأقوالوسواء،بالأعمالسواء،لطخةبأييدنسوالموالذين

إننى.تلفوهكما،النهايةحتى،حفظوهالذينبل،المسيحيسوع

سهرواوقد،الربمنينالونالذينحالمشتهاةخصوصاأعتبرها

التيتلكتعادلرحمة،والمتسولينالفقراءبؤسمنالتخفيفعلى

لاالمسيحليسوعوحدثإيمانامتلاكينبغيذلك،كلأجلمن.أبدوها

أبداينهدالذيإن.وثابتينراسخينيبقيانبل،ينقصانولايهتزان

السماء،طريقعنتتحؤلنفسهيدعولا،الفضائلهذهذروةبلوغإلى

الإلهيةا!اليلوينال؟وراحتهومجدهالربئ،ملكوتفييشارك

لنالذي،شفقةمدعاةهوإنما!ينالهاللذيطوبى.الخالدةوالمكافآت

!"الجحيمعذاباتالعكسعلىيستحقوالذي،بهاجديرايكون

النافذةإلىملتصقة3.

كانواالذينالمواطنينإلىالشكلبهذايتحدثالمغبوطبولسكان

فيعنيفةبرغبةونساء،رجالأ،مستمعيهكلئلهبوكان؟مجتمعين

والماكل،المشربناسيأ،لسماعهيهزعالجمعوكان؟للورعالتكماس

سماعللذةفقطيتفزغحتى،والخاصةالعامةالشؤونعنومتوانيا

بنافذتها،ملتصقةانهالوكمابيتها،فيتقلاالعذراءولبثت.بولس

عدموجوبالعذارىعلىتفرضكاندتالتيوالعادةسنها،حياءلكن

علىومرغمينها،السمحروحهاتوثبحابسين،يمنعانهاكانا،الخروج

حاد.واسصبا"لبمتتحطهكانتالذيالأمر،بيتهافيالبقاء
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تكنولم،بصعوبةتسمعهوكانت،بولسرؤيةتستطيعتكنلم

اولئكحظهمعلىتحسدكانتحيث،النافذةعنالابتعادتستطيع

أقواله!منشيءتفويتوعدم،الرسولتأفلعلىقادرينكانواالذين

كافة،زينتهاكلتهملوكانت،مشربأومأكلبتناولاهتفتعاد!ما

وترتيبجسدها،علىعطورواراقة،بأناقةباللبسالتفكيرعن

.العذارىبينالعادةهيكماشعرها،

الائمخوف4.

رأتعندما،والتخوفاتللألمكبيراباعثاهتيوكليةلأمها،ذلكوكان

فقطومتعفقةصروراتها،وكلالحياةمباهجكلهكذاناسيةابنتها

غريب.بكلام

ثنييستطيعوحدهبأنهظانةبتاميرشى،اتصلتالفوروعلى

وضعاها،التيالزواجمشاريعإلى!اعادتهاله،خطبتالتيالعذراء

الشكل:بهذاوكلمته

قبلوأخجلالعزيز،تاميرشىياتخرسانني،والدموعالحياء"إن

خصوصفيبهاإعلامكعليالميالأموركلوأمولإليكألحدثأن

حقأ،رغميعلىلك،سأرويعندماإلناستمعذلكومع.ابنتي

التيتلكئمها،أمانينامحطتقلا،حبيبتكإن.تصيبنيالتيالمصائب

بكتفكرعادتماإنهاأفها؟وتحتقرعناتتخفىأملنا،فيهاوضعنا

بغريبإلاتفكرعادتماإنهازوجها"يكونأنيجبالذيأنت

كلمهملة،سجينةويمسكهامسكنناجوارإلىيقطنماكر،وبخذاع،

الغريب،ذلكيذيمنوانتزعهاتاميريس!ياعخبر،.اهتماماتها

نصبحأنوامنع؟القديمةبهجتهمالعانلتيناواحفظ،إليناوأعدها

كلماتإليهاونجأ.الأقاويللأسواالفرصةنوفروأنسخريةموضوع

http://kotob.has.it



المنحولةوالرسانللأعمالا158

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

قلبأإننفسها؟فظاظة،بالزيتكمابالإطراء،لين"وناعمةملاطفة

وللطيبة.الملاحظاتلرفةيستسلملكنه،القوةيقاوموحانقأقاسيأ

يليقاناللذينوالطاعةالتواضعإلى،السابقةحياتهاإلىأعدها

."والعذارىبالصبايا

الخطيبأسى.ه

اسرهكمن،وتنوحهكذاتعبرتيكوليةسمعوقدتاميرش!،وغدا

هكذاينتقلنفسهرأىعندما،أفكارهواسوذت،نظرهفاضطربدوار!

وقانط،حزينبمظهرالعذراءمنواقترب.فائقالمإلىهائلفرحمن

هذهإليهاووخهاساه،بسببالتنفسيستيملا!يكاددموعأساكبأ

:الكلمات

جداالغاليةالعذراءأيتها،إليكبالتحدثسأبدأكيفأدري"لا

نإ.اضطرابأعظموفيالتسفيأمك،كما،رميتنيلقد.علي

الأدبوعنلكنعرفهالذيالطبععنخطيرشكلفيتبعدأفعالك

ماشريرجنيإغراءنتيجةهوذلكبأناعتقددائمأ!بهتقثدتالذي

تتمتعكانتالتيالسعادةوتدميرالمستقيمةالأفكارعنلتحويلكيجهد

كانالذيالمجدمنبدلأعارعلامةجميعأعلينافارضة؟عائلتكبها

وفاءإلىاستنادألكفأنا،تاميرشمكإلىعودي.باسمنايرتبط

النافذةهذهعنإبتعدي.زواجنايتئملموان،بينناالمعقودةالوعود

لا،المدينةبهذهالنازلهالغريبالمتشزدذلكإلىالإصغاءعنكفي

تيوكلية،ابنةإنالقولإمكانينبغيلامشوومة"صدفةبأيأدري

جداالمشهورةتاهيرشى،خطيبةإن،احترامأا!ثربينمنامرأةوهي

تربيتها،مبادىءذلك،!الى،عائلتها،ثروتهاعنتتخلى،المدينةفي

موضوعهكذاتصبحالمدينةزينةتمثلكانتالتيتلك!بغريبلتتعفق
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لتستسلمخطيبهاورجاءاتأمهاتوشلاتترفض؟للشعبسخرية

يا.إليهإلاالاستماعتشاءولاالخادعةالمتشزدذلككلماتلإغراء

لا؟الافتراءاتوتلكالملاماتلتلكنفسكتعزضىلاتقلا،عزيزتي

لذةفوقوسمعتككرامتكوضعيخداعصوتإلىبعدتستمعي

غيرموضعأباعتبارها،النافذةهذهأهجري.اللوموتستحقمضلفة

إلىنظرتإذاالعار.فيويسقطكلائقشكلفيمهذبةبعذراءجدير

المئفقبالزواجفاقبليعذراء،إلىبالنسبةومزعجابغيضالكأقولهما

".كلهاأمانيمحطهووالذيبينناعليه

المنزلفيحزن6.

في،مماثلةكثيرةوبأخرىالكلماتبهذه،هكذاتاميرشىجهد

إليه،انضفتوقد،جهدهاأقصىتيوكليةوبذلتتقلا،علىالثثير

أرضعهاالذيصدرهاوأرتهانفسها؟المشاعرإلىابنتهالاستدراج

عنادها.فيبالاستمرارتحزنهاألاإليهاوتوسالت،الأبيضوشعرها

غير،يقولانلمامطلقامستسلمةغير،جالسةلبثتالعذراءلكن

منتاميريس،إلىتنظراندونومن،بولسصوتإلىإلامستمعة

التعزففيبرغبتهامنشغفةكانتأمها،تأنيباتإلىالإصغاءدون

المسيح.يسوعإلى

وبكلبصيحاتالمنزلوامتلأ!للحزنالجميعاستسلمعندها

عندإلىمتوجها،الخارجإلىتاميرشىوهرعالاعيم،علامات

ديماسالتقىوقدتوقفأنهإلا.بولسمنليدنوأونيسيفورس

تظاهرهمارغمعلىفاضفين،رجلينيكونالماللذينوهرموجينس،

كانلكنهالوامع،فىعلمهكانامالعرفلملأنهل!سسام!ه،بأخلا!

أفضل.يصبحابأنآملأ،رأفةقربهيحتملهما
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انقدلهاا70

يريد.وماذايأتيأينمن،بولسيكونعفنتاميرشىوسا"لهما

كانتاميرش!لأنصعبايكنلمالذي)الأمرواحتدادهغضبهفأبصرا

معتقدين،الصورةهذهعلىتاميرشىإلىوتحذثاحنقا(،مملوءا

بعنايةاخفياهالذيوالغيرةالحقدسملنفثالفرصةوجدابأنهما

الحين:ذلكحتى

لناتظهروأذنيناعينينالأناللقبهذا)ونعطيكالرجالأكرم"يا

استيم(،العيببوضوحالنهاررائعةفمتبدوفالميزةأنت،منبجلاء

منندريلاإننا.عنهاتسألناالتيالأمورشأنفيصحيحجوابإلى

دونمنهائمدجالأنهنعرفلكنناعنه،تتحذثالذيالغريبذلكهو

يثابرإنهالما!لوفة؟القواعدموافقهوماقالبأ،ثابتمسكنلهيكونأن

للجنسالطبيعةرسمتهاالتيالدربعنالتحويلعلىشيءكلفوق

إلايفكرلاإنه؟بالزواجالنسلإدامةفيتتمثلوالتي،البشري

جديدةبعقائدالطبيعةأنشأتهماقلبعلىيعملإنه.وإبادتهبتدميره

نأويعفميبشئرإنه.البكارةويمجدبالتبتلينصحإنه؟وغريبة

أبدا،أحديعلمهولممحالأمروهو،ستقوموالتالفةالمدفونةالأجساد

وهذه.يومكلوتحصلنفسهاالطبيعةفيتتئمالحقيقيةالقيامةفيما

أبنائهممنثانيةالآباءفيولد،الكائناتسلسلةتستمرأنتريدالأخيرة

الأحياء.11فيثانيةالموتىويظهر

بولسمهاجمة8.

تاميرشىحنق،الصورةهذهعلىوهرموجينسديماستحذثوإذ

كبح،بولسالقديسعلىهجومطريقةوجدبأنهومعتقدافاع!ثر،أكثر
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ومنحهما؟عندهطعامهماوتناولالمجيءإلىودعاهما،غيظهلبرهة

وكاد؟بولسضذأشاعاهاالتيلوشاياتهماثمنافاخراطعامأهكذا

الشعبمنقوممعبولسيهاجمواسرع،الشمسغيابينتظرلا

يتبعونهكانواالذينمنوكلشيء.كلعلىالإقداممعتادينوأشقياء

الحنقوضعهغرضأولوإماالمعتاد،عملهادواتإما،أسلحةتناول

إلىلنقده،لنطرده،لنقتله11عافيبصوتيصرخونوكانوا.يديهبين

ومتعارضةجديدةقوانينمخترع،المجرمالدجالهذا،المحكمةأمام

يهاجمإنه"المصائبأعظمالمدنعلىليصبأتإنه؟الطبيعةمع

ويرفضه"شرعيينأولادإنجابأجلومنالعفةلمصلحةالقائمالزواج

الفجور.،،تشجعقوانينيسن،البكارةتعظيموبحخة

اماكمأمام9.

اخرونرجالإليهمانضئم،الصيحاتهذهئطلقونكانواوعندما

كلهاالمدينةكانت.بولسضدأيضاهاثجينووقحون،عنيفونكثر،

اجتاحوهاأعداءانلوكماتاؤهات،ضوضاء،ضجيجا،ملأى

بولسبيدهمقتادا،المحكمةإلىتاميرش!وهرع.الخرابإليهاوحملوا

:الكلماتبهذهأفصح،الحاكمأمامإلىوصلوإد؟المحاكمةإلى

هذاان،يرافقكالذيللنجاحوإثباتأ،الالهةرأفةنتيجة"أعتبر

،الاضطرابإليهاليحملمدينتناإلىالآتي،والنجسالمنحرفالرجل

وحسنوظيفتكواجباتإن.القوانينصرامةوفقوعومل،اكتشفقد

الحفا!علىوالسهرالقاثمة،الامبراطوريةدعمعليكتفرضالعدالة

.البشريالجنستهذدأنيمكنالتيالاخطاءوتدارك،القوانينعلى

رجلاإن.الواجببهذاالوفاءعليككيفقليلةبكلماتأشرجسوف

يأتي؟أينمنولاهو،منأقولأىعليليس.محكمتكامامإلىاقتيد
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قاضية،وفظيعةجديدةبعقيدةيبشروهو،أغلبنايعرفهلا،غريبإنه

إنه!متصنعورعخدعةإلىلاجئا،باسرهالبشريالجنسعلى

منلها"وفنبعأومنشألطبيعتنا،أصلأبهالمعترف،الزواجيرفض

الحقول؟،البلدات،المدن،العائلات،الأولاد،الأمهاتالآباء،ينبثقهناك

الحكم4كماكها،الأرضوفنونالزراعة،الملاحةتأتيهنادمن

تتفزعهناكمن!الجيوش،الأحكامالقضاء،،القوانين،الجمهورية

الهياكل،بعد،أهمهووماكها!الشريفةوالعلومالبلاغة،الفلسفة

كل.الابتهالاتالنذور،الأسرار،،الطقوس،القرابين،المقذسةالشعائر

البشر،يؤديها،خطابيأطيللئلاهأغفلهاكثيرةوأخرىالأمورهذه

.بالزواجإلايوجدلاوالإنسان

عليه،يفتري،الزواجيرفض،الانقلتكما،الغريبهذا"إن

لنلبكارةعظيمأمدحايكيلإنهويقالعنههمستمعيهلتحويلويجهد

عنبالإحجامناصحا،التبتليعظمأنهسمعت.أصفهاكيفأحسن

النساء،عنمنفصلينالرجاليعيشأنفيوراغبأ،شرعيزواج

كلها،العائلاتإزالةطلبذلكأليس.الرجالعنمبتعداتوالنساء

علىيوجدماكأوبكلمة،الدراسات،الفنون،الزراعة،المدن،الأمم

الكون؟فيكاملةبوحدةالنصحذلكأليس؟الأرض

يكصمافسرعانالبشر،كلأذهانفيكهذهمبادىءرشخت"إذا

فعله"أرادمااختصارفيذكرتلقدالوجود.عنالبشريالجنس

باعظمأذنبمنبمعاقبة،بواجبكتقومأن،القاضيأيها،عليكيبقى

وإيقاد،بزوجةالفوزأمانيناأكبرالذين،إلينابالنسبة.الجرائم

لنجدتنا،تعالأبناشا،وأبناءبعدنامنأبناءوترك،الزفافمشاعل

(تيتأنكشأنههنكانالذيذاك،كلهاالأمورأجمل،الزواجواحم

هذاتدعلموإذاذلك،فعلتإذا.عائلةلكوأن،الحياةهذهإلى
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نسلاوراعكترىفسوف،يستحقالذيالعقا!منيفلتالغريب

خليقونأعقابلكوسيكون،النواحيكلمنبالاحترامجديرأكثيرا

."وجداأبأبكبالفوز

الذي،ديماسالكلامتناول،الصورةهذهعلىتاميرش!تحدثوإذ

بحكمة،عبرتلقد":وسريعرقيقبصوتله،وقالعنه،بعيدايكنلم

حالا،،خطابكفي،نسيتلكنكهذا،بولسإلىبالنسبةوعدلووقار

والذي،للقوانينتماماالمناقضالأمر،مسيحيفهو،جدأخطيرةوهي

.ا،الأقسىللعقوباتالمباشرالفرضعليهيجلب

بولسردا..

منهو،عمنبولسالقاضيسألهكذا،ديماسأفصحوبعدما

ماذاتاميرشى،بهيئهمكماقال،،"سمعت.يفعلوماذا،يأتيأين

؟"تقولهعندك

صاحبلست"الرجالأفضليا،الحاكم"أيهاهكذا:بولسفرذ

نإ؟الرجالهؤلاءعليهايحتجالتيتلكمخترعها،ولاعقيدتي

كثر،أخرينمعأرسلنيالذياللههووأستاذهاالحقيقيصاحبها

منلمراحمه،بشيرأ،بمصائبهوتاثز،البشريالجنسعلىأشفقوقد

الأزمنةبجهلفينايفيضالذيالشركيأونستأصلنقتلعأنأجل

شروركشفمننتمكنأنأجلومنوتضليلها،وضلالها،القديمة

الأسراربتدميروإبانتها،كثيرةأعواممجرىخلألالكامنةالوثنية

المضفلالبشريالجنسطويلاخدعتالتيوالحيواناتالبشروذبائح

متناهيةلاإبحاداتاتجاهكلفيالعالمملأتوالتي،بخرافات

إعلانها.ولاعدهاسهلايكونلن،بغيضةوجرائم

جهلإلىوسخافاتهاالوثنيةخرافاتتقودهمالبشر،أخذ"لقد

كلمنشياطينيعبدونومدئرها،الأشياءلكلالحقيقيالخالق،الله
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أعمالمحئة،شرسة،بغيضة،نجسة،صاخبة،جهنمية،أرضية!نوع

مجتاحة،والدموالدخان،الإجرامإلىدومامتعطشةوالجرالم،القتل

.بقسوةإياهاومثيرةالشمستحتالتيبأسرهاالأرضكالطاعون

،الخرافاتتلكستارفتحت،والأفظعالأدنىالعاداتأدخلوالقد

وتلفتإلهيبتكريمالأسفهوالفجور،المحارموارتكاب،بالزنااحتفل

جوبيتروفينوس،مارسبغراماحتفلالسببلهذاأليس.دينئةعبادة

الضروريأمنوايو؟الثور،وليداالبجعةغانيميد،ولديناوجونون،

فيأحفتوتماسيححدأتهررة،وحتىنعاجا،ثيرانأبأنالتذكير

السماء؟إلىالأرضمنونقلهمبشربتأليهنخجلألمالا-لهة؟عداد

مستمر؟استغرابموضوعالمزعومةالا-لهةتلكمنالوافرالعددأليس

الإلحاد،منكثيرأحدثهاالتيالشروركلبسببأشفقالله"إن

ومبداها؟خالقهاكانالتيالبشريةالطبيعةعلىذلك،قلتكما

العالملنجوبالوحيد،ابنهسلطانمتقلدين،رسلهنحن،وأرسلنا،

الانلكذكرتهاالتيالرجاساتوكلالشروركلمنمطهرينه،بأسره

ويكشفهعنهيعئرالذي،والورع،اللهمعرفة،الإيمانمكانهاوواضعين

القداسةالفالقالقدسوالروحوالإبنالآب،ثالوثشيءكلفوق

الثابتة،،الأبدية،الوحيدالجوهروذاتالمخلوقةغيرالا!يوهة،والروعة

فوق،الزمنفوقالتي،المحصورةغير،المنفصلةغير،تضاهىلاالتي

كللهاتخضعالتي،نفسهالعرش،نفسهالإكرامولها،العالم

شيء.عنهاينفصللاوالتيالأشياء،كلمنهاوتنشأالأشياء،

البشرلدىاللهكلمةبمجيءبالتبشيرالأمرذلكبعد"وتلقينا

بالجسدو"لد،الربمعأبدأوموجودأإلهاباعتباره،الذيهوبالجسد،

منمنعتقةعذراءمنو"لدلكنه،البشريةللطبيعةالعامللناموسوفقا

صنيعته،وكانخلقهالذيالإنسانليحفظولد،!شهوانياتصالكل
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ولاقتيادناالعاجز،الشياطينتسلطمنبانتزاعناالحريةإلىولإعادتنا

،الطهارةوصايابإعطاننا،الاعتدالوإلىالسلوكصرامةإلىأيضأ

المقذس.والتعففوالبتولية

الله،كلمةإلىللاستماعالمتنئهونالبشر،يتبعأنإذاينبغياكان1

هكذامتصرفين،اللهإلىتقودالتيالفضيلةدربباستمرار

وأالعنفإلىأبدأالربئيلجأفلم.رغمهمعلىكماوليسباستعداد

جميلةلتكون،تحتاجالأمورإن.الفضيلةإلىللإيصالالتخويفإلى

.الضرورةفعلتكونأنوليسطوعيةتكونأنإلىومرضمة،

منواقياوعونا،علاجأالزواجالبشريالجنسمنحالله!إن

إنه؟خالقههوالذيالبشريالجنسلإدامةاللهكؤنهونبعاالشئئق،

يخلفونإنهم.وامتدادهاالإنسانحياةعلىللمحافظة،للخلاصمعذ

وسيكونأبدأ،النسلينقرضأندونمنويتعاقبونبعضأبعضهم

صورةويدفروالقيامةالدهرانقضاءزمنيأتيأنإلىكذلكالأمر

نأفينبغي.إلهيةأكثرووضعأكملبحالوشمتبدلهاالعالمهذا

للفسادقابلهومايكتسيأنينبغيبالخلود؟مائتهومايكتسي

اللهالذيالأصليالموطنإلىجميعأنعودأنوينبغيالفساد!بعدم

الهدفولهذاأعفمه،مابه،أبشئرماهوهاالسماء.إلىأي،خالقه

إذااتهامييمكنلذلكهنا:إلىأتيتولهذاكلها"العالممناطقأجوب

مننفسيولتعريضالجهادمننوعلئىحاضرإنني.وإدانتيشننا

.11الحقيقةأجل

السجنفيبولسا.ا

إعجابأمستمعيهبينوأثارتاميرشىعلىهكذابولسرذوإذ

يجدلم،الإيمانعنبهمادافعاللذينوالعزمالوضوحبسببعظيمأ،
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الشعبضوضاءرغمعلى،اللوممستحقاشيئابولسفيالحاكم

الرسولقالهمافييجدكانتاميرش"اتهاماترغموعلىوصراخه

إليهبالنسبةكانكهذاوخطاب؟سخيفةلهتبدووأخرىيؤئبهاأمورا

الغضبوسوراتالصعوباتإقصاءأيضأيريدوكانوخارقا،جديدا

مرجئأ،السجنفييوضعبانأمروهكذا؟بولسبسببأثارهاالتي

أخرى.مرةإلىسماعه

تقلاجسارةا.أ

العظيمة،العاصفةتلكواستكانتهكذا،الامورهذهتمتوإذ

تجهلتكنلموالتيمعلمهاحيالقلقأملاىكانتالتيتقلاالعذراء

خطتهادبرت،نبأهسريعاإليهاحملتالشهرةلأنحدث،مماشي!ا

،امرأةلدىمماأكثروبشجاعةصبئة،لدىمماأكثربتصميبمونفذتها

منننسهاجردتدياذ.عادةمسيحيبمالدىمماأكثروجسارةوبحمئة

منتخلصت،الثمنوباهظةكثيرةكانتالتيزينتها،أغراضكل

جنسها،لزينةبغباءالمبتكرةالأخرىوالأغراضوأساورها،عقودها

بولس.رؤيةعلىالمقابلفيوحصلت

فقدوتنفيذها،جريمةمحاولاتإعدادإلىالرحمةحماسودفعها

راشية،الوجهلونومتبد!لةالقلبخافقة،مرتجفةمنزلها،منخرجت

للحصولاساوراياهوواهبة،الباببحراسةإليهمعهوداكانعبدا

منعاديةوغيرجسورةمغامرةوحاولتلإرادتها؟الامتثالعلىمنه

الحسناتمنالخفئةالزيارةلهذهمستفيدة،السجنفقصدتصبثة،

ومانحادامساحالكأ،كانالليللأن،الوقتلهايقذمهاكانالتي

والهاربين.للصوصالأمانمنالكثير
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الزنزانةموعظةا.3

فتحإلىودفعت،السجنحارس،وافيةبهدئة،كذلكأغرتوإذ

وكل،بولسنحووهرعتدخلت،لهاعوانقتشكلأندونمنالأبواب

وذعرانذهالأ!وامتلأواالفزععليهماستولىحاضرينكانواالذين

لكنأبدأ،صبيةعليهتجرؤلممافعلتأنهايرىوهونفسهبولس

إلىأجلسهاتقلا،ومناديأ،عضدهالمسيحبيسوعكانالذيالإيمان

حاجةفيكانتالتيوالسماويةالإلهيةالأمورفيوحدثها،جواره

عرشماتتخذهوجعلها،المسيحبيسوععفقهابحيثخطابهوكانإليها؟

التالية:العباراتفياعتقد،ماعلى،وكانلها؟

وقد،ترينكما،بالسلاسلمقئدأناالعذراء،أيتها،"بسببك

لأننيبالثكيدليس،لذلكحزيناكنتتاميرش!.خطيبكاتهمني

عليوماتأهفمتماذكرىأفقدأنفكرة)وأستبعدالسجنفياعتقلت

نأكثيرأأخشىكنتلأننيبل!(،المسيحيسوعأجلمناتا!لمأن

نتيجةدونمنالمدينةهذهمغادرةعلىأرغموأن،علاقاتيفاندةأفقد

المسيح!ليسوعأحدكسبمنتمكنتقدأكونأندونومن،منفعةأو

تلككلمنفأنقذتنيأين،منأدريلااتية،رايتكإننيهاإنما

عانيتأنسبقلماويكاف!نييظهرحصادأالآنأرىإنني.الخشية

الذيالحصادهذاأعتبرهاالتيأنتبعد؟ربماأعانيهوسوفبسببك

.والإيمانالورعمنووفيرةناضجةبسنابلينبىء

الشيطانعلىالغلبة140

حدإلىألهبتكالبدءفيوالباهتةالضعيفةكلماتيشرارة"إن

باكثرالمشهور،وخطيبك،وطنك،عائلتك،ثرواتك،أمكمحتقرةهأنك
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لمفرحأي"الإنجيلدربلاجتيازمتأهبة،بالصليبأمسكتصفة،من

كمإنفسهالمسيحوشموعالسماويةالقواتعلىالسماءفيتنثريه

،الجرأةوملؤه،نفسهيعتبركانالذي،الشيطانحنقيكونأنيجب

مجابهأنفسهيجدوالذي،البشريةالطبيعةعلىالشرسالمسيطر

واحدأمرسوىلكيبقلمكعمرك!غضىبعمرصبئةيدعلىومغلوبا

خداعأيتجعليلا؟يسقطكذعرأي،ابنتييا،تدعيلا:تفعلينه

بأنالأرضيةالأمورفيرغبةلأيتسمحيلاالخطأ"فييوقعك

عنتحو!لكأنالمفترسةللوحوشللحديد،للنار،تتيحيلاتضلد"

فصاعدأالآنمنتتصزفيأنعليك.المسيحبيسوعببسالةالإقرار

،السماواتلملكنفسكتكزسيأنوبعدكامرأةوليسرجلبشجاعة

حولكاكثروانالشيطانتخشيلا!طاغيةايلترهبيتعوديلا

ضدكتسفحوإنالشحب،أعلىمنالحربعليكأعلنوإن،التجارب

عددأضدكيحاولسوف.شباكهبكل،سهامهبئىالكفر،أدواتفي

الوعود،،الأفعال،الكلماتضدكوسيستخدم،الهجماتمنمتناهيألا

الشعب،،القضاة،المفترسةالوحوشالنار،هالملاطفات،الضربات

هستندةوقوةيتزعزعلاثباتألديكوجدإذاإنما.والعذاباتالجلادين

هناكبربسرعةومفلتأعنك،بعيدأفورأفسيهرب،المسيحيسوعإلى

إلىاضطزالذي،أيوبمغادرتهمننجعدأسرعسيغادرك،الكلمة

طريمة.با"لفهاجمهأنهرغمعلى،عليهمنتصرابهالاعتراف

ألعدوصفاتا.5

سوف،زنزانةفيمسجونأننيرغموعلى،ابنتييا"تشخعي،

للبشر،رهيبأيبدوإنه.بسهولةإليهلتتعرفيالعدو،هذالكأصف

"والحربالفتنةمحدبالمكر،ملؤهجسور،،سفيهجريء،بالفعلوهو
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نوعكلتحضيرفيجداوماهرجدأسريعوهو،شكلهيغئرماغالبا

قوة،بلاعاجز،،خجولهو،أخرىجهةمنإنما،؟والغشالخداعمن

متعلقأمائعا،مهملأ،رجلالاحظإذا.لطردهيكفيبسيطوتهديد

خداعنوعأييوجدولا،بعنفيهاجمعندها،باللهمنهأكثربالحياة

بكلويقوم،بالعذاباتوإما،بالشهواتإمايهاجمإنهضده؟يعذهلا

الهاوية،فيولإلقانه،والإيمانالأملمنالمسكينذلكلينتزعشيء

مقدرةموهوبا،حازمارجلأعاينإذالكنه.المناسبمقامههيالتي

فييستخدم،الإيمانبأسلحةومزؤدأساميةأفكارفيغارقأ،حقيقية

ويغريه؟بالورعمتظاهراالمكر،ويستعملوالملاطفات،التملقاتالبدء

إهلاكهإلىساعيأبفتنه،إياهومضلأصخب،دونمنفشيئاشيئأ

بعدالورعمنلانتزاعه،وضعهمنإسقاطهديالى،الحياةبملذات

ولاشيءفييستسلملاخصمهأنرأىوإذا.شجاعتهحرمانه

قوةةفاكثرأكلربأسلحةيهاجمه،وحزمببسالةويقاومإطلاقا،يرضخ

السيف،يستل،رهيبةوأجسابمأشباحبظهوراتإخافتهإلىيسعى

يهيج،الجلادينيسلح،الشعبيحزض،القضاةينيرالنار،يشعل

هذهكلالوفيالمسيحيسوعجنديقاوموإذا.المفترسةالحيوانات

بهزيمته.ويقزيهرب،الموتلاحتمالمستعدأنهأظهروإذا،التجارب

موضوعإليهبالنسبةوهو،عليهالمنتصرهوالمسيحيسوعوشهيد

واضح.ذعر

الفوز11إلىا"سيري160

لديكلك،قلتكماإنما،.ابنتييا،القتالعليككهذاعدو"ضد

ئناء!كليستحققراركإن"المسيحيسوعوعريسا،مدافعأملكأ،

جيدأ،ذلكأعلم،تملكينفسوف.واملكيإنتصريالفوز،إلىسيري
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كلعلىتتغفبينوسوف.ضدكستقفالتيالمكائدكلرغمعلى

بل،فقطليسعليهتنتصرينسوف؟البشريالجنسعدوعلىالأمور

وسوفالبشر،منكبيراعدداستعلمينلأنككثر،بأخرينأيضابل

منرسلهمالذينوكليوحنا،،بطرسمثالعلىعريسكيقودك

.1(عدادهمفيتكونيانيجببأنكاليقينولديبيننا،

تقلا3اختفاإكتشافا.7

هكذاوعفم،مماثلةوأخرىالأمورهذهسجنهفيبولسقالوإذ

يأتيبتاميرشىإذاخاطر،بطيبةتعاليمهإلىتستمعكانتالتيتقلا،

بحنقشعرلأنه،الأولىالمرةمنبعدأكبربعنصبولسليهاجممجددا

أشعةوبدأتالنهارأقبلوإذتقلا.فراربسبب،الرسولضدجديد

غرفتها،أمامالنوماعتدناللواتيتملا،خادماتكانت،تلمعالشمس

كما،إليهتحتاجمامنهنوتطلبسئدتهن،تنهضأن،كالعادةينتظرن

أوامرهالتنفيذمستعداتوكن،خادماتهنحيالعادةالسئداتتفعل

يأتعطيولم،الأفقفوقالشمسعلتوقدتقلا،تناديولمسريعأ.

تزالألاذلك؟يعني"ماذا:بينهنمافييتساعلنالخادماتوكانتأمر

نأأم،مريضةأهيلها؟حدثمؤسفاماأمراانأم،نائمةسيدتنا

؟"فجأةعليهااستولىالموت

دخلنسار،بشيءينبىءالذخيرذلكيكنلمولمايمر،الوقتكان

عظيمة؟صيحاتيطلقنأخذنالعذراء،يجدنلموإذ،معاكلهنالغرفة

مسلوبةالضوضاء،تلكسببعلمتوقدالفور،علىتيوكليةووقعت

وكانوصراخا؟اضطرابافوراالمدينةوامتلأت؟والصوتالشعور

تقلا،إليهالتعمامستعلمينوهنا&،هنامنيركضونكهمالسكان

عامة.كارثةاختفاؤهااعتبرفقدعنها،وباحثين
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تاميرس!وصولا.8

وتتمتع،بولسقدفيعندجالسةتقلاكانت،يحدثذلككانوفيما

،فجأةتاميرشىوصلذلكوأثناءوجريء.حازمبذهنالإلهيةبعقيدته

ملؤهواندفع.بولسقربكانتتقلاأنالعبيدأحدبواسطةعلموقد

بسبب،العقلفاقدةالعذراءيعتبركانلأنه،الجنونإلىيصلغض!ث

فريسة.مثليدهعلىومخطوفة،بولسسحر

إليه،موثقةكما،بولسقدميعندجالسةوكانتهربتقدكانت

.اساسكلمنمجزدةأنهاإلاشكوكاالحضوربينيثيركانمما

وكانواتقلا،ولابولسيعرفونيكونوالمالأمورتلكشهودلكن

قدميعندهكذاتجلسالعذراءتجعلكانتالتيالأسبابيجهلون

المنحازةوالعقولللجهلةيمكنشؤونفييحذثهاوكان!بولس

ونجسة.محالأاعتبارها

مثليرتجفتاميرشىأخذ،بولسمعوحيدةهكذاتقلارأىوإذ

،الحياةوحتىالرشدفقدانوشكعلىوأصبحدوار،أصابهرجل

يقودقلثعلىوالغيرةالحدثحنقيستوليوعندما.ألمهشدةبسبب

حقيقي.هذيانوإلىمواربةبلايظهرغضبإلى

بولسعلىالقبض910

إلىساقهله،المرافقينوالجنودعبيدهبواسطةبولسعلىوقابضا

وأبهيشيرأنللغضبيمكنمماضدهشيئامهملغيرالقضاء،مقز

مهئأ(الحاكماسمذلك)كانسيستيفيوسوكان.بهتنصحأنللغيرة

فييسودكانالذيالورعوأصابه،بكلامهتأثرلأنه،بولسعنللعفو

يدعمونهوالذينتاميرشىيخشىكانلكنه،الرسوليقولهكانما
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بحرفمئهمينه،بولسحقفيالعقوباتأقصىويطلبون،بصيحاتهم

باعماليبالانخراطوبإقناعها،واجباتهاكأعنكريبممقاممنعذراء

اهتمابمأيلهايكونأنعنكفتوقدعارا،ومملوعةجدأمخجلة

.بالشرف

وبطردخفي!بجلدبولسعلىالحكمإذأيريدسيستيليوسكان

أقسى.شكلفييعاقبهأنعليهليسبأنهكذاظانا،المدينةمن

بصيحاتيتطلبكانتالتيأمها،تتبعها،حضرتهإلىتقلاواقتيدت

التيالجريمةبسببجدأقاسشبمفيبولسيعاقبأنعظيمؤ

التيالعذراءلمرأىالإعجابكهمالحضورعلىواستولى.ارتكبها

دموعأ.يذرفوأخذ،رأفةالقاضيوتأثرخارقا؟جمالهاكان

الهاكمكلامأ..

متاثز؟وغيرووقورته،المظهرأبئة،وجريئةحازمةلابثةتقلاوكانت

أيتها"أعتقد،:العباراتبهذهالحاكموثممها.يجريكانبماإطلاقأ

النفسحليمنأفي،الطبيعةمن.مواهبأفيينقصكلابأنكالعذراء،

أناكمايزونك،الذينمنوكل،الأثمنالمزاياموهوبةأنتوالجسد؟

هيماأقولأنيمكننيلا.بسهولةبذلكالاقتناعيستطيعأولا،

شريص،جميلأمزوهو،الزواجعنالامتناعإلىتدفعكالتيالأسباب

الأرضيعفرالذيهو.امتداحهعلىبالإجماعوالا-لهةالبشرويتفق

بالطيور4الفضاءيملأالذيهو؟الأخرىالحئةالكائناتوبئىبالبشر

يجعلالذيهو.مسكنأالطبيعةلهاعئنتالتيبالمخلوقاتوالبحر

جنسنايبقىبحيث،الموتعليهمقضىالذينمحليحفوناحياء

.توارتالتيتلكجديدةأجيالفتخلف،خالدأ
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الروابطتصانوهكذا،شرعيزواجيدفعهاالفجورانحرافات"إن

إذألم.إليهمتعودأنيجبالذينإلىبالإرثالأموالوتنتقلالعائلية

ابنبماعلىوحصلكزمها،رفيقةاختاروالدكإن؟الزواجمنتهربين

خطيبك،إن.الحياةإلىمناكلأقادماالزواجإن"فالقجمالذات

إنه.إليهالقرانيضفكأنالمعيبمنوليس؟ونبيلجميلتاميرشى،

ثفوذأالمدينةفييملكأحدمنوما،ضخمةثرواته؟مشهورةعائلةمن

وأنالأمور،كلعلىيفضككوكملك،حئههوماترينأنتمنه.أكثر

وبنفسك،بهتضزيلايتزؤجك!أنسوىأخرأملمنلهليس

بعدوتخلد،،وعاللتكلوطنكزينةذرئة،يمنحكسعيدا،زواجابرفضك

خطبأ،عليك(لقىقدالعجوزهذاكاندراذا.اسمكبهاء،موتك

يحقلا؟شذوذهتشاطريهولا،وحماقاتخرافاتباعتبارهافاحتقريها

واشغالالحياكةعلىبالأحرىثابري،كهذهعقائدعلىالحكملعمرك

أنصتيالنساء.علىالطبيعةفرضتهاالتيالواجباتفهي،الإبرة

تاميرشى"تزؤجي"احكمقرارأاتخذيعابثدجلعنأقلعيإلي؟

نأبنفسياناأريد.صاخبمرحفرح،،ابتهاجمبعثجميعألناكوني

بئىيليقانإكليلينولزوجل،لكأقد"م،سوف!عرسكفيالرقصأقود

الاحتفالاتفيالمشاركةمنكذلكأتمكنأنفيبشدةوأرغب،الأماني

0(1أولادكمازواجستواكبالتي

ساكتةلبثتأ.ا

عنتقلاليحولوعذببماناعمةبكلماتهكذا،يجهدالحاكمكان

غيرمنأنمرتئية،واحدةبكلمةتجبلملكنها"وضعتهالذيالمشروع

وأن،علانيةصوتهاتسمعانعذراءوأدبامرأةبشرفاللائق

لا،وبالفعل.هناكتجفعالذيالشعبحضورفيالمسرحفيتتحذث
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ساكتةولبثت.والسكينةالصمتمنأفضلشيءالنساءيناسب

كانتبماتهتمتكنولم،جواببأياتيةغير،يجزهالذيأمامكحمل

التيالعذاباتعلىفكرهاتقفكانتلكنها،تجيبأنتستطيع

وجلداصبرهامبدلة،المسيحيسوعأجلمنتحمهـهاإلىستدعى

.والآلامالمضايقاتوسطهادئا

الالممتدخلىأ.أ

الصمت،التزامعلىمصفمةكانتتقلاأنسيستيليوسرأىوإذ

بصلابةمعجباالشعبوكانبه،القيامعليهمافيجدااحتار

أيهاتنتظر،"ماذا:للغايةمضطربةتيوكلية،صاحتوفجاة،الصبية

تلكلتهلكهذه؟والزواجالقوانينعدوةمعاقبةءترجىلم؟القاضي

زواجارافضة،بائسةوعبد؟الأخلاقعديمةامرأةحياةتعيشالتي

بمتشزدوتتعلقشيء،كلبهينصحزوجأترفضالتيتلكشرعيأ!

وليلجنسها،لعائلتها،لوطنهاعابىمبعثهيالتيتلكودخال؟غريب

."كثيرةأوجاعلقاءولدتهاالتي،خصوصاأنا

ويسوعالهرقة130

تأثرالحذة،منبكثيرالنحوهذاعلىفكرتهاتيوكليةأوضحتوإذ

منوحانقا،جدانافذاكانالذيتاميرش!يخشىوكان؟الحاكم

بحذرأيضاينظروكانمنه؟الكمالبهذاجمالذاتخطيبةانتزاع

حدثماوهو.تحرقبأنتقلاعلىفحكم،المسيحيينمبادىءإلى

يبقىولئلا،الشهيدةفضلبا!لتيوليشغ،المسيحيسوعقدرةلتظهر

المحرقةتلكإلىبالصعودالأمرالعذراءوتلقت.عقيمأبولسعمل

حتىاللهبوارتفعصوب،كلمنبالحطبجيءوقد،المشتعلة

السماء.
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بطيبةبذلكللقياممستعدة،ورضىبفرحالنارإلىتنظروكانت

المسيحبيسوعفإذاحبورأ،ومليءالاضطرافيمنخالبوجبماخاطر،

فابتسمتتصئرها،منعشأشجاعتها،مقويا،بولسهيئةفيلهايظهر

بولسإن!هاسزها:فيوقالت،تراهمنبولسبانهمعتقدةتقلا،

بيسوعإيمانيبإقدامإشهاريعدممنخوفأإلي،وينظريراقبني

بولس،ياعزيزيلكن،عليةمستولوالخوف،الشجاعةفاقدة،المسيح

ولنالدينقضيةاخونلنبأنني،إليهعرفتنيالذيبالرفي،أقسم

يسوعإلىوتضزع،معلمييا،قربيقفعار.مبعثلعقيدتكأكون

بمعونتهويسند،روحهبعصفالنارهذهاضطراملينعش،المسيح

."طبيعتيضعف

النارسرلر.14

بالأحرىأو،الكلماتهذهقالتوقد،الصليببإشارةوتقؤت

ووثبتصدرها،فوقذراغيهاشابكة،الصليبشكلبنفسهااتخذت

يصكنمايوازيانوتصميمببسالبماالنارلألسنةمستسلمة،المحرقةإلى

الناروقامت.خادةشمسأشعةلخيوطنفسهيعزضرجليبذلهأن

الصليب،لقدرةومستسلمةطبيعتها،ناسيةللعذراء،سريرمقام

السنةاللهأسكنوكما.الفاحشةالأنظارعنلإخفائهاحولهامنطوية

بابل،فيالأتونفيالقواالذينالثلاثةالأطفالإلىبالنسبةالنار

الظلممناستياعمانفسهاالأرضوأظهرت.منهاالعذراءوقىكذلك

مطرالسماءمنوهطل.عظيمأصوتأمسمعةتقلا،حقفيالمرتكب

ليعينهكذاالأمريريداللهوكانغيمةايتبدوأندونمنغزير

المطر،ذلكمعساقطهانلةبزذسحقذلكوبعد.ويكرمهاالشهيدة

حيالجسارتهمعلىإياهممعاقباايقونيوم،سكانهنكبيراعددأ

النار.منإياهاومنقذأتقلا
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بولسإلىالعودة150

في،المدينةخارجبولسانزوىالأمور،هذهتحدثكانتوفيما

المدينةسكانوالذهولالخوفأصابوقدأونيسيفورس،معقبر،

ولبث؟بمرارةيبكونوهممكفرينتقلاضدهاجواالذينوتابكهم،

يسوعإلىمتضرعأ،سيحدثمماقلقا،البلاطعلىوساجدأصائمأ

ولابطعابممزؤدينيكونالمأنهماوبماالعذراء.لصالحالمسيح

مؤونة،أيحملمنليتمئناللغايةسريعأكانهربهمالأن،بشراب

إلىبالعودةالإذن،الجوعيعذبهم،بولسمنأونيسيفورسأولادطلب

وأخذواالإذنعلىحصلواواذ.لهمضروريهوبماللتزودالمدينة

النار،منأنقذتوقدتقلاكانتجهتها،ومنمضوا.،المالمنقليلأ

أولادفصادفت،المدينةتجوب،بولسشأنفيجداقلقةوكانت

ساجدأووجدته!بولسإلىوقادوهاإليهاتعزفوااكينأونيسيفورس،

تئم.أنسبقهادموعأ،يذرفوهو،اللهوسائلأ

وخالقها،ئمهاالأشياءملك،الله"ياالفور:علىالشهيدةوصاحت

ورأيتالنار،عنفهنوقيتلأننيأشكركالمعبود،الوحيد،ابنك)با

سلطانك،بقدرةبمثئرنيالذيهو؟ومرشديمعلمي،بولسئانية

والمتساس!الوحيدوالوجود،الثالوثفيألوهتكوثبات،قدرتكوعظمة

الروحوفعاليةالوحيدابنكتجسمدسزعفمنيلقد،ومساواتهلقدرته

اللهمعرفةدرب،والصادقةالخلاصيةالإيمانهوهبةوملكني؟القدس

."تيةzIllالسعادةمكافأةوعربون،الحقيقية

الأرضعنإرتفع16.

أليةبفعل!كماالأرضعنارتفعالعذراءصوتبولسسمعلىاذ

تقديمجدأالصعبمنرب،"يا:ودهشةحبورأتمامأمتأثرأ،وقال
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تعابيرفأي.إياهاتمنحناالتيالخيراتعلىلكلائقةشكرأيات

يقولأنيمكنهفن؟حكمتك،قدرتك،عذوبتك،رأفتكتبادلأنيمكنها

عنايتكباسطأ.وتديرهاخلقتهاالتيالأشياءكلتحميطريقبمابأي

البشرية،المواهببهتسمحمامقدارأحمد&،إننيأيهالناماكلفوق

تشاولمجدأ؟مؤم!وغيرجدأرالبمشبمفيتقلاخادمتكوقيتلأنك

والقيود،،الأحزانإنالثمر.منمحرومةوألاميتعبييبقىأن

،تلميذةجواركإلىتقودهااحتمالهاعليكانالتيوالضربات

ازهرتالعطوفةإرادتكمنبتأثير.بالإنجيلمقبلةمبشرة،شهيدة

.أخرياتعذارىمنمتناهيالاعدداتنتجوسوفهذه،العذريةسنبلة

تليقوهيفعلأ،خصبةهيجدأوالممتازةجداالشريفةالحئةهذهإن

.(1بمخزنك

بولسرفيقة17.

هذاعلىبولستئوقد،فرحأوتقلاوعبيدهأونيسيفورس،وامتلأ

ذلكبعدوتناولوا.كاملروحيلحبورجميعاواستسلمواالنحو،

:العباراتبهذهبولستقلاوخاطبتلهم،ضروريأكانالذيالطعام

ليسوعوالعيشالإيمانلاقتبالوأهكتبوساطتك،وقيت!لقد

حيثالمدينةهذهوسكنيعنكالانفصالأمنأاعتبرلالكنني،المسيح

علىمصفمةانالذاعليهما.الشاهدكنتووقاحةكفزيسود

نايمكنماأظن،ئخفي،وبتنكر،شعريقصصتوقد،مرافقتك

أجاب،ذلكأريد-.ترصثدنايريدونمنويخدعفن،جماليمنيوجد

لأنخصوصا،وأخشاكفيه،نعيشالذيالزمناخشىلكنني،بولس

سوف.جدأطرك!عمروفيجدأجميلة،وأنت،فجورامليءزمننا

علىالندمإمكانكفيانسيماولا،رهيبةحرلباحتمالعلينايكون
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عنلعزوفكوالأسف،الطبيعيجنسكضعفبسبببه،باشرتما

امزيحدثأنتقلا،ردتثخف،لا-.أمامكينفتحالذيالحياةنمط

أيضأيمنحنيسوف،المحرقةفوقأعاننيالذي،اللهإن.كهذا

أكثرمكاثدالشيطانلنانصبوإذا؟أخرىأخطارفيمساعدته

يضعهاالتيبالوسائل،لمقاومتهمعفمي،ياتزؤدني،فسوففكثر،

،كهذهبأسلحبمامجفزةشيئأ،أخشىلنتصوفنا؟فيالمسيحيسوع

جانبمنهجوموكلتجربةكلعلىوسأتفوقشينأ،أخافولن

هوماليتم-.المسيحيسوععلامةذلك،أسألكفقط،أعطنيالعدو.

نأوبعد،سفريرفيقةتكونينسوف؟بولسأجاب،شانكفيمقرر

هي،التيالمقذسهالعمادنعمةتنالينسوف،الوقتمنقليلاتنتظري

منينضبلامعين،ثقتهمفيهويضعونالمسيحبيسوعيومنونللذين

."كذلكحصينوسند،والثباتالخلاص

الفاجرإسكفدر.18

أونيسيفورسالمدينةإلىوصرفهكذاتفموقد،بولسوانطلق

وهيآنطاكية،إلىوصلتقلا،ترافقهإيقونيوم،غادرواذ،وعبيده

الرسولهتوفعهماإذاكوحدثسوريا"وعاصمةجدأجميلةمدينة

الذينلعيونتقلاجمالبداحتىالمدينةأبوابإلىيصلانكادافما

استولىإسكندرالمدعورأهماواذ!كالصاعقةفيهموفعلالتقوهما

لحظة،حبسهولا،كبحهعلىقادبىغيرأنهحدإلىعنيفشغصعليه

وكان.شيطانيعذبهرجلأوكلبكلمبمثلالعذراء،علىانقضن

أنطاكيةفييتمئعوكانوثريا،نبيلا،الجنسيةسورفيهذاإسكندر

ملذاتهفييساعدأنيمكنمماشيءعنممتنعغيرمطلبئبنفوذ

،للذاتكبيرصديقومتغئر،متلونأنطاكيةوشعب.ويشبعها

الباطل.بالمجدجدأمولع،العيونيغريأنيمكنماوكلوالعروض
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الذي،بولسخاطباشتهاء،نظراتتقلاعلىإسكندرألقىوإذ

لهوقدمحاذةالتماساتإليهووخهالعذراء،هذهمعلميعتبرهكان

وأراد.لياقةأيمراعوغير،نظرةأيمحتملغير،كبرىوعودا

يأامتلاكينكركانبولسلأن،انتظارهخابوقدالصبئةاغتصاب

للجريمة،"يا:تصيحأخذتلكنهابحنقوأمسكهاتقلا،علىنفوذ

لجطتلقدحياء!كلوالمتجاهلالمخزيللمجونيا،الجامحللطغيانيا

فيهافوجدت،الاعتدالمقزوباعتبارهامرفأإلىكما،المدينةهذهإلى

منأووطنبلالست،ومجهولةغريبةأننيرغموعلى.فالتةشهوات

وقد؟هائلةوثروتي،مشهورةعائلتي،إيقونيوممنأنا.وضيعأصل

حئاتاميرش!،خطيبيوعنالزواجعنعازفةمولديمدينةمننفيت

كمالست،.عالقأيدونمنالمسيحيسوعلأخدم،والتعففبالعذرية

بجماليمتاجرة،تناسبكفاجرة7لعلاقاتيمستسلمةمتشزدة،تعتقد

لله،مماثلةإهانةأبداأرتكبولن،خطهذا!للفسقنفسيومكزسة

أبرمتهاالتيوالعهودله،قطعتهاالتيالوعودأبداأنسىلن"حامي

.1(اللهخادمة،غريبةإذاتغتصبلا.بولسبوساطةمعه

تنتصرالعذراء910

إسكندركان،الشهيدةومقاومةوالتوشاوت،الصيحاترغموعلى

مظهرةبدورها،العذراءهاجمتهعندهامعها"العنفلاستعماليجهد

والفاخرةالرائعةوثيابه،دثارهفمزقت!امراةتصميميفوقتصميما

وجعلت!رأسهعلىكانالذيالصنعالبديعالذهبيئالإكليلوانتزعت

فيللعذراءالمكرسةالكنيسةوتحتفظ.الجميعنظرفيغلبةشعارمنه

منهايدنوانسانوكلالانتصار،ذلكوتعلنبصورتهنفسهالمكانذلك

.المغلوبوبإسكندرالغالبةبتقلاويفكرحدثمافورايتذكر
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.3.تقلاعندترلفينة

والكراهية،الحب،متناقضتينلشهوتينمستسلماإسكندركان

تارةتجذبه،متردداولبث،أملهفيوخائبابهلحقتالتيللإهانةثائرا

مقاضاةطلب،المحكمةنحومسرعأ،وأخيرأ.الأخرىوتارة،واحدة

لتغفبثالرأمنهمحبطةالفاحشةمشاريعهلرؤيةأكثرغاضباتقلا،

تزيدانوشجاعتهاتقهرلاالتيالعذراءصلابةكانت.عليهامرأة

تقلا،وكانت.مهينشبمفيوعاملتهلهتصذتالذيالعدوكراهية

نصرأتتا!ئمهأنعليهامافيرأتوقد،تغتبط،لمقاضاتهااقتيدتالتي

ويعتديإسكندريأتيأنوخائفة.شهادتهالمعاركواستمراراجديدأ

منفقططلبت،مساعدةوبلاالسجنفيتصبححينعفتهاعلى

تفرضأنيمكنالتيالعذاباتجهةمنعنهايعفىأنلا،القاضي

الخطرتحتقركانت.عيبوبلانقيةعفتهاتحفظأنفقطبلعليها،

عذريتها.علىبالمحافظةحذةا!ثرالاهتماملديهاكانإنماكلئأ،

كناللواتيالنسوةبينمنأنالإلهيةالعنايةمنبفعلوحدث

كبيراعدداجذبتقلاباسمالتصقالذيالصيتالأنحاضرات

السلالةمنبمرابتهامشهورةتريفينة،تدعى،واحدةوجدت(،منهن

الفضيلةعلىغيرةباكبرومثابرةعظيمةثرواتتملك،الملكية

هكذا،تتصزفكانت.تقلاتسليمهاونالتطلبت؟الأخلاقواستقامة

استبداديةبطريقةتعاملتراهاكانتالتيالعذراءعلىشفقةجزءفي

نأعلىتعتمدكانتلأنهاجزءوفيعفتها،بسببجدأوظالمةجدأ

والمتوفاةفالكونيلاالمدعوةابنتها،فقدانتعؤضهارفيقةفيهاتجد

حديثأ.
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اللبو،ةخضوم3.ا

،للوحوشتلقىبأنإسكندر،منبطبتقلا،علىحكمالغد،وفي

تريدكانتالتيعلىالعقابهذاتنفيذتمنعأنتريفينةتستطعولم

فيهترىانوينبغيالإعجابيستحقأمزإذادوطرا.عنهاالدفاع

تقلا،ضدهاثجة،الأشرسمنلبوعةفقدتفقد.باهرةأعجوبة

عندجلستالعذراء،معتمامأرضعتانهالووكماجنسها،وحشية

المالوفةوالتعفقالخضوعدلائلومقدمةبذيلهاإياهامداعبةقدميها،

كلب.لدى

يستطيعون،الحاضرونيكنولم،بالذهولبأسرهاالمدينةوأصيبت

كسرعنالنسوةتتأخرولم.واحدةبكلمةالتلفظ،دهشتهمبسبب

ليستقلا،لهاتخضعكانتالتيالمعاملةضدالصوتورفعالصمت

الشفقةمشاعرحيالهايملكنكنلأنهنبل،شهيدةيعتبرنهاكنلأنهن

لأنه،عدالةكلضد،نعاقبجنسهنمنلشخصالواجبةوالتعاطف

تقمولمالنسوةصيحاتتوففتدياذ.عفتهعلىالمحافظةأراد

منزلها،إلىتقلاتريفينةأعادتللعذراء،إذيةبأيالمفترسةالوحوش

.كهذهبأعجوبةئميأمتاثزة

بالإبنةرحمة3.أ

حينالمساء،حلوقد،للنومالاستسلاموشكعلىتريفينةوكانت

هذاعن"كفي:العباراتبهذهأمهاوخاطبتفالكونيلالهاظهرت

عديمةدموعاتذرفيلا،بسببيلهتستسلمينالذيالشديدالحداد

أحض!،هذاعلىالأم؟فيهكذامسترسلةنفسدتمزقيولاالجدوى

صفيإنمايهل!.وسوفشيءفييعزينيلنحزنكإن.أمييا
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إلىتتضزعوسوف،مكانيابنبمامقامللتتقومإنهامعك!تقلالتسكن

القوممثوىمنوالنجاةرحمتهعلىالحصولمنلأتمكنالله

(1.الظالمين

غادرتالفوروعلىهكذا"تكفمتوقدتطير،فالكونيلاوبدت

)تبعانفسهالوقتفيدموعاوذارفةالفرحملؤهاسريرها،تربفينة

ونادتتقلا(؟شأنفيلهاكشفلماأوفقدتهاالتيبالفتاةلتفكيرها

ابنتي،"يالها:وقالتنفسهاغرفتهافيترقدكانتالتيالعذراء،

هناإلىقادكمنالرلث،اللهاياهاوهبنيالتيالعزيزةالطفلةأيتها

معوتصالحيمصائبيكلفيتعزينيأنأجلمنذراعيئفيليلقيك

،الإيمانجهةمنأعوزهاومافألكونيلا؟ابنتينفسالمسيحيسوع

يمنحأنالمسيحيسوعالملكإلىوصفيإذهبيبتوشطك؟تعؤضينه

فالكونيلاتوكدهماهذا.الأبديةوالحياةالراحة،لكإكرامأ،ابنتي

."الليلةهذهليظهرتالتينفسها

السماءنحوالرفي،إلىللتوشلدائماالحاضرةالعذراء،ورفعت

تكلمتوقد،التاليةبالصلاةوتلفظتوالطاهرتينالمقذستينيديها

فيماوكلالسماء،ملك،المسيحيسبوع"ياالنحو:هذاعلىتريفينة

الذي،القدرةوالكليالأسمىالأبابن،السماواتوراءوماالسماوات

ورأىالحقمشعلأجليمنأضاءالذيبك،الإيماننعمةمنحتني

التيالأمانيإتمامتريفينةخادمتكإمنح،أجلكمنللتاع!مأهلأنني

الذينانفسعدادفيمدرجةنفسهاإجعلابنتها؟أجلمنتعقدها

كلتريفينةإلىردرفي،يا.النعيمبملذاتولتتمئعبك،امنواأنسبق

بعدهي،عذريتي؟حارسةكانتأنهاتعلم.ليصنعتهالذيالخير

ودفأتني،المجنونإسكندرهيجانمنوانتزعتني،أعانتنيالتي،بولس

نزلت،ملكةأنهارغموعلى؟الشعبيالملعبتعذيببعدصدرهاإلى
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،الحسناتهذهكلومقابل.ومخافتكمحئتكمرتديةبعطصنحوي

."راحةبعضوالعزيزةالوحيدةابنتهاتنالأنفيوترغب،تطلب

حدإلىلا"لمتريفينةاستسلمت،كهذهبصلواتتقلاتلفظتوإذ

تقلا،لمصيرترثيكانتلأنهاابنتها،فقدانمنذابداتعانيهلمأنها

نأعليهاوالتي،العقلميزاتوكلجداعظيماجمالأالموهوبةهي

طرئأ.يزاللاعمرفيجداوحشيئشكلفيتهلك

مجدداالمدرجإلى33.

شعبأالمليءالمذرج،إلىليقودهاالعذراءيطلبإسكندروجاء

جالسنقال،،"الحاكمالتأخير.منويتذمرضوضاءيهيجكانغفيرا

وصاحت."المفترسةالوحوشتصارعأنينبغي؟صبرهعيلوالشعب

أكثرقاسيةكوارثمنكم!بائسةأناكم"51الا!لم:يثقلهاتريفينة،

للترم!،متروكة!العونمنومحرومةوحيدةأظللإذلالي!تتتابعفع!ثر

.صوبكلمنالقلقبأنواعمحاصرة،عائلةدونمنأولادادونمن

ليتاركةغيروتبدوبيتحيطالتيالمصائبوسطملثلديأنإلا

لقدرلث،ياتقلا.مخلصوإلىاللهإلىأتوخهسوف.مخرجأي

لتعاليمكوالقويمةالصحيحةالطريقليوفتحت،بقدرتكبمثئرتني

أثبت،أخطارهافيأعنهاتقلا،لخادمتكاليومنفسكأظهروللورع؟

.1(بحمايتكتضمنهاانكساطعةبطريقة

أرسلهمجنودبغتةوصلحينالنحوهذاعلىتتكلمتريفينةكانت

عنالعاجزة،تريفينةتكنولم.بالقوةتقلااقتيادبأمرالحاكم

بيدأمسكتوقدلكنها،للعنفالاستسلامسوىتستطيع،مقاومتهم

الفضاءمالنة،ماتتقدانهالوكماإياهاباكيةرافقتها،العذراء،

ترميهاالكوارثمنكم!الشياطينمكر"يا:وقائلةألمهابصيحات
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تلكالموتإلىأرافقإننيوهاأحب،كنتالتيابنتيفقدتلقدعلي!

القبر،فيفالكونيلاوضعرأيت.طفلتيمقامعنديتقومكانتالتي

شيئاتفعللمأنهارغمعلى،الوحوشتمرفهاتماماحيةتقلاوسأرى

طهارةعلىوالمحافظةعفتهاصيانةأرادتولأنهاالعقابيستحق

يمكنككيف،أنطاكيةمدينةيا!الفظيعالطغيانأيهاونفسها.جسدها

كهذا؟(1جرماحتمال

وصلاةألم34.

با!لمالإحساسمن،الكلماتبهذهمتأثرةنفسها،تقلاتتمالكولم

يارلث،"يا:الدموعمنسيلاذارفةالعباراتبهذهاللهوخاطبتحاذ،

وطني؟تركتأجلكمن!ثقتيكلفيكوضعتلقد،وحاميإلهي

يحاولونماوتأكلعليأنظاركألق"الزواجعنوامتنعت،أميونبذت

منصنتنيأنسبقوكما،الرهيبةالوحوشتلكمنإنتزعنيضدي!

أنت.أجليمنتريفينةخادمتكتكئدتهاالتيالمشفاتكافىءالنار،

نفسهاوتعرضعذريتي،علىتحافظإنهالك؟نفسهاتكرسأنهاترى

فيومعونتهالحنؤهاالفضل.السيحةوالمعاملاتللإهاناتأجليمن

يحر!كانالذيالهياجعلىتغلبيفي،طهارتيعلىبالحفاظفوزي

العزيزةعذريتيانقذتوقد،الصراعإلىووصوليضديإسكندر

حاميأالسماءفيواجدةإنما،الوحوششراسةمنقلقةغير،عليك

يكونمرفأعنايتكفلتمنحنيتريفينة.فيصديقةالأرضوعلىفيك،

."الهانجةالأمواجهذهوسط،ملاذالي

النسوةإنقسام35.

بعيدمنعظيمةضوضاءسمعتتضوعها،العذراءأنهتوإذ

وصخب،المفترسةالوحوشئطلقهاكانتالتيالصيحاتإلىمردها
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الشعبيالمسرحعلىموجوداتكناللواتيالنسوةوصراخالشعب

واللواتيتقلا؟ضدالصادرالقرارشانفيبينهنمافيويتجادلن

ضدالمصضمةللإذيةيغتبطنكنلديهنما"لوفاالسيرةسوءكان

كنالقلبواستقامةالطهارةيحببنكناللواتيفيماالعذراء،

وكن!المدينةضربعامامصاباانلوكماويحزنللاسىيستسلمن

،الطهارةبهذهعذراءضديظهرونهاكانواالتيالبربريةبقوةينبذن

الموتمنالتمكنيردنكنأنهنحدإلىمشفقابكنمنمنهنوكان

تقلا.مع

مخميهااللبوءة360

،الندرةبهذهعرضنحوالمنجذبةوالنظرات،العامالترقبوسط

ثيابها،منومجزدةتريفينةذراعيمنبقوةمنتزعةتقلا،أدخلت

الجمالالفائقةللاجسادلأنبعد،أقوىبهياحضدهاالأسودلتشعر

المتوحشةالحيواناتنظراتخاصشكلفينحوهاجذبهافرادة

المسرحمظهرهاجعللبوعةثانيةوجههافيأفلتتإذاك.حنقهاوإثارة

إنما،بهياجالبدءفياللبوعةتلكوانقضتودموعأ"صياحايمتلىء

الوحوشمنوحمتها،يهدأغضبهاكانالعذراء،منتقتربكانتكلما

دئةومزقت.إذيةبأيتصيبهاأندونمنقدفيها،عندراقدة،الأخرى

يريدكانأسدأبضراوةوصارعتتقلا"مهاجمةتريدكانتثائرة

وهمحاذألمالمشاهدينوتمفك.معأوهلكاالعذراء،علىالانقضاض

الحيواناتمعصراعاتهايعتبرونوكانوا،اللبؤةجثةنقليرون

تقلا.حيالأبدتهالذياللطفمنبعدأكبرمعجزةالأخرى
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الشهيدعماد37.

منكبيراعددأ،هكذاحميتتقلاأنمنغاضبا،الحاكموأفلت

قلبها،فيالصورةهذهعلىتصليالعذراءوكانت.عليهاالحيوانات

أيهاعظيمأ،شكرانالكأقذم"إننيوهياجها:بصيحاتهامهتفةغير

نورإلىقدتنيلقد!حياليبهأمرتماعلى،المسيحيسوعالرفي

الأمومي،منزليعزلةفيأزاللاكنتعندما،بولسبوساطة،الإيمان

أردتونجأ!تاميرشىعلىللحصولومعذةنسائيةبأعماليمشغولة

الشعب،لأنظارهدفأوأسلمتنيوعذاباقيمتاعبأجلكمنأتا!لمأن

أننيورأيتبك؟إيمانيإظهارفرصةومنحيخلاصيعلىسهركمع

وحنقتزداد؟الأخطارلكن.أجلكمنوالاماعذاباتأعانيلأنأهل

تهنبأنتسمحلا؟الطبيعةضعفرب،ياأعضد،يكبر؟أعدائي

اخسربأنتقبللااجتيازها!عليالتيالصراعاتفيعزيمتي

الشهيد"عمادإمنحني؟ملكوتكعنوأقصىإليهأتوقالذيالإكليل

.(1حنقهممنمنأىفيوضعنيالمضطهدينتجاربمنهكذاأنقذني

وعطوربركة38.

بركةورأتحولهاالعذراءنظرت،الصورةهذهعلىتكلمتوإذ

"للإنسانعدوةبحريةوحيواناتفقماتفيهاتسبحكانتماءمملوعة

فيباسمكتعمدتلقدرب،"يا:وقالتالمسيحيسوعإلىفتوخهت

بذلفيالرغبةتحرقهاالماء،ذلكإلىووئبتالأخير"،اليومهذا

عظيمةصيحاتالشعبوأطلق.المسيحيسوعأجلمنمائتةنفسها

فأحاط؟الشهيدةعنيتخللمالرفيلكن.الرعببهذاأمرأيرىوهو

البحريةالحيواناتوفقدتجسدها،حاجبأسماوفي،نوزبها

.فوراشراستها
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يريدوكانخجل،ولاخوفيبلالابثأ،غضبهيلازمإسكندروكان

بأنهالكافرغضبهفيمعتقدأ،أخرىمفترسةحيواناتاستقدام

فيكناللواتيالنسوةلكنيالهر؟لاالذي،اللهعلىالتغلبيستطيع

إلهي،بدافعومتصزفات!تقلاحيالشفقةمتأثراقي،الشعبيالمسرح

فيسقطتوقد،أحدثتالتيوالدهونالعطورهنكبيرةكميةالقين

نومفيالأخرىوأغرقتيهربالحيواناتمنقسمأجعلدخانأالنار،

الأعداء.منومحزرةوحيدةتقلابقيتبحيثعميبئ

الثوردنإحتراق93.

متوخشانثوران"لدفي:للحاكموقالعزيمتهتهنلمإسكندرأنإلا

جسديهما،إلىالمرأةهذهتوثقبأنأمرتدياذا"للغايةوضاريان

."عذابهانهايةنشهدسوفمافسرعان

الذيالأسفيبديووجهه،بذلكالأمرأسفا،وإن،الحاكموأعطى

إليهماإسكندرثبت،الثورينضراوةمنيزيدأنومبتغيأ.يعانيهكان

النارلأن،يقصدهكانالذيالهدفهكذاتخطىلكنهموقدةمشاعل

أفيتعانيولمتقلا،تربطكانتالتيالقيودوأحرقتالثورينأهلكت

فقد!والقلقالألميضنيها،الحينذلكحتىتريفينةتنتظرولم.ألم

الوعي.فاقدةالشعبيالمسرحخارجإلىنقلت

طردتقلا.4.طلب

للقاضيوسببتذهولأآنطاكيةأهاليالجديدةالمعجزةهذهوملات

ومذعورأ،مندهشأ.الأرضإلىووجههإسكندروسمط.هانلبفزع

نإأدريولاالمرأةهذهغلبتني"لقد:الكلماتهذهالحاكمإلىووخه

أفلتأناردتعبثأ!شريرةجنئةام،إلهةأم،بشريمخلوقهي
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إماهياجهاعلىسيطرتفقد!الأشرسالحيواناتهياجعليها

إلىولتذهبمدينتنا،منفلتطرد.الطبيعةفانقةبقوةوإمابسحرها،

خوفاإنوالمتكئر.الجريءعقلهاشهاداتبعيداحاملةاخرمكان

فإذا.الموتوشكعلىربماوتريفينة!المدينةهذهاجتاحمشروعأ

يقضىعندهامنا!لها،قريبتههيالذيقيصر،ينتقمفسوف،ماتت

لأفدحعرضةأيضأنفسكتجدوسوف،أنطاكيةعلىيقضىعليئ،

".أمنناعلىولنسهرالآفةهذهمنلنتخفصصذمني،المخاطر.

اللهحماية4.ا

لعدمومبتهجأالخطاببهذامتاثرأتقلا،الخاكمواستدعى

مهارةوبايهيمنوسا"لهااالظلمبهذاحكمإصدارإلىاضطراره

الذينالبشرلعادةتبعأيظن،كان.المفترسةالحيواناتأخضعت

المعجزاتلتحقيقبالسحر،تستعينكانتبأنها،اللهقدرةينكرون

:العباراتبهذهتقلافأجابته.اللهفاعلهاالتي

إنماالأصدقاء"منمحرومة،جدأطرقيبعمرامرأة،ترىكما،أنا11

الموجودالوحيدهوابنهالقدرةالكلياللهعنيوالدفاعلحمايتيلدي

بهأنبات،الأرضعلىنزلوقدهوالذيالدهور،كذقبلأبيهمع

معلمي.،بولسوخصوصاالتلاميذمنكبيرعددوأعمالالبشارات

إسكندرشهواتعلىانتصرتاؤمنبهالذيالمسيحيسوعبمعونة

شخصأي.عليالهالحجةالمفترسةالحيواناتكلمنونجوتالدنسة

حصلتبالتيشبيهةمنافعمنهينال،صادقةثقةفيهوضعقديكون

ملاذ،الأبديةالحياةأساس،الخلاصغايةهو.أعظموحتىعليها،

لامن"اليأسفيالذينسند،الحزانىراحة،العاصفةغلبتهمالذين

."الأبديالموتمآلهبهيؤمن
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معجبا،ومقامهابجنسهالائقةملابمب!بإعطائهاالحاكموأمر

ورصانتهاكلماتهابحكمةكذلكمتأثرأ،وتصميمهاالعذراءبحزم

وقالت:بفرجتقلافارتدتها.بشفقةمنهأكثرباحترابمحيالهاوشاعرا

المفترسةالحيواناتلهياجأشلمتعندماأنجدنيالذيالله"إن

بمجدهكسانيالذيوهو!عاريةكنتعندمانورهسطوعألبسني

مامقابليمنحكانأسا!لهإننيالعار؟ملؤهاحالفيكنتعندما

لهأضفيإنني:ملكوتهفيئقبلوأنالقيامةنعمةأجليمنتفعله

.(1عليبهاتنعمالتيالأرضيةالحاجاتمقابلالأبديةالخيراتليعطيك

الهاكمدفاع4.أ

:الخطابهذاعليهوالقىأنطاكيةشعبذلكبعدالحاكموخاطب

لابجرائمالصبيةهذهاتهمإسكندرمواطنناإن،انطاكيةأهالي"يا

حياةعلىالحكمالعدلمنليس.صحيحةتبدوولاإطلاقأعليهادليل

ينبغيالشهوةمنمستوحاةكهذهاتهاماتإلىاستناداومسلك

والتيكلناشهوداعليهاكناالتيالمعجزاتإلىتستندأنبالأحرى

عرضتوقدغضبها،تعانيأنلهايكنلم.إعجابنالإثارةقامت

منصارعإلهاأنعلىبرهانأذلكأليسهياجأ؟ا!ثرللحيوانات

أخلاقهاطهارةبسببإياهاحامياالسماء،أعلىمنأجلها،

السماءنحويديهاتبسطوذعربذهولرأيتموهالقدوفضيلتها؟

تاتيكانتوالتيعليهاالثانرةالمتوحشةالحيواناتهكذاوتوقف

كهذهساطعةمعجزةإن.وتحرسهاوتداعبهاقدميها،عندوتسقط

الشعبي.المسرحفيدوتالتيبالصيحاتباسرهاللمدينةأعلنت

الذياللهويحبهطاهرأورعأ،شخصأبهاالاعترافإذاينبغي

تجعدشيءفيتتألميلنالعذراء؟أيتها،تشجعي.باهرةبأياتيحميها
http://kotob.has.it



المنحولةوالرسانللأعمالا091

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

مكسوةضدك،يحاولأنيمكنماكلمنمنأىفيأنكزد.بيننا

وتصرفيتشانين،حيثإلىإمضي.يخرقلاالذيالماسيبوقانك

لنا."ومؤيدأمعنامتعاطفأإلهكيكونبحيث

ترلفينةإغتباط3.4

وحملت،الخطابسمعوقد،عظيمةبصيحاتفرحهالشعبوأظهر

الحيواناتهياجمنتقلاوقايةخبرتريفينة!إلىمسارعات،نسوة

الأمور،بهذهعلمتوقد!صحتهاتريفينةواستردت.إليهاقادمةوأنها

مقتلةذراعيها،فيضمتهارأتها،وإذتقلا!لتلمح،مسارعةونظرت

:العباراتبهذهوكلمتها!فرحدموعوذارفةإياها

خلافأهقربيوسليمةمعافاةثانيةلرؤيتك،ابنتيياأغتبط،!إنني

هكذاأجدلأننيخصوصأوأغتبط؟كثيرةشرورعنوبعيدة،توقعلكل

نجوتالتيالعجائبيةالطريقةإن.ليقلتيهماكلصحةعلىالبرهان

والحبيبة،الوحيدةإبنتيفالكونيلا،بانالثقةتمنحنيالموتمنفيها

كلوريثةوكونيإذأتعالي.لهاضروريأكانمابصلواتكنالت

خيراقيعنلكأتخلىلافكيف،السماويةالخيراتأنلتنيلقد!أملاكي

فالكونيلا."مكان،الوجوهكلمن،وخذيتعالي؟وزائلةأرضية

بولس؟أين44.

الكثيريالأشخاصتعلمتقلاأخذتهكذا،تريفينةتكلمتوإذ

المسيح!بيسوعالإيمانولقنتهمعندها؟متجفعينكانواالذينالعدد

وكذلك،أنطاكيةأهاليمنكبيراوعدداتريفينةعبيدكلإليهوقادت

العذراءكانتتريفينة،منزليسودكانالذيالفرحوسطإنما.جنودا

بلاعنهتتحدثكانتالذي،بولسشأنفيومضطربةقلقةتزاللا
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يعيدمن.تقولكانت؟بولس")أين.حضورهفيبشدةوترغبانقطاع

عفمنيومنالإيمانإلىليقودنيالمسيحيسوعإياهأعطانيمنإلي

؟!اللهلوصاياتبعأحياتيتنظيم

كانتالتيالمعجزاتلهاجلبتهاالتيالشهرةرغموعلى

فأكثرأكئرتكنكانتلكنهالمعلمها،أقلوزناتقيمتكنلمموضوعها،

مافرطمن،وأخيرأ.المسيحيسوعإلىضفهاللذيإحتراما

مدينةوهي،ميزةفيكانأنهعلمت،بولسشأنفيوسا.لتاستعلمت

فيمتنكرة،أنطاكيةمنفورافرحلتليسية؟أعمالمنجداجميلة

جاعلةتا"لمته،مافئىالتنكر.ذلكتحتجمالهالتخفيرجل،لباس

نأومعوجهها.جماليشؤهلمفا"كثر،أكثرأبهىنفسهاجمالمن

وقدبلغتها،ماسرعانوبحرا،برأأنطاكيةمنكبيرةمسافةعلىميزة

وخادماتهاتريعينةعبيدوكذلك،ثانيةمعلمهارؤيةفيرغبتهاحالت

السفر.بعناءشعورهادون،يرافقونهاكانواالذين

وشكرلقا،45.

،المعتادةأعمالهعلىمثابرأسريعابولسوجدت،المدينةدخلتوإذ

فيكبيرأعددهمكانالذين،الكفرةبالإيمانومبشرأواعظأمعلما!

ذهولأكلهمالحضورملات،ظهرتوعندمانساء.كمارجالاليسية،

مالأنخاف،نفسهوبولس،الكلاميستطيعونيكونوالمأنهمحدإلى

خارجإلىقادهاوقد.كئيرأأقلقهتقلاعانتهاالتيالآلاممنعلمه

بينهممنبعضنبجمالهاينشدهأنخشية،هناككانواالذينحضرة

سريعاسمعاحدثعماإياهاوسائلأ،خطيرةخلافاتذلكمنوتنتج

علىالرفيوشكروشجاعتها،تقلابحزموأعجب.الصحيحةقصته

عضداكانتالتيلتريفينةأيضاوصلى"إياهمنحهاالذيالعون
http://kotob.has.it



المنحولةوالرسانللأعمالا291

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

وملؤهاهالتاليةبالعباراتبولسذلكبعدتقلاوخاطبتللعذراء.كبيرأ

الفرح:

نلتههاكلعنالمناسبالشكلفيالتعبيرمعفمي،يا،أحسن"لن

المسيح،وشموعئمها،الأشياءملك،اللهإلىعرفتنيالذيفأنتمنك.

المالكالقدسوالروحالأشياههكلوخالقالآبمعالمالكالوحيد،ابنه

إلىتعزفتعبركالأشياء.كلوالمقدسوالابنالآبمعبالشراكة

منأنت.بالعبادةوالجديرالوصفالفالقالأقدسالثالوثأسرار

عذراء؟لبثتعذراءهنالمولود،المسيحيسوعولادةسزعلمني

سيعودالتيالسماء،إلىوصعوده،وقيامته،وموتهألامه،ولفنتني

الأبديةالسماويالملكوتسعادةعرفتعبركالبشر.كلليحاكممنها

عفمتنيالذيأنتانمضاء.لهاليسالتيجهنمعذاباتكما،والخالدة

ليكشفتالذيانت.والعذهـلةالطهارةونعمةالمقذسالعمادفضيلة

أنت.والصدقةوالصلاة،الصيامومزايا،والخضوعالعفةحسنات

منويتأتمونيجاهدونللذينالمخصثصةا!اليلهيماليقالالذي

المسيح.يسوعأجل

للذيالموعودةالمكافآتهيماغلمتني،بكلمةلأختصر"وأخيرأ،

التيالانتصاراتهيوماالمسيحيسوعلشريعةتبعأحياتهينظم

لقد.بهوزودنيفتكزم،إياهتلفننيماشيءلديكبقيواذاله.ستمنح

عنتك!لا.موطنيإيقونيوم،إلىوعودتيعنكابتعاديوقتدنا

بعدوأبلغنهايتهاحتىالورعدربتردهدبلالأعبر،أجليمنالصلاة

الذيوعرشمي،ملكيالمسيحبيسوعمتحدة،السماويالملكوتذلك

أجلهمنوالذيالآنحتىمكابدتهعليكانالذيكلعانيتأجلهمن

عليأخرىونضالاتاجتيازها،عليأخرىتجاربربمالديتزاللا
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أبدأتكفلامعفمي،يا.إحرازهاعليأخرىوانتصاراتخوضها،

المسيحليسوعولدتنيلأنك،ابنتكلصالحللهصلواتكتقديمعن

.11السجنفيكنتعندما

الربإختيار46.

ثباتإن؟رائعةحجةالعذراء،أيتها،أبديت!لقد:بولسواجابها

منما"الرسوليةالأعمالشوطوأنهيتالأمور،كلفيتا!لقابمانك

بالكلمةوالتبشيرالرسوليةالخدمةاكتمالإلىللوصولينقصكشيء

نوبيوتعاليالتبشيرمدةوأكملي،اللهكلمةوعفميإذأ،هيا.الإلهية

اختاركالربإن.المسيجيسوعأجلمنأعماليفيجزئيأعني

تلالممقدرةومنحك،الرسولبوظانفأيضأ،أنت،لتقوميبوساطتي

تتضاعفأنيجبنلتهاالتيوالمواهب،المسيحيةالديانةتعاليم

.11بكثرة

والجهادالعودة470

علىليورغها،الرسولالشهيدةسفمتهكذا،بولستكلموإذ

المالمنكبيرةكميةوهيتريفينة،هنهبةتلثتهاالتيالكنوزالفقراء،

سلكتبها،اللهيوصيأنبولسرجتوبعدماجدا،الثمينةوالثياب

أهلهاأمها،أهملت،المدينةهذهإلىوصلتوإذ.إيقونيومدربثانية

أولذكرىتنعشهاأونيسيفورس،عندإلىوتوخهت،بالذاتومنزلها

عاودتوعندما.ومحئتهالمنزلذلكفينؤرهاالذيالإيمانمنشعاع

الأرضوقبالتسجدت،ليعلمجالسأبولسفيهكانالذيالموضعرؤية

:الكلماتبهذهوتلفظتبدموعهاترويهاوهي

بالذاتالمكانهذافيلينفسكبكشفتكرمتالذيأنترلث،1ايا

رأنيالذيأنت،بولسعقيدةأفهمنيوالذيحياليرحمتكمنبسبب
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الذيأنت،المفترسةالحيواناتومعالقيودمعالنار،معللجهادأهلا

نعمةمنحتنيالذيأنت،الثيابمنالعاريجسديبنورككسوت

مجددالأتقوىثانيةبولسبرؤيةعليأنعمتالذيأنتالمقذس،العماد

وإلىموطنيإلىأعدتني،الطويلةأسفاريبعد،الذيأنت،بكلامه

نفعلألاهنا،همالذينكلكماإمنحني،علي،جدأالعزيزمنزلي

أحيدبأنتسمحلا!ابنكولدىلديكمقبولايكونلاالمستقبلفيشيئا

عنه،الدفاععليناالذيالإيمانوعنليكشفتهاالتيالديانةعنأبدأ

وكلالمفترسةوالحيواناتالنار،ضدالجهادعليناكانلوحتى

أصنافكلاحتمالقوةأعطنيمضطهدونا؟اخترعهاالتيالعذابات

اسمكأجلومنأجلكمنللفع!مأهلأأرىإجعلني؟والموتالتعذيب

للذينتخمئصهاالتيوالأفراحالنعيمملذاتفيذلكبعدأشاركوأن

.(1لديكأعزاءهم

العبادةقمة48.

فيمختلفةمحادثاتللعذراءكانتالنحو،هذاعلىتكلفتوبعدما

وكانتيوكلية.أفهامعالمسيحيةالحياةومسلكالإيمانموضوع

وهذه.سلوقيةإلىذلكبعدوتوجهتعودتها،قبلماتقدتاميرشى

جهةمنالجبالمدخلعندتقعوهيإيشورية،عاصمةهيالمدينة

أتيا،شاسعةمناطقيرويالذيكاليدنوسنهرمنقريبةإنهاالشرق

واختارت.إليهايصلأنقبلكثيرةمدناويجتازالبلاد،داخلمن

ويوحناإيليااختاركما،المدينةتلكقربجبلقمةلإقامتهاتقلا

وواجهتالصحراء!والآخرالكرملواحدلهما،إقامةالمعمدان

دوماالثائرةالأمواجوسطفييتمركزكانالذيساربيدونالشيطان

وبوحيبأضاليله،الإيمانعنالأهاليأبعدوالذيالشاطىء،ذلكعلى
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علىوالمشرفةالقلاعحارسةمينرثة،ضدذلكمثلوفعلت!كاذب

البشرعبادةهوضع،بالترسمزؤدأتمئالها،كانوالتي،الحرب

والمضفلين.الجهلة

الأرضحيةدخلت94.

الإيمانوصايامعفمةاالمسيحيسوعبكلمةطويلأبشئرتوبعدما

الرفي،جيشعدادفيإياهمومجندةالبشرمنجداكبيرأعددا

آنطاكيةفيبطرسصنعها)كالتيكثيرةمعجزاتحفقتوبعدما

فيالممتازاللاهوتيويوحناكها،الأمموعندأثينةفيوبولس،وروما

حئةدخلتبلشهرتها(،تخبر)كماالعاديةبالطريقةتمتلم(،أفسس

فيلاستقبالها،اللهإرادةمنبفعلي،انفتحتالتيالأرضتماما

منساطعةبأعمدةومحاط،المقدسةالليثورجيةماندةفيهبنيتموضع

الفضئة.

وخيراتأنعامينابيعالعذرفي،رفقهاقناةمنكما،تتدفقهناكهن

وعاهاتهم،أمراضهمشفاءذلكفيويجدونإليهايتضزعونللذين

بذلكاللهسمح!اذا.إليهايحتاجونالتيوالمعوناتالشياطينطرد

هذهاخركتابفينرويفسوفتقلا،المغبوطةساعدتنالىاذا

.بالإعجابجدأالجديرةالمعجزات
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بلناباأعيال

مرقسيوحناأنيزعمالذي،النصهذا

فيوتلميذهبرناباأسفاريروي،وضعه

فياستشهادهويسردمختلفةبلداب

إلىيعودربماالقبرصيه.سالامين

.مالخامسالقرنهنالثانيالنصف

والطبيبالرحومالراعي،المسيحيسوعمخفصنامجيءبعد

يستطيعلاوالذي،مديحبكلالجديرا!دس،السزهذابعد،المعين

بتقوىوضعواالذينالمسيحيينبينالإيمانانتشرقول،أيتفسيره

هذهورأيتتأطت،وقد!المسيحيسوعبإشارةودمغوارجاصم،

وفكرتالرلبةلخدمةنفسيتكرشإلىوسارعت،العظيمةالأحداث

وسمعت.رايتالتيالأسرارأرويأنالضروريهنبأن

العماددؤبا.ا

فيقبلاكنت،وبولسبرناباالرسونينتبعالذييوحنا،أناإذا،

بوساطةالقدسالروحنعمةفيشاركتلكننيكيرثس.الكاهنخدمة

إليه،اللهدعاهمفاضلونرجالوهم،وبولسوبرنابا،بطرسالرسول

رجلنظريأمامقمرالعماد،بماءرششتوبعدماالعماد.ومنحوني

تغيرسوفيوحنا؟ياجيدأ،"تشخعلي:وقال،أبيضثوبايرتدي

التيوالظلمات،العالمفيمجدكيعلنوسوف،مرقسلتدعىاسمك

نأيجعلالذيالذكاءأعطيتوقدمنههستطردعقلكالبدءفيدخلت

."اللهأسرارفهماستطاعتكفي
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برنابا،قدميإلىولتتكله،بجسديارتجفت،ذلكرأيتعندما

كان.الرجلذلكهنسمعتهاالتيوبالأسرار،رأيتبماوأنبأته

برنابا،إلىالنثهذافيهانقلتالتياللحظةفيغائبابولسالرسول

و)علملأحد،الرؤياهذهكشفعدمعلى!إسهربرنابا:ليقالوعندها

لقد،جيدا"تشخعلي:وقال،بالذاتالليلةهذهفيليظهرالرفيأن

أمتك؟عنالانفصالوعانيت،اسميأجلمنللموتنفسكعرضت

إذأاحتفظ."إلهيةأسرارلهكشفتفقدقربكما،الذيالخادمهذاخذ

تفسيريحملوقتسمعتشيأتيوبمارأيتبمابني،يا،داخلكفي

الأمور.11

بولسعناد.أ

أورشليم،فيعدةأيامالبثنا،الكلماتبهذههكذاطمأنناوبعدما

ثلاثةهناكمكثناوبعدما،سلوقيةقصدناومنها،أنطاكيةإلىوجننا

عبرتجوالاتهمافيورافقتهما.قبرصجزيرةإلىأبحرنا،أيام

مدينةوهيبرغا،إلىأوصلنا،قبرصغادرناوإذ.بأسرهاالجزيرة

نحوالتولجهوأردت.شهريننحوأقمتحيثبمفيلية،أعمالمن

وقد،وعلمت.بذلكلييسمحلمالقدسالروحلكن،الغربمناطق

ووجدتفقصدتها،"أنطاكيةفيكاناالرسولينأن،قبرصإلىعدت

بولسعلىبرناباواقترح.وأسفارهأعمالهتعبيرهقهبولسفيها

ذلكبعدوالتولجهفيها،الشتاءوقضاء،قبرصجزيرةإلىمعأالذهاب

الصدد.هذافيبينهماطويلنقاشوحدثللاعياد؟أورشليمإلى

البدايةمنذبشخصهماتعلقتالذيأناأتبعهما،انبرناباورجاني

راييستحسنبولسيكنولم.بأسرهاقبرصجزيرةفيورافقتهما

الذينوالإخوة.معهماأذهبأنالممكنغيرمنإنيقولوكانبرنابا،
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وعدتأننيبما،اتبعهماإنعليإنيقولونكانواهناككانوا

وقال،العكسيؤكدبولسوكان.الأرضأقاصيإلىبمرافقتهما

فاسفك،مرقسالملفبيوحنامعكيكونأنتريدكنتإذالبرنابا:

".معنايأتيلنلأنهسأتبعها،التيغيرطريقا

لامعناوسارالإنجيلقضئةخدم"من:وقالبرنابافكرعندها

ياأخذ،فسوف،بذلكسمحتإن!اللهمكارمعنيقصىأنيجب

بولس:قالعندها."أخرىناحيةمنوأنطلق،معيمرقس،بولس

.11القدسالروحيؤازرناسنمضيكماتماما،اللهبنعمة"إمض

برناباوداع3.

قالالذيبرنابا،كما،وناحبولسوبكىاللهإلىوصفياوجثيا

إلىنستمرأنحياتنامعاعزضنابعدماالمناسبمن!كان:لبولس

صل،بولسيا،ذلكخلافارتأيتأنكوبما؟الرجالهؤلاءبينالنهاية

الوجهعلىالعملهذالإتمامالقوةليعطيني،أجليمناللهإلى

نفسيكزستكيفتعلملأنك،الراحةذلكبعدويمنحنيا!مل،

جزيرةإلىراحلإنني.فيكاللهوضعهاالتيالنقموخدمةلخدمتك

لنأنني،بولسيا،وأعلم!الشهادةملاقاةبهدفوأقصدها،قبرص

".أبداثانيةأراك

بولس:قالعندها.الرسولقدهيعندارتمىوقد،بمرارةوبكى

إلىالذهابمنبرناباتمنع+لالي:وقال،الليلةهذهليظهرالرفي"إن

كثيرينأشخاصأيهديبحيثستعملالإلهيةالقدرةلأن،قبرص

النعمةتعضدك،أورشليمإلىفاذهبأنت،اما.الإيمانبمواعظهناك

فيلكيكشفوسوفالمقذس،المكانفيللهلتسجدلك،أعطمتالتي
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ذلكهبعدالسلاموتبادلنا".استشهادكيتمانيجبموضعأي

معه.برناباوقادني

أشقفسيامة4.

قصرإلىوقدمناجبالأ،اجتزنااللابيتيين،مدينةهنخرجنا!اذ

هرقليونههناكووجدنا!تيمونكانحيث،لامباديستوميشفى

اهله.لرويةجاءوقدتمارية،هدينةهنكانمنه.بالقربفارتحنا

مدينةفيصادفهانسبقلأنه،إليهنظرإذبرنابا،إليهوتعزف

وأبدلاالمدس،الروحمنحاهفمد؟بولسمعهناككانعندماالسمم!ن،

وأشسنا،قبرصجزيرةفيأسقفأوسمناههيىقليون؟باسماسمه

الذينالاخوةاللهبكلمةوبمثئرناتاماتوم،مربكانكهففيكنيسة

فيها.اجتمعوا

بالمالج"ه"المغطىأيكيونودسهالمدعوالجبلذلكبعدواجتزنا

خادم،رودونالمدعووجدناحيث،القديمةبافوسمدينةإلىوقدهنا

وصادفنا.المسيحيسوعإيمانإلىاهتدىوقد،تبعناالذي،الهيكل

ورأى،بافوسمدينةهنقادمأكان،يشوع-باراسمهيهوديأذلكبعد

؟بافوسندخليدعناولم.إليهوتعزف،بولسمعبرنابامضىمافي

كوريوم.يدعىموضعإلىإذأفعدنا

جبليإنهيار.ه

المدينة،منقريبأكانجبلعلى،كريهبعيداحتفالأهناكمنورأينا

واستدارعري،حالفييركضونساءرجالهنجمهوركانفقد

منالجزءالفورعلىفانهار،غضبهعنوعئرذلك،راىوقدبرنابا،

عددوقتلهكثيرونموموجرحهالشرقناحيةإلىكانالذيالجبل
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ولم.هناكمنقريبأكانالذيأبولونهيكلإلىالآخرونوهربكبير؟

دخولنايشوع-باراهاجهمالذيناليهودمنجدأكبيرعدديطق

وارتحنا،قربهسنديانةتحتالليلفقضينا.كد!يومالمدعوالموضع

.هناك

ابرص،وكانأرسطوخيوس؟فيهكانقصرإلىقدمناالغدوفي

إلىوأرسلاهاسقفأ،رسماه،انطاكيةفيوبرنابابولسشفاهواذ

ولبثنا.الوثنيينمنالكثيركانوحيث،قصرهكانحيثإلىقبرص

إلىقدمناهناكومن.الجبلعلىيقعكهف،فيأمضيناه،يومأقربه

عديميونساةرجالأ،المشركينمنجداكبيرأعددأووجدناأماتونت،

لإلههم.تكريما،هيكلهمفيالخمريريقون،الأخلاق

فلمضدنا،اليهودوأهاجأيضا،هناكإلىذاكيشوع-باروتوخه

تكنلم،عاماثمانونعمرها،فقيرةأرملةلكن"المدينةندخلأنيريدوا

فيه.ساعةفأمضينامنزلها،فياستقبلتنا4الوثنيينأخطاءفيتشار&

حيثالهيكلذلكلاعنأقدفيه،غباربرنابانفضمنه،خرجناوحين

كريهة.بطقوسيحتقلكان

جزيرةإلىمنطلقةسفينةهناكوجدنالاوديسية،إلىهبطا!اذ

أبدأنستطعلم،معاكسةوالريحلكننامنها"الافادةفأردنا،قبرص

وإذكورسيتيوم،إلىوقدمنا.الذهابنريدكناحيثإلىالوصول

ساعة،خلالهناكارتحنانبع،فيهموضعفيالشاطىء،علىبقينا

نأيعرفكانالموضعذلكفيأحدمنمالأنلأحد،أنفسنانظهرولم

ذلكوبعدإيشورية،إلىقدمنا،هناكومن.بولسعنانفصلبرنابا

عاصفة،هئتوقدأيامهثلاثةهناكوتومفنا.بيتيوزةاسمهاجزيرةإلى

أوفيموس.اسمهرجلبيتهفيواستقبلنا
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المسيحبةثوب6.

سا"لناادخلناهاوحينأنيمالريوم،ئدعىمدينةإلىذلكبعدوقدمنا

عليكما،الذيالثوب*إطرحابرنابا:فاجابهمانحن،فنمشركان

لهذاجدأودهشا."دومابهيةوتظلأبدأ،تتمرقلاثيابأفا"لبسكما

برنابافقالسنعطيهما،الذيالثوبذلكهوماذاوساملانا،الكلام

يسوعالربمعتصالحتمادياذابخطاياكما،اعترفتما"إذالهما:

الفساد."منمنزهادومأيظلالذيالثوبذلكتنالان،المسيح

وقالا،القدسالروحإذاكمشهماوقدبرنابا،قدفيعندوانطرحا

النبعإلىفأنزلهما.،الثوبهذاتعطيناأن،أبتاهياإليك"نتوشلله:

هنفتحثقا،القدسوالروح،والابنالآب،باسموعمدهماالفوراعلى

وقذما.برناباعنهحدثهماالذيالمقذسالثوبذلكيرتديانكاناأنهما

كبيرأمكسباذلكوكانالفقراء،علىفوراوزعهاالتيأموالهماله

الأموروعفمناهماحئيناهما،الشاطىء،إلىنزلناوعندما.للبحارة

واسمهأحدهما،وكانوباركناهما؟،أجلهمامنوصلينا،الإلهية

بذلك.يسمحلمبرنابالكن،بنااللحاقيريد،اسطفان

قبرصإلى7.

ودخلنا،قبرصجزيرةإلىووصلناذلك،بعدثانيةوأبحرنا

خادميوأرسطون،تيمونهناكووجدناسياتة،كروميايدعىموضعأ

،شديدةحمىيعانيتيمونوكان.فاستضافانا،المقذسالهيكل

قدبرناباوكانحالأ.شفي،يسوعلاسمدعونا!اذ،مباركينفلمسناه

وأعماله.يسوعاقوالروايةالمحتويالكتابالمغبوطمتىمنتلفى

كلمنفورأفينقذهم،المرضىكلعلىالكتابهذايضعوكان
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مدينةإلىذلكبعدومضينا.لناالممنوحةالنعمةبفضيلةالامهم،

ئردلم،الأوثانمسرحفيبباخوسياتيحتفلكانوإذاللابيتيين،

وقبم،البابعندقليلأارتحنالكننا،مدينتهمندخليدعوناأنالسكان

مرضه.منشفيوقدمعنااتيمون

مجتازين،المكانذلكمغادرينالسيتيين،مدينةإلىوقدمنا

كبيرجمعوكانعنه،تحذثناالذيذاكتيمونيرافقناوكان"صحاب

للصخب.هناكيستسلم

اليهودتعليم8.

يستقبلناولمأقدامنا"غبارنافضينالمديتة،وراءهاإلىوعبرنا

مجرىجانبإلى،المدينةبابعنبعيدغير،نرتاحساعةولبثناأحد،

المدعوالموضعوبلغناسالاهين،مدينةإلىبحرأذلكبعدوقدمناماء.

ويقيمون،الأوثانعبادةفيغارقينالبقعةتلكسكانوكانالجزر.

التبشيروعفمناههرقليون،ثانيةهناكووجدنا-لهتهم.تكريماذبائع

واحلال،كنائستأسيسعلىوعملنا!المسيجيسوعبإنجيلبغيره

سالامين،مدينةدخلناداذ.الإلهيةالخدمةعلىمثابرينفيهاخذام

يشرحبرناباوأخذبيبلياااسمهمجاوريهوديمعبدإلىمضينا

اليهود.ويعلمالمغبوطمتىمنتلقاهالذيالكتاب

برناباإحراق9.

اليهود،منالكثيرعلمقدوكانينتموع،-بارقدميومينوبعد

للحاكمليسفمهبرناباوطلب،الغضبملؤهاليهود،جمهوركلفجمع

ينوونوكانوابأغلالوقيدوه؟بالرسولإذأاليهودفامسك.هيباتيوس
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قريبجيبوساوس،المدعوأنعلمواوقدلكنهم؟الحاكمإلىاقتياده

جروا،قبرصجزيرةإلىالوصولوشكعلىكان،نيرونالامبراطور

!وأحرقوه،الريففياليهوديالمعبدخارجإلىبرناباالليلخلال

لفوهالرماد،هذااخذواواذ،رمادااستحالتحتىعظامهأنبحيث

البحر.فيإلقاعهقاصدينرصاصمنإناءفيوضعوه،بكفن

كهففيدفنه0109

معأتيت،مواتيةبرهةليلأوجدتوقد،مرقسالملفبيوحنا،وأنا

وإذ،الجبالقصدنا،الثمينالرفا!ذلك؟وحاملينورودون،تيمون

معهناكوضعناهجدا،خفيموضعفيواقعكهفعلىعثرنا

الساعةتلككانتمتى.القديسمنالرسولتلفاهاالتيالكتابات

بايني،شهرمنعشرالسابعاليوم،السبتمنيومثانيليلأ،الرابعة

حزيرانمنعشرالحاديواليوم،واثنينمنةالعام،المصريينبحسب

.الرومانبحسب

الجزلرةمغادرةا.ا

اهتموااليهودلكن؟الموضعذلكفيالوقتبعضمختبئينولبثنا

مشقةبذلبعدعلينا،العثورفيأخيرأنجحواوإذعنا،بالبحثكثيرأ

القصرهذاقربواكتشفناليدرانوم؟يدعىقصرحتىلاحقونا،كبيرة

ولبثنا،أعدائنامنالإفلاتهكذاواستطعنالجثنا،حيثأخر،كهفا

اليهود،انسحبوعندما،أيامثلاثةخلالالكهفهذافيمختبئين

ليمنيت،يدعىقصرإلىوقدمنا.الموضعذلكوغادرنامنهخرجنا

إليها"صعدنامصريةسفينةهناكووجدناورودون،أرسطونومعنا
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كلمةمعلمافيها،أقمتإليها،وصلنا!اذ،الإسكندريةإلىوأبحرنا

إياهعفمنيبماومبشئزألهمموضحأ،إليهالجثواالذينالإخوةالله

والروح،والابنالآب،باسمالعمادمنحونيعندماالمسيحيسوعرسل

عليساكبينمرقسإسم،اسميغئرتوقد،أعطونيوعندماالقدس

لهولمجده؟اللهبنعمةكئيرونرجالإليهئقادبأنأملالذيالعماد،ماء

امين..الآبدينأبدإلىالتكريم
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الثالثةبهـلللىللللالة

نثلطبنلال!وال!

مكفلاجزءا،الأصلفي،كانتالرسالههذه

نمنعلىحديثاعثز.بولسلأعمال

.مالئالثالقرنإلىيعودمنهايوناني

اللاتينية،إلىترجمتهاكانتفيما

زمنمنذمتوامرةوايارمنيةوالسريانية

السريانيةالكنيستاناعتبرتها.طويل

محتواها.قرونخلالاشرعيةوايارمنية

تشفرالغنوصية،ضذمهفةهرافعة

وإلوبيوس.بسمعان

بولسإلىالكورنثيينرسالة

تيوفيلوسأوبالوس،نيميسوس،هعه،الذينوالكهنةأغناطيوسمن

سمعانئدعيان،رجلينإن.سلام،بولسالأخإلىونومسون،

بأمواليالايمانببراعةيعكرانوهما،كورنثيةإلىجاءالىالوبيوس،

ممالالةاقوالانسمعلملأنناعليها،تجيبأنيجبمقنعةبىمفسدة،

منكسمعناهماإلانعلملاإننا.الأخرينالرسلمنبكئيروأقلمنك،

أشفقالصدد،هذافيإنما،.بأهانةبهونتقئد(،)الرسلالآخرينومن

مرةنسمعكاننريدإننامعنا.بالجسدتزاللاانكبماعلينا،الله

إننا.لزيارتناشخصيأتعالاو،الحقيقةسريعأإليناأكئمث؟اخرى

.الشيطانمنينقذناسوفوبأئهيظهر،سوفوبأنهبالربئ،نؤمن
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الأنبياءقراعةإنيقولانلأنهما،خاطئةالرجلينهذيناقوالإن

قيامةوينكران،القدرةئميليساللهانويقولانواجبأ،ليست

المسيحيسوعأنوينكران!اللهخليقةالانسانإنيقولانولاالجسده

بل،اللهصنيعةالعالمإنيقولانولابالجسدمريمالعذراهولدته

لتظلززناهتعالاوسريعأإلينااكتمث،الأخأيها،هكذا.ماملانكة

امامالرجفينهذينجهلويشاعالعار،منمنزهةكورنثيةكنيسة

العظيم.لخزيهماالجميع

الكورنثيينإلىبولسرسالة

جروحهبسببوالتائه،المسيحيسوعسبيلفيافكبلى،بولسمن

رسليسيرانادهشلاإنني.سلام،كورنثيةإخوةإلى،المتواصلة

يفسدونلأنهممجيمه،عندسيضربهمالرفيلكن،السرعةبهذهالشر

الزسلمنتعفمتهماالبدايةمنذعفمتكملقديقذرونها.وقفمااوامره

الرفي.معدومايسيرونكانواالذين

نسلمنالتيمريمالعذراءمنو"لدالربئإنلكماقولوالآن

منالآبإليهاارسلهلقد.القدسالروحبذلكبمثئركماداوود،

منويقيمنا،جسدءبجسدهكللخفصبالعالميسوعليئحدالسماء،

الإنسانانعلىظاهرمثالثمةليكونشخصهوابان.الأمواتبين

فيليبقىابئغي،بلههلاكهفيي!زكلمالإنسانوانالآب،خلقه

والذيالمسيعيسوعربناأبوهوالذياللهلأن.التبنيبيدالحياة

الخطينةعنليكفواانبياةاليهودإلىاولأأرسلالأموركلفييسود

الزسلواعطىإسرانيل؟بيتتخليصيريدكانمنعدلويدخلوا

العالم.هذافيومولدهاللهبعبادةليبمثئروا،القسسالروخ

http://kotob.has.it



902اللاوديسيينإلىبولسرسالة

http:// kotob. has. it

بهـلللىللللالة

يلددللقفى4ل!!اال!

6(،)4،الكولوسييينإلىالرسالهفي

إلىبولسمنرسالهإلىإشارة

هذهالتاليةواعتبرتاللاوديسيين،

هخطوطاتكلنجدهاأننابماالرساله،

نأإلا.باللاتينيةالمقذسللكتابعذة

القرنقبلماإلىتعيدهالااخرىهصادر

هنجملبضعتستعيدوتراهام.الرابع

الباحثنبعضويقول.الشرعيةالرساله

الغنوصيلمرقيون،تكنلمإنإنها

.تلاميذهلأحدالاقلعلىفهيالشهير،

منبل،إنسانبواسطةأوالبشرمنلاالمختارالرسول،بولسهن

النعمةلتكنلاوديسة،فيالموجودينإخوتهإلى،المسيحيسوع

المسيج.يسوعوبسئن!ناالآب،اللهبرأفةلكموالسلام

فيومثابرونأمناءانكمعلىصلواتيكلفيالمسيحيسوعاشكر

اليومفيعنهاتتلفونهاالتيالمكافاةانتظارفي،صالحةاعمالمزاولة

الأخير.

فيإليكمياتونللذينالباطلةبالخطبتتزعزعونانفسكمتدعوالا

لكم.اعلنهاالتيالإنجيلحقيقةعنليحو!لوكم،خادعةمظاهر

كعمالأخيرأيبلفونتلاميذيحقأهمالذينبأنيسمحاللهلكن

تجعلهمالتيالصالحة.الأعمالممارسةفغويثابرونذاك،الانجيل

الأبدية.الحياةيمتلكون
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هنمعروفةالمسيحيسوعاسمأجلمنأحملهاالتيالأغلالإن

بالخلاصتزودنيأنهابماكهوعزاثيكلهفرحيوتكوقالجميع

.الأبدي

فيكم"القدسالروحصاغهاالتيالصلواتتأثيرإليهانظرماوهو

وسيكون،المسيحبيسوعأحياأنحياتيمت،وسواءعشت،فسواء

.فرحباعثإلغبالنسبةالموت

بروابطهئحدينكلنالنكونكلنا،علينارحمتهيسكببأنأمل

نفسها.والروحنفسهاالمحئة

هذهلكمفلتكن،وسطكمفيالربكانإذا،أحبائيياإذأ،أنتم

فيكم.يفعلقناللهلأنابديأ؟فتحيون،بمخافةاسلكوا،المشاعر

علىالأموركلفيإسهروا!الخطيئةمنمنزهةكهاأعمالكملتكن

دنيئةبرباحالاغتناءوتحاشوا،رئناالمسيحبيسوعتغتبطواأن

ومعيبة.

الله.منمعروفةكلهاطلباتكملتكن

كاملة،ئمهااعمالكملتكن!المسيحيسوعمعرفةفيراسخينكونوا

للرفي.ومرضئةصامبة،طاهرة،لانقة،حقيقية

السلامفيكونمنا،وتلثيتموهتعلمتموهبماقلبكمفيإحتفظوا

معكم.

عليكم.يسفمونكهمالقذيسون

أمين.؟معكمالمسيحيسوعسئدنانعمةلتكن

نأوعلىالكولوسئيين،إلىالرسالةهذهتوصلواانعلىإحرصوا

لهم.كتبتهاالتيتلكبانفسكمتقراوا
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وللليندهصبهـللل!مداللل!ات

.م038العامنحواللاتينيةفيوضعت

8)منمجموعه ju-LU II6وسينيكمن

جدأ.شعبيهسريعأوغدت(،بولسمن

يجلالاخر.لبعضهاخلافأمؤزخبعضها

عقيدة\،الرواقيالفيلسوف،سينيك

أسلوببتحسينينصحهلكثه،بولس

كتابته.

عهدفيروماحريقعنحديتفيها

الذيالدمارعنمهمةوإيضاحات،نيرون

أحدثه.

الأولى2الرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

صديقنامعامستحادثنا%نناأبلغتبأنك،بولسياأعتقد،

نحو)توفيالأصلالفينيقيالقيسيونيفشوناشسهفلسفيمذهبالرواقية

السعادةالحكيميقتبلبحيثللقدر،والفرحالحازمالخضوعيعفم.(..مق264

العالمانتظامفيومشاركأألطبيعة،معدالمبتناغمعانشأانفسهبالصفاءوالبلوى

الذيإيرونيموسللقذيسالتاليالتمهيد،المخطوطاتبعضفيالأولىJLالريتقذم

الرواقيتلميذ،قرطبةمن،سينيكائيوس"لوسيوس.للمراسلاتضمانةيعقبر

لوالقذيسينهقاسمةفيادرجهلاجدأعفيفةحياةسلك،لوكينالشاعروعئمسوسيون

التي،بولسإلىسينيكومن،سينيكإلىبولسمنالرسانلهذهذلكإلىتدفعنيلم

بالمرتبةخاصتهبينيحظىانيتمنىبانهيص!3!الرسانلهذهفيكثرناسيقرأها

جدأنافذةوشخصم!هندرون،معفمانهرغمعلمالمسمحي!ن،لدىلبولسالتينفسها

."بالشهادةوبولسبطرستكللمنعامينقبلنيرونأعدمه.عهدهفي
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بعضمعيكان.مختلفةأخرىأشياءوعنكتاباتكعن1لوسيليوس

انضثمحين2،ساثوستحديقةإلىولجثناعقائدك،يشاطرونكالذين

الذينالقومرأواوقد،هناكمنيمزونكانواأشخاصصحبتناإلى

تعلمه.أنأريدماهذاحاضرأ؟تكونأنتمنينابالظكيد،.عنهمتكلمت

الرسانلتلكبعضفيكثيرةأشياءقرأناحينأي،كتابكقرىءحين

فيتحضوالتي،مقاطعةعاصمةإلىأومامدينةإلىوخهتهاالتي

أتصورلا.تمامأعزيمتناتشددت،الأخلاقيةالحياةعلىرالعشكل

إلينا،تصلبواسطتكلكنهامنك،اتيةعنهاتعئرالتيالمشاعرأن

تتوفجاللذينوالسماحعظمتهاإنفكر&.منأحيانأتأتيأنهاويقينأ

التيالأجيالأنأصذقأنمعهأستطيعلاأكادحدإلىهمابهما

يا،أتوقإنني.بهائهااحتمالعلىقادرةوتصلحهاتهذبهاأنعليها

.جيدةصحةفيتظلأنإلىأخي،

الثانيةالرسالة

،سلام،سينيكإلىبولسمن

إلىكانلوالحالفيلأجيبوكنتبسرور!رسائلكأمستلفيت

وبمن،متىتعلملأنك.إليكإرسالهأريدكنتالذيالشابجواري

ألاإذاأرجوك.أمرناوتفويضالإسرارعليناولفنوقت،أيوفي

أستخدمه؟الذيالشخصاختيارإلىأنتبهحينأهملك،أننيتفترض

إنني!معينموضبموفيلديكجيداترحيبالقيترسالليأنإليتكتب

ناقذ،أنت.الإجلالبهذارجلرضىبنيلسعيدانفسيأعتبر

سينيك.كتبأهئملوسيليوس"هإلى"الرسانلإليهالمرسالة-1

.مالرابعالقرنفيذروةعرفت.فيهاوسكنواالأباطرةوامتلكهاسائوستأقامها-2
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لتتكلمكنتما،عظيمسلطانكلهمالناسعلىلهأميرومربيورواقي،

الحقيقة.عنتعئرتكنلملوهكذا،

.جيدةبصحةطويلأتحتفظأنأتمنى

ألثالثةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

أنويأقسامها،حسبنظمتهاوبعدما،المجلداتبعضرئبتلقد

أذنايعيرنابحيثأمرناوشئرالقدرحالفناوإذالقيصر،قراعتها

هذهمعألنحضراخريومالكعينتوإلا.ذلكحضرتربما،صاغية

أولاوإياكأتشاورأنقبلالنصذلكأريهأنأستطيعلاإنني.المهمة

أستطيعلاأننيلتعلمسوء(،عاقبةدونمنبالأمرالقيامأمكن)إذا

بولس.الأعزأيها،جيدةصحبمافيكن.عنكالاستغناء

الرابعةالرسالة

،سلام،سينيكإلىبولسمن

ولا،حضوركإلىأتشوق،رسائلكفيهااتلفىالتيالمراتكلفي

المجيءأخيرايمكنكوحين.معنادومأبرؤيتدسوىاخربشيءأمكر

!ونمنبعدثانيةالتلاقيفينرغبسوفبعضا،بعضناوك!

.جيدةصحةفيتكونأنأودإبطاء.

الخامسةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

التيالأمورهيما؟يجريماذا.جداطالالذياختلاؤكالمنالقد

القديمدينكعنتخلئتلأنك،الامبراطورةاسخطأهوبعيدأ؟تستبقيك

وفلافيوستاسيتالمؤزخينبحسبتهؤدتانهايبدوالتي،الثانيةنيرونزوجةبوبية،-1

.جوزف
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

الطلبإلىإذأيدعوماثمة؟الآخرينتهديولأنك،القديمةوشيعتك

.جيدةصحةفيكن.الخفةلاالتفكيرفعلذلكاعتبارمنها

السادسةالرسالة

،سلامولوسيليوس،سينيكإلىبولسمن

التيالأمورفيللحديثوالريشةالحبراستعمالمسموحاليس

والآخر،ويعرضهماأمرإلىيشيرالمواضيعتللأحدعنها؟ليكتبت

يفهموننيأشخاصابينكمأنأعلمحينخصوصارأييإنه.يوضحه

أنهمسيماولاالجميعتقديرينبغي.وعندنافيناكانواانهملوكما

صبراأبديناإذا.علينابالعدلالحكمبفرصةللإمساكاستعداداأقذ

ناحية،كلمنغالبيهمالبقاءإلىنؤولفسوف،الاخرينهؤلاءحيال

صحةفيكونا.ذنوبهمعنيكفرونالذينأولئكمنيكونواأنشرط

.جيدة

السابعةالرسالة

،سلاموتيوفيلوس\،بولسإلىسينيكمن

إلىبهابعثتالتيالرساثلبقراعةكثيرأتأثرتبأننيأعترف

متعاونين،ننشرهابحيثلنعش2؟والأخيينوالكورنثيينالغلاطيين،

مشاعروعليكفيكيفيضالقدسالروحإن.الإلهيالح!ثمع

فائقة،أمورعنتعئرحينإذا،أود.احترامبكلجديرة،وساميةرفيعة

أخي،ياشيئأ،عنكأخفىولئلاجلالها.عنالأسلوبأناقةتغيبألا

تيموتاوس.ربماالمقصود.بولسصحبةفيتيوفيلوسمنليس-1

إلىالثانيةالرسالةفيأخايةإلىإشارةبلالأخيين،إلىمحددةرسالةمنليس-2

الكورنثيين.
http://kotob.has.it
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تأثر1أوغسطوسبأنأعترف،نفسيعلىملامةليتكونولئلا

كانت،الفضيلةميمسيرتكبدءعرضعليهقرىءحين.بصثماعرك

بمشاعريحس2،منتظماتعليمايتلقلمرجلأبأنمندهشأنهكلماته

قدالذينبلسانوليسالأبرياءبفمتنطقالاالهةبانأجبتهوقد.كهذه

الذيالريفيفاتينيوس،مثللهضاربا،معرفتهماستخداميسي!ون

وبولوكس.كاستورأنهماتبينثمرجلانرياتحقولفيلهظهر

.جيدةصحةفيكن.كافعلمعلىويبدو

الثامنةالرسالة

،سلام،سينيكإلىبولسمن

نأأجهللاكنتوإن،نصيحةبإعطائكبل،بتأنيبكلا،ليإسمح

بها.الإعجابعنفعلايومايتوقفقدلكنهبعقائدنا،معجبقيصر

أفكارأعلمهإلىتنقلأنأردتحينخطير،بأمرقمتبأنكأعتقد

نأأمكنكيف،الوثنيينالهةيعبدأنهفطالما،ومعارفهلدينهمخالفة

بتفسيرإلافهمهاحسنلاماهذاالأمور؟بتلكإعلامهمناسبايبدو

هكذاالتصزفإلىتعودألاأرجوك.بيمفرطاتعلقاتصزفك

تهينلئلالي،تكنهاالتيالموذةفي،الاحتراسينبغيمستقبلا.

شعرتقدتكونالتيالإهانةالامبراطورتوقففلنثابر،فإذا.المولاة

،امرأةكانتإذاإنما،للسخطتستسلمفلن،ملكةكانتوإذا.بها

.جيدةصحةفيكن.مهانةنفسهافستجد

نيرون.أي-1

إليه.الموحىالجهلامامالكلاسيكيةالثقافةفعلردة-2
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التاسعةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

أريتبأننيرسائليعبربعملكتأثرتقدكنتإذاأنكأعرف

بالذاتالأمورلطبيعةبلشخصيأ،أنتبسببكفليسلقيصر،رسانلك

إنني.الما!لوفةوالعاد)تالاصطناعاتكأعنالناسأذهانتحولىالتي

الصدد،هذافي،منحتنيكثيرةأمئلةلأن،اليوملذلدأندهشعدتما

الماضي،في،تصرفتكنتوإذامجددا؟إذألنعمل.أكيدةمعرفة

مسامحتي.أسا"لكفإننيكبير،بتساهل

،جيدةصحةفيكن".اللفظيةالغزارةفي111،كتاباإليكأرسلت

بولس.الأعزأيها

العاشرةالرسالة

،سلام،سينيكإلىبولسمن

أقوم،اسمكقبل)سميوأضعفيهالكأكتبالتيالمراتكلفي

صزحتكماعلي،ان.الدينيةعقيدتييناسبولااللوميستحقبامر

أقزهما،شخصكحيال،وأراعيللئى،كلاأكونأنغالبأ،بذلك

إليهمرسالةيوجهمنعلىأنأي،الشيوخلتكريم2الرومانيالقانون

التصوففيراغباأظهرأنأريبلاإنني!الأخيرةالمرتبةيختارأن

فيكن.إليكيعودالذيالتكريمعنكأمنعوأن،حيالكبدناعهطوعا

جدأ.المخلصالمعفمأيها،جيدةصحة

العنوانولحمل.مالسادسالقرنبعدصدربكتئبعلاقةلهربماإلينايصللم-1

سينيك.منمقاطعمتضضنأ،نفسه

الأرجح.علىغرفالمقصودمجهولقانون-2
http://kotob.has.it
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\عشرةالهاديةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

وبصديقي،بشخصياتحدتانكلوالأعز.أيها،بولسياأخييك،

وددتإذا،أقول،الهدفلهذااختيروالذيالنبوغالفائقالرجلأنت

حميم،شكلفيبيالامتزاجبل،الأشكالبكلبيالائحادفقطليس

الأعلىالجبالذروةأنكوبما.لسينيككبرىفائدةذلكيكونفسوف

إليلينظرمنكيكفيماقريبأكنتإذاأغتبطأنتريدألاوقمتها،

مطلعفيتدؤنبأنجديرغيرإذأنفسكتعتبرلالك؟أخرشبيها

تعلملأنكبي،استخفافااختياريقاصدأتبدوأنمنخوفأرسائلنا،

كن.قربكمكانيقربيمكانكيكونأنأريد.رومانيمواطنأنكجيدأ

بولس.الأعزأيها،جيدةصحةفي

عشرةالثانيةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

الأمروأنمتا!لضالستأننيأتتصؤر.بولسالأعزأيها،أحييك

ينظركلهالشعبلأن،براعتكعلىعذاباتفرضحدادمدعاةليس

منيطرأماكلبأنمعتقدأ،العقابجدأومستحقأجدأمنحرفاإليك

،حازمبعقلالمصيبةلنتحم!إنما؟صنعكمنهوالمدينةفيشؤم

يمكنلابهجةتضعأنإلىالقدر،لناتركهاالتيالحلبةولنستخدم

إبن،المقدونيتحفلتالقديمةالعصورإن2.لبلاياناحداعليهاالتغلب

اخرىيدصنعتبدوومحتوىنبرةكهاالرسانلعنتمامأتختلفالرسالةهذه-1

عشرةالثانيةبعدأحلوهاالمراسلاتنأقليمعظم

http://kotob.has.itالمسيحي.الخضوعمنهناتماماقريبالرواقيالإستسلام-2
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الإسلاميةالمهتدينمكتبة

إلىايضاعصرناواضطر1"ودنيسداريوسوالفارسي،فيليبس

واضحةإثباتاتإن.أرادوهماكلواستطاعواقيصر،كايوستحفل

كانوإذا.رومامدينةغالباتخربالتيالحرائقتأتيأينمنتؤكد

ممكناكانوإذاسببها،هومايقولأنيستطيعالبشريالضعف

التيالأموريرونكلهمالناسلكان،الظلماتهذهفيعقاببلاالكلام

باعتبارهمللتعذيبأفواجايسفمونواليهودالمسيحيينإن.ئمهاتحدث

الجلادوظيفةالذيكان،ائأ،هذاالطرققاطعإن.الحرائقمشعلي

ليكونمعذ،حجابمقامعندهالكذبيقوموالذيإليهبالنسبةلذة

حشدوسطالموتيصعقهالصالحينبينواحدأأنوكما!لزمنهمثالا

نإ.الحريقويلتهمه،المذنبينكلعنبالنيابةئدانكذلك،المتهمينمن

ستةخلالاحترقتمنازلمجموعاتأربعمنزلأ،وثلاثينواثنينمدة

بصحةتحتفظأنأخي،ياأود،.السابعاليومفيالناروتوفقت.أيام

.جيدة

عشرةالثالثةالرسالة

،سلام،بولسإلىسينيكمن

ولغزية.رمزيةبتعابيرملأىتاليفكإن.بولسالأعزأيها،أحييك

تمارسه!الذيالعملوفيتقولمافيجداكبيرةقوةثمةولذلك

تتوففلاتحضير.ببعضبل،كلماتمنبزينةلا،تجملأنويجب

الذينأنأعنيعنه،تعئرسمعتكماغالباأننيأذكرعذرعند

معنىعنالعصبوينزعونالمشاعرئفسدونالأسلوبأناقةيتصنعون

وتجميلهاليتنتكعلىالسهرتمنحنيأنبالتأكيدأوذإننيالأشياء.

السخيئعملكإتماميكونحتىالاختيار،حسنةكلماتباستعمال

.جيدةصحةفيكن.ينبغيكمامنفذأ

المحاجرالسجونومخترعآفلاطونصديق.سرقسطةطاغية-1
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عشرةالرابعةالرسالة

،سلام،سينيكإلىبولسمن

لذا.الرجالمنقليلاالألوهةمنحتهاأمورلتأملاتككشفتلقد

عرضةماديأجسمالا،جدانشيطابذاراخصب،حقلفيبثقبماأنثر

فيتبقىوالتيتنموالتيلله،الإلهية،الثابتةالكلمةبلللفساد،

تعتبرأنعليك.الآنبعدعنكيغيبلنالحذرلكأثبتهماإن.الأبدية

منتجعلإنك.والإسرائيليينالوئنييناعتراضاتتحاشيمناسبا

في،البلاغةجهةمن،عيبدونمننفسكبإظهار،جديدامؤئفانفسك

أهللدى،العالمهذامنملكلدىوتلمح.المسيحيسوعامتداحات

إقناعهمإن.بلغتهاالتيالحكمةهذهإلىالأوفياء،وأصدقائهمنزله

إطلاقأبينهممنالأغلبيرضخولنوشاقأ،صعباأمراسيكون

يلدالذيالحيويالعنصرذلك،اللهكلمةبهاالممتزجةلتلميحاتك

تئجهنفوسأاللهإلىدوماويجذبالفساد،منمنزهاجديدا،إنسانا

علينا.الأعز،سينيكيا،جيدةصحةفيكن.نحوه
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