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اليوبيلعنتتحدثفهي.الوسطىالقرونإلىتعودروايةبرناباإنجيل

بونيفاسالباباأعلنهيوبيلوأول.سنةمئةكلمرةبهيحتفلونالذيالمسيحى

الشاعرمننصوصالروايةهذهفىتردثئم.0013سنةشباط22فيالثامن

الأولالمسيح""رسولأستطاعفكيف.1321سنةتوفىالذيدنتهالإيطألي

فيبرناباإنجيليدونلملا.الأمور؟هذهويعرفالإيطاليةاللغةيتكفمأنبرنابا

وامتلكنامسيحيهمئةسنةقبلدونتالأربعةفالأناجيل،المسيحئالأولالقرن

ماثم.مب251سنةإلىيعوديوحناانجيلفيمابعضالبرديالورقعلى

فشيئا؟شيئاظهرثممخفياكانالذيألانجيلهذا

الرهبانئة،الحياةفيمرارافأدخلنا،مسيحئراهبدونهكتاببرناباانجيل

فىالأديرةأحدفيأننافاحسسنا،بالعملالصلاةوربطالتجزدعنكلاممع

ذاكفخانيهوذاشأبهالذيالرأهبهذاعلىنتأشفولكننا.الوسطىالقرون

أزمةفىمزرئما.أخروتبع،اللهابنالمسيجيسوع،عديدةسنوأتتبعهالذي

حئهفانقلبطلب،ماينلفلمالكنيسةفىوكرامةمنصبأطلبهوأونفسية

ليهوذافعلكما،رجليهلهيغسلأنمستعداكانالذيلمعلمهوإذلالابغضا

أما،بيدهحياتهينهيأنقبلساعاتلبضعكانتيهوذاخيانة.الرسلولسائر

الكلامأماالهواء،فىيطيرالشفهىالكلاملأن،القرونإلىفتمتدبرناباخيانة

المؤمنينيرافقسمهو.الذاكرةفىيتركزأنقبلالورقعلىفينطبعالمكتوب

العربى.عالمنافىسيماولا

كبيرةمعرفةبالأناجيلعارفشخصدونهمسيحئمؤلفبرناباانجيل

الترجمةبحسبيوردهاالمقذسةبالأسفارعارفهوكما.بتفسيرهاوعارف

لنابقىولكننصوصها،أتلفتالتىالعربيةالترجماتبحسبلااللاتينيه،



برناباإنجيل

التىاللاتينيةالشعبئةأننتذكرهنابعد.وماالثأمنالقرنإلىتعودمخطوطات

914سنةتوفيالذيجيرومالقديسبيدنقلت"العبقري"الكاتبمناأخذ

سفرعنهتحدثالذيبرنابازمنفىوجدتالترجمةهذهأناظنلا.42.-

أختفىثم،الأولىالرسولئةالرحلةحتىالرسولبولسرفيقكانأنهالأعمال

الراهب!هذاشخصفيجديد،منعالقولكنه.قبرصجزيرةفىخيره

الزواجعنمثلافتحدث،المسيحيهأصولهينسىأنالكاتبهذااستطاعما

ألاثنان"يكون:الكتابيقولكماوأحد،ورجلواحدةامرأةحيثالمسيحى

مجاللا".انسانيفرقهلااللهجمعه"ماألانجيل:ويوأصلوأحدا".جسدا

الأناجيلاعتبرتههذا،منشىءحصلوإن،الزوجاتلتعددمجاللا،للطلاق

الملائكةمثليكونونبل"يتزوجونولايزوجونلا))السماءفيإنهئم.زنى

//:httpالسماء.لى kotob. has. it

فىوهي.الوسطىالقرونإلىتعودفلسفيةأفكاراإلينايحملبرناباانجيل

الذيالاستحقاقحول،والقدريةالحريةحولجدالاتتحملبرناباأنجيل

فعلتإن:نقوللأنمجاللا.حسنةأمورمنفعلنامابسبباللهمننناله

رهبانية.روحانيةالنهايةفىهى.العقابإلاأستحقلاخاطئفأنا.أجراأستحق

حقارته،يعرفالذيالرهبانهؤلاءمنواحديسوعأنهوالنظريلفتوما

الذيذأكعلىنشفقبل،عليهنشفقبحيثويتنهد،ويبكيويتذللفيتواضع

إليها.وصلالتىالتعسيةالحالةيصوروكأنه""الانجيلهذاكتب

وأالدياتسارونمنربما،الأربعةالأناجيلمنانطلقكتاببرناباانجيل

الانجيلفهذا.البندقيةفىإيطأليةنسخةمنهوجدتالذيالرباعيالانجيل

كتبأربعةلاواحدكتأثلنايكونوهكذاواحد،انجيلفىالأناجيلجمع

دومارفضتفالكنيسة.يقولونكما،التحريفوبالتالىالاختلافيكونحيث

ليسفالإنجيل".المنفصلة"بالأناجيلوأخذت"المختلطةالأناجيل))مبدأ

المتنوعة!الشهادأتأجملوما،المسيحيسوععنشهادةهو.وروأيةقصة

.حدةعلىانجيلكلنقرأعندمانجدهالذيالغنىرفضرفضهافمن



تقديم7
الذي،يسوعإلى""الحبيبالتلميذ"برنابا"،أوردهمافيجدلدلاإذا،

تأخذولكنها،كاملةتردفالنصوص"."الراهبذاكخيالفىإلالهوجودلا

فىأوالإيطالىالنصفى-العديدةالمراتهونظرنايلفتوما.آخرمعنى

الكتابحرفوااليهود.التحريفعنكلامحيث-عربيةلغةوفىالهامشى

الحقيقئ"الإنجيل"فيقدم"بابرنا"أما.الأناجيلحزفو!والمسيحيونالمقدس

راهولاالمسيحيسوعيعرفلم(("الرسولفهذا.المسيحيسوععاصروكأنه

الرسلمعانطلقتالتيالأولىالكنيسةعنأخذه،اخذهما.رافقهولاسمعهولا

الأولىالحياةفيمميزاتلميذابرناباكانويوحنا.بطرسوأولهمعشرالاثنى

فيالفقراءعلىيوزعوهلكىالرسلأقدامعندالثمنوجعلحقلهباعحين

أورشليمكنيسةإلىوقدمهالرسولبولساكتشفمنهوثم.أورشليمكنيسة

سفرعنهيقولمااحلىوما.انطاكيةفيالانجيلنشرإلىيدعوهأنقبل

الناطقينيخاطبونالتلاميذأخذحينأورشليمكنيسةقبلمن"ارسل:الأعمأل

كلهموشجعهمفرح،اللهنعمةورأى(أنطاكية)إلىجاءفلما.أليونانيهباللغة

الروحمنممتلئاصالحا،رجلابرناباوكان.قلوبهمبكلالربفىالثباتعلى

//:http".والإيمانالقدس kotob. has. it

واعتبرالمسيحيسوعانجيلحملالذي""الرسولبرنابابينشاسعالفرق

إلى.عشرالخامسأوعشرالرابعالقرن"برنابا"وبين،قبرصفيأسقفأول

"برنابا"أما.القدسالروحمنامتلأ،بولسرفيقبرنابا،؟الانحطاطيصلأين

يكتشفانللقارىونتركنعرفبالأحرىأوامتلأ،بماذانعرففلاالحديث

الحقيقةفيهو.متضاربة،عديدةشخصياتنفسهفيضمالذيالشخصهذا

"وبالروح:الإيمانقانونتلامرةكلواعترفسبقالذيالقدسللروحتنكر

القدسالروحويمجد"0لهيسجد،الابمنالمنبثق،المحىالرب،القدس

فصار،الابنضاع"برنابا"عندولكن.والابنالآبمعالثلانةالأقانيمأحد

كلهالكونخلقالذي،أدئةلرسول،للآتيالطريقليعدأرسل"."عبدا"،خادما))

من؟الضلالهذاجاءأينمن!أدئةوابنأدلههويسوعإنيقوللمنالويل.لأجله

شعبه.علىاللةفيغضبالكلامهذأينشروألأنالرومانىالجيشدفعالذيإبليس
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.يقولماذاوعلمهجبرائيلالملاكرافقهنفسهيسوعإنهونعرفماكل

نأمع،المسيجيسوعمنأهمفجبرائيل.يشجعه،يعزيهبقربهدوماوكان

إلىوالرسالة.للابنيسجدونالذينالملائكةعنتحذثتالعبرانيينإلىالرسالة

فيماكلخلقبه))،المنظورغيرالابصورة،المسيحيسوعأنتشددكولوسى

بولس.رفيقكانأنهمع"برنابا"يعرفهلاهذاكل."الأرضعلىوماالسماوات

يسوعفيهأيقرأالتى""المراةهذهثم"برنابا".ياشكرا!جبرائيلحضور

فىالعائشينالبشرنحنلناهىالمرآةفهذه.يقولوأنيعرفأنيجبماكل

فيوأئا.مراةفىباهتةصورةهواليومنراه"وما:الرسولقالماعلىالإيمان

كلبهالذيالكلمةهوألابنأن"راهبنا"نسى".لوجهوجهافنرىأليومذلك

المسيحيسوعهومنراهبنانسي.كانمماشىءيكؤنلموبدونه،كانشىء

مععاشماوعاشالديرإلىوصلأنإلىأمهركبتىعلىكانمنذ،تعلمهالذي

قلت:بأنىتشهدونأنفسكم"أنتم:المعمدانيوحناعنهقالالذيهو.أخوانه

غاب"برنابا".معشىءكلتحؤلوالآن".قدامهرسولبل،المسيحأناما

يأتيالذي""للرسولالطريقيعذالذييسوعمحلهوحلالمعمدانيوحنا

رفعساعة،وصلبعذبمنوهويسوعمحلحليهوذا،حالأيفى.بعده

ونقرا،الكتابهذامثلفىالروايةتتحولأننعجبفهلالسماء.إلىيسوع

ومع.المسيحهوكانإنيوحنايسألمنأرسلواالفريسيينإنالأناجيلفى

قدأممرسلفهو.المسيحهويكونأنفأنكر،المسيحيسوعإلىاتوا"برنابا"

تتعذىفلا،محلئةيسوعمهمة.للبشروالغفرانالنعمةيحملالذىذاك،الاتي

اقاصيإلىتصلفهيالآتىالرسولمهمةأما.اليهودفيوالعالماسرائيلأرض

//:http.صالأر kotob. has. it

وصولأموسىتوراةمعبدأالتحريفلأنبرنابا،انجيلفىيسوعوتألم

منجداالقريب"الرسولهذافجاء.الأناجيلإلىالنهايةوفىداودمزاميرإلى

"برنابا"منهيتقربالذيهذايسوعهوومننصابها.إلىالأموريعيد"يسوع

سائرمنأفضلليسحالأيوفىالأنبياء،مننبىهو؟المفضلرسولهفيجعله
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يسوعأما.معجزأتأجريااللذينإيليامنولاموسىمنافضللشىالأنبياء،
خطاياغفرمنهوهل.ويعقوبواسحاقأبراهيمإلهإلىالاباء،إلهإلىفيتوسل

ثمكلا؟"بيتكإلىوامضفرأشك"إحمل:لهقالمنهوهلكلا.؟المخلع

"."فعبدهيسوعأماشىء.كليفعلمنهوالرحمنفاللهكلا.

الأنبياء،كخاتمةاللهيرسلهالذيذاكإلىيتطلعأن"برنابا"؟اهتمامهوما

ولاأكثرلانبيايسوعجعللهذأ.سبقوهالذينجميعحرفهمايصححبحيث

باسمويتكلم،محددةقضئةأجلمنمعفمهو.اسرأئيلارضفىوحصرهأقل،

كماالاسلاميةالتقاليدإلىاليهودئةالتقاليدفيضم،وخياله"الراهب"هذاتفكير

لمالأناجيلوهذه.الأربعةالأناجيلمصدرهاروايةفي،المنحولةالأسفارإلى

المسيحيسوعأرسلأنبعدإليهالناسيجتذبالذيوالسار.الطيبالخبرتعد

كلزوركاتبيدفىأداةصارتبل،الأربعةالكونأقطارإلىتلاميذهاللةابن

//:http.ترونكماالنتيجةوكانتشىء، kotob. has. it

تبدأأينوبتناالعديدةالحواشيووضعناكفهالنصنقلناهذا،أجلمن

إلىاليومنقلتالتىوهيماويتهافتخسرالنصوصتتحوروكيف""الكذبة

ونحنقبلنا.العربيةإلىفمترجمالنصأما.العألمفىولهجةلغةومئتىألفين

نأأرأدأينوإلىd(برنابا))أنطلقأينمننبينبأنوأهتممنا،الأساسفىغصنا

يؤخذولا"أدلهابنالمسيحيسوعإنجيل"يعرففالمومن،حالأيوفى.يصل

كثيراويضللونكثيرونكذأبونأنبياءويظهر)):نبههنفسهوالمسيح،بالضلال

//:http".الناسمن kotob. has. it

.كبيرةكذبةوأنجيله،منهمواحدهو"وبرنابا"





ا!لأبجديةالحرو!بحسبالكتابيةالمختصرات

أولاخبار:أخا

ثانأخبار:أخ2

ارميا:ار

استير:اس

اشعيا:الق

الأعمال:أع

أفسس:أف

أمثال:أم

أيوب:كماأ

باروك:با

الأولىبطرس:بطا

الثانيةبطرس:بط2

تثنية:ثا

أولىتسالونيكي:تسأ

ئانيةتسالونيكي:تس2

التكوين:تك

أولىتيموتاول!:تمأ

ثانيةتيموتاوس:تم2

تيطس:تى

جامعة:جا

حبقوق:حب

حجاي:حج

حزقيال:حز

حكمة:حك

الخروج:خر

دانيال:دا

يازكر:كز

سيرا!ابن:سى

صفنيا:صف

أولصموئيل:صما

ثانصموئيل:صم2

طوبيا:طو

عاموس:عا

عبرانيين:عب

عددعد:

عزرا:عز

عوبديا:عو

غلاطية:غل

فيلبى:فل

فيلمون:فلم

قضاة:قض

اولىكورنتوس:كوا

ثانيةكورنتوس:كو2

كولوسى:كو

لاويين:لا

لوقا:لو

متى:مت

مرقس:مر

ثيمرا:مرا

مزامير:مز

أولمكابيين:مكا

ثانمكابيين:مك2

أولملوكمل:ا

ثانملوك:مل2

ملاخىملا:

ميخا:مى

ناحوم:نا

نحميا:نح

الأناشيدنشيد:نش

هو:هوشع

:يشوعيش

:يعقوبيع

يتيهود:يه

ذايهو:يهو

حنايو:يو

لأولىاحنايو:يوا

نيةالثاحنايو:يو2

الثالثةحنايو:يو3

ئيليو:يوء

نانيو:نيو

http:// kotob. has. it

أخرىمختصرات

راجعر!:

للنصيوازيما:وز

النصمنيلىما:ي
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:أقسامأربعةفىالنصوصجاءتالمطلعبعد

يسوعطفولة-ا

يسوعنبوءةفيالأولىالسنة2-

يسوعنبوءةفىالثانيةالسنة3-

.يسوعنبوءةفىالثالثةالسنة4-
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ويحذثنا،كاذبةالأناجيلسائرلأن"،الحقيقى"الإنجيل:العنوانالمطلعلنايقدم

بولسرفيقبرنابا،فهوكاتبهأما...وموسىوإبراهيمإدمبعدجاءجديد""نبىعن

لأنهليهوذاالكرامةسيعيدالذىالمفضليسوع")رسول)هناصارولكئه،الرسالةفى

هوالذييسوع.((البشرنحنخلاصنأأجلومنأجلنا"منمات"،يسوع"بدلمات

يسوعالأنبياء"،"لخاتمةالطريقيعذالذىذاكفياللة"تفقدنا"وبه"المعمدان"يوحنا

كفه.العالمإلى""بشارةيحملسوفالذمم!ذاكمقابل"إسرائيل"نبى

http:// kotob. has. it
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إلىاللةمنالمرسلالجديد)3(النبق)2(،المسيجالمسفىليسوع)؟(الحقيقيالانجيل

.)5(رسولهبرناباخبرحسب.(e)العالم

علىالساكنينجميعإلى،المسيحالمسمى)6(الناصرييسوعرسولبرنابا

//:httpوالعزاء)9(.)8(السلاميتمنى)7(،الأرض kotob. has. it

()11بنبيه،الأخيرةالأيامهذهتفقدنا،العجيب)01(العظيمالإلهالأعزاء،ألمئها

،7269،421،212،،52،58فرج.وأفسدتحرفتالتىالأناجيلسانرمعمعارضة(أ

122....Veroevangchio diesu

[Christ:الفرنشةفى"."مسيحمع"ماسئا"يتوازى،والمسيحىاليهود!النقليدفي2( Messie.

)قرانلاهوتىمدلولأئيحملولاليسوععلماسمهو""مشحفلقب،الإسلامىالتقيدفىأما

31(.3-759:0؟72،،5:17؟4:571،171،172؟مريمابنعيسىالمسيح:4ء3:

ماسئاMessieلقبأبذايعطبهولا،hrist""المشحلقبيسوعإلىبرإنبنسبمزاتخمس

محفد.إلىيخحهالذى

r)أدممنأنطلامأالأنبياءخطفىفقطنبيهويسوع.

."...ابنهفارسلأ،العاأدتةأحب"هكذا:361:يورج(4

باعأئهالأعمالسفرعنهيروي.قبرصمنلاوئهوالجديد؟العهدفىبرناباعننعرفماذا(ه

أكمابرناباولقبهيوسفأسمه36-37(4:0)أعالرسلأقدأمعندوألقاهبثمنهوجأءيملكهحقلأ

هناكالجماعةفشخع،أنطاكيةإلى،أورشليمكنيسةقبلمن،خاضةمهفةفيأرسل.التعزيةأبن

بينرسولأكانماهو.r(-221):ا)أعكامللأسنةبالرسالةفقاما(بولسأى)شاولدعاو

:41اعفى.يسوعلتعليمممئزشاهدهوبرنابابرإنفيأبدا.يذكرهلاوالإنجيل،عشرالائنى

عشرالائنىالرسللأن،العامبألمعنىرسولانائهماعلى)شاول(بولسمعنأبابريذكر،4،41

فلا2(.أ:ا)أعالسماءإلىيسوعصعودحتىيوحثامعموديةمنذيسوعرأفقوابأئهمتمئزوا

القانونية.الأناجيلفىعنهماإشارةفلا.عشرالاثىوسطيسوعوسمعا""رأيابرناباولابولس

عأ37؟:81لو7؟62:1؟2:32ترجالجديد.العهدفى""الناصرقييسوعيدعىمامرازا6(

ة62:9؟842:5؟:3722؟:01؟6:41؟4:01؟3:6؟2:22

كلها.الأرضإلىفيتوتجهبرنإنأما.إسرائيلبنىإلىالمرصلالنبئهويسوع7(

اليهودئ.الإطارهو"النعم!".معولكن،الرسائلمنعددبدايةفىنجدماهذا8(

برنابا.اسممعنىهوذاك9(

".عطيم"أدئةنقرأ:المخطوطهامشفىولكنكبر"،"أد!ةنتذكرأنبألإمكانكأن(01

فقط.النبىهويسوع1(1
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)جاء(لهذا)13(.والعجائبالتعليممنعظيمةيىحمة)12(فىالمسيحيسوع

سموأ)14(:منافقبتعليمفكرزوأالتقدسبحجةإبليسأضلهمأنبعدكبيرعدد

أنواعبكلوسمحواالأبد،إلىاللةعهد،الختانورذلوا،اللهابن1()يسوع

بدونعنهأتكفمولاالضلالفىهو.نفسه)16(بولصمنهم.النجسةالأطعمة

ألم.

،يسوعرافقتحينوسمعتها)17(رأيتهاالتىالحقيقةهذهإليكمأكتبلهذأ،

مننفوسكمفاحفظوأ.اللةدينونةفىفتهلكواإبليسيضلكملئلآتخلصوأ،لكي

الأبد.إلىلتخلصوا،إليكمأكتبمايعارضجديدا)18(تعليمايكرزمنكل

امين..شركلومنإبليسمنوليحفظكممعكمالعظيمالإلهليكن

.http://kotob.أأ has

نثة،القانوالأناجيلفى،ليسوعالطريقأعذالمعمدانفكما.المعمدانعنقيلمايسوععنويقال(21)

فيعنىيوحئأأسمائا(.)ورحمة72)تفقد(،68:الورجلمحفد.الطريقأعديسوعبرإنفى

والرحمة.الحنافي

بالنسبةالأنبياء.عنيسوعيختلفلاوهكذأالئه،لدنمناتيةهىبل.الإلهبةطبيعتهعلىتدللا(\)3

.2:أعبرج((الأخيرة"الأئامإلى

هدفنعرف،البدايةمنذ".أدئة"أبنيسوعيدعولأنه؟منافقهولمأذأبشىء.التقوىإلىيمتلا(41)

علىثم""الختانعلىالتشديدمعاليهودئلمالعاإلىيعودثثم.المسبحألوهتةيرفضبر:إن

يهومسيحى.إطارفىيجعلناماهذا"."الأطعمة

وتدعوابنا"فستلد:ليوسفالملاكقالحبث12:اتفىقرأنايخفصكمااللةاىيسوع1()5

".خطاياهمهنشعبهيخلصلأنه،يسوعأسمه

إلىالآتىعلىشيئايزيدلاالختاناعتبرالذممطالرسولبولسعلىالهجوممننتعجبلاهنا)16(

.7:91مررج.الأطعمةوكذلل!.المسيح

العظاتالحقيقثة.للشهادةوالسماعالرؤيةضرورةعلىتشديدهو1-4.أ:يوأرج)17(

1ةأ7البودواقليمئة .r

القديم.العهدشريعةأمندادفىيكونالحقيقىوالإنجيل.للخلاصعانفايشكلالجديدالتعليم(1)8

ببشارةأحدبشركم"إذا:غلاطيةأهلإلىكتبحينالرسولبولسائخذهالذممطهووالأسلوب

"رعوليعلمماإلىبالنسبةبرإنفعلومثله9(،:1)محروما"فلكنمئا،قبلتموهأالتيغير

الممتز".يسوع



يددموءطخولة
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جبرائيلبواسطةالبشارة-9(:ا)ففصولتسعةعلىيسوعطفولةتتوزع

-ا9:ا)متليوسفالبشارةثتم26-56(.:أالوالتعظيمنشيدثئمالملاك

2:2ثتم(يسوع)ميلاد-7أ:2لوإلىونعود2(.ا 0 - Aالرعاةمجىءمع

الخلاص"ليحملجاءمنوهو"،الرب"نبىهوالمولودأننعرفحيث

2-34(.2:1الوالهيكلإلىوالتقديمالختانةكانتثتم".لإسرائيلالعظيم

لابأنينئههمالطفلسمعواالذينا-23(:2)تالمجوسعنكلاموبعد

بحجالقسمهذاينتهىالمهد"،في"يتكلمالطفلهذالأن،هيرودسإلىيعودوأ

الأساسى:الكلاميغيبحيث5(40-2:2الووالديهمعأرشليمإلىيسوع

4لأبىهومافىأكونأن"ينبغى (19 cc،)أدثةخدمةأنتعلمانأما)):محفهفيحل

".والأمالأبقبلتمزأنينبغى

http:// kotob. has. it
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الأؤل)1(الفص
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.)2(يسوعميلادإلىبالنسبةمريمالعذراءإلىجبرائيلالملاكبشارةالفصلهذايتضفن

منداود،نسلمن)3(،مريمتدعىعذراءتلقت،السنواتهذهمزتأنبعد

تعيشالعذراءهذهكانت.اللهقبلمنالمرسلجبرائيلالملاكزيارة،يهوذاقبيلة

كانتوإذوالأصوأم)4(.الصلاةفىلوم،بلاعثار،اىبدونمداسة،كلفي

الله"ليكن:الكلامبهذاوحياهاغرفتهاإلىجبرائيلالملاكدخلوحدها،يوما

"لاقائلا:فشخعهاهواما.خافت،الملاكالعذراءرأتحين"!مريميا،معك

شعبإلىيرسلهنبىأملتكونىاختارك.اللةلدىمرضئةفأنت،مريمياتخافي

اولاذاألد"كيفالعذراء:فقالت(.")صادقبقلبشريعتهفيليسلكواإسرائيل

بدونالإنسانصنعالذيأدله،مريم"يا:الملاكأجابرجلا")6(؟أعرفلاوانا

".عليهمستحيلشيءلالأن،إنسانبدونالإنسانفيكيلدأنيستطيعإنسان

:الملاكفأجاب"!مشيئتهلتكنلهذأ،قدير.اللهان"أعرف:مريمفأجابت

شرابوكلالخمرمنوتحمينه.يسوعتسمينهبالنبى)8(.حبل)7(فيك"الان

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

...جبرائيلالملاكقبلمنالعذرأءإلىالبشارةأ-9:ففييسوعطفولةعلىالكلاميمتذ

سنة.12بعمروهوالهيكلفيالمسيحوجودإلىوصولأ

إلىالانزال"سورة:الهامشفينقرأفمل.لكلعنوائانجدسوف27،فإلىافمن

".مريمعلىجبرانيل"إنزال:ثم".جبرافي

-ycrn:ألوبرإنتبع rI4)القرآن -7 4 2 : rمريم.واضحالتحويرولكن2(1-91:61؟

آدم.ولادةفيشبهبيسوعالحبلأثا.الشريعةفييسيروالكىإسرائيلإلىالمرسلالنبيائمهي

يهومسيحي.إطارفىنحن.يوسفكانمثلها

ودعوتهمالاسوتنبيهالبشارةإعلانمهضةللانبياءيعينأنالقراناعتاد"0قلبصدق"معحرفثا:

إلىالناسإعادةيسوعرسالةفهدفبرإنفيأئا56(.:81؟6:48؟651:)4الصلاحإلى

موسى.شريعة

:12؟4:171؟5!،3:74)القرانوالإسلامالمسيحئةبينشزكامرالبتولنةفىيسوعولادة

35(.:91؟19

.(3:95،91:35؟2:711)القرآنفىبعباراتيذكرناماهذا".بالنبىفيك"ليحبل:أو

".ال!ةنجى"هو:2ففىأيضانقرأماهذا.التعريفألمع،النبي:المسيحيسرعإلىالنظرةهىها
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بتواضعمريمفانحنت".اللهقدوسهوالولدلأننجس)9(،طعاموكلمخمر

")01(!كقولكليفليكن.اللهخادمةأنا"ها:وقالت

الله!عظمةاعرفي،نفسى"يا:قائلة1(1)اللهالعذلياءومجدت،الملاكفمضى

بحيث،خادمتهتوأضعإلينظرالذىمخلمبىبالثةابتهجى،روحىياوأنت

جميعإلىتمتذرحمتهلأنمباركا،القذوساسمهليكن.الأممجميعتطوبني

حط)12(.قلبهروحفيالمتكبرشتت.قويةيدهجعل.تخافهالتىالأجيال

والأغنياءالجياععلىخيرهأغدق.المتواضعينرفع.عروشهمعنالمقتدرين

الأبد".إلى)13(وأبنهلإبراهيمصنعهامواعيدتذكرلأنه،فارغينارسلهم

http:// kotob. has. it

فىبالنذرأءيسوعيرتبطثم(.51:أالوالمعمدانيوحنافيقيلماهذا.للربمنذورايكونهكذا)9(

محزمأتامامأيضاهنانحن.(شمشونإلى)بالنسبة3-ه:31قض؟-8ا:6عدرج.القديمالعهد

."...عليكمحزم"إتما:البقرةسبررةفىنقرأ(.61:511؟6:541؟731،912:)3القرآنفى

عطيم"اللةثمتدير".كلعلىاللهأنأعلم:مريم"قالتثم:قدير"."اللة:الهامشفىنقرأ1(0)

"."حأفيظ:الأصل)فى))وحأفظ

.415ألغيت(.الربنفسى)تعظمه46-ه:الورج1(1)

مشاريع.منخططهمافيأممط(21)

جر؟21،17فبعد.فيمانقرأهماهذا.إسماعيليعنيأبنه!+،"?+كانسله:الأصلفى(1)3

13،43،44،2ت 0 8 ، 1 9 0 ، 1 42 99c.
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الثانيالفص
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مريمالعذراءحبلحولليوسفجبرائيلالملاكتنبيه

فيرجمها،حبلىلأنهاالشعبيتشككأنفخافت،اللهإرادةمريمعرفت

لوملاحياةذا،يوسفاسمهرجلانسلها،منرفيقافاختارت.الزنىبخطيئة

فىويعيش)1(،والصلاةالأصوأمفىويخدمهاللةيخافوبارا،كانفقيرافيها.

نخارا)2(.كانلأنه،يديهعمل

أدئة.قصدلهوكشفترفيقافاختارته،الرجلهذامريمعرفت

كانولأنهباراكانلأنهيتركهاأنأراد،حاملمريمأن)3(يوسفشعرحين

الله.يخاف

تتركانتريدلماذا،يوسف"يا:الكلامبهذاالملاكوتخهنائما،كانوإذ

ابناستلدفالعذرأءأدئة)4(!بمشيئةحصلفيهاتمماأنفاعلم؟زوجتكمريم

نجسطعامكلومنالمخمرالشرأبومنالخمرمنتحميه.يسوعفتسميه

إسراثيلشعبإلىالمرسلأدله)6(،نبىهو.أمهبطنفي(أدئة)قذوسلأنه

شريعةفيكتبكماالربشريعةفىإسرائيلويسلك)7(،قلبهفىيهوذاليرد

لهذا،عظيمةعجائبويصنع،إياها)9(اللهيمنحهعظيمةبقدرةسيأتى)8(.موسى

والمسيحى.أليهودفيالعالمينفيأيضاونجدهابر.إنروحانثةفىالكبرىالخطوطهىتلك(1)

".الخشبفى"عاملاحرفتا:)2(

.ب2أ-أ9:اتحسبالإنجيلىالخرهنا)3(

2(.0:ا)مت"القدسالروحهن"هو:الإنجيلفى)4(

أيضا.أففىقيلماهذأ)5(

2(.1)1"خطايأهممنشعبه"يخلص:وأغفل.النبيفقطهو)6(

.54فرج.القلباهتداءهو)7(

(A)موسى.شريعةإلىالعودة:يسوعرصالةهىتلك

يفعلها.أناللةيمنحهبل،الخاضةبقدرتهالمعجزاتيصنعلاهو)9(
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.نوالكثير(1.)سيخلص

اللهيخدمحياتهالامكلمريممعولبث،اللهشكر،يوسفأستيقظولما

11؟.5!؟05155!ا//.مأأ0)11(بإخلاص

خلاصهم.فىليسوعدوزإيكونولا،يحصلمايرونحين""يخلصونالنأس(01)

برنأنفىفالخريف"لعمانوئيل".ولا"للعذرأء"،وجودلا.ألاختلافكلمختلفةنهاية1(1)

الذيعمانوئيلاسمهويدعونابئا،وتلدتحبلالعذرأء"هوذأ:تفىققرانحنأما.متوأصل

الهامش:فىقرأنا.وإنسانإلههو.الب!ثريةمعاللةصاريسوعبولادةايمعنا"0"أدتة:تفسيره

".معطى"اللةئم".مرسل"اللة
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اللهيشحونهلائكةوظهورالعجيبيسوعميلاد

قيصر)1(.أوغسطسبامراليهوديةعلىملكاهيرودسكان،الزمانذلكفي

منبقرارحينئذ)2(.الكهنوتفىوقيافاحنانوكانوالئا.بيلاطسوكان

وتقذم،موطنهإلىواحدكلانطلقلهذال!حصاء.الجميعذهب،أوغسطس

يحصى.لكىقبيلتهإلى

معلحمبيتإلىإذنانطلق،الجليلمدينة،الناصرةمنأصلهالذيويوسف

كانتفقد.القيصرقرارحسبهناكليحصى،حبلىكانتالتى،زوجتهمريم

داود.نسلمنكانلأنهمدينته

كبيرا،الحخاجوجمهورصغيرةالمدينةوكانتلحمبيتإلىوصلفلما

أقاموإذ.الرعاةلإيواءصنعموضعفيالمدينةخارجأقاملهذا،.موضعايجدلم

مريم.تلدفيهالذيالزمنجاء،هناكيوسف

ذراعيهافيأخذتهألم)4(.بدونابنهافولدتعظيم)3(إشراقبالعذراءأحاط

.()الفندقفىموضعلهمايكنلملأنهالمذود،فىووضعتهالقمطفيولفته

بالسلامويبشروناللهيباركون)6(،مبتهجينملائكةجمهورالفندقإلىوجاء

عظيم.بفرحوأطعماه،يسوعلولادةالرتويوسفمريموسبحت.اللةلخائفى

.أوكتافيوسهوهناأوغسطس.2:1لورج(1)

r-\لورج2() : r.(..مب-37أ4)الإمبرأطورطيباريوسهوأوغسطسهنا.

.2:7لوإلىأضيفماهذا)3(

قبلمتليتنى"يأ:تالت.نخلةجذعإلىالمخاض"فجاها23(:1)9القرأنيعارضماهذأ)4(

.(24-:1)3وبودومى-3(91:2)ايمهيدييعقوبإنجيلمعيتوافقولكئه."هذا

"."المنزلالربأبسيحهواليونالبالأصلفي.7(::)2اللانينيةالشعبثةمعبرإنيلتقىهنا)5(

".يسوع"ولادة:قيلماكل".الرثالمسيحهومخفصلكمولد،عظيمبفرحأبثركم)أنأ«:ضاع)6(

عادتا؟!ولذاالطفلهذاكانإنالملائكةجاءولماذا
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الرابعالفصل
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به.بضرواوجدوهلماوهم.للرعاةيع!وعبميلادالملائكةبسر

إشرا!تىوها.كعادتهمقطيعهمعلىيسهرونالرعاةكان)1(،الزمانذلكفي

النوربسببرعباالرعاةامتلأ.اللهيمجدملاكلهموظهر.بهميحيطعظيم

أبشركمأنا"هاقائلا:الربملاكشجعهملهذا.الملاكوظهورالمفاجئ

لبيتعظيماخلاصايحمل)2(،الرثنبىولدداودمدينةفىولد:عظيمبفرح

قالولما.اللهتمجدالتيأمهمعالمذودفىتجدونهالطفلوهذا)3(.إسرائيل

الإرادةلذويبالسلامويبشروناللهيمجدونالملائكةمجموعةجاءتهذا،

الصالحة.

بيتإلى"لنذهبهكذا:بينهممافىالرعاةتكلم،الملائكةانطلقولما

بيتإلىالرعاةمنكثيروجاء!بملاكهأدئهبهابشرناالتى)4(الكلمةونرىلحم

الجديدالمولودوجدواالمدينةخارجفىالجديد.المولودعنيبحتونلحم

معهم،كانماأمهوأعطوا،إذن(كزموه).الملاكقالكماالمذودفيراقدا

وكذلكقلبها،فىهذأكلتحفظكانتمريمأنغيروراوأ.سمعواماورووأ

بماالجميعيخبرونوهمقطيعهمإلىالرعاةوعاد.اللهيشكراناناوك،يوسف

.رأوا
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المذود.إلىالرعاةمجيء:802-:2لورج(1)

".الرثمسيحهو"مخلص:بدل2()

الأنبباء.يائرمثلإيرائيلبيتفىمحصورعمله)3(

7.07ء!هلمماالأمر،اليونافيالنمقفي.verbumاللاتينئةالشعبئةفىكما(4)

الأنبياء.مننبىوالولدللسجودمجاللا)5(



27يسرعطفولة

"ماذا:قلبهفىإنسانكلوتساءلبالمخافة،يهوذا)6(جبلكلامتلألهذا

"؟)7(يكونالولدهذاتظنون

http:// kotob. has. it

.timorاللالينئةحسب(("مخافةلفظمع65(:االوالمعمدانليوحنأحصلماهذا)6(

يوحئادوريلبيسوعأنهونلاحظما66.:1لورج.المعمدأنيوحنأفيقيلماهذا)7(

المسبق.وفكرهبرنانخدمةفىكلهاالأناجيلانقلبتوهكذالمحضد.الطريقليعذالمعمدأن
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الخامسالفص

)1(يسوعختان

)2(،موسىسفرفىكتبكما،الربشريعةحسبأئامالثمانيةتضتولما

كما""يسوعوسمياهختناهإذن.ليختناه)3(الهيكلإلىوحملاهالطفلاخذا

هذاانويوسف!ريبموعلمت.البطنفىبهيحبلأنقبلالربملاكقال

الطفلوخدما،اللهخافالهذا)4(.الكثيرينودمارلخلاصسيكونالطفل

الله.بمخافة

.http://kotob.أأ has

الهيكل.إلىيسوعتقديممنأخذتالى413وأضيفت.2ا:2لو(1)

.71:21تكر!3؟:21لا(2)

فصلفىالهيكلإلىوالتقديمالختانةدمجبرإنولكن.الهيكلفىلاالبيتفىتتمالختانةأننتذكر)3(

واحد.

"هأ34::2لورج.المسيحبيسوعيتئمالذيالخلاصعنالكلامبسببسمعانشخصغاب)4(

."...كثيرينوقياملسقوطوضع(يسوع)أكطهذأإن
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abالساالفص

وقدهوا1(كزموه)يسوعوجدواولفا،مجوسثلاثةالنجمقاد،اليهودئةإلىالمشرقمن

الهدايا.له

،يسوعمولدبعد،اليهوديةملك،هيرودسعهدوفيالشرقئةالمناطقفى

بإذراق)3(عظيم.نجثملهمفظهرالسماء.نجوميتفخصون)2(مجوسثلاثةكان

وهوالنجمفقادهم.أليهودئةإلىيذهبواأنأتفقوا،بينهممافيتشاورواولما

امامهم.يسير

هيرودسسمعهمفلما.اليهودملكولدأينسألوأ،أورشليمإلىوصلوأولفا

سوفأينوسألهموالكتبةالكهنةهيرودسفدعاكقها.المدينةوتبلبلتخاف

بيتيا"وأنت:بالنبىكتبكمالحمبيتفىسيولدانهأجابوه.المسيحيولد

شعبىيقودرئيسيخرجمنكلأنيهوذا،روساءبينالصغيرةلستلحم،

(0)4((إسرائيل

رأواأنهمفأجابوه.مجيئهمسببعنوسالهمالمجوسهيرودسفدعا

لهذايسجدواأنيريدونوأنهم،الموضعهذاإلىفوجههمالمشرقفىنجما

:هيرودسقالحينئذالهدايا.لهويقذموا،نجمهعليهدلالذيالجديدالملك

تعالوا،تجدونهوحين.كبيرباعتناءالطفلعنوأبحثوالحمبيتإلى"اذهبوأ

ليخدعهم.هذاقالوإنما".أعبدهلكىأذهبأنأريدأيضاأنالأني،لىوقولوا

http:// kotob. has. it

.2:11تفىنقرأسوفكما،لهسجدوا:يعوللا(1)

-8.أ:2متفيتفضن6فأئا.برإنمن6،7،8،ف،2مصيتوزع2()

."إشراقمع":حرفئا)3(

اللاتينية.الشعبيةحسب2(:5مى)-2:6مت()4



السابعالفص
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الحلم.!ي)1(يسوعأعطاهمالذيوالتنبيهديارهمإلىعودتهم.ليسوعالمجوسزيارة

يسيرالمشرقفيظهرالذيالنجموها)2(.أورشليممنالمجوسفخرج

المدينة،خارجلحم،بيتإلىوصلواولمافرحا.أمتلاوارأوهفلما.أمامهم

إلىالمجوسفمضى.يسوعولدحيث)3(الفندقفوقيتوقفالنجمرأوا

ولماكزموه)5(.ركعواوإذ.وائهالطفلوجدوا)4(،القاعةدخلواوحين.هناك

والفضةالأطيابللطفلقدموارأوا،مابكلالعذراءيخبرونالمجوسكان

والذهب.

ديارهمإلىفعادوا،هيرودسإلىيذهبوالاأننومهمفىالطفلحضهمثئم

اليهودية.فىرأوامابكليخبرونوهم

:91؟5:011؟64:)3القرانوفىالمنحولةالأناجيلفىكما،الملاكلا،يتكلمالطفليسوع(1)

4،29-2)33

.91-2:2مت)2(

حسب".الصبيكأنحيث،فوق"وقف:فقطفيقول2:9تأئا2:70لومع3فرج)3(

تريفونمعالحوارفىيرستينوحسب.يسوعولدجثالمغارةإلىالمجوسوصل:12:3يعإن

.مغارةفىأىولد،حيثيسوعالمجوسوجد،ه78:

.المغارةفىلاالفندقفىأننانتذكر()4

الأناجيلتقولكمابالألوهةيتمتعلايسوعبرنابا،نظرا(.فيا:2)مت"له"سجدوابدل)5(

المسيحى.والايمان
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الأبرياء.الأطفالهيرودس!قتل.يسوعحملحيثإلىمصرإلىالهرب

نأفعزم،بههزئواأنهمأعتبريعودوا،لمالمجوسأنهيرودسرأىولما

جديدا.)1(المولودالطفليقتل

انهض!!"أسرع:لهوقالالربملاكلهظهر،يوسفرقادخلالولكن

يوسففقام".بقتلهأنيريدهيرودسلأنمصر،إلىواذهبوأفهالصبىخذ

موتحتىهناكوظقوا.مصرإلىوذهبواوالطفلمريمفأخذ،عظيم)2(بخوف

.هيرودس

ليقتلواجنودهفأرسل،منهسخرواالمجوسأن(هيرودس:)أيهذاواعتبر

الأطفالجميعوقتلو!الجنودفجاء.لحمبيتفىجديذاالمولودينالأطفالكل

"نحيب:النبىأقوالتمتحينئذ.هيرودسأمرهمكما،هناككانواالذين

لملأنهملها،عزأءلاولكنبنيها،علىتبكيراحيل:رامةفىغزيرةودموع

الوجود"إ)3(فييعودوا

.)2:13A-)1(ت

دوئا.حاضرالخوفعنصر2()

()rدعوتمصر"من:الابنعنكلائافيهالأن(ا:11)هوشعنبوءةغيابنلاحظ.31:51إر

.(2:51)ت"أبنى
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اثنيآنذاكعمرهوكان.المعلمينمععجيبنقاشلهكاناليهودئة،إلىيسوععادلما

عاها.عشر

"عد:لهوقالليوسفالحلمفىظهرالربملاكها)1(،هيرودسماتفلما

الولديوسففأخذماتوا!"قدالولدموتأرادواالذينلأناليهودئة)2(،إلى

أرخيلاوسأنعلموهناك.يهوذاإلىوجاء،أمهمع)3(،سنواتسبععمرهوكان

الجليل.إلىفمضىفيها.يقيمأنفخافاليهودئة.فييملك،هيرودسبن

وأماماللةأماموالحكمةالنعمةفىينموالولدوكان.الناصرةفسكنواوجاووا

)4(.الناس

أورشليمإلىويوسفمريممعصعد(،سنة)عشرةاثنتىيسوعبلغولما

،الصلاةوبعد.موسىسفرفىالمكتوبةالربشريعةحسبهناكللسجود

فعادت.عائلتهماأعضاءمعالبيتإلىعادأنهوظنا،يسوعأضاعاأنبعدمضيا

وجيرانهما.عائلتهماأعضاءبينيسوعوطلباأورشليمإلىويوسفمريم

)6(.الشريعةفىيناقشهمالعلماءمعالهيكلفىالولدوجدا،الثالثاليومفى

مثلفيهيكون"كيف:ويقولون،وأجوبتهأسئلتهمنيندهشونالجميعوكان

"؟القراءةيتعلمولمصغيرأيزاللاوهوالتعليمهذأ

الحبئ"."سورة:الهامشفىنقرأ.2اأ-2:9ت(9)

اليهودتة.فىهوالمعمدانيوحثامقامأنننسىلانحن2(..:2)ت"إسرائيل"ارض:بدل)2(

Testi,81.)2:903تالندثئة،ديات!ئارونفيالتفصيلهذانقرا)3( p3ح tudi.

(.المعمدانإلىبالنسبة2:04لو)رج2:25لو()4

41.15-2:1لو،أورشليمإلىالحبئوه)5(

الشريعة.إطارمنيسوعيخرجلم)6(



rrيسرعطفولة

ثلاثةالألمفينطلبكوأبوكأناهابنا؟صنعتماذا،ابني"يا:مريموئخته)7(

ونزل"؟والأمالأبقبلتمر)8(اللهخدمةأنتعلمان"أما:يسوعأجاب"؟أ!لام

)9(وإجلالبتواضعلهماخاضغاوكان.ويوسفأمهمعالناصرةإلىيسوع

http:// kotob. has. it

.(tA:2الو"ائهله"وقالت:الإنجيلفى)7(

الآب.ابنهوفيسوع".لأبىهومافىكونأن"ينبغينقرأ:2:94لوفى.كلهالمعنىتحول)8(

".أبوينخدمةلأجلتعالىاللةعبأدةيزك"لا:الهامشفينقرأبرنابا.إنجيلفىمرفوضكلام

.الأطفالجميعمثلطفلايسوعفأصبح"،وئخته))خطفياللفظانهذانأضيف)9(
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وهىأ-46(.)فصلأ37علىالعلنئةيسوعحياةفىالأولىالسنةتمتذ

تسم:منأكثرفيتتوزع

(31-أ.)فالنبوئةيسوعدعوة-ا

الملاكإليهيحملحيثالزيتونجبلعلى،عمرهمنالثلاثينفىتبدأ

الهيكلفي.ملبهفيفينزل،لماعةمراةمثلالإنجيل(جبريل)أو:جبرائيل

ذبيحةيسوعقذمالزيتونجبلوعلى"،اللة"اسمحولعظةأؤلكان!

لاإسماعيلالمذبوححيث1(2-224:)تكإبراهيمذبيحةليتذكر

إسحق.

.يسوعيجربإبليس،الأردنوراءماوفي،البزيةفي2-

r-نصوصفىاللوائحإلىعودةدونرسلأ،المدعؤينعشرالأشىاختيار

الأربعة.الأناجيل

رجلقانا(.في،211-:2)يوحناإنجيلفيكما(51)فالعرسوليمة-4

الله"عبابىك:والخلاصة..-وتلاميذهوأعهيسوعالعرسإلىيدعوغنى

القذوس"أسمهمبارك.يهوذابيتبحبوتفقدإسرائيلعلىأشفقالذى

(.المعمدانإلىبالنسبةقيلوما65:الو)رج

يسوعوخههعجيب"دعليم:والعنوان(.1-619أفالجبلعلىالعظة5-

".الحياةتبديلحولالرسلإلى

ممسوسشفاءمعكفرناحومفى،الناصرةفي:الجليلفىالرسالة6-

شيطانا.6666فيهالذي(5:91أمرالجراسيين

والتعليم21-28(.:أ5أتالكنعانئةالمرأةمعوصيداصورفي7-

.الأصناممدفرإبراهيموخبر،الختانحول

الإلههوإسرائيلإله"وحده:خاتمةمع35-34()فأورشليمفي8-

والحى.الحق

35-)فالأردنوراءماإلىالبزئة،إلىومضىأورشليميسوعوترك9-

1)4http:// kotob. has. it



73يسوعنبوءةفيالأولىالسنة

الحبيب"ابنىهو"هذاوبدل،4244ب)فأورشليمإلىالطريققيا-"

عبدكط".هو"هذابرنابا:كتب،التجليمشهدفيب(17:5)هت

والكهنة.الأحبارمعوالمواجهةأررشليمفي-أأ

http:// kotob. has. it
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الانجيل)2(،جبرائيلالملاكهن،الزيتونجبلعلىتلقىسنةالثلاثينيسوعبلغلما)1(

عجيب.بشكل

الزيتونيجمعيسوعذهبلى)3(،قالكماسنة،الثلاثينيسوعبلغولما

"ياإلىوبلغيصليكانساعةالظهر)5(،وعند)4(.الزيتونجبلعلىأئهمع

:يقولونالملائكةمنلامحدودوعدد،عظيمإشرأق)6(بهأحاط(،(برحمةرث

"!ألله"تبارك

فيالكتابهذانزل)8(.لماعةمراةمثلكتابا)7(جبرائيلالملاكلهوقذم

كلصاربحيث،اللهشاءهما،اللهقالهما،اللهصنعهمافيهفتعلم،يسوعقلب

وكلنبىكلعرفتبرنابا،يأ،"صدقني:ليقالكمامفتوحا،واضحا،لهشىء

".الانجيلإنزال"سورةالهامث!:فينقرأ(.o-3ا.)فالنبويةيسرعدعوةهى(1)

مثالعلى،يسوعقلبفىالإنجيلبلقىجبرائيلالملاكهو.2أ:3لورج.الثلالينعمرفىالداية2()

جر.اسمهذكردونمراراإليهيشارولكن.66:4؟79-2:89قرانمحمد.إلىبالنسبةكانما

n::53قرأن 6 - fفاشوىمرةذوالقوىشديدعلمهيوحىوحىإلآهوإن."

الإنجيلئ.الخبرفىبرنابأيدخلالأولىالمزةهى)3(

(.'!")فانتهتوهناكالزيتونجبلعلىالشاتيسوعرسالةبدأت()4

الظهر(.بعد)الثالةوألاسعة)ظهزأ(والسادسةصباخا()9الثالثةالساعةفيالمسيحتونصفى)5(

إحدىهىالظهرصلاة.8:3الديداكه؟5rالربةالملاة،قبريانى؟52الملاةلي،تليانترراجع

.(-18أ03:7؟؟ه:42؟238:)2القرانفىالمفروضةالصلوات

،9324،44،،11،71ففيمحضدعلىيدلوسوف3(،)فمزةمنكزاللفظهذأورد)6(

.3حاشية21فرج.79،191

الملاكهذأتذمبر،انفي79(.:)2اللةوحىمحفدالنىعلىأنزلالذيهوجبريلالقرانفى)7(

أربعةملانكةبينواحدإئه.72971،،31،54،74)فرسالتهفيساندهثئم،الإنجيلليسوع

(512،81،2912)فال!ةلدىمرض!نن

(A)168،917،10.2فرجhttp-// kotob. has. it



برناباإنجيل

")9(.الكتابهذامنلخرجأقولهماكلإنبحيثنبوءة

فكشف1(،1)إسرائيلبيتإلىمرسل1(نبي)0أنهيسوجعرف،الرويةهذهبعد

وإنه.لثةإكراماعظيماأ12(اضطهاداسيحتملإنهلهاوقال،أئهلمريمشىءكل

"قبل:أجابتالكلامهذامريبمسمتفلما.يخدمهالكىمعهادوئايكونلن

في!"13القدوساللهاسممباركاليكنلهذا،شىء.بكلبشرت،ابنىياولادتك

(.)14النبويةبرسالتهليهتمأمهيسوعترك،اليومذلك

http:// kotob. has. it
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01(

11(
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13(

1(t

الذيالإنجيلمعتماهىالكتابهذأ.قلبهفىالوحي""الكتاببنزولثمتالنبوئةيوعجردة

نزولإن(.12y)فبرنابادؤنهالذىالإنجيلغيرهوالذى؟،ا68،لم4y)ف.اللهكلامهو

بحبوالمنحولة،الإزائثةالأناجيلفييسوعمعمودثةخبرمحلهنالحليسوععلىالوحى

المشحى.القليد

نبى.باثهالوعييسوعفحالإنجيلوحي(

لم.العاإلىلاإصرائيلبيتإلىفقط(

لموالعاايهودئلمالعافيمعروفةفكرةهي.21،13،2tفرج.المتألمالنبقهويوع(

.ه:304؟52:1؟6:211تران.الإصلامولدىالمسيحئ

(1ءاللة"بسمالهام!:فىنقرأ(

نجبرءته.حريخا:(
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عشرالحاديالفص

أورشلم.إلىويمضيعجعببشكلأبرصيشفييسوع

ألهمهبأبرص)1(0التقى،أورشليمإلىليمضيالجبلمنيسوعنزلحين

داود،ابن،يسوع"ياباكئا:إليهتوشللهذا،نبى)2(.يسوعأنفعرفاللة

"إ)3(ارحمنى

"يا:الأبرصفأجاب"؟)4(أخييالكاصنعأنتريد"ماذأ:يسوعفأجاب

الذممطاللةإلىصل؟مجنونأنت"أ)"(:يسوعفانتهرهأ((الصخةليرذرث،

"أعرف:الأبرصفقالمئلك"!إنسانفاناالصخة،لكيردوهو)6(خلقك

ليفيردأدلهإلىأنتصللهذا،)7(!الربقذوسولكنك،إنسانأنكربيا

".الصحة

الأنبياءمحتةأجلمنالقدير،الإلهالربأ:لها))متأوها:يسوعقالحينئذ

بيديهالعليللمسهذا،قالأنبعد")8(!العليلهذأإلىالصحةرد،القديسين

حتىالكلماتبهذهتفؤهانوما"!أخىياالصخةاستعد،الله"باسم:وقال

//:httpا.ا-86:أ-4؟لوه:2ا:04-45؟مت)1(مر kotob. has. it

ذلك.منممزلا)2(

(r)طيما(بنطيماإلى)بالشبة01:47مر

المرضى.مستوىعلىنفسهيجعليسوع(ننلاحظ.4أ:81لو-01:51مر4()

.الناسمقإنسانهوه(.هـو)!""الرثي!وعيكونأنيمكنلا()ه

وكلام41:51أعثم"(مثلكبثرالاأنا)"ماكورنييوسإلىبطرسوكلام01:62أعرج)6(

"اللة"كاثهميعاملواأنالرسلرفضثلكم"(.ضعفاءب!ثر)"نحنلسترةفىوبرنابابولس

91،2ففيالوهتهينكريسوعنرىسوف.يسوعوكذلك 12 ، 1 12 9، r 52، ، 4 v.

خالق""الله:الهامىفىنقرأ".مثللثإنسان"اناهنا:يقول

الهام!:فىنقرأ.22،،51،91،1،2،65،79391فرج".أدئة"تذوسنقرأعادة)7(

سبحانمدير،شىءكلعلى"واللة:ثم".اللةسبحان(نت(مثل)او:مثلكلرانا:عيسى"قال

".ألثه

.يسوعالنىب!ثفاعةالمعجزةيجريوحدهالله)8(
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طفل.)9(لحممثلالأبرصلحمفصار،الأبرصطهر

تعالإسرأئيل،"يا:عالبصوتيصرخأخذ،شفىأنهالأبرصرأىفلما

لا،أخييا،"اسكت:يسوعفترخاه"!لكاللهأرسلهالذي)01(النبيواستقبل

)12(:يصرخالاخركانكلما،يترتجاه)يسوع(كانكلماولكنشيئا"!)11(تقل

"!اللةقذوسهوهذا!النبىهو"هذا

ودخلواأعقابهمعلىعادوا،أورشليمتركواالذينمنكثيرونذاك،عند

.يسوعبوأسطةللأبرصأدله)13(صنعهمايرددونوهميسوعمعجديدمنإليها

http:// kotob. has. it

إليشع.النبيشفاهأنبعدلنعمانحصلماذاك.41:ءهل2)9(

فىنقرأ"....الخبريذيعوأخذالرجل"انصرف:فقال51:أمرأقاهنا.اللقببرنأباأضاف(01)

.((مرسل"أل!ة:الهامئى

)مرألامهتبلالمسيحأئهيعرفأنأرادماهر:المسيحاقيال!رباسم4(4:ا)مريسوعأسكته(11)

41:6'2 - 'tt).

التسميتين.بينمماهاةهي".اللة"قدوسهوالنبىهذا"."النبىلقبويتكزر.54:أمررج(21)

أحدهو"اللة"قدوسأننتذكر.8369،211،651،012،،11،51،91،44فرج

الأولى.الكنيسةفىالكرستولوجيةالألقاب

(1 r)واسطة.إلأليسالذكطيسوعلا،المعجزةيجرىالذممطهوال!ة
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اللة.اسمعنللشعبيسوعقاله،عجيبوتعلممأولىعظة

الهيكلإلىيسوعدخلولضا.كلهااورشليممدينةالكلماتهذه1(حزكت)

فترجى.فيهيقفوأأنبصعوبةاستطاعوابحيثجميعاتراكضوافيه،ليصلي

قفة)2(علىفاصعد.ويسمعكيراكأنيريدالشعب"هذا:يسوعالكهنة

"!تتكقمأن)3(أعطاكاللةكانإن،الربباسموتكلمالهيكل

طلبيدهمنوبإشارة.الكتبةيتكلممنهالذمم!الموضعإلىيسوعقصد

ورحمته،حنانهفىالذيالقذوساللهاسم"تبارك:فقالفمهوفتح.الصمت

جميع()إشراقخلقالذيالقذوساللهأسمتبارك!4لتمجدهخلائقهخلق

:عبدهبداودقالكماالعالملخلاصليرسلهشىء،كلقبلوالأنبياءالقديسين

اللهاسممباركاليكن"!)6(خلقتكالقديسينإشراقفىلوسيفورس،"قبل

)1(

(2)

(r)

)4(

)5(

(6)

".اللةاسم"سورة:الهامشفىنقرأ

يجعلناماهذا.Pinacleالفرنسئةفى؟innaculumاللا-دينئةالشعبثةفىنفرأكما4:5ترج

مسطح)نجاءالجوامعفىنجدهاالتى""الدكةعنأحدهمتحذث.إبليسبيديسوعتجربةإطارفي

(.للجلوسأعلاه

//:httpأ.يسوعوهكذا.يتكلمأننبئهيمنحالرتهو kotob. has. i

ثم:.((اللة"باسم:ثم"اللةسبحان.وخيرهبرحقهالمخلوماتكلاللة"خلق:الهامشفىنقرأ

"نور:ثم".اللهسبحاننور.والأولياءالانبياءكلمحمدنورأدثهخلقاولالزبوبى":في"ذكر

(1.اللة"اسموأخيرا:.((اللهرسولالالاء

بهانباالذىالمسيحشخصعلى""الإشرأقيدل،71ففى".لمالعا"لخلاصالمرسلمحفدهو

الرسولهذايتماهى.7279،،9324،فرج".اللةو"رصولالأنبياء""نررودعاهيسوع

54،79136،16،،9341،44،)فمحضدهوفالمسيح43(42،)فالمسيحمع r،

ضىء".كلقبلالمخلوق"الإضراق:022

رسولإلىهنانقل،يسوععلىالمسيحىأالعاطئقهما.اللاتينئةالشعبتةحسب011:3مز

الملائكة.ألثة"خلق:الهامشفىنقرأ.splendeurبهاء:sanctorumsplendoribusمحمد،الله

".اللهسبحان



ffبرناباإنجيل

وشمجبعاقبالذىذاكمباركاليكن)7(.لخدمتهالملائكةخلقالذيالقذوس

يجقوا)8(.أناللةارأدالذىذاكيجلواأنرفضوالأنهم،يتبعونهوالذينإبليس

علىوأقامهالأرضطينمنالإنسانخلقالذيالقذوسأللهأسممباركاليكن

تجاوزلأنه،الجنةمنالإنسانطردالذمم!القذوساللةاسممباركاليكن!أعماله

آدمدموعإلىبالرحمةنظرالذيالقدوساللهاسمتبارك!المقدسةفريضته

عاقبالذممطالقذوساللهاسممباركاليكن!البشرىللجنسالأبوينوحواء،

المدنأغرقالذى،الأرضعلىالطوفانأرسلالذي،اخيهقاتل)9(،قايينبعدل

اعداءوبددالأحمر.ا،البحرفىفرعونوغزقمصروجلدالاثمة،العلاث

الذيالقذوساللةاسممباركأليكن!المعاندينوقاصصالكفاروعاقب،شعبه

الحقفيأمامهاليسلكواالأنبياءقديسيهإليهاقأرسلبخلائقهاعتنىبرحمته

أبانابهاوعدكماالأرضهذهواعطاهمشركلمنعبيدهخفصالذكطوالبز.

لالكىالمقدسة)12(شريعتهأعطانا،موسىبعبدهثم!الأبدإلى)11(وابنهإبراهيم

اليومنفعلفماذا،إخوةيانحنأما)13(.الشعوبسائرفوقورفعنا،إبليسيضلنا

//:httpخطايانا"؟بسببالعقابلنتجنب kotob. has. it

وانشغلوأاللهكلامنسوالأنهم،الجموعيسوعوبخجذاعظيمةوبقوة

الكتبةووبخ.الأرضيولجشعهماللهخدمةلإهمالهمالكهنةووبخ.بالباطل

)7(

)8(

(9)

01(

11(

12(

13(

البرئة.فىإبليستجاربنهايةفىيسوعإلىبالنسبة4:11تمالامذاك

لاالجديد،ادممحفديكونوهكذا...رفضإبليسولكن.لادميسجدوابأنالملائكةاللةأمر

ى(.51:54كواكط؟ا5:2)روالولسةالرسانلمنفطلقينالاباءقالكماالمحيحيسوع

".اللة"اتقام:الهامشفىنقرا

"أدلةوأخيرا:"نحلمى"اللة:ثماللة""اسم:ثم".البحرفيفرعونغرق"ذكر:الهامشفىنقرأ(

".سلطان

الهامى:فينقرأ.أفرج،إسماعيل"وابنه"إبراهيممعذروتهإلىوصل""التاريخهذاكل(

".الطينمنادماللة"خلق

.يسوعيهممادانضاالشريعةهي(

فضلتكموأفيعليكمأنعمتالتىنعمتياذكرواإصرانيل،بخى"يا:2:47،221مرانراجع(

1.40((العالمينعلى : 3v32.:44؟
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أزالوالأنهمالمعلمينووبخ.اللهشريعةويخففونباطلبتعليميكرزونلأنهم

تقاليدهم.معاللةشريعة

وطلبوا.الكبيرإلىالصغيرمن،كلهمبكوابحيثكثيراالشعبيسوعوأنب

الذينوروساءهمالكهنةعداما،لأجلهميصليأنيسوعوترخوا،المغفرة

)14(.والمعلمينوالكتبةالكهنةعلىتكلملأنهأليومذلكفىيسوعأبغضوا

الذيالشعبمنخوفا،كلمةيقولوالمولكنهم.موتهفىيفكرونوشرعوا

//:http.اللةكنبىاستقبله kotob. has. it

"ليكنباكيا:الشعبوقال.وصلىالإلهالربنحويديهيسوعفرفع

وتركالهيكلمنيسوعنزل،الصلاةبعدهكذا"!ليكنرث،يا1(هكذا)

بالسوءالكهنةوتكلم.تبعوهالذينالناسمنكعيرمعاليومذلكفيأورشليم

بينهم.مافييسوععلى

http:// kotob. has. ii

يتعفقونلأنهم،اخرىجهةمنوالمعلمينوالكتةوالكهظجهة،منيسوعبينتعارضهو1()4

زهنفيعاشوالمعلمينرفضاهناكإننقولأنيمكنمل.اللةشريعةإلىأضافوهابثريةبشرانع

.معقولالأمربرنابا؟إنجيلتدوين

5(1)Ainsi soit- il..آمينلفظترجمةهى"."
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)2(.جبرائيلالملاكمنعجيبتشجيع،صلاله.البارزةيسوعمخالة)1(

إلىفصعد،الكهنةمقصدالروحفىيسوععرف،بقليلالأئامتلكبعد

.للصلاةالزيتونجبل

صلاته:فىيسوعقال،الليلطوألدامتصلاةوبعدالصباخ،عند

)3(.عبدكأنا،بقتلىيفكرونالكهنةوأن،يبغضوننيالكتبةأن،ربيا،"اعرف

وخلصنيعبدكصلوات)4(رحمتكفىإسمع،والرحيمالقديرالرتفيلهافيا

إلاأطلبولاعبدكأناانىرب،ياتعرفأنت.خلاصىلأنكفخاخهممن

.(الأبد")إلىتدومحقكلمتكلأن،كلمتكأقولوأني،أنت

تخف،"لا:لهقائلاجبرائيلالملاكجاء،الكلامبهذايسوعتفوهأنوبعد

لن)7(.بثيابكيحتفظونالسماء)6(فوقالساكنينألوففألوف.يسوعيا

علىيسوعفسقط".نهايتهمنقريبأالعالمويكونشيءكليتمأنقبلتموت

ماذأ.لىرحمتكأعظمما،العظيمالإلهالرت"أتهاقائلا:)8(الأرضإلىوجهه

)\(

)2(

(r)

(4)

)6(

)7(

)8(

".الأمن"سورة:الهامشفىنقرأ.الناسمنإنسانمثل،المخافةفىعالقيسوع

...يشخعه،يعفمهلكىقربهجبرانيلالملاكحضور

الابن.ليسفيسوع"عبد".لفظةمزاتثلاثتتكزر

الضيق.وقتفىخصوضا،الرحمةالىيحتاجفألإنسانعلينا".قويت"رحمته:711:2مز

أدله،سلطان"الله:الهامشفينقرأ.يخلصهمنإلىيحتاج""المخفصالمسيحيونيدعوهفألذى

".وسلاموالرحمن،مدير

(.الموتإلىانطلاقهقبليسوع)صلاة17:17يو

.701:دارج.الملائكةهم

:4؟3:52إلثياصعودراجع.للخلاصمسبقامعذأنهيعنىالسماء،فىإنسانثيابتحفظحين

2226؟7:ا؟6 14، :'rأخنا4؟24:110-26؟9،1،17،18-اA:9،2؟:

93-2.45:عز154-16؟9:62-8؟

//:http.بحقارتهويح!قالرحمةيطلبالذى(الابنموقفالاالجدموقفذاك kotob. has. it
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"؟)9(أعطيتنىماكلعنربيااعطيك

يذبحأنأراد!إبراهيموتذكر،يسوعيا"قم،)01(:جبرائيلالملاكفأجاب

نايستطيعلاسكينهكانولما.اللهكلاميتملكىالوحيد)11(،أبنهإسماعيل

يسوعيامثلهأيضاأنتفاعمل.ذبيحةالخروف،كلمتىعلىبناءقدم،يقطع

لى،مالولاالحملأجدأينولكن!وطاعة"سمعا:يسوعفأجاب"!اللهعبد

فقدمهكبشا،جبرأئيل)12(الملاكإليهقربحينئذ"؟أسرقأنلىيحقولا

الأبد.إلىممخدهوالذياللهويباركيسبحوهو13،ذبيحةيسوع

http:// kotob. has. it

(9)

01(

11(

2((

13(

لي؟"حسناتهكلأجلمنللرثارذ"ماذا:611:21مز

محقهفكان،السكينيجرحهلمالذي"إسماعيل"ثميفعل!ماذايسوعيلهمهناهواجبرأئيل"1(

1)صموليلمثالعلى"وطاعة"سمغا:والجواب".الله"عبدهوويسوع".ذبيحة"الخروف

"(.سامع"أنأ:3:01صي

سفريراهالذي-8(ا:12)تكأيضاإسحقفهناكالوحيد.إبراهيمابنليمىإسماعيلأولا،(

جر،إبراهيمذبيحةشأنفىأقا.لإبراهيمالوحيدالابن(11:71عبرج؟22:2)التكوين

،اففي.44،54،67فأيضارج،إسحقبدلإسماعلذبيحةوحول.21-22:4تك

1قرأنفى(.191)ف"الحقيقىموسى"كتابفييرد"المسيحأبو"إسماعل 0 -9 1 0 1 : rv

إسماعيل!أنهالشزأحمنكثيريحذد.الابنأسميذكرلاولكن،ابنهوذبيحةإبرأهيمعنكلام

وبرهأناإسحقذبيحةاجلمنبرهاناالقرانفى"نجدي(:821ص،الأول)الجزءالطبرئقال

يقوليبعضهم":المقدسيبحسب(.311،ي737:001؟11:1)"إسماعيلذبيحةأجلمن

قدمإبراهيمأنيظنونالبعضولكن...إسحقإنهيقولبعضهم،ذلكوعكس...إصماعيلإئه

".أعلمواللة،إسماعيلاخرىومزةإسحقمرة،ذبيحة

.يسوعمربهوجبراثيلدائما(

فىالمسلمونيقذمهاالىبالذبيحةتذكروهى.ذبيحةقدميسوعإنيقالوالوحيدةالمرةهي(

الذبائحمعارضابسوعتحدث32،ففىولكن.إبراهيملذبيحةتذكراالحبئ،طقوسنهاية

الذبائح.لهذهالإبراهيميالأصلذكر67ففىبينما،الدموئة
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رسولأ.عث!راثنياختاريوما،أربينيسوعصامأنبعد)1(

يوئاأربعينصام)2(.الأردنعبرفيوحدهالليلوقضىالجبلمنيسوعنزل

إلىانقطاعبلايصليوكان،الليلفيولاالنهارفىشيئايكلولم،ليلةوأربعين

3.إليهاللهأرسلهالذىشعبهلخلاصالرب

.عديدةبأقوالوجزبه،إبليسإليهفتقذم.جاعيومأالأربعونأنقضتولما

وقدمتالملائكةجاءتإبلش!،مضىولفا.أدلهكلامبقوةطردهيسوعولكن

.)4(لهضروريهوماليسوع

وتوشلوا.عظيمبفرحالشعبلاقاه،أورشليممنطقةإلىيسوعرجعولما

()بسلطانيلفظكان:الكتبةككلاميكنلمكلامهلأن،بينهميبقىانإليه

)6(قلبهمإلىالعائدينجمععظيفاكانكميسوعراىولما.القلبفيلمس

طلعولما.الصلاةفيالليلطوالوظل.الجبلصعد،اللهشريعةفيليسلكوا

http:// kotob. has. ii

".المالدة"سورة:الحاشيةفينقرأ.إبلشبيديسوعتجربةها1()

&Iopالعبارة350،529،9،9271،6310،فايضارج)2( avouعلىتدل7!هء!+7طه

وبعض.5-3:6تق؟3:62؟28:ايورج.ازتهكرالمعمدانيوحثابدافيهاالتيالأمأكن

.01:04يو(؟ا:01مر-ا:91)تيسوعن!ثاطعلىتدلالمزات

".مرسل"اللةالها!:فىنقرأ)3(

"البرية"الثلالةالإزانئهالأنأجيلتذكر.1-3أ:4لو؟ا-213:امر؟ا1-4:1ترخ)4(

هنانشير.الصوبممعيسوعصلاةعنالأناجيلهذهتتحدثلا".الأردن"نهروحدهولوما

فىنقرأ".اللهابنكنت"إن:إغفالمعكبيرإيجازهوبر.إنميزةمماوالصومالصلاةأنإلى

".عيسىعلىهائدةإنزال"ذكر:الهامش

32.:4لو؟22:أمر؟792:ت)5(

إلىالاستماعمنالإنسانفتمنعالقلبقساوةأئا.والعملالإرادةمركزهوالقلبانتذكر)6(

.2فرج".قلبه"إلىنقرأ:انونستطيع(1.:6)إشاللهكلام
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يهوذاوبينهمرسلا،سماهمالذينعشرالا!شىواختار)7(الجبلمننزلالنهار،

أخوهوبطرسأندراوس:فهىأسماوهمائا)8(0الصليبعلىماتالذيذاك

إلىجالساكانالذيالعشارمتىهذا.كعبالذيبرنابا)9(صئادين،)وكانا(

وفيلتس،برتلماوسويودأ،تدايازبدى.ابناويعقوبيوحنا.الجبايةمائدة

ولكنهالإلهئة،الأسراردائماسلمهم.الخائنالإسخريوطىويهوذايعقوب

فأرادهوأئا.صدقةمنلهيعطىما)01(وكيلالإسخريوطىيهبرذأمنجعل

//:httpشىء.كلمنالعشر kotob. has. it

:01مترج،اللائحةإلىبألنسبة.أ-6:213لورج،المقذمةإلىبالنسبة.الرسلاختيارهو)7(

خاضةفهىهاالمذبهورةاللائحةاتا.13:أأع؟اا-646:لوأ؟ا-369:مر4-2؟

برنابا.بإنجيل

"يهوذاعننقرااللائحةنهايةفىولكنيهوذا.حول712ففىنقرأسوفماهناالخبريستبق)8(

بالتقليدفزتط"الصليبعلىهات"الذيعبارةأئاالجديد.العهدلوانحفيكماالخانن"

الإسلامى.

عشر.الا+لنىبينبرنأبأيكنلم)9(

ذلكبعدونلاحظ.21:6يوفينقرأكماالصندوقيمسكهو.المصروفعنلالمسور:حرفئا(01)

يوحئا.إنجيلقولبحسب"يسلبه"كأنرئماالذى"العشر"عنالكلام
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خمرا.الماءحولحين1()العرسفييسوعأتفهامعجزة

وأمه.رسلهمعالعرسإلىيسوعغنىرجلدعا،المظالعيداقتربولما

وقالت:منهيسوعأتمفاقتربت.الخمرنقصت،ياكلونكانواوإذ.يسوعفذهب

الخدمأئهفأمرت"؟أمييا،يعنينى"وماذا:يسوعفأجابخمر"!لهملشى))

يطلبه.ماكلفىيسوعيطيعوابأن

إسرائيل.عادةحسب،الصلاةقبلللتطهيرمعذةجراريستهناكوكان

"باسم:يسوعلهمفقال.الخدمففعلماء"!الجرارهذه"املأوا:يسوعفقال

أنبالذيالمئكأرئشىوسقوا)الماء(الخدمفحملالاكلين".اسقوا2،الله

فما"؟الانإلىالجيدةبالخمرةاحتفظتملماذاالأردياء،الخدام"ائها:الخدم

قذوسرجلهناسيد،"يا:الخدمفأجابه.يسوعصنعهمماشيئايعرفكان

الذينأئا.سكارىالخدامأنالمتكأرئيسظنالماء".منخمراجعل،الله

"فى:قائلينوكرموهعز/المائدةفقامواشىء،كلورأوايسوعبجانبجلسوا

".اللهعندمنلناأرسلالذيالحقيقىالنبىاللة)3(،قذولرأنت،الحقيقة

)1(

)2(

(r)

http:// kotob. has. ii

حذفالثأنيةيسيرعمعجزةيتضمنالفصلهذا.أا2-:2يوحسبالجليلقاناوليمةهي

:2:31يومحليحلالقيمكنمأوهذا،المظالعيداقزابإليأشيركما(أ:2)يو"قأنا"أعم

اليهود.لدىالمظالعيدحواليبدأتيسوعرسالةأنيعنىهذأ".الفصحعيد"أقزب

اللة،إلىيتوشلبل،معجزأتيجركمالايسوعأندومانتذكر".اللة"بأذن:الهامشفينقرأ

:5)يوالآبيعملهماويعمل،الاباللهابنهوفيسوع،الأناجيلبحسبأماالأنبياء.شأنشأنه

.(!أ

فىنجدهيهومسيحئكرصتولوجيلقب".الحقيقى"النبى6.96:يورج".اللهاقذوس

:1)الحقيقةمعرفةيستحيلبدونهالذكي"الحقيى"البىهويسوع:البسودوإقليمئةالعارفات

fr- r9c1A-1c.)1:%العظاتq-1A2:1؟ 2 - fاللة:الهامشفىنقرأ.28-اا:3؟"

".ل!ةالحمد)):ثم".مرسل
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دله"الحمد:قائلين()نفوسهمإلىالكثيرونوعاد.به)4(تلاميذهامنعندثذ

".القذوساسمهمباركيهوذا)7(!بيتبمحبةوافتقد)6(إسرائيلرحمالذي

http:// kotob. has. it

البداية.فىذكرواالذينالرسلهمعمليا،.اأ:2يورج(4)

.""قلوبهم:حرفئا(5)

.المعمدانمعيسوعبتماهىوهكذاي(.68:االوزكرئانشيدإلىعودةهى)6(

الخبرفصار،المعجزةهذهفىالعميقالمعنىضاعوهكذا.68:الوفي""شعبهيقابلماهذا)7(

باهتا.
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السئئة.الحياةتديلحولالرسلإلىيسوعوخههعجيبتعليم

،تلاميذهإليهتقدمجلسولما)1(.الجبلوصعدتلاميذهيومايسوجودعا

حقيقةفىنخدمهأنفيجبلنا!اللهحسنات"عظيمةقائلا:وعلمهمفمهففتح

أيضا،أنتمهكذا)3(.جديدةزقاقفيتوضعالجديدةالخمرةلأن)2(،القلب

منالخارجالجديدالتعليمتفهمواأنأردتمإذاجددارجالاتصيرواأنيجب

//:http.ممى kotob. has. it

،واحدةحالةفي،بعينيهيرىأنيمكنلاالإنسانأنكما:لكمأقولالحق"

لاوالدنيا)4(.اللهواحدةحالةفىيح!تأنيمكنلاكذلك،والأرضالسماء

أحدهماأحبكمإنلأنهللاخر،أحدهماعدوينسيديننخدمأنإطلاقايمكننا

الدنيالأنوالدنيا،اللةتعلدواأنيمكنلا:لكمأقولالحقالاخر.أبغضكم

بلالرأحة،فيهاتجدواأنيمكنلا(.والشز)والطمعالكذبعلىتقوم

لنفوسكم.الراحةبى)6(تجدواالدنياواحتقرواأدلهفاعبدواوالضرر.الضيق

همو"التلاميذ"أ-5،2:تفى.مماتذكرناالمقذمة10أ-69فعلىممتد.الجلعظةهى1()

".ال!هنعمة"كبرثمالدنيا".ترك)سورة):الهامشفينقرأ"."الرسل

.2فرج.وشفافئتهالقلببساطةهى2()

ننسىلانحن.مدلولهلهالحياةتجديدحولالقولهذا37(.:5لو؟2:22)هر9:71ترج)3(

جديذا"."تعليضايقذمجديد(!"نبىمعأتا

الهاس!:فىنقرا".والدنيا"اللةإلىتحؤلت"والمال"اللةعبارةإن(.61:31الو4:42ترج(4)

،واحدةحالةفيوالأليضالبحارإلىينضر(:)حرفياينظرأنيمكنلالكن،عينينلآدمصنع"ثلأ

أنيمكن"لا:ثئم".اللهسبحان.واحدةحالةفيالدنياومحتةاللةمحئةنجمعأنيمكنلاوكذلك

العبديخدمأنيمكنلاوكذلك.للآخراحدهماعدؤين(لسيدين)حرفيا:!ثدينالبديخدم

".ال!ةسبحان.تعالىواللةالدنيا

ال!ثرير(.سلطانتحتلم)العا591:يوأرج)5(

فيتوجدالنفسرأحةإناللاتينئة(.)حسب2°:11هترج((لدى"تجدونأو".بيتجدون1)6(
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فيالحياةيبكونللذينطوبى،الحقيقةفي.الحقأقوللأنيأقوالياسمعوا

الدنيا،ملذاتحقايبغضونالذينللفقراءطوبى)7(.يعزونلأنهمالدنيا،هذه

مائدةإلىيأكلونللذينحقاوطوبى)8(.اللهملكوتبملذاتيغمرونلأنهم

فيالمسافرأيحمل:كالحجاجسفرفيأنعم.يخدمونهمالملائكةلأناللة،

أشياءيحملولكئهوكلا!حاشا؟الأرضياتوسائروالحقولالبيوتطريقه

مثلكم.هوهذاإرباكها.وقفةلفائدتهاتقذرخفيفة

برغباتقلبكمتثقلوألا.لكمأقولمالتصنعوااعطيتكمآخرمثلاشئتم"وإذا

والأشجارالأزهارإلىانظروأبلايطعمنا؟امنيكسونا؟امنا:قائلينالأرض

.)9(سليمانعظمةكلتفوقبعظمةويطعمهايلبسهاربنااللة.والطيور

خلالالذيوهويقوتكمأنيقدر،خدمتهإلىودعاكمخلقكمالذيفالئة

تركوما،إسرائيللشعبالسماء)01(منالمنالبرئةفيأمطرسنةأربعين

النساءعدامارجل)12(ألفوأربعينمئةستكانوا.وتعمزق)11(تبلىثيابهم

تجاهرحمتهولكن)14(،والأرضالسماءتنهدم:لكماقولالحقوالأولاد)13(0

1(.)تنقطعلاخاثفيه

.http://kotob.أأ has

)7(

)8(

(9)

01(

(11

12(

13(

14(

15(

بر.إنيعارضماهذااللة؟هويسوعفهل.اللةوبوأسطةاللة

".يعرونلأنهمللحزأنى"طوبىالشىء(:بعضالنصق)تحوله:5مت

ملكوتلهمفإنبالروحللمساكين"طوبى:كانالذىالضتحؤل2(..6:الو5:3ت

".السماوات

".سلطاناللة.وخالقرازق"الله:الهامشفىنقرا(.2r-21:27الو6:5292مترج

."رازقألئة،قدير"اللة:ثم

".اللةسبحان،والسلوىالمن"ذكرالهامث!:فينقرأ.61051خر(

.84:تث(

11:12عدفىثثم6(.055،30)2:32؟46:اعدفي6(.000000)مرأبة21:17خر(

(000000.)6

38(.:51)متالأرغفةتكثيربعدالإنجيلفىنقراهاعبارة(

.rr:y?لو؟r):31مر)تحولت(؟42:35ت(

لااللةيخافمنوأما،والأرضالسماءينهدم.حقالكلامهذا:لك"أقول:الهاسئبىفينقرأ(

".اللهش!حانأبذا.عليهاللهرحمةينقطع
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غنيرجلكان)16(.ويهلكونيجوعونازدهارهمففيالدنيا،أغنياءأما

صغيرةلأنهاأهرائيسأهدم؟نفسيياأصنع"ماذا:فقال.مدأخيلهازدادت

منكانعينها)17(.الليلةتلكفيماتالشقئهذابنها"!أكبرأخرىوأصنع

بغنىعليهميتصذقحينأصدقاءمنهمويجعلبالفقرأءيفكرأنعليهالواجب

1(.السماء)فيملكوتفىالكنوزيجعلونالذينهملأنهمالدنيا،هذهفىجائر

أما،اضعافعشرةلكمورد،البنكفىلعشار،أعطيتمإذا:شئتمإذالىقولوا

ماكلمن:الحقيقةفيلكمأقولولكنى.تملكونماكلالإنسانهذاتعطون

كيففانظروا)91(.الأبديةوالحياةضعفمئةتنالون،لثةحباتتركونهأوتعطونه

الله!تخدموابأنمسرورينتكونواأنيجب
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.6:42لورخ(1)6

.02-ا21:6لورج.الجاهلالغنئمثل(1)7

.61:9لورخ)18(

ما:الحقلكم"أقول:الهامشفينقرأ3(..2-81:9لو3؟.2-01:9)مر91:92ت(1)9

".منهخيرامئةمقابلتهفىال!ةأعطاكمالأشياءمناللهسبيلفيأعطبتم
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)2(.المؤمنلدىالحقيقيوالايمان1()المسيحيينكفرإلىبوضوجنتعزفالفملهذافي

أدله،خدمةفىمسرورون"نحن:فيلئسفأجابهذه،كلماتهيسوعقال

وقال")3(.خفىإلهأنت"حقا:قالإشعياالنبىلأن،اللهمعرفةفىنرغبولكئنا

هو".الذيهو"أنا:عبدهلموسىالله

)4(وبدونهموجود،الله.خيرلاوبدونه،خيرالله،فيلتس"يا:يسوعفأجاب

يملأبحيثجداعظيمالله(0شىء)يحيالاوبدونه،حياةاللهشىء.يوجدلا

بداية،لهيكنلم.يساويهمنولاوحدهوهو.مكانكلفيوهوشيء.كل

لايرنأن"نفحها"انبعد.وهناكهنامننصوصاتحملالتى"الجبلعظة))مراءةنواصل(1)

ويوحئا،ولوماومرقسمتىإلينااوصلهالذكطالإنجيلأنحدروهكذا.لونولاطعملها،يبقى

وها.وكلمتهالأزلىألابأبنالمسيحيسوعإليناحملهالذي"أدثة"كلامعداماشيءكلالى

هنبذلاآخرإيمانهناكإذأ،.المؤمنغيرهووالكافر.المسيحثين"كفر"عنيتحدثبرإن

".الإخلاصسورة"هذا:الهامشفىنقرأ.بهالأخذ

كلمةالإيطالىالنمقيقحمفيهاالوحيدةالمرةهى.mumin:العربئةاللغةفىاللفظهذاورد)2(

عربئة.

من"ما:الإلهىالكلمةعنلال18:ايوولكن.اا:45إشرجالهاهى.فىنقرأماهذا)3(

تلميحهنا".عنهاخبرالذىهوالابحضنفىالذ!(الابن)أيدالأوحالإلهاللة،رأىأحد

رأىرأنى"من:يسوعجوابوكان(.وكفانا(ألابأرناسئديا:فيلئس"قال8::41يوإلى

:3)خرالقديمالعهدإلىعودةفيالقانوتةالأناجيلمعالتعاهلطريقةنلاحظ9(.7ا"الآب

كفيا.النمقتحويلوفى"(هوالذىهر"أنا:41

كانماوبغيرهش!ءكلكانبه)):أدلةأبنالكلمةعنقيلوقدr-f:أيوإلىيعودهنانقرأما)4(

أنجيلأنمع.للآببرإنجعله".الناسنوركانتوحياتهالحباةكانتفيه.كانمضاشىء

للابن.جعلهيوحنا

وكذللث.هوإلاخيرلاخير،.وتعالىسبحانهحق،.لهكفوءلاواحد."اللة:الهاص!فىنقرأ)5(

كلخلقأما.اخرولالهأوللا،"الله:ثتم".وباقفديمأكبر"اللة:ثم"اللةسبحان.وذأتهحياته

."وأخزاأولأشىء
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أب)6(لا.نهايةشىءكلويعطى،بدايةشىءكلأعطى.نهايةأبدالهيكونولن

ولايكللاهذالأجل،لهجسد)7(لا.شريكولاأخولالهولدلا،أمولاله

)8(.مخلوقكلمنمنزهابداقائملكنه،يتحزكولايذهبولايموتلا،ينام

.بالذاتلطيفوهوالأشياء،منشركبلاوهو،مركبولالهبدنلافهو

بحيثيغفرأويعاقبحينعادلوهو.الصلاحإلآيحبلاm(،9صالحهو

كاملتعرفهأوتراهأنيمكنيلاالأرضعلى:فيلبسيالكأقول.يراجعلا

مجدنا!وكلسعادتناكلقوامفيه.ملكوتهفيالأبدإلىتراهولكئك،المعرفة

هواللةأنإشعيا)11(فيايضاكتب)01(؟معلمياتقول"مأذأ:فيلئسفأجأب

الأنبيأء،جميعفيكتبتعديدة"أمثال:يسوعفقال"؟لهولدلافكيفأبونا.

وأربعونوأربعةفالمئة.المعنىحسببلالحرفحسبتفهمهالاأنفيجب

بكنلمويولدلمويلدلمالصمد.اللةأحد.اللههو"مل::الإخلاصسورةفيالقرآناستلهمثئم)6(

لهأخولالهولدولا،لهائمولاابلاتعالى"أدئة:الهامشفىنقرأ(.211)سورةأحد"كفوءله

تائملكنه.يتحزكولايذهبولايموتولايامولايثللاهذا،لأجل.لهبدنولالهشريكولا

سبحان.بالذاتلطيفلكنالأشياء،منيتركبولامركبولا،المخلوقاتكلمنمنرهأبدا.

أل!ه"

بثزا(،رL:\4:ا)يوجسذاأخذالابنال!ةولكئي.الاباللةفىالكلامهذاقيلإنشكلا)7(

نأدون،الخطيئةعداماشىءكلفىشأبهنالأنه...مأت38(:4)مرالسفينةفىناماكل

.(2:11)عبإخوتهيدعوناأنأستحىماوهو.لاهوتهعنيتخلى

ثم:اللة"بحانوغفور.انتفاموذاوخيرولطيفوسبحانوباقيقائم"اللة:الهامشفينقرأ)8(

".اللةسبحان.الأبصارتدركهلا"الله

يعطىهووهااللةهريسوعوضمنثاصالحوحدهفالثة".الصالح"المعفمدعي.01:71مررج)9(

.أبالجو

عليهولكن.الأربعةالأناجيلابرزتهأمزوهذا"المعلم"يكونأنالأساسىيسوعدوربر،إنفي(01)

.2حأيثية51فرج".الحقيقىالتعليم"يعطيأن

وجودلالأناللةأبناءالمؤمنونيكونانويرفض،القديمالعهدإلىإشعيا،إلىايضاالنمقويعود(11)

.46:8؟36:61إيقرج.تعيمهفى"اللةكلمة،"للابن
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)14(بعديأما.بغموضتكلمواالعالمإلىاللة)13(أرسلهمالذيننبىاف!)12(

رسوللأنهالأنبياء،قالهماظلماتينيرفهوا.والأولياءالأنبياءإشراقفيأتي

.kotob.الله has. it//م.htt

الاله.الرثاصئها،إسرائيل"أرحم:وأضافتنهدهذا.يسوعقالولما

")17(.القلبحقيقةفىيخدموكلكى1(4'نسلهوعلىإبراهيمعلىبحناناسهر

لكم،أتول"الحق:يسوعفقالإلهنا")18(.الرتأيها،"امين:تلاميذهفاجابه

لنبوءاتوالمعارضة)91(الكاذبةبنبوءاتهماللةشريعةوالمعلمونالكتبةأبطل

الجيلهذاوعلىإسرائيلبيتعلىأدئةغضبلهذأالحقيقئين)02(.اللةأنبياء

الهيكلاللةيا"ارحمومالوا:2ابكواالكلامهذاالتلاميذسمعفلماالكافر"أ

12(

13(

141

15(

16(

17(

18(

91(

02(

21(

)7:مزاتثلاثالرؤياسفرفىنقرأه.تحصىلاكثرةعلىيدذ(0001*21*21)رمزئعدد

فيطثيهنااثا.المسيحيسوعبدموالمفديناللهبختمالمخترمينعنللكلام3(:41؟ا:41؟4

"لكل47(::01)القرانقالكماجذاعديدينكانوا".بغموض"تكفمواالذينالأنبياءعلى

52فيوقاليون!(.)سورة"رسولائة 4 : r:ئهمنوإنونذيزا.بشيرا،بالحقأرسلناك"إنا)

1...العددنجدولكثا.ا24...الأنبياءعددالتقليد،فى(.»نذيرفيهاخلاإلأ 44 c.هر

وكتائا.وحئايحملالذىالرسولوالنبى""المرسلالبىيمئزالتقليدولكن.كلهمالأنبياءعدد

".مرسل"اللهالهام!:فىنقرأ

نأالعلممعهذا(1."رسولهو.الظلماتينير"إشراقبهاء،"هومحضد.مجيءعنيسوعيتئاهنا

.(8:21يو)((الحياةنورلهيكونبل،الظلامفييمشىلايتبعنىمن.لمالعانور"أنا:ماليسوع

.(0:304)قرانالأنبياء"و"خاممةاللهرسولهوالذىلمحضدجعليسوعفىقيلمأ

ثم:"اللةشحانوالأولياء.الأنجياءنوربعدىمنسيجىء:مربمابنعيسى"قالالهام!:فىنقرأ

".كريمالله.الرحمن"ال!ة:ثم".اللة"رسول

إصماعيل.هو.أفرج

.16فرص!

مهار"."اللة:ثم"سلطان"اللة:الهامىفىنقرأ

وبعدههذااللة.سبحانهواضعه.بعضمنالكلاميحزفون)و(،اليهودالهاس!:فىنقرا

".الكتابوهذاشاهد()أو:ضهيدأناهذا.الانجيلفىالكلاميحرفونالنصارى

النبوءاتهناك،ثايةجهةومن،الحقيقئونالأنبياءيعلنهاالتياللهشريعةهناك،جهةمن.21فرج

اضيفتثرئةتقايدهىالكاذبةالنبوءات-والمعفمونالكنبةاىالكذبةالأنياءيقذمهاايىالكاذبة

يحملهالذىهوالجديدالعهد؟موسىشريعةإلىأضيفالذىومأ.موسىشريعة،ال!ةشريعةإلى

."برنابا"أيمانيؤمنونلاالذينإلى93(،:21)ت"الكافرالجيل))هذاإلىالجدد""الكبة

(1.آبائناإلهمولأسلطان:ثم"رح!نالذ،:الهامثىفىنقرأ
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المقذس".عهدكيحتقروالئلا)22(للأممعاراتجعلهالا.المقذسةوالمدينة

ابائنا".إلهالربأسلها،"امين:يسوعفأجاب

http-// kotob. has. it

.الناسكمايصفييسوع.2:71بوء2(2)
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تخفصهم.ايياللهوحماية،العالمبيداللة1(عيد)اضطهادهايرى

.تلاميذىلتكونوااخترتكم)2(أنابل،اخترتمونىأنتم"لسعم:يسوعأضاف

الله.خذامعدؤدوماكانالعالملأن)3(،تلاميذيحقاكنتمالعالمابغضكمإن

إيزابيلقتلت)5(،الياسزمانفى.العالمقتلهمالذينالأولياء)4(الأنبياءتذكروا

منآلافسبعةمعبصعوبةبحياتهالمسكينالياسونجانبى)6(.ألافعشرة

الله!تعرفلاأنت)7(،الإثمعالميا.أخابجيشقالدأخفاهمالأنبياءبني

إلىانظروا.يتلففلامحصى)8(رووسكمشعرلأنتخافوا،فلاأنتمأئا

)01(اللهأيعتنى.اللهإرادةدونمنهاريشةتسقطلاالطيور)9(:وسائرالدوري

يهتمإنسانهناكهلشىء؟كلخلقلأجلهالذيالإنسانمنكعربالطيور

حينعنكميتخلىأدئهأنتفكرونفهلوكلأ.حاشاالخاصق؟أبنهمناكثربنعليه

)11(.اللهبإرادةإلاالشجرمنورقيسقطلابلالطيور؟:قلت.بالطيوريعتنى

فينقرأ.هناككتببرناباوإنجيلاوروتا،فىالاضطهاديلقونالذينالحقيقيونالمؤمنونهل1()

".توكيل"سورة:الهامش

.51:61يو2()

.51:81يو)3(

المسيحى.لمالعافيالقديسينيقابلماهذا()4

سبحان.حقبدونأنياءالافعرةاليهوديقتلألياسزمن"فى:الهامشفينقرأ.النبئإيلئاهو()ه

".ألثه

(6)

)7(

)8(

)9(

أ.ا-ه18:هلار!

إنجيليقراواأنيجبلهذا.اللةيعرفونلاحولهالذينوالناس،الكاتبفيهيعيشالذممطالمناخهو

برنابا.

".يتلف"فلا:الإبجلئالنمقإلىبرانأضاف28(.:712؟:21لو)-01:03مت

القرانمنجملةبعدهأوجعلصاغتها،الكاتبأعاد؟21:42لو2؟01:9؟6:62ترج

يعلمها".إلأورقهمنتسقط"ما95(::)6

".رث"اللةةثم".وحافظوكيل"اللة:الهامثىفىنقرا(

".اللةسبحان.تعالىاللةبإرادةإلاالثجرمنورقيسقط"لا:الهامشفىنقرا(
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)12(.كلاميحفظت!إنكئيزاتخافكمالدنيا.صذقوني:لكمأقولالحق

إذن.تكشفأنتخاف.شرهايكشفأنتخافلأنهاإلاتبغضكم)13(لاوهي

انظرواتحزنوا.فلا،كلامكمتحتقرالدنيارأيتمإن14.وتضطهدكمتبغضكم

جنونا.تحسبحكمتهوأنتحتقرهالدنياأنترون.منكمأكبرهوالذىاللةإلى

صبركمفى؟والوحلالطينإئهاتحزنلماذاالدنيا،علىيصبراللةكانإن

ليصفعه.الاخرلهفقذموا،وجهعلىإنسانصفعكمإنهذا.نفسكم1(تقتنون)

الشزعلىرذوابل.الحيوانشزيفعلهفهذابالشز،الشرعليتردوألا

بلبالنار،النارتطفالا.يبغضونكمالذينأجلمناللهإلىوصلوا16،بالخير

يضرق:اللهانظروا.بالخيربلبالشز،الشريدفعلا:لكمأقولهذابالماء)17(.

أحسنواأيضا،أنتملهذا.المطر)يرسل(وكذلك،والأشرارالأخيارعلىشمسه

قذوس.إلهكمأنالأنىقديسين"كونوا:الشريعةفيكتبلأنه،الجميعإلى

أقولالحق."18كاملأنالأنيكاملينكونواطاهر،أنالأنيطاهرينكونوا

هىليابكم.يسزهلامايرتدممطلاوبالتالى،سئدهإرضاءإلىالعبديسعىلكم:

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

الموت!رىلاكلامىيحفظ!منة851:يو.بيسوعوترتبطالأناجيلفيالعبارةهذهترد

يحؤله.ولكثه،وايعةمعرفةالإيخليعرفالكلالبأننلاحظافيا".

بول!وعد(A:15)يومبلكم"ابغضنىأنهفاعلموالمالعاأبغضكم"إن:الإنجيلفينقرأ

وروبن(،صفعك)من5:38تمنثثمى(.ا8:اكوا1الصلبحكمةعنالرسول

من)صلوا54:تومن1(.55:تسأ9؟3:بطأرجال!ثر.علىتردواالا17:أ2

العهدإلى2لايعودهذا،وبعد(.شمسه)يعرق545:توصني!غضونكم"(الذينأجل

يأخذههذاكل(.كامليننوا)كو5:84تيوردأنقبلقذيسين("كونوا:91:2الاالقدم

المسيح.يسوععنقيلأنهمعالمغبيسوعلابالتهويربطهويمزجهبرنايا

وتقصدمبحها،يكثفواأنتخافلأنهاالأخيار،اللهعبادتحثلا!الدنياالهاه!:فينقرأ

".عليماللةصبر،"الذ:ذلكبعدنقرأ.((اللةسبحانوالفز.البلاءتصيبانللعباد

اللالينئة.حسب1لورج

"أدئة:ثم".اللةسبحانبالثر.الثريدفعلاكذلكبالار؟النابيدفعلا"مثلأ:الهامشفىنقرأ

".وكاملوقدوسولمب"ال!ة:ثنم((.رأزق

//:3.33http:صى kotob. has. it

فإنيأوليأءكونواايعرائيل،بنييا(:التوراة)أو:الوريةفيتعالىاللة)يقول):الهامشفينقرأ

".سلطان"اللة:ثم".اللةسبحان.كاهللأنيكاملينوكونواطاهر،فإنيطاهرينوكونوا،ولي
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وثقوارئنا.اللهعنهيرضىلاماتحتواأوتريدواأناحذروا.وحئكمإرادتكم

"الدنيا.أبغضوا،إذن.وشهواتهاالدنيارفاهل!غضاللةان

.http://kotob.أأ has
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الجبل.مننازلوهوبرص)2(عشرةوشفى)1(،يخونهأحداانيسوعأنبأ

كلتركنانحنها)3(،معلم"يا:بطرسأجاب،الكلامهذايسوعقالحين

الدينونة،يومفى،الحقيقة"في:يسوعفأجابلنا؟"يكونفماذا.لنتبعكشىء

".عشرةالاثنتيإسرائيلقبائلعلىوتشهدونبجانبىتجلسون

وواحد،عشرائنىاخترتهذا؟ما،ربيا":وأضافوتأوه،هذايسوعقال

الذيذاكسزايسوعفسألالتلاميذ.حزنهذا،قالولفا)4(.شيطانمنهم

؟"الهالكينهنأكونهل؟إبليسيضقنىهلمعلم"يا:باكوهو(،هذا)كتب

لاالعالمخلقمنذأدئةاختارهمالذينلأنبرنابا،يا،تحزنلا)):يسوعفأجاب

تلاميذهيسوعوعزى")6(.الحياةكتابفيمسخلاسمكلأنفافرح.يهلكون

شعورفيهليسلأن،كلاميمنيحزنلايبغضنىالذىذاكتخافوا.لا))قائلا:

2(

3(

4(

6(

الهامش:فىنقرأ.21r-.:ا3يو21؟26:ترجيهوذأ.خيان!عنالأناجيلتحذثت

".الأبرصشفاء"سوره

صرخواهم.الإنجيلئالنمقمعبرنابانعاملكيفنرىأنالمه!ولكن.9أ-اأ:Vألورج

".الصخة"أعطنا:يقولونفجعلهمبرناباأتا.يرحموحدهال!ه"ارحمنا"0":المعفم"يسوع،إلى

قالانبعدوهكذا.برحمالذ!وهويشميالذىهوفال!ه".مئلكمإنسان"أنا:يسوعوجواب

الذ"."ناموسإلىعاد،اللهإلىصلانهيرفعالذكماالإنسانيسوععنقالمابرنابا

)أ!الإنسانابنجلس"متى:الكلاممئىإنجهلوواصل28(.:01مر)=91:27ترج

".تشهدون"فعلبلالدينونةعلىبعدكلاملا2(.)81"...أنتمتجلسون،مجدهعرصقىعل(يسوع

الويهوذافىدخلالذىالشيطانعنالإنجيلوتحذث7(..:6)يويهوذاعنيسوعقالماذاك

27(.:31يو3؟:22

//:httpبرنابأ.اى kotob. has. it

"،السماوات"فيالأسماءكتبت.الرسالةمنعودتهمبعدللسبعينقيلكلام.2.:01لورج

"الحياة"كابعبارةولكنالد.كتأبعنالكلامحيث3232:خررج".الحياة"كتابفيلا

القرنقبلالسرياليئالزاثفييدخللمالرويأسفراننتذكر12(.0:2)الرؤياسفرفيتقرأ

الغربي.لمالعافيباكزاعرفولكئهالعاشر،
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فقال.صلواتهيسوعوصفى.تعزواالكلماتهذهالمختارونسمعفلضا"إلهى

")7(.والرحمنالقديرالإلهالرتأتهاهكذاليكن."آمين:تلاميذه

يصرخونبرصعشرةفالتقى.تلاميذهمعالجبلمنيسوعنزل،الصلاةبعد

"ماذا:لهموقالإليهيسوعفدعاهم")8(أرحمنا!دأودابنيسوع"يابعيد:من

:يسوعفاجابالصخة"."أعطناجميعا:فصرخوأ؟"إخوةيامنيتريدون

إنسانأنىترونأما"الصخةأعطنالتقولوا:رشدكمفقدتمهل!مساكين"يا

فأجاب((إليشفيكم،الرحمنالقديروهو،خلقكمالذيإلهنانادوا؟مثلكم

)9(.الربونبىاللهولىولكنكمثلنا،إنسانأنكنعرف"نحن:دامعينالبرص

//:http".يشفينا!وهواللهإلىأنتصللهذا، kotob. has. it

يسوعفتنهد"!حمهمأر،ربيا":قائلينيسوعإلىالتلاميذتوسل،عندذأك

أقوالواسمعارحم،والرحمنالقديرالإلهالرب"أ!لهاقائلا:اللةإلىوصلى

وردطلبتهمارحم،المقدسوبعهدكأبينا،إبرأهيمحبأجلمن)01(.عبدك

نفوسكموقدموأ"اذهبوا:لهموقالالبرصإلىيسوعالتفتثئم"!الصخةلهم

شفوا.الطريقفىكانواولضا،البرصفمضى"!اللةناموسحسب،للكهنة

فلماإسماعيليا)11(.وكانيسوعإلىعاد،شفىأنهمنهمواحدرأىفلما

نأوبعد".اللهقدوسأنت"حقاقائلا:)12(وأكرمهأمأمهركع،يسوعوجد

التسعةفأينشفوأ،"عشرة:يسوعفأجاب.كخادميقبلهأنإليهتوسل،شكره

هذأيستعملولا.632والمشتقات(.مزة5)7القرانوفىها"الرحمن"لفظيردمزةمنأكز)7(

".اللةسبحانمقذر..قديرشىءكلعلى.الرحمنالله)سلطان):الهامشفينقرا.اللهلغيراللفظ

(A)270:203؟9:ترج.

وقديروأبرحمنخالق"اللة:الهاصىفىنقرأ.يشفىوحدهألثة"0النبى"وهو""الوليهويسوع9()

".اللهسبحان.الرحمن،كلهعلىقديراللة،سلطان)):ئتم"اللةسبحانشىء.كلعلى

يكونأن"مبل:858:يوفىنقرأأثنامع،إبراهيمشفاعةويطلب،الرت"عبد"هويسوع(01)

فراه،يومىيرىأنإبراهيمأبوكمتشؤق"كم:وقالوسبق.يهوهأنا،هوأنا"،كاننأنا،إبرأهيم

I(.5)آ"وابتهج

إسماعيل.نسلمن"إسماعيلئا"،برناباعندفصار".ئf"سا:الأصلفي()))

."...يسوعقدمىعدارممى)):ا!فقا71:61لوأقاها.للسجودمكانلا(21)
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بيتكإلىفاذهب)13(.لأخدمبللأخدمجئت"ما:شفىللذيوقال؟"الاخرون

مع)14(وابنهلإبراهيمالمواعيداقتربقدأنيعلموالكيلكاللةصنعماوأخبر

ماكلاخبر،أرضهإلىوصلولما.شفىالذممطالأبرصفتركه".اللةملكوت

.يسوعبواسطةله1()اللهأتئم

"اللةالهاسى:فىنقرأ".الناسمنكثيرابحياته"ويفتدى:تتابعالمقليتويا.4ء:01مر(31)

".معطى

//:http.وداوديهوذاعبرونسل!إسحقلا،ونسلهإسماعيل(41) kotob. has. it

الهيكلإلىشفيالذ!ذاكيمضىأنيجبكاناما(تئم،الذكانإذاولكن.يسوعلاأتئماللة(1)5

ألرهيةيعنيمضا"،اللة"ليمخديسوعإلىجاءولكئه؟موسىشريعةفىالمطلوبةالذبيحةليقئم

المسيح.
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العشرونالفصلى
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البحر.فييسوعأجراهامعجزة

النبي.يسقبلأينيسوعوأدثار

إلىبحزاوسار،قاربفيوصعد)1(،الجليلبحرإلىيسوعوانطلق

وكان.السفينةتغرقفكادت)3(كبرىعاصفةفارتفعت.مدينته)2(،الناصرة

)نجنا):قاللينوأيقظوهمنهتلاميذهفاقترب)4(.السفينةمؤخرةفىنائمايسوع

العىالعظيمةالريجبسببكبيررعبفريسةكانواهلكنا".لأننامعلميا

"يا:وقالالسماءإلىعينيهورفع،يسوعفنهضالبحر.وضجيجتعاكسهم

سقطتحتىالكلامبهذأتلفظإنوما(.")عبيدكأرحمصباووت،إلوهيم

هذاهو"منفقالوا:الملأحينعلىالرعبسيطرحينئذالبحر.وهدأالريح

والريج؟"البحريطيعهالذي

2(

3(

C

5(

الهامث!؟فىنقرأ2(.ا)فكفرناحوموفى2(0)فالناصرةفي،الجليلفييوعنشاطهو

".البحرة"سور

فىكماالقراءةكانتإذاإلأ!االناصرةإلىبحزاسار:فلسطينبجغرافثةبرناباجهلهنانلاحظ

.كفرناحومهىي!وعمدينةا:2مرفى".مدينتهإلىوأتىعبر،يسوعأبحر"وإذ:أ:°ت

عرسفيخمزاالماءتحويل(،11)فالأيرصشفاءوسبقهابرنابأ،إنجيلفيالخامسةالمعجزةهي

i؟354-:4هر2؟2-837:ترج1(.9)فالعثرةالبرصوشفاء(،1ه)فالجليلقانا

إلىصلاة:بهخاصانضاوقدمالأناجيلمنانطلقبلإنجيلئا،نصابرنابايتعلم.22-825:لو

صار"،اخرس،اصمت":صرخحينيسوععنقيلالذىوالمديح.البحرفهدأ"صباؤوت"اللة

"."عبدهيسوعالذكطلئة

وهناالقدجمو.العهدإلىدانمةعودةهى.121:4مزرج.ينامفلااللةأثا.إنسانهو38.:4مر

ولايصلىفهوإنسانيسوعأن.كلا.ى701:32مزرجالجنود.إلهأى"صباؤوت"إلوهيملفظ

الطبيعة.عناصريأمر

هذا.إلهيماللةشاءصباووت"أدلة:الهامشفينقرأ.842:لويهضك(؟)أما4:38مررج

".اللةسبهحان.عمرانلسانألاسم
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.يسوعصنعهمابخبرالمدينةملأوا)6(،الناصرةإلىالبحارونوصلولما

والمعلمونالكتبةإليهوتقدم.المدينةبسكانفيهكانوأالذي)7(البيتفامتلأ

فيهناآيةفأعطنا.اليهوديةوفيالبحرفى)8(صنعتماكل"سمعناوقالوا:

لالأنهله،يعطىفلاأيةيطلبالكافرالجيلهذأ)):يسوعفأجاب!"وطنك

إلأيرسلفلم،اليهوديةفيالأراملمنكثيركانإيليازمنفي.وطنهفىنبىيقبل

إليشع،زمنفىاليهوديةفىالبرصمنكثيروكان.تطعمهلكىصيداأرملةإلى

فأمسكوه.المدينةأهلغضبحينئذ!"شفىوحدهالسورينعمانولكن

ومضى.بينهمفيمافساريسوعأما،ليطرحوههوةحافةإلىوقادوه

http:// kotob. has. it

القديم،العهدفىتذكرلميسوعزمنفىصغيرةقريةوكانتالبحر،شاطئعلىليستالناصرة)6(

يسوعوكأن""البخارونعنالكلامويأتى46(.:أ)يو"صلاحفيشىءمنها"يخرجلمو

معهم.يكونوالموتلاميذه

.كفرنأحوميقعدوشفاء2:2مررج)7(

هذأكلأغفلبرنابا،ولكنإشعيا،يقراحيثأ-4:627لوفىكما""الناصرةالىنصلهنا)8(

:4لوفىكما"ومضىبينهميخما"فساربر:إننهايةوكانتوإلئع.إيلثأإلىحالأووصل

03.
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والعشرونالحاد!يالفص
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الكنطنئةبنتشفى.البحراليالخنازيرطرحت.ممسوشايسوعشفى

منممسوسخرج،المدينةمناقتربولما.كفرناحومإلىيسوع1(وصعد)

الأبالسةصرخ.للناسكثيراشرأيصنعوكان.يضبطهأنقيذتمكنما.القبور

يطردهم.ألاإليهوتوسلوا؟"الأوأنقبلتعذبناجئتلماذا،أدثةقدوس"يا:بفمه

فلما".وستونوستةمئةوستالاف"ستة:فأجابوأ.عددهمعنيسوعفسأل

يذهب.بأنيسوعإلىوتوسلوأالرعبعليهمسيطرهذأ،التلاميذسمع

الأبالسة:فصرخ".أنالا،يذهبأنإبليسعلى؟إيمانكم"اين:يسوعقال

البحرقربهناكوكانالخنازير".هذهفىندخلأنلناأئذنولكن،"نخرج

:يسوعفقأل.الكنعانيينتخمقوكانت،ترعىخنزير)2(آلافعشرةقرابة

ورموها،بصخبالخنازيرفىالشياطينفدخل.الخنازيرفىوأدخلوا"اذهبوا

بيدحصلمابكلوأخبروأالمدينةإلىالخنازيرحارسوفهربالبحر.في

فتوشلوا)3(،المعافىوالرجليسوعفوجدوا،المدينةمنالناسفخرج.يسوع

11؟5155!//.م5!؟أأ.أرصهميتركأنيسوعإلى

:8لو؟أا-5:7)مرالجراسئينممسوسشفاء،الأولى.معجزتينبرناباضئم،الفصلهذافى1()

أوجز3(..2-74:مر؟22-51:18)متالكنعانئةأبنةمنالشيطانخروبمثئم2-37(،6

رقمهو(1:81)3الروياسفرفى.6666همالأبالسةالأعداد:فىوبدلكثيرا،النمقبرنابا

اسميقابلأثهعلىالثزأحف!ئرهالذى66،6بدل،6610فصار"6"رقمإضافةأمعالوحش

6(.+002أ+.+05و":رى"نثثم.002+09+01+أصر:ى)قنيرونالقيصر

".الجن"سورة:الهامشئنقرأ

فىهوالثافيوالنصفالوثنى،لمالعانصفأي000،2فقطبل،الأناجيلفىالعددهذأنقرألا)2(

(0001ك!الأربعةلمالعاأقطار4)0004والمجموعوصجدا.صور

93(،:01لوفيمريممثل،ليسوعتلميذا)صار"جالسا"كانالرجلهذاأن5:51مرفىنقرأ(3)

:5)مر"لكالرتعمل.مما"أخبر:للمجنونميل27(.3:غل،المعمودئةفىالمسيحالبسلاب!ئا

2(.0)1"لهيسوععمل)رمماينأد!فمضى(،91
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منأمراةرإذاوصيدا)4(.صورجهةإلىوصعدعندهممنيسوعفمضى

تلاميذهمعاتئارأت!ولما(.ابنيها)معيسوعطلبفيوطنهامنخرجتكنعان

".الشيطانيعذبهاالتىالصغيرةأبنتيارحمداودابنيسوع"يا:إليهصرخت

)6(.المختونينغيرشعبمنكانتلأنها،واحدةبكلمةيسوعأجابهافما

فأجاب."ويبكونيصرخونهمها.ارحمهم،معفميا":وقالواالتلاميذفأشفق

يسوعإلىالمرأةفجاءت."غيرهمالىلا7إسراليلبنىإلىاللة"أرسلنى:يسوع

نأيحسنلا:يسوعفاجاب".ارحمنيداودأبن"يا:قأئلةوبكتابنيهامع

نجاستهم،بسببهذايسوعمال"!للكلابويعطىالبنينأيديمنالخبزيوخذ

تثلالكلابرب،"يا:المرأةفأجابت.مختونغيرشعبمنكانوالأنهم

:وقالالمرأةكلماتمنيسوعفدهش"!مواليهامائدةمنيسقطالذيالفتات

يا":قالئئم)8(.اللهإلىوصلىالسماءإلىيديهورفع".المرأةأئتهاإيمانك"عطيم

بيتهاإلىعادتولما.المرأةومضت.((سلامفىفاذهبىءابنتكحزرت،امرأة

")9(.إسرائيلإلهغيرإلهلا"حقا:المراةقالتلهذا.اللهتباركصغيرتهاوجدت

(11.)موسىسفرفىالمكتربالناموسإلىقرابتهاكل1()0وانضمت

//:http.القديمالعهدإلىأيضانعودوهكذأ.الختانعنوكلام،فينبقيةفي)4( kotob. has. it

الإنجيلئ.النمقالىأضيفتفصيلهو)5(

المسيحزمنفىلاوذلك،اللةإنعاماتينالواأنلهميحقلاوبالتالى،نجسونهمالمختونينغير)6(

.زمانكلفىبل،فقط

".أدئةسبحان.غيرهمإلىلا،اسرائيلبنيإلىتعالىاللةارسلنى:عيسى"قال:الهامشفينقرأ)7(

مالك"فليكن:الخلقبدايةفىاللهكلمةئشبهايىبالكلمةلا،الشفاءأتيسوعينالبالصلاة)8(

.(51:82مت)"!يدينتر

الهامش:فىنقرأ(.5:51مل2)"إسرائيل"إلهوحده.النةوابناللةبسوعيكونانبمكنلا9()

".أدلهسبحان.اسرائيلبنىإلهكيرمن"إنه

فىالمكتوبالنامرس"إلىلابسوع،تلاميذإلماالمؤفونينضخحيثالرسلأعمالإلىنصلهنا(01)

سفرفي.الشريعةممارسالتيالجماعةعلىتدلكما،مكتوبةكلمةهيالثريعة"0هوسىسفر

(1:52)8"ثالر"طريقهى.(...81:52؟61:71؟9:2)أعالطريقعنكلام،الأعمال

أو:(41:40)يو"والحياةوالحقالطريقهوأنأ":فقاليسوعأما(.1:71)6الخلاصوطريق

".والحياةالحقإلىيقودالذىالطريقهو"أنأ

والمرأة.الختانضرورةعلىيعظومو،أليهودئالشعبقبلمن"مرسلا"يسوعبداهكذا1(1)

ماهذا.البارةأى"يوستأ"اسمها،جديدة"مؤمنةهى،كنعانأرضمنالتى،الفينيقئةالسورية

.11:91ابسودواتلفةالعظاتنينقرأ
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والعشرونالفانيالفص
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منهم.خيرالكلبلأنللامختوين،تعش!وضع

إنهمالمرأةهذهأجبتلماذا،معلم"يا:يسوعالتلاميذسأل1(،)اليومذلكفي

".اللامختونالإنسالنمنخيزالكلب،لكمأقولبحق":يسوعفاجاب؟"كلاب

")2(يفهمهانيمكنهفمنقابرالكلام"هذا:وقالوأالتلاميذفحزن

مع،سيدهيرضىلكيالكلبيفعلهمانظرتمإذا،جهاليا)):يسوعفأجاب

بيتالكلبيحرسألا:لىفقولوا.الصوابقلتأنيتجدونله،فهملاأن

والشتائمالكثيرالضرب؟ينالوماذأأجل،؟للصوصحياتهيعزضألا؟سعده

فأجابهكذا؟"الأمرأليسفرحا.وجهالسيدهيقذمدوماوهو.الخبزوبعض

يهبماكلالان"انظروا:يسوعفقال".معلمياالصوابهو،"نعمالعلاميذ:

أدئةقطعهالذىالعهديحفظلاحينشزءسهوكمترونوعندئذللانسأن)3(اللة

"0)4(عبدهإبراهيممع

.()الفلسطيجلياتشأنفى،إسرائيلملكلشاول،دأودقالماوتذكروا

والدبالذئبكان،عبدكقطعانيحرسعبدككانحين،سيدي"يأ:قال

ويستعيدفيقتلهايذهبعبدكفكان.عبدكمننعجةوتأخذتأتيوالأسد

http:// kotob. has. it

لمنالاحتقارهنانلاحظ"."اللامختونينمنأفضل""الكلبأنبأن،الكنعانيةأبنةشفاءخطفى())

".الكلب"سورة:الهامشفينقرأ.الإبرأهيميةالديانةمنليس

ممائأ.مختلففيهجاءالذيالإطارولكن.81:42لو؟23،42ة01مررج2()

".سلطاناللة)):ئتم".وفاب"اللة:الهامئىفىنقرأ)3(

المسيح.يسوعمن"أعظم"اليهوداعتبرهالذيإبراهيمكفمفالثة".عهدىهو"هذا:71:01تلث(4)

"الأسدعنالسرياليئوالنمق".والدث"الأسدعنالعرفيالمقتحذث34-7؟.؟17صم1)5(

تقليد.منأكثرمزجعلىيدلماهذا".والذئب
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،إذن)الحيوأنأت(؟هذهيشبهماإلأالأغلف)6(هذاهومن،والان.النعاج

شعبعلىجذفالذيالنجسهذاويقتلإسرائيلإلهالربباسمعبدكينطلق

".المقدساللة

فأجاب؟"يختنأنالإنسانعلىيجبلماذا،معفميامن"قل:التلاميذفقال

قلفتكاختن،إبراهيم":لهفقال،إبراهيمبهأمراللهأنتعرفواأن"يكفى:يسوع

//:httpالأبد".)7(إلىوبينكبينىعهدفهذا،بيتككلوقلفة kotob. has. it

http. // kotob. has. it

ال!ثرق،شعوبمثلنح!ونينيكونوالمالغربلمعامنالآتينالفلسطئينأننتذكر.اللامختون:أو)6(

.البدانمنوغيرهامصرفى

طويلةمذةحاولالذكطاليهومسيحئلمالعاهوذاك.بألختاناللةأمرهأنبعدإبراهيمعودةهي)7(

الرسولبولسعلىالتثارهذاحقدنفهموهنا.اليهودئلمالعاممارساتإلىبالمسيحئةيعودأن

.(2:71)كل"...الناهوسباعماليتبررلاالإنسانأناعتبرالذي
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والعشرونالثالثالفص
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إبراهم.هعاللةعهد)1(.الختانأصل

اللامختونينعلىالحكم

تلاميذهمنهفاقتربلصور)2(.المواجهالجبلقربجلسهذايسوعقالولضا

أطغاهإنسانأول،آدمأكلأنبعد،الفردوس"فى:يسوعفقال.أقوالهليسمعوأ

قائلا:فأقسم.الروحعلىاللحمتمزدمنه،أدلهمنعهالذيالطعام،الشيطان

وتخهلهذابالحد.ليقطعهلحمهأخذحجرا،كسرأنوبعد".سأقطعك"واللة

فبينإ"أبذاأكذبولنأقطعهانبالله"أقسمت:فأجاب)3(.جبرائيلالملاك

،ادملحممنلحمايأخذإنسانكلأنفكمافقطعها.اللحمزائدةالملاكله

أبنائه،علىهذاآدموطبق.بقسمآدمبهوعدمايمارسأنعليهيفرضكذلك

.)4(جيلإلىجيلمنالختانفريضةفانتقلت

قليلاالمختونينعددفكان،الأرضعلى()الشركانتشر،إبرأهيمأياموفى

لاالتي"النفسقائلا:العهدوقطع،الختانحدثلإبراهيماللهفأوحىجذا.

ارتجفهذأ،يسوعقالفلماالأبد")6(.إلىشعبيمنأرذلهالحمها،تختن

"اتركوا:يسوعقالحينئذ.روحهحدةفىتكلملأنه،الخوفمنالتلاميذ

1،اللحمعن،الدنعن،الختانعنالكلاميتواصل(1) chair،الذينعلىالحكممع،القلفةعن

لحم"سورة:الهاس!فىنقرأ.القرآنبحسبالأنبياءأولادم،منذوذلك،الختانيمارسونلا

."الانسان(اللحم:حرفيا)

.كنعانأرضفىزلناما2()

//:httpأأ.الخليقةبدأيةمنذوهناجبرائل،الملاكحضوردالضا،)3( kotob. has

مختوئا.ولدأدمإنأليهودئةالروأياتقالت()4

للكاتب.المعاصرينالمسيحئينبينبل،القديمفىكما،فقطالوثنئينبينلا()ه

delebiturاللا-ليئةحسب41أ:Vتلص(6) anima illa de populo suo.
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"0)7(الجنةمنمحروملأنه،قلفتهيختنلملمنالخوف

البدنولكن،اللةخدمةفيسريعالروح،الكثيرين"عند:يسوعأضافثئم

وما،البدنهومايعتبرأناللهيخافالذيالإنسانفعلىلهذا،)8(.ضعيف

نسمةفيهونفخ،الأرضطينمنالبدناللةخلق.إليهصارماوإلىأصلههو

نأعليهوجب،اللهخدمةالبدنأعاقفلما.الداخلفينفخحين)9(الحياة

يحفظهاالدنياهذهفىنفسهيبغضالدىلأن،بالأرجلويداسالطينمثليحتقر

خير،لكلقاسعدوهو:رغبتهعليهتدل،الآنالبدنهوما)01(.الأبديةللحياة

يرضىلاأنلعدوهإرضاءالإنسانعلىأيجب.الخطيئةفىيرغبوحدهلأنه

بدنهمأعداءكانواوالأنبياءالأولياءفجميع!أنفسكمأنتماحكموا؟خالقهاللة

()11ناموسيتجاوفيوالئلأالموتإلىوبابتهاجطوعاراحوالهذا،.اللةلخدمة

الذيإيلياتذكروا)12(.وكاذبةمزيفةآلهةويعبدوا،عبدهلموسىأعطىالذممطاللة

كمالماعز.جلوديريرتديالعشبإلأيكللاالمقفرةالجبلأماكنفىهرب

السبعالسنينخلالهذاوكل!المطربللهوكمالبرد!منتحملكم!صاميوم

كانالذيإليشعوتذكروا)13(.إيزابيلالملكةمنقاساضطهادامتذفيهاالتى

خافوامافالذين،لكمأقولالحق.الخشناللباسويلشنا(الشعير)"خبزيثل

،البدنلتحتقروايكفيماهذاوالأمراء.الملوكمنهمخاف،بدنهميحتقرواأن

!"البدنهوماتعرفونالقبورالىنظرتمفإذا!الناسأيها

.http://kotob.أأ has

الأوعاط.منعددفىالمنت!ثرالتقليدهوذاك.الجنةمنيحرماللامختونأننلاحظ)7(

.الزيتونبستانفىيوعقالهكلام.4ا:62مت)8(

".خالق"الله:ئتم".الطينمنادماللة"خلق:الهامشفىنقرأ7.:2تك)9(

اللالينئة.حسب25:ا2يو1(0)

.الرثعبدموسىشخمىوإلىالناموسإلىدائمةعودةهى(11)

72.:اا!جمفىدانتهنمقبرنأبايكزر)12(

ممط.91:4ملا)13(

.4:42مل2(1)4
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والعشرونالرابحالفصل

http:// kotob. has. it

والقصوف.الولائمهننهرببهااييالطريقةعنلافتممل

لاأنيتكدونلأنهم،البدنعبيدهمللذين"الويلباكيا)1(:يسوعواضاف

اLغني)2(كان:لكمأقوللخطاياهمعذأباتبل،الأخرىالحياةفيلهمخير

ووقف.فاخرةوليمةيومكليصنعوكان،بالقصوفإلايهتتملا،صاخبةحياة

عنالمتساقطالفتاتيشتهىكانلعازر،اسمهبالقروحمغطىفقيربابهعند

منهيهزأونكانوابلأحد.يعطيهفلا،الصاخبةالحياةذيالغنيذاكمإئدة

ماتأنوحصل.جروحهولحستعليهأشفقتوحدهاوالكلاب.كلهم

فحملهأيضا،الغنىوماتأبينا.إبراهيمذراعيإلىالملائكةفحملهالفقير،

.kotob.إبليسذراعيإلىالشياطين ha

ذراعى؟أبراهيم.بينزرلعا%بعدعنفرأىعينيهرفعجذا،يتعذبكانوإذ

علىماءنقطةليحمللعازروأرسل!أرحمنىإبراهي!،أبت"يا:الغنىفصرخ

"تذكر،:إبرأهيمفأجاب!"اللهيبهذافىمعذبلأنى،لسانىليبزداصابعه

الآنانتلهذا،.شرهنالولعازرالأخرىالحياةفيخيركنلتانك،ابنىيا

عندي،إبراهيمأبت"يأأيضا:الغنئفنادىالعزاء".فيولعازرالعذابفى

إلىيأتواولايتوبوالكىأتألأمابكلليخبرهملعازرفأرسل.إخوة)3(ثلاثة

الغنى:فردإ"لهمفليسمعواوالأنبياءموسى"عندهم:إبرأهيمفأجابإ"هنا

لامن)):إبراهيمفأجاب".يعتقدونمائتقامإنولكن،إبراهيمأبتيا"لا،

نفوسهمإلىيعودونلاوهم،والرعدةالخوفيأخذهموالتلاميذ.يبكىوطوزا،يتأوهتارةيسوع(1)

"عبدثم:الثقاء()أيوالخسس"الغنى"سورةالهامئى:فينقرأ.القديمالعهدلهمذكرإذاإلأ

".القصص"أحسن:ئم51".،البدن

.13ا-61:9لوفىوالغنئلعازرثل2()

رقمإلىوصلوالكانوالعازرومعأخيهممعاجتمعوافلو.إخوةخمسةعنكلام61:82لوفى)3(

.السعادةرقموبالتاليالكمالرقمهوالذممطي!بعة
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قاموأ")4(.إنبالموتىيعتقدلاوالأنبياء،بموسىيعتقد

فىإلأيرغبونولايصبرونهمالفقرأء.سعاده"أنظروأ:يسوعوقال

حيثالقبرإلىالغيريقودونالذينأشقىوما.البدنويبغضونالضروري

كمنالدنياهذهفىتصرفوابل،الحقيقةيتعلموالمللدود.طعامابدنهميهبون

فىويعيشونالكبيرهالإيراداتويشترون،الفخمةالبيوتيبنون.يموتلا

//:http".البذخ kotob. has. it

)أو:لمنيعتقدلمالأنبباءسائروكتابموسىكتابيعتقدلممن:أبرأهيم"قال:الهامشفىنقرأ)4(

".اللةعبحان.ادمبنىمنالموتىيحىمن(
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والعشرونالخامسالفص

.http://kotob.أأ has

الدنيافيونعيشالبدننحتقركيف

كلتركنالهذا.حقكلامكمعلبم،"ياهذأ:كتبالذيذاك)1(قالحينئذ

عشناوإن.نقتلأنيجوزلالأنهبدننا،نبغضكيفلنافقللنتبعك)2(،شيء

".نقوتهأنيجب

طعاميحسبون.أمانفىفتحياحصانمثلبدنك"احفظ:يسوعفأجاب

.هواهعلىيسيرلئلااللجاملهيضعون.تعبهيحسبونلاولكنهمالحصان

يكونلاحينويضربونهخشن،مكانفىيضعونه.أحدإلىيسىءلبلآيربطونه

منتتشككوألاالأبد.إلىاللهمعفتحيابرنابا،ياأيضا،أنتتفعلهكذا.طائعا

أنا.أمأمكالحصأنمثل"أناقائلا:يقزفهو.كذلكفعلداودفالنبئ،كلامى

"0)3(معكدوما

فييرغبالذىذاكأمبالقليليرضىالذيذاكأفقر؟من:لىقولواوالان

للأفىاد،شيئاجمعلما،العقلصحيحالعالمكانلو:لكمأقولالحقالكثير؟

فيرغبالكثيريجمع.جنونهالإنسانيعرفهكذامشتركا)4(.شىءكلكانبل

يكفيك!ثوبلهذاالغير.جسدلراحةيجمعهإنمايجمعهماوكلا!ثر،فى

تفكروا:ولا،أرجلكمفينعالاولاكيسا.تحملوالا.صزتكمارمواواحد.

حاجاتكملكميؤمنوهواللهإرادةتعملواأنفيفكروأ(لنا؟")يكون"ماذا

علىشهد،الحياةهذهفيالكثيرجمعمن:لكمأقولالحقشىء.ينقصكمفلا

//:http".النفسالضابط"سورة:الهامشفىنقرأوأيضا.أيضابرنابا(1) kotob. has. it

91.أ:28.ر!ف8أ:28؟لو.أ:27؟مرأر!مت)2(

2مز)3( 3 : 7 r(اللاتينية)حسبEt iumentum factum sum apud to et ego semper tecum.

رجف.يعملواأن""الرهبانعلىوجبوكما،الأولىالكنبسةفىكماالخيرأتفىشاركةهى(4)

.41،481،941،051ء،441

.9:3لو؟6:9مراللاتينثة(؟)حسبأ.:01ت)5(
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فيبيتايبنىلا)7(أورشليمموطنهالذك!وذاك)6(.الآخرةفيشيئايناللنانه

التلاميذ:أجاب؟"فهمتمهل.المدينتينهاتينبينعدأوةهناكلأن،السامرة

//:http"."لعم kotob. has. it

فىلهنصيبلاأنشاهدهذاالدنيا،فيكثيرامالأجمعمن:الحقلكم"أقول:الهامشفينقرأ)6(

".الئهسبحان.الجنة

11؟م5155!//5!؟أأ"0"السامرةتقابلهى".اورشليمتعني"هاجر:4:52غلرج)7(
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والعشرونالسادسالفص
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أبيه.هعلابراهيمالعجيبالجدالعلىأيفاالفصلهذايحتوي.الةنحبكيف

يباعحقلفىكنزاظريقهفيفاكتشفمسافرا.رجل"كان:يسوعقال)1(

هذاهل.الحقلذاكليشتريردأءهباعبهذا،الرجلعلمفلضا.دنانيربخمسة

:يسوعفقالمجنونا".يكونهذأيصدقلا"منالتلاميذ:أجابيصذق؟"

كنزفيهاالتىنفسكملتشتروادلةحواسكمتعطوالمإنمجانينتكونون،"إذن

كانومنله،أللةيكونألئةيحتمنلأنشىء،يضاهيهلاكنزفالدبئ.الحث

شىء")2(.كللهكانلهاللة

قأجابلنا!"قلحقيقيا؟حتاأدئةندقيكيف،معلم"يا:بطرسفتدخل

الخاضة)3(،وحياتهوأمهأباهيبغضلاالذيإنلكم:أمول"الحق:يسوع

".أللهمنمحبوئايكونأنيستحقلا،بالئةحئاوأمرأتهواولاده

"ممرم:موسىسفراللة،)4(شريعةفيكتب،معلم"يا:بطرسفاستأنف

يطيعلاالذيالابن"ملعونأيضا:وقيل)ه(.الأرضعلىطويلالتحياأباك

بابأمامالشعببغضبةالابنهذامعليرجمأناللةأمرلهذاوأئه")6(.أباه

".وأمهاباهيبغضان()الإنسانعلى:تقولفكيف)7(.المدينة

اللةمنبلمنيليستلأنهاحق،كلماتيمنكلمة"كل:يسوعفاجاب

".القصمي(.أبوكالا:وأبيهابرأهيم"سورة:الهامقفىنقرأ(1)

وثم:.اللةسبحانضيء.كللهكان،اللهلهكانومن.اللةلهكاناللةأحتمن)):الهامشفينقرأ)2(

.(.(محث"اللة

"."نفسهاو:""جات26.:41لو)3(

موسى.شريعةمعالقدمالعهدإلىونعود)4(

(o)وأفك"أباكنقراحيث5:61تث-02:21خر."

.27:61تث)6(

.2اا-21:8تثرج)7(
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وهبكماللههولكمماكل:لكمأقوللهذا.إسرأئيلبيتإلىأرسلنى)8(الذي

اخرشىءأىأوأتكأوأبوككانإذا؟الواهبأمالموهبة،أثمنفأيهما.إياه

عدوا".تترككمافاتركه،اللهخدمةفىلكعثارا

فىاسكنوتعالوقرابتك،أبيكبيتمناخرج"11:لإبراهيماللهقال"أما

كانإبراهيمأبالأنهذأ؟أدلهقالفلماذأا")1(؟اولنسلكلكأهبهاالتىالأرض

الأبأرادبحيثبينهماعداوةكانتلهذا.وعبدهاالكاذبةالآلهةفصنع.نحاتا

".ابنهيحرقأن

؟"بأبيهإبراهيمهزئيمفلنافقلحق،"قولك:بطرسفاستأنف

ففى.إلئةعنيبحثبدأحينسنواتسبعلإبراهيم"كان:يسوعفأجاب

."الإنسان:ببلادةأبوهفأجاب؟"الإنسانصنع"من:لأبيهقال،الأياممنيوم

//:http".صنعنىوأبيصنعتكأنالأنى kotob. has. it

يقولعجوزاسمعتفإني.كذلكالأ!رليس،أبي"يا:إبراهيمفاستانف

111؟"أولادتعطنىلملماذا،إلهىاا:باكيا

ولكئه،الإنسانصنععلىالإنسانيساعداللهأنفيشك"لا:الأبأجاب

الحملانلهويهبالإلهإلىيصلىأنالإنسانعلىفيجب.العملفىيدهيضعلا

".يعينهواللهوالنعاج

؟"الالهةعددهوما،أبى":إبراهيمفعاد

".أبنييالامحدود،"عدد:الشيخأجاب

)8(

(9)

إسرانيل".بيت"إلى:أليهأضيفحينضعيفاصارولكنرائعكلام.41:24؟ا76:يو

العالم.إلىيرسلولمإسرائيلشعبفىمحصورنبىيسوع

إنجيلووزعه،والإسلامىاليهودئالتقليدانعرفهالذىإبراهيمخبريبدأهنا:21:1،7نك

فىفالأصنامتدمير)2(26.ففىأبيهمعإبراهيمحوار1():محطاتسبععلىبرنابا

)5(920ففىوتفكيرهإبرأهيماعتار()28.4ففىالنارمنإبرأهيمنجاة)3(.72-82

مرسل."اللة:الهامشفىنقرأ.92ففىالختانعهد)6(ايضا.92ففيلابراهيمالبرحى

".وهأبالله
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لأئيإلىيسىءأناخرإلهوأرادإلهاعبدتإنأصنعذا)).:إبراهيمفقال

نإولكن.الالهةبينحربوتكونبينهما،شكبلاالخلافيكون؟أعبدهلا

أنايقتلنىشكلافهو؟أصنعفماذاسوءا،لىيريدالذيالإلهإلهىفقتلحصل

أيضا".

ففىاخر.إلهاإلهيحاربفلا،أبنىياتخف"لاضاحكا:الشيخفأجاب

رأيتوماسنةسبعينعمرىصار.العظيمبعل)01(معإلهألف،العظيمالهيكل

يعبدهذاولكن.وأحذاإلهايعبدونلافالجميع،ذلكومع.آخريصفعإلهاأبدا

".الأخريعبدوذاكالوأحد

هم"أجل،:الأبقال".بينهممافىسلامفىهم،"إذن:إبراهيمفاستأنف

".سلامفي

//:httpالا-لهة؟"همكيف،أبي"يا:إبراهيمقالحينئذ kotob. has. it

وأنتخبزا،لأشتريوأبيعهإلهاأصنعيومكل،جاهل"يا:الشيخأجاب

"هذا:قالصنما.ينحتالوقتذلكفىوكان؟"الالهةهمكيفتعرفلا

هوكمانظرعاج،منالذيالصغيروهذا.الزيتونمنوذأك.نخلخشبمن

".النسمةإلأتنقصهلاأنفىشكلاحي؟إنهيقالأما.جميل

النسمة؟يعطونفكيف،للالهةنسمةلاكانإذا،أبى"يا:إبراهيمفأجاب

!"اللةليسواالحقيقةفى،أبىيا؟الحياةيعطونفكيف،حياةبلاكانواوإن

أرشدسنفىكنت"لو:وقالالشيخغضب،الكلامهذا)إبرأهيم(قالولما

الرشد".سنفىبعدصرتفما،اصمتولكن.الفأسبهذهرأسكلحطمت

يصنعفكيف،الإنسانصنعفىيساعدونالآلهةكان"إن:إبراهيمأجاب

نحرقحينعظيمةفخطيئتنا،بخشبالآلهةنصنعكناوإن.الالهةالإنسان

يساعدوكلمفلماذا،الآلهةمنالكثيرصنعت،أبيياليقلولكن!الخشب

الدنيا؟"فىالأقوىتكونهكذاالأولاد؟منمماثلاعددالتصنع

(0)1Belالكنعافي.أالعافىبعل،البابلىلمالعافي
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:فأضاف)إبرأهيم(أئاهكذا.يتكلمابنهسمعحينغضباالشيخفاسعشاط

؟"كذلكأليس.البشرمنخاليةالدنياكانتالزمانمنوقتفي،"أبي

//:httpولماذا؟"،الشيخأجاب،"نعم kotob. has. it

".الأولالإلهصنعمنأعرفأنأريد"لأني:إبراهيمفقال

ولا،بسرعةالا-لهةهذهاصنعوأتركنىحالأ،هنامن"اخرج:الشيخفقال

كلائا".لاخبراتريدجاثغا،تكونفحينبعد.كلمةإلئتوجه

".نفسهعنيدافعلاوهوتشاءكمأتنحته!جميل"إله:إبراهيمفقال

،مجنونيا،وأنت.إلههذا:يقولونالنالب!"كل:وقألالشيخغضبحينئذ

إبراهيملكمهذا،قالولما"!لقتلتكرجلاكنتلو،فبالهتى؟بإلهليس:تقول

البيت.منوطردهبرجلهورفسهبيده
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إبراهيم.فطنةايضاونرى.بالانسانيليقلاالضحكأنكيفبوضوحالفصلهذافينرى

يسوعفوئخهم.إبراهيمبفطنةوأعجبوا،الشيخجنونمنالتلاميذ1(ضحك)

"")2(.المستقبلبدموعيبشرالحاضرالضحك11:النبىأقوأل"نسيتمقائلا:

هذهلأن،يبكونحيثأجلسبل،سيضحكونحيثإلىتذهبلا))وايضا:

الشقاء""0)3(فيتمرالحياة

حيواناتإلىبدل،موسىزمنفي،اللهأنتعلمون"أما:يسوعوقال

الاخرين؟منوسخرواضحكوالأنهممصر)4(،فىكانوأالذينمنكثيراعجم

"نضحكابتلاميذ:فقال(.")ستبكونلأنكمشىءمنتضحكوالاافاحذروا

مايحتإنسانكللكم:أقول"الحق:يسوعفأجاب".الشيخجنونمن

فأجأبوا:")6(.الجنونمنضحكتملمامجانينتكونوالمفلو.بهويرضىيشبهه

هكذا"0)8("ليكن:يسوعفقال")7(.الله"نستغفر

نأإبراهيمأبويريدلكىهذاحصلكيف،معلم"يا:فيلئستدخلحينئذ

2(

3(

(t

6(

(A

//-http".المجنون"سورة:الهامشفىنقرا kotob. has. it

.4:9يع؟41:31امرخ

الإلنين.بيندمجبرناباكلامالاتينى(.أ:41أى؟2-74:جارخ

عليهمويضحكونقوم(من)او:قوئايسخرونموسىزمانفىطائفة"كانت:الهامشفىنقرأ

سبحانشىء(.حيوأن)او:الحيوانسوءصورةسخريتهم(بسبب)أو:لأجلصورتهماللةفبدل

".ألثه

(...الضاحكونأيهالكم)الويل6:52لوهنابرنابااستلهم

ثئم".الجنسمع"الجنس:ثتم".ستبكىلأندأبذاتضحكلامنه.اللة"سبحان:الهاس!فىنقرأ

".اللة"أستغفر

".اللة"ليرحمناالإيطاليلأ:فى.العربىفىكذا

أمين.:أى
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والدهلهقالعاما،عشراثنىابنإبراهيمصار"لما:يسوعأجاب؟"ابنهيحرق

إلىتقدمةونحملالكبيرالهيكلإلىسنذهب.الالهةجميععيد"هذايوما:

.((إلهفيهلكيكونعمرفىلأنكلك،إلهاتختاروأنت.العظيمإلهنابعل،

الصباحفيالهيكلإلىفذهبا".أبىياخاطر"بطيبة:بمراوغةإبراهيمفأجاب

وصلاولضا.ثوبهتحتأخفاهافأساإبراهيموأخذ.اخرشخصأيقبل،الباكر

منمظلمموضعفىصنموراءإبراهيمأختبأيتكاثر،والجمعالهيكلإلى

عنه.بحثفما.قبلهالبيتإلىمضىأنهأبوهظن،إبراهيمذهبوحين.الهيكل

.http://kotob.أأ has
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إبراهيمفأخذومضوا.الأبوابالكهنةأغلق،الهيكلالجميعغادرولما

ووضعبعل،العظيمالإلهرجلىعدأما،الأصنامجميعأرجلوقطعالفأس

هوتقطع،عذةمنومصنوعةعتيقةكانتالتماثيلأنوبما.الفأسبقربه

إلىذهبأنهوظنواالناسبعضفشاهده.الهيكلمنإبرأهيمخرجثئمقطغا.

الأصنامورأواالهيكلإلىوصلواولما.فأمسكوهالشيءبعضليسرقهناك

ذاكواقتلوا،رجاليا"أسرعوأ:يبكونوهمصرخوأ،الشكلبهذامحطمة

إبراهيموسألوأ،الكهنةمعتقريبارجلالافعشرةفتسارع."آلهتناقتلالذي

يقتلأنالإنسانيستطيعفهل،جهلةأنعم))إبرأهيم:فأجاب.أكهتهمدمرلما

لاشكبلافهو؟قدميهعندالفأسترونأما.قتلهمالذىهوالعظيمالإله؟الإله

رفاقا".لهيريد

ضذإبراهيمبهاتلفظالتىالأقوألجميعتذكرولما.إبراهيمأبوووصل

ابنى"هذا:صرفي،الأصنامإبراهيمحطمبهاالتيالفأسوعرفالهتهم،

بينهحصلماكللهموروى".فأسىالفأسهذهلأنالهتنا،قتلالذيالخاثن

بيديهإبراهيمقئدواأنوبعد،الأغصانمنكبيرةكميةالرجالفجمع.ابنهوبين

تحرقبألاالنار،بملاكه،اللهفأمر.الناروأشعلواالأغصانعلىمذدوه،ورجليه

الذينبينرجلألفىقرابةفأحرقتكبيربهيجانالنارواشتعلت.عبدهإبراهيم

حملهأنبعدحزانفسهفوجد،إبراهيمأما)2(.بالموتإبراهيمعلىحكموا

منإبراهيمنجاوهكذا.حملهمنيرىأندون،أبيهبيتقربإلىاللهملاك

.الموت

"سورة:الهامشفىنقرأ.السابقةالفصولفىكانكماعناويننجدلنالفصلهذأمنانطلاقأ1()

(1.الأصنام

ى(.أ!3:)داالناراتونفيالثلالةللفيانحصلمأذاك2()
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معلم:يالناقل.يحتونهللذيناللةرحمةأعظم"مافيلتس:قالحينئذ)1(

بيتإلىإبراهيم"وصل:يسوعفأجاب؟"اللهمعرفةإلىإبراهيموصلكيف

هناككانوإذ.نخلةتحتوجلسقليلافابتعد.يدخلأنخافولكئه،أبيه

لأنه،الإنسانفىمماأكثروقوةحياةاللهفىيكونأن"يجب:نفسهفىقال

النجومإلىونطر.الإنسانيصنعأنيمكنلااللةبدونفالإنسان.الإنسانصنع

لااللة":فقالوحركتهاتحزكهاشاهدولكنه.آلهةانهاوظن،والشمسوالقمر

".البشرفنىوإلآمظلضا،تجعلهلاوالغيوم،يتحرك

رأىفما،فالتفت".إبراهيم":باسمهيناديهمنسمعهكذا،متردداكانوإذ

"إبراهيم"!.:باسمييدعونىمنسمعت"ولكنى:فقال.جهةكلمنأحدا

:فأجاب"!"إبراهيم:باسمهيدعوهمن،عشهوبالشكلاخريينمرتينوسمع

إبرأهيمفامتلأ".ألئةملاكجبرائيل"أنا:يقولمنسمعحينئذيدعونى؟""في

اللة)2(.خليللأنك،إبراهيمياشيء،منتخف"لا:الملاكفشخعهخوفا.

كتابفيوسخلكوالأنبياءالملائكةإلهاخعاركالبشر،الهةحطمتفحين

"0)3(الحياة

والأنبياءالملائكةإلهلأعبدأفعلأنيجب"ماذا:إبراهيمسألحينئذ

نأيريداللةلأن،واغتسلالنبعهذاإلى"اذهب:الملاكفاجابوالأولياء؟"

تقدمحينئذ؟"أغتسلأنيجبكيف"ولكن:إبراهيمفأجابمعك".يتكفم

أنتهكذأ،"اعملقائلأ:النبعفىواغتسل،جميلشاببشكلالملاكإليه

".ابرأهيم"سورة:الهامىفينقرأ(1)

يراقب:(1:23)لحارلاتاإلىنعودهنا.4:52مران.2:32يع؟3:53أد؟4:8?إيقجر(2)

يفهمه.بدأماليعلمهرويةفىملاكإليهيأتىثئمالسماء.فيالكواكبإبرأهيم

.9فرج)3(
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هذاإلى"اذهب:الملاكاردف،إبراهيماغتسلانوبعد"إإبراهيمياأيضا

.الملاكإليهأشاركماالجبلإبراهيمفتسلق."يكلمكأناللةيريدفهناك،الجبل

أصواتافسمع؟"الملائكةإلهيكلمنى"متى:نفسهفىوقالساقيهعلىوجلس

"أنا:الصوتفقال؟"يدعوني"من:إبراهيمفأجاب"."إبراهيم:تناديهعذبة

الأرضإلىوجههعلىوسقطارتعابا،إبراهيمفارتعب".إبراهيميا)4(،إلهك

"لا:اللهفقال(؟"ورماد)ترابوهويسمعكأنعبدكيستطيع"كيفقائلا:

وأنميك،أبارككأنأريدعبدا.لىلتكوناخترتكفإني،أنهضبل،تخف

فياسكنوتعالوقرابتك،أسكبيتمناخرجلهذاعظيما.شعئافتصير

كلرثيا"سأصنع:إبراهيمفأجاب")6(.ولنسلكلكأعطيهاالتىالأرض

:الكلماتبهذهأدئةتفؤهحينئذأخر".إلهإلييسىءلئلآأحمنىولكنهذا.

إلىأقودوأحى،أقتل،وأشفىأضرب)7(.سواياخرولاإلهوحدى"أنا

عهدأدئةوأعطاه")8(.يدىمنيفلتانأحديستطيعولا،منهوأخرجالجحيم

قائلا:يديهرفعهذا،يسوعقالولفا."اللةأبوناإبراهيمعرفهكذأالخعان)9(.

".آمين.إلهناياوالمجد،الإكرام"لك

أحد"."اللة:الهامشفينقرأ()4

2:اAتك)5( V(.سدومشأنفىاللةمعإبراهيم)حوارhttp:// kotob. has. it

اللالينية.الثعبتةحسب21:2،7تك)6(

2rتثرج)7( 9 : rغيريإلهولااحدانا:لابراهيماللة"قال:الهامشفىنقرأ.اللا-لينثةحسب."

(A)13:2طورخ.

اخر.شىءلاالختانهىالعهدعلامة)9(
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فلما)3(.أورشليمإلىيسوعمضىشعبنا،عيد)2(،المظالعيداقتربولما

وقالمنهمعلمفاقترب)4(.كلامهفىلياخذوهتشاوروأ،والكهنةالكتبةعلم

"ماذا:يسوعفأجاب؟"الأبديةالحياةلأنالأصنعانيجبماذا،معلميا(:له)

إلهكتحب.وقريبكإلهكالرث"أجا:المجرب!رد؟"الناموسف!كتب

فأجاب".نفسكمثلوقريبك،نفسككلومنقلبككلمنشىء،كلفوق

الحياةفتنالكذلكواصنعاذهب:لكأقولوأنا.أجبت"بالصواب:يسوع

قريبى؟"هو"ومن:فقالهوأما".الأبدئة

وهىأريحا،إلىأورشليممننازلارجل"كان)6(:عينيهرافعايسوعأجاب

بينوتركوهوعزوهفجرحوهلصوصامسكه،الطريقفي)7(.باللعنةبنيتمدينة

ومضوا.وميتحي

عليه.يسلمأندونوتجاوزهالجريحفرأى،هناكمنكاهنمرأنوحصل

الجريحرأىفلماأيضا،مرسامرياأنوحصل.كلمةيقلولملاوىأيضاومز

2(

3(

4(

5(

6(

7(

الهامش:فىنقرأ.343-0فعلىيمتذالذي،أورشليمبىيسوعنشاطإلىوانتقلناإبراهيمتركنا

".أدثه"سلطان:ثئم"الانسانحث"سورة

"عيدفصاراليهود""عيدهذاكان.ا5ففىالعيدهذاذكرمم!كا.777+ه!ه،لأاليونأنيةفى

اليهود"."عيدالتسميةتعود002ففىولكن.ييهفممنهوفبرناباشعبنا".

.72:فيماتشبهمقذمة

."الهيروديونو"""الفزيسيتونهم،ومرقسمئىفى.2.:02لو؟2مر؟22:51تثرج

لوقا.إنجيلمنقريئابرنابابدوروهكذا(.(الكهنةو"عظماء""الكتبةهملوقا،فى

.2-01:537لو

.الإلهامطلبعلىأوالصلاةعلىفتدلمرازاتردعبارة

هذهويبنىيقومالذىالرجلالربتذام"ملعون:قيل62آفى.أربحاسقوطىأ:6يقيروى

يشرع"أنبا"كما(السريانيالنصقحسب34،:16مل1)بناءهاأعادحينيلولكن".المدينة

بذلك.
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)9(ومسحهبالخمرجراحهوغسلالجريحورفع)8(حصانهعنونزلعليهأشفق

،الفندقفىالمساء،وفى.حصانهعلىجعلهيشجعهكانوإذ.وضمدهبمرهم

"إعتناله(:مالنهض،حينالغد،صباحوفى.المضيفحراسةإلىسلمه

أجلمنذهب)01(دنانيرأربعةالجريحوأعطىشىء".كللكأدفعوأنابه

("0)12بيتىإلىوأقودكسريعاسأعود)11(."تشجع:لهوقال،المضيف

"ذاك:المعلمفأجابهولاء؟"بينالقريبكانمن،لي"قل:يسوعوقال

واعملأشافاذهب،أجبت"بالصواب:يسوعفأجاب(إ.رحمةصنعالذي

خجلا.)13(المعلمقمضى".مثله

"."دابته:"01:4لوفى)8(

الزمنمنقرونعدةبل،المسيحزمنفىلسناأننايعنىهذا.المرهمبدلالزيتهولوقأ،إنجيلفى9()

ذلك.بعد

،45،89)فيفعلأناعادكماحذدالذىبرإنفى"دنانير"اربعةبدل""دينارينالنمىفى(01)

لكىللجريحالدنانيرأعطىالسامرفيأنهونلاحظما.ذهبمنبائها2(081،502،41

35(.:01الوللمفيفيعطيها

.(01:94)مرطيمابنلطيماالناسقالهكلامهذا(1?)

لوقا.نم!إلىبرنابااضافهاعبارة(1)2

...31فوفىهنا،تتكزرعاطفة(1)3
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الجزيةندفعأنيجوزهل،معفم"يا:لهوقالوا)1(يسوعمنالكهنةواقترب

أخذأنوبعدمال؟"معك"هل:لهوقاليهوذا)2(إلىيسوعفالتفتلقيصر؟"

.صورةيحملالدينار)هذا):لهمومالالكهنةنحوالتفت،يدهفيدينارايسوع

ماإذن"أعطوا:يسوعفقال".قيصر()صورة:فأجابوامني؟"صورةليفقولوا

خجلين.ومضوا".لئةللهومالقيصرلقيصر

".شيخوختىفارحم،مريضابنى،رب"يا:وقاليمئة)3(قائدمنهواقترب

:يسوعفقال.الرجلفمضى؟"إسرائيلإله)4(الرب"ليرحمك:يسوعفاجاب

لست،رث"يا:المئةقائدفرد".ابخكعلى(أصلى)معكذاهبفانا"انتظرني

اللهلأن،تكفينىأبنىلخلاصقلتهاالتىفالكلمة)6(.اللهنبييا،إليتأتيأنأهلا

يسوعفاندهش".نائموأناملاكهلىقالكمامرض)7(،كلعلىسيداأقامك

لمإيمانففيه.الغريبهذأ"انظروأ:فقالالجميعإلىوالتفتعظيمةدهشة

اللهلأن،بسلام"امض:وقالالمئ!قائدإلىوالتفت".إسرائيلفىمثلهأجد

فمضى".وهبكالذىالعظيمالإيمانبسببابنكإلى)8(الصحةيرذأنأراد

2(

3(

4(

6(

7(

8(

فينقرأ.2-02:226لو؟1-7ا21:4مر؟22:71:22تلقيصر،الجزيةموضوع

".يشفى"سورة:الهامش

.(22:91)تدينازاليسوعقذمواهم،الأناجيلفي.الصندوقحاهلهويهوذأ

نمقمنقريببرنابانمق.46-4:53يو؟01أ-7:لو؟5-813:ت.المئةتائدابنشفاء

يوحنا.

كلاممنبرناباتهز!وهكذا".إيرائلإلههرالرت"حالأ:يسوجفرد"،رت"ياالمئةقاثدقال

1(.اللةسبحان)):الهامشفىنقرأ...اللهإبن،الرب:يسوعيدعممنكل

يشفي.ولا،اللةإلى""يصلييسوع

.88:ترج.اللةنبئيا:المثةقانداستدرك

.001فرج.4:42تيستلهموكأئهليسوعيعطىلقبهو

نقرأ".حىفابنك"أذهب:4:15يوفىكمايسوعفكلمة،الأناجيلفىأئا.يشفيوحدهالله

".يعطى"ألثه؟الهامشفى
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شفى.خادمهأنكيفبشروهالذينبخدمهالتقىالطريقفىهووإذ.المئةقائد

الساعةفي"البارحةفقالوا:الحضى؟"تركتهساعةأفي"في:الرجلفأجاب

البيتإلىعادولمابإلهنا.الرجل)01(وامنفعرف".الحمىتركته)9(السادسة

:وقال")11(.والحيالحقالإلههووحدهإسرائيل"إلهقائلا:اكهتهجميعحطم

".إسرائيلإلهيعبدلمإنخبزيأحديكللن"لهذا

.4:25يوفى"السابعة"الساعةبل)9(

بإلهنا".الرجل"آمنالنمق:حؤربرنابا،عندولكن".بيتهوأهلهو"فآمن53::؟يوفى1(0)

معإسرأنيللإلهالعبادةفرضوأخزا،".إسرائيل"إله:الحقيقىالإلهوأعلنإ(الهته"حطمئتم

46-47(.:2)دانيالسفرفىمابعضنستشفتالتهديد.

(.gاللةسبحان.أدثةحىوحق،واحدأكرأللبنى"إله:الهامشفىنقرأ(11)



والثلاثونالثانيالفص

يسوعإليهفذهبليجربه)2(.الغداءإلىيسوع)1(الشريعةمنمتضلعودعا

إلىالتلاميذفاتكأ.ليجربوهكثيرونكتبةالبيتفىينتظرهوكان،تلاميذهمع

"لماذا:قائلينيسوعإلىكلامهمالكتبةفوجه.أيديهميغسلواأندونالمائدة

خبزا؟"ياكلواأنقبلأيديهميغسلونولاشيوخناتقاليدتلاميذكيحفظلا

علىلتحافظوأأللهفريضةألغيتملماذا:أسألكم"وأنا:يسوعفأجاب

".الهيكلإلىنذرا"قدموافقير:والدهمالذينللأبناءتقولون؟3تقاليدكم

يأخذوأأناباوهميريدوحين.آباءهميطعمواأنيجببهالذيالقليلفينذرون

الآباء.فيتأئم!المالهذا،دثةمكزسهوالأبناء:يصرخ،المال

فالئةوكلا.حاشا؟المالهذأاللهيصرفهلومراؤون)4(.كاذبونكتبةيا

مدأشربهل؟الثيرانلحماكل"هلداود:النبيبعبدهيقولكماياكللا

شيئا،منكأطلبلاتجافإن.نذوركلىوقدم()ذبيحةليارفعالكباثن؟

لتملأوأهذاتصنعون،مراوونيا."معىالفردوسووفرةيدفيبينشىءكللأن

!)6(والنعنعالزابعلىالعشروتقتطعونكيسكم

مترج.الأقدمينتقاليد32،ففيوالموضوع.بولسعلىوخصوصا،يسوععلىردهو1()

40ا:ألوأ-23؟7:مر2؟1-.ا:5 -1 ryحيث38ا:ألوفى.مماتذكرناالبداية

برانفى.يسوعيسألونالذينهموالكتبةالفزيستونومرتس،متىفى.يسوعيدعوالفريسى

".البدعة"سورة:الهامشفىنقرا.الفريسيينغيابفىالكتبةيسوعيهاجم

يتكزر.الذممط""جزبفعلمعالسثئةالنثةهى2()

بدعة،وتتبعون،تعالىاللةاحكامتحزفونلم:اسرائيلنجىلعلماءعيسى"قال:الهامشفىنقرأ)3(

".اللةسبحان؟عندكممنتحزفونها

."أوون"مرعلى""كذابونأضيف.ممطا32:3ترج(4)

فىالوارد92:31القمحليحلهذا.1-4ا05:3مزفينقرأهالروحثةالذببحةعنكلامهو)5(

q-:51م! nمر؟-V :t v.يثللا"اللةالهام!:فينقرأ."

decimatisاللاتينئةحسب11:42لورج)6( mentham et rutam.23:23مترج.



19يسوعنجوءةفىالأولىالسنة

تمزواأنتريدونلاالتىالطريقبوضوحللآخرينترلمنلماذاالأشقياء!أسلها

،يطاقلاثقلاالآخرينكتافعلىتحملون،ومعلمونكتبةياوانتمفيها؟)7(

.)8(واحدةبإصبعتمشوهأنتريدونفلاأنتمأما

لي:قولوا)9(.الشيوخغطاءتحتالدنيافيدخلشركل:لكمأقولالحق

جما.حئاأباهيححتملككان؟الشيوخعادةسوىالدنيأإلىالشركأدخلمن

وجعلهاتشبههصورةأبنهلهصنع،الأبماتفلمابعل.الأبهذااسمكأن

شعاعفيالتمثالمنيقتربمنبموجبهينجوقرازاواتخذ.المدينةساحةفى

الأشقياءبدألهذا.علةلأيإزعاجهعدميجبولكنذراعا.عشرةخمس

وبعد.يجنوهأنيمكنالذيالربحبسببوالزهور،الورودللتمثاليقدمون

لكىالإلهسموهوهكذا،وطعامفضةإلىالتقدمةهذهتحولت،قليلوقت

كله.العالمفىبعل)01(تمثالفانتشر،شريعةإلىالعادةهذهوتحؤلت.يكرموه

لأنهمباطلا)11(،يعبدنيالشعبهذأحقا))قائلا:إشعياالنبىفىاللهفتذئر

".شيوخهمتقاليدوتبعوا،عبديبموسىأعطيتهاالتىشريعتىدمروأ

ليسينجسهفما.الإنسانينخسلاوسخةبأيدالخبزاكل:لكمأقولالحق

"0)13(منهيخرجمابل،فيهيدخلما

النجسة،الأطعمةوساثرالخنزيراكلتإن"إذن،)13(:كاتبقالحينئذ

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

3()s

3(.:32)ت"تفعلونولا"تقولونمبدأ:هوتروا.أنحرفئأ:

.02:64لو؟32:4ت

الأصنامعبادةأووال!ثرك.الأولىالمسيحثةالجماعاتمنظموهم.presbuterotاليونانتةفي

يجعلونالذينالمسيحئين)أيالمثركينسورة:العربئةاللغةفىنقرأالنمقتجاه.بسببهمانت!ثر

جر.موسىشريعهفىالمؤسسةالا،حقيقئة،صحيحةتقأليدلا،الواقعفىاللة(.يشاركإنسائا

.5،9702،802ف

إيلتا.بخبروارتبط(21ء)37:القرآنفي")بعل«ذكر

.ا6-ه7:مر؟اأ7-:51تقراءةفي.92:13إيقإلمطعودةهى

.23-ا78:مر؟02ا-51:7ت

والإسلامئةاليهودئةالإشكالةالكاتببفمبرإناضافالجديد،العهدنصوصإشكالةتجاه

نجس"فهو7::أألاوفي.النجسةالأطعمةعننمرأ،11لافي.الخنزيرلحمتحريمحول

".اللةسبحانالخنزير،لحم"حزم:العربيةفىنفرأ"...ظلفا.يشقلأئهوالخنزيرلكم،
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فييدخلأنالعصيانيستطيع"لا:يسوعفأجابضميرى؟"تنخسلافهي

اكلإن()الإنسانيتنخس،إذن.قلبهمن،منهيخرجأنيستطيعبل،الإنسان

الشركعلىتكلمتماكثيرا،معلم"يا1(:)معلمقالحينئذمحرما")14(.طعاما

أعرف"أنا:يسوعفأجابتشتمنا")16(.أنت:"أصناملإسرائيلكانانهلوكما

جميعفغضب".اللحمتمائيلبل،الخشبتماثيلإسراثيلفىلشىأناليوم

لا:لكمأقول"الحق:يسوعفأجاب؟"مشركوننحن"هلوردوا:الكتبة

وكل،نفسككلمنإلهكالرث"تحست:تقولبل"تعبد":الفربضةتقول

كلهم:فأجابوا؟"صحيحهذأ"هل:يسوعوقال")17(.روحكوكلقلبك

".صحيح"هذا

فصار"،الإنسانينخسالفميدخلما"ليس:نقرأ51:11تفي.النمقتحؤلكيفهنانرى(41)

مئى،إنجيلمعكلئاالنمقتعارضوهكذامحزها".طعاماأكلإنالإنسان"يتنخسبرنابأ:فى

تحذث".الإنسانينخسهذاالفممنيخرجما"بل:51:11تقال.البدأيةحولأنبعد

".القلب"منيخرجالذكط"الطاعةعدمأو"العصيانعنبرنابا

.يسوعإلىفيشيرmaitreالآخرواللفظ""معلم(ها.docteurالفرنسيةفى(1)5

11:4لورخ(1)6 o:وشركشرك"هناك.

ثئم:.((سلطان"ال!هالهام!:فىنقرأ"."تحثوبين(("تعبدبينالكاتبمئز.ه6:تثرج)17(

يعبد"."الله
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والثلاثونالثالثالفص

الباقىيتركلأجلهوما،الإنسانيحئهماكل،الحقيقة"في:يسوع)1(وقال

فييرىولحشربيكلوالذى.صنمهالبغئيعتبرفالزانى)2(.إلهههوهذا،كفه

كلإلىبالنسبةوهكذا.والذهبالفضةالفقيروصنم.صنمهالخأصلحمه

خاطئ".

فأجاب؟"خطيئةأعظمهيما،معلم"يا:دعاهالذيذأكقالحينئذ

بإصبعهيسوعفأشار.كلهمفصمتوا؟")3(للبيتدمارأعظمهو"ما:يسوع

بناله.إعأدةويجبالبيتيهدمالأساساتتسقط"حين:وقالالأساساتإلى

أيضا:لكموأقول.إصلاحهنستطيعالبيتمناخرعنصرأكقيسقطحينولكن

وبالتالىالإيمانمنالحرمانكليحرمهفهو.خطيئةأعظمللانسانهوالشرك

تتركأخرىخطيئةكلولكن.روحيةثمرة؟لةينالأنبعديستطيعولا.اللهمن

كفهمفتعجبوأالخطايا".أعظمهوالشركإنفأقول.الرحمةينالبأنالأملله

شيء.)4(فيياخذوهانيستطيعونلاأنهموعرفوا،يسوعكلماتمن

تروأ،الناموسفيويشوعموسىكتبومااللةقالماتذكروأ":يسوعوأضاف

فىتجدمضاصورةتصنع"لا:فقالإسرائيلإلىاللهوتوجه.الخطيئةهذهخطورة

تجدمماولاالأرضعلىتجدمضاتصنعلاالسماء.تحتتجدمماولاالسماء

قديرإلهكأنألأنىالمأء.فيتجدمضاولاالماءعلىتجدممالا.الأرضتحت

ال!ة(.معانسائايشركونالذينالمسيحيين)أكط"الم!ثركين"سورة:الهامثىفينقرأ(1)

تعالى.أد!هعنوييتعدالدينمنيخرجلأنهالأصناميعبدانإلاالحرممن"فثبر:الهامشفىنقرا2()

".اللهسبحالط

..اللةبكلامالعمللا""المثركيكونالشبحيث،2-7427:تفىاليينمثلهنانستشص)3(

المسيحئين.إلىيوخهكلامفىالحثركعلىالشديدنلاحظ

مزة.منكئرجزبوهكانوأ.22:46مترج4()



برناباإنجيل49

تذكروأ11.()الرابعالجيلحتىوأبنالهمالآباءفىالخطيئةهذهمنينتقموغيور،

الله،بأمرالسيفلاويوقبيلةيشوعفاستل)6(.وعبدهالعجلصنعحينشعبنا

!)7(المشركينعلىاللهحكملشذةيا.ألئةيستغفروالمالذينمناميفاعشرينوقتلوا

اللاتينئة.ال!ث!عبئلأحسب8-5:9تث-4-02:5خر)5(

،00023فقتلتبقساوةهنا(النمقفىلي!ثوعوجودالالاوىقبيلةوتصزفت.4-326:خر)6(

بربابا.يقولكماألفا""ع!ثرينلاتقريئا،

وذوغيورقدير"أدئة:الهامشفي،العربثةاللغةفىنقرأ"شديدا".يكونحكمهولكن،يغفراللة)7(

".إلمشركينعلىشديدالله"حكمثتم".انتقام
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والثلاثونالرابعالفصل

يستعملها.أنيستطيعلابحيثمطوتةأليمنى)2(يدهإنسانالبابأمام1(وقف)

حق)4(،كلاميأنتعلموا"لكى:قالثم)3(.وصلىاللةإلىقلبهيسوعفرفع

كما،شفيتهىفإذأفمدها".الرجلأتهاالسقيمةيدكمد(،)اللهباسم:أقول

.مرضفيهايكنلملو

أقول"الحق:يسوععادقليلاأكلواأنوبعد)6(.اللهبمخافةياكلونبدأواثم

غضبالمجالهذافىسئئة)7(.عادةفيهاتتركأنمنمدينةتحرقأنخير:لكم

")8(.الشرورليدمرواالسيفأعطاهمالذينوملوكهاالأرضأمراءعلىأدله

،الأولالمقعدفىتجلسلاانأذكرك،دعيت"متى:يسوعقالهذأ،بعد

مقعدفيوأجلساقماهذأ:لكفيقول.منكأهئمللمضيفصديقيصللئلا

وضاعة.الأكثرالمقعدفىواجلساذهبولكنالحياء".منكفيأخذ".أدنى

11".أعلىمقعدفىأجلسوتعالصديقىيا"قم:فيقول،دعاكالذىفيراك

الحق)1(0ارتفعائضعومناتضع،ارتفعفمنعظيما.إكراماهذالكفيكون

2(

3(

(6

(V

8(

9(

المشركين("سورة:الهامشفىنقرا

rترج".المنى"اليد:61فىل!نقرأ.اأ6-:6لورج A o 9-4 ): y:إلىنشبر.-6ا

الأبىبعة.الأناجيلتقليدعنالابتعادكليتعدبرنابانمقأن

يكفى:واحدفلفظ6:01لوفيأتا".الله"باسمالنداء:ثم.يسوعصلاة:الأولالاختلاف

"يدك"مذ

غفران"سلطانعلىهوالبرهانولكن(،2:01)مركفرناحومفيالمخلعشفاءبرنابايستلهم

برنابا.يقولكما((الكلمة))علىلاالخطايا"،

ألثة""بإذن:الهامشفينقرأ

دعيت"تى:وبدايتهاا8-:41لوإلىمباشرةينقلنابرناباهووهاأيضا،يردالمخافةموضوع

."..احد.من

".اللةسبحانالسوء.بدعةفيهيضعأنمنالبلديحرقأن"أولي:الهامشفىنقرا

".ومعطىقهار"ألته:الهامشفىنقرأ

".اللةسبحان.أدثةواضفهأرتفعومناللهرفعهتواضع"من:الهامشفىنفرأ
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يقولكماالكبرياء)01(،سوىأخرىلخطيئةهالكاإبليسصارما:لكمأقول

لوسيفورس،ياالسماءمنسقطت"كيف:الكلماتبهذهفيؤنبهإشعياالنبى

كبرياوكسقطتحقا،كالضحى)11(؟تشرق،الملائكةجمالكنتالذىأنت

الدنياهذهفىلبكىشقاءهالإنسانعرفلو:لكمأقول"الحق".الأرضالى

الرجلبكى،لغيرهلا،السببلهذاشىء.كلمنأدنىنفسهواعتبرالدوامعلى

عرفالأنهما)12(،اللهيستغفرانوهماانقطاعبلاسنةمئةالأولىوالمرأةالأول

بكبريائهما".سقطاأنهماحقا

أورشليمفىأعلن،الومذلكفي(.الطعام)بعدشكرهذا،يسوعقالولفا

اسمهوباركأدلهالشعبشكرلهذأصنعها.التيوالمعجزة،يسوعقالهماكل

،الشيوختقاليدضذتكلمأنهسمعواالذينوالكهنةالكتبةولكنالقذوس.

،ليقتلوهمناسبةوطلبوا)13(.فرعونمثلقلوبهموقشواأعظمبغضااشتعلوا

يجدوها.لمولكنهم

الكفار".هنوكانتكبزإبليس.اللة"سبحان:الهاس!فينقرأ(01)

.اأ-ه41:2إيق(11)

(".العربيةاللغةوفىالنمقهأمش)في"ادمتوبة"ذكرمع،اليهودئةالتقاليدفيهنانحن1(2)

.891:؟731:خرر!(1)3
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والثلاثونالخامسالفص

قالجلسوا،ولما.الأردنعبرفى)1(البريةإلىومضىأورشليميسوعترك

سقطانهسمعنالأننا،بكبريائهإبلشىسقطكيفلناقلمعفم،"يا:تلاميذهله

".الشرإلىدوماالإنسانيدفعهولماذالناوقل.بعصيانه

ألفوعشرينخمسةمذةوتركهأطين)2(منكتلةاللة"خلق:يسوعفأجاب

بالفهمعرف،الملائكةورئشىكاهناإبلش!كانوإذ.اخرشيئايصنعولمسنة

ألفاوأربعينوأربعةمئةهذهالطينكتلةمنسيخرجاللهأنله،الذيالعظيم

قبلسنةأف!ستيننفسهلهخلقالذياللهرسولمثل،النبوءة)3(بختممختومين

حذركم."خذوأ:فقال،الملائكةوأثار)إبلش!(فسخطشىء)4(.أفييكونأن

روحأننااعتبروأولكن.الترابهذانكزمأنالأئاممنيومفييريداللهإن

(.)منهمكبيرعدداللهعنأنفصللهذا".نفعلأنبنايليقلاوبالتالى

?T

3(

C

5(

سجدة"سورة:الهامشفىنقرأ4(.35-أ)فللاردنالمقابلةالجهةفى.البرثةفىيسوع

".الملانكة

آدمخلقكما""الرسولخلق،الكلةهذهومن.الخلقروأياتبعضهى.ترالبمنكتلةخلق

".الطينأدئة"خلقالهام!:فىنقرأواحد.أصلمنكقهمهمإذا،والأنبياء.

"رسول:الهامشفىنقرأ".الحملبدمثيابهم"غسلواالذين""المختومينعننقرأى7:3رؤفي

ألتةخلقبروحهالذىالأنبياءمن000441منهيخرجآدمقالبفىإبلير"علمنقرأ:ثم".الله

".ألثةسبحان.سنة0.0.7المخلوقاتكلمنأولا

الوجود(210)فمخفدخلق،البدايةفى.الإسلامداخلالنبوءةأعافيالمعروفالموضوعهو

التوبة،،التوراةأ،العاقبلوجد،أليهودفيالتعليمحسب.ليمسيحىيهودكطلتعليمهوالسابق

اللوغمىوجودعنيتحدثالمسيحىوالتعليم.الهيكل،المسيحاسم،أدئهعرلق،جهئم،الفردوس

نبىمنينتقلهو:الزمنقبل"الحميمى"النبىبوجودأليهومسيحئونوقال.الزمنقبل()الكلمة

3(.:03)باناريونقبرصفيسلامينةأسقف،إثيفانقالماذاك.التاريخنهايةحتىنبىإلى

أمامينحنىأنالشيطانرفض:السقوطهذاسبب،إبليسسقوطحولأليهودثةالرواياتنورد

المأخوذالإنسانعلىروح"()"نحنالملائكثةالطبيعةتفوقهوالرفضسبببر،إنفىأدم.

التقليدفىكماأليهودفي،التقليدفىالملائكةطبيع!علىيدلانو"النار"""الروح.الزابمن

76(.:38؟2-51:628؟7:21ان)قرالإسلامى
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هذايكرمربهمنييعتبرنى"كل:اللةفقال،الملائكةكليوفااجتمع"عندئذ

"يا":فقالو!مثلهيفكرونوالذينإبليسأما،سجدوااللةأحبوافالذين""ءالتراب

قالواإنوما".الطينهذانكرمأنالعدلمنلش!وبالتالىروح،نحن،رب

رووسهم،القديسونالملاثكةفرفعللنظر،مرعئاشنيغأإبليسصارحتىهذا

سقطواالخوفومن،تتاعهصاركماإبلش!صارالذيالمرعبالوحشفرأوا

)6(.الأرضإلىبوجوههم

مسرورولكنىجائرا.فكنتبشعاجعلتني،الرب"أيها7:إبليس"فقال

لوسيفورس،يا،الربتسمهالا1:الأبالسةسائروقال."تصنعماكلسأدفرلأنى

)8(11.خالقكمبالئةواعترفوااتوبوا1:إبليسلتباعاللهفقال."الربهوأنتلأنك

عادلفهوإبليسأئا.بعادللستلأنك،كرمناكلأننانادمون"نحنفأجابوا:

أشفقلالأنى)!(،ملاعينياعنىبعيدااذهبوا11:اللهفقالرتنا".إنهء.وبري

.ااعليكم

الملاكرفعهالبصاقوهذا.هذهالطينكتلةعلىبصقإبلشى،مضىوحين

(01)الإنسانبطنفىالانهيالتىالسرةجاءتهنامن.طينمنقليلمعجبرائيل

".الملالكةسجدة"قصص:الهامشفىنقرأ)6(

".اللةيبحأنالقصصهذا.لاالكافرينفيوكانتكتر"إبلشى:الهاس!فىنقرأ)7(

(A)يعذب"الله:ثئم".خألق"اللة:الهامئىفىنقرأ."

4(.52:1)تيسارهعنللذينيسوعمالماذاك)9(

فكان،البصقةهذهجبرائيلالملاكأزال"0الزاب"كتلةعلىالشيطانبصق:بهوديةروايةهى(01)

السزة.أصلهوذاكمكانها.فرأغ
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أقول"الحق:يسوعفقال.الملائكةتمردمنمصعوقينالتلاميذ)1(ولبث

لإبليسكانفما.اكبرعذائاويتحقلإبليسمنأكثرلمقهويصلىلامن:لكم

أما،التوبةإلىيدعوهنبياإليهيرسللماللةلأن،يخافهمثالأقيسقطتهقبل

لأن،بعدييأتىالذي)3(اللهرسولعدأ)ماالأنبياء)2(جميعفجاءهالإنسان

اللامحدودةالأمثلةرغمالإنسانإنأقولولكنى()4(.طريقهأهئأنأرادالله

وقالبموجود.ليسأدلهأنلوكمامخافةاع!لةبدونمطمئناعالقاللةعدالةعن

فسدوالهذأ.إلهليس:قلبهفىالجاهل"قال:الناسهؤلاءقالكماداودالنبى

"0)6(الخيريفعلمنوليسورجسوا

له،يفتحيقرجومنيجد،يطلبمن.تنالوالكى،تلاميذييادوما)7(،صلوا

ينتظراللةلأن)9(،الكلاممنتكثروأبأنالصلاةفيتهتضوالاينل)8(.يطلبومن

أقولالحق")11(0قلبكأعطني،عبدييا)):سليمانبفميقولكما)01(،القلب

".الصلاةترك"سورة:الهامشفىنقرأ

تعالىألتةبعثنى.بعدكطمنسيجىء.اللةرسولإلاقبلىمنكلهماللةأنبياء"جاء:الهامشفىنقرأ

(.cاللةالحمد.مجينهعنالناسواخبر(صدقهأظهر:)أكطأصدقهأن

الهاس!.فىنقرأماهذا

المعمدانيوحتاأعذوكما.يسوععنالمسيحتوديقولكماالأنبياء،جخاليألد""رسولبدا

لمحفد.الطريقيهئئيسوعفإن،ليسوعالطريق

".ادمبنىيا"51،:الهامشفىنقرأ

.ا:41مز

.ا:18لو

.11:01لو8؟7:مت

.6:6مت

"الصلاةفىالكلامتكزوا"لا:ثمبصير"."ابثه:الهامشىفىنقرأ7.:61صم1(

.سليمانإلىنسبالأمثالسفرأنتذكر.23:26أم(
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ليراهمالمدينةفيموضعكلفيطويلأالمراوونيصلىاللة)12(،حىلكم،

لصوصئة.مملوءقلبهمولكنأولياء.ويعتبروهم)13(الناس

يقبلهأنأردتإذادعاءكتفهمأنيجب.يطلبونمايفهمونلاهملهذا،

ليكلمه،هيرودساو1(،)الرومانيالوالىإلىيذهبمن:ليفقولوا)14(.الله

بدونأحدلا؟يفعلسوفوماذايذهبأينإلى،قلبهفىأؤلايفهمأندون

علىيجبالذىفما،الإنسانمعيتكقملكيهكذاالإنسانعملفإنشك.

ماكللهويشكر،خطاياهعنليستغفره،اللهمعيتكلملكىيعملأنالإنسان

حقيقئة!صلاةيصنعونالذينأقلما:لكمأقولالحق)16(؟وهبه

يكرمونهالذينأولئكيريدلااللةلأن،عليهمإبليسيتسلطهذا،أجلمن

كما)17(.عدالةيصرخوقلبهم،الرحمةشفاههمتطلبالهيكلفي.بالشفاه

ولكنبشفتيهيكرمنى.يزعجنىإنه.الشعبهذاعنى"ابعدإشعيا:للنبىقال

يكلمفمن.اللةمنيهزأروئةبلايصلىمن:الحقلكمأقول")18(.عنىبعيدقلبه

الذىبيلاطسالواليعنخيرأحضرتهفيلهويقولظهرهلهفيديرهيرودس

ولايصلىالذ!طفالإنسانذلك،ومعشك.بلاأحدلا؟الموتحتىيبغضه

قلبهفىلأن)إبليس(فىخيرايقول.لإبلشىوجههويقدمدئةظهرهيديريتهيا،

11لىاغفر11:بشفتيهلكوقالإنسانشتمكفإن.عنهايندملمالتىالشرورحث

بشفاههم:يقولونالذينعلىاللهيشفقوهلله؟تغفرفكيف،صفعكوبيده

؟".جديدةبخطاياويفكرونالشرورقلبهميحتحينا!ارثياارحمنا11

12(

13(

14(

15(

16(

17(

18(

الهامش.فينقرأماهذا

يأخذالمعنىولكنالقانونئة،الأناجيلمنالمأخرذةالآيأتتتسلسلكيفنلاحظ.ه6:ت

آخر.امتدادأ

".دلةالحمد.دعاكتعرفأنعليكلزم،دعاكاللةيفبلأنترد"أن:الهامىفىنقرأ

)هيرودس(.الملكأو)ببلاطس(الوأليمععلاقأتهممثلوأدئةالبشربينالعلاماتبرنابايقابل

.08،84901،164،فرخ

".وهاب"الذالهاه!:فىنقرأ

قلوبهملكن،بلسانهمالجوأمعفىأدتةمنحصةريريدونقوفاتعالىاللةيريد"لا:الهامشفىنقرأ

".د!ةالحمد.تعالىاللةهنغضبا(تطلب)أو:تنادى

.92:31إش
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نأعفمنا،رب"يا:وسالوه.يسوعكلام)سمعوا(حينالتلاميذ)1(فبكى

الرومانىالواليأوقفكمإذاتصنعونما"أنظروا:يسوعفأجاب")2(.نصلي

الرتإلها:كلامكمهذا)3(ليكن.تصقونحينأيضاهذافاصنعوا.ليقتلكم

كما()الأرضعلىمشيئتكلتصنع.ملكوتكليأت،اسمكليقدسإلهنا)4(،

للذيننغفرنحنكماخطايانالنااغفريوم)6(0كلالخبزهبناالسماء.فيتصنع

فأنتالشز)7(.مننخنالكن،التجاربفينسقظتتركناولاألينا.خطئوا

الأبد"0)8(إلىوالإكرامالمجدلهالذيإلهناوحدك

2(

3(

6(

7(

8(

".يسرعصلوة(:الأصل)فىصلاة"سورة:الهامشفىنقرأ

".تلاميذهمن"واحد:يقولctفإن.ا:11لورج

"الأبانا".أوالربيةالصلاههي

إلهنا".الرب"إلهابرنابا:عندنقراى6:9تفىأبانا""يابدل

أللة"."سلطان:الهامشفىنقرأ

".غفور"ألثة:ثم".رزاق"اللة:الهامثىفينقرأ

حانيظ(.:الأصل)نى"حأنظ"ألتة:الهامشنينقرأ

"أنت:الهامشفينقرأ.'t-1:أألوقاتقيدلاأ(6r-9:)تالمتاوئالتقليدبرنابااخذ

الوحيد.ابنههوويسوعاباللةأنوننسىاللةوحدانتةإلىنعودوهكذاإلهنا".ياواحد،
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بهأوصانااللةأنمعألاغتسالعننتوقفهل،معلم"يايوحنا:)1(فأجاب

الحقوالإنبياء؟الشريعةأدمرجئتأنىأتظن)):يسوعفأجاب؟")2(بموسى

حفظنبىفكلبها)3(.لآعملبلأدمرهاجئتما،اللهحىلكيم:أقولالحق

الأنبياء.سائربفماللةقالهماوكل،اللهشريعة

اللهيرضيأنيمكنهإنسانمنما،حضرتهفىنفسىتقفالذي)4(اللهحي

،()اللهملكوتفىصغيراأيضاهوفيكون.صغيرةكانتمهمافريضةألغىإذا

الشريعةمنواحدحرف)6(يلغىلالكم:أقولبل.حضةفيهلهيكونلابل

"اغتسلواإشعيا:بالنبىاللهقالمالمارسوابأنانبهكمبل.خطيرةخطيئةبدون

البحرمياهكل:لكمأقولالحق")7(0عينى)أمام(منأفكاركمانزعوا،وتطهروا

ناأحديقدرلاأيضأ:لكمواقول)8(.الآثاميحثقلبهالذىذاكتغسللن

ف)العددوسفرأ-17(ا)فاللاوينسفرحسباليهودممطالعالمفيالطهارة)1(شرانع

للصلاةضرورثأاستعدأذاالطقسئةالطهارةعنالبحثايضاهوالإسلاميالتقليدويعتبر17(.

".الطهارة"سورة:الهامشفىنقرأ)الاغتسال(.

.الطهارةشرانعوإلىهوسىإلىعودة)2(

نإأكدوهكذابها"."لأعمل:فقالبرنأباأما(0»كفلبللأنقضجئت"ما:5:17متمال)3(

الععودواقل!مة.العطاترأسفى2-3()يعقوبإلىبطرسرسالةفىكماهوسىشريعةثرممومةبر

نقرأ.منهمأفضلفليسالأنبياء،واقوالأدئةبشريعةيعملالذييسوعأئا.الإنجيلحوروهكذا

بها.أعملانلكنالريعةأغزانجئتمااناالحيبالله.الحقأمولأناعيسى"قال:الهامشفى

".اللةالحمدبها.يعصلونتعالىاللةأنبياءجميعوكذلك

الهامش.فينقرأماهذا(.ا:17ملأ)النبيإيلئاخاصقبشكلعليهااعتادعبارة4()

".حضةلهيكون"لاإضافةمعا5:9مت)5(

)6(syllabe:خطيرة"خطيئة:ال!ثريعةعلىالت!ثديدويتواصل.صوتىمقطع."

(V)الطهارةعلىبيان.دثة"الحمد:الهامشفينقرأ.61:اإش."

(A)القاعدةنظام،قمرانجماعةفيقيلمانتذكرهنا.الباظنثةبالطهارةأيضاالإسلامئالتقليدتوسع

.1-4ا5:3
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بعبادةشبيهةخطيئةنفسهيحملهوبليتوضأ)9(،لمإناللةترضىصلاةيصفى

.الأصنام

وتذكروا.طلبماقدرشكبلاينال،يليقكماالإنسانصلىإذا.صدقونى

فيهوغرقالأحمر.البحروفتحمصر،جلدبالصلاةالذياللةعبدموسى

)12(وصموئيل،الشمسأوقفالذي)11(يشوعتذكروأ1(.).جيشهمعفرعون

السماء،منالنارأمطرالذيوإيليا)13(العديد،الفلسطيينجيشأخافالذي

ماكلنالوأالذينالأولياءالأنبياءمناخروعدداميتا.اقامالذيوإليشع)14(

بلالخاضة،أمورهمفينفوسهمطلبوامابالحقيقةفهؤلاء.بالصلاةطلبوا

وكرأمته.ألئةفقططلبوا

إلىوأيديكموجوهكمفاغسلبراللصلاةقمئمإذاآمنوا،الذينأئها"يا:5:6؟4:34القران(9)

الصنم.عابدمثلحرائااللهعندكانوضوءبلاعمذأصقى"منالها!:فىنقرا.cc...المرافق

".للهالحمد

".فرعونغرق"ذكر:الهامشفىنقرأ.2-41:192خر(01)

.1-4ا01:2يش(11)

.ه7:صم\(21)

.81:81مل1(1)3

الروحخة.مقالاتهفيالفارسىالحكيمأفراهاطعندنجدهالأسلوبهذأ.ي4:32مل2(41)
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نعلمأنأيضالنابقيولكن،معلميا)2(تكلمت"حسنايوحنا:قال1حينمذ

ونقى،إبليسأدثةطرد"حين:يسوعفأجاببكبرياء".الإنسانيخطأكيف

كلاللة)3(خلقإبلشى،عليهابصقالتىالطينمنالكتلةهذهجبراليلالملاك

بكلالدنياوزين،يسبحوالذييمشىالذيإلىيطيرالذىالحيوانمن،حئ

.عندهما

أعلن،العشبترعىالخيلرأىوإذ.الفردوسأبوابمنيوئاإبلشىفاقترب

وتحسنكثيزا،ستتألمفهى)4(نفسا،تلقتالطينمنالكتلةهذهكانتإنأنه

وجمحتالخيلفجمحتلشىء.تصلحتعودفلاالأرضداستهىإن

والورد.الزنبقبينتنامالتيالأرضهذه()لإتلافواستعدت

والتىإبليسبصاقعليهاالتىالنجسةالترابلقطعةالنسمةاللهأعطىحينئذ

ثم.هربتالتىالخيلوأرعبفنبح.الكلبوأثارالكتلةمنجبرائيلانتزعها

"تبارك:ينشدونالقديسونالملائكةجميعوكان)6(،للانساننفشااللهأعطى

ربنا"7.اللهأيها،القذوساسمك

وكانت.الشمسمثلتلمعكتابةالهواءفيفرأىقدميهعلىآدمأنتصب

"أشكرك:وقالفمهادمفتححينئذ")8(.اللهرسولومحضداللةإلأإله"لا:تقول

?T

3(

6(

7(

8(

".ادم"سورة:الهام!فىنقرأ(

.01:82لورج.قالمافييسوعيوحناوافق(

".خالق"اللهالهامم!:فىنقرأ(

.!الجنةرواياتمنرواية.الخيلعنالكلام(

.نوقلزكضحرئا:(

".ادماللة"خلق:الهامشفينقرا(

)مرتين(."سلطان"الله:الهامشفينقرأ(

"اللهالهامث!:فىنقرا.21فرج.معهويتماهىاللة""رسولمحئدئدعىفيهاالأولىالمزةهي(
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معنىلىتقولأنإليكأتوشلولكنى.وخلقتنىتنازلتلأنكإلهىالربأتها

فأجابقبلى؟"أخرونأناسكانهل")9(.اللهرسول"محفد:الكلماتهذه

رأيتهوالذي.أناخلقتإنسانأؤلإنكلكأقول.ادمعبدىيابك"أهلا:أدله

يكونهو.العالمإلىيجىءلكىعديدةسنواتسيستعذالذي).1(ابنكهو

يجىء.حينللعالمالنورويعطىشىء)12(،كلخلقتولأجلهرسولى)11(،

أصنعأنقبلسنةألفستينفيهاوضعتفإنيالسماء.إشراقفىنفسهوتكون

أظفارعلىالكتابةتلكسجل،رب"ياقاثلا:أدلهإلىأدبمفصلىشىء)13(.أفي

أليمنىأليدظفرعلى.الأولالإنسانباهمىعلىذلكاللهفسخل.يدياصابع

.1"اللهرسول"محقد:كاناليسرىأليدظفروعلى")14(.أدئةإلأإله"لا:كان

أليومتبارك":وقالعينيهوفرك.ابويةبمحتةالكلماتهذهالأولالإنسانفقبل

"0)16(العالمإلىتجىءفيهالذي

الإنسانيكونأنيحسن"لا:فقال)17(،وحدهكانالإنسانأنأللهورأى

باللحم،الموضعهذاوملأ،القلبجهةمنضلعاواستل.ينامفجعله".وحده

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

إلاإلهلا:الكلامذلكيقول.نورمنخطاالجنةعلىأدم"رأىثئم".ال!هرسولمحضد.هوواحد

".لئةالحمد.ألئةرسولمحمدألئة،

بحقآدمسئعالا:سال،تعالىاللةحمدفراغ"بعد:ثثم".اللةرسول"محمد:الهامشبىفينقرأ

".لئةالحمدهذا؟منربيا:ألتهرسولمحمد

رسولأجاءالدنياإلىجاءإذأ.أولادكمنيكونهذا،آدم"يا".تعالىأدثة"قال:الهاس!فىنقرأ

".دثةالحمد.لأجلهالمخلوماتخلقعندنامن

".اللة"رسول:الهامشفينقرأ

".خلقولهبه"الكل:61:اكوفىيسوععنقيلماذأك

35.،21فرج.الخلققبل(a"الرسولنفسوجدت

الهامثى.فىنقراماهذا

مكتوبا،اللةا"إلاإله"لا:اليمنىادمإبهامعلىتعالىاللة"وضعنقرأ:ثم.الهامشفينقرأماهذا

".دتةالحمد".اللهرسرل"ومحمدالشرىباهمهوعلى

وكلالفردوستذكرأأظافرهما،إليوحؤاءادمنظرمزةوبهل،السقطة"بعدالطبرى:قال

،الفردوسفىوحواء،آدمجسمغطت،وعربثةيهودثةتقاليدوعدةالطبرىوبحسب".ملذأته

الأظافر.موضععداماالغطاءهذاخ!را،الخطينةبعد.قرنيةماذة

بصير"."أدلة:الهامشفىنقرأ.2:81،12،22تكفيكماالمرأةخلقهنا
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بانابرنجيا!إ

الجنةسيديمعاجعلهما.زوجةلادموأعطاهاحواءالضلعهذهمنوصنع

")18(.والحنطةالتفاحعدأمالتكلوهاالثماركلأعطيكمأنا"هالهما:وقال

تصيرانلأنكماالثمرتينهاتينمنتاكلاأنالاحتراسكل"احترسا:لهماوقال

شقاءفتحتملانخارجافأطردكماهنا،تظلاأنأحتملأعودلابحيثنجسين

(كبيرا"0)91

منيكلاأنوحؤاءإدماللةفع،القرانفىوالشر".الخير"شجرةهىالمقذس،الكتابفى()18

الجئة،وزوجل!أنتاسكن،أدميأ"وقلنا::البمرةسورةفينقرايحدد.لمولكئهمغا،شجرة

"ولا"35(.:)2"الظالمينمنفتكوناالشجرةهذهتقرباولاشتما،حيثرغدامنهاوكلا

اسكن،آدم"ويا:أفالأعرسورةفىونقرأ.الخطيئةفىتكونأن"،يعنى"الظالمين.ولكن:اى

)7:"الظالمينمنفتكوناالشجرةهذهتقربأولاشئتما،حيثمنفكلا،الجئةوزوجكانت

الكرمة،،الحنطة:عديدةلفاسيرالشزاحقدم"؟.الشجرة"هذهتكونماولكن""هذه(.91

...والتينة

".مموتموئامنهاتثل"يوم:لآدميقالحيث\V-ا2:6تك(91)



الأربعونالفص

الذيالجنةبابمنفاقتربغيظا.استشاط)1(،بذلكإبليسعل!ولما

منتقطعرجليهاواظفارجمل،ساقىمثلساقاهاكانتمرعبةحيةتحرسه

فأجابت".الجنةإلىأدخلأنلى"اسمحى:العدوفقال.كالموسىجهةكل

انظري":إبليسفرذ."أطردكأنأمرنىواللهبالدخوللكأسمح"كيف:الحية

هىالتىالطينمنالكتلةهذهلتحرسىالجنةخارجوضعك:اللهيحتككم

واحد،كلمنكفيهربمرعبةجعلتك،الجئةإلىأدخلتنىإنولكن!الإنسان

"كيف:الحيةفقالت".هواكعلىوتجيئى)2(تروحىانتستطيعينوهكذأ

بطنك.إلىفأدخلفمكافتحى.كبيرةأنت":إبلشىفأجاب؟"تدخلأجعلك

تسيراناللتينالطينمنالكتلتينهاتينقربتضعيننى،الجنةإلىتدخلينوحين

".الأرضعلى

نائما)3(.كانزوجهاادملأنحواء،قربإبلشىفجعلت،الحيةوفعلت

منتاكلينلا"لماذالها:وقال،جميلملاكبشكلالمرأةمنالشيطانفتقذم

إلهنا:لنا)قال«حواء:فأجابتأيضا؟"الحنطةهذهومنالجميلالتفاحهذا

هذا"لشى:الشيطانفعاد".الجنةمنفيطردنانجسيننصبحمنها،اكلناإن

مساوينيريدلافهولهذاوحسود.شريراللهأنتعرفيأنيجب.بصحيح

ولكنله.مساولينتصيرالئلاهكذاكلمكماعبدأ.واحدكلويعتبرله،

لنغيرهامنكماالثمارهذهمنوأكلتمانصيحتى،ورفيقكأنتتبعتإن

يحلوماوتفعلان،اللهمثلوالشرالخيرتعرفانبل.للاخرينخاضعينتعودا

3.)2:البقرةسورةفىوالقران1ا-4"1:تكجزئايتبع،والسقوطالشجرةخبر1() -9)r

:الهاشفىنقرأ.والإسلاميةاليهودثةالرواياتيتبعكما3(..1-ا)7:الأعرأفوسورة

".آدمطرد"سوره

وتلبثى.تروحىأنحرفثا:2()

آدم.عنالمسؤوثةليبعدوأالريانالاباءبعضعندوجدت...يهوديةرواياتهى)3(
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استيقظولما.واكلتمنهاحؤاءفأخذت".دلهمساويينتصيرانلأنكمالكما،

وإذ.منهفكلزوجتهلهقدمتهمافأخذ.إبلشىلهاقالمابكلأخبرتهزوجها،

)4(حلقهعلىيدهفوضع،الطعاميوقفأنوأراد.اللةكلماتتذكر،الطعامنزل

علامط.رجللكلحيث

حط.ع**ه!ول"4*44"آدم"تفاحةمعإيطالمب-روماثبإطارفييجعلنامأمذا(4)
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والأربعونالحاديالفص

للأعضاءئوباوصنعاتينأوراقفأخذاخجلا.عريانانكليهماأنهما)1(فعرفا

انت؟"اين،"آدم:آدمودعا.نفسهعناللهكشفالظهر،بعد.السزية

وزوجتي،أناعريانان،لأننا،حضوركمنتمفصترث،"يا:فأجاب

سوىبراءتكمامنجردكما"ومن:اللةفقال".لديكنتقذمأنمنقخجلنا

".الجنةفىهناتظلآأنيمكنكماولانجسينصرتمابسببهااكلتما؟التىالثمرة

رجتنىأعطيتنيالعىفالزوجةكلت،كنتإنرب،"ياآدم:فأجاب

؟"الطعامهذازوجكأعطيت"لماذا:للمرأةأللهقالحينئذ".فثلت

".طغانىإبليسفلأنأعطيتهكنت"إذأحؤاء:فأجابت

الواقفةالحية"حواء:فأجابت"هنا؟إلىالهالكهذادخلوكيف":اللهفقال

".إلئحملتهالشمالىالبابعلى

فملعونة،الثمرةمنوأكلتزوجتكصوتسمعت"لأنك:لادماللةفقال

.خبزكتاكلجبينكوبعرقوالعوسج،الشوكلكتنتج.أعمالكفيالأرض

التى"وأنت:فقالحواءإلىتوجهثئمتعود".الترابوإلىترابالكتذكر

فيأخذك،الرجلسلطةتحتتكونين،لزوجكطعامافأعطيتلإبليسسمعت

(.(الأوجاعفيوتلدينعبدة

:وقالاللة)2(،سيفيمسكالذممطميخائيلالملاكدعاالحيةاللةدعاوإذ

أرجلها.لهااقطعخارجاتصبحوحين،المجرمةالحيةهذهالجنةمنأولااطرد"

.المرأةعقابالرجلعقابسبقحيث،الأمورفيتبديلمعممط(8:)3التكوينسفرقراءةنواصل(1)

لآدمالجزاء"سورة:الهاسىفينقرأحواء.إلىرصلوهكذأالحيةبطنفيفدخلالشيطانأثا

".والشيطانوالحئةوحواء

الهامق.فينقراماهذا)2(
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الذي(r)إبلش!أدلهدعائم".الأرضعلىبطنهاسحبت،تمشىانأرادتفإن

أريد.نجسينوصئرتهماضللتهما،هالكوأنت"لماذا،:لهفقالضاحكا،جاء

وهي،تدخلأن،ويعبدونييتوبونالذينأولادهماونجاساتنجاستهمالكل

".بالنجاساتمتخماتكونوهكذأ،فمكإلىجسمهما،منخارجة

إلئ،الإساءةفىتزيدأنتريدأنك"بما:وقالمرعبازئيراإبلشىفأطلق

".حضرتيمنبعيدااذهب،ملعونيا)):اللهفقال".أستطيعماكلسأفعلفأنا

إبلش!.فمضى

وتوبا.الفردوسمن"اخرجاكلاهما:بكيااللذينوحواءلآدماللهقالثم

إبليسمنينزعزرعكماإنبحيثابنكما،سأرسللأنىcالرجاءتفقداولا

"0)4(كرسولييجىءللذىشىءكلسأهبلأنى.البشريالجنسعلىسلطانه

كمابةفرأى،ادموالتفت.الجنةمنميخائيلالملاكفطردهما.اللهواختبأ

ليتك"ياباكيا:قالحينئذ(.اللة")رسولومحمداللةإلاإله"لا:البابعلى

الشقاءإ"منفتنشلناابنيياسريعاتجىء

،الإنساناحتقرواحدبكبرياء:وادمإبليسخطئ"هكذا:يسوعوقال

".اللهمعيتساوىأنأرادوالاخر

(r)القصصهذا.الشيطانعلىاللة"لعنة:الهامشفىنقرأ."

ونسلها.نسلكوبين،المرأةوبينبينكعداوة"وأضع:الحثةإلىيتوخهكلاماا35:تلثفىنقرأ(4)

أبن"المسيح"يسوعالنسلهذافىالكنيسةابأءرأى".عقبهتسحقينوانت،رأسكيسحقهو

ادموتو!ئل"."لرسوليشىءكلجعلوهنا،العذراء.مريمابن،الثايةحؤاءأعتبرتالتى""المرأة

3حولعول)ححاللاتينىاللفظبانابراستعمل.الأولينأبوينا"ينتشلو"يأتىلكي"محمد""بنها"إلى

semen)د!هالحمد"رسولي:الهامشفىنقرأ"."زرعتقابلالتى."

الهامش.فينقرأماهذا()ه
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والأربعونالنانيالفص

عدداورأوا.أيضايسوعوبكى،الخطبةهذهسمعوا(الماالتلاميذ)1(فبكى

يأخذوهلكىتشاورواالكهنةرؤساءلأن)يسوع(،إلىجاوواالناسمنكبيرا

فاعترف؟"أنتمن،أنت)):يسألونهالكتبةوبعضاللاوئينفأرسلوا.كلامهفى

احدأوإرمياأوإيلياأنتهل))فقالوأ:".المسيح"ل!ست:الحقيقةوقاليسوع

أنت؟"من(:القول)إلىفعادوا"كلا".:يسوعفأجابالقدماء؟")2(الأنبياء

أليهوديةفىيصرخصوت)3("أنا:يسوعفقالأرسلوننا".للذينلنشهدلناقل

"إذافقالوا:إشعيا".فىكتبكما4،أللهلرسولالطريقأعذوا:يصرخكلها.

وتعتبر(جديد)بتعليمتكرزفلماذاالأنبياء،أحدولاإيلياولاالمسيحتكنلم

اللةيصنعهاالتى"المعجزات:يسوعفأجاب؟")6(المسيحمنأعظمنفسك

أهلافلست.تقولونكمانفسىأعتبرلاوأنى،اللهيريدماأقولأنىتبينبيدي

الكبة""كأنولكن،هوهوالإطار.ى(1:91)يوحئاإنجيلمنالأولللفصلتامأتحريفاهنانقرا(1)

فصار،المعمدأنيوحثاإلىيتوتجهالسؤال"0ولاويننكهنةأ"أرسلو:91:أيوقال".الكهنة"بدل

18:1)تثالمنتظر""النبىهوولا2(.)1"المسيح"لشالذىيسوعإلىيتوخهبرناباعند ،o

".البشارة"سورة:الهامشفىنقرأ(.81

فيلش(.فيصرثة)في61:41ترج2()

الطريقأعذالذىالمعمدانعنميللمأتحريفا"،أدئةلرسول"الطريقيعذالذىذاكيسوعصار)3(

إلىتصلأنيمكنولا،اليهوديةفيمحصورةيسوعورسالة.ي04:3إشإلىالإشارةمعللمسيح

كله.لمالعاإلىئرسلوحدهفالرسول.الأرضأقاصى

()jعبسى:قالاأنت؟اامن1(:عيسى:)أممطبعيسىاسرانيلبنوسألي(:)أي"سألوا:الهامشفىنقرأ

يتكزرثم".دئةالحمدسيجئا!.لأنهأدلهلرسولالطريقيحضروأأنأناديصوت(:)بلاصوة1

".اللةرسول،أدثة"رسول:مرتينالهامشفي

"."التعليمعنهناصار.المعمودتةعنكلام25:ايوفى)5(

المشح!منأعظمالمسيحيسوع:التجديفمنالقريبالتائم،التشويههنانلاحظ)6(
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فهذا)8(.المسيحتسضونهالذىاللهرسولنعلى)7(شريطولاحذاءسيرأحللأن

(انقضاء"0)01لدينهيكونولاالحقكلاميحملهو)9(.بعديويجىءقبلىصنع

الذينالكهنةروساءهذابكلوأخبروا11(،)خجلينوالكتبةاللاوتونفمضى

شىء"0)12(بكليخبرهالذىإبليسظهرهعلى"يحملقالوأ:

يطلبونشعبناوشيوخروساءإن:لكمأقول"الحق:لتلاميذهيسوعفقال

فقاليسوعأما".اورشليمإلىتذهبلا،"إذن:بطرسفقال")13(.علىعفة

،كثيرةاضطهاداتأحتملأنيجب.تقولماتعرفلاأنت)14(،جاهل"يا:له

لامعنالأنهم،أخافلاولكني1(.اللة)وأولياءالأنبياءجميعتألمهكذالأنه

ضذنا"0)16(

وصعدتابور)17(،جبلإلىفمضى.ابتعد،الكلامهذايسوع)قال(أنوبعد

جر".المسيحتسضونهالذىاللة"رسولهويسوعمنوالأعظم،يسوعفمفييوحثاكلامجعل

..."نعلي"!ريطتقابلحذاء""سيرأنإلىنشيرإ.3:لو7؟:امر؟اا3:ت27؟:ايو

الإيطالي.الكاتبهنشرحأما!نكونوهكذا

.43،602فرج"المشح".هووهنا".اللة"رسولهومحفدأنعرفنا93ففى

بل!اللةكلامتحريفيكونهكذا.المشحيسوععنالمعمدانيوحنأتالماذأك3..:أيو

التجديف!

:االو!مريمابن"أد!ة"رسولكانإذاإلآالإلهئبألحبلبئرهاحينلمريمالملاكمألهمارأجع(

قبلىمنخلقلأنهاللةريولنصلىيخدمأنليينبجىالاا:عيسى"قال:الهامشفينقرأ33(.

".لئهالحمدأبذا".باقودينهبعدكطمنوسيجىء

.والاممأنالإعجابعنابتعادائردوسوفثقبلمنوردتعبارة(

52ير( ، 48::Aضيطان"بك."...

.9:22لو31-33؟8:مر؟61:12تفىكمابالآلامالإنباءهو(

"ياهنافصار.إنسانمسيرةفيالعوانقيضعالذىذاكاممط""ضيطاننقرأالإزانئةالأناجلفي(

".جاهل

يحلبل،يموتولنلميتألن،النهايةفىولكئهوالأولياء.الأنبياءعذاباتتشبهيسوععذابات(

يهوذا.محله

.9:04مررجمعنا".فهوعلينالش"من:9:05لورج(

ولكنناالمكاناسمحذد28-37.:9لو!أ.2-:9مرا-9؟:17تفىالتجلىخبرهو(

".أ!عا"جبل:9:2مرفىمثلأنقرا



)?3يسوعنبوءةفىالأولىالسنة

الوقت،هذافىهذأ)18(.كتبالذىوذاك،أخوهويوحناويعقوب،بطرسمعه

وجاء.كالشمسمشرقاووجههكالثلجبيضاءئيابهصارت.عظيمنورعليهصار

فتكفمالمقذسة)91(.وللمدينةلشعبناسيحصلبمايسوعمعوتكلماوإيلياموسى

واحد،مساكنثلاثةهنانصنعشئتإن:هنانبقىأنربياحسن"قائلا:بطرس

وسمعوابيضاء،سحابةغطتهميتكلمكانوإذلإيلئا".وواحدلموسىوواحدلك

التلاميذ)21(فارتعباسمعوا".فله،رضيتعنه)02(،عبدي"هذا:يقولصوتا

تلاميذهوأنهضيسوعفنزل.كالأموأتالأرضعلىبوجوههبموسقطوارعئا

"0)23(بكلاميتؤمنوالكىهذافعلوقد22،يحتكماللهلأنتخافوا"لاقائلا:

الممئزين.اللا"لةمعحاضربرنابا(1)8

كانالذى"خروجه31::9لوفىنقرأالأصل!فى".المقذسةوللمديةلشعبناسيحصل"ما1()9

.وصعودهيسوعقيامةعلىيدلالذي،كلهالروحىالمعنىتبذل".أورشليمفينمهأنعتيذا

التحريف!يكونهكذا

للكلاممجاللا،برنإنففى".عبدى"هذامعجدأشاسعالفرق"0ابنىهو"هذا:الأناجيلفى2(0)

له.نسمعانينبغىالذ!اللهأبني!بيرععن

.912،022،122ففىأيضاشقرأهالذىالطويلالتوصعلا6،:9مرفىنجدماكلهذا(2)\

بألعبيد.الخاضةوالمخافةالرعبلا،القلوبفيوالحنانالحثيجعلالمسيحيسوعفإنجيل

".محب"الله:الهامشىفىنقرا)22(

(3T)المفهومفى(ماالأنبيأء.مننبىأكطبكلامكما،بكلامهليؤمنواالتلاهيذويدعىالنبىهوبسوع

ينطلقومنهألانبياء،أقوالترجهوإليه،الكلمةهويسوعولكن،الكلمةيحملفالنبى،المبي!يحى

إلهي.كلامكل
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أسفلفيينتظرونهكانوأالذين)2(الثمانيةالتلاميذنحوأيضايسوعاونزل

كلقلبهمترك،اليومذلكومنذرأوا.ماكلللثمانيةالأربعةفروى(.)الجبل

بشىء)3(.يؤمنكانماالذىالإسخريوطييهوذأعدأما،يسوعحولشك

فقالخبز.لهميكنلملأنهبريةثمارافاعلواالجبلسفحعنديسوعوجلس

."بوضوحشىءكللناقلبحقكولكن،المسيحعنالكثيرلنا"قلت:ندراوسأ

عينه.بالشكلالتلاميذوترتجاه

ولكن،مسزته.فيهيجدلهدفيعملإنما،يعملمن"كل:يسوعفقال

يأفى(مسزته)يجدأنإلىيحتاجلا)4(،كاملهوالذياللة:لكمأقولالحق

شيءكلقبلخلق،يعملأنأرادحينيلهذا،)6(.ذاتهفىمسرتهيجدلأنهشىء،

اللهفيالخلائقتجدلكيشىء،كليخلقأنقررلأجلهالذى)7(رسولهنفس

)8(.خدمتهفىجعلهاالتىالخلائقجميعفيرسولهويفرح،والسعادةالفرح

".اللةرسولخلقفىسبىرة"هذه:الهامشفىنقرأ(1)

برناباحسبلأئهئمانية،:فقالبرإنأثا.يسوعرافقوافقطثلاثةلأن،الأناجيلفىتسعةهم)2(

مساكن.ئلاثةمقابلأربعةصارواالجبلعلىكانواالذبنإنبحيث،الثلالةمعوكانرعولأ،

.يموتأنيستحقمنفهو،الشكلبهذاييدويهوذاان.كلا)3(

.((كامل"اللة:الهامشفينقرأ(4)

".سرت"بهالسماء:ئالآبصرتعلىردهو)5(

هو،واحدفالله.وكيرهاكوينىتوماخطفي،الوسطىالقرونفيالأوروبئةالفلسفةهنانلاحظ)6(

برنابا.نظرفى،ثالوثلا

بسوعإنمألالرلدولبولسأنمع.3593فرج.لمالعاتكوينقبلخلقت""الرسولنفس)7(

الهامى:فىنقرأاللة؟!ابنمحلألانسانيحلأهكذا51(0:ا)كو"خليقةكل"بكرهوالمسيح

.predestineمقذر""اللة:ثم"دئةالحمد.رسولهروحأد!ةخلقلألي"

إنهفأعلن،أدئةابنوهويسوعاما.الله"عبد"أنهمعوهذا"،"الرسولخدمةفىهىالخلائقكل)8(

4(.01:5)مرليخدملاليخدمجاء
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.)9(هكذاأرادهلأنههذا؟ولماذا

1(:)0واحدةأمةإلىاللةرحمةطابعحملواالأنبياء،جاءلما:لكمأقولالحق

رسوليجيءحينولكن.إليهأرسلواالذيالشعبإلىتتوجهخطبهمكانت

تقبلالتىالدنياأمملجميعوالرحمةالخلاصفيحمليده1(1ختم)اللهسيهبه،أدله

إبليس.يخزىبحيثتدميرأالشركويدمرالكفار)12(،علىبقؤةسيأتى.تعليمه

)13(.الأرضقبائلجمغزرعكفى"أباركقائلا:إبراهيمبهاللةوعدماذاك

("0)14زرعكيفعلهكذا،إبرأهيميا،الأصنامحطمتوكما

إسحاقعنيقولونفاليهودالوعد؟هذاقيلعضن:لنا"قل:1()يعقوبفقال

ىأومنهومنابن"داود،:يسوعفأجاب".إسماعيلعنوالإسماعيلتون

ويعقوبيعقوبأباكانإسحاقلأن،إسحاقنسل(")هو:يعقوبفقالنسل؟

عندمااللهورسول":(الكلام)إلىيسوعفعاد:"داودمنهالذيالنسل،يهوذاأبا

:يسوعقالحينئذداود"."من:التلاميذفاجابينحدر؟"نسلأيمننيجيء،

عناجلس:لربيالله""قالقائلا:"الرب11دعاالروحفيفداود،تضلون"أنتم

يتسلطالذيصولجانهسيقيماللة.لقدميكموطئاأعدائكأجعلحتىيمينى

داود،ابنالمسيحتسضونهالذيأدله)16(رسولكانفلو".أعدائهوسطفي

لإسماعيلالوعدأعطى:لكمأقولفالحقصدقونىرئا؟داوديدعوهفكيف

.11:26تفىالمسيحيسوععنفيلياهذا)9(

الدنيا".أم"جميعفإلىاللةرسولأئامحدد،وشعبأئةإلىجاءنبىكل(01)

ماكلأنبرإنفيونلاحظلاحظنا".ختمهالآب"اللة:المسيحيسوععن627:يوقال1(1)

الهامش:فينقرأ.القرانيفعلهلممأوهذأ.أد!ةرسولمحضد،فىجعلالمسيحيسوععنقيل

".اللة"رسول

المسيحئين.علىيدل"و"الشرك"الكفار"عنالكلام(1)2

.IA:)8تك(1)3

ومحضد.إبراهيمبينالشبهبينالإسلامىوالتقليد.الأصنابمإبراهيمحطمكيف82ففىفرأنا(1)4

ويأتىإعماعيل؟إلىأمإسحاق"إلى:إبراهيمبنأمتدالذيالوعدعنيسألالرسلأحدهو(1)5

:ا2مر؟)متالإنجيلفىشرحكمامزمنانطلاقاالبرهان

يكونأنيمكنلالهذاداود.رببلداود،منأسمىهوالمشح4(:4-3702:14-35؟

إسماعيل.إلىالوعدجاء:والنتيجة.إسحاقمنوبالتاليداود،نسلمن"اللة"رسول

المسلمين.الرأحبعضبليحدد،لاالقرآنأننتذكر.24فرج(1)6
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")2(.لإسحاقأعطيالوعدأنموسىسفرفىكتب،معفم"يا:التلاميذافقال

كتبهالذكطهوموسىليسولكن،كتبماحفأ"هذا:وأجابيسوعفتأؤه)3(

نظرتمإذا:لكمأقولفالحق.اللةيخافونلاالذينمعلمونا)4(بل،يشوعولا

"يا:قال()الملاكلأنومعلمينا،كتبتناشرتكتشفون،جبرائيلالملاكأقوال

الدنياسععرفكيفولكنأدله)6(.يحتككيفكلهاالدنياستعرفإبرأهيم

اللهعبد"ها:إبراهيمفأجاب".باللهحباشيئاتفعلأنالضرورفيفمندله؟حئك

البكرأبنكخذ،"إبرأهيم:اللةتكلمحينئذ".اللةيريدهماكليعمللأنمستعذ

وإسحالتىالبكرإسحاقيكونفكيف".الجبلعلىاذبحهوتعال)7(،إسماعيل

؟")8(سنواتسبعابنإسماعيلكانيومولد

1(

l?

ri

(t

5(

6(

7(

8(

".ألتةرسولمحفدأحمدسورة"هذه:الهامشنينقرأ

وفىابدئا".عهذأمعهعهدممطوأقيم،إسحاقاسمهوتدعوابئالكتلد)امرأتك17:91تك

".سارةلكتلدهالذكطإسحاقمعأقيمهعهدي"ولكن:2اآ

...بكى،تأؤهيسوغعواطفهى

Rabbin:معلم.:رائى

تحريففموضوع.حزفلأثهموسىكلامعلىيتفوقجبرائيلالملاكوخصوضاالملاكقول

:6؟5:13،51،41؟784:46؟75:3-97؟ة)2القرانفىعاد!أمزالمقذسةالكتب

الهامشفينقرا؟التحريفهذاعلىيحكممنولكن.الإسلائهالدراياتوفي(7261:؟19

وبعده،مواضعبعض()بل:بعدمنال!ة(كلام)=الكلإميحرفونأليهود:العربثةاللغةوفى

ثانية.مزةالعبارةوتقرأ".الإنجبلفىيحزبونكذلكالنمارى

محث""الله:الهامشفينقرأ

مكان""إسماعيلوحلالنمقتحول"....إسحاق،تحتهالذكطوحيدكابنك"خذ:22:2تك

1فرج""إسحاق r.اسماعيل"ذبيحة"ذكر:الهامشفىنقرأ

عرة"أربعتقريئأيزيدهوهو،إسحاقإلىبالنسبةالبكرإسماعيليعنبرالذكط71:52تكرج

برنابا.يقولكما"،سنوات"سبعلا"،سنة
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هواللهأننعلملأننا،الحقيقةلنافقلوأضخ.معلمينا"كذبالتلاميذ:فقال

دوئايسعى)01(إبليسإن:لكمأقول"الحق:يسوعفاجاب")9(.أرسلكالذي

تعليممعبعضهم-والأشرارالمرائينمشايعيهمعلهذا.أدئةشريعةتدميرإلى

الحقيقةنجدبحيثشىءكلاليومحرفوا-شريرةحياهمعوالآخرونكاذب

وعذاباتإهاناتعليهمستنقلبالدنياهذهفمدائح!للمرألينالويل10(1)بصعوبة

(1.)2جهنمفي

لأنه،أدئةصنعهمالكلتقريباالفرحيعطي)13(إشراقأدلهرسول:لكمفأقول

والحب،المخافةروج،والقوةالحكمةروح،والمشورةالفهمبروحتزين

،والتقوىالبربروح،والرحمةالمحتةبروحتزين)14(.والاعتدالالفطنةروح

1(.)الخلائقساثرأعطىمااضعافئلاثةاللةوأعطاهوالصبر،الوداعةبروح

راهكماوكزمته،)16(رأيته،صدقوني!العالمإلىيأتىحينالسعيدةللارمنةيا

.)17(النبوءةاللهاعطاكمروحهمنلأنالأنبياء،جميع

(9)

)01(

)11(

)12(

(sr)

)14(

)15(

()16

)17(

فوأحد.الرسولأمأالأنبياء.وسالريسوعإلىبالشبةهذا((يرسل"اللة:الهامشفىنقرأ

الكتب.""يحزفونحينإبليسعمليعملونالمعلمون

الانجبل".يحزفونالنصارىوبعده،مواضعهبعفىفىالكلام"يحزفون:الهامشفىنقرأ

هذهيكزرلهذا.كلهالمقذسوالكتابالأربعةالأناجيلهويحزفكيفالناسينئهبرناباكان

ويكزرها.العبارة

الجاة.مشرىوعلىالتعليممستوىعلى:الكاتبأثامفيالكنسثةالسلطةعلىالهجومنلاحظ

lendeut.3قدمحمدنفسوضعاللةإنيسبرعيقولسوف79ففى.01،21فرج؟

"أحمد".ئثم".الله"رصول:الهاسقفىنقرأ".سماو!)إشراق)فياللهوضعها

"رسولعلىهنافانطبق،المسيحيسوععلىالكلامهذاالكنيسةأباءطئق.r-11:2إثن

.(2:9مل2إيلئا،إلىبالنسبةإليشعمن)اكز"أضعاف"ئلانةأخرىزينةوأضيفت".الله

محقد"..وهاباللة.وهاب"اللهالهامثى:فىنقرأ

لمهذاوبي.وكزهه"ال!ة"رسوليسوعرأىكذلك5(،81:)يويسرعإبرأهيمرأىكما

قاديت،اللهرسول"رأيت:عيسىقال:الهامىفىالعربئة،اللغةفينقراالأنجياء.عنيختلف

للتعاسة!يا"الأنبياء.أعظمأكونفإذا.نعليكأخدماللهيسرنيإنمحفديا:وقلت

وينبوعهاواحدةالنبوءةأننتذكر.اللةرسول""روحمنالأنبياءإلىوصلتعطثةهيالبؤة

الهامشفىنقرا.21فرج.يسوعحئىادممنذالأنبياءيستقيالينبوعهذاومن،اللهروح

كنسلاتورلاتبنىلسانفيمسئا.:عمرنلسانفيأحمد.،عربلسان"فى:العربثةاللغةوفي

Consolator)!باركلش:روملسانوفي)معزParacletosوهوالمسيحئةفي)البارقليط
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ليجعلنى.معكاللهليكن"محضد،:فقالتعزاء،نفسيأمتلأت،رأيتهحين

وقذوسعظيمانبياصرتذلكعلىحصلتفإذا)18(.نعليكسيرأحللأنأهلا

.)91(دلهالشكرأدى،الكلامهذايسوعقالأنوبعد".الله

(.المؤمنبجانبيكونمن:بفىالذيالقدسالروحلفب

هنا.تكرارهو.ليسوعالمعمدانقالماذاك:27:أيو)18(

.الجوابإلىحاجةلاولمأذأ؟(1)9
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سمعنابحيثخاصةبطريقةوكقمهيسوعإلى)2(جبرائيلالملاكجاءاحينئذ

إلىوصعديسوعفمضى")3(.أورشليمإلىواذهب"قم:قال.صوتهأيضانحن

الشعبفتقاطر.الناسيعلموبدأالهيكلإلىدخلالسبتيوموفى.أورشليم

قيل،معلم"ياوقالوا:يسوعمنأقتربوأالذين)4(والكهنةالحبرمعالهيكلإلى

"الحق:يسوعفأجابضرر".يصيبكأنفاحذرفينا.سوءاتقولإئكلنا

."عليكمتكلمتمالمرائينمنكنتمفإذا.المرائينفيسوغاقلت:لكمأقول

لكم:أقولالحق":يسوعفأجاب."بوضوحلناقله؟المرائىهوومن":فقالوا

لاالذيقلبهإلىيلجلاعملهانفبما.مرائىهو)6(الناسليراهخيرايعملمن

هومنتعرفونهل.قذرةشهوةوكلنجسفكركلفيهيتركفهو،الناسيرأه

فحين!أتعسهما.بقلبهالبشريخدمولكنهبلسانهأدثهيخدمالذيذاكالمرائى؟

بالروساءتثقوا"لا:المجالهذافيقالداودفالنبئ.أجرهكليخسريموت

قبلبلا)7(.اأفكارهمتهلكموتهموعند.عندهمخلاصفلاالبشر،ببنىولا

أيوبيقولكما،الإنسانلأنالأجر،منمحروميننفوسهميجدونالموت

(y

3(

7(

".المنافقين"سورة:الهامضفىنقرأ

.يسوعحياةيوخهجبرانيل

فهونبىأئهوبما.ا.فرج45-46()فوالكهنةالأحبارمعيسوعيتوأجه،أورشليمفى

اببئعيسى"يا:يسوععنالمائدةسورةفىالقرآنقال.عنهينفصللاالذىالرفيقجبرائيلفىيجد

وكهلا.المهد،فيالناسوتكفم.القدسبروحأتدتكإذوالدتكوعلىعليكنعمنىاذكر،مريم

.(011:)5"0..والحكمةالكتبعلمتكوإذ

وكهنة.الكهنةكبيرهعأوروئالمعافىنحنولهء.tعممأ

".يعقلونلاالمنافقين"إن:ثم".خبيثونالمنافقين"إنئم".المنافقينبيان":الهامشفىنقرا

:آهفىينظروكم.لكى11:رج.والصوموالصلاةالصدقةإلىبالسنةأى6:مترج

برنأبا.زمنوفىيسوعزمنفىالمؤمنينلوضعأنتقالهو.611أيضارج"."المرأوون

.3-641:4مز
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اليومامتدحكفإنعينها)9(.الحالةفىأبدايقيملابحيثثابتغيراللة)8(،نبى

لأنللمرائين،فالويل.يعزيكوغداأليوم،هدئةلكيقدمغذا.بؤئبكفهو

،أقداسومنتهكسارقالمرأئى1(.)أمامهواقفأناالذيأدلهحي.باطلأجرهم

يليقوحدهلهالذمم!اللةكرامةويسرقصالحا،ليظهرالشريعةيستعمللأنه

الأبد!إلىوالإكرامالمديح

ويعاقبالكليرىأدلهأنامنفلو.11فيهإيمانلاالمراثى:أيضالكموأقول

)قلبه(يحفظفهو،فيهإيمانلاانبماولكن.قلبهلطفر،رهيبةدينونةفىالشرور

،الخارجفىأبيضهوالذىيشبهالمرائىلكم:أقولالحقبالشرور.مليئا

خدمةتتضونالكهنةأ!لهاكنتمفإنوالدود)12(.بالنتانةملىءالداخلفيولكئه

نإولكن.اللةخذاملأنكمعليكمأتكلملافأنا،بهوأمركمخلقكماللهلأنالله

فىكما)13(الهيكلفيوتشترونتبيعونكنتموإن،منفعةعنهذاكلفعلتم

تجارية،أعمالبيتلا،صلاةبيتهواللةهيكلأنتعتبرونولاعامةساحة

البشر،لترضوأهذاكلتصنعونكنتمإذا.لصوصمغارةإلىتحولونهكنتموإذا

الذيإبرأهيم)14(أبناءلاإبلش!أبنأءأنتم:بصوتىأصرخ،اللهنسيتمكنتموإذا

كهنةيالكمالويلالخاصق)16(0أبنهيقتلأنوأرادباللهحبا1()أبيهبيتترك

!")17(الكهنوتمنكمينزعاللهلأن،ومعلمون

)8(

(9)

)01(

)11(

()12

()13

)14(

)15(

)16(

)17(

...مزاميرهئدأودمثل،نبىهوايوب

etاللاتينئةحسب2:ا4أ! nunquam in eodem statu permanet.

يعذيسوعأنوبماإيلتا.امتدادفىالمعمدانيوحثارأىوالإنجيلا(.:1)7إيلياهنانتذكر

.المعمدانيوحنامثلوبألتأليإيلئاهثلصارفقد،اللةلرسولالطريق

".لفاسقونالمنافقين"ان:ثئم".بصير"الله:ثم".لكافرونالمنافقين"إن:الهامشفىنقرا

:27)توالفزيسئينالكتبةفيتيلكلام 2:)rالمخفئة.القبور

.2:16يو؟ا11:3مر،2113:تفيالهيهكلتطهيرإلىبنايعودماهذا

84:)يوالإلهئةبنؤتهيرفضونالذينلليهوديح!وعكلامهو t).

."...أرضك"أترك:ىا:12تكر!

."...تحثهالذياسحاق،وحيدكأبنك"خذ:ممطأ:22تكرج

فلا"منكمينزع"الكهنوتهنا:الكلامصار"منكميزعاللة"ملكوت:2143:مت

.الإسلامفيكهنوت
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لئلابسياجكرمابيترتغرس2(:مثلا"هاكم:(الكلام)إلىيسوعاوعاد

زمنوجاء.للكرأمينأخرهثم.خمرمعصرةبنى،الوسطوفى.الحيوانيدوسه

أولئك،وأحرقوأهؤلاء،رجموا،الكزامونراهمفلما.عبيدهفأرسل،القطاف

يفعلماذا:لىقولوأ.عديدةمزاتهذ!وعملوأبالخناجر.الاخرينوضربوأ

كرمهويعطىميتةشر"يهلكهم:كقهمفأجابواالكرامين؟"بهؤلاءالكرمرت

".أخرينلكرامين

همالكرأمينوأنإسرأئيل،بيتهوالكرمأنتعرفون"ألا:يسوعقالئم

قتلتمفأنتم.عليكمغضبأدلهلأنلكم،الويلواورشليم؟)3(اليهوديةشعب

أولياءليدفنواالرجالمنكافعدداخابزمنفىيكنفلم.اللهانبياءمنكثيرا

خافوأولكنهم،يمسكوهأنالأحبارأراد،الكلامهذا)يسوع(قالولما)4(.الله

)(.يمجدهكانالذيالشعب

"يا:لهافقالولادتها)7(،منذالأرضإلىرأسهاانحنىأمرأة)6(يسوعورأى

نأيريداللهوأنالحقأقولأنىالجميعفيعرفرأسكارفعىأدله)8(باسم،امرأة

الله.ومجدتمتعافيةالمرأةفانتصبت".بهأبشر

".السبت"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

"."بالابنيتعلقماكلبرنابايلغى.91-02:6لو؟-9ا:21مر؟4ا33-:12ت2()

".قهار"أدثةالهام!:فىنقرأ.الأناجيلفىاتممةهذهنجدلا)3(

.1-891ملارج)4(

.02:91لو؟21:21مر؟12:46مترج)5(

.1-3اا:31لورج.المنحنيةالمرأة.أخرىعجيبة)6(

سنة.ا8منذ:الإنجيلقال)7(

لمسةهى".يديهعليها"وضع:قالأ31:3لوولكن".اللة"بإذن:الهامشفينقرا".اللة"باسم)8(

شفاء.
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شفىفهو.السبتيحترملالأنهاللةيرسلهلم"هذا:الكهنةرئيسفصاح

)9(ونصلىالسبتيومنتكقمأنلناأيحل:لى"قل:يسوعفأجابعليلا".اليوم

يومحفرةفيويسقط'9>أوحمارالهكأنإذامنكمومن!الاخرينلخلاص

يومتجاوزتهلوأنا،.شكبلاأحدلا؟السبتيوممنهايخرجهألا،السبت

الذينأكثرما.رياءكمهنانرىنحن؟إسرائيلابنةإليالعافيةرددتلأنيالسبت

ما1(.)0الرأستقطعخشبةولهمالاخر،عينفيقشةتجرحهمأناليوميخافون

".بفيليبالونولانملةيخافونالذينأكثر

لملأنهمغيظهمكتمواالكهنةولكن)11(.الهيكلمنخرجهذا،قالولما

أدله.بأولياءاباوهمفعلكما،هواهمبحسبويعاملوهيأخذوهأنيستطيعوأ

ألاب!يعملهمايعملالذىيسوعمدرةعنكلاملا.برنإنبحسب،المرضىيشفىبالصلاة)9(

.36:14؟7:هترج1(0)

.أ:13مر؟أ:42تر!(11)



يلدموءنبوءةفيالنانيةالسنة

09-7!اف
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09فإلى47فمنالقسمهذايمتذ

إلىومضىاورشليممننزل،النبويةيسوعرسالةفيالثانيةالسنةفى-

74)فنائين -A.)f1-1ا7:الوالأرملةابزشفىهناك.)Vوفى

كانتمنطقتنافإن:اليهودئةفىمسلطاالرومانجيشكانالوقتذلك

نائينفىالموجودونالجنودوبعضابائنا.خطالابسببلهمخاضعة

.كفرناحومإلىومضىنائينيسوعفترك"،"اللهيسوعدعوا

كانتهناك.يسوعحولنائينأهلارأء5(4800-)فكفرناحومفى-

الدينونة:حولوخطبالمجمعإلىيسوعدخل،السبتويوم،أشفية

.للصلاةالبريةإلىومضىالمجمعتركثئم(.ا:7)مت"...تدينوا"لا

.يتوبانيقدرلاالذيإبليسعنكلام6(.51-ا)فالبرتةفي-

عنوكلام،اليومهذااقترابوعلاماتالأخيرةالدينونةعنكلامثئم

حيثالمساءصلاةقبلوتلاميذهيسوعتوضأهذا،كلبعد...جهنم

السهر.إلىيسوعارشدهم

إحدىفىسئضاستقبأل6(630-4)فالسامرةعبرأورشليمإلىسفر-

يسوعأئا،الانتقامويوحنايعقوبطلب52-55(.:°الوالقرى

.الخطأةتوبةانتظارضرورةعلىفشذد

65-96(.)فاورشليمإلىتلاميذهمعيسوعفصعدالفصحاقترب-

الأجرعنكلامثئم(.21-5:8)يوالمخلعيسوعشفىالغنمبركةعند

فهوالأجر،أفا.الروحئةالذبيحةوعنالممالقةوعناللة،يعذهالذى

شفاءمعالهيكلفيئئم.والفريسئينوالكتبةالكهنةكلامبحسبجهنم

حين.زبوبببعليشفىأنهالكتبةاعتبر.أخرسأصم،شيطانفيهرجل

نإليقولالشعبفدعابإبليسالرومانئالجيشتأثرالهيكلمنالخروج

شعبه.يفتقدجاءالذيإسرائيلإلههويسوع

اعترف:فيلتسقيصرتةمنطقةفىيسوعدخل،أورشليمفى،الفصحبد

يؤمنونالذينعلىاللعنةيسوعفطلب.اللةأبنالمسيحأنهبيسوعبطرس

.بطرسيطردأنوأرادبهذا
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المخلعشفىثم.النبىجاءالخبر:طار(.A)71-)فالناصرةفي

ويعلن..برنابا.فيتدخلالخائنعنكلامالليلخلال.المرضىوسائر

اللة.رسولمجيء

السامرئة.وكلميعقوببئرإلىوصلباكرا9(..-18)فالسامرةفى

بعدي،إسرائيلإلىمرسل"أنا:أجاب؟"المسيحانت"رئما:لهقالت

اليوبيلعنبرإنتحذثهنا"،كلهالعالمإلىاللهيرسلهالذىالمسيحيأتى

بدايةفىلاالوسطىالقرونفيائنايدلماهذا.سنةمئةكليأتيالذى

الكنيسة.
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إلىليذهبأورشليممننزلالنبوئة)1(،يسوعلرسالةالثانيةالسنةخلال

لأموحيداابناالقبرإلىيحملونالناسرأى،المدينةبابمناقتربولما.نائين

بوصولالرجالشعر،يسوعوصلفلما.عليهايبكىواحدكلوكان)2(.أرملة

وفعل.نبئلأنهالميتيقيملكىإليهيتوسلونفاخذواالجلملى)3(.النبىيسوع

مثلهم.التلاميذ

من"أخرجني:وقالاللةنحووتوجه،عظيمبخوفيسوعشعرحينئذ

قالولماالده")5(.سيسضونىقليلفعما.مجنونةالدنيالأنرب،ياالدنيا)4(،

وهبكفالله.تخفلا،يسوع"يا:لهوقالجبرأئيل)آ(الملاكفجاء.بكىهذأ

يسوعتنهدذلكعنديتم".اللهباسمتمنحهماكلعلة:كلعلىسلطانا

".الرحمنالقدير،الإلهالرتاتهامشيئتك"لتكن:وأجاب

وأخذ"!تبكىلا،امرأة"يا:مشفقالهاوقالالميتأممنواقتربهذاقال

الفتى.فقام".معافىقمأدثة،باسملكأقول،الشاب"أتها:وقالالميتيد

".شعبهوافعقدعظيما،نبيابيننااللة"أقاموقالوا:خوفاكلهمفامتلأوا

هناقييخرجمن"سورة:الهامشفينقرأ(.47-48)ف31ال!ثطرةهو"."نبوءتهحرفيا:(1)

".الحى

.ا-17ا7:لوحسبالعاشرةالمعجزةهى.أرملة)2(

نجئ.مجزدهو.يسوع""مدينةالناصرةإنقيل،02ففى)3(

اللة.وابنال!ةأنهيظنوهلثلا،لمالعاهذايزكأنوممنىيسوعخاف،الميتيقيمأنمنهطلبواحين(4)

عنه.غصئا"ال!ةو"ابن""أللةيدعىسوفالمعجزةهذهبعد".اللة"قذوسيسوعدعىالانحتى)5(

طفل.مثلليكى.يخافعندنذ

فكر(.761:الوالنبىبواصطة(!الئة"بأسم!تئميتئمما.الحرجةالأوقاتفىيأتىجبرأئيلألملاد)6(

الاقيذاكأقامالذىوهوإيلئارتفهويسوعائا2(71:30هلا)إيلئافعله.ممالوقاالإنجيلى

".وهاب"ال!ة:الهامشفىنقرأوكلم!.منهبلمسة
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منطقتنا)2(وكانتاليهودتة.فىالرومانجيشكان،الزمانذلكفى)1(

ذاكويعبدوا)3(اللهيدعواأنالرومانواعتادابائنا.خطايابسببلهمخاضعة

بعضهملام،نائينفيالجنودبعضكانولما.كفهالشعبيفيدشيئاصنعالذي

أعطيناكناأننافىشكلا.تبالونلاوأنتمآلهتكمأحد"افتقدكم:قائلينبجضا

هكذأعندنا.ماأفضلالهتنالتماثيلنقدمفنحنأكهتنا.افتقدتنالولناماكل

فيفأثار،الكلامهذابقوة)4(إبليسوحرك.((نخافهمكمترواأنتقدرون

عادبل،نائينفىأبدايتوقفلميسوعولكنجذا.مهماجدالانائينشعب

.كفرناحومإلىومضىأدراجه

افتقدنا".الذيإلهنا"هذاقالوا:البعضأنفيفقامنائينأهل)5(خلافأما

ليس.وعبدهصديقهموسىحتىقطأحدراهمايرى)6(.لا"الله:اخرونوقال

جسدلاأدلهلأن،اللهابنولااللههو"ليس:أخرونوقال".ابنهبل،اللةهوهذا

السنةتخرجأنبانتظارواهتمإبليسوعخل".العظيمأدئةنبئهوبلليلد،له

شعبنا.أجلمنكبيرةكارثة)7(،النبويةيسوعرسالةمنالثالثة

2(

ri

4(

5(

6(

7(

".مجوسي"سورة:الهامشفىنقرأ

برنابا؟أمفلسطينعنغرباءالتلاميذهل.منطقتنا

الرك.يعنىثما".الالهة"إلىللوصولولكن"."اللةعنوأيضاأيضاالكلام

.كفرناحومإلىيسوعهربلهذا،.اللةهويسوعإنليقولواالناسيدفعالذىهو.إبلش

لااللة:والجواب".الئه"ابنهوبثراصارنحن:ونقول.يرىلااللة:الجواب"0"اللةهويسرع

هذا:قالنفسهواللةجسدئة،ولادةلاسماوبةولادةهىنحن:ونقول.القرآنيقولكمايلد،

المسيحثةفىنبئفاخر.النبىيكونأنرفضيسوعولكن.اللهنبىهووانتهوا:.الحيبابنىهر

إليهيصلالذىالكلمةهوفيسوعالكلمةيحملالنبىكانإذاالأنبياء.خاممة،المعمدانيوحتاهو

الأنبياء.جمغ

الأبصار".تدركهلا"أدثة:الهامشفىنقرا

نبوءته.منحرفيا:
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كلفجعلوا،المدينةسكانعرفكفرناحوم،إلىذاهئايسوعكانولما

دعوه.تلاميذهمعيسوعفيهيقيمالذيالبيتباحةأمامووضعوهم،مرضاهم

قائلا:واحدكلعلىيديهيسوعفوضع.يشفيهمأنإليهوتوشلواالخارجإلى

فشفى!"المريضهذاإلىالعافيةرد،القدوسباسمك)8(،إسرائيلإله"يا

الجميع.

ليسمعواكلهالشعبواجتمع،المجمعإلىيسوعدخل،السبتيوموفى

كلامه.

اللةابنالمسيحيسوعلا،يشفىالذيهواسرأنيلإلهإن.الإلهالرثلامحذد،إلهإلىيصفىهو)8(

الرسلمنواحذايومايكنلمالذيذاكبرناباهوأماالأنأجيل؟يحرفمناسألكم:الرحيدا

ع!ثر.ألاثني
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أدين،الزمنأخذ"حيندأود:فيهيقولمزموراكاتثقرأ،أليومذلكفى)1(

:وقالفاهففتح.فصمتوابيديهوأشاريسوعوقفالأنبياء،قراءةبعد")2(.العدل

يدينالوقتيأخذحين:أبوناداودالنبئقالهالذيالكلامسمعتم،الإخوة"أئها

عينهاالدينونةهذهفيويسقطون،يدينونكثيرون:لكمأقولالحق.العدل

إلهفيناصاحولهذأ.الزمانقبلفيدينونهيعنيهمماأما.يعنيهملامادانوألأنهم

البشر"0)4(بنىيا،بالعدل"دينوا:نبيهبدأودابائنا)3(

يدينواأنسوىيعملونولاالشوارعزوايافييقفونالذينأتعسما

لهؤلاءويل".طالحوهذاصالحذأك.قبيحوذاكجميل"ذاك:قائلينالمازين

الشاهد"أنا:يقولمنهوفالئه.دينونتهصولجأناللهيديمنيأخذونلأنهم

لمايشهدونهؤلاء:لكمأقولالحق(0لأحد")أهبهالاوكرامتى.والقاضى

علىرجسفهملهذا.قضاةأحذيقيمهماندونويدينونسمعوا،ولايروألم

رهيبة.بدينونةيجازيهمالأخيراليوموفى.اللهنظرفىالأرض

لأنكمخير)6(،هومأوشراشر،هوماخيراتدعونمنيالكم!الويل

وهو(صالح)أنهإبليسوتبررون،الحياةسيدوهو،كخائناللةعلىتحكمون

شز.كلاصل

".الحكم"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

753Cum:مزاللا-دي!فىالنمقجاءهكذا)2( accepit tempus, ego justitias judicabo.

."..ميعادا.اعئن"حين:اخرمعنىفيعطىالعبرممطأئا".البرأدينالزمنيأخذ"حين:والمعنى

اليهودفي.الإطارمنيسوعيخرجلاأنيجب)3(

ولاالرسلزمنفىيكنلماللاتينىالنمقأنإلىأخرىمزةهنانشير.اللا-لينئةحسب58:2مز)4(

بولهـ.رفيقبرنابا،""زمنفى

.ا:84إلق)5(

.02:هإلق)6(
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فماذأ)7(.رهيبأدلهحكمفىالسقوطإن!عذابكميكونماإذنفانظروا

الحق؟)8(والأراملاليتامىينصفونولابالفضةالشريريبزئونالذينأمريكون

وأنت.الأبالسةيرتجفبحيثمرعئايكونيصيبهمالذيالحكم:لكمأقول

ولاالأهللاشىء،حسابتحسبلادتانا،نفسكجعلتالذيالإنسانأتها

حسابفقطاحسب،اللهمخافةفيولكن.المنفعةولاالكرامةلاالأصدقاء،

أنئهك:ولكنى.اللهبدينونةالثقةتعطيكلأنها،عنايةباكبرعنهاتبحث:الحقيقة

.)9(رحمةبلايدانرحمةبلايدينمن

(V)بإذنه.اصرائلبنو."ألثة:الهامشفينقرأ."

حر.بشكل23:اإلق)8(

231:يع)9(
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الخمسونالفصل

منأخذوأالبشرجميعأنتعلمالا)2(،غيرهيدينالذيالإنسانأتها1(،لى)مل

وخاطئ.()كاذبإنسانكلوأن)4(صالحوحدهاللهأنتعلمأما؟)3(عينهالطين

بهماله)6(أيضافقلبكخطثوا،الآخرينأنظننتإن،الإنسانأتهاصدقنى

دان.كاذبةدينونةبسببهلكوأالناسمنكم!ندينأنالخطرلمنإنه.يدينك

رفضالوقتذلكومنذ)7(،خالقهأدلهعلىفتمزد،منهأدنىلأنهالإنسانإبلشى

صالحة،إبليسلغةأنالأولانأبواناواعتبر.كفمتهحينشعرتماوهذا،التوبة

اللةدامما:لكمأقول)8(.نسلهمكلعلىحكمواوهكذاالجنةمنطردوالهذا

لأنالخطاياجميعأمهىالكاذبةفالدينونةموجودا،)9(أمامهواق!أناالذي

الذيللخاطئفالويل.يعرفلامايريدأحدولا،إرادتهبدونيخطأأحدلا

ويختارالخيرفيرذل،يليقلاوالخير)به(تليقالخطيثةبأنيحكمدينونتهفى

كم.العالمليديناللهيجىءحينيطاقلاعذاباسيتحملشكبلاهو.الخطيئة

.الهلاكمنقريبينكانوأالذينهموكمبالسوء،دأنوالأنهمهلكواالناسمن

دأودأنشاولوأعتبركفار)01(.همإسرائيلوشعبموسىأنفرعوناعتبر

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

C

".الظالمينسورة)):الهاثىفينقرأ

.4:11يع

طين.منالإنسانوخلق93فرج

السوءحكم.اللةإلآخير"لا:الهامشفىنقرأ.61:91لو؟ا01:8مر؟91:51ترج

".اما!ام

.ايا3:روفىوردكماا-41:3زمر!

.ه:احجر!

".خالق"اللة:الهامشفىنقرأ

.04فرج

".الحيأد!ة"يا:ئثم".أدله"حى:الهامشفىنقرأ.ا:71ملافيإبلياكلامذاك

.ى6:ءخر(



برناباإنجيل132

العلالةالفتيةاننبوخذنصرواعتقدإيليا)12(.أخابودان)11(.الموتيستحق

ودانسوسنة)14(،الشيخانودان)13(.كذبةهمالهتهيعبدواانيريدونلاالذين

دانالذىذاك!الرهيبةالمحهلدينونةياالأنبياء.1()المشركونالروساءجميع

الأبرياءدانوالأنهم؟الإنسان%لها،إذنولماذا.خلصدينالذكطوذاك.هلك

.يعلمونوهمبالسوء

علىمعييشهدبالسوء.دأنوالأنهمالهلاكمنقرييينالصالحونكانوكم

موسى،أختومريموهارون)16(.للمصريينباعوهالذينيوسفإخوةذلك

اللة.أمامءالبرىالصذيقأ!لوبدانوا)18(الثلاثة؟لوبوأصدقاءأخاهما)17(.دانا

تكلهبان)21(دانيالعلىحكموكورشوأورئا)02(.مفيبوشت)91(داودودان

لكم:أموللهذا.السببلهذاالهلاكمنقريبينكانوااخرونوكثيرون.الأسود

(تدأنوأ"0)22لثلاتدينوالا

هنا.خطبتهفييسوعوتوقف

كليتركواانوأرادوا،خطاياهموبكواوتابوا،الكثيروناهتدىحينئذ

الخطيبةاتركوا.بيوتكمفى"ابقوا:ماليسوعولكنمعه)23(.ويمضواشىء

ى.18:9اصم

اكلط.18:6امل

31:91.د

اي.13:دا

آخر:المسيحئون.وبلفظ

37:27.تك

اي.12:عد

!ط.fأكط

ا:6-17.أصم2

ي.6:13صم2

أي.6:3دا

".غيرهعليهيحكملاالآخرعلىيحكملا"منالها!:فىنقرأ37.:6؟أ7:ت

.91ففىالأبرصموقفكانذاك
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(")24لأخدمبللأخدمجئتمالأنيتخلصونهكذأ.المخافةفىاللةواخدموا

2(،)للصلاةالبزيةفيواعتزلالمدينةومنالمجمعمنخرج،الكلامهذابعد

كثيرأ.العزلةيحثكانلأنه

لأنهاالعبارةبهذهبرناباأهتئم.91تفىووردالكلامهذاسبق.4ه:01مر28،:02ب2(4)

فى"ظهر6(،:2)فلأددصورةفىهوالذىيسوع،حالأيفى"الخاد،".يسوععلىتدل

رفعهأدئة"ولكن،الصليبفوقفماتعبد"صورة"اثخذبلهنأ،يتوقفلمر".إنسانصورة

(.»..السماء.فىركبةكللهتجثوبحيث

.4:42لو35؟:أمررجبر.انفىكماالأناجيلفىالصلاةإلىيمضىأنيسوعاعتاد)25(
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والخمسونالحاديالفص

نعرفأننريد،معلم"يا:وقالواتلاميذهمنهاقترب)1(،الربإلىصلىولما

كيفثم،.يتوبلاإنهتقولأنكمع)2(إبلش!معتكلمتكيفأولا،.أمرين

الدينونة؟"يومفىليديناللةيأتى

علمتلماإبليسعلىأشفقتأنالكم:أقول"الحق:يسوعفأجاب

صفيتلهذا.الخطيئةإلىدفعهالذىالبشرفيالجنسعلىوأشفقت،بسقوطه

يسوعياتطلباماذا1:جبرائيلملاكهبواسطةلىفقال)3(.وصمتإلهناإلى

وان،إبليسسببهالذيالشر،ربيا،تعرفأنتاا:فاجبتا؟امرادكهووما

ياارحمهلهذا،.خلقتهوأنترب،ياخليقتكهو.بتجاربهيهلكونكثيرين

الرتاتها:يقولفاجعلهأغفر،لأنمستعدانا،يسوع"يا:اللهفأجابرث".

11".الأولىحالتهإلىوأردهلهأغفروأنافارحمنىا.خطئت،إلهى

هذاحققتأنىوظننتكثيرا،فرحتهذا،سمعت)فلضا):يسوعقال

؟11يسوعيا،لكأعملأنعلييجباماذااقائلا:فجاء،إبلشىفدعوت.السلام

فىعوتكنماإ،يتكعبوفىأح!تلالأنى،بليسإيا،ليإكراماهذاصنعا11:فأجبت

أريدلافأناخدمتى،تريدلاكنت""إذأإبلسى:فأجاب".خيركأجلمن

أناأئاطين،أنت:لخدمتىأهلالستفأنتمنك.أشرفلأني،خدمتك

(4)0"1خاوفر

بلاالشيطان"سورة:الهامشفىنقرأ5-62(.1)فالبرئةفييسوعيعتزلفيهجديدقسمهو(1)

".توبة

:4)تواحدةمزةالبرئةفييسوعتجأوبعنفقطتكلمتالأناجيلأنمعجاهزهوإبلش)2(

وز(..أا-

.الرهبانمنراهبهثليبدوالذى،يسوعحياةترافقانسمتانوالصومالصلاة)3(

ائخذلأئهالملانكةمنأقلصاريسوعأنالهرطقةاعترتحيثالكنيسةبدايةإلىهنانعود)4(

كولوسى،اهلإلىالرسالةبحسب،ثئم.ي(أ:1)العبرانئينإلىالرسألةجوابكانلهذأ.جسدا



135يسوعنبوءةفيالثانيةالسنة

وحالتكالأولجمالكإلىتعودأنبكيحسنأماهذا.النتركا:"قلث

يومفيضربةألفمئةسيضربكالملاكميخائيلأنتعلمأنيجب؟الأولى

إبليس:أجاب."جهنماتعشرتتألمتجعلكضربةوكل(،)اللهبسيفالدينونة

ومشركونالملائكةمنكثيرسيكون.يغلبمنأليومذلكفىنرىاسوف1

أرتكبهالذيالخطأفيعرفسئمظهرفىاللهيظهربحيث،جانبىفيأقوياء

لاوأنتمريضعقلك،إبليساياا:قلتحينئذنجس".طينمثلطردنىحين

بينيالسلامالنصنعا:وقالهازئابرأسههزإبليسولكن".تتكلمعماتعرف

!11العقلصحيحوأنتنعملأنعلينايجبمالناقل،يسوعياوأنت.اللهوبين

فأجبت:اهما؟اوما11:إبليسفسأل".كلمتينتقولأنعليك"يجب:فأجبت

السلامهذاأصنعرضىابكل1إبلش!:قالحينئذاا!أرحمنى،خطئت:"هاكهما

لأنك،ملعونيااذهب11:فقلت".الكلمتينهاتينأنا)6(لىالرتيقولأنشرط

فيه)7(11.خطيئةولاعادلأدلهولكن.خطيئةوكلجوركلوصاحبمجرم

،يسوعيا،بصحيحهذأاليسا:وقال.حادةصرخاتيطلقوهوإبليسفمضى

11".اللهترضىلكى)8(تكذبأنتبل

منالرحمةيجدكيف:بأنفسكمأنتم"أنظروا:لتلاميذهيسوعقالثتم

دينونةعنكلمنا،والآن.التوبةيرفضفهو.ربيا"أبذا،فأجابوا:جديد؟"

."الله

بالمسيح()أى"به:الرسولاجابلهذا.سلطانهخارجفهم،بالملائكةللمسيحعلاقةل!إنقيل

خلقولهبه...عرشأصحاب1،يرىلاومايرىما،الأرضوفيالسماواتفىشىءكلخبق

.يسوعإلىمحتأخايكونبأن""إبليىيرضىلاأننفهموهكذا(.61:ا)كوشىء"كل

الهامى.فىنقرأساهذا)5(

قبلإبليسمنالغفرانيطلبأنعليهوبالتالي،خطئاثهاللهيرىأنيجب!التجديفهذانتخئل)6(

أدلة.تجاهإبليسيفعلأن

وبلاعأدل"ال!ه:الهامشفىنقرأ34(.:9)يوخطينة؟"علىيبكتنى"منلليهود:يسوعقال)7(

".ذنوب

:8)يو"طبعهفى"والكذبإبليسهوأباهمأنراىالذىوهوليسوعايهودكلامنلاحظ)8(

4.)4
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الهالكينإنبحيثرهيئا،أدئةدينونةيومسيكونلكم:)1(أقول"الحق

عليهم.يتكلمالغاضباللهليسمعوأيذهبونولاجهنماتعشريختارون

الهالكونيخافلا:لكمأقولالحق.مخلوقهوماكلأيضاعليهموسيشهد

وأتوب،ببرهيثقلانفسهإبراهيمإنبحيث.أيضاأدلهومختاروالأولياءبل،فقط

منهينزعأدلهلأنيخافنفسهM(2اللهرسولبل؟أقولوماذا.براءتهعلىيتكللا

شىء.كلأعطاهأدئةانيتذكريعودلابحيث،بجلالهليعرفالذاكرة

وساودي،اللهالعالمسيدعونى:قلبىيرتعد)3(أتكلمإذوأنا:لكمأقولالحق"

مثل(مائت)إنسانأنا،أمامهنفسيتقفالذياللهحىحسابا)4(.ذلكعن

وردالمرضىلخلاصإسرائيلبيتعلىنبيا)6(أقامنىاللةأنومع.البشرسائر

الذين،اللصوصضدأقولمالكلشهوداستكونون.أدئةعبدفأنا.الخطأة،

أجىءولكنى.إبليسبفعل(إنجيلى)7حقيقةيدمرون،العالممنذهابىبعد

(s)السؤالعلىيجيبهووهأ.إبلشبىحولالأولالسوالعنيسوعأجاب1،5ففىسوالان

مهار"."الله:ثم".القيامة"سورة:الهامثىفىنقرأ.الدينونةحولالثافط

".أدلة"رسول:الهامشفينقرأ...وإلوبإبراهيمفيهم.ممنوالأولياء،الأنبياءبينالذروةهو(2)

:4)مرالبحرمنخافوالأنهمالرسلأنبأثهمعويرتعد،يخافالذييسوععلىللشفقةيا)3(

04).

!احسائايوذىالديانالكلا!ب!؟!هذاما()4

بشزاوصارجسذااتخذلأثه،إنسانكلماتكمايموتأنأرادإنسانيسوعأنفيشذلا)5(

علىليموتالموقفهذااختارهو"عبد".إنه:نقولكذلك.قاماللةائه.ممأولكن(،41:ا)يو

الب!ثر.خلاصأجلمنالصليب

إسراليل!رفضهالذممطإسرائيللبيتالنبيهذاأرسل6()

بإلهامالأولالقرنفىكتبإنجيل:السواليطرحولكن"."اللصوصبواسطةالإنجيلحرف)7(

اللة؟أكلامحزفيكونفمن!للمهزلةياقرنا:ع!ثرخمسةبعديصخحهبشزفيأتيالروج،
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ستكونالذينالكفار)9(ضدوسنشهدوإيليا)8(،أخنوخمعىويأتي،النهايةفي

لعنة.نهايتهم

ليقولوا:الصوتورفعواوشهقواالتلاميذفبكى.بكىهذأ،يسوعقالولما

"أأمين،امين":يسوعفأجاب1(.")!عبدكبراءةوارحم،الإلهالرتائهااغفر"

)8(

)9(

01(

رفيقفكانإيلئاأئا5(11:0)العبرانئينإلىالرسالةفىذكراللة(.أخذه4،2:؟)تكاخنوخ

.والإسلاماليهودبينمشزكةفكرةوأخوخإيلثاعودةإن(.3-ه:71)تالتجلىفىموسى

أقأ810-48:2صيعلىمؤسسةأ-13(أ:2مل)2السماءإلىخطفالذىإيلتافعودة

منأفلتأخنوخأن.مما.94:41؟ا44:6سىفىفانتقلأخنوخاخطافحولالقليد

عنكلام1:1،31.أخنأففي.أليهودئالأدبفيوأسعةتنظيراتموضوعكان،الموت

معيتمامى85(:12؟5-91:657)قران""ادريىأنيبدو،الإسلاموفي.لمالعاإلىعودته

:يسوععنأيضايقالالإسلاموفي.المسيحئالإممانملبفيهىيسوععودةوفكرة.أخنوخ

اللة"رفعه:4:481وفي"....إليورأفعكمتوفيكإفي:عيسىيااللهقال"إذ:355:في.زفع

للساعة"لعلم"وإئه:الزخرفسررةفي.لمالعاإلىيعودهوثئمحكيئا".عزيرااللةوكان،إليه

يكونالقيامة"ويومالنساء:سورةفيكماالقيامبمايومفيويشهدالساعةيعلن6(.أ:)43

لسيرةتفسيرهفىام(612هـإ685سنةأتوفيالبيضاوممطقال1(.95:)4شهيذا"عليهم

لأنهمالمسيحئينوعلى،بالكذباتهموهلأنهماليهودعلىيسوع"سيشهد(:451:)5النساء

".اللةابندعوه

المسيحئين.منتبهمومن،الأناجلحزفوأالذينهم

اناعيسى"مالالهام!:فى.نقرأألوهئتهعنتكفموافالكفاربرىء.هو،ربيا،يسرععبدك(

المسيهحيون.فهمبرنإنفي""الكفارأها"0اللةعبد
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وتحصل.العالمفىعظيمدماريكون،اليومهذايأتيأن"قبل:يسوعاوقال

انقساماتبسبب)2(أباهيقتلوالابن،أبنهالأبفيقتل،تشفقلاقاسيةحروب

مثلولحصل.مقفرةتصبحوالمناطقسكانهامنالمدنتفرغ.الشعوب

الوحولق.طعاميصبحونالذينالموتىليدفنواأشخاضانجدفلاالأوبئةهذه

أثمنالخبزفيصبحكبيرا)3(جوعاإليهماللةيرسل،الأرضعلىيظلونوالذين

أحدأفيهيسمعونلاشقىلجيلفيا.قمامةكلياكلونوعندئذ.الذهبمن

ذاكعلىيجذفونمرعبةبأصواتولكنفارحمنا".اللهيا"خطئت:يقول

الأبد.إلىومباركمجيدهوالذي

،الأرضسكانعلىيومكلتأتى)4(،اليومهذااقترابوفىهذا،"وبعد

فيدورتهاالشمستكمل،الأولاليومفىيوما.عشرخمسةخلالعلامة

بأمثلتأوهاتوتطلق،القماشصبغمثلسودأءتكونبلضياء،بلاالسماء

المائت.ابنهيبكى

.الأرضعلىكالندىيصبحوالدم،دمإلىالقمريتحؤل،الثانىاليومفى

الأعداء.منجيشمثلتتضاءلالنجوميرون،الثالثاليومفى

".القيأمة"سورة:الهامشفينقرأ(1)

".العقمهذامثل"يعطيحرفيا:2()

.زتفىكما""النهايةعننقرأالفصلهذافى)3(

الأدبثئم(.21)فدانيالسفروبعض(1-5ا2)فيوحنارويافىكماالجليانيلمالعاهو4()

نجدهونحن.ا.-99t:أخنأ؟-6أ:9؟-28ا6:3؟5:31؟4:15عز4:اليهودئ

41:10)القرآنفى 4 : 2 1 itv:) AitAالعلإماتهذهأننتذكرإلخ(.2،5،-2ا:22؟

مزةيدلفهذا.الوسطىالعصورفى،الغربفىالكئابمنعددلدىالموجودههيهناالواردة

)6:الروياوسفر4(3:)4إشعياكلامعثرالثالثالومفىمثلأونذكربر.إنكتقىأخرى

كماللكب،السجلكطئالسماءنطوممما"يوم1(:.214:)والقراناللاتينئة(حسب41

الأنبيأء(.)سورة"نعيدهخلقاولبدأنا



913يسوعنبوءةفىالثانيةالسنة

أعدأءمثلبعضمعبعضهاوالصخورالحجارةتتضارب،الرابعأليومفى

.قساة

وعشب.نباتكلدمايبكى،الخامساليومفي

مئةعلوعلى،موضعهيتركاندونالبحرينتصب،السادساليومفي

جدار.مثلالنهارطوالهكذاويظلذراغا،وخمسين

.يرىيكادلابحث)البحر(ينخسف،السابعاليومفي

وحيوأنالأرضوحيوانالطيورجنبإلىجنباتجتمعالعامن،اليومفى

.وتنهداتصيحاتوتطلقالبحر

حي.كلعضربصعوبةفيفلتويقتليقتلرهيببرديأتي،التاسعأليومفى

.الجبالثلثوتحرقفتحطم،الرهيبةوالرعودالبروقتأتي،العاشراليومفى

يكونيجريوما،معكوسبشكلالأنهارتجريعشر،الحادياليومفى

ماء.لادما

ويبكى.ينتحبمخلوقكلعشر،الثانىاليومفي

بحيثكثيرةنازافتمطر،كتابمثلالسماءتلصعشر،الثالثاليومفى

حي.كليموت

فىتطيرالجبالرؤوسيجعلرهيبزلزاليكونعشر،الرابعاليومفى

مسطحة.كقهاالأرضفتصبحكالطيور،الهواء

حئا.وحدهاللهويبقىالقديسونالملائكةيموتعشر،الخامساليومفى

(")إوالمجدالإكرامله

:55؟12:401)القرانأوردفالمقدعى.الإسلاميالفكرفىإلآالأخيرةالعلامةهذهعننقرألا()ه

اللة،عداماكائنكلدمارنرىحيث36(،36:93؟:12؟28:880:32821؟62-27

إلأ،الأرضفىوهنالسماواتفىمنفصعقالصورفى"ونفخ:الزمرسورةالمقابلفيووضع

إلىيصللاالدمارأنيعنيهذا68(.:93)"ينظرونقيامهمفإذاأخرىفيهنفخثتم.اللهشاءمن

.الآياتهذهبينتوافقيكونلابحبثالتفاصجلبعضفيالخلافيبقىولكن.الخلانقجمع
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ولما.برأسهالأرضضربثئم)6(،بيديهوجههضربهذا،يسوعقالولما

التلاميذسمعفلفا".أدئةابنأنىكلاميفييجعلمن)7("ملعون:قالرأسهرفع

اذاالانالله"لنخف)9(قائلأ:يسوعفأمامهم)8(.كالموتىسقطوا،الكلامهذا

".اليومذلكفيرعبفينكونأننريدلاكنا

.الصبيانمنصبئبهايقوملاالتىالأعمالهذهمئلعنيقرأحينالإنسانل!تسمكم)6(

(V)برناباكانإذاإلأ،كلهالجديدوبالعهدبالأناجيلنفعلوماذا".اللة"ابنإنهيقولمنيلعنيسوع

.القدسالروح""محلمصار

.17:6ترج.التجفىمشهدفىلهمحصلماذاك)8(

يسوع:الحقيقىالتحريفيكونهكذا"ابن".لا"عبد"يسوعوكأن،اللةمخافةعلىدائمتشديد)9(

".تخافوالا"موموا:يقوليسوعجعل71:7متولكنخاف؟
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والخمسونالرابحالفصل

اللةويبقىسنة)2(،أربعينالأرضعلىالظلمةتكون،العلاماتهذه"بعدا

الأبد.إلىوالمجدالإكراملهحئاوحده

كالشمس،يبرزالذي)3(لرسولهالحياةاللهيهبسنة،الأربعينهذهوبعد

ذاته.خارجمخطوفايكونلأنهيتكفمولايجلص.شمسالفمن!رويشرق

يجدونه،وحين.أدلهرسوليطلبونالذينالمفضلينالأربعةملائكتهاللةويقيم

يجيئونالذينالملائكةلجميعالحياةاللةيهبثم،جهاتأربعمنيشيعونه

الذينالأنبياءلجميعالحياةاللةيهبثثم.كالنحلاللهرسولحولفيدورون

ويتوشلون،اللهرسوليدفيقئلونآدم،خطىعلىواحدبعدواحدايمضون

.)4(إليه

أذكرنا".محفد،"يا:يصيحونالذينالمختارينلجميعالحياةاللةيهبثم

وهوسيعملبمافيفكر،اللهرسولرحمةتستيقظ،صوتهم)يطلقون(حين

خلاصهم.علىالخاغ!

واحداختلافمعالوجودالىفتعودالمخلوقاتلكل)5(الحياةاللةيهبثئم

".القيامة"سورةالهاس!:فينقرأ(1)

سفرفىكماشةألفلاسنة(،4.)الزمنويحذدعشر،الخاسىاليومفيقيلماإلىهنانعود2()

حئا.يبقىوحدهاللهالرؤيا:

،371،902،512،912ف)رجربعة19الملانكةيأتىثئم.اللةرسولوبدايتهاالقامةتكون)3(

ولكن.نبئوأولإنسانأولبآدمبدغاالألاءيقوموعندها.الملانكةجمعثم2(.02،212

"لو:الرسولبولعىمال!الموتمنالقانمينوأولالراقدينبكرهوالذ!يسوععننفولماذا

".باطلفاممانكميقملمالمسيحأن

أينالىاللة؟اوأبناللةيكونأماشىء.كليعملأنيستطيعلمنوالتوشل،والإكرامالاحترام)4(

.برنإنمعوصلنا

هذه""خائفهوالذكطالرسولشفاعةيطلبونالذينالمختارينإلىبالبةالقيامةوتتواصل()ه

الب!ثر.خلاصعلىبلحياتهعلىلا،المزة
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.)6(بالكلامستنعمكلهاأنهاوهو

كلتراهمجديد،منيظهرونوحين)7(.الهالكينلجميعالحياةيهبثئم

ايها،رحمتكتهملنا"لا:وتصرخبشاعتهمبسببفتخافأدله،مخلوقات

منموتىتصبحالخلائقجميعتراهفحين.إبليساللهيقيمثمإلهنا".الرب

أرىلاليتنى"يا:يسوعوقال.فيهيظهرالذىالمرعبشكلهبسببالخوف

لأنه،الوجوههذهيخافلاوحدهاللةرسول!الوحشهذامثلاليومذلكفي

".اللهإلايخافلا

"تعالوالنا:ليقول،بوقهصوتعلىأقامناالذيالملاكبالبوقينفخحينئذ

مشرقعريقويظهر".سيدينكمخالقكملأن،المخلوقاتأيها،الدينونةإلى

يصيححينئذبيضاء،غمامةإليهوتأتىيوشافاط)8(،واديفوقالسماءوسطفي

!"الشيطانسقطةمنوخلصتناخلقتناأنتإلهنا.يا"تباركت:الملائكة

يجب.كمااللهأحبأحدمنماانيعلملأنه،اللهرسول)9(يخافحينئذ

يكنلموإن.لهمقابلادرهما1()0ستينيعطيأنينبغى،ذهبديناريريدفالذي

،خافاللةرسولكانإذاولكن.يحولهأنيستطيعلاواحد،درهمسوىله

شزا؟أمتلأواالذينالكفاريفعلفماذا

علمية،أسسعلىلادروين،قبلالتطورنظرئةفىهنانحن.نأطقةونصبحتقومالمخلوقاتكل)6(

خرافئة.بل

لأثهاللةرسوللا،يسوعفيهم.ممنالجميعفيخافالشعةبصورهمإبيسمعيقبرمونالهالكون)7(

الله.إلايخافلا

اليهودئ.لمالعافىالدينونةوادىأى.3:2،21يوءرج)8(

؟يخافلاكانأنبعديخافإنهبحيثاللهلرسرلحصلالذيما)9(

عئر.الرأبعالقرنفىوفيروناوسردبنياجنوىفىعرفنقدأسم+.inutoالإيطاليةفي(ا؟)
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والخمسونالخامسالفص

فيصقوايذهبواأنويرجوهميكلمهم.الأنبياءكليجمعاللهرسول1(ويمضى)

أذهبلا،اللهحى.خوفامنهمواحدكلفيعتذر.المؤمنيناجلمنمعهاللةإلى

)2(،ذاكرتهرسولهإلىيعيدهذا،اللهيرىفحين.أعرفماأعرفوأنابنفسى

يتقذموإجلالوبح!ب.الخوفيتركهلهذأ.(r)بهحئاشيءكلخلقالذيوهو

إلهنا!"يامباركا،القذوساسمك"ليكن:ينشدونالملائكةساعةالعرشإلى

)4(الصديقيكشفكما،لرسولهنفسهعناللهيكشف،العرلقمنيقتربوحين

اللةرسولفيبدأ.الاخرواحدهمفيهيرلمطويلزمانمرأنبعد،نفسهللصديق

كلومننفسىكلمنوأشكرك.إلهىياوأحئكلكأسجد))قائلا:بالكلام

بى،حباشىءكلصنعتوأنت.لكعبدالأكونوخلقتنىتنازلتلأنك،قلبى

كلتشتركبهذاشىء.كلوفوقشيء،كلوفيشيءكللأجلأحتكلكى

ونبارك،الربأيها"نشكرك:اللةخلقهماكليقولعندئذ".إلهىيا،خليقة

والهالكونالأبالسةيبكىالزمنذلكفى:لكمأقولالحق"0القذوساسمك

.الأردننهرفىمماأكثرمنهمواحدعينيمنماءيخرجبحيثبكاءإبليسمع

فاطلب،الأمينعبدييابك،"أهلا:لرسولهأدلهفيقول.اللةيرونيعودوأولن

قلتخلقتنىحينألك،الربأيهاأذكر:اللهرسولفيجيب".تنلهتريدمامنى

أنابييمجدوكلكيبىحتاوالبشرالملاثكة،والعالمالجنةتصنعأنتريدإنك

وعدتنيالذيالوعدتذكرأن،والعادلالرحمنالإلهالرتأتهافأرجوك.عبدك

علىشهودلك"هل:ويقولصديقهيمازحكصديقاللهفيجيب".عبدكأنابه

".القيامة"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

.25فرج.وفقدهالهسبق2()

كماال!ةيكلموهو،الخوففيزولخلق،مااللةخلقلأجلهالذياللهرسولممبزهنانلاحظ)3(

صديقه.معالصديق

إبرأهيم.مثلألئةصديقمحفد()4
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اللة:فيجيبرب".يا"نعم،:بإجلالفيقول()(eمحضد؟صديقىياذلك،

وموسىوإسمأعيلوإبراهيمآدم"هم:اللةرسولويأتي."جبرائيل"سيدعوهم

الذينالمذكورينويدعوالملاكيذهبحينئذ")6(.مريمابنويسوعوداود

خائفين.يقتربون

"في:فيجيبون؟"لرسولىقلتما"اتذكرون:لهماللهيقول،يتقذمونوحين

".بهالجميعليمدحنى،بهحئاشىءكلعملتأنى":اللهفيقول؟"ليبياشىءأممط

"ومن:عندئذاللهفيسأل".ربيامناأفضلشهودثلاثة"معنا:منهمكلفأجاب

".أعطيتني)7(الذيالكتابهو"الأول:موسىيقولحينئذشهود؟"الثلانةهم

)9(:يتكلمالذيذاكفيقول".أعطيتنىالذي)8(الكتابهو"الئانيداود:ويرد

(01)الكتابولكن.ورفيقكابنكاناإنىإبليسأضفهمأنبعدالناسجميع"قال

فيعلن".رسولكيقولمابكلويقز،عبدكإنى:حقهومايقولأعطيتنىالذى

".ربيأ،أعطيتنيالذي)11(الكتابقالهما"هذا:اللهرسول

صنعتهإنماصنعتهما"كلاللة:أعلن،الكلامهذااللهرسولقالأنبعد

جميعفيهسخلكتابارسولهوأعطىاللةقال".أحتكأناكمالجميعليعرف

إلهنا،يا،وحدكلك)):قائلةاللهالخلائقجميعفكزمتاللة)12(.مختارى

("0)13لرسوللثأعطيتنالأنك،والإكرامالمجد

6(

7(

8(

C

2(

3(

".اللةحبيب"محضد:الهامشفينقرأ(

الديرنة.يومفىهناكيكونون.ها:8404-98؟:61ترآنراجعالثهود،إلىبالنشة(

".السلامعل!،مريمابنعيسىوكتابداودوكتابموسى"كتاب:الهامشفينقرأ.التورأةأكط(

المزامير.سفرأوبورالز(

".القيامةذكر"في:الهامشفينقرأ".ريخق"ابن،دعىإبليسضلالبسبهب.يسوعأى(

"."عبدك:المسيحتونبهايعتقدالتىالأناجيلغيرهو(أ

"."الحقإلىالأناجيليعبدالقرآن(ا

:1)8القرآنإلىانتقلجليافطموضوع.02:21رورجالب!ثر.أعمالتسخلالكابهذافى(أ

".السلامعليهمحمدكتابذكرقيامتك"في:الهامشف!نقرأ2(.54:9؟12:49؟48

خلقوله"به:6:أمثلأكورجالجديد.العهدتيديليتئمكيفنلاحظ.اللةلرسولهىالجلائق(ا

الئةفرسولبرنإنمعأما.اللةوأبنال!ةفهوشىء".كليتكؤنوفيهشيءكلتبلكانشبيء،كل

لته.الحمدااللةوابناللههو
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والخمسوقالسادسالفص

وجميعالملائكةجميعويدعورسولهفيقرأه.رسولهبيدالكعاباللةويفعح

وفي،اللهرسول)1(ايمان:جبينهعلىيكتبوكل.المختارينوجميعالأنبياء

بقربهويجلس.اللهيمينعنواحدكلفيذهب.الفردوسمجديكتبالكتاب

والمغبوطونالأنبياء.قربالأولياءويجلس.بقربهالأنبياءويجلس،رسوله

الدينونة.إلىإبليسويدعوبالبوقالملاكينفخحينئذالأولياء)2(.قرب

المؤمنينجميعيحشر(القيمة:الأصل)فيالقيامةيومكانإذأ))نقرأ:الهامشعلىالعربثة،في1()

".اللهرسولدين:بالنورجبهتهمعلىئكتب

المغبوطين.الأولياء،الأنجياء،،الرصول:التدزجنلاحظ2()
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والخمسونالسابعالفص

اللةيدعوثم.الضذةبمنتهىوتعئرهالخلاثقجميعوتتهمه)1(الشقيويأتى

تساويضربةوكليضربهاللةبسيف.ضربةألفمئةفيضربهميخائيلالملاك

تباعهالملاكويدعو.الهاويةإلىيطردمنأؤليكونثتم.جهنماتعشربثقلها

مئة،هذأأدله،منبأمرميخائيلالملاكويضرب.ويتهمونسيشتمونالذين

ثم.ضرباتخمسوخامساعشرا،ورابعا،عشرينواخر،خمسينوذاك

"0)2(ملاعينيا،جهنممسكنكم)):لهميقولأللهلأن،الهاويةإلىينزلون

جميعأولاعليهموتنتصب.والهالكينالكفارجميعالدينونةإلىيدعىثم

اهانواوانهمخدمتهمأنهاأدلهأمامفتشهد،الإنسانمنأدنىهىالتىالخلائق

بلهبعليهماللهيحكمحينئذ.عليهمويشهدنبئكلفيقوموخلائقه.الله

جهنم.

فكرةولا)3(واحدةكلمةتكونلا،الرهيباليومهذافى:لكمأقولالحق

وكل،كالشمسيشعمسح)4(كل:لكمأقولالحق.عقاببدونباطلةواحدة

أربعبلثلاثاطوباهم.كريمحجرإلىتتحول،باللهحباالإنسانتحملها()قملة

الذينفأولئك!الحقيقئالفقرفىقلبهمبكلأدلهخدموأالذينالفقراء،مزأت

.كثيرةخطايامنأحرارايكونون،الأرضهمومكلمنالدنياهذهفىحرموا

أموالصرفوابهاالتىالطريقةعنحسائايؤدواأنلهميكونلن،اليومذلكفى

العالمعرفلو:لكمأقولالحق.وفقرهمصبرهمعلىيجازونبلالدنيا،

".القيامةيومفيوالكفاراللهغضب"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

".ملاعينيأ،عئى"اذهبوا:52:24مت2()

..عليها.تحاسبونباطلةكلمةكل36::21ترج)3(

الرهبأنتة.الرليج0هى(4)

.يغتسلونولاولحيتهمرأسهمشعريطلفونكانواالن!اكأننتذكر)5(
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علىوالصوم،الذهبعلىوالقمل،الأرجوانعلىالمسحبالأحرىلاختار

القصوف.

كانكم،صديقييا"ترى:لرسولهاللهيقولفحص،شىءكليكونوحين

أهانونىوهم،خلقتماكلخدمتهمفىوضعت،خالقهمأناعظيما!شزهه!

)6(:اللهرسولفيجيبأرحمهم.لاأنعدلمنأكثرهوإذن،شيء.كلفى

نأيقدروعبيدكأصدقائكمنليسالمجيد.إلهناالرثأتها،صحيح"هذا

عليهمعدالتكأطلب،عبدكأناوبالأحرى.بالرحمةتعاملهمأنمنكيطلب

".الجميعقبل

والأنبياءالملائكةجميع)صرخ(حتىالكلماتبهذهالرسولتفوهإنوما

الحقيقةفىلكمأقولبل؟المختارين:أقولماذا-اللهمختاريوجميع

بالعدالة.وطالبواالكفارضدصرخوا-والرملوالحجارةوالذبابالعناكب

الكفاريرسلثئم.الإنسانمنأدنىحئةنفسكلترابإلىاللهيحؤلحينئذ

الكلابإليهعادتالذيالترابهذا،ذاهبونوهمهؤلاء،فيرى،جهنمإلى

إلىأيضانحناعدنا،الرثآيها)):فيقولون،الدنيئةالحيوناتوسأئروالجياد

.يطلبونمالهميمنحلنولكن")7(.الأرضهذه

.الديانهوالابن:ء5:2يورج.الدئانبجانبالدئانصاربالرسولكأني)6(

."أترأئاكنتليتنىيا:الكافرويقول،يدأهقذمتماالمرءينظر"يوم:الهامثىفىنقرأ)7(
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والخمسونالثامنالفص

دموعاأيضايسوعوذرف.بمرارةالتلاميذبكى،يتكلميسوعكانوإذا

)2(.غزيرة

كيف،الأول.امريننعرفأننريدمعفم،"يايوحنا:قال،الدمعهذابعد

شفقةالمملوءاللة)3(رسول،الهالكينعلىيشفقلاأناليومذلكفييمكن

نأنفهمأنيجبكيف،والثانىالواحد)4(؟الطينمنأخرجوأأنهممع،ورحمة

وأحدة؟"جهنممنأكثرهناكفهلجهنمات؟عشرهوميخائيلالملاكسيف

هلاكمنالبازيهزأداود:النبىيقولماسمعتم"أما:يسوعفاجاب

الخاصةقواهفيرجاءهجعلالذىالإنسانهوهذاقائلا:ويحتقرهالخاطئ

جميعوادمCأباهإبراهيمسيحتقرلكم:أقولفالحق؟)5(اللهونسىغناهوفى

باللهويتحدونبالكماليقومونالمختارينلأن،يكونوهكذا)6(.الهالكين

واحدكليطالبلهذا،.عدالتهضدفكرةأصغريتصؤرلاروحهمانبحيث

بكيتإن:أمامهواقفأناالذياللةحي.اللهرسولالمطالبينوكثر،بالعدالة

ضدشفقةبدونبالعدالةأطالباليومذلكففى،البشريةبالطبيعةشفقةالان

")7(!إنجيلىيحزفونالذيضذوخصوصا،أقوألييحتقرونالذين

".العادلسورة)):الهامثىفينقرأ(1)

واحدهوالذيويسوعالتلامبذ:خطاياهميبكونالرهبانمنديرفينفوسنانطنالجؤهذافي2()

منهم.

اللة؟محلحلوهلالدثانهوصارهو)3(

35.93،فرخ)4(

8-9.:52مز)5(

".فولهلهورضىالرحمنلهأذنمنإلاالشفاعةتنفعلا"يومنذ:الهامثبىفيونقرا)6(

اسمهأيصخحهجاءكبيرا"معلئا"أندئةوالحمد.ه2فرج.حزفإنجيلهلأنيبكييسوع)7(

برنابا!
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والخمسونالتاسعالفص

عذابهمفيهيتحضلونوالهالكون،تلاميذييا،واحدةجهنمإلا1(هنا)"ليس

بحيثالاخرمنأعمقمسكنوكل،مناطقأومساكنسبعفيهانمعالأبد،إلى

الملاكسيفعنقلتهوما)2(.عذابكبريتحضلأعمقهأإلىيذهبمنإن

جهنم.يستحق،واحدةخطيئةيقترفمنلأن،بالذاتالحقيقةهوميخائيل

واحدةجهنمفىيحشونوالهالكونجهنمين.يستحقخطيئتينيقترفومن

القدير3الإلهلأن،ألفأومئةأوجهنماتعشرفىتوزعوالوكماالعذابمن

ألفمئةفيمزاتعضرموجودوكأنهإبليسيتألمبحيثوعدلهبقدرت!يفعل

".جرائمهبحسبالآخرينمنوكل.جهنم

الحديتفىكثيراتعانىوأنت،اللهعدالةأعظمما،معلم"يا:بطرسفقال

".الجحيمهيكيفلناتقولوغدا،اليومنرتاحبأنعلينافأنعم.اليومعنها

ماتعرفلاأنت،بطرسيا.أرتاحأنليتقول،بطرس"يأ:يسوعفأجاب

،تقوىلكلسمالحاضرةالحياةفي)4(فالراحةهكذأ.تكقمتولهذا،تقوله

وساثراللهنبئسليمانأنذاكرتكمفقدتمهل.صالحعملكلتحرقونار

نأيريدفلاالبردمنالكسلان"يخاف:يقولهو؟البطالةيشجبونالأنبياء

يدكتقدرما"كل:يقولثئم(!")الصيففىيتسؤل،إذن.الأرضفىيشتغل

هووها"."الرسولشفمةيستحقونلاالذينالهالكينحولالأؤلالسؤالعلىيسوعأجاب(1)

شديد".عذاب"سورة:السورةقربالعربثةفينقرأ.الجفنماتعدد:الثانيالسؤالعلىيجيب

.135ففىعنهانقرأوشوفجهنمبنيةهىتلك)2(

".عذاب"تجوب:ثئمشيء".كلعلىقدير"الله:الهامشفينقرا)3(

الكسل.وباياليالعملعدمتعنىالراحةحيثرهبافبجؤفىنحن()4

لخوفالشتاءفىبئميءيشغللاأنالتنبلحال:سليمان"قأل:بالعربثةالهاسىفىنقرأ.02:4أم)5(

الصدق!".لأجلالناسعلىيدورالصيفعندلكنالبرد.
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)7(صديق،أتوبحياتنا،عناتوبيقولوماذأ")6(.راحةبدونافعله،تفعلأن

.c")9ليشتغلالإنسانخلقهكذا،ليطيرالعصفورولد"كماجدا؟ء)8(البريالله

شيء".كلفودتىالراحة"ابغض:لكمأقولالحق

9:01.)6(جأ

عائمبثكلالأنبياء8(ه)فسليمان(،55)تمحضد(،92)فأهيمإبر:عديدونال!هأصدقاء)7(

.(541)فموسى،(441ف)اخنوخ،(05،95،66ف)كل-يوب،(9iف)

منالإنسانيصيبماربطوافإنهم،كبيرةالامهرأوالأتهمالثلا+لةأصدقاوهعنهقالهممابالرغم)8(

اقزفها.خطاياأوبخطينةعذاب

ولهاا.5ول43عول،اح5344؟14ولع(عأ!!445+ول(!اهلأاللالينئةالشعبئةحسب5:7أى(9)
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الستونالفصل

فالذي.الحرنقيضوالبرد،الصيفنقيضالشتاءكما،الجنةنقيض)1(جهنم

لعنتهلمسكنيا)2(.اللهلذاتجنةيرىانعليه،جهنمبشقاءيخبرأنيريد

نظام"لا:اللةصديق،ايوبقألفعنه.والهالكينالكمارلعنةأجلمناللهعدالة

أبدانارهمتنطفئ"لا:الهالكينفىإشعياالنبىوقال")3(!أبديرعببل،هناك

والسهامالبروقعليهم"يمطرباكيا:داودأبوناوقال")4(.يموتلاودودهم

الطئبةالماكولاتفهناكالتعساء!للخطأةفيا(.")عظيمةوعاصفةوالكبريت

.القرفتعطيهمبإيقاعها،العذبةوالأناشيدالفاخرةوالأسرةالثمينةوالألبسة

الجلد،يقشطالذيوالحجرالمتقدةوالشعلةإلجوعفيهميحزكتقززأقي"

:وقالالشفقةتنفديسوعتنهدهنا")6(!المرةوالتشكياتالقاسيةوالعذابات

القاسي!العذابهذامثليتأتمأنعلىأبدايولد)7(لمإنل!نسانخيراكانحقا"

أحد،عليهيشفقأندون،جسمهأجزاءكلفيمعذبارجلاتخيلوا،)والان«

التلاميذ:فأجابعظيما؟"العقابيكونأمأ:لىقولوا.الجميعيحتقرهبل

1(

2(

3(

6(

7(

ودودهاأبداجهثمنار()أو:النارتطفأ()أو:تدفع"لانقرأ:ثئم".جهئم"لعورة:الهامشفينجد

ابذا".مموتلا

القيامة،"فى:الإنجيلقال.أللهمعالحيأةسعادةحولالرمزفىالأنبياءتالهماإلىماذيةنظرةهى

بولسوقال3(..:22)متالسماء"فىاللةكملائكةيكونونبل،يتزوجونليلايزوجونلا

:41)روإ(القدسالروحفيوفرحوسلامبرهوبلوشرئا،أكلأليساللهملكوت"لأن:الرسول

علىهذاكلمنحرهأنهعلىيدلال!ماء،أعافىوالزواجوالثرأببألطعامأهتممن17(.

سعيذا.الإنسانليكونالأرضعلىضىءكلهذاأنعلىأوالأرض

.01:22أى

ودوذهاأبذأ،جهنمنار(تنطفئ)أو:تدفع)ألا:الهامشفىنقرأ.اللاتييةحسب66:42إش

ابدا".مموتلا

5(.خطايا)رئمايبكيأيضاودأود.11:7مز

الجحيم.وصفهفىدانتىالشاعركلماتنكتشفهنا

.41:12مررج.يهوذأفىقيلماهذأ
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لو:لكمأقولفالحق.جهنممقابللذةهو"بل:يسوعفقالجذا"."عظيضا

الدنيأ،هذهفىالبشرجميعتحملهاالتىالعقوباتكلميزانكفةفىاللةجعل

منواحدةساع!الأخرىالكفةوفيالدينونة،يومحتىسيتحقلونهاوالتى

منتأتيلأنهاالدنيا،هذهمضايقشكبدونالهالكونلاختار،جهنمعذأب

عندهم.شفقةلاالذينالأبالسةيدمنفتأتى(جهنم)عقوباتأئا8.البشريد

يا!اللهيبيخففلا.فهوذلكومع،قارسبردأئاتعذبهمقاسيةنار"أفي

الأردننهرففىالأشقياءاللخطأةيا!والنواحالشهيقمنكم!الأسنانلصريف

تلعنهنا.وأحدةلحظةفىعيونهممنستخرجالتيالدموعيعادللاماء

الأبد".إلىمباركهوالذىوخالقهموامهم،أبيهممعخلق،ماكلالألسن

".أدمأبن"هو:الهامشفىنقرأ)8(
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والسقونالحاديالفص

فىالمكتوبةاللةشريعةحسبوتلاميذهيسوع)1(اغتسل،الأقوالهذهبعد

كانبلشيئا،مالوافماحزينا،اليومذلكفىالتلاميذوراهوصلوا.موسىسفر

كلامه.بسببمرتعباواحدكل

نأعلمإنينامعاللةأب"أئ:وقالفاهيسوعفتحالمساء،صلاةبعد

".السارقليقتلويستعذفيسهرلهذا.شكبلاأحدلا؟)2(بيتهسينهبالسارق

؟)3(يبتلعمنويطلبيزأرمتربصكأسدهوإبليسأنتعرفون"ألا:يسوعوقال

يخطأ.الإنسانيجعلأنإلىيسعىهكذا

،اليومذلكفىشيثاخافلماالتاجر،مثلالإنسانفعللو:لكيماقولالحق

نأيستطيعوألكىلجيرانهفضةيعطىمزةإنسانكانمستعدأ.يكونلأنه

ولكن.الفضةفضاعفوابلباقةتاجربعضهم.بالتساويالربحيقسمثئميتاجروا

فقولوا.فيهسوءاوقالواإتاهاأعطاهمالذيذاكعدوخدمةفيصرفوهااخرين

يعطي؟يحصلالذيفما،الحسابأجلمنمديونهالجاريدعوحين:لي

عليهمفيغضبالاخرونأما.التجارةأحسنواللذينمحترمااجرأشكبلا

حضرته،فىنفسىتقفالذياللهحى.الشريعةبحسبيعاقبهمثبم.ويهينهم

يعيشلكيحياته)أعطاه(كما)4(،مالهكلالإنسأنأعطىالذيأدثههوالجار

المسلمين.عندوهىأليهودعندهىالعادةهذه38(.)فإلصلاةقبلضرورئألاغتسال(1)

رجت.فقطخارجيايكوناغتسالممارسةمنتلاميذهيسوععيحذر62ففىولكن

".الغافلين"سورة:فهوالفصلهذأعنوأنأقا23:52-260

93.:21لو؟42:43مت)2(

(r)كذلكالصيد،لأجلوالشمالاليمينإلىيتحز/كأناسد"فعلل:الهامشفينقرأ8.:5بطأ

".المستقيمالطريقعنيغويهمانالمومنينبينيتحزكال!ثيطانمثل

الخاضةبرنابابطريقةكتبالذيى(ا2:4ء)تالوزناتمثلنقرأالكلامهذاخلفئةفي)4(

وفاب.اللة:الهأس!فىنقرأ
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لهذا،.الجنةمجدوالإنسان،المدائحاللهفيجنىالدنيا.هذهفىالصلاحفى

حينيتوبونالخطأةلأن،بمثلهمالفضةيضاعفونالصلاحفييعيشونفالذين

عظيمة.مجازاةالصلاحفىعاشواالذينالناسيجازيلهذا،.كهذأمثلايرون

كل،أدلهعدو،إبليسخدمةفىوضعوأبخطيئتهمالذينالمجرمونالخطأةأما

فما،الاخرينومشككيناللةعلىمجذفين،الخاصةحياتهممعاللهوهبهمما

"!لهقياسلا))التلاميذ:فأجابلى؟"قولوا،عقابهميكون

".وهاباللة،معطى"ال!ه:الهامشفىنقرأ)5(
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والستوقالثانيالفص

الذيبالتاجريتمثلأنعليه،صالحةحياةيحياأناراد"من:يسوعاوقال

علىيربحأنيريدأيضا،يبيعحين.كبيربسهروليلانهاراوحرسه،حانوتهأقفل

مثله.فافعلوا.لأخيهحتىيبيعيعودلايخسر،أنهيرىوحين.أشترىماكل

النفسلتمبلهمافكل.الحانوتهووجسدكمتاجر،هىنفسكم،بالحقيقة

فاحترصوا.الحثفهوالمالأما.وتبيعهتشتريه،بالحواسقالخارجإلىوترسله

نإولكنشيئا.بهاتربحونلافكرةأقلحتىبحئكم،تشترواأوتبيعواأن

تكونهذا،تفعلونوحين)2(.باللهحباكلهفليكن،عملتمأوتكلمتمأوفكرتم

.اليومذلكفىبأمان

يصومونكثيرون،الصلاةإلىويذهبونيتوضأونكثيرون:لكمأقولالحق

الله،أمامتعيسةنهايتهمولكنألاخرين،ويعظونيدرسونكثيرون،ويتصدقون

يصومون.بالقلبلابالشفاهويطلبون،قلوبهملاأجسادهميغسلونلأنهم

صالحين.ليعتبروالهمبصالحليسماالاخرينيعطونخطايا)3(،ويمتلئون

يعملونماعكسالاخرينيعظون.العملأجلمنلاالكلامليتعقموايدرسون

الله،حئ.الخاصبلسانهمنفوسهمعلىيحكمونهملهذا،.بأنفسهمهم

اللهمنتقئلالإنسانأنوبما،لأحتوهعرفوهفلو.بقلبهمأدئةيعرفونلاهؤلاء

".باللهحئاشيء)4(كلفليوزع،مالهكل

".الحب"سورة:الهامثىفىنقرأ1()

".الحت"سورة:الهامشفيونقرأ"...شربتمأواكلتم"إن31::31كوأ2()

...أى:أإشمعنلتقىهنا.بالخارجل!بالقلبعنهنعبزالاممان)3(

.ي692:لوخطفيالمجاليئالعطاءهو)4(
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والستونالثالثالفص

يتركوهأنأرأدواماالسامرئين.مدينةقربيسوعمزأ!لام)1(،بضعةبعض

أترضى،معلم"ياويوحنا:يعقوبفقال.لتلاميذهخبرايييعواأنولا،يدخل

تعرفونلا)):يسوعفأجابالسماء؟")2(مننازاعليهمليرسلاللةإلىنصلىأن

نينوىيدمرأنأراداللهانتذكرواهكذا.تعكفمونلهذا.يقودكمروحأفي

جدا.فاسدةكانتإنها)3(.اللهيخافإنساناالمدينةهذهفيوجدمالأنه

)4(طرسوسإلىيهربأن)النبئ(أرادإليها.وأرسلهيونانالنبئاللةدعالهذا

قربورمتهسمكةفالتقطتهالبحر،فىاللةرماهحينئذ.الناسهؤلاءمنخوفا

بالانتقاميطالبونللذينويل.اللةفرحمهمبكرازتهالناسهؤلاءفتاب.نينوى

هل:لىقولوأ،والان.اللةلانتقامموضغاانسانكلفىلأن،عليهمسيأتىلأنه

وضتفإن.شكبلاكلأ،؟مجانينيا،الناسوهولاءالمدينةهذهخلقتمأنتم

معنىهوفهذاشىء.لامنذبابةحتىتخلقأنتستطيعلامغاالخلائقجميع

هذهيحفظ،الناسوهولاءالمدينةهذهخلقالذيالمباركاللةكانفإذاخلق)6(.

تدميرها؟تريدونفلماذا،المدينة

الناسهؤلاءيردلأنالربإلىنصفيأنأترضىمعفم،ااياتقولا:لم"فلماذا

)7(.إليهيسيئونللذيناللةإلىيصليهو.تلميذىعلامةهىتلكا؟االتوبةإلى

يمتذوهو.السامرةعبرأورشليمإلىيسوعسفر:عنوانهجديدجزءهوالصبر.سورة؟الحاشيةفى(1)

6(.)63-4فصلينعلى

اللالنتة.وال!ثعبثةالغربىالتقيدحسب52-9:55لورج2()

(r)ا-3.يونرج".يونانخبر"ذكرالهأمئى:فىنقرأ

ترشيش.:الأصلئالنمقأما.الرسولبولسمدينةمى.طرسرس4()

؟اهناكإلىيصلالبحرأترى.نيوىإلىالسمكةوصلتكيفأدرىلست)5(

الهامش:فينقرأ(.59،611،521،182)فبرإنفىمكانهنأكثرفىنجدهالتحديدهذا)6(

شىء".بلاذبابيخلقوأ(:)بدليخلقانيقدرونلاجمغا(النصفى)كذاالمخلوقاةجميع"إن

.5:41ت)7(
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إبراهيمصنعهماوهذا)8(.اللهملعون،أخوهيقتلهكانحينهابيلصنعهماهذا

فقطضربهبل،الرثملاكيقتلهلمولهذاامراته)9(،لهأخذالذيبفرعون

الكافر)01(.الملكبنبقرارالهيكلفيقتلحينزكريافعلهماوهذابالعجز.

وأنبيائهاللهاصدقاءوكلوداودودانيالوحزقيالوإشعياإرميافعلهماوهذأ

يعكفملأنهتقتلونههل،جنونهفجنأخوكممرضإذا:ليقولواالأولياء)11(.

بالحريبل.تفعلونلاائكمفىشكلامنه؟يقتربمنكليضربأوبالسوء

مرضه.تناسببعقاقيرالعافيةلهترذواأنتحاولون

.اي:4تكرج.وهابيلتاينذكر:الهاس!فى)8(

.21:51تك)9(

.42:22أخ2(1.)

.95فرج.ألتةأصدماء(11)



NOA

والستونالرابحالفصلى

إنسانا،يضطهدالذيالخاطئلدى.حضرتهفىنفسىتقفالذياللة)1(حى

ليمزقرأسهالإنسانيكسرهل:لىفقولوامريضا.يكونالذيالروحهوهو

ليسىء،نفسهرأس،اللهعنينفصلهو؟العقلصحيحهذامثلهل؟عدوهرداء

!عدوهجسدإلى

يمدحونك.والذينجسدكشك،بلا؟)2(عدوكهومنرجل:يالىقل

الهداياوقذمت،إليكتسىءالتىاليدلقبلت،العقلصحيحكنتلولهذا،

تضطهدحين؟الإنسانأتهاولماذأمبرحا.ضرباويضربكيضطهدكلمن

يومفيقليلأ(معاملتك)تساء،خطاياكبسببهذهفىمعاملتكوتساءكثيرا

وعئروااضطهدواوأبناؤهاللةأولياءكانإذأ:إنسانيالىقلولكنالدينونة)3(.

كانواوإن؟خاطئيالكيكونفماذاأيرياء،كانواأنهممعالدنياهذهفى

أنت،تعملماذا)4(،مضطهديهماجلمنيصقونوهمبصيرشىءكلاحتملوا

لعنشمعىانتعلموناما:تلاميذييا،لىقولوا؟جهنمتستحقالذيإنسانيا

يقتلواأنأرادوأللذينداودقالفلماذأ؟بالحجارةورجمه،اللهعبدداود،النبى

.الآنيلعننىاتركوه؟شمعيتقتلأنأتريديواب؟يا،دهاكالذيماذا:شمعى

صبررأىاللهلأن.كانوهكذأ(.)بركةإلىاللعنةيحولوهو.أدلهيريدهماهذأ

".حئ"بالئةنقرأ:ئئمالصبر"."سورة:الهامثىفىكماالفصلهذأعنوأن(1)

؟"يمدحكومن،نفسكعدوكمنالصحيحتعرفهل،ادمبنىيا،"اخبرفي:الهامثىفينقرأ2()

لكيكونلعصيانك،الدنيافىوالاضطرابلمالأازديادلكيكونما"مقدار:الهامشفىنقرأ)3(

كلاممع31(ا-61:9الووالغنيلعازرمثلالخبرهذاخلفثةفى".أم!ومنهالاخرةفىلمالأ

البلايأ"مننصيبهلعازرونال،حياتكفىالخيراتمننصيبكنلتأئك"تذكر:للغنئإبراهيم

2(.)آه

أذنبتمإذالكمفضل"فأ!2!(:2:0)الأولىالرسالةفىبطرسالقديسكلامنصقخلفثةفى()4

."...صبرتمر

كط.61:5صم2(5)
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بدونتتحركلاعينهاالشجرةفورقة)6(.أبشالومابن!اضطهادمنفحررهدأود،

الذيبذاكولاتقاسى،بماتفكرلا،الضيقفىتكونحينلهذا،.اللهإرأدة

)7(جهنمأبالسةيدعلىمعاملتكتساءأنتستحقكماعتبزبل،معاملتكيسىء

.خطاياكبسبب

خبرا.تبيعناولاتستقبلناأنأرادتمالأنهاالمدينةهذهعلىتغضبون"أنتم

أعطيتموهمهل؟المدينةهذهأعطيتموهمهللكم؟عبيدالناساهؤلاء:ليقولوا

هناإلىأبداأتيتممافأنتم.شكبلاكلا،الحصاد؟فيساعدتموهمهل؟القمح

ليغفرأخطأنا.رتيا)):التلميذانفأجابهكذأ؟"تكقمتمفلماذافقراء.وأنتبم

"."أمين:يسوعفقال")8(!ألئهلنا

"،ي.91:16صم)6(2

الزبانيلكيفعلماتفكرلكن،ستبهوماالبلاءفىتفكرلاالبلاءفىكنت"إذا:الهامشفىنقرأ)7(

".لعصيانكجهثم(حارس)

(A)ألئة"أستغفر:الهامثىفىنقرأ."
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والستونالخامسالفص

إلىوذهب،تلاميذهمعأورشليمإلىيسوعصعد)1(،الفصحاقتربولضا

كلالمياهيحرككاناللهملاكلأن،الاسمبهذاالمغطسهذاسمى.الغنمبركة

فأقام.العللأنواعكلمنيشفىالتحريكبعدالماءإلىيدخلعليلواول،يوم

أروقة.خمسةلهاكانالتيالبركةبقربالمرضىهنكبيرعددهناك

مرضمنيتألموهوسنه،وثلاثينثمانمنذهناككانمريضايسوعوراى

له:وقالالعليلهذاعلىفأشفق)2(.إلهيبإلهامذلكيسوعفعرفخطير.

حينفيهايغطسنىأحدليلش!رب)3("يا:العليلفأجاب؟"تشفىأن"أتريد

".ويدخلمنىأسرعهومنيأتى،أدخلأنأريدوحينالماء.الملاكيحرك

هذاارحمابائنا،إلهياإلهنا،الرت"أيها:وقالالسماءإلىعينيهيسوعفرفع

واحملقمأخ.ياالصخة،استعداللة،"باسم:يسوعأضافثمإ"العليل

كتفيه.علىفراشهوحمل،اللهيمدحوهوالعليلقامحينئذ".فراشك

فلاسبت،"اليومصرخوا:رأوهوالذين.اللهيمدحوهوبيت!إلىليمضى

احمل:لىقالشفانيالذي"ذاك:فأجابفرأشك".تحملأنلكيحق

".اسمهأعرف"لا:فأجابهذا؟"هو"منفقالوا:".بيتكإلىوامضفراشك

الله.مذوسإنه"كلأ.:اخرونوقال".الناصري)4(يسوع"هذاقالوا:حينئذ

علىيمتذوهو.ا-5:13يوح!بزيتابيتعليلشفاء،أورشليمفىعشر.السابعالجزءهو1()

"سورة:الهامشفىنقرأ.ا:5يوفىنقرأهاأنيمكنبدايةمع(،1q-15)ففصولخمسة

.5:2يورج".أروقة"خمسة".الحوض

.11ففىعينهاالعبارةنجد)2(

فىنقرأهناإلهنا".الرب"أتها:صلاتهرفعبل،المزةهذهيغضبلم".رث"يايسوعالعليلدعا)3(

".أدئة"بإذنأيضا:ونقرا".سلطان"ال!ة:الهامش

اللة.قذوس:ثثم.الناصرئيسوع:هنارايان(4)
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.(")السبتعلىيتعذون)الناس(يجعلإذشريرهوذلكيصنعالذىلأن

فاغتاظ.كلامهليسمعواكبيرجمهورمنهفاقترب،الهيكلإلىيسوعوذهب

.)7(حسدا)6(الكهنة

الريعة.إلىعودةهى()ه

ير.إنكاتبزمنوئيسوعزمنفي)6(

التوشعيكونهذا،بعد.يسوعمعجزاتمنع!ثرةالثانيةالمعجزةهيهذهأنإلىهنانشير)7(

الهيكلأوساطعلىيسوعلهجمةمقذمةالمعجزةوكانت،المقدسةالأناجيلعنمستقلأ

6(.6-69)فالكهنوتثة
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والستونالسادسالفص

وفيحسناتعلمأنت،الصالحالمعلم"أيهاقائلا:أحدهم)1(إليهوجاء

"تدعوني:يسوعفأجاب؟"الجنةفىاللهيهبناجزاءأي:لىقل)2(،الحق

الطفليكونلابحيثصالحوهو)3(،صالحوحدهاللهأنتعلملاأنتأصالحا.

يستحقونالملائكةحتى:وقالاللة؟صديق،أيوبيقولكمانقتا)4(،يومابن

تجمعكماالخبائثويجمعالخطيئةيجتذباللحمإنقال(.)أمامهاللوم

الماء.)6(الإسفنجة

شيءليس:لكمأقول"الحق:يسوعفاستأنف.فصمت)7(الكاهنخجل

")8(.اللسانيدفىهماوالموت"الحياة:سليمانقاللهذا.الكلاممنأخطر

!)9(يضقونكملأنهميتملقونكمالذيناحذروا":فقالتلاميذهإلىيسوعوتطلع

تمفقوكذلك1(.)0تعيسةنتيجةلكلامهفكان،الأولينأبويناإبليستمفقبلسانه

تملقوكذلكالفلسطيين)12(.جلياتتملقوكذلك)11(.فرعونمصرحكماء

الحمد"."سورة:الهامشفي(

.18:18لو؟ا01:7مر؟ا91:6ترج(

".اللةإلأخير"لا:الهامشفىنقرأ.18:91لوبمأ01:8مر؟ا91:7ت(

...إبراهيمضانشأنهاللةصديقهوأيوب.51:41أممط(

.4:81أى(

مثلالخباثوسالرالحرميأخذالإنسانلحم:أئوبلu)):الهامقفىنقرأهنا.61:اءأممط

".الماءيأخذ)أسفنجة(سنكو

الكاهن.يميبالخجلهو(

21أم( (: Aاللا-دينئةحسبMors et vita in manu linguae.!اللانسلطة"فى:أمم."

".لسانكفىومماتك(حياتك)أو:"حيوتك:سليمان"قال:الهامشفىونقرأ

".الحقطريقعنيضركلأثهيمدحكممن"الحذر:الهامشفىنقرأ(

(.)الحيةاى3:تك(أ

.711:خررجأ(

.اى:)7صم11(
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هلكبحيثكاذبةكانتمدائحهمولكن)13(،الكذبةالأنبياءمنمئةأربعأخاب

يتمققونكالذين،شعبي"ياإشعيا:بالنبئاللهتكلمفبحق.مادحيهمعالممدوح

الكهنةأتهالكمالويل1(!والفزيسئون)الكتبةائهالكمالويل")14(0يضلونك

اللةأنليذبحوايأتونالذينظنبحيثالربذبيحةأفسدتمفقد!واللاوتون

البشر.مثلمطبوخا)16(،لحضايكل

910ملارج)13( : In226:ملارجهنا؟يقالفثبرئماالعددأما.

اللاتينئة.حسب'3:1إشرج(41)

4،1،15920ا،23r:مترج)15( Irv 25، errالكنبةمئى:إنجيلفي.قاتأربع

الذبيحةافرغواأئهمبرنابااعتبرالذينهمواللارتونالكهنة،الكنيسةتاريخوفى.والفزيسيون

32(.)فالروحىمضمونهامن

.(41)آالحمد"لمط"اذبح؟المؤمنيعملانيجبما.7-05:13مزرج(1)6
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والستونالسابعالفص

والثيرأنالخرافأدله)1(،إلى،الهيكلإلىاحملوالهم:تقولونلماذا

تعلمونهملاولماذأ.أعطاكمماكلمنللهقذموابلمنها،تكلوالاءوالحملان

إبراهيم.أبيناابنإلىأعيدتالحياةأنتذكرناانتوختإنها)2(؟الذبيحةاصل

التىوالمواعيد،وطاعتهإبراهيمأبيناإيمانالنسيانعالمفييسقطلاوهكذا

له.وهبتالتىوالبركةاللةوعدهبها

رجسضحاياكملأنذبائحكم،"انزعوا)3(:حزقيالبالنبئاللهقاللهذا

لى".

مختارأ)"(،"اسمى:هوشعبالنبئإلهناقالماكلنصنعفيهزمناقترب

الله"يقطع(:)حزقيالالنبئفيقالوكمامختارا".يكنلمالذيالشعب

لموالذىأبائكممعقطعتهالذيالعهدحسبلاولكن،شعبهمعجديداعهذا

يكونهذاوكلجديذا)6(.قلباويهبهمالحجرقلب"ينزعو)قال(:".يحفظوه

بل،تفتحونولاالمفتاحعندكمإذن.شريعتهفىالآن)7(تسلكونلالأنكم

يمضوأ"0)8(أنيريدونالذينوجهفىالطريقتغلقون

".القربان"سورة؟الهامثىفىنقرأ(1)

كلنالها.اليوالمواعيدألاباءأبىطاعةوإلى2(.2)تكتئمأالتيإسحقذبيحةإلىعودةهى2()

...الخرافذبانحمنأهئمهذه

(2:5)برنابارسالةأننتذكر.\r-اا\:إلقق2؟60:إررخ.حزقياللاإرمياهو)3(

فىنقرأ.1-3اا:اإلقإلىواستندتالروحثةالذبائحطبيعةعنعلمتأليونانتةفىالمدونة

".خبثعندنالأئهقربانكمارفع:الغضبفىلليهودأدلة"قال:الهامش

اللا-دينية.حسب2:42هو()4

".شريعةغير"ذكر:الهاص!فىنقرأ32.:13إررج.حزقيالبدلإرميا،أيضاهنا)ء(

.36:62حزهنا)6(

وإرب.حزقالخطفىهذاكل.ألتةشرأئعفىسلكتمأئكملو.سلبىموقفهو)7(

(A)0أ:ا؟لوا23:3ت'.
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كلليخبرهالحبريقيمحيثالهيكلجهةإلىمتوجفا)6(الكاهنمضىوإذ

".سؤالكعلىأجيبوأنا"انتظر،:يسوعقالشىء،

يسوعبينحوارلا،حالأئوفى،الأناجيلفىقليلأإلأنجدهلاالذ!الكاهنحضورنلاحظ)!(

.91:أيوفىإلاوالكهنة
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والستونالفامنالفص

الذينإن:لكاقولالحق.الجنةفىاللهيهبنامالكأقولأنمنى)1("طلبت

منقطيعايملكالذيالراعيرأىفإن.سيدهميحبونلابالجزاءيفكرون

فحين.هكذايفعلفلاالخادمأما.نعاجهعنليدافعيعملفهو،الذئب،النعاج

كانلو،حضرتهفيأقفالذىاللهحيويهوب)2(.النعاجيترك،الذلبيرى

تقولونكنتمبل؟اللهيهبناماذاتقولوا:بأنتفكرونكنتملما)3(،إلهكمابائناإله

؟")4(وهبنيمالكلللربأهب"ماذا:نبيهداودمثل

عزاهإنساناطريقهفىوجدملذمرةكانلتفهموني.بتشبيهأكفمكم

يحملوابأنعبيدهأمرلهذا.عليهفأشفق.بليغةجروخاوجرحوه()اللصوص

الملكفأحباجتهاد.بكلفعلوهماوهذا.بهويعتنواالمدينةإلىالإنسانهذا

وريثه.وجعلهالخاضةابنتهزؤجهبحيثعظيما،حتاالجريحهذا

واحتقرالعبيد،ضربالإنسانولكن.الرحمةكلئكانالملكأنفىشكلا

حين.الثورةعلىالرعيةوحزك،الملكفىسوءأوقال،زوجتهوشتمالعقاقير،

فماأجزا؟"الملكيهبنى"وماذأ:يجبكان،خدمةمنهيطلبالملككان

الملكلأن،له"الويل:جميعاأجابوا؟سمعتممأبعدالكافر،لهذاالملكصنع

.((قاسياعقائاوعاقبهشىء،كلمنحرمه

".إسرائيلبنى"سورةنقرأ:الهامشفى(?)

.01يوفىإنقرأكماالصالحالراعىالنمق،هذاخلفئةفي2()

إلىيعيدناتمامناأجرةيعطيهو.عملمقابلإلايعطىلاوإله.كلخانئةيعطىإلهعلىبرناباشذد)3(

.بالأعماللا،بالإكلانالتبريريرىالذيالرسولبولس

.31ففىووردالنمقهذاسبق.611:21هز(4)

3(.01:0الوالصالحالسامرئثلبداية)5(
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الحبر)6(أئهاوأنت،والفريسيونوالكتبةالكهنة"أيها:يسوعقالوعندئذ

عبيدا"أطعمتإشعيا:بنبيهلكماللهيقولمالكمأعلنصوتى،تسمعالذي

إسرائيلوجدالذيالملكهذاهوإلهنا"!)7(فاحتقرونىهمافا،ورفعتهم

لشعبكبيربحبإلهناوشعر.عبيدهإلىفسلمهبالشقاء،مليئاالعالمهذأفى

ملكا)8(وعشرينمئةوشتت،الفرعونوغرقمصر،ضرببحيثإسرائيل

فيهايقيمالتىالأرضلكلوارثاوجعلهشريعتهلهووهب،ومديانكنعانمن

شعبنا.

النبوءاتمنكمقتل)9(؟الأنبياءمنكم؟إسرائيلتصرفكيف،ولكن

يعبدونوذهبوااللةتركوأالناسمنوكم؟اللهشريعةتجاوزأماحزف)01(؟

حياتكم؟بطريقةأدئةتهينونأما!الكهنةأتها،شكوككمبسببالأصنام

العقابعنتسألونىأنعليكمكان.الجنةفىاللهيعطيكمماذاالآنوتسألونى

تصنعوهاأنعليكميجبالتىالحقيقيةالتوبةوعن،جهنمفىاللهيعطيكمالذي

11)0إليكمأرسلتولهذأ،لكمأقولهأناستطيعماهذا.اللهيرحمكملكى cc)

(6)

)7(

)8(

(9)

01(

بألكهنةتنديدالفصلهذأفىيكونوسوفوالفزيسئين.الكتبةمعيجعلانالحبر....الكهنة

".الشكوك"ب!بب

Filiosاللاتينيةحسب2:أإيق erratirri et exaltari; ipsi autem spreverunt me:اي

عبيدأ"."اطعمت:قالالذيبرنابامعالنمقيتحؤلوهكذا"....وروضتهمبنينأطعمت

21:2يشرج iملكا.021لاملكا،31نقرأ:حيث

37.:23قر!

المقدسة؟كتبهحرفليلإيصراإنلبرنابأقالمن(

فقط؟""النبىهوأم""الرسولصارأتراه(
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وأنأ.الحقيقةبلتملقا،منىتنالونلا،حضرتهفىاقفالذياللة)1()حي1

تق!واولاخطئوا،أنبعدآباونافعلكمااللهإلىوعودواتوبوا:لكمأقول

خافواولكنهمغيظا،استشاطوا،الكلامهذا(الكهنة)سمعلفا!"قلوبكم

كلمة.قالوافماالشعب

لي:قولوا،والكهنةوالفريستونوالكتبةالمعلمون"%دها:يسوعوأضاف

.الحربإلىتذهبوأأنتريدونلاولكنكم؟الخيالةمثلجياداتريدونهل

تطعمواأنرلاتنسجواأنتريدونلاولكنكمالنساء؟مثلجميلةثياباأتريدون

أتريدون.الأرضتزرعواأنتريدونلاولكنكم؟الحقلئمارأتريدون.أولادكم

الكرامةأتريدونالصيد.الىتذهبواأنتريدونلاولكنكمالبحر؟منسمكا

والبواكيرالعشورأتريدون.العائةالوظائفتريدونلاولكنكم؟المواطنينمثل

فىتريدونأنكمبما.الحقفياللهتخدمواأنتريدونلاولكنكم؟الكهنةمثل

إنه:لكمأقولالحق؟اللهبكميصنعفماذاشبر،أمم!بدونخيركلالدنياهذه

خير".أئبدونشركلفيهلكميكونمكانايعطيكم

ولايرى،ولايتكفم،لاممسوشايسوعإلىقذموا،الكلامهذابعد

يا،رب)يا):وقالالسماءإلىعينيهرفع)3(،إيمانهميسوعرأىفلما)2(.يسمع

")"(.أرسلتنىأنكالشعبهذاليعرفالصحةوهبهالعليلهذاارحمابائنا،إله

الشرير؟ثهااخرجربنا،أدله"باسمقاثلأ:يذهبأنالروحوأمرهذايسوعقال

بعينيه.ورأىالأخرسفتكلمالروحفتركه".الانسانمن

".الزكاة"سورة:الهامثىفىنقرا(1)

.231-21:2مرعلىبنئوالخبر،وأعمىأخرسشفاء،ع!ثرةالثالثةالمعجزةهى2()

هذامعيتوافقلاولكثه،المخلعخبرفييردكلامهو.2.:5لو؟2:5مر2؟:9مترج)3(

الد.لكلاممراعاةأئبدونالنصوصممزجكيفنلاحظ.الهجرمىالسياق

الله.أرسلهنبيمثلوتصزفيسوعصلى4()
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الأبالسة،رئيسزبول،ببعل"إنهفقالوا:الكنبةأما.مخافةكقهمفامتلاوا

وتسقطتدئر،نفسهاعلىتنقسممملكة"كل:يسوعفقال(.")الأبالسةيطرد

تقومفكيف،ابليسأطردإبليسبقدرةكنتفلوبعض.علىبعضهاالبيوت

،سليمانالنبىأعطاهمالتيبالكتابةإبليسبىيطردونأبناوكمكانوإذا؟مملكته

علىالتجديفإن)7(.اللهحى)6(.اللهبقدرةإبليساطردأنييشهدونفهم

علىيحكمالشريرلأنالاخر)8(،فىولاالدهرهذافىيغفرلاالقدسالروح

يسوعخرج،الكلامهذابعد".ينالهالذيالحكميعرفوهو،بإرادتهنفسه

أستطاعوأالذينالمرضىبكلجاووهلهذأ.يمجدهالشعبوكان،الهيكلمن

.)9(للجميعالعافيةورد،يسوعفصلى.يجمعوهمأن

الرومانئالجيشبدأ،إبليسمنوبتحريض،اورشليمفى،الزمانذلكفي

شعبه.ليفتقدجاءوإنهإسرأئيل)01(إلههويسوعإنليقولالشبيثير

.22-21:47رج.الخبرإلمطنعودهنا5()

21-أ77:حكرج.ال!ةكلاممتجاهلأنظرتهبحسب27-21:28تنمقبرناباكئف)6(

إلىاليهودئةالرواياتونسبتالذ.لدنمنالحكمةنالإئهنفسهعنسليمانيقولحيث

فأخذ،الجاهليالعصرفي،العربإلىباكزاانتقلتالأخبأرهذهمثل.خارقةسلطاتسليمان

rA-t-r؟اا-3424:أ-8:276،44؟21:)القرأنبها :rA)،سليمانأعطىثما

الثرق.فيالمسلمينوسطكبيرةشهرة

الهاهى.فىنقرأهاهذا)7(

هناوردتالقدسالروحضدالخطيئةإن.ا.:21لو؟3:92مر31-32؟:21ترج)8(

.معناههنأفرغالكلامولكن

.بالصلاةتتئمهى.ععرةالرابعةالمعجزة)9(

نانين(.)48فرج.الوثنيأالعامنجأءتيوعالومة(01)



017

السبعونالفصلى

فيلئس.قيصريةمنطقةإلىفدخل،الفصحبعدأورشليممن)2(يسوع1()انطلق

:تلاميذهفسأل.الشعبفىبدأالذيالعصيان)3(جبرائيلالملاكلهفروى

إرمياإنكواخرونإيلثا،إظثيقولبعضهم":أجابواضى؟"الناسيقول"ماذا

إنىتقولونمن"وأنتم:يسوعفاستأنفالقدماء".الأنبياءأحدأيضاواخرون

ولامهيسوعغضبحينثذاللة")4(.ابنالمسيح"أنت:بطرسفأجابهو؟"

وهددالشر".إلىتجرنيأنوتحاول(،)شيطانلأنك،عنى"ابتعد:بغضب

علىكبيرة)6(لعنةاللهمنطلبتلأنى،صذقتموهإنلكمالويل))عشر:الأحد

فما،يسوعإلىعشرالأحدفتوسل،بطرسيطردأنوأرأد".يصدقونهالذين

لأن،الكلامبهذابعدتتلفظأن"احذرقائلا:ئانيةمرةوبخهبل،يسوعطرده

شخصمثلتكلمترب،"يا:وقالبطرسفبكى".الهلاكإلىيرسلكاللة

".لىيغفركىاللهإلىصلبليد.

)1(

)?(

(r)

)4(

)5(

)6(

الجيشحيثاليهودئةيسوعنرك،48ففىكما7(..)ففيلتسقصريةفى.81الجزءهو

إلفا.اعلنهالذيالروماني

".النصارىعلىاللعنة"سورةنقرأ:الهامشفي

كماالتوبيخينالاللةابنهويسوعإنقالمنبحيثدائضاالمناخيقدمجبرائيلالملاكحضور

.لبطرسحصل

(.'-61:3r)تالإنجيلنمقهوالانحئى

بهاعترفلأنهلاالالامعنيسوعيبعدأنبطرسأرأدحينجاءتعبارة.61:23ترج

ابنهويسوعبأنوالقول"شيطان"لأئك:لبطرسفقالالكلامبرناباوصؤر.ال!ةأبنأنهعلى

طريقهفىيقفتلميذهأنعلىدذ"شيطان"يا:لبطرسقالفحينيسوعأئا.عظيمشرهواللة

.وراءهيمشيولا

برناباكذبعلىيدلالتكرأرعلىالتشديدهذا.ال!ةابنهويسوعإنيقولمنعلىاللعنةهى

"إلىيمضىالقولهذابطرسواصلفان.إنجيلهيفرضلكىالأناجيللكلاممتنكزاالمتواصل

.((الهلاك
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احئهالذيلإيلياولا،عبدهلموسىيظهرأنيردلماللةكانإذا":يسوعوقال

تعلمونأماالكافر؟الجيللهذأيظهراللهأنأتطنونالأنبياء،لأحدولاكثيرا،

الطين؟بعضالبشرجميعأصلاوأنشيء؟لاومنبكلمةشيءكلخلقاللهأن

!)7(إبليسيضلهمللذينويل؟الإنسانيشبهأنأدلهيستطيعفكيف

وبطرسعشرالأحدوبكى.بطرسأجلمناللهإلىوصفىهذايسوعقال

يتبذدلكىالجليلإلىمضىثم".المباركإلهناالرتأتها،آمين،"أمين:وقالوا

عنه.يكونهالشعببدأالذيالجاهلالرأممط

قبلمنعظيمتنازذالإنسانأد!هيشبهأن:نحننقولولكن.عظبمضلالاللهالإنسانيشبهأن)7(

جسفا.أخذخلاصناأجلومنأجلنامنالذىذاك
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النبيبأنكلهالجليلفيالخبرانتشرحتىوطنهإلىيسوعوصلإن)1(وما

إليه،وقدموهم،المرضىعنبسرعةيبحثونفرأحوا)2(.الناصرةإلىجاءيسوع

بفالجمصأباغنئارجلأانبحيثالكثرةمنوكانوا.بيديهيلمسهمأنوترجوه

وإذ)3(.يسوعكانحيثالبيتسطحعلىفحمل،البابفىيمزأناستطاعما

يفعللالحظاتبضعظلالذييسوعأمامشراشففيأنزل،السطحبفتحأمر

".مغفورةخطاياكلأنأخ،ياتخف"لا:القثمشيئا.

الخطايا؟"يغفرالذمم!هذاهو"منوقالوا:.سمعوهحينالجميعفتشكك

يغفر!وحدهأدثةبلالخطايا،أغفرأنأقدرلاأنا،الله"حى:يسوعقالحينمذ

أجلمنصفيت،إذنالغير)4(.خطاياأجلمنأصفىأنأقدر،اللهكعبدولكن

،()الحقتعرفوالكىلهذا،.صلاتىاستجاباللةأنمتكدوأنا،العليلهذا

تلفظإنومأ".معافىقم،وأبنائهإبراهيمإلهابائنا،إلهبأسم:العليللهذاأقول

اللة.ومخد،معافىالعليلقامحتىالكلامبهذايسوع

فىالذينالمرضىأجلمنيصليأنيسوعمنالجميعطلبحينثذ

الإلهالجنود،الهالرث"؟تهاقائلا:يديهورفع.إليهميسوعفخرج،الخارج

يغفر(.الذى)أو:اليغفرسورةالهام!:في(1)

.الناصرةإلىالأولىوالزيارة2.فر!8(.\7-1)فالاصرةفي.91الجزء)2(

-8.ا:9مت،2:21مر،2-5:716لورج.الأناجيلحسب(51)المعجزةالمخلعشفاءهو)3(

أمسمت:عشىقال:الهامىفينقرأ.اللةعبدأنا...أقدرلاأنا:الإيخلىالنمقتحويرهنانلاحظ(4)

إلأ(الذنوب)أيذنربيغفرلا.ذنوبمنذنئاأغفر()رثما:يغفرأنأمدرلاأنا،الحئبابئة

الله"

"لكى:فقاليرناباأثا"0السلطانالإنسانلابنأنتعرفوا"ولكىنقرأ:وز542:لوفي)5(

الجمع،صيغةفيإبراهم"أنجاء"هممن:ونسال.اميمإيرإلهإلىالصلاةوراحت."الحقنعرفوا

الذ"."بإذن:الهامشفىنقرأ"إله"باسممقابل؟المسلمونهمأما؟المسلمونأماليهود
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فأجاب".ارحمهم)6(،يموتلاالذىاللةالقذوس،الاله،الحقالإله،الحئ

فاستعادوأالمرضىعلىيديهوضعهذا،يسوعقالولضا"آمين".:الجميع

نبياإلينااللةأرسلبنبئه!اللة".افتقدنا:قائليناللةومجدوا7(.الصخة)كفهم

عظيما"0)8(

".وبأقولمطحقحياللة"سلطان:الهامشفىنقرأ)6(

.61المعجزة)7(

.(47)فالأرملةابنإقامة.ممناسبةوميلسبقكلام،761:لو)8(
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يريدإبليسإن،لكمأقولالحق":لتلاميذهسزايسوعقال)2(الليل)1(خلال

الذيإلايهلكفلا)3(.لأجلكمصليتولكنى.الحنطةتغربلكمايغربلكمأن

قالكان()جبرائيلالملاكلأنيهوذا،عنهذايسوعقالفخاخا")4(.لىيضع

.يسوعيقولهماكلإليهموينقلالكهنةمعيهوذأسيتعاملكيفله

منليقل،معلم"يا:وقالباكيايسوعمن`6'هذاكتبالذيواقترب

ولكن،لتعرفبعدالساعةتأتلم"برنابا،:يسوعفأجاب"؟يخونكالذي

"يا:قائلينالتلاميذفبكىالدنيا.هذهسأتركلأنىالمجرميكتشف)7(قليلبعد

:يسوعفأجاب"تتركنا!أنمننموتأنلناخيرتتركنا؟أنتريدلماذا،معلم

هوخالقناالله.خلقكمالذيأنالستلأني)8(،يرتعبولاقلبكميضطرب"لا

(01اللة)لرسولالطريقلأعدالعالمإلىفجئتأناأئا.يحفظنأوهوخلقنا)9(الذي

".اللةليسول(علامة:)أوالعلامةسورة:الهامشفينقرأ(1)

اليهودئبألتقليديذكرنالخبرعديدةعناصرمنهولفة8(72-أ)فطويلةخطبةتبدأهنأ)2(

الفصح.ليلحولوالمسيحى

للتلاميذ.هنايقاللسمعانلوقاعندقيلماولكن.22:11لورج)3(

برنابا.هوىبحسبالأناجيلتقطع(.71:1)يوالهلاكابنإلآ:الأناجيلفى()4

يهوذا.سيفعل.مماهناينبئهيسوعبقربدوئاحاضرهو()ه

2(.31:5)يو"الحبيب"التلميذمحليحلإئه!شهوحاملالحميميسوعصديقبرنابا،هو6()

وأيضا.أيضاالبكاءنلاحظ

لم.العاهذايسوعيزكأنتبلكأملةعنةأيضأننتظرسوفالوامع،فى)7(

(.السرىالعشاءبعد)خطبة41:27يو)8(

شىءكانماوبدونهشىء،كلكان"به:يقولييوحناإنجيلأنمعالتلاميذشأنشأنهمخلودتىالابن)9(

:1)"00.الأرضوفىالسماواتفىشىءكلخلقبه":كولوش!إلىالرسالةوقالت".كانئما

وحأفظ(.)أو:وحأفيظخالق"الله:الهامقفىنقرأ(.61

لمللعاالخلاصيحملالرسولوهذأ،يسوعمحلاللهورسول،المعصدانيوحنامحليسوعحل(01)

)3:"لمالعابهليخفمىبللمالعأليدينلاأالعاإلىابنهأرسل"الله:يقوليوحتاإنجيلأنمع

.((اللة"رسولالهاس!:فىنقرأ(.71
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منكثيرأفإنأحد،يغشكمأناحذرواولكن.للعالمالخلاصيحملالذي

:أندراوسفقال.إنجيلىويحرفواكلماتىفيسلبونيجيئون)11(،الكذبةالأنبياء

فىتأتىلا"هى:يسوعفأجابإ"إنعرفهبهاالتىالعلامةلناقل،معلم"يا

يبقىلابحيثجذأإنجيلىيمحىحينعديدةبسنواتبعدكمبل،زمانكم

.)13(العالماللهيرحم،الزمنذلكفيمؤمنا)12(.ثلاثينسوى

بواسطةيعرفلهذابيضاء.)14(غمامةرأسهعلىفتحلرسولهيرسلعندئذ

الكفارضد)16(عظيمةبقدرةيجىء1(.)العالمبواسطةويكشفاللةمختار

ويمخد)17(،بهسيعرفرتنالأنأفرحأنا.الأرضعلىالأوثانعبادةويدمر

)18(.إنسانمنأكثرإنييقولونالذينمنينتقمعندئذ.صادقأنيويقزون

يمسكيكبروعندما)91(،نومهفيالقمريخدمهطفولتهفيلكم،أقولالحق

يديه.في)القمر(

الله،عبد،موسىلأن،المشركينيقتلأنهبعفةيطردهأنمنالعالمفليحذر

عتقفإن.الأطفالوقتلاأحرقاها،بل،للمدنغفراما.الكثيرينقتلاويشوع

)11(

)12(

)13(

1 4 C)

)15(

)16(

)17(

()91

الأناجيل.ويحزفونكذبةهمفإذأ،الكذبةالأنبياءمنتلاميذهيسوعحذر.أأ:42مت

أكممان.فىيثبتونالذينبعضعبنالتقاليدفىكلامكان.58فرج

مرصل"."الله:الهامئىفىنقرأ.اللهرسوليأتىحينذلك؟يكونمتى

الغمامةأننتذكرمحضد.علىاليضاء""الغمامةتدل!36ففى54.72،،42فرج

التجلىوقتتظهرهي،الانجيلوفى.أدئةحضورعلىتدلالمقذسالكتابفى(السحابة)أو:

أنظارعن"سحابة"حجبتهجثالسماءإلىيسوعوصعود9:أأعرجوز(.17:5)ت

التلاميذ.

إيلئاهوال!ةمختاراليهودكط،المنظارفىهو؟ومن".اللة"مختاربوإسطة؟ال!هرسوليعرفكيف

المعمدانيوحنا،الأولىالمسيحتةإلىبالنظر2(.3:3)ملاالمسيحمجيءقبللمالعاإلىيأتىالذى

إيلياهوفيسوع.أد!ةبرسولالناسيعزفوهويسوعهواللةفمختاربرإنفىأئ!إيلئا.هو

!أبعدهيأتىلمنالطريقيعدويوحئا،

ياتىفالرسولالأمور.انقلبتهنا3(.:ابط)2عظيمةبقدرةيأتىمنهويسوعمبدئثا

."الأوثان"عبادةويدئرالمسيحئين(أي)"الكفار"فيضرب

ممط.ا:71يورج.اللةابنإلالمالعافىمعروفايجعلهمناللة،يمخدمن

رسوله؟أمالله"؟انسانمن"أكزيسوعيقبرونالذينمنينتقممن

القديمة.التقاليدفىكمابيديهالقمربمسكهوأوبالقمرمحضديقابل
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حقيقةمنأوضحهيالتيالحقيقةمعيأتىسوفإنهالنار)02(.جاءتالجرج

22أبيناالمدينةوأبراجالدنيا.فيالسئئةالعاداتويشجبالأنبياء)21(،جميع

بأنىويقزون،الأرضعلىساقطا)23(الشركيرونوحينأبتهاجا.تحييه

جاء.قداللةرسوليكون،لكمأقولالحق،البشرساثرمثل)24(إنسان

مي.ويشوع".مموصى"الآتييشئهحينوالبضبالحقدمنانحسالأخير.الدواءهوالكي2(0)

.للتوراةالحقيقىالمعنىتعطىلاالمقدسللكتابحرفئةقرإءة

الكلمةهوفيسوع،الكلمةيحملالنبئكأنإذا.بنبيليسيسوعولكننالأنبياء".خاممة"لأنه2(1)

الله.لدىيقيمالبدءفيالذكط

ف)داود""أبيناراجع.والمدينةمكةبعدالمقذسةالمدينةاورشليمإلىمناوالإشارةداود.هو2(21

1 2 7 ، 1 2 4 ، 1 2 2 ، 1 1 8 ، 1 1 4 -0 YcVncVtc1- cf9.أورشليمأبراجإلىبالنسبة

.48:13مزرج

.الأصنامعبادة:أو)23(

الذ.رسوليأئىعندئذ،إنسانمجزدهوالمسيحانريعرفواغئهمعنيعودواأنالمسيحئينعلى2()4

.(42:41)تكلهلمالعاإلىالإنجيليصلحينتكونفالنهاي!،الأناجيلفىأما
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والسبعونالثالثالفص

أحباءأنكميعنىفهذا،المستقبلفيإبلشىجزبكمإن:لكماقول)1("الحق

علىعندكميفعلإبليسكانفلوالخأصة)2(.مدنهيهاجمإنسانمنفليس.الله

فيعمل،أعداوهائكميعرفولكئه،تشاؤونكماتركضونيترككملكان،هواه

كلبمثلضذكميكونتخافوا)3(.لا،ولكنيهلككم.لكىيمكنهماكل

".صلاثىاستجاباللةلأن،مربوط

ينصبكيف،بالإنجيليومنونالذينولجميعلنابينمعفم"يايوحنأ:فقال

يجربالكافر")هذا(:يسوعفأجاب.((نسان>لفخاخهالقديمالمجزب

بالأقواليجربحين،العانية.بالأفكاربيدهيجربحين،الأولى.طرقبأربع

يجربحين،الرابعة.ضألبتعليميجزبحين،الثالثة.عبيدهبوأسطةوالأعمال

الإنسانبدنوأنلاسئمافطنا،يكونأنالإنسانعلىيجبفكم.كاذبةبروى

الماء.المحموميحتكماالخطيئةيدبئفهولإبلشى،موافق

داوديقولكماتاقا.انتصاراانتصر،اللةالإنسانخافإن:لكمأقول)الحق)

إليكيسيءلابحيث()طرقكفيجيذافيحفظونكملالكتهاللهأيرسل)4(ا:نبيه

)6(يقربونلاولكنهم،يمينكعنألافوعشرةيساركعنألففيسقط.إبليس

يحفظناأن،نفسه)8(بداودالعظيمحبهفي،اللهوعدناهذا،منوكثرمنك"")7(.

أ.Aفرج".لتةألاستسلام"صورة:الهامشفي(1)

21:52تفييسوعالرثكلامبرإنيستلهم)2( 7 -.r

33(.:61)يوالموتإلىالذهأبقبللتلاميذهيسوعالرتمالماذاك)3(

".المرسل"اللهالهاسثئفينقرأ)4(

".طرقهم(ليحفظ:)بلليحفضالمؤمنينعلىملانكتهالعلياللة"أرسل:الهاس!فىنقرأ)5(

بلاءألف(شمالهمعلى)أو:شمالكمعايقعأنعسى،للمؤمنيناللة"قال:الهامشفينقرأ)6(

".يصيبهمشىءلالكنبلاءآلافعثرةيمينهموعلى

.معناهبرناباحولأنبعد،اللالينئةحسب71ثئمأ1أ:أمز)7(

".معطىال!ة،محث"أد!ةالهاث!:فىنقرأ)8(
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أثبتعليهاتسيرالتيالطرقاتوعلى،يعلمكالذيالعقل""أعطيك:فقال

أتمتنسىأنيمكن"هلبإشعيا:نفسههوقال؟أقولماذابلا)9(.اعليكعيني

من:لىفقولوأ!")01(أنساهلافأنالكم،أقول،نستهوإنحتىأحشائها؟طفل

ومعحاميا؟)11(الحىواللهحأرسينالملائكةلهيكونحينإبليسإذنيخاف

نأ،أدلهلخدمةالذاهبابنىيأأنت"فعليك)12(:سليمانالنبييقولكماذلك،

اللةضذيخطأأنالإنسانارادإذا:لكمأقولالحق")13(0للتجاربنفسكتعد

(نقود.)14قطعةالصيرفىيفحصكماالخاصةأفكارهيفحصأنعليه،خالقه

meosاللاتينيةحسب8:`2مز)9( oculos to super firmabo... dabo tibi Intellectum.

Ju:الهاس!فىنقرأ )n(إ)أو:إلآليرشدكمالعقلعطيناكم:للمؤمنينالزبورفىاللةJطرق

".عليكمنأظرأناذهبتموأينالحق

الحأمللنسىأنيمكنهل:للموئينوتعالىسبحانه"قالالهاص!:فىنقرا.94:51اش1(0)

أنسيتكم(.:)حرفياأنساكملاواناتنسىهىوإن(بطنه)حرفيا:بطنهافىوالحمل

".حى"بألثه:الهامشفىنقرأ1(1)

الإسلامى.ايقليدفىكمانبىهوسليمان1()2

.أ:2سى)13(

,Xassienاوكلام7(.حاشية)رج1T-1ا:19مزالكلامهذايستلهم1()4 Conference

".خالق"اللة:الهامشفىنقرأ.صافيةنينهكانتاذاالراهبيكشفهكذا2.
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والسبعونالرابحالفصل

فيللخطيئةوجودلاأنيؤكدونأناسالعالمفيأيضاويكون"كان)1(

حينشكبلاخطئ؟إبليسيخطأكيف:لىقولواجذا.عظيمضلالهمالفكر.

خلائقجميعبدعوةفكرحينسليمانوخطئ)2(.الإنسانمنأشرفأنهفكر

داودابوناكان،إذن3(.هيأماكلأكلتحيناذبتهسمكةولكن،الطعامإلىاللة

ولماذاا)4(.االدموعوادىفىأقامالخاصقلبهفىتعظمامنا:قالحينمحقا

لماذاولكن(ا؟)عينىاأماممنالسيئةأفكاركمانتزعوا11إشعيا:بنبيهاللهصاح

فىنفس!تقفالذياللةحى"؟)6(قلبكأحفظ،حفظ"بكلهذا:سليمانقال

نفكر.ولاالخطيثةنقترفبهاالتىالسئئةالأفكارضدقيلهذاكل:حضرته

شك!لا.العمقفىالنباتاتيخفىأما،كرماالفلآحيغرسحين:لى"فقولوا

بيتهوالذيالقلبإلىيذهبفهو،الخطيئةيغرسحين.إبلشىيفعلوهكذا

")8(.شريعتىفىفيسلكونفيهم"أسكن؟عبدهبموسىاللهقالماعلىأدئة)7(.

فيه،تسكنواأنتريدونبيتاتحرسواأنهيرودسالملكأعطاكمإن:ليفقولوا

لهذااشكبلاكلا؟حوائجهفيهويضعإليهيدخلبيلاطسعدؤهتتركونهل

اللهلأن،أفكارهفيهويضعقلبكمإلىيدخلإبليستتركوألاأنعليكميجب

بيته.هوالذيقلبكمحراسةسفمكم

2(

3(

(6

7(

8(

".الفكر"سورة:الهامشفىنقرأ(

35.فرج(

الإسلامى.التقليدفيواردةروايةهي(

اللاتينية.حسب6-847:مز(

16.أ:إش(

4.23:أم(

".ألثةبيت"القلبالهاس!:فىنقرأ(

.1أ-2أ:26لا(
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صحيحة؟قيصر)9(صورةهلالنقود:قطعةيتفحصالصيرفيإلىفانظروا

يا.يدهفىمزةمناكثرويقلبهاوزنها؟لهاهلمزئفة؟أوحسنةالفضةهل

عبيدالأخيراليومفيتلومبحيث،أموركفيجدأفطنأنت!المجنونللعالم

عبيدمنفطنةاكثرشكبلاهمعبيدكملأن،والطيشباللامبالاةوتتهمهمالله

ء؟الفضةمندينارفيالصيرفئيفعلكمافكرهيتفخصالذيمن:ليفقولوأ.الله

شك!بلاأحدلا

.22002تمنمأخوذةالصورة)9(



181

والسبعونالخامس

فأجابدينارأ؟"نفحصكمافكرةنفحصكيف،معلم"يا:يعقوب)1(فقال

)كافرة(لاتقئةفكرةكللأن،التقوىهيفكركفيالصالحة"الفضة:يسوع

نأيجبالذينوالأنبياءالأولياءمثلهيالصحيحةوالصورةإبلش!.منتأتي

لهذاشىء.كلنعملأنيجبلأجلهالذىاللةحتالفكرةووزن.بهمنقتدكط

وأفكار،للبدنومفسدةللدنياموافقة،القريبضذلاتقئةأفكازايرسلفالعدو

".اللةلح!ثإفساداأرضئححب

"؟الخطيئةفينقعفلاقليلألنفكرنعملأنيجبذاما،معلميا":وستلمابرفسأل

والثاني،.كثيزاتتمرسواأن،الأول.لكمضروريانأمران"هناك:يسوعفأجاب

اسفنجةوالثرئرة،النجسةالأفكاركلفيهاتتجقعبؤرةفالبطالةقليلأ.تتكفمواأن

مشغولا،الجسدأعمالكمتحفظأنالضروريمنكانلهذاجور.كلتجمع

.الصلاةعنأبدانبتعدلاأنيجبلأنهبالصلاةالنفستنشغلأنبل،فقطهذاولش!

أحدأرادماولهذا،سيئةمعاملةذورجلمزةكان:تشبيهفيلكم"وأقول

بنفسىاسأذهباالشرير:هذافقال.حقولهفىيعملانيعرفونهالذينمن

11.كرمىفيويعملونفياتونشيئايعملونلاالذينالبطالينوأجدالساحةإلى

وبدونعملبلاكانوأالذينالغربأءمنكثيرافوجد،بيت!منالرجلهذافخرج

أحدهناكإلىيمضلمالحقيقةفيولكن.كرمتهإلىواقتادهمفكلمهم.مال

وهو.إبلشىهوالمعاملةالسىهذا.بهينشغلونمأوعندهميعرفونهالذينمن

وهوالجنةمنخرجالأبدئة.الناريناليخدمهالذيوالإنسانعملايعطى

أولئكولاسيماكانوا،مهماالبطالينسيجندأنهمتأكدوهو.عمالعنيبحث

نعملأنيجببللنتجنبه،الشزنعرفأنأبذايكفىفلا.يعرفونهلاالذين

".عليهلننتصرالخير

".التل"سورة:الهامشفىنقرا(1)
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والسبعونالسادسالفص

ثلاثةإلىفسقمها،كرومثلاثةلرجلمزةكان:تشبيهفىلكم)1("أقول

علمالثانى.الورقسوىانتجفما،الكرمفلاحةيعرفيكنلمالأول.كرامين

له.قالكماكرمهوفلحجيداكلماتهالثالثسمع.الكرومتفلحكيفالثالث

وقتهقضىبل،يفلحهولمكرمهفتركالثانىأما.الكثيرالثالثكرمأنتجوهكذأ

.الكلامفي

كيفأعرفلاسيد،"يا:الأولقال.الكرملرثالأجاردفعوقتوجاء

لست،جاهل"ياالسيد:فأجاب"!السنةهذهشيئاقطفتمالهذا.الكرميفلح

يفلحأنجيدايعرفالذيالثانىكراميتستشرلملماذاالدنيا.فىوحدك

فىيعملأنعليهوحكمهذاقالغاليا".لىستدفع،الحقيقةفى.الأرض

قاثلا:وحزرهبساطتهبسببعليهتحننولكئه.لسيدهيدفعأنإلىالسجن

".يكفيكوهذادينكلكأرذ.كرمىفىتعملأنأريدكلا،"اذهب

عطلتولاالأغصانشذبتمافأنا،قائمكرمكسيد،"يا:الثانيووصل

"!لكأدفعأناستطيعفلاثمرا،ينتجلمالكرمولكن.الأرض

سفمتهالذيالرجلهذاإنلى"قلت:بدهشةوقالالثالثالسيددعاحينئذ

حصلالذيفما.سفمتكالذيالكرمتفلحأنتعليمأكملعفمك،الثانىالكرم

تفلحلاسيد،"يا:الثالثفأجابثمزا؟"إثاهسلمتهالذىالكرميعطىلالكى

دمايومكليعرقأنعليهثمزا،تنتجانيريدهافالذي.بالكلامفقطالكروم

فيوقتهإضاعةسوىيعمللمإنسيد،ياثمرا،كزامككرمينتجفكيفوماء.

كرمكمدخوللأعطاك،عملإلىكلامهحؤللوأنهفىسيديا،شكلا؟الكلام

".سنتينأجاروأعطيتككثيزااتكلمأنأعرفلاانالأنى،سنواتخمسعن

".مثلاه.العليم"سورة:الهامشفىنقرأ(1)



183يسوعنبوءةفىالثانيةالسنة

ولمالنصباتتقتلعلمحينالكثير"صنعتبازدراء:الكراموكلمالسئدفغضب

يضربوهأنوأمرهمعبيدهفدعاكبيرا".أجراأعطيكأنيجب.الأرضتمشط

يوفاإرادوما.يومكليضربهقاسعبدبحراسةالسجنفىوضعهثئم.شفقةبلا

أصدقائه.توشلرغميطلقهأن
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والسبعونالسابعالفص

كرزنارب،"يادئة:كثيرونيقولالدينونةيومفىلكم:اقول"الحق)1(

كرزتم"حين:عليهمنفسها)3(الحجارةفتصرخوعلمناها")2(.بشريعتك

.يسوعوقالالإئم)4(.فعلةيا،بلسانكمنفوسكمعلىحكمتم،الآخرينعلى

جذاكبيراعقابايعاقبيناقضها،ماويفعلالحقيقةيعرفلافالذي.اللة"حي

لنعرفشريعةإلهناأعطانا)6(هل:لىفقولوا(.)نفسهإبليع!عليهيشفقبحيث

مابقدرتعملوالحكمة،الحكمةيتوخىعلمكل:لكمأقولالحق؟لنعملأو

.تعرت

بيديهفاختار،نادرةأطعمةبعينيهورأى،مائدةإلىأحدجلسإن:لىقولوا

مجنونا؟"يكونألاواكلها،النجسةالأشياء

المجانين،مجنون"يا:يسوعفقالشك".بلا"نعم،التلاميذ:أجاب

بالعقل!بيديكالأرضوتختار،بعقلكالسماءتعرف،إنسانيامجنونأنت

تختاروبأعمالك،الجئةلذالذتعرفبالعقل.الدنياتريدوبالرغبة،أدلهتعرف

فيتركالقتالإلى)يذهب(الذيذاكحقا،شجاعجنديمنلهيا.جهنمشقاء

لاالنور،فىيرغبالليلفىيسيرالذيا!تعلمونأماالغمد!ويحملالسيف

؟الفندقإلىبامانفيصلالصالحةالطريقليرىبل،ذاتهالنورليرى

".فاسق.عليم"سورة:الهامشفينقرا(1)

.7:12تبرإنيستلهم2()

ويكنبهناكمنولفظاهنامنعبارةبرنابايأخذاورشليم.إلىيسوعدخولفي91:04يو)3(

الأربعة.الأناجيلمنواحذأعداماشىءكلهوالذىالخاسىإنجيله

.723:ت(!ا)

شديذأ،عذائالهكانبخلافهوعملالحقعفممن،الحي"بأدثة:عيسىقال))الهاسثئفىنقرأ)5(

".لهالئطانيرحمأنعسى

".معطى"اللة:الهامشفىنقرأ)6(
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الأنبياءبأوليائهأرادإلهنافإن.ومقتهمرةألفاحتقارهيجبشميلعالميا

يأالشزير،أئها،أنتأما.الراحةوإلىالوطنإلىلنصلالطريقإلىيعرفناان

يحثلاالذيالجملمثلأصدقفماالنور،تحتقربل،تمشيأنتريدلامن

يسىءالذيالكافريصنعهكذأ.البشعوجههيرىأنيريدلالأنهالصافىالمأء

الحكمةيتقئلالذياما)7(0الشريرةأعمالهتعرفلئلأالنوريبغضلأنه،العمل

فهوكبر،شروهذاالشز،خدمةفييجعلهابلحسنا،يفعللابانيكتفيولا

إئاها".أعطاهالذيذاكبهايقتللكى)نالها(خيراتيستعملمنممل

.302:يورخ)7(
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والسبعونالثامنالفص

أشفقولكئه،إبليسسقطحينبالشفقةاللهأحسما:لكمأقول)1("الحق

الذيذلكلدىالتعيسالوضعلتعرفوايكفيكمهذاسقط)2(.حينأدمعلى

الشر".ويصنعالخيريعرف

فىنسقطلئلاالدرسعننتوقفأنالخيرلمنإنه،معلم"يا:أندراوسفقال

شمس،بلايكونأنللعالمخيراكان"إن:يسوعفأجاب".الحالةتلكمثل

أقولالحق.نعرفلاأنالخيرمنإذنعقل،بلاوالنفس،عينينبلاوالإنسان

تعلمونأما.الأبديةللحياةالدرسمنالزمنيةللحياةصلاحاأقلالخبز:لكم

فىأدلهوقال")3(.فيعلموكالشيوخ)إسال):قالفالله؟اللهمنفريضةالدرسأ!

تجلسحينفيهاوفكر،عينيكأمامفريضتىتكونبحيث"تصرف:الشريعة

لاأنالخيرمنكانإنبأنفسكمانتمفاحكموأ")4(.وقتكلوفى،تمشىأو

".الأبدتةالحياةيخسربأنهفليتاكد!الحكمةيحتقرالذىذاكأشقىما.ندرس

منولا،معلممنيتعقملمأتوبا!نعلمنحنمعفم،"يا:يعقوبفقال

أقول"الحق:يسوعفأجاب(Oوالأنبياء!الأولياءمنصارذلكومعإبرأهيم،

يسكنلأنه،العرسإلىيدعىأنيحتاجلا،العريسبيتإلىينعمىمن:لكم

إلىفيحتاجونالبيتعنبعيدونهمالذينأما.العرسيتئمفيهالذيالبيت

فشريعةلهذا،؟ورحمتهاللهنعمةبيتفىهماللةأنبياءأنتعلمونأما)دعوة(.

لهذا،قلبهفيهىإلههاشريعة1:أبوناداوديقولالمجالهذاوفي.فيهمجلتةالله

(11.)مشققةطريقتكونلن

.051فرج".القلوبنور"سورة:الهامشفى(1)

".كريم"اللهالهام!:فىنقرأ2()

(r)327:تث.

.ي6:7تث()4

اللا-دينتة.حسب1'37:1مز)5(
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فىجعلبل،فقطباراخلقهما،الإنسانإلهناخلقحين:لكمأقول"الحق

ماأنهإلأ،الخطيئةبعدأظلمالنورهذاأنومع.اللهيخدمأنعليهانيدلنوزاقلبه

وخدمةاللهأضاعوأإنحئى،اللهخدمةفيالوثنيينجميعيرغبوهكذاانطفأ.

النورفلهم.أدلهأنبياءمنيتعلمأنالإنسانعلىإذن)6(.والكاذبةالمزيفةالآلهة

خدمةاللهفيخدمواموطننا،إلىالجئة،إلىتقودالتىالطريقليعلمواالواضح

".مريضتانعيناهمنونساعدنقودهمأنالضرورفيمنائهكما،حسنة

72.:ااكحم،دنتهمنمأخوذالنمقهذا)6(
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والسبعونالقاسعالفص

ماالذمم!ذاكيتعلموكيفماتوا؟وهمالأنبياءيعفمنا"كيف:يعقوب)1(فقال

يحلوهو.درسهفيجب،مكتوب"تعليمهم:يسوعفأجابالأنبياء؟"عرف

يحتقربل،فقطالنبئيحتقرلمالنبوءةاحتقرمن:لكماقولالحق.النبىمحل

فىوجدفإن،الوثنيينمثلالنبئيعرفونلاالذينأئا.كنبيأرسلهالذىأدئةأيضا

نأيريدلاماللآخرينيفعلولا)2(،قلبهلهيقولكمايعيشإنسانالمناطقتلك

تتركهلاالرجلهذامثل،منهينالهأنيريدماقريبهيعطىبل،الاخرينمنينال

يهبهابل،شريعتهعلىبرحمتهالربيدله،موتهقبلبل،موتهعند،اللةرحمة

اللهوهببل.شكبلاكلأ،؟بالشريعةحباشريعتهوهبالربأنأتظنون.له

به،حباالخيريعملإنسانااللةوجدفإذا.بالئةحئاالخيرالإنسانليصنعشريعته

شريعته.أعطاهمالذينمناكثريحئهبل.شكبلاكلأ،؟يحتقرههل

حقلأرضهفىوكان.كثيرةأمواللهرجلمزةكان:تشبيهفيلكم"وأقول

وسطالصحراءهذهفىيومايمشىكانوإذعقيفا.نباتاإلاينبتلاقاحل

مميف:الرجلهذافقالحلوا.ثمراتحملواحدةوجد،العقيمةالنباتات

النارفيتلقىأنولاتقطعأنأريدلا؟كهذهطئبةثماراهناالنبتةهذهأنتجت

هكذا:لكمأقول.حديقتهإلىفنقلوها،خدمهفدعا"."الأخرى(أالنباتاتعم

كانوا.أينماالبريصنعونالذينأوفكجهنمنارمنإلهنايحفظ

".أللةرحمة"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

يعرفلاأن.ي2:41رو...شريعةلهليسمن!رومةأهلإلىالرسولبولىكلاممعنلتقىهنا2()

نبى.إليهوصلشعبكلحيثمسلمإطارفىلايهودئإطارفىيجعلنامذا،نبىأىالوثنيون



الفمانوقالفص

كتبوماذا؟المشركينوسطعوص)2(فىإئوبيسكنكانأما:لي1("قولوا)

وكان")3(.اللةلدىحظوةنوحوجد":قال.ليقولوا؟الطوفانزمنفىموسى

وسكنويعبدها)4(.المزئفةالأصناميصنعكانلأنه،يؤمنلاابإبراهيملأبينا

الذينوميخائيلوعزرياوحنانياالطفلودانيال(.)الأرضأثمةأكبروسطلوط

جمهوروسطوتربواأخذواحينسنتينعمرهمكاننصر)6(.نبوخذأسرهم

نأدوننارإلىوتحولهيابسهوماتحرقالنارأنفكما.أدلهحى.الأوثانعبدة

بحسبيعملمنكلإلهنايرحمهكذانخيلا،أوسرؤااوزيتوناكانإنتنظر

إسماعيلئا.)7(أويونانياأوإسكوصساأويهودئاكأنإنينظرأندونالبر

ينبغى)8(،النبىأللةأرسلفحيث.يعقوبياهناقلبكيتوقفلا"برلكن،

لماذا:تقولأندونالنبىواتباعالخاصقحكمكعنشيءكلفىالتخلى

قالماذا.بهيامرالله.يريدهالله:تقولبلبه؟يأمرأوذلكيمنعلماذاهذا؟يقول

أنا"0)9(بلأنتاحتقروك"ما؟موسىإسرائيلاحتقرحينلموسىأدلة

الكلامفىلا،حياتهأوقاتكليقضىأنالإنسانعلىلكم:اقولالحق

لهيرودسعبدأممق:ليفقولواحسنا.يعملكيفيعرفأنفىبل،القراءةأو

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

".ذكر.ودانيألونوح"آيوب:ثئم".العلم"سورة:الهامشفينقرأ(

المسيحثنن.أكطالمثركينوجودنلاحظ.أ:أأممط(

(.جيلهفيبازا)كان6:8تك(

.26فرج(

rr-?تكرج( :y Nrأنبياء.همبعد،فيمايأتونوالذينهؤلاءكلأننتذكر.ا

.6:أدأ(

فىنقرأ.\\:rكو؟328:غلفىالرسولبولسيستلهمكلامهو.عيةاللفظمعا9فرج(

".ولي"اللة:ثئم".حياللة)):الهامش

".مرسل"الله:الهامشفينقرأ(

.87:أصمرج8،أ:6خر(
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لأنهاللدنياالويلاجتهاد؟وبكلالحسنةالخدمةفيخدمهإرضائهإلىيسعىلا

تنسىبل،تطلبلافهى.وقذارةطينهوالذىالجسدإرضاءسوىتطلبلا

(الأبد"0)01إلىمباركهووالذيشيءكلصنعالذياللهخدمة

25.أ:رو)01(
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والثمانونالحاديالفص

تابوتيحملونالذينالكهنةأ!لوعظيمةخطيئةكانت"هل:لى"قولوا)1(

لأنهمارتجفوأ،هذاالتلاميذسمعفلما؟"الأرضعلىيسقطتركوه،اللهعهد

سيئة.صدفةفى)3(اللهتابوتلمسلأنهعزىقتل)2(أدلهأنيعلمونكانوأ

خطيئتناوتكون.ألله"حى:يسوعقالحينئذ"جدأ!عظيمة"خطيئةفأجأبوا:

الحياةلكيهببهاوالتىشىء)4(،كلصنعبهاالتىاللهكلمةنسيناإنأكبر

نعبرأنيجب"غدا:قالالصلاةوبعد.يسوعصلىالكلامهذأوبعد"!الأبدئة

(".)المقذساللهملاكلىقالهماهذالأن،السامرةفى

لابنهوأعطاهيعقوبحفرهبئرقربيسوعوصلالباكر)6(،الصباحفى

طعاما.ليشترواالمدينةإلىتلاميذهفأرسلالسفر،منيسوعتعب.يوسف

يسوعفقالماء.تستقىسامرئةالبئرإلىفجاءت.حافتهعلىالبئرقربوجلس

نأالعبرانئ)7(أنتتخجل"ألا:المرأةفأجابت".لأشرب"أعطينى:للمرأة

منتعرفينكنتلو،امرأة"يا:يسوعفأجابالسامرئة؟"أناشربامنيتطلب

:المرأةفاستأنفت".لتشربىمنهأنتطلبتلكنت،ليشربمنكيطلبالذي

".عميقةوالبئرحبل،ولاالماءبهتغرفدلومعكفمأ؟لأشربتعطينىوكيف))

الماء"."سورة:الهاشفىنقرأ(1)

.((معالمحبالله)):الهامشفينقرأ2()

6-8.:6صم2)3(

شيء".كلواحدكلامفىاللة"خلقئتماللة!ا."حى:الهامشفىنقرأ(4)

.54فرج.جبرأئيلالملاكهو)5(

سفرةكأنتأنبعد9(.81-)ف5-4:42يوحسبالسامرةفىنحن.2.الجزءيبداهنا)6(

la،،:الخبريبدأبهاخاصةطريقةهى.636-4ففىالسامرةعبرليسوعسابقة matina di

uno giorno per tempo،،

العبرانئينبينلا،والسامريينأليهودبينهوفالخلافاليهودقي"."انت4:9:يوفى)7(

والسامرينن.
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الذىأئاأيضا.يعطشالبئرهذهماءمنيشربمن،امرأة"يا:يسوعفأجاب

شراباليشربواالعطالقأعطىبل.يعطشفلاأنا،أعطيهالذمم!الماءمنيشرب

".الأبدئةالحياةإلىيوصلهم

اذهبى":يسوعفأجاب"!الماءهذامن،رثيا،"أعطني:المرأةقالتحينمذ

"لا:المرأةفقالتلتشربا".كليكماأعطيكماأنأريدلأنى،زوجكوادعى

أزواجخمسةلككانفإنه!الحقيقةقلتحسنا،":يسوعفأجاب".لىزوج

وقالت:خجلتهذاالمرأةسمعتفلضا".زوجكلشىالانمعكهووالذي

جبلعلىيصقونالعبرانئون)8(شئت،إنلي،فقل.نبيالكأرىرب،"يا

اخر،موضعفيلاهنا،:ويقولون،اورشليمفىسليمانبناههيكلفيصهيون

:ونقولالجبالهذهعلى)الله(فنعبدنحنأئا.ورحمتهالرثنعمةيجدون

الحقيقتون؟"العابدونهمفمنيعبد.أنيجبالسامرةجبال"على

"اليهود".وبين""العبرانيينبينبرنابأمامى)8(
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والفمانونالفانيالفص

التياليهودئة؟شهالك،"ويلقائلأ:)2(وبكىتنقذايسوعأطلقحينثذ)1(

موجود،غيراللةكانوتعيشينإ)3(اللةهيكلااللةهيكلفتقوليني:تفتخرين

هذهعليكتحكمالدينونةيومففىأومنافعهاالدنياهذهملذاتعلىوتنكئين

ثم".اللهلدىوالرحمةالنعمةتجدكيفتعلمانتريدلأنها،بجهنمالمرأة

أما.تعرفونلاماتعبدون(السامرئين)4أنتم،أمرأةيا)):وقالالمرأةإلىالتفت

نأويجبوحق،روحاللة:لكأقولفالحق.نعرفمافنعبدالعبرأنيين،نحن

فيلا،سليمانهيكلفيأورشليمفييتتماللهفوعد)6(.الحقالروحفى()نعبده

.http(7).آخرصعمو // kotob. has. it

كلففى)8(.أخرىمدينةفيرحمتهاللهفيهيهبزمنسيأتي،صدقينىولكن

الصلاةعنبرحمتهأدلهيرضىموضعكلففى)9(.الحقفينعبدأننقدرموضع

يعلمنا".يجىءوحين)01(.المسيحننتظرنحن)):المرأةفأجابت.الحقيقية

يا"نعم،:فاجابتيجيء؟"المسيحأنتعرفينأنتأ،امرأة"يا:يسوعفقال

أرى.ماعلى،المرأةا"ئتها،أمينة"أنت:وقاليسوعفرححينئذ")11(.رث

(1

(c

3(

4(

5(

6(

7(

8(

C

.(

الد".رسول.والصلاة(القبلة)أر:القبلت"سورةالهاسثئفىنقرا

الأناجل.عنالابتعاديخهاينبغيمزةكليسوععنيحكىهكذا

4إر : V.

.22-4:26يورج

Oالهام!:فىنقرأ ومعبود".حق)اللة

وقبهما.412وا4:32برناباضم

البهود".فييأتيالخلاص"لأن:يقولالذىب4:22يركلامكفئابرناباحؤل

لتكونمعثنةمدينةاختاراللهأنفاعتبربراناثا.للعبادةموضغا؟يوفىيسوعيحذدلا

الأنبيأء".ختمزمانفىالإبجلبعدمبلة"خبر:الهامشفىنقرأ.شكبلامكةهى.رحمتهمرضع

مبرد"."اللة:الهامشفىنقرأ

مزأت.دثر""الرسول:الهاسىفىنقرأ(

مأسئاأنأعلمأنا:المرأةله"قالت:يقولالذى25-4:26يونمقهنأتحزلكيفنلاحظ(
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الضروريفمن)12(،بالمسيحالإيمانفييخلصونأدئةمختاريكلأنفاعلمى

رب؟")13(يا،المسيحأنت"ربما:المرأةفقالت".المسيحمجىءتعرفيأن

ولكن،خلاصكنبىإسرائيلبيتإلىاللةمنمرسلحقا"أنا:يسوعفأجاب

اللهصنعأجلهفمن.كلهالعالمإلىاللهيرسلهالذيالمسيعيجىء)14(بعدي

وسنة،الرحمةالناسوينال،أدلهيعبدالعالممنموضعكلفىلهذا،1(.)العالم

بسببموضعكلفىسنةكلستعودسنة)16(،مئةكلالآنتعودالتىاليوبيل

مابكلفأخبرت،المدينةإلىوركضتجرتهاالمرأةتركتحينئذ".المسيح

.)17(يسوعفممنسمعت
http:// kotob. has. it

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

7(1)

الذىهو"أنا:يوعلهافقالشىء".بكليخبرناذاكجاءفمتى.يأتيالمسيحلهيقالالذي

برنابأ!يا،التحريفيكونهكذا".يكفمك

هومن:السؤاليبقىولكن.بالمسيحإلأضفيأوصريحخلاصلامسيحئ:كلامهو

الفردوسدنته،عندنقراهافكرةهي.الهامشفينقرأكما""الرسولهوالجواب؟المسيح

.أى326:؟أ0:250

"أدئة:الهامشفىنقرأ.اسرائيلبيتإلىاللهأرسلهنبىفقطهو.المسيحيكونأنيسوعرفض

".مرسل

لمالعاإلىفيرسل،يسوعبعديأتىالذي"أدتة"رسولالمسيحأئا.إسرأنيلإلىفقطأرسليسوع

كفه.

اللة!ابنالمسيحيسوعمكان""الرسولصار

دونمتىنفهمهنا.المسيحىأليوبيلهوسنةالمئةويوبيل.سنةه.كليقعاليهودئاليوبيل

الوسيط.العصرفيكأنالمسيحىباليوبيلألاحتفالوأنلاسثمابرنابا،إنجهل

الوحىصابى؟".المسيحهوهذأألعل،فعلتماكللي"قال؟سمعتماذاولكن.4:82يو

المقامأد!هابنالمسيحليسوعفيهويكونالأولالمقامالرسولفيهينالالخيالمنخيرالإلهى

لثاني.
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والفمانونالثالثالفص

رأوا()إذودهشواالتلاميذ)2(.عاد،يسوعمعتتكلمالمرأةكانتوإذ)1(

؟"سامريةمعتتكفم"لماذا:لهيقلل!أحداولكن.امرأةمعهكذأيتكلميسوع

أكلان"على:يسوعفأجاب".كلتعال،معلم"يا:قالوا،المرأةانطلقتفلما

وذهبيسوعكلمعابر"أترى:بينهمفيماالتلاميذقالحينئذآخر".طعاما

أحدجاءهلبرنابا)3(،)يا)هذا:كتبالذىذاكوسألواياكل؟"بماإليهفجاء

إلأهنايكن"لمهذأ:كتبالذيذاكفأجابالمعفم؟"إلىالطعاميحمل

التلاميذفدهشماء".لتملاهفارغبدلوفقطجاءتوالتيرأيتموهاالتىالمرأة

.يسوعكلاممنيلىماوانتظروا

؟)4(اللهبإرادةالعملهوالحقيقئالطعامأنتعلمون"ألا:يسوعقالحينئذ

إرأدته.بواسطةأدلهكلمةبل،الحياةويهبهالإنسانيسندالذيهوالطعاملش!

إرادةهوواحدغذاءمنيعيشونبل(،ياكلون)لاالقديسونفالملائكةلهذا،

ليلةوأربعينيوئاأربعينبقيناأيضا)6(،أخروواحدوإيلياموسىوهكذا.أدله

".طعامبدون

فأجابالحصاد؟"أجلمنبعدوقتمنكم)):وقالعينيهيسوعورفع

للحصاد.ابيضتالتىالتفة"انظروا:يسوعفقالاشهر")7(."ثلائةالتلاميذ:

".البراءه"سورة:الهامشفىنقرا(1)

اللازمة.التحريفاتمع24-4:72يويتعالفصلىهذا2()

منهم.اكزيعرفلأنهيسالونهوهم،سزهأمينبرنابا،سوىيسوعقربيكنلمأنهيعنيهذا)3(

".عملهوأتمأرسلنىالذ!مشيئةأعملأن"طعامى:يقوليالذكط4:43يوحور(4)

تكل".لاالملائكة،دله"الحمد:الهامشفىنقرا)5(

،،ا،كلأ5،دط،،"أخر"بل"،انا"يقولأنأرادفمامتضعانفسهعنيسوعتكلم.نفسهيسوعهو)6(

.41فرج،يصوعإلىوبالنسبة8(.:91ملأ)أيضاوإيلتا(82:81)خرصامموسى

".اشهر"أربعةنقرأ35،:4يوفي)7(
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الجمععلىحينئذودل!"اليومنجنيهاكبيرةغفةستكونلكم:أقولالحق

تعالوا،الناس"ائها:قائلةكلهاوحزكتهاالمدينةدخلتالمرأةلأن،ليراهالاتي

سمعتماكللهمورددتإسرأئيل".بيتإلىاللهأرسلهجديدأ)8(نبياانظروا

معها.يبقىأنيسوعإلىتوشلتهناكإلىالجموعوصلتولضا.يسوعفممن

عنويعلمهمالمرضىجميعيشفىيومينفيهاوظلالمدينةإلىيسوعفدخل

ومعجزاتهبكلماتهنؤمن"نحن:للمرأةالمدينةأهلقالحينئذاللة)9(.ملكوت

لخلاصالمرسلوالنبئاللةقذوسالحقيقةفىفهو،بأقوالكامنامماكثر

(001)"يؤمنونالذين

زمن"في:لهمفقاليسوعمنالتلاميذاقترب)11(،الليلنصفصلاةبعد

فهوالآنأئاسنة)13(.كلىفىيوبيلأستكونالليلةهذه)12(،أدلةرسولالمسيح

مئةالراسنحنىإذنصلىبل،ننامأنأريدلالهذاسنة)14(.مئةكلمرةيعود

".هرسل"اللة:الهامشفىنقرأ".إسرانيلبيت":محذدةورسالته،عديدينانبياءبعدجأء)8(

العديدةالشفاءاتعنكلامافأضافدرإنأما"0يرمينعندهم"مكث:4:04يومال)9(

وعبارة.81،،38331،641،،61،71فرج.الله.كللكوتوالكرازة(71)المعجزة

.AV،61ففيتقرأها"السماوات"ملكوت

ينتهىهكذا".والقاللة"مدوسإلىالكلامهذاتحول".لمالعا"مخلص:4:42يوفينقرأ1(0)

الليلهلىهو.72ففىقرأناكما"الليل"إلىيشيرسوفالتالمطوالمقطع.السامريةعنالمقطع

281ففيءكانالذى النضيهتأنيبدوالسامرئة؟خبرهناأدرجلماذا:نتساءلعندثذY؟-

المسيحانيالليلعنإعلانأنهعلى""فالليل.الاخرائواحداجتذباالليلونمق4لو،مشقلين

ليدو،ثانيةجهةومن.جهةمنهذاالنبوثة.يسوعخدمةفيالمركزئالحدثهو

بينبرانبماليإنندهشلالهذا.يسوعكرازةفيرنيسئةمحطة"(الانوميساعة)"تاتى

ابفاعنهيتحدثسوفالذممطاليوبيلمحلهايذكربليوحنا،إنجيلعبارةيوردلاوهو.الحدئين

الليل.عنالكلامحين

.الرهبانعندكما(11)

اللة.ورسولالمسيحبينراضحوالتماهى".اللة"رسولالهاس!:فىنقرأ(1)2

ومرة،واحدةليلةفعلىمناأقأ.سنةعلىيمتذاليوبيلكان.82ففيالييربيلعنوتحذثناسبق(1)3

.سنوىتذكرهوأذأ.سنةكل

شةمالةكلبراسى()أو:برأستجىءالزمأنقديمفيكانتالبرأءةصلاة"إن:الهامثىفينقرأ(41)

".شةكلفىتكونالرسولزمنوفى.واحدةمزة
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فىونقولالأبد)16(،إلىمباركهوالذكط1(والرحمن)القديرإلهنالنكزممزة

لكتكونولنلكبدأيةلامنياأنتالأحد)17(0إلهنايا"أحمدك:مزةكل

نهايةتعطىوبعدلكشيء،لكلأصلاأعطيتبرحمتكمنياأنت)18(0نهاية

لاالعظيمصلاحكفيلأنك،الإنسانمعلكشبهلامنياأنتشىء.لكل

(0r)"يديكعملولأنناخلقتنا،لأنكأرحمنا،)91(0العرضولاالحركةتعرف

".والرحمنقدير"اللة:الهامثىفىنقرأ(')5

25.ا:رو)16(

".وباقىمديماحد"اللة:الهامشفىنقرأ()17

".وباقىقديم"أدئةالهاث!:فىنقرأ()18

9(accident ( O

".لئمدحوعاد،الرحمناللةكبر،اللة)):الهامشفىنقرأ2(0)
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والثمانونالرابعالفص

بسببعظيمةرحم!لناصنع)2(لأنهالله"نشكر:قال،يسوعصلىأنبعد)1(

أدله)4(.رسولمعصلينابحيثالآتيالزمنالليلةهذهفيركزفإنه)3(.الليلةهذه

صوته.سمدتوأنا

فيالفرأئضبعضعلمنا،معلم"يا:وقالوا،الكلاملهذاجداالتلاميذففرح

:فأجابوهوالزبل؟"البلسممزيجيومارأيعم"هل:يسوعقالحينئذ".الليلةهذه

لكبم:"أقول:يسوعفقالهذا".يفعلالجنونبهذاإنسانمنفما.معلميالا،

الله،بخدمةالدنياخدمةيمزجونلأنهمهذا،منأكبرمجانينالدنيافينجد

وحين.الشيطانفأضلهمفيها،لوملاحياةيعيشونكانواكثيرينإنبحيث

لى:قولوا.اللهأمامرجسافصاروا،بصلاتهمالعالمهذاأمورمزجواصلوا،

شك.بلانعم،نجس؟شىءيلمسكمأنتحذرونأما،للصلاةتقومونحين

رحمةبواسطةخطاياهامننفسكمتغسلون؟تصلونحينتعملونماذاولكن

لأنتفعلوا،أناحذروا؟صلاتكمخلالالدنياأمورعنالتكلمأتريدون(.أدله)

".يتكفمالذيذاكنفسعلىالشيطانزبلإلىتتحؤلدنيويةكلمةكل

نفعلماذا،معلم"ياوقالوا:،روحهحدةفىتكلملأنهالتلاميذفارتجف

وانهواينتطر))اتركيرهيسوغفأجابليكلمنا؟"صديقجاءإنالصلاةخلال

".ويذهبيتشككنكلمهلاانناييرىحين"ولكن:برتلماوسفقال".الصلاة

يكونولاصديقكميكونلاتشككهوإن"صذقوني،:يسوعفأجاب

".المخفص"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

".وفاب"اللهالهام!:فىنقرأ2()

".الليلةهذه"خلال:أو)3(

(t)الهامش:فىنقرا!يأتىانمبل"صوته"سمعأثهخصوضاليسوعونعمهكبيرشرفهو

".ال!ة"رسول

".طاهرةروحالصلاةهدهادلة"الحمد:الهامثىفىنقرا)5(
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حاملمعلتتكفمواذهبتمإن:ليقولواإبلشى.وصاحبكافزالكنمومنا،

جعلكمإنتتشككونهل،معلمهأذنفىيتكلمووجدتموه)6(هيرودسسلاح

".الملكمنقريباصديقكمترونحينتتشخعونبل.شكلاكلا،؟تنتظرون

:يسوعفقال".الحقيقة"هىالتلاميذ:فأجابههكذأ؟""أليس:يسوعوقال

نأالعدلمنفهل.اللةمعيتكلمفهوإنسانيصلىحينلكم،اقول"الحق

لأنكمصديقكميتشككانالعدلمنهلالبشر؟لتكلمواأدثةمعالكلامتوقفوا

خادمفهوينتظر،جعلتموهلأنكمتشككإن،صدقونىمنه؟أكثراللهتعتبرون

اللة،حى.الإنسانأجلمناللهنتركأنهوإبلش!يريدهمالأنلإبلشى،صالح

عملهيفسدلئلاالدنياأموريعتزلانعليه،اللةيخافمن،صالحعملكلففي

".الصالح

.3608،فرج،هيرودسحول)6(



والثمانونالخامسالفص

يصلحهأنآخرويسعىسوخا،يتكفمأوإنسانيفعل"حين:يسوع)1(وقال

يفعل،"حسناالتلاميذ:فأجابهذا؟"يعملفماذا،السعىالعملمندمنعهأو

تطردأندوماتطلبالشمسكماالشزيمنعأندومايطلبالذىاللهيخدملأنه

.((الظلمة

خيرا،يقولأوإنسانيفعلحينلكم:أقولإنى"بل:يسوعفاستأنف

لصيربل،إبليسيخدم،أحسنشيئاعليهيعرضأنهبعلةيمنعهأنيحاولفالذى

الخير.يمنعأنسوىيطلبلاإبليسلأن،صاحبه

القديسالنبى)2(سليمانقالهمالكمأقول؟الانلكمأقولماذا"ولكل

متى:قالحينثذواحدا")4(.صديقكمليكنتعرفونألف"بين)3(:اللهوحبيب

لكم:اقول"الحق:يسوعفا.جاب؟"الناسجميعنحبأننستطيعلا"إذأ

إبليستبغضواأنتستطيعونلابحيث،الخطيئةإلأتبغضواأنلكميسمجلا

اللة،خليقةائهبما:لكمسأقوللماذا؟أتعرفون.اللةكعدفيولكن،اللهكخليقة

يبغضالخليقةيبغضمنإذن،،وكاملصالحهواللهخلقهماكلأنوبما

بل.بسهولةنجدهأننستطيعولاحدة،علىكائنفهوالصديقأما.الخالق

يحئهالذىذاك)الناس(يعارضأنيتحمللاالصديقلأن،بسهولةنخسره

شىء.كلفوق

تعرفونهل.تحتونمايحتلاصديفاتختاروالا.بالفطنةوتحفواانتبهوا"

النادرهنأنهوكما(.")النفس"طبيبسوىتعنيلا"؟"صديقلفظةتعنىما

وجوديندركذلك،الأدويةعليهأويطئقالأمراضيعرفماهراطبيبانجدأن

والعدو".الحبيببينفرق"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

أدله.حبيبوالثالثةوالقديسالنبىوأولهمالسليمانصفاتثلاثنلاحظ(2)

(r)95.فرج

)؟(728:جا)4(

medicamentumوبينamicusبينالألفاظعلىتلاعبمعاللاليئةبحسبا6:6سي)5( vitae
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نأفهو،سعئهوماأما.الخيرإلىويوجهونالأخطاءيعرفونالذينالأصدقاء

واخرون.صديقهمذنوبيرونبانهميتظاهروناصدقاءيمتلكونالكثيرين

هو،ذلككلمنشزهووما.أرضتةلذرأيععنهميدأفعونواخرون،نهميعذرو

اخرتهمتكونهؤلاءعليها.ويساعدونالخطيئةإلىيدفعونأصدقاءهناكأن

أعداءالحقيقةفيفهمكأصدقاء.تأخذوهمأنمناحذروأ.اللصوصأخرة

وجلأدوها".نفسكم
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والفمانونالسادسالفص

نأأرادكوإن.يصلحكمابقدريصلحأنعلىقادراصديقك"ليكن)1(

الله.خدمةأجلمنذاتهتتركهأنطوعاايضاهوفليقبل،باللهحتاشىءكلتترك

يحبأنيعرففكيف،اللةيحاأنيعرفلاالإنسانكانإذأ:لىقولواولكن

لاإنهالغير؟يحسثأنيعرففكيف،نفسهيحبأنيعرفلاكانوإن؟نفسه

البتة!يستطيع

الحقيقةفىهولهصديقلامنلأن-صديفاتختارأنتريدحين"لهذا،

عائلته،جمالإلىولاقرأبتهإلىولاجمالهإلىأؤلاتنظرفلا-مدقعفقرفى

جمالإلىبل،جسدهجمالإلىولا،ثيابهجمالإلىولابيتهجمالإلىولا

نإ،اللهيخافكانإنبالأحرىتفحصولكنتغش.بسهولةلأنك،كلماته

.الخاصبدنهويبغضالخيرفعليحتكانإنالدنيا،هذهأموريحتقركان

شىءكلفوقاللهخافإن)2(:الحقيقىالصديقبسهولةتجدالطريقةبهذه

جسدهأبغضإن،فعلهودوثابالخيراهتئمإنالدنيا،أباطيلاحتقرإنشىء،

.قاسكعدوالخاص

،عندهحتكيتوقفبحيثتحبهأنينبغىلاهذا،مثلفصديقذلكومع

عليكيغدقوأدلةلك)3(،أدئةجعلهكهديةأحتهبل،أصنامعابدتصبحلأنك

ملذاتوجدحقيقتاصديقاوجدمنلكم:أمولالحق.أعظمعطاياأيضا

"0)4(الجئةمفتاحبل،الجنة

،تقولكمايكنولمصديقلإنسانوكانصدفإن"ولكن:تداوسفقال

نأ"يجب:يسوعفأجاب؟"يتركههل؟يفعلأنعليهيجبفماذا،معلميا

".الحبيب"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

".بيانحبيبحقدثة،"الحمدالهاش!:فىنقرأ2()

"!وهاب"اللة:الهامشفىنقرأ)3(

71،راجع(4) Sur'1 amitiC01كر CASSIEN, Conferences.
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ولكن.فاثدةذلكفييرىطالمامتنهاعلىيبقى.السفينةمعالملاحمثليعمل

فحينمنك:شراأكثرصديقمعتفعلهكذأيتركها.يخسرانهيدركحين

(".)اللةرحمةتترككلاأنأردتإذاتتركهشك،موضوعلكيكون

)5(

http. // kotob. has. it

نأتردلمإناتركه،المستقيمينظريقعنيحؤلكأنيقصدحبيبكان"إذا:الهامشفىنقرأ

".ل!ةالحمد،تعالىاللةرحمة(تتركك)أو:يزك
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والنمانوقالسابعالفص

http:// kotob. has. it

نt)2(،الشكيحصلأنالضرورئومن!الشكوكمنللعالم"الويل)1(

للانسانخير)4(.الشكيحصلبهلمنالويلولكنالشز)3(.فىهوكلهالعالم

!()قريبهيشككأنمنالبحرعمقفيويلقىالطاحونحجرعنقهفييكيرنأن

منوأحدةبعينالجنةإلىتذهبنلكخبرلأنهفاقلعها،،عينكشككتكاذا

لأنه،كذلكفأفعل،رجلكأويدكشككتكإن)6(!بعينينجهنمإلىتذهبأن

أنمنواحدةبيدأوواحدةبرجلالسماواتملكوتإلىتذهبأنلكخير

")7(.بيدينأوبرجلينجهنمإلىتذهب

وقتفبعد؟أعملأنيجبماذا،معلم"يا:بطرسالمسمىسمعانفقال

اترك،بطرس"يا:يسوعفأجابواحد"!عضوبالتكيدلىيكونلنقصير

التىهيرجلك.تعلمكالتىهيعينكحالا.الحقيقةتجدالبشريةالفطنة

لكتكونوحينشىء.كللكتحملالتىهىيدك.العملعلىتساعدك

حفقتأنبعدجاهلأالجن!إلىتذهبأنلكفخيرفاتركها.،خطيئةمناسبة

كل.وغنيا،كبيرةإنجازاتمععالضأجهنمإلىتذهبأنمنوفقيرا،،القليل

منيمنعهماكليطردالإنسانلأنعنك،بعيدأأطرده،اللةخدمةمنيمنعكما

"0)8(يرىأن

".الفاسق"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

17.:81ت2()

(r)5:91يرأ.

ب.18:7ترخ)4(

.71:2لو؟9:42مر6؟:18هترج)5(

.9:47مر؟18:9مت)6(

.4-45؟:9مر8؟:18ت)7(

".دلةالحمد.عينكفيومعإذامامثلاتركهالبادةعنيمنعكشىء"كل:الهامشفينقرأ)8(
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إليك،أخوكخطئ"إذا:لهوقالبطرسلديهدعاهذا،يسوعقالولضا

لمإنولكن.أخاكربحتلأنكافرح،سلوكهبذلفإن.وأصلحهفاذهب

أذهب،سلوكهيبذللمفإن.اخرىمزةوأصلحهشاهدينأيضافادع،يصطلح

تحتمعهتسكنلاأنينبغىككافر)9(.فاعتبرهيتبدللموإن.للكنيسةوقل

أينعرفتوإن.معهتتكفمولا،واحدةطاولةإلىمعهتكلولاواحد،سقف

!"رجليكهناكتضعفلا،يمشىحينرجلهيضع

وعشار".وئنى"ثل:متىإنجيلفىنقرأ"ككافر"بدل.1-517:\8ت)9(
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نفسك:فيتمولأنينبغىبل.منهأفضلنفسكتعتبرأنأحذر"ولكن)1(

".منهشرألكنت،بنعمتهاللهيساعدكلملو،بطرس،"بطرس

التىبالطريقة":يسوعفأجاب"؟أصلحهأنيجب"كيف؟بطرسفاستأنف

أيضا)2(.احتملهيحتملك،أنتحتالتيوبالطريقةالغير.يصلحكأنتحب

اللهمنتنال،برحمةأخاكتصلحمرةكل:لكأقولفالحق.بطرسياصذقنى

يعاقبك)4(،العدالةبقساوةهذافعلتإنولكن.ثمراكلماتكوتحمل)3(الرحمة

التىالخزفئةالقدورهذه:بطرسيالى،قلثمر.أيتحملولنبقساوةاللة

لا.حديد؟منبمطرقةأمبالحجارةيغسلونهاهل،طعامهمالفقراءيطبخفيها

والخشبالحديد.بواسطةتحطموالحجارة.الساخنبالماءبلشك،بدون

تقولأخاكتصلححينلهذأ،!بألرحمةيصطلحالإنسانولكنبالنار،يحرق

".اليومهذايفعلهمماشراسأفعلغدافأنا،اللهيسأعدنيلمإن:نفسكفى

فأجابلأخى؟"أغفرأنعلىيجبمزةكممعفم،"يا:بطرسفاستأغ!

.(مزات)سبعمرةسبعينبل،وحسبمزاتسبعلا،لهتغفريوم"كل:يسوع

")6(!يشجبيشجبومنلهيغفريغفرفمن

إلىيذهبونلأنهمللروساء،الويل))هذا:كتب)7(الذيذأكقالحينئذ

".العادل"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

)مزتين(."معين"اللة:الهامشفىنقرا2()

.(721:)ت"لكالغيريفعلهأنتريدماللغير"افعلالمبدأ:هو)3(

قاسية.بعدالة:أو(4)

مزةسبعينسبعيومكلفىأخيكعصيانأعف()=أعفو":الهامضفىنقرأ.222-81:1مت5()

".للةالحمدعنك،يعفعفوتإن

t.:37لورج)6(

بعد.فيماحالايذكروسوف.يتكفمبرناباهو)7(
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هكذا؟فتكلمتبرناباياجننت"هلمائلأ:)كلامه(يسوعفاستأنف!"جهنم

للسفينةوالدفةللحصانواللجامللجسدضرورةأقلالاغتسال:لكأقولالحق

وكثيرينوداودوصموئيلويشوعموسىاللهأعطىلماذأ.للدولةالرئيسمن

الشرور؟"ليقتلوأالسيفوأعطاهم،بالعدلليحكموأاخرين

الوقتفيونغفرأنشجب؟نحكمأنيجب"كيف)هذا(:كتبالذىفقال!

نألهيحقوحدهفالقاضى.قضاةالبشركل"ليس:يسوعفأجاب؟"عينه

كماالمخطئعلىيحكمانالقاضىعلىصابرنابا.يا،الاخرينعلىيحكم

إ"كقهالجسميفسدلئلأفاسدعضولابنهيقطعأنأبيأمر
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فأجاباخى؟"يتوبلكىأصبرأنيجبالوقتمن"كم:بطرس)1(فقال

هذا.أحديفهم"لن:بطرسفقال".عليكيصبرأنتريدما"بقدر:يسوع

عليكيصبرمابقدرأخيكعلى"اصبر:يسوعفأجاب".أكثربوضوحفكلمنا

ناإلى"اصبر:يسوعفأجاب".يفهموهلنأيضا"وهذا:بطرسفقال")2(!الله

ذلك.معنىيفهموالملأنهمالاخرينمعبطرسفحزن".ليتوبوقثلهيكون

فكرتملماخطأة،أنكمعلمتملو،العقلصحيحىكنتم"لو:يسوعفقال

يجب:بوضوحلكمأقولفأنا.الخاطئتجاهالرحمةعلىقلبكمتغلقواانيوما

ينتظرهكذالأنه،ليموتأسنانهعلىنفسهتصبحأنإلىالخاطئتوبةننتظرأن

ويصلىويزكىالخاطئيصوم"ساعة:يقللمفأدله)4()3(.والرحمنالقديرإلهنا

:قالولكنهالأبد.إلىهلكواالذينمنكثيرونيعملهفهذا"،لهأغفرويحبئ،

"0)5(شرورهأذكرأعودلن،لأجلىخطاياهعنالخاطئيتوب"ساعة

فهمناوماقسفا)فهمنا)التلاميذ:فاجاب(.هذا(فهمتم"هل:يسوعوقال

"أنهفأجابوا:؟"تفهمونلاالذممطالقسمهوما)):يسوعفقالالاخر".القسم

لكبم،أقول"الحق:يسوعقالحينئذوصاموا".صقو!الذينعلىيحكم

الله.أصدقاءيفعلمماكثرويصومونويتصذقونيصلونوالوثنتونالمراوون

".يهلكونوبالتالي،بالئةحئايتوبواأنيمكنهمفلا،لهمإيمانلاانبماولكن

".الكرم"صورة:الهامشفىنقرأ)1(

صبور"."اللةالهامث!:فىنقرأ2()

(r)والرحمنوقديرصبور"اللة:الهامشفىنقرأ."

غفور"."الله:الهامشفىنقرأ()4

.22-81:12حز)5(
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صلاةساعة"هى:يسوعفقالبالئةإ"حئاالإيمان"علمنايوحنا:فقال

الأبد.إلىمباركهوالذىاللهإلىصلواتوضاواأنوبعدفقاموا.")6(االسحر

فينقراهولكئناالأناجل.فينجدهلاهذاكل.يصلىأنقبليتوضأالذيالمسلمصلاةهى)6(

-364:13؟،1:)5التعارلاتوفى2(9:3؟2:82(01:1،6)البسود!اتلمةالعظات

3.)vالذممطالحوضفىبطرساغتسل،الآخرونانسحب"وتما:01/62:2العطاتفيثلا

اغتسلالجماهر،انصرفت"وحين:3:)5/36ايعارلاتوفىأرادوأ".الذينبرفقةهناككأن

)عندالإسبانيينمنإرثهذاأرادوا".الذبنجمغمعالبستانعبرالجاريةالمبأهفيبطرس

ممرأننصوصفينقراوكصا1(2:92)اليهوديةاكربفىيوسيف!قالكما(الميتالبحر

15-662:؟`5:1)نظج ، 2 2 ، 1 vالأناجيليسوعانإلىهانشير2(.7:61،91،5؟

."...صحون"غسلمناليهودئةالعاداتجميعترك



التسعونالفصلى

يا،"اقترب:وقالفاهففتح،يسوعمنأيضاالتلاميذأقترب،الصلاةبعد)1(

".سألتعماأجيبكفاليوميوحنا،

يديومن)2(،لرسولهالختمهذاأعطى.مختاريهأدلهيختمبهختمالإيمان

هوالإيمانهكذاواحد)3(اللها!فكما.مختاركلالإيمانينالالرسولهذا

الإيمانأخر،إنسانأيقبلوأعطاه(شيء)كلقبلرسولهأدئةخلقواحد)4(.

شىءكلالمؤمنيرىوهكذا.وقالاللهصنعماوتمثلذاتهاللهتمثلهوالذي

بشكلتضلانبل-تضلانأنيمكنالعينينلأن،بالعينينمماأكثربالإيمان

وكلمته.اللهأساسهلأنأبدا،يضلفلاالإيمانأما-تقريبادائم

يمكنلاالإيمانوبدون.اللهمختاريجميعيخلصبالإيمانصدقونى،

والصلواتالأصوأمتدميرسوىإبليسيطلبلالهذاإله)6(.أىنرضىأن

الإنسانيرىحينيسرلأنه،ذلكإلىالكافرينيدفعهوبل.والحج)7(والزكاة

ليدمروالاهتماماتالأتعابأنواعبكليقومولكنهأجرا.ينالأندونيعمل

(.)الإيمانعلىبالمحافظةخاضااهتمامانهتم،إذن.الإيمان

منالإنسانطردت"لماذا"لأن"لماذا"،نتركبأنمجهودأكبرويقوم

".الإسلام"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

"ختم"هوالاكلانهذا.كلهلمالعافىالمؤمنينإلىينقلهالذممطالاممأنومستودعالأنبياءخاممةهو)2(

.79فرج.بطابعهيطبعهم

احد"."الله:الهامشفينقرأ)3(

".الإسلامدينبيان.دثة"الحمد:الهامشفىنقرأ.ه:4أف4()

واليأء،الألفإئهالمسيحيسوععنيقولالروياسفرولكن.النهايةيكونانباننظارالبدأيةهو)5(

".اللهرسولاللةخلقما"أول:الهامشفىنقرأ(.871،:1)والنهايةالبدأية

الواحد؟!الإلهغيرإلهمنااترى11:60عبرج)6(

.الصدقات:أو7()
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"فكيفيوحنا:فقال".شنيعشيطانإلىملاكمنإبليسوحولت)8(الجنة

".جهنمبابهي"بل:يسوعفأجاب؟"العلمبابوهى"لمأذا"،ادنترك

أيهاأنتفمنلضيئا،قالاللهأنتعلم"حين:يسوعوأضافيوحنأ.فصمت

يقولهلهكذا؟"فعلتولماذااللة؟ياهكذاتكلمت"لماذا:لتقولالانسان

أقولالحق؟"البلسملأحفظلاالمأءلأحوممطصنعتنىلماذا:لصانعهالفخار)9(

.أرادهالله.صنعهالله.قالهاللة:الكلماتبهذهتجربةكلمنتحضنوالكم:

طمأنينة.كلفيتحياهكذاتفعلحين

37-93.:3المطهر،دنتهمنتذكرأمأمرئمانحن)8(

؟46:7؟45:9؟14:52؟92:61إش7؟:2)تكالقديمالعهدفىتردكتابئةفكرةهي)9(

علىللدلالة2(21-9:0)روالجديدالعهدوفى7(:51حك؟3331:سي6؟:18إر

المطلق.ألتةسلطان





يسوع!نبوءةفيالنالنةالسنة
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التالية:الشطورتضئمكنبىيسوعحياةفىالثالثةلسنة

l(A9-°ا)فالأرغفةتكثيرفيهماوفيه-21لشطرة

(921-96)فوالسبعينوالاثنينعشرألاثنيبعثة-22لشطرة

(311-أ27)فأورشليمفىيسوعنشاط-23لشطرة

(1-23133)فالأمثال-42لشطرة

1)فئيننا-52لشطرة )-Ar 3)i

(1-43أ93)فدمشقفي-62لشطرة

(151-ا43)فالجليلإلىالعودة-72لشطرة

(61-1512)فأورشليمإلىالناصرةمن-28لشطرة

(1-97ا63)فالأردنوراءوماالبرئةفي-92لشطرة

ف)نيقوديمس"،"الكاتبمعيسوعلقاء.أورشليمفي-'0لشطرة

(1ا-29

1)فلعازرعندالغداء0(491-291)فلعازرإقامة-13لشطرة 9 f-

)2

(222-002)فالأخيرةالأحداث،أورشليمفى-32لشطرة
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لأن،بيسوعحئاعظيمهيجاناليهوديةفيحدث)2(،الزمانذلك)1(فى

هويسوعإنيقولواأنإلى،إبليسمنبتحريك،العبرانييندفعالرومانىالجيش

فحملت)4(،الصومزمناقترابلدىكبيراصراعافأثارليفتقدهم)3(.الآتىاللة

فقال.أخيهضدوالأخ(،)أبيهضدالابنوجدبحيث،السلاحكلهااليهودية

ابنهوبلكلا.:اخرونوقال.العالمهذاإليالآتىاللةهويسوع)6(:بعضهم

يلدلاوبالتالىشىء،فىالإنسانيشبهلافالئهكلا.أيضا:اخرونوقال.الله

المعجزأتبسببتولدهذأكلأدله)7(.نبىهوالناصرييسوعبلأولادأ.

.يسوعأجراهاالتىالعظيمة

الملابسوأرتدىحصانهالحبرركب،الشعبلهدئةمنبدلاكانوإذ

وركب.جبينهعلى)8(،الحروفالمربعالقذوس،اللهاسموجعلالكهنوتتة،

فىثلاثةجيولقواجتمعتوهيرودس.بيلاطسالوألىأيضاالحصان

فىتبدأوهىالنبوتةيسوعحياةفىالثالثةالسنةبدأيةهى".البرلعنات"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

.الصوم

9-89(.1)تيسوعبسبباليهوديةفىعظيمهيجان:12الشطرةهى)2(

الذينهمإبليسمنبتحريكالروماناننلاحظ.الثالثةالشةفىهنانحن48،فحسب)3(

اللة.هويسرعإنيقولون

نأإلىهنانشير.الفصحعيديسبقصوممع،المسيحىالإطارهو.يوئاأربعين:(4)

صومفىنكونلاوهكذأبعد.وماالرأبعالقرنفيبل،الرسلزمنفىبحصللمالصومتنظيم

يوما.03أو92علىيمتذالذىرمضان

وز.أ31:2مرهناالكلاميستلهم)5(

43،222فرج.يسوعحولمختلفةآراء)6(

يلد،لاأد!ةإنئم.اللةيشبهفكيفإنسانهو.فقطإسرأئيلبيتإلىأرسلنبىمجزدهويسوع)7(

فىنقرأ.اللةمنالخارجالكلمةأمامبلالبشر،يلدكمايلدإلهأماملسناولكننا.القرآنيقولكما

".الئة"سبحان:الهامش

)8(Tetragrammeلسانإسأئيل.فيعظيم"أسم:الهامشفىنقرأ(.أحرفأربعة.ههـو)ي

.((لثةالحمد.تاتاغرامات:عمران
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.السلاخيحملأنيستطيعرجلألفمئتيفيجيشكلوتأفف)9(،المصفاة

هذه،الاخوة"أئها:قائلينوالحبرالوالىكلمهمثئم.هدئوافماهيرودسكلمهم

،ونسألنلجأأنيجبفإليه.حئهويسوعلأن)01(،ابليسحزكهاالحرب

الجميعهدكئىذلكعند".كلمتهح!سببهفنعتقدنفسهعنشهادةيقدموهو

".أخيا"سامحني:قائلينبعضابعضهمومبلوا،السلاحورموا

مابحسب،بيسوعيعتقدأنقلبهفىوأحدوضعكل،اليومذلكفيإذا

.يسوعهوأينيقوللمنعظيمبأجروالحبرالوألىوعدلهذا،.يقوله

بأنإيبرانيلبنوالتزمهناك.القبائللتجضعالتقليدئالمركز2(81:60)يشبنيامينفىمدينة)9(

بألقرعةملكاشاولأعلنأيضاالمصفاةوفى-8(.ا:12-3؟ا:02)مضجبعةلجريمةيثاروا

2(.ا-01:77صما)

اللة.وابنأدئةهويسوعبانالإعلانأساسإبلشإلىعودةهى(1.)
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والتسعونالثانيالفص

الملاككلمةحسبسيناء)2(،جبلعلىيسوعإلىمضينا،الزمانذلك)1(فى

.)4(تلاميذهمعيصوميسوعوكان)3(،القديس

إلىليمضىالأردنمنيسوعاقترب(،)الصومزمنانقضىأنوبعد

وركضجداففرح،اللههويسوعأناعتقدوأالذينأحدفأبصره)6(.أورشليم

".إلهنا"وصل:انقطاعبلايصرخوهو

يافاستعديإلهنا."وصل:يقولوهوكلهابلبلهاالمدينةإلىوصلفلضا

.)7(الأردنقربيسوعرأىأنهوشهد".لاستقبالهأورشليم

.مقفرةالمدينةفصارتالكبير،الىالصغيرمنيسوعليرواكلهمفخرجوا

طعاما.ياخذنأنونسينأذرعهنعلىأطفالهنالنساءحملتبل

.هيرودسإلىرسولاوأرسلاجواديهماركباهذا،والحبرالوالىسمعولضا

بحثوا.الشعبفىالثورةتهدألكىيسوعإلىوذهبحصانهأيضاهوفركب

.وجدوهالظهيرةعند،الثاكاليوموفى،الأردنقربالبرئةفييومينعنه

".النصارى"سورة:الهامشفينقرأ)1(

الذيالجبلولكن8.:92ملافىإيليامغامرةيستعيديسوعإن؟هناكإلىيسوعوصلكيف)2(

سيناء.جبللا"،حوريباللة"جبل:اصمهإيزابيلهذدتهأنبعدإيلتاإليهمضى

إلخ(.01،54،0،7،72ف)بىجمرازاذكرالذىجبرانيلالملاكهو)3(

:6)تالصوميكونكيففقطتحذثهو.واحدةمزةإلاصاميسوعأنالأناجيلتذكرلا4()

.بالصلاةوربطه(618-1

وابنالدمويسوعإنيقولضلالعنتكفيرالكن،للفصحاستعداداليسالصومهذأأننلاحظ)5(

الله.

الخيالمنمضةأمامهنانحن؟وتلاميذهيسوعقطعهافكيف.واورشليمسيناءبينطويلةمسافة)6(

واحد:هدفأجلمنوتبنيها،ومناكهنامنوإياتمقاطعتأخذبل،بصلةالإنجيلإلىممتولا

كلهألمالعالخلاصأرسلمنفهوالرسولأفا.اللهيكونأنيمكنولاإسرانيلنبىهويسوع

".إلهناوصل)):أو"اللةمو"يسوع:مرفوضكلاممعأورشليمإلىيسوعدخولجوهو)7(
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رأتهفلما.موسىسفرحسبالصلاةأجلمنتلاميذهمعيتوضأ)8(كان

:لتلاميذهوقالجذايسوعتعجب،الأرضغطتالتىالغفيرةالجموع

علىسلطتهإبليسمنينزعاللةليتياأليهودية؟فىثورة)9(إبليسحزك"هل

(»!الخطأة

"وجدناك:يصيحأخذ،عرفهولما)منه(،الجمعأقترب،الكلامهذابعد

كبيراتاؤهايسوعفأطلق.اللهيكرمونكمايكرمونهوبدأوا1(.إلهنا")0ياحقا،

معكموتبتلعنىالأرضتنفتجأنمنأخافلأئى،مجانينياعنى"ابعدوا:وقال

يبكى.وأخذرعباالشعباصلأحينئذ"!الممقوتةأقوالكمبسبب

اليهود.ممارسا!عنبل،الأناجيلعنبعيدوننحنكم)8(

أدثة.وابناللةيسوعيعلنونالذين""الخطأةبىيعملإبلشى)9(

.الأرضتبتلعهأنوخاف"تأوهالذىيسوعتصرفنلاحظ(01)



921

والتسعونالفالثالفص

خطيئةأقترفتمأنتم"حقا،:وقاليصمتوا،أنوطلبيدهيسوع)1(فرفع

نأخائفوإنى.إنسانوأنا،إلهكمدعوتمونيحين،إسرائيلبنييا،عظيمة

الغريبإلىليسلمهاذلك،بسبب)2(عظيمةضربةالمقدسةالمدينةاللهيضرب

قالولما"!ذلكإلىدفعكمالذي)3(إبليسمزةألفملعونافليكنليستعبدها.

نأأحديستطعلمبحيثبكاءضجيجفارتفع)4(بيديهرأسهضربهذا،يسوع

.يسوعيقولهكانمايسمع

البكاء،عنالشعبتوقفولما.الصمتوطلبيدهأيضارفعحينئذ

انىالآرضعلىيسكنماكلوأستشهدالسماء،وجهعلى"أعلن:أضاف

لحكمخاضع،ماشا(،أمرأة)منمولود،إنسانفأنا.تقولونماكلعنغريب

حينلهذا)7(،.البشرسائرمثلوالحزوالبردوالنومالطعامشقاءأتحملأدله)6(،

)?(

)2(

)3(

)4(

(6)

(Y)

النأسمنانسانافيبدو.ألثةابنولاألثةليسباثهيقرفيسوع".الإقرأر"سوره:الهامشفىنقرأ

الصمت.اتباعهعلىيفرض"زعيضا"أو

".ال!ة"يسوعدعاشعئايعاقبفأدئة.الرومانتةالجيوشبيد07سنةأورشيمدمارمىالضربةهذه

الأولالقرنفىفلسطينوضعيعكسلا،كاملشعبلدىيسوعبألوهئةألاعتقادولكن

لسناأننايفهمناهذا.مسيحىلمعاوضعبل،الإسلامعليهايسيطرمجموعةوضعولا،المسيحى

الوسطى.القرونفىأي،كتابه"برنابا"كتبحينمسيحىهوالذىالغربفىبل،الشرقفى

إبليس.:القولهذامثلإلىالناسدفعالذىالسببويتكرر

قلبه.فىيعمرالذىوالحقدالكاتبمستوىيفهمناهذا.يسوععلىصبيالبكلامهو

أقنومواحد،أقنوم،وإنسانإلهفهو"،اللة"أبنأنهيضيفالرسولبولسولكن.4:4غلرج

انبعدالبشرئةالطبيعةتنكرلاالمسيحية.البشرئةوالطبهيعةالإلهيةالطبيعة،طبيعتينفى،الكلمة

التىالإلهئةبالطبيعةتعترفولكئها،الخطينةعداماشيءكلفىبناشبيهاالمسيعيسوعصار

.البداياتمنذالكنيسةعرفتهاكثيرةمسيحثةمرطقاتخطفىبرإنينكرما

".اللة"حكم:الهامشفىنقرأ2(.5:2)يوالابنلأثه،يدينأناعطاهالآبانمع

فضلأأئايعتقدلمنيقطعسيفمئلكلامنافإذااللةحكم"إذا:عيسى"قال:الهاص!فىنقرأ

".القيامةيومفىتكونالدينونةهذهدئة".الحمد،الناسعلىمن(أفضل:)أي
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منأكثرأئييعتقدونالذينجميعسيفمثلسيضرب،اقوالىليدين)8(اللهيأتي

"0)9(إنسان

الواليانففهمجياد،)ورأء(كبيراجمعايسوعرأى،الكلامهذابعد

صارواأيضا"أهؤلاء:يسوعفقال.إليهاتونالأعظموالحبروهيرودس

حولالجيادعنكقهمنزلواوالحبر،LTوهيرودالوالىوصلولفا؟"مجانين

يسوعيرىأنفىيرغبالذكطالشعبيبعدأنالجيشيقدرلمبحيثيسوع

يركعأنالحبرأرادوإذ.بإجلالالحبرمنيسوعفاقترب.الحبرمعيتكفم

)11(!الحىالإلهكاهنيا،تفعلمما"احذر:يسوعصاح،ليسوع1(ويسجد).

بمعجزاتكالاناليهوديةتبلبلت":الحبرفاجاب")12(!إلهناضذهكذاتخطألا

معهناإلىفجئتالجميعاكرهنىحينئذ.أدلهأنتأنكتصرخالتيوتعأليمك

وتهذئترضىأنقلبناكلمنفنرجوك.هيرودسوالملكالرومانىلىالوا

اللة.أبنإنكيقولوقسم.اللةإنكيقولالناسسنفقسثمسئبتها:اقيالثورة

لملماذاألئة،كهنةعظيميا،"وأنت:يسوعفأجاب".نبئأنكيقولوقسم

إلهنانبوءاتطرحتهلأيضا؟أنترشدكأضعتهلالئورة؟هذهتهذى

!"إبليسضللهاالتىالتعيسةلليهودئةيا؟)13(النسيانعالمفىوشريعته

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

".حكيم"اللة:الهاص!فينقرأ

:frapperaفقرأنانحنافا.puchotuanoالبعضقرأ puchotuaالجمعصيغةفي)ألئة(لأ

نأيعنىهذأ"....الذينجمغسيفمثلكلماتىتضرب،ليديناللةبأتي"حين:المعنىفيكون

.21:!4عبفىنقرأكما""سيفهىكلماتى

"سجد":فقالماافا"سجد"0بتجنبأنيريدبرإنلأنح!riveren،،4ك!نقرا:05ففى

addnrace

".حن"باللة:الهامشفىنقرأ

الشعب.بسببالحبرإليهدفعكبيرخطأهو

القديمالعهدأنالعلممعهذاوالثريعة؟النبوءأتإلى"الحبر"يعودلافلماذأ.يسوعحولألاراء

.والإنسانالإله،المسيحيسوعنحوالأنظاريوخهكفه



221

والسثعونالرابعالفصلى

الأرضعلىيسكنمأكلوأستشهدالسماء،أمأمأعلن":يسوعأضاف1(ئئم)

،إنسانفأنا.إنسانمناكثرأنياى،عنىالناسهؤلاءقالهماكلمنغريبأنى

للشقاءخاضع،البشرسائرمعهناعائش)2(،اللهلحكمخاضع،امراةمنمولود

إلها،عظيمةخطيئةاقترفتأنت.نفسىأمامهتقفالذي)3(اللهحئ.المشترك

المقذسةالمدينةعلىيأتىلاعظيماانتقأئاليتيا.تلتماقلتحينالحبر،

إ"الخطيئةهذهبسبب

وهيرودسالواليوقاللأجلنا".صلوأنت)"(،الله"نستغفرالحبر:فقال

".تقولمانفهملا،اذن!ربيا،تفعلمايفعلانإنسانعلى"يستحيلأيضا:

كماالإنسانفىالخيريعملاللةلأن،الصوابهوتقولونه"ما:يسوعفأجاب

ويبيع.له،يحلوماإليهالداخليفعلكحانوتفالإنسانالشز.يعملإبليس

عنغرييانلأنكماهذاأتقولان،الملكالهاوأنت،الواليأ!لها،لىقلولكن

الماءعصابضربةحؤلموسىأنلرأيتما،وعهدهإلهناوصئةقرأتمالوشريعتنا؟

وجلب(.)ظلمةإلىوالنور،عاصفةإلىوالندى،براغيثإلىوالتراب،دمإلى

البحروفتجعالأبكار،وقتل.الأرضفغطتوالجراذينالضفادعمصرعلى

إنسانكلذلك،ومعهذا.كلمنشيئاصنعتمافأنا)6(.فرعونغرقحيث

وفتحالشمسأوقفويشوع.ماتقدالآنوهوإنسانهوموسىأنيسلم

".المومنين"سورة:الهاعقفطنقرأ(1)

".حكيم"اللةالهامئ!:فىنقرا2()

".حى"ال!ة:الهامشفينقرأ)3(

".ألثة"اشغفر:الهامشفىنقرا)4(

6؟12ا-79:خرر!مصر.ضرباتهى)5( : A22-01:13؟22-9:26؟1-9ا.

منأسمىهوإذا.يسوعيفعلهأنيستطيعلامافعلموسىاى.:ا4اى؟:ا2خررج)6(

موسىكانإذا:والرهان.الابنويسوعالخادمموسىتعترالعرانئينإلىالرسالةانمع،يسوع

".د!ةالحمد.فرعونوبلاءغرق"ذكر:الهامشفىنقرأ.مافإنسان)يسوع(فأنا،ماتقد
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وأتي.ماتقدالآنائهإنسانكليسلمذلكومع.أناافعلهلموهذا)7(.الأردن

كليسلمذلكومع.أناأفعلهلمهذاوالمطر)8(.السماءبنارظاهر،بشكلإيليا

صنعوأ،أدئةوأولياءالقذيسينالأنبياءمنأخروعددإنسانا.كانإيلياأنإنسان

)9(،والرحمنالقديرإلهنايعرفلاالذيعقليفهمهاأنيقدرلاأشياءاللهبقدرة

الأبد".إلىمباركهوالذى

.ماتأيضاوهويسوعمنأفضلويشوع.ممطا3:ثثم؟1ا-01:24ي!)7(

يمكنلاإدا،.إنسانانهمعيسوععلىيفضلوإيلثا.41-3645-93،:أ8املرج)8(

إله؟إنهيقولونفكيفأفضلهموليسالأنبياء،بيننجىهو.إنسانمناكثريسوعيكونأن

ألهة.ممالئهومرسلىيسوعأنتبرهنلاالمعجزات:والنتيجة

".والرحمنشىءكلعلىقدير"اللةةالهامشفىنقرأ)9(
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والتسعونالخامسالفصلى

عالموضعإلىيصعدلكىيسوعإلىوالملكوالحبرالوالىفتوشل)1(

الاثنىالصخورأحدإلىيسوعصعدعندئذ.الجميعولهدىالشعبليكلم

كانحين،عشرةألاثنتىالقبائلبيدالأردنوسطمنيشوعأخرجهاالتىعشر

حبرنا"ليصعد:عالبصوتقالثم)2(.يابسةأرضعلىكماالنهريعبرإسرائيل

"قل:يسوعلهفقالالحبر،فصعد".كلاميلهأثبتلكىمرتفعموضعإلى

نأ،وعهده)3(الحىاللهوصيةفىكتبهل:إنسانكليفهملكىبوضوحلى

فقال".مكتوبهوما"هذا:الحبرفأجاب؟نهايةلهتكونولالهبدايةلاإلهنا

الحبر:فقالوحدها؟"بكلمتهشىءكلخلق)4(اللهأنفيهكتب"هل:يسوع

العقلعنوخفى(منظور)غيراللهأنفيهكتب"هل:يسوعفقال".كذلك"هو

هوهذا))الحبر:فقالفيه؟"حركةولامركبغيروهولهجسملالأنالبشري

تسعأنتستطيعلاالسماواتسماءأنفيهكتب"هل:يسوعفقال".الصواب

".يسوعيا،سليمانالنبىيقولهما"هذاالحبر:فأجابعطيم")6(.لأنهألله

ولاينامولاياكللالأنهشيءإلىيحتاجلاأللهأنفيهكتبهل)):يسوعفقال

إلهناا!فيهكتب"هل.»هكذا"هو:الحبرفقال؟")7(كانضعفأيمنيتالف

يفعلوأنه)9(،ويشفىيضربالذيهوأنه)8(،سواهإلهلاوأنمكانكلفىهو

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

نقرأ

يش

نقرا

نقرأ

نقرأ

نقرا

نقرا

نقرأ

ر!

فيلهامشفط

الهامشفى

الهامشفى

الهامئ!فط

الهامث!ئ

الهامئ!فط

الهامشفط

2:6صما

".اللهإلاإلهلا:"سوره

".قديمألتة،حىاللة،باق"أللة

وأحد".بكلامشىءكلأدئةخلق.خلق"اللة

".دئةالحمد،لهبدنلاالأبصار،تدركهلاالله،خفى"ال!ه

".عظيم"اللة

".غنى"الله

".دلهالحمدالهنا.إلأإلهلا:عيسى"قال

.-2ا:أهو93؟32:تثرج)تقريبا(
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:وقاليديهيسوعرفعحينئذ".كتبما"هذاالحبر:فأجابيشاء؟"ماكل

منكلعلىشهادةحكمكإلىاتىبهالذيمعتقديهوهذاإلهنا،الرث"أئها

".ذلكنقيضيعتقد

بخطيئتكمتقزوأأنتقدرونلأنكم"توبوا،:وأضافالشعبإلىوتطفع

إنسانفاناالأبد.إلىاللةعهد،موسىسفرفيوكتبالحبرقالهماكلفي

ليأناالبشر.سائرشأنوهائت،الأرضعلىيسيرالطينمنوقليلمنظور،

(0)01((شيءلامنذبابهأخلقأنألانأستطيعولا،نهايةلىوستكونبداية

1(.1")فارحمنا،إلهناالربأيها،إليكخطئنا":وقالباكياصوتهالشعبفرفع

يسمحلثلا،المقدسةالمدينةخلاصأجلمنليصلىيسوعإلىكقهموتوسلوا

وصلىيديهيسوعرفعحينئذ)12(.بأرجلهمالوثنتونيدوسهابأنللغضبإلهنا

هكذا."ليكن:الجميعفصاح.اللهشعبأجلومنالمقدسةالمدينةأجلمن

."إامين

ذبابيخلقأنيقدرونلاجميغاالمخلوقاتجميع"إن:هناكالعربيوالهامث!63فرج(01)

".ل!هالحمدشيء.بلا

".اللةاصتغفر،سبحانه"اللة:الهامشفينقرا(11)

تقار"."ألئة:الهامشنىنقرأ.39فرج(21)
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والتسعونالسادسالفص

أجلفمن.يسوعيا"توقفجهير:بصوتالحبرقال)2(،الصلاةبعد)1(

ابن،يسوع"أنا:يسوعفأجابأنت".مننعرفأنينقصناشعبناطمانينة

يعودلكىجهدىواعمل)4(.اللهيخافمائتإنسانداود،نسلبن)3(،مريم

ومجد".إكرامكلاللةإلى

وهذا(.)المسيحسيرسلإلهناانموسىسفرفى"كتبالحبر:فاستأنف

لناتقولأنإليكأتوشل.اللهرحمةالعالمإلىويحملأدلهيريدهمافيعلنيأتى

هذاالحقيقة"فى:يسوعفأجابننتظر؟")6(الذياللهمسيحأنتهل:الحقيقة

فاستأفف".بعدييأتيوهوقبليصنعلأنهأنا،لستولكنإلهنا،بهوعدما

أدثةنبئأنكومعجزأتكأقوالكبسببنعتقدنحنحال،أفي"فىالحبر:

بالله،حئالنا،تقولأنوإسرأئيلأليهودئةكلباسمأليكأتوشللهذاوولئه)7(.

لست:نفسىتقفأهامهالذممطأدله"حي:يسوعفأجاب؟"المسيحيجىءكيف

افىا:قائلاإبرأهيمأبانابهأدلهوعدكماالأرضقبائلجميعتنتظرهالذيالمسيح

يحرك،العالممناللةيأخذنىحينولكن.A(ا)االأرضقبائلجميعأباركزرعك

أدله.وابنأدئةأنىيعتقدونالكافرينيجعل.اللعينةالفعنةهذهجديدمنإبليس

الشر"."سورة:الهامىفىنقرا(1)

.اليوممفقودإسباقيمخطوطعنإنكلبزئةترجمةفى9-679فنفرأ2()

".مريمابنعيسىأنا:عي!ى"قالالهاس!:فىنقرأ)3(

"."المسيحيكونمنسيعهالذىالثديدهذانلاحظ(4)

".رسولمرسل"الله:الهامشفىنقرأمئلى(.نبتااللهلكم)سيرسل81:51،18تثرج)5(

اخر؟".ننتظرأمألاتىأنت"هليوحنا:إنجيلفىكماالتاتمالنحرلفهذأ)6(

قبائلتنتظرهالذيالمسيح"لست:ويوأصل.فقطإسراليلفىوالوليالبى:يسوعهوماكل)7(

".الأرض

(A)22:81تك.
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يرحمحينئذمؤمنا)9(.ثلاثينسوىيبقىلابحيثوتعليميأقوالىوستحزف

(11)الجنوبمنفيجىء.شىءكلصنعلأجلهالذي1(0)رسولهويرسلالعالمالله

البشر.علىسلطانهإبليسمنينتزعلأنهعبادها،معالأصنامويدمر)12(،بقدرة

!"كلامهيصدقلمنفطوبى.يصدقونهالذينلخلاصاللهرحمةمعهويحمل

من8ئم،الحب!ثةأوأثيوبيامن23ثثم.نجرانمنشخضا04الإسلاميالتقليدذكر.27فرج(9)

محضد.موتقبلمسلمينوصاروامسيحئينكانواهؤلاء.اليونان

شىء.كلاللةصغ،الله"))رسولأجلمن(01)

ملة.منأي(11)

.laudabلأ3iلاودبليس:لاتينئلسان"فى:الهامىفينقرأ(21)
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والتسعونالسابعالفص

بأناللةرحمةعلئأنعمت،نعليهسيرأحلأن)2(أستحقلاالذى"فأنا)1(

لن.اللهولى،يسوعياتقلق"لا:والملكوالوالىالحبرفاجاب!")3(أراه

الرومانىالشيوخمجلسإلىفسنكتب)4(زماننا.فيالثورةهذهتحدث

".اللهابنأواللهأحديدعوكلنالإمبراطوروبقرار،المقدس

حيثمنستأتىالظلماتلأنيعرينى،لا"كلامكم(:)يسوعقالحينئذ

فكرةكليدئرالذي)6(اللهرسولمجىءفىيكمنعزائيإنالنور.ترجون

يخضنى.مافيكاذبة

إبراهيم.أبانااللةبهوعدماهذألأن،كلهالعالمعلىويسيطرإيمانه"وسينتشر

الحبر:فاستأنفسليما".الله)8(يحفظهبلله)7(،نهايةلاإيمانهانهويعزينيما

بعدهيجىء"لا:يسوعفأجاباللة؟")9(رسولبعداخرونأنبياءيأتي"هل

يولمني،ماوهذا،الكذبةالأنبياءمنكثيريأتيبل،اللهيرسلهمحقيقئونانبياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(9)

محثد"."سورة:الهاسقفينقرأ

عنيوحئاقاله.42ففىووردسبقكلام.27:ايو؟3:61لو7؟:أمر؟3:11مترج

الدين.علىمارققبلمنالأناجيلتحولتهكذأمحضد.عنيسوعمنفصار،يسوع

.44فرج!لسعادتهيا.نبئكلشأنشانه

.89157،021،فرجالروهافط،الشيوخومجلسفلسطينسلطاتبينالمراسلةحول

ماتواالذينال!ئهداءعننقولماذاولكن!ال!هابنيسوعإعلانمنالناسممنعالشاسيةفالسلطة

الاسم:بهذاالتلفظمنمنعواأنهممعتعذبواالذينوالرسل،للأصنامبخوزايقذيواأنورفضوا

أالكلامهذاصبيافطمستوى

فىجاءإذلأنهال!ةرسولمجىء()او:جئةصفاؤنا()أو:صفاثنا:عيسى"قأل:الهامثىفىنقرأ

".دلهالحمد.الدياجمغيفبطودينهالدنيا،أهلمنالسوءاعتقاديبرفعالدنيا

".اللة"رصول:الهاسىفينقرأاذلكعنددئهالحمد

".دلةالحمد.دينهيحفظتعالىلأتهابدئاللةرسول"ديبنالهاسئئفىنقرأ

(.حافظ)أو:"حافيظ"ألدالهام!:فىنقرأ

الأنبياء".خاممةاللة"رسول:الهامشفينفرأ
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ممذرعينفيتخفون)01(،اللهلدنمنعادلبحكميثيرهمالذيهوإبليسلأن

قبلمنعادلبحكمالكفارهولاءيأتى"كيف:هيرودسفقالبإنجيلى".

لخلاصه،بالحقيقةيعتقدأنيريدلاالذكطأنالعدل"من:يسوعفأجاباللة؟"

الأنبياءدوئاالعالماحعقرلقد:لكمأقوللهذا)11(.لهلاكهبالكذبيعتقدأن

فكلوإرميا.ميخازمنفينراهأننستطيعماوهذا،الكذبةوأحثالحقيقئين

c(12)0(يشبههمنيحتإنسان

؟")13(مجيئهتبئنعلامةوافي؟"المسيحسيسفى"كيف:الحبرقالحينئذ

خلقحينإئاهأعطاهنفسهأللهلأن)14(،عجيبالمسيح"أسم:يسوعفأجاب

ساخلق1(،بك)حئامحمد:يا"انتظر:قال.سماوينورفىووضعهانفسهله

أرسلكلك.هديةاقذمهاالتىالخلائقمنكبيراوجمهوراوالعالمالجنة

ولا)16(والأرضالسماءفتزول،صادقةكلمتكوتكون،للخلاصكرسولى

صوتهمالناسرفعحينئذ".المباركاسمههومحمدالأبد!إلىدينكيزول

((.العالملخلاصسريعاتعالمحضد،يا.رسولكلناأرسل،أدله"يا:قائلين

01(

11(

12(

13(

f1(

15(

16(

".عادلال!ةحكم)):الهامشفىنقرأ

".ادمبنى"اوأه:الهامشفينقرأ

".دئةالحمد.الجنسمع"الجش:الهامشفىنقرا

الذىالننئاسمعنيسالونعيسىاليهودمنظانفة"جاءتكبيرا:مقطغاالهامشفىنقرأ

فىووضعهالأزمانآخرفيالنبيخلقتعالىاللة"إن:عيسىفقال".الأزمانآخرفىيعث

فمن.كفهلكوهتهكثرأخلقاأخلقلأجللمأصبرامحضديا:القمحضذا.وسضاه،نورمنقنديل

الكلامكلعلىكلامكيفوقارسلتفإذا.منهبرىءقأناويبفضكمنه،راضفأناشكرضسى

".لئهالحمد.الأبدين(بدإلى"(باقيةأ))أو:باقوشريعنك

vocabiturالمسيحيسوععلىطئقنصقومو،الشعبتةبحسب9:6إلقإلىتلميحهنا nomen

eiusadmirabilis.رعولإنيإسرانيل!فييا:مريمابنعشىمال"ليإذ6::16مرانونقرأ

الصفا(.)سورةأحمد"اعمهبعدييأتيبرسولومبئراالتوراةمنيدكطبينلمامصذفأإليهمأدلة

.44فرج

".ووهابمحث"الله:الهامشفينقرا

إخر.إطارفىولكن5:81مترج
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والتسعونالثامنالفص

وهيم،والملكوالواليالحبرأيضاومضىالشعبمضى،الكلامهذابعد)1(

كليكتبأنالوالىالحبروترجى.وتعليمهيسوعحولالخطاباتأعظميرددون

مجلسقزرلهذا.الواليفعلهماوهذا.الشيوخمجلسإلى،رومةإلى()ويرسلههذأ

ابناواللهاليهود،نبئ،الناصرييسوعيدعومنانلإسرأئيل،إرضاء،الشيوخ

.نحاسمنبحروفالهيكلفىأرالقرهذاوجعل.حياتهلخسرانيتعرضاللة)2(،

ماالافخمسةقرأبةإلايبقلم3(،الجمعمناكبرالقسمذهبأنوبعد

لأنهمخبزبلايومينوظقواالسير،)خبزا(منتعبوأوالأولاد)4(.النساءعدأ

;j1كاومانئئا.العشبفكلوايأخذوا،أننسوأ،يسوعدرواأنرغبتهمفي

أشفق،بذلكيسوععلمفلفا.الاخرينشأنشأنهميمضوا،أنيستطيعون

فأجابجوغا؟((يموتواأنمنلنمنعهمخبزانجد"أينلفيلتس:وقالعليهم

شيئاواحدكللينالكافئاخبزألنشتريتكفىلا(ذهب)دينار"مئتافيلئس:

ماولكن.وسمكتانأرغفةخمسةمعهولذ"هنا:اندراوسقالحينئذقليلا".

علىفجلسوا")7(.الجمع"أجلسوا:يسوعفأجاب؟")6(الجمعهذالمثلهذا

"0)8(وأربعينخمسينفىجماعاتالتبن

".الطاعم"صورةالهام!:فىنقرأ(1)

يتكزر.نف!هالموضوعهو.79فرج2()

1)المعجزةالأرغفةتكثيرخبرهنا)3( n.)مر2؟1أ-41:3)متالأربعةالأناجلتقليدعلىئنى

6:tt- rr9ول؟:.?-ov1ا-ه:6يو؟).

.6:01يو؟9:41لو؟6:44مر؟41:12ت4()

.03فص!))5(

.501-:6يو)6(

93.:6مر؟41:91ت)7(

بل"،أربعين"خمسينكانو!وما"."العئبعلىبلالتبنعلىيجلسوالمولكتهم.4.:6مر)8(

مسفية.روايةفيكؤنالنصوصبرنابايمزج".خمسون،"منة
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كسرثئمأدثة)01(.إلىوتوسلالخبزوأخذ")9(.اللة"باسم:يسوعقالحينئذ

بالسمك.كذلكوصنع)11(.للجمعأعطوهوالتلاميذللتلاميذوأعطاهالخبز

هذهالتلاميذفجمعفضل".ما"أجمعوأ:يسوعقالثموشبعوا.كفهمفاكلوا

فىأنا"هلقائلا:عينيهواحدكلوفركقفة)12(.عشرةاثنتيفملأواالكسر

ثثم.العظيمةالمعجزةهذهبسببمنذهلينجميغاوظلواحلم؟"فىأميقظة

.يتركوهأنرفضوارجلأوسبعيناثنينولكن.منهموأستأذناللهيسوعشكر

(.)13تلاميذلهأختارهم،إيمانهميسوععرففلضا

".أد!ة"بإذن:الهامشفىنقرأ)9(

الإلهئةبكلصتهالأرغفةيسوعكثز...((.وبارك"شكر:يقولالذىالإنجيلمعنىكلضاع1(0)

الفاعلة.

علىالخبزيوزعمنهويسوعيوحنا،إنجيلفى.\9:6لو4؟6:مر؟ا41:9ترج(?\)

.الناس

.6:31يو؟9:71لو؟6:34مر؟41:02ت(21)

(3o)الدياتعارونأوالرباعقالإنجيلفيالعددأنإلىن!ثير.يسوعتبعالذيالجمعمنجزءهمالتلاميذ

تلميذا.سبعونهو



,vr

والتسعونالتاسعالفصل

دعا،الأردنجانبعلىالصحراءمنخفضفييسوع)2(أعتزلولما)1(

وفتح،بقربهأجلسهمصخر،علىجلسوإذ.عشروالاثنىوالسبعينالاثنين

بحيثإسرأئيل،وفيأليهوديةفىجداكبيراجرماأليوم"رأينامتأؤها:وقالفاه

علىغيورالله:لكماقولالحق.اللهمنخوفاباطنىفىيرتجفقلبىزالما

.)3(إسرإئيليحتوكمحب،كرامته

الغضبيحركهآخر،تح!تبلتحتهلاامرأةشابيدتحينأنهتعرفون

بحيثشيئاإسرائيليحبفحينهكذأ.يفعلاللهإنلكمأقول.مزاحمهفيقتل

منأكثرالدنياهذهفىاللةيرضىالذيوماء)4(.الشيهذااللةيدمر،اللهينسى

الشعبنسىإرميا،النبئزمنففىذلك،ومعالمقذس؟والهيكلالكهنوت

غضبهاللهفحزك.العالمفييشبههمايكنلملأنه()بالهيكلفقطوافتخراللة

)6(المقدسةالمدينةيأخذفجعله،بابلملكنصرنبوخذبواسطة،الخاص

المملووونالكافرونبأرجلهمداسوهكذا.المقذسالهيكلويحرقبجيشه

لمسها.منيرتعدوناللةأنبياءكانالتىالمقدساتشرا،

لكىابنهيقتلأناللهأمرهلهذأ.بقليلأكثر)7(إسماعيلابنهإبراهيموأحت

)1(

(2)

(r)

)4(

)5(ة

)6(ة

)7(

".ل!ةالغيرة"عورة:الهامشفىنقرأ

.(9921-6)توالسبعينوألاثينعشرألاثنىبعثة:22الشطرةهي

"أعتبرالذممطالكلامبسببيسوعلأوههنانلاحظ".ومحبغيور"اللة:الهامشفىنقرأ

كرامته.علىغيورفالتةتجديفا".

".قفار"اللةالهام!:فينقرا

.74:ر

يا:93ر

معإسماعلطردإبراهييمإنيقالالمقدسالكتابفى".إسماعيلقربان"ذكر:الهامشفينقرا

ممما(.ا:22)تكللربيقدمهأنواستعذخاضاتجاإسحقوأحب.ي(12:41)تكهاجرأفه
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.)8(قطعتالسكينا!لوفعلولكان.قلبهفىالشريرالحبيقتل

ويعلقأبيهعلىألابنيثوربأناللهسمحلهذأ.أبشالومكثيرأداودوأئحا

كلفوقشعرهأحبفأبشالوم!الرهيباللهلحكميايواب)1(.ويقتلهبشعره

به.شنقحبلإلىالشعرهذافتحولشيء،

يديفياللهفجعلهم،الثلاثوبناتهالسبعةأبناءهأحسث1(ء).البريوأتوب

بمرضضربهبل،وحسبوغناهأبنائهمنلاواحد،يومفىحرمهوهذاإبلشى،

(.)11سنواتسبعخلاللحمهمنيخرجالدودكانبحيثخطير

يباعبأناللهفسمحأبناثه،سائرعلى)11(يوسفأحبيعقوبوأبونا

ابنهافترسالبروحشأنظنبحيثانفسهمأبناوهيعقوبيضللوأن)يوسف(

.)13(سنينعشرفبكاه

علىيدكممذ"لا:إبراهيمأوقففالله22،تكفيأفا.اللةمن.ممعجزةوذلك3.أفرج)8(

".الفتى

.ي18:9صم2)9(

".أتوبقصص"ذكر:الهامشفىنقرأ(01)

A-1؟0أ-249،أ:أى)11( : r.

".يوسفقصص"ذكر:الهامشفىنقرأ(21)

فكرذاكفيها؟يسوعيقاسمهفكيف،ألوهيتهعلىغيورأد!ة:والنتيجة.ممط374،27:تلث())3

!!نابابر
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المئةالفصل

http:// kotob. has. it

تمضواأنيجب،إذن.علىاللةيغضبأنأخاف!الإخوةأتها،الله"حي)1(

لكىعشرةالاثنتيإسرائيلقبائللدىبالحقيقةوتكرزواوإسرأثيلاليهوديةفى

".تأمرناماكلنصنع":بأكينوأجابواالتلاميذفخاف)2(.الضلالمنيخرجوا

النجمةترىساعةمساء،كلوفى.أيامثلاثةلينصوآ"نصلى:يسوعفقال

ثلاثالرحمةونطلبمراتثلاثالانبعدنصلي،دلهالصلاةساعة،الأولى

التلاميذ:فأجابألاخرين".خطايامنخطورةأكثرإسرائيلخطيئةلأن،مرأت

هكذا!""ليكن

والرسلالتلاميذجميعيسوعدعا،الرابعاليومصباحوفى،الثالثاليوموبعد

كلفىتذهبونالآخرينوأنتمويوحنا)3(،برنابامعىيبقىأن"يكفى:لهموقال

وضعتالفاسلأن،بالتوبةفتكزرونل!إسرائيل،وأليهودية)4(السامرةمناطق

علىالسلطاناللة)6(أعطانىلأنالمرضىعلىفصلوالتقطعها.()الشجرةقرب

//:httpا")7(علةكل kotob. has. it

الطريقةعنالتلاميذسألواإن،معلم"يا)هذا(:كتب)8(الذيذأكفقال

)'I;

;r)

()r

(4)

(6)

)7(

مهار".اللة،حى"ال!ة:ثئم".المغربصلاة"سورة:الهامشفىنقرأ

بأنيؤبنونأناشاالضلالعننأبعدوأ:ا26ففىكماهناواضحةوالتلاميذالرسلمهضة

ملكوتبأنالطريقفى"بشروأ:أخرىرسالةعنيحذئناأي:01تولكن.اللههويسوع

فيبدو،التوبةحولتعليماتن!معوت01.فبينماانإلىنشير".أقزبالسماوات

الروحتة.الحياةأ!حوملحقايقذمراهئاالكاتب

فحزفوأالآخرونأقا.أقوالهوفاهميسوعمزكاتم"برنابا"مع"الحبيب"التلميذيوحتائعتبر

بعدهم.جاؤواوالذينهمالأناجيل

".)إصراثل)ها:كمامحزفالا".الأرضأقاصى"إلى:الأعمالسفرنمقويتواصل8.:اأع

.39:لو؟301:ت

".معطى"الله:الهامثىفينقرأ

.01:8ترخ23؟:4ت

برنابا.أى
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)الإنسان(يخسر"حين)9(:يسوعفأجاب؟"يجيبونفبماذايتوبونبهاالتى

وأ؟لتأخذهاليدأو؟لتراهالوبىاءإلىوحدهاالعينتلتفتهل،دراهمهكيس

ويستعملالوراءإلىيلتفتكقهالجسمبل.شكبلاكلا،عنه؟ليسألاللسان

)هذا(:كتبالذيفأجابصحيحا؟"هذأألش!.يجدهلكىنفسهقوىكل

الصخة".كل))

".التوبةحول"بيان:الهامشئنقرأ)9(
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والأولالمئةالفص

.http://kotob.أأ has

)فينأ(حسىكلفعلىالرديثة.الحياةنقيضهي"التوبة:يسوع)1(فقال

وتجاه.الألمنضعاللذةفتجاهيخطأ:حينيعملهكانمانقيضإلى2يتوبأن

وتجاهالسهر.النوموتجاهالأصوام.القصوفوتجأه.الدموعالضحك

والطمع،صلاةإلىالحكاياتولتتحول.العفةالفجوروتجاه.النشاطالبطالة

".زكاةإلى

نتألم،أنيجبكيف:يعلموهمأنمنهمطلبوأ"وإن:كتبالذيفسأل

كيفأعفاء،نبقىأنيجبكيف،نعملأنيجبكيف،نصومأنيجبكيف

صالحةتوبةيصنعونوكيف؟يجيبونفماذا،الزكاةونمارسنصلىأنيجب

؟")2(يتوبونكيفيعرفونلاكانواإن

،الجوابملءعليهسأجيببرنابا.ياحسن،سؤال"هذا:يسوعفأجاب

أقولهللوأحدأمولهوما.عائمبشكلالتوبةعناليومأكلمكلهذا.اللهشاءإن

باللهحئااخرشىءأيمنأكثرتتمأنيجبالتوبةأنإذنفاعلموا)3(.للجميع

قواعدهمنهتنتزعبناءكل:تشبيهفيواكفمكم.باطلةتوبةتكونوألا.وحده

:يسوعفقال"."صحيحالتلاميذ:فأجابصحيحا؟"هذاأليسدمازا.يسقط

قاعدةيخسر،إنسانيخطأفحين.خلاصلاوبدونهألئة.خلاصناقاعدة))

.)4(بالقاعدةيبدأأنيجبلهذأ.خلاصه

مهانين،يروكمأنيحتملونلاأنهموعرفتمخدمكمأغاظكمإن:لى"قولوأ

هكذا:لكموأقول.شكبلاكلا،لهم؟تغفرونهل،أجرهمخسروألأنهمبل

".الوبة"سورةالهامث!:فيلقرا(1)

الودة؟"يعرفلامنيتودي"يمف:الهامىفىنقرأ2()

(r)الأثال(.)حطبة31:37ت

.القارئيحتذبومو،الوبةصالكلامهدانلاحظ(4)
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تحشرخير،كلعدو،فإبلشى.الجنةخسروالأنهميتوبونالذينتجاهاللةيفعل

السبب؟تعرفونهلابدا.الرحمةيجدلمولكنه.جهنموربحالجنةخسرلأنه

خالقه.يبغضبلأبذا،أدئةيححتلالأئه
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والفانيالمفةالفص

يرغبماخسرإن.طبعهحسبأيتصزف(حيوانكل:لكماقول)1("الحق

،يتوبأنحقايريدالذيفالخاطئلهذا،.خسرهالذيالخيرعلىيتحشر،فيه

فحينوهكذا،.خالقهضذفعلهعمانفسهيعامببأنكبيرةرغبةيرغبأنعليه

يركعهوبل.جهنممناللةيحررهأنأوالجنةيطلببأنيتجزألن.يصلى

سبب،بلاأغاظكالذىالخاطئهوهذا،رثاياا:مصلياويقولاللهامامخجلا

منلافعل،عماالعقابيدكمنيطلبجاءإذا!يخدمكأنعليهوجبساعة

ياتريد،كماقاصص،عاقت.بخلائمكالكافريشمتلئلآ،عدوكإبليسيد

11.أناهوالذىالشقئيستحقهمابمقدارالألممنأبذاتعطينىلنفأنت!رث

عدلا.يطلبمابقدررحمةاللهفييجد،الموقفهذافىالخاطىلبثفإن

بحقيدعوداودأبانالأن،الخاطئيضحكأنفظيعأقداسانتهاكإنه"حقا

وجعلهابنا،عبيدهأحدملكتبنىمزةوذات")2(!الدموع"واديالدنياهذه

لدىحظوتهفزالت،التعيسذاكغشقلصاأنوحدث.يملكماكلعلىسيذا

فيهاالتىالطريقةفىكماحياتهطريقةفيكبيرةشقاواتتحملوهكذا،الملك

يضحكالرجلهذامثلا!أتظنون.بعملهيومكليكسبهكانمماوعزىاحتقر

حينلقتلهالملكبهعرففلو.شكبلا"كلأالتلاميذ:فأجاب؟"واحدةلحظة

وليلا".نهاراسيبكىأئهالمعقولمنبل.نعمتهزوالمنيضحكيراه

أتهاوياأأبدئعذابمنمعئهدلأنه،للعالمالويل":وقاليسوعبكىحينمذ

دفعهالذيالتعشىوأنت.الجنةووهبك،ابنهمثلإلهنااختاركاالتعيسالإنسان

)بالعيش(عليكوحكم،الجنةمنفطردت،النعمةخسارةفىسقطتإبلشى،

كلمنكيهربوحيثبالمشفة،إلاشىءعلىمنهتحصللانجسعالمفى

".التوبةفىلمالأ"سورةالهامث!:فينقرا(1)

.العبارةهذهوردتحيث74فرج.اللا-لينىحسب847:مز2()
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ناهوشزهووما،يضحكفالعالم،ذلكومعدائضا.تخطالأنكصالحعمل

اللهسيحكم:قلتمكمالهسيحصلإذا،.الآخرينمنأكثريضحكالخطأةأكبر

خطايأه.يبكىولايضحكالذيالخاطئعلىالأبديبالهلاك
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والثالثالمئةالفص

.الموتمنالقريبأبنهعلىأببكاءمثلالخاطئبكاءيكونأن"يجب)1(

النفسعلىتبكىولاالنفستركتهبدنعلىتبكىأنت!المجنونل!نسانيا

الخطيئة!بسبباللةرحمةتركتهاالتى

ماكلببكائهيستعيدأنسفينتهتغرقالذيالملأحأستطاعلو:لى"!ولوا

يخطأ:لكمأقولفالحقذلك،ومع.انقطاعبلايبكىحقا؟يفعلفماذاخسر،

يحصلشقاءفكل.الخطيئةعلىبكىإذاإلاشىء،علىيبكىمزةكلالإنسان

إبليسمنفتأتىالخطيئةاما.يفرحأنعليهلهذا.خلاصهأج!!مناللهمنيأتىله

لايضزهمايطلبالإنسانأنبهذأاعلموا!يحزنلاوالإنسان،الإنسانلهلاك

".يفيدهما

قلبهلأنيبكيأنيقدرلاالذيذاكيصنعماذارب،"يابرتلماوس:فقال

يذرفونالذينجميعبرتلماوس،"يا:يسوعفأجابالبكاء؟"عنغريب

بكواذلكومع،دمعةعيونهمذرفتماأناسهناك.اللهحى.يبكونلاالدموع

الأرضتةالعواطفأحتراقهىالخاطئفدموع.الدموعيذرفونألفمناكثر

الملحكما،الخطيئةمنالنفسيحفظألاحتراقهذأإنبحيثالوجعبقوة

بقدردموعاالحقيقئالتائبأدله)2(أعطىفلو.الهريانمنعليهيوضعمايحفظ

الذيالمزاجبعضالرغبةهذهتحرقلهذا،.اكثرلأرادماء،البحريحتويما

بالبكاءيجهشونالذيناماماء.نقطةالمتقدالتنوريحرقكمايخرجأنيود

حمله.يخفتمابقدرسيرهفىيسرعالذيالحصانمثلفهم،بسهولة

".التوبةفىبكاء"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

.((وفابال!ه)):الهامشفىنقرأ2()
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والرابحالمئةالفصلى

k الباطنئةالعوأطفعينهالوقتفىيمتلكونأناسهناكالحقيقة)فى)1(

،الدموعمستوىفعلى.وحدهإرمياهكذا؟هومنولكن.الخارجئةوالدموع

".الدموعإلىينظرمماأكثرالألمإلىاللهينطر

اخرشيءعنيبكىحينالإنسانيهلككيف،معلم"يايوحنا:قالحينئذ

ثثم،رداءهتحرسأنهيرودسمنكطلب"إن:يسوعفأجاب؟"الخطيئةغير

يبكى"ولماذا:يسوعفقال)كلا".)يوحنا:فقالتبكى؟"فهلمنك،أخذه

يدمنيأتىشىءكللأنيريد،مالهيكونلاحينأوشيئا،يخسرحينالإنسان

لش!،المجنونالإنسانايها؟)3(يخضهبمايتصزفأناللهيستطيعألااللة؟)2(

اخر".شىءأىبسببلا،تبكىأنيجبوبسببها،الخطيئةإلالك

.الإنسانمعإطلاقالهشبهلااللهأنكلهاأليهوديةأمام"أعلنت:متىفقال

".الإنسانيشبهفهو،يدانلئةكانإن.اللهيدمنيتمبلالإنسانإنتقولوالآن

فجهلوا،الطريقةبهذهضقوأوكئيرون!هتىيا،ضلالفيأنت":يسوعفأجاب

ظاهرها.إلىلاالألفاظمعنىإلىينظرأنالإنسانفعلى.الكلماتمعنى

يكلمأنالفةأرأدحينأنهتعلمأما.أدلةوبينبينناترجمانهوالبشريفالصوت

لئلأأدئةيكفمناولا،موسىياأنت"كفمنااباونا:صاحسيناء،جبلعلىآباءنا

وأفكارالبشر،طرقعنبعيدةالله"طرقإشعيا:بالنبىيقولوأدثة؟")4(نموت

(".)الأرضعنبعيدةالسماءمابقدرالبشرافكارعنبعيدةأدله

البكماء".بىالحرمان"سيررة:الهامشفىنقرأ1()

".أد!هعندشيء"كل:الهامشفىنقرأ2()

شىء".كلمالكاللة،ألئةسبحان،اللة"سبحان:الهامشفىنقرا)3(

(t)02:91خررج.

.8-55:9إشرج5()
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والخامسالمئةالفص

ذلك،ومع.أصورهحينأرتعببحيثجذأعظيمأدله)1(المجالهذأ"فى

عنبعيدةوالوأحدةتسع،السماوأتعددإنإذنفأقول.عنهأتكلمأنيجب

مئةخمسبعيدةطريقها)2(أنوالحال.الأرضعنبعيدةالسماءمابقدرالأخرى

بينالعلاقةتساويسماء،.وأولالإبرةرأسبينالعلاقةإنلكمأقول،إذن.سنة

.السماواتجمعإلىبالنسبةعينهالشىءونقول،الثانيةوالسماءالأولىالسماء

هىالسمأوأت،جميععظمةإلىتزادحينالأرضعظمةفكلذلك،ومع

هذهقياسبلاهىأمارمل.حبةمثلبل،الإبرةرأسمثلالجنةإلىبالنسبة

حقا"."نعمالتلاميذ:فأجاب؟"العظمة

الله،أمامصغيرشىءكل،نفسىأمامهتقفالذيالله"حي:يسوعفقال

التىالرملحئاتنحتاجبحيثالمزاتمنبعددأكبروأدئه)3(!الرملحئةمثل

كانإنفانظرواذلك.منأكثربل،والجنةالسماوأتجميعلنملأنحتاجها

.الأرضعلىيقفالطينمنقليلهوالذيالإنسانوبيناللهبيننسبةمنهناك

لكمتكونأنأردتمإذاالمجزدة)4(،الألفاظلا،المعنىوافهمواجيدافتنبهوا

".الأبديةالحيأة

إشعيا:النبىقالكماحقا.ذاتهيعرفأنيقدروحده"اللةالتلاميذ:فأجاب

فينكونوحين.صحيح"هذأ:يسوعقال".الإنسانحوأسقعن(خفى)إنه))

.((مالحةماءبنقطةالبحرالدنيا،هذهفى،نعرفكمااللهنعرفالفردوس

".اللةعظمة"سورة:الهامشفينقرأ(1)

وفي(91)بركرتأورشليمتلمودفىنقرأهماذأد،سنة005هىالسماوينبينالطريقمسافة2()

الإسلامى.التقليد

(.xالله"حىوقرأنا:وسبق".اكبر"ألئة:الهامشفىنمرا)3(

.71فرخ.الحرفأي()4

".خفى"اللة:الهامشفىنقرأ.45:51إش)5(
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الخطيئة،علىفقطالإنسانيبكىأنجب:لكمفأقولحدينىإلى"وأعود

فييشاركالذيذاكيبكيكيفولكن6(.)خالقهاللهيتركيخطأحينلأنه

علىتسودواأنأردلمإذاالنار.يعطىالجليدكمايبكي؟والولائمالقصوف

".عليهاأدلهيسودهكذالأنه،أصوامإلىالقصوفتحولواأنجب،حواسكم

"بدأتم:يسوعفأجاب؟"عليهيسودحساللهعند"هلتداوس:فقال

الإنسانعندهل:لىلولواذلك...!مثلهواللههذا...عندهالئه:تقولون

واحدحىيوجد"هل:يسوعفقال"نعم".التلاميذ:أجاب؟"أحاسيس

على"أنتم:يسوعفقال"كلا".التلاميذ:فأجاب؟"الإحساسفيهيعمللا

الإنسانيقعوحين؟والأعرجوالأخرسوالأصمالأعمىإحسأسفأين.خطأ

:الإنسانتصنعأشياءثلاثة"هناك:يسوعفقالالتلاميذ.فتحيرإغماء؟"فى

خلق:تعلمتموكما.الخاضةحياتهوأحدولكل،البدن،الإحساس،النفس

غدالهذا.الإحساسخلقكيفبعدتعلمتمماولكنكموالجسد،النفسإلهنا

منوصلىاللة)7(يسوعشكر،كلامالهذابعدشيء".كللكمأقول،اللةشأءإن

!""آمينمنا:كلفقال.شعبناخلاصأجل

".خلق"ألئةنقرأ:وسوف".خالق"اللة:الهامشفينقرأ)6(

فقط.وإنسانإنسانهو:يسوععنالكلامفيالطريقةهذهدائفانلاحظ)7(
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والسادسالمفةالفص

.تلاميذهمنهفاقترب،نخلةتحتيسوعجلسالسحر)2(،صلاةبعد)1(

يخمقمأفىيضلونكثيرون،حضرتهفينفسىتقفالذىالله"حي:فقال

نأالبشرمعظميؤكدبحيثمتحدةهىوالبدنوالإحساسفالنفسحيأتنا.

لانشاطهاحمسب)النفس(تقسموحيد.واحدشىءهماوالإحسأسالنفس

أقولالحقولكن.والعقليةوالنباليةالحسمعةالنفسفيسضونهاجوهرها،حسب

بدونعاملةنفساوجدوأأينللبلهاء!يا.وتعيشتفهمذأتهاالنفسهي:لكم

اقتربإنسانعندكماإحساسبلاالنفستوجدقدولكنأبدأ.شكبلا؟حياة

".الإحساسعنهفتخفىالموتمن

.ماتالإنسانيكون،الحياةالإحسال!يتركحين،معلم"يا:تذاوسفقال

لأنها،الانسانيموتالنفستمضىفحين.بصحيحلش!"هذا:يسوعفأجاب

الخوفأثرعلىفيمضىالإحساساثا)3(0بمعجزةإلاالجسدإلىتعودلا

للذةالإحساسخلقفالله.بهتشعرالذيالكبيرالوجعأوالنفسبهتحسقالذي

المعرفةمنوالنفسالطعأممنيعيشالجسدكمالأجلها،إلأيعيشلاوهو

حرمأنبعدبهيحشالذيالسخطبسببالنفسعلىالانيتمردهو.والحب

يعيشأنيريدلاالذيذاكأنبمكانالأهميةمن،إذن.بالخطيئةالجئةلذةمن

أقولالحق؟تفهمونهل.الروحيةباللذةيغذيهأن،البدنئةباللذة()الإحساس

والجليدبالئلججهنمفيعليهحكم،الله(الإحساس:)أيخلقهأنفبعد:لكم

،القوتمنهوأنتزعالطعاممنحرمهحينولكن.ألئةإنهقاللأنهالمحتملكير

الكفار؟عندالإحساسيعملكيف:ليفقولوأ.يديهوعملأدلهخادمأنهعرف

".النفس"سورة:الهامشفينقرأ(1)

".الله"حى:الهامثيفىونقرا.الأناجيلفىنجدهلاماهذا2()

".خالق"ألثه:ئثم".النفسالله"خلق:الهاس!فىنقرأ)3(
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لهذا.اللهوسريعةالعقلويتركونيتبعونهلأنهمألثة،مثلفيهمأنهفيشكلا

صلاحا.يفعلونولارجسايصبحون
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والسابعالمئةالفص

الطعامأنيرىفالذى.الصومهو،الخطيئةعلىالندميلىشيءفأول1("لهذا)

هكذأ.الموتيخافلأنه،يمرضلئلايتركهثئم.اكلهلأنهاولأيندم،أمرضه

حين)2(خالقهاللةضذيخطأجعلتهاللذةأنعرف.يفعلأنالخاطئعلىيجب

يحرمههذالأن،التصزفأساءلأنهفيندمالدنيا،هذهخيراتفىإحساسهتبع

جهنم.فىالأبدئالموتويعطيه،حياتههوالذياللةمن

نأفعليه،ليعيشالدنياهذهخيراتيستعملأنالإنسانعلىأنبما"ولكن

نأترىفحينرئه)3(.اللةويعرفإحساسهإماتةإلىليبلغالأرضعلىيصوم

بألمنضعربل،لذةنأخذلاحيتالجحيمحالةأره،الأصواميرفضالإحساس

الجتةمنرملحئةأنبحيثعظيمةهىالتيالجنةملذاتلهوبئن.لهحدودلا

تكتفىأنلكفخيرهادئا.يلبثالطريقةبهذهالدنيا)4(.ملذاتكلمنأفضل

فيشىءكلمنفتحرمالصغيرةالأشياءبكتمسكانمنالكثير،لتنالبالقليل

.العذابات

أرادالبزخ.فىالعأئشالغنىتتذكرأنعليكحسنأ،صيائاأردت"فإذا

أئا.الأبديةفيماءنقطةمنفحرمالدنيا،هذهفييومكلوليمةأفضللنفسه

لاملذاتالأبدثةفىلهفكان،الأرضهذهعلىبالفتاتأكتفىالذيلعازر

.)الجنةفيلهاحدود

".الصيام"سورة:الهامشفينقرأ(1)

".حى"اللة:ثتم".خالق"اللهالهاس!:فىنقرا2()

".سلطان"اللة:الهامشفىنقرأ)3(

(f)176فرج.

"."الخيراتعنبل""اللذاتعنيتكفملالوقاأننتذكر.42فرج.3أ-ا6:19لو)5(
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صالح،عملكليدئرأنيحاولإبلشىلأنفطنا،التائبليكنولكن))

خادممنوتحؤلعليهتمردالتائبلأن،الآخرينلدىمماأكثرالتائبولدى

الصياميمنعأنثمنمنكلفهمهماالشيطانيسعى،إذنمتمرد.عدوإلىأمين

ويعيشمريضافيسقطمفرطصومإلىيدعوههنا،ينجحلاوحين.المرضبعقة

عنفقطيصوميجعلهأنيحاولهنا،ينجحلموإن.الملذاتفيذلكبعد

دالمأ.ويخطأأبذاياكللاالذيبذأكشبيفاليكونالجسديالطعام

نفسهويملأ،الطعاممنجسده)الإنسان(يحرمأنلرجسإنه!الله"حى

هل:لىقولوا)6(.منهمأفضلنفسهمعتبرايصومونلاالذينفيحتقركبرياء

بهايعملونلاالذينويعتبريتبعها،الطبيبيجعلهالتىبالحميةالمريضيفتخر

يمارسلأجلهالذيالمرضعلىيحزنبالأحرىبلكلا.،بالحقيقة؟مجانين

يحتقرأنولا،بالصوميفتخرلاأنالتائبعلىلكم:أقولوكذلك.الحمتة

.يصومبسببهاالتيالخطيئةيبكيأنبل،يصومونلاالذين

يكتفيبل،مميزةأطعمةلنفسهيعطىلاأنيصومالذيالتائب"وعلى

يرفس؟وحصانيعمقلكلبمميزةأطعمةالإنسانيعطىفهل.الخشنبالطعام

.بالصوميتعققمافىيكفيكمهذا.ذلكنقيضيعطيهبل.شكبلاكلا،

.-4ا:41رورج.آخرهدففىوإنالرسولبول!معبرنابايلتقىهنا)6(
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والثامنالمئةالفص

مننوعينهناكأنفكماالأسهار.عنلكمسأقولمااسمعوا"ولكن)1(

تناملابأنالأسهارفىتفطنواأنيجبكذلك،النفسونومالجسدنوم،النوم

خطيرا.ضلالايكونفهذامستيقظا)2(.الجسديكونساعةالنفس

بهيصدمولئلأيمشى،وهوحجرايصدمرجلهذا:تشبيهفىلىقولوا

التلاميذ:فأجاب؟الرجلهذامثلحالتكونفما.رأسهبهيصدمقدمهبعد

يسهرمن:لكمأقولفالحق.أجبتم"حسنا:يسوعفقال".ومعتوهبائس"هو

علةمنأخطرالروحعقةمابقدرصعبفالشفاء.معتوههوبنفسهوينامبجسده

،يناملا،حياتهرجلهوالذيجسدهلأنالبائسهذايفتخروهكذاالجسد.

حياته.رأسىوه،تنامنفسهأنشقائهفىيدركلاحين

تقزتسهر،التىفالنفس.الرهيبوحكمه)3(اللهنسيانهوالنفس"رقاد

تتقتل،أنهاوتقزلشء.كلوفوقشىء،كلأجلمنشىء،كلفيهواللهبان

الصوتأذنهافىدومايدويذاكعند.ورحمتهاللهنعمة،زمانكلوفىدوئا

خا!ملأنالدينونة،إلىتعالوا،الخلائقأيتهااا:جلالهالخائفالملائكئ

الله.خدمةفيالبقاءعلىتعتادفهىلهذا،".يدينكمأنيريد

الشمس؟نورأمنجمةنورتنظروأأن؟تفضلونماذأ:لى"قولوأ

نستطيعلاالنجمةنورعلىلأننا.معلميا،الشمس"نور:أندراوسفأجاب

فبمخافةرمل.حئةأصغرفنرىالشمسنورعلىأما.القريبةالجبالنرىأن

".الشمسنورعلىواثقينونمشيالنجمةنورعلىنمضى

".النوم"سورة:الهأمشفىنقرأ(1)

روحهيناملاأن(ينوم:الأصل)فىينامولابالبدنتعالىال!ةيعبدمنعلى"لزبم:الهامشفىنقرا2()

".دئهالحمد.البدنمع

".والرحمنهدىاللة)):ئئم".حكيم"اللة:الهامثىفىنقرا)3(
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والتاسحالمئةالفص

تحتالنفسمعتسهرواأنيجبهكذا:لكمأقول"وأنا:يسوعقال)1(

ذلك،ومعالجسد.بأسهارتفتخروالاولكن.إلهناهىالتى،هذهالبرشمس

يستحيلولكن.الإمكانبقدرالجسدنوممننهربأنيجبأنهجدافصحيح

.الأعمالوواجبالأطعمةتثقلهماوالبدنالإحساسلأنكليانتجنبهأنعلينا

نأويتجنب،الأعمالمنجذأالكبيرالعدديتجنبقليلا،ينامأنيريدفالذي

كلقليلاينامأنل!نسانيحق:نفسىتقفأمامهالذيأدلهحىكثيرا.ياكل

النسيانهذأمثل.الرهيبوحكمهأدئة)2(ينسىأنأبدالهيحقلاولكن،ليلة

".النفسرقادهو

لنايبدوهذا؟اللهنتذكرأندومانستطيع"كيف:سألكتب)3(الذيوذلك

برنابا.يا،الإنسانيتحملهشقاءاعظمهو"ذاك:وقاليسوعفتأوهمستحيلا".

همالذينأما)4(.خالقهاللةيتذكرأندومايستطيعلاهو،الأرضهذهفعلى

نأيقدرونلابحيث،الكثيرأدلهنعمةنورمنففيهمدوما:فيتذكرونهقديسون

ألله.ينسوا

حجرتسويةع!ىيعملونالذينأولكرأيتمهل:ليقولوأذلك"ومع

الغيرمعيتكلمونبحيثمتواصلةممارسةفىالضربكثيرأتعفمواإئهمخام؟

أنتمفافعلواالحجر.يشتغلالذيالمقصإلىينظرواأندونيضربونوهم

شقاءعلىكاملبشكلتتغفبواأنأردتمإذاقديسينتكونواأنفيارغبوا.هكذا

ماءنقطةعليهاتسقطحين،الحجارةأقسىيفككالمأءبأنشكفلا.النسيان

(.الغافلين:)بل"الغافلون"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

الحمدالنمق(فىكماالقيمةالا:"والقيامةأد!هالنف!ينوثميفضلأنيجوز"لا:الهامشفىنقرأ2()

".حكيم"الله:قليلوبعد".اللة"حى:ذلكوسبق".لئة

بعد.فيمايردوالاسمبرنابا،أى)3(

".أدله"هدىثئم".خألقأدئة)):الهامعىنىنقرأ()4
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انهتعرفونلالأنكمالشقاء؟هذاعلىتتغفبوالملماذاتعرفونهل.طويلةمذة

تخطأفأنت،الإنسانأئها،هديةالأميرلكيقدمحينهذا:لكمفاقول.خطيئة

يقترفون،اللهينسونالذينأولثكوهكذأ.ظهركلهوتديرعييكتغمضجمن

(.)والرحمةالموأهب،لحظةكلفي،ألئةمنينالالإنسانلأنذنبا،ايضا

".ورحمنوهاب"ال!ه:الهامثىفىنقرأ)5(
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والعاشرالمئةالفص

شكلانعم،؟)2(اللهقبلمنلكمأعطيتلحظةكلأما:ليقولوا)1("والآن

لكم:أقولالحقالحق.تحيونبهاالتىالنسمةدومايمنحكمفهو.ذلكفي

")3(دله"الشكر:يقولأنقلبكمعلىوجب،النسمةجسدكمينالمزةكل

إلىنبلغبهاالتىالطريقةفعلمنا.معلميا،حقيقىحق"كلاميوحنا:فقال

إليهاتبلغوالنلكم:أقول"الحق:يسوعفأجابالمغبوطة".الحالةهذه

يرغبأنالإنسانعلىأنفىشكلا(.رئنا)اللةبرحمةبل)4(،البشريةبالقوى

هذهمنتأخذونهل:المائدةإلىوأنتيملىفقولواإثاه)6(.اللهليمنحهالخيرفى

لا:لكمأقولوكذلك.شكبلاكلا،تروها؟أنحتىتريدونلاالتىالأطعمة

جدا)7(،قديرفاللهالقداعة،فىرغبتمإنترغبوا.أنتريدونلاكنتمإذاتنالون

ننتظرأنيريدإلهناولكنعين.رفةمنأقلوقتفىقذيسينيجعلكمبحيث

والوهاب.الموهيةإلىالإنسانيتعرفلكى،نطلبوأن

شكلا؟الهدفعلىبالقوسالشدعلىيتمرسونالذينأولئكرأيتم"هل

يشذوهاأنيريدونلافهمذلك،ومع.جدوىبدونمرازأيشدونهاأنهمفى

نأتريدونالذينوأنتم.الهدفيدركواأندومايرجونبل،جدوىبدون

ذلك،علىتأشفواتنسونه،وحينأيضا.هكذاأصنعوادوما)8(،اللهتتذكروا

2(

6(

7(

8(

الهامشفىنقرأ

الهامشفىنقرأ

الهامشفىنقرأ

الهاس!فىنقرأ

الهامشفينقرأ

الهامشفىنقرأ

الهامشفىنقرأ

الهاس!فىنقرأ

".الولايةسورة

".وفابال!ه

".دثةالحمد.تعالىد!ةيشكرأنالقلبعليلزميتنقسكفما

".دتهالحمدخيرا.(يتبعالا:تتبعأنعليكلزمخيرالكاللهيجعلأنتريدإذ

".ومعطىسلطاناللة

".رحمناللة

.إ(ئمدااللة

ail LS-U)).
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لكم.قلتهماكلإلىالوصولنعمةاللةفيعطيكم

نإمأأنهبحيثبالآخرالواحدجذامتحدانالروحئوالسهرفالصوم;)

النفسصوميقطعالإنسانيخطأفحينأيضا.الصومينقطعحتىالسهرينقطع

لالأنه.الجميعونفسنفسنادوماوتصومتسهرأنيجب،إذن.اللهوينسى

//:httpيخطأ.)1(أنلإنسانيحق kotob. has. it

نقومأندومانستطيعلابأننافصدقونىوالأسهأر،الجسديالصوم"أما

والنساءوالشيوخالمرضىمثليفعلوأأنيسعطيعونلاأيضأوالجميعبها،

واحدكلليختز،إذن.النحيفةالبنيةوأصحابوالأولادوالمسافرينالحوامل

رجلمعيتماشىلاالولدلبال!أنفكما!قياسهح!سبلباسهيختاركماصومه

للاخر.موافقةتكونلاقدالواحدوأصوأماسهارهكذاالثلانين،فى

((أدلهالحمد(.المحزمالشىء)أو:الحرميعملأنلواحديجوز"لا:الهامشفىنقرأ9()
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الليلفيالسهرإلىليدفعكيممجهودهكليمارسفإبليس.احذروأ1()"ولكن

كلمته.وتسمعواتصلواأن،اللهبامر،عليكميجبساعةبعد،فيماتناموالكي

؟"العظاملكمويتركاللحمأصدقائكمأحدياكلأنيسزكمهل:ليقولوا

إ"مهينابلصديقا،ندعوهلاالإنسانهذأمثل.معلميا"لا،:بطرسفأجاب

الذيذاك،الحقيقةفى.بطرسيا،صحيحتقوله"ما:وقاليسوعفتأوه)2(

يصلىحينالنعاسمنرأسهيثقلأوسينامضرورفيهومماأكثرجسدهيسهر

الخطيئة.هذهبسببمذنبوهو)3(خالقهيهينالتعشىهذأ.أدلةكلاميسمعأو

لهيطيبكماويصرفهاللة،يعطيهأنيجبالذيالوقتيسرق:سارقهوبل

له.يطيبذلكماوبقدر

الخمرزالتومايشربوا،لكىأعداءهإنساناعطىفاخرةخمربرميل"من

نأتظنونفماذا.ليشربسيدهأعطىالحثالةإلىوصللماولكن.صالحة

يجلدهانهفىشكلا؟أمامهالخادمويكونبذلكيعلمحينالعبدهذاسئديفعل

بالإنسانيفعلماذا،واللهالدنيا.هذهشرائعحسبعادلسخطفىويقتله

الويل؟الشريعةودراسةللصلاةوأردأها،للأشغالاوقاتهأفضليستعملالذي

أيضا!منهاائقلهووبصاالخطيئةبهذهمثقلقلبهالأنللدنيا،

أصوام،إلىوقصوفكمبكاء،إلىضحككمليتحوللكم:قلتحينإذا،

عليكميجبأي.سمعتمماكلاعيفاظثلاثةفيأوجزتأسهار،إلىورقادكم

لأننا،القلبمنالبكاءهذأيأتىأنيجبولكن،الأرضهذهعلىدوماتبكوأأن

لئلآلسهرواوأن،الإحساسعلىلتسودواتصومواأنيحبخالقنا.أدئةأغظنا

(".)إنسانكلبنيةمعالجسدوسهروالصومالدموعتتوازىأنويجب.تخطأوا

".الزمان"سورة:الهامشفطنقرأ(1)

أالدموعيذر!،يبكىيتنهد،،يتأوه:برإنفييسوعحالةتعيسة2()

".خالق"الله:الهامشفىنقرأ31(
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)2(.نفوسكملتقوتواواعشابثمارعنتبحثواأن"يجب:يسوع1()وأضاف

معوانتظركملإلهناأصلىإذن،خبزا.نكلولم)3(اسلامثمانيةمضتفقد

حسبسئة،ستةأو(،)أربعةأربعةوالتلاميذ،الرسلكلفذهببرنابا")4(.

.يسوعمعلبث)هذأ(كتبالذيوذاك.يسوعكلام

ستكشفهاعظيمةبأسرارأعزفكأنأريدبرنابا،"ياباكيا)6(:يسوعفقال

البكاءأترك،معلم"ياباكيا:)هذا(كتبالذيذأكفقال".أمضىحينللعالم

فأجابكثيزا".تبكىانبكيليقفلا،ونبتهأدثةفولئانتاما.خطأةلأننالنا،

الناسأنلو.علىيجبمابقدرأبكىأنأستطيعلابرنابا،يا،"صدقني:يسوع

ولتئهدتالجئة،فييرىكماالدنياهذهفياللهرأيتلكنتاللةسضونىما

بأنيومافكرتفمابرىء.أنا:يعلماللهولكن.الدينونةيومفيأخافلنبأنى

خطفتلكنت،اللهأدعلمأننىلو:لكماقولبل.حقيرخادمغيرنفسىأعتبر

ترىوهكذاالدينونة)7(.قبلإليهاأمضىلنولكنى.الدنياأتركحينالجئةإلى

//:http.أبكىلأجلهالذيالسبب kotob. has. it

(1

2(

3(

C

5(

6(

7(

لأنبلالأنأجيل،تقولكمالالمتايسوعاننعرفسوف".عيسىلمأ"سورةالهاس!:فىنقرا

الدينونة.صاعةينتظربلحالأ،الجئةيدخللنولهذا"."إلفااعبروهالناس

.311فرجالفقرأء.عيشوتلايذهسوعيعيش

.99فمنأنطلاقا"الام"الثمانيةهذهنح!ب

.يسوعبرفقةيبقىومويمضونالآخرون.يسوعسزأمينهو

:6مررج".عئةيتة،اربعة"أربعةلا،اثنيناثنينتلاميذهيريلأنيسوعاعادالأناجيلفى

4(.51:0)اعوسيلابولسثتم2(.2-!11:5)أعوبرنابابول!مضىإذفعلواوهكذا7.

كلتا.المرفوضة"يسوع"ألوهةعنلكلاميهيننايسوعبكاء

"قأنونبرنابانفسهسمىالذيالمؤمننسىهلالسماء؟إلىوصعودهيسوعبقيامةنفعلوماذا

"؟الإكلان
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تلاميذياحدبيدساباعهذا،لأجلكثيزاسأضطهدانيبرنابا،يا،"اعلم

اللهلأناسمىتحتسيقتليبيعنىالذيذاكأنمتكدأنابلدينارا.بثلاثين

وبماانا)8(.أنه)الناس(يظنبحيثتحويلاالخائنويحولالعالممنينتزعنى

العالم.فىالعارهذامعطويلاذلكمعسأبقى،سيئةميتةيموتأنه

يفعلوالله.العارهذاينزعالمكزس)9(،اللهرسولمحضد،يأتىحينولكن"

وعندئذالأجر:سيعطينىالذيهوفهذا.المسيححقيقةأعلنتلأنيهذا،

!"المشينالموتهذأعنغريبوأنىحىأنىيعلمون

لأخنقه!"اللئيمهذأهومنلىقل،معلم"يا:كتبالذيذاكفأجاب

اخر)01(.أمزانصنعأننستطيعولاهكذا،يريدفالئة."اسكت:يسوعفاجاب

فأجاب".تتعزىلكيالحقيقةلهاقلأمى،تحزنفحينهذا:اصنعولكن

("0)11اللهشاءإن،معلمياهذا،كل"سأصنع:كتبالذي

علىمكانهويموتيسوعإلىيهوذايتحول216-217:ففىنقرأسوفماهنانعرف)8(

مانونفىنقولكماخلاصنا"أجلومنأجلنأ"منماتيهوذا!الكبيرةللفرحةيا.الصليب

فىنقرا.اخر"لباشا"وأثخذحالتهتركراهببلمسيحئ،هوهذا،يقولوالذى.الإممان

حافبظ(.الا:"حافظ"اللة:الهامش

".اللةرسول"محفدالهاسثئفىنقرأ)9(

مسبفا.تقزرالذىالمصيرهوالمكوب،هوالقدر،اموضديد"0أدئة"تقذرالهاسى:فىنقرأ1(0)

:41)يوالآبيحبلأنهإرادته.مملءراحيسوعإنتقولالتىالأناجيلعنبعيدوننحنكم

.مملءالموتإلىراحفالمسيح.المعارضةكلوالقدرالإكراهتعارضالمحثةأنوالمعلوم31(،

إرادته.

الهاسثىفطنقرأمأهذا(11)
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منكبيرةكميةاللةبإرادةووجدواالصنوبر،بعضالتلاميذ)1(وجلب

نأرأواوالتلاميذالرسلولكن.يسوعمعاكلواالظهر،صلاةوبعد)2(.البلح

يسوعفهذأهمالدنيا.هذهقريباسيتركيسوعيكونأنوخافوا،حزينبرنابا

معكمسأبقى.أترككمفيهاالتيبعد)3(الساعةجاءتماتخافوأ."لاقائلا:

بالتوبةفتكرزوالتمضواأعلمكمأنالأنإذنفيجب.الوقتمنقليلا)4(أيضا

إسرائيل.خطيئةاللةيغفر)6(لكىلكم،قلتكما(،)إسرائيلفيمكانكلفى

شجرةكللأن،التائبولاستما،البطالةمننفسهمنكموأحدكل"ليحفظ

كرما)8(،مدينةساكنمزةامتلكالنار)7(0فىوتلقىتقطعصالحاثمراتثمرلا

السيدجاء)9(سنينثلاثخلال.جميلةبتينةمزروعبستانكانالوسطفىو

قالثمزأ،تعطىالموضعأشجارسائرأنرأىوإذثمرا.التينةهذهأعطتوما

فأجاب".فائدةبدونالأرضتحتلفهي،رديئةالالشجرةهذهاقطع11:للكرام

لافأنا.اصمت11السئد:فقال".جميلةشجرةفهى،سئديياتفعل"لا:الكرام

11".فيهفائدةلابجمالأهتم

2(

3(

6(

7(

8(

C

".التوبة"سورة:الهامشفىنقرأ

هوكماوالبلحالصنوبرأو(2010)فالعشبيثلون:نباتئونهموالتلاميذيسوعأننلاحظ

هنا.الأمر

.(1:)13"الساعة"جاءتيوحنا:إنجيلفىماعكسهنانقرأ

ذلكوبعد.32-33:اrيورج"قليل".لفظمعالسزقيالعث!اءبعدالخطبةإطارفىنحنهنا

المحبة.وصئةتاتي

.001فرج!الأرضأقاصىإلىفتصل""الرسولبشارةاما.إصائلتنعدىلايسوعبشارة

".رحمن"الله:الهامشفينقرأ

:28متنقرأحيننقولهاذاولكن.001ففىالقولهذاورد؟39:لو؟301:مترج

؟".الأمجميعوتلمذوا"فإذهبوا:91

.أى:5إلقإطارهوذاك

لكىل!نسانمهلةيعطىالذممطاللهأناةطولحوليسوعأعطاهمثلهر6-7.:13لورج

نفسه.المسيحيسوعفهرالتينةعنيدافعالذىالبستاليئأتا.يوب
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دارفىغرستكنت.التينةمنأشرفوالبلسمالنخلأنتعلمأن"يجب

ماأنهماوبماغاليا.كلفتنىبجدرأنليأحطتهمابلسمونصبةنخلنصبةبيتى

كلتيهما.بانتزاعهماأمرت،بيتىأمامالأرضويعطليفسدورقابلثمراأنتجتا

؟فائدةبدونوكرمىبستانىوتحتلالبيتعنبعيدةتينةعنأعفوهل،والان

خصب،منأكثرالحقل،رب"يا:الكرامقالحينئذ".أحتملهلاماهذاكلا.

الأرضخصوبةمنوأخففالآغصان،أشذبفأناأيضا.السنةهذهفانتظر

"أفعل!السيد:فأجابثمرا")01(.فتعطىوحجارةضعيفاترابافيهافأضع

ثمرا".التينةتعطيأنوسأنتظر

.((لنافاشرحه.ربياكلأ،))التلاميذ:فأجاب؟"المثلهذافهمتم"هل

الجافة.الأرضتفضلالتينةأنهنانتذكر(01)
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شريعته.هو)3(الكراماللة)2(0هوالسيد:لكمأقول"الحق:يسوع1()فأجاب

الإنسانهووالبلسم.إبليسهوالنخل.والبلسمالنخل،الجنةفيدئةكان،إذن

علىحكمكافزأ،كلائايقولانكانابل،صالحةأعمالايثمرألموإذ.الأول

الدنيا،فيالإنساناللةجعل،والآن.وطردهمالبشرفيوكثيرالملائكةمنكثير

كماشيئاينتجفلاالإنسانأما)4(.فريضتهبحسبكلهاتعبدهالتيخلالقهوسط

ل!نسانولاللملاكيغفرلملأنه،جهنمإلىويرسلهخاطربطيبةسيقتلعه.قلت

شريعةتدخلتولكن.زمنإلىوالإنسانالأبدإلىالملاكعاقبولأنه،الأول

منهفتؤخذيبتلىأنفيجب،الحياةهذهفيكثيرةخيرات"ل!نسان:وقالتالله

الخير".يفعللكىالدنياهذهخيرات

علىإلهنأحكم:لكمأقولالحق(0)يتوبأنالإنسانمنإلهنا"وإنتظر

كما،ليعملالإنسانولد11:ونبتهأدثةصديقأتوبقالبحيثبالعملالإنسان

ونرتاحانسعد1أبونا:داود،أدلهنبىوقال".ليسبحوالسمكليطير)6(العصفور

قولوا.وضعهحسبواحدكلليشتغل،إذنا)7(.ايديناأعمالمننكلحين

يصنعأنيجبفماذابأيديهما،اشتغلاابنهوسليمانأبونادأودكانإذا:لى

؟"الخاطئ

.http://kotob.أأ has

".التنبلتوبة"سبررة:الهامشفىنقرأ(1)

لك".ما"الله:الهامشفىنقرأ)2(

(اي:1)5المسيحيسوعفهوالحممتةالكرمةأما.اللههوالكزاميوحتا،إنجيلفى)3(

بنىإلأاللةأمر(تخالفالا:تخالفونلاالمخلوتات(:)بلمخلوقات"كلالهاس!:فينقرأ(4)

".للةالحمد.ادم

".وثوابصبرر"الله:الهامشفىنقرأ)5(

".يسبهح"والسمك:برإنوأضاف.اللالينيحسب5:7أى6()

.كلا(:)أوماالإنسانقنعإن:الزبورفىداود"قال:الهامقفينقرأ.اللا-لينتةحسب821:2مز)7(

".دثةالحمد.الرلايةلهموييئرلهمخيرايكونلاحلالأ،بيدهكسب
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بالفقراء".خاصهذاولكن.نشتغلأنحسنمعفم،"يايوحنا:فأجاب

تعلمألاولكن.أخرشيئايصنعواأنيستطيعونلالأنهم"أجل،:يسوعفأجاب

وسائروالشمسخيرا.ليكون)8(فريضةأقيمنحزايكونأنيجبالخيرأن

استحقاقلا،إذن.آخرشيئاتصنعأنتستطيعولااللةبأمرمكرهةالكواكب

عرقمنيعيشالفقيرالإنسان11:يقللم،بالعملأدله)9(أمرحين:ليقولوا.لها

ليطيرالعصفوركما،ليشتغلالفقيرالإنسانولد11يقل:لموأتوبااإجبينه

وقال1(.ا)0أخبزكتاكلجبينكابعرق1:ل!نساناللةقالبل".ليسبحوالسمك

الأمر.هذأمنيعفىإنسانايكنلممنولهذا،.ليشتغلولدالإنسانإن:أتوب

آخر.شىءولاالبطالين،جمهورهوفالسبب،الثمنغالىشىءكلكانإذا

ونحن.كبيرةوفرةالعالملعرفالبحر،صيدأوالأرضفلاحةفىاشتغلوافلو

الرهيب.الحكميومفى(العالمفى)-فيهالنقصعنحسابانؤديأنيجب

".دلهالحمدخيرأ.يكونلااختياربلاكانومابالاختيار،يكونماشىء"خير:الهامشفىنقرا)8(

".وحكيممعطى"اللة:الهامثىفىنقرأ)9(

.والصلاةالصوممع،للرأهبالعملأهمتة.3:91تك(01)
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دونيعيشأنيريدلكىالعالمإلىبهجاءالذىماقليلاالإنسانلى)1("ليقل

ليسإذا.شيئايصنعأنيستطيعولاعريانا،ولداثهالوأضحمنشيئا)2(.يعملأن

الرهيب.اليومفىحسابايؤديأنوعليه،وكيلبلوجد،ماسيدهو

شبيهاالإنسانيجعلالذىالمشينالفجوركثيزاتخافأن"عليك

إلىتذهبأنتستطيعلابحيثمنكقري!ثعدوكلأنcالعجمبالحيوانات

وبسبببالفجور!هلكواالناسمنكمأيضا.هناكإلىيأتىأندونجهة

نوحفقطونجا.اللةرحمةتأقي()أنقبلالعالموهلك،الطوفانالفجور)3(جاء

وهرب،شريرةمدنثلاثاللهأفنىالفجوربسببشخصا)4(.وثمانونوثلاثة

أقولالحق)6(0بنيامينقبيلةتفنىكادتالفجوربسبب(.)ابنتيهمعوحدهلوط

خمسةكفتنىلماالفجور،بسببماتواالذينجميعأحصىأنأردتلو:لكم

.((ايام

"الفجور)7(:يسوعفأجابالفجور؟"معنىمامعفم،"يا:يعقوبفقال

يعودفلاوعواطفهالإنسانفهمفتجتاح،العقليوجههالاجامحةحثرغبة

الإنسانيحتحينصدقونى،.يكرهأنعليهيجبمافيحت،نفسهيعرف

النفسبالخليقةيوحدلأنهزأن،فهو،إياهوهبهاللهلأنلا،يخضهلأنهشيئا

http:// kotob. has. it

".الشهواتخبثمنالتوبه"سورة:الهامشفىنقرا(1)

لاالأنهم(لأثهتعتمدون)وعليه(الدنيافىأتيمم.ممااخروفيادم،بنى"يا:الهامشفىنقرأ)2(

".لثةالحمدشينا،يعملون

".دثةالحمد،لوطقومنوح،قوم"ذكر:الهامثىفىنقرأ)3(

(t)الرواياتمنفهو83العددائا.ىا:6تكرج.

.2-هاء:91تكر!5()

.يأ:02تضرج)6(

(v)الشهوأنثة"بيان:الهامشفىنفرا."
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"زنيتقائلأ:النبىبإشعيااللةينوحلهذاخالقها)8(.باللهتتحدأنيجبالتى

تقفحضرتهفىالذىاللهحى")9(.ألبلكوأناإلئفعودي،عديدينعشاقمع

،الخارجفىسقظلما،قلبهفى،الإنسانباطنفيالفجوريكنلملو:نفسى

الجذور.تقتلعحينتموتالشجرةلأن

)امرأة(كلولينس،خالقهلهوهبهاالتىبالزوجةالإنسانليكتف"إذأ

مدينةفىيعيشوهوالنساءالإنسانينسى"كيف:أندراوسفسأل".أخرى

هذأأنفىشكلا،أندراوس"يا:يسوعفأجاب؟"منهنكبيراعددأتضتم

إثم!كلتمتمقاسفنجةالمدينةلأن،المدينةفىيعيشمنعلىصعب

".أدلة"حى:نقرأثم".وثوأبخالق"إله:الهاس!فىنقرأ)8(

بر.إنفىكماإشعيالا،اللاتينيةحسب(ا:)3إرمياهوالوأقعفى)9(
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الأعدأءيحاصرجنديمثلحفايحياأنالإنسانعلىيجب)1(،المدينة"في

فليدفع،هكذا.الناسخيانةدوماويخافنفسهعنيدافعهجومكلفى:حصنه

الذيالإحساسوليخف،الخارجمنتأتيهالخطيئةإلىدعوةكل،قلتكما

شىء.كلفوقالأوساخفىيرغب

فىخطيئةكلأصلهىالتىعينهيلجملمإننفسهعنيدافعكيف"ولكن

يتاكدالجسدعينىمنحرممن:حضرتهفينفسىتقفالذياللهحى)2(.البدن

الدرجةفىفينالهاعينانلهالذيذاكأما.الثالثةالدرجةمنصعوبةينالأنه

//:http.السابعة kotob. has. it

خير.رجلوكانيبكىأعمىرأىإيليا)3(.النبئزمنفىحدثما"إليك

أستطيعلالأنى،أبكياا:الأعمىفأجابهأخي؟11يا،تبكى"لماذاإيلئا:فسأله

فأنت.الرجلأتهاتبكالا1قائلا:فاستأنفإيلياأماا.اووليهاللهنبيأرىأن

اللهولئأرىأنالخطأمنهللىاقلا:الأعمىفأجابتخطأ".تبكىحين

ليساهذأ1إيليا:فأجابا(؟االسماء)منالناروينزل)4(الموتىيقيمالذيونبته

1(

2(

3(

".العيرتوبة"سورة:الهامشدىنقرأ

؟31:6يهوذاومةمثلعثر،الاثيالآباءوصاتق،الخطشةيبوعالع!تحول5:82ترج

الحمد،الشهواتخباياكلسبب"العين:الهامشفىنقرأ.7:2؟4:6ي!تاكرومئةثتم؟41:5

".الله"حىثئم:لئة".

(.الأعمى)أو"والعمىإيليا"كلامالهامث!:فىنقرأ

يفعلوهكذا،البىيفعلهكذا.الميتأقامواللةصقىهو.الأرملةابنوأقام.2.:71ما!ارج

نبى.منأعظمليسالذىيسوع

أنمعيسوعيفعلهلمماوهذا.يحزمهلموإليهجاءمنعلىنازاإيلياأنزل.أ.:ااملرج

لمنالسببيكونقدانتهرهما".))؟يسوعموقفكانما.9:45لورجهذا.منهطلبوأالتلايذ

ياتىلمالآبأرسلهالديالمسيحيسوعأنيعرفوالمسيح.ضعفأنهالمسيحيسوعيعرفلأ

الذينيقتللكىالسيفيستعملأنيسوعأدأرولا(.71-3:61)يوليخلصهمبلالاسليهلك

52(.:26)متيؤخذ"بالسيفبالسصياخذ"من:يهاجمونه
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البشروجميع.مثلكإنسانهو.تقولمماشيئايعملأنيقدرلافإيليا.بصحيح

110)6(واحدةذبابةيلدواأنيستطيعونلامعا

خطيئةعلىوبخكإيلئالأنرجل،ياهذا،"تقول:الأعمى"فاستأنف

أخي،يا،الصحيحتقولليتك"ياإيليا:فأجابا!اتبغضهأنتولهذاأقترفتها.

فغضبالكلامهذاالأعمى)سمع(اللة".لأحببتإيلياأبغضكنتلولأنى

،الحالفىانصرف؟اللهأنبيأءنبغضحيناللهأنحث.كافرأنت.اللهاحى1:وقال

كمببصيرتكترىأنأخيياتستطيع":إيليافأجاب".أسمعكأناريدلافأنا

إيليا.ترىلكىالنطرفىترغبأنتالجسد:بعينى)الإنسان(ينظرأنشرهو

نأتريدإبلشى،فأنت.انصرف11:الأعمىفأجاب".نفسكمعتبغضهولكئك

11؟م5155!//5!؟أأ"".)7(اللهولىضدأخطأتجعلنى

تريدالذيبدنيلأن،أخيياحقعلى"أشماباكيا:وقالإيلئاتنقد"حينئذ

ليكانوإنحتىأراكانأريد"لا:الأعمىفقالأدله".عنيفصلكترأهأن

تتكلملا"أنت:الأعمىفأجابإيلئا".أنىأخىيااعرف11إيلئا:فقال".عينان

فقالاللة".نبىإيلياهوالحقيقةفىأخى،ايا1إيليا:تلاميذفقال".بالصدق

11".اعمىصرتوكيفأناقبيلةأيمنلىفليقل،اللهنبىكان"إن:الأعمى

.3iفر!ما.مزةمنكزتكزرآ5)6(

برإنفى.يسوعمقامإلىإيلئارفعالأنأجيلفي.يسوعشأنشانه"الله"وليفهونبىإيلئاأن.مما)7(

الطئبة؟البشارةالأصلىومعناهالإنجيلهذأفما.ذلكمنأقلإلىبلإيليا،مقامإلىيسوعأحدر

!هذهoiبشافأكط
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نظرتلأنكالنظرمنإلهناحرمك!لاويقبيلةمنأنتأاإيليا:)1("فأجاب

حينئذالمعبد".منوقريباالهيكلإلىداخلاكنتساعةامرأهإلىرديئةنظرة

لو.كلمتكحينخطئتلأنى،ووليهاللهنبئيا،لىاغفر11باكيا:الأعمىقال

أناأماأخى،ياإلهنا)2(،لك"ليغفرإيليا:فأجاب".خطئتكنتلمارأيتك

رأيتنىلو.نفسىأبغضمابقدراللهأح!ثفأنا.الحقيقةلىقلتأنكفأعرف

11.اللةبل)3(خالقكهوإيليافلش!.اللةسمحلا،رغبتكلهدأت

فابك.خالقكعنبكملتلأنى،إبليسبحسبك"أناباكيا)4(:إيلتا"وقال

.الكذبمنتميز()أو:الحقترىيجعلكالذيالنورهذالكليسلأنهأخىيا

منكثيرونلك:أقوللهذا،.تعليمىاحتقرتلماالنور(،)هذألككانفلو

فالأفضل.البعيدمنذلكلأجلفيأتوننىيروأنيريدونكلامىيحتقرونالذين

بالخليقةيسزالذيذاكلأن،عينانلهميكونلاأنخلاصهمأجلمنلهم

قلبهفيصنمالنفسهصنعاللة،فيسرورهيجدأنيحاولولا()كانتمهما

11".اللهوترك

http:// kotob. has. it

(1

2(

3(

الجسد".صنم"سورة:الهامشفىنقرأ

وتا(ه:2)مر"خطاياكلك"مغفورة:للمخقعقالالذىالمسيحيسوعلا،النبىيتكلمهبهذا

)%يالإنسانأبنأن"سأريكم:أضاف)71(الخطايايغفروحدهأدثهأنمعتبرينالكتبةتشكك

المخلع،شفىحينعلامةوأعطاهم)19(الخطايا"يغفرأنسلطانله(الإنسان،المسيحيسوع

بيتك"إلىواذهبفراشكواحملقم:اقول"لك:أدئةفممنالخارجةبالكلمةبلبالصلاةلا

.(21)آ"فراشهوحملالرجل"فقام:ال!ريعةوالنتيجة(.11)1

خلقوبهاللةابنولكئه.يفعلأناستطاعلمانبىمجرديسوعكانولو.صحيحهذا،يخلقلاالييى

خألق"."ألله:الهامشفىنقرأ1(.6:ا)كوالأرضعلىوماالسماءفىماكل

)تنفد(إيلئاعنيسوعيفترقلاالبكاءفى

".هوكان"مهما:أو
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التلاميذ:فأجابإيلئا؟"قالهماكلفهمتم"هل:وقاليسوعتأوهحينئذ

الدنيا".هذهفىقليلونالأصنامعئاداننعرفحين)6(ونندهشفهمناه"أجل

".ثيابنأمننخرخ"حرفئا:)6(
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إسرائيلبنوأرأدقصير،وقتفمنذ.الحقهو"قولكم:يسوع)1(فقال

منهمفكثيرون".قلوبهمفىالتىالأصنامعبادةفحققوااللة)2(،يعتبرونيأن

بأنىيعترفونحينكلهااليهوديةعلىأسيطرأناستطيعلأنى،تعليمىاحتقروا

أقيمولا،البراريوسطالفقرفىأعيشأنأريدلأنىمجنونأنىيعتبرون.الله

نشاركالذيالنورنقدر!التعيسل!نسانيا.الرفاهيةفيالأمراءبينالدوامعلى

واولياءوالأنبياءالملائكةفقظفيهتشاركالتىالنورونحتقر،والنملالذبابفيه

.وأصدقاؤهالله

فييقعالاعليهيستحيل،عينهيرأقبلا"من:أندراوسيالك"أقول

هىاعينياباكيا)4(:()وقالبحقإرمياالنبىتكقم،المجالهذافيالفجور)3(.

لكىربنا)6(اللهإلىداودأبوكمصفىعظيمةوبحرأرة(.ا)انفسىيسبىسارق

كانإن:ليفقولوا.باطلهونهايةلهماكللأن)7(،الباطلتريالئلأبعينيهيميل

كلاالدخأن)8(؟يشتريكىيصرفهماهلخبزا،بهماليشتريدرهمانلأحد

الإنسانليعملإذاالجسد.إلىشيئايحملولاالعينينيؤلمفالدخان.شكبلا

اللهفيعرف،بصيرتهبنظرالداخلوفيعينيهبنظرالخارجفييبحث:كذلك

".الخالقعنفتبعدهتضلهولاهدفهالخليقةتكنولا.إرأدتهومرضاةخالقه

النور"."سورة:الهامشفينقرا(1)

برناباياشكزا!أصنامعابديكونالإلهىالكلمةالمسيحيسوععبدفمن.171فننيجةهىها2()

ي!وع!سزامين

".دثةالحمد.الهوةششمنيخلصلا(عينيه)أو:عينينيحفظا"من:الهامشفىنقرأ)3(

.يسوعومنهم،يبكونالأنبياء(4)

Oculus:اللاتينىحسب3:51إرميامراثى)5( meus depraedatus est animam meam

".خالق"اللة:ثئم".أدلة"سلطان:الهامشفينقرأ)6(

اللا-دينئ.حسب911:37هز)7(

.الدخانومصير201:4مزرجيعود.ولاالنارمنيخرجهو)8(
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لأجله،صنعهالذىاللةفينسىشيئاالإنسانيرىمرةكل)1(،الحقيقة"فى

حينفتنسىله،تذكزاتحفظهلكىشيئاصديقكأعطاكفإن.خطيئةتكون

يتذكريعودفلاخليقةيرىحين،الإنسانيفعلهكذأ.تغيظه)2(،إليهتنظر

خالقه.أدثهجميلينكرحينفيخطأ،بهحباخلقهاالذيالخالق

يحتهافهو،الرجللصالحخلقهاالذياللهونسيامرأةنظرفمن"لهذا،

هكذأ.يحبالتىظكيشبهمنكليحببحيثفجورهفيفيضفيهاويرغب

//:httpذكرها.حفظمنيستحىالتىالخطيئةهذهولدت kotob. has. it

يقدرلاالذيإحساسهعلىوسيطر،لعينيهلجاماالإنسانوضعإن"ولكن

لاالسفينةأنفكما.للروحخاضعاالبدنيصبح،لهيقدممافيإلآيرغبأن

.الإحساسبدونيخطأانيستطيعلاالبدنكذلك،الريحبدونتتقذمأنتقدر

يدذماهذا.الصلاةأجلمن)3(الحكاياتيتركأنالتائبعلىيجب"ثئم

كلمةكلفىيخطأفالإنسان.اللهمنأمراقبلمنهذ!يكنلمإن،العقلعليه

دواءوهي.النفسمحاميةفالصلاة)5(.بالصلاةالخطيئةيمحواللهساعة)4(باطلة

فىالفسادمنفتمنعهالبدنوملح،الإحساسولجام،القلبدفاعوهى.النفس

حياتنا!يداهىالصلاة:لكمأقول.الخطيئة

)الصلوة(."الصلاة"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

صديفك".شسىالىءإلىتنظر"حين:المعنى)2(

النرهات.فيوقتهمالنأسبضئعحينرهباليئإطارهو)3(

36.:21تر!(4)

كانإنولكنالخطايا؟يغفرأننبياكانولوإنسانيقدرفكيفغفور"."اللة:الهأمشفىنمرأ)ء(

عبرج.بلىالخطايا؟يغفرأنيقدرألا،وأبنهأدتةكلمةالمسيحيسوعهوالذىالإنانهذا

14،...أ:24؟غل2:أبطا:3،
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شفىقديكونلأنه،الدينونةفىنفسهعنيدافعيصلىالذيفالإنسانولهذا

الرديثة،الشهواتإصابةمنقلبهوحمى،الأرضهذهعلىالخطيئةمننفسه

وينالالبز،فيبدنهفيسلك.اللهشريعةفيإحساسهعلىمحافظاإبليسواغاظ

//:http.يطلبماكلأللهمن kotob. has. it

نأالإنسانعلىيستحيلصلاةبدون.حضرتهفىنحنالذياللة"حى

نأجرحعلىوكمأ،لأعمىخبرهيرويأنأخرسعلىكماالخير،يصنع

،يتحركأندوننفسهعنيدافعأن(إنسان)علىوكماعقاقير،بدونيشفى

فى.ملحبدوناللحميحفظوأن،دفةبدونيبحروأن،سلاحبدونيهاجموأن

.http)شيئا(.يأخذانيستطيعلالهيدلامن،الحقيقة // kotob. has. it

فماذأسكر،إلىوالطينذهبإلىالزبالةيحولأنالإنسانأستطاع"لو

صنعفيإنسانكلانشغل"لكانالتلاميذ:فأجاب.يسوعوصمت؟"يصنع

العادة،صلاةإلىالإنسانيحوللا"لماذا:يسوعفقالوالسكر".الذهب

شك.بلاكلا،)به(؟يهين!لكيالوقتأدلهوهبههل؟القصصيرويبأنالبلهاء

كيفالإنسأنعرفلو!اللهحىليحاربه؟لخاضعلهمدينةيعطىأميرفأقي

لا!التعيسللعالميا.تكلمومابأسنانهلسانهلقطع،الباطلبالكلامنفسهتتشوه

عينه،الهيكلفيبلالهيكلأروقةلحتولكنيصقوالكياليومالناسيجتمع

نستطيعلاأشياءذلكمنأسوأهووما،الباطلالكلامذبيحةإبليسهناكفيتسله!

نستحي.أندونعنهانتكقمأن
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تتقئلأنتستطيعتعودفلاالبصيرةيضعف:الباطلالكلامثمرهوهذا)1(

مئةيحملأنيستطيعلاقطن،أوقيةيحملأناعتادالذىفالحصان.الحقيقة

.الحجارةمنرطل

فإبليس.الممازحاتفيوقتهيقضىالإنسانأنهوذلكمنأسوأهووما

يبكىأنيجبوساعة،الصلاةخلالالذاكرةفى،الممازحاتهذهلهينقل

يضحك.وهوغضبهيحرك،المغفرةوينال)2(اللهرحمةيحركلكىخطاياه

ويتكلمونالممازحاتيروونللذينفالويل.الهلاكإلىويرسلهيعاقبهفالله

.)3(منهفائدةلاكلائا

منه،فائدةلاكلامايتكلمونوالذينيمزحونالذينيمقتأدلهكانإنولكن

الذينحالةتكونوما؟القريبعلىويفترونيتذمرونالذينحالةتكونفما

أستطيعلا!النجسللعالمياإطلاقا؟منهبذلاأمروكأنهاالخطيئةمعيتعاملون

.)4(اللهمن)أنت(ستنالهالذيالعقابأتخيلأن

بسعركلامهيجعلأنعليهوجب،يتوبأنأراد"منلكم:أقولوإنى

بلاأحدلا؟الذهببسعرإنسانكلاميشترى"قمن:تلاميذهفأجاب."الذهب

ان11:يسوعفأجابابخيلا!اسيصبحأنهفىلاشك؟توبةيصنعكيفثئم.شك

كلمعنىأعطيكمأنيجبهلإذا.أرفعهأناستطيعلابحيثجداثقيلقلبكم

//:http".الكلام"سورةالهام!:فىنقرأ(1) kotob. has. it

قهار"."الله:الهامشفىنقرأ2()

الكاتب.عرفهاألىالرهبانيةللحيأةأنتقادهو)3(

تعالىأدلةيعذبكيفأعرفانأقدرلا(،الخبيثةللدنيايا)أو:الدنياخبيث"يا:الهامشفينقرأ()4

".للهالحمد.بك
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لا.أسرأرهمعرفةنعمة()وهبكمالذىاللهأشكرواذلكومع؟كلماتىمنكلمة

ذهبا.يرمىأنهيتكفم،حينيتختل،انبل،كلماتهيبيعأنالتائبعلىإنأقول

منكانإذاإلايتكفملافهو،الضروريةللأمورإلأالذهبيصرفلاأنهوبما

،جسدهيضرماعلىالذهبيصرفلاأحداأنوبما.يتكفمأنالضروري

نفسه.يضزبحيثيتكقملاهكذا

".معطى"ألئة:الهامشفىنقرأ)5(



027

والعلثلرونوالحاديالمئةالفص

http:// kotob. has. it

قولوا،المسجلويكتبعليهيقبضمجرمعلىالوالييحكم"حين)1(

يناسببمابمخافة"يتكفمالتلاميذ:فأجاب؟"الرجلهذايتكفمكيف:لى

ماقولإلىيسعىبل.الوالىيرضىلامايقولبألايحذر.نفسهيخونلئلأ

نفسه.يخسرلئلأيفعلأنالتائبعلىيجبماهذأ)):يسوعفأجاب".يحرره

يفعلهالذيالخيريكتبواحد:مسجلينمثلملاكينإنسانكلوهبفالله

لسانهليراقب،الرحمةينالأنالإنسانأرادفإنالشر)2(.يكتبواخر،الإنسان

الذهب.يراقبمماأكثر

".السامع"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

خيرمنالناسيعملماويكتبان(ملاكان:)أوملكانآدمبنىإلىتعالىالله"عطاء:الهامشفىنقرأ2()

".معطى"الله:ثتم".د!هالحمدشر(.)أو:والشر
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الجحيمالبخيلنهاية:لكمأقولفالحق!صدقةإلىفليتحولالبخل"أئا)1(

شىءأييملكأنالبخيلعلىيستحيللأنه،الأرضقلبالرصاصنهايةكما

فىنفسيتقفالذياللةحىلكم.سأقوله؟السببتعرفونهل.الجنةفى

ماكل".سوايإلهالاا:بأعمالهيعلنفهوبلسانهالبخيلصمتإن:حضرته

أينإلىولاهوجاءأينمنيعتبرأندونهواهعلىيصرفهأنيسعىيملك

فقولوأ.يموتحينشىءكلويتركعريانا)2(العالمإلىجاءأنهمع،يذهب

ثمراأرسلتموماكأسيادبهفتصرفتمتحرسونهبستاناهيرودسأعطاكمإذأ:لى

لى:فقولواالثمار)3(ليطلبوأيرسلهمالذينالمرسلينطردتموإن،هيرودسإلى

لكم:وأقولشك.بلانعم؟البستانهذاعلىملوكانفوسكممنتجعلونأما

له.اللهوهبهاوالتىيملكالتىالخيراتإلهنفسهيجعلالبخيلالإنسان

نأيستطيعولا،اللذةمنيعيشمثلهوهو.الإحساسيشربهعطحثق"البخل

تكديسإلىويسعى.بالخطيئةخسرهأنبعدعنهخفىالذياللةفيلذتهيجد

نفسهيرىبحيثجذأقوى)والبخل(.خيرهيعتبرهاالتىالزمنئةالأشياء

كما.التوبةنعمةيمنحالذي)4(اللهمنتأتىالخاطئتوبةلأن،اللهمنمحروما

(11.)اللهيمينمنالتبذلهذاايأتىا:دأودأبونايقول

http:// kotob. has. it

الثقى(.)أو:"الأسيرتوبة"سورة:الهامثىفىنقرأ(1)

2(.1:ا)أي"أمىبطنمنخرجت"عريأئا:أيوبكلامرأجع2()

تريرسلالنهايةوفيي(.12:33)متالكرمفىا!العماحوليسوعالرتمثلنقرأالخلفيةفى)3(

"وقتلوهالكرمخأرجفى"ورموهالكزامونفأمسكه38(،)آ""ابنهاللة،هوالذي،الكرم

برإنتحدث.أورشلمخارج،المدينةخارجصلبحبنليسوعحصلالذىهذاأمأ93(.)آ

،360،848،ترج.أيامهفىيعيت!الكاتبوكأنمرهمنأكثرذكرالذيهيرودسعن

901.

يشاء".هنيهدي"اللة:ثتم".بالئةإلاحول"لا:الهامثىفىنفرا(4)

اللاتينى.حسب77:11مز)5(
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نأيجبكيفتعرفواأنأردتمإذاالإنسانهومالكمأقولأن"يجب

يديهورفع."بكلامىإرادتهنوصلأنمنحناالذياللهاليوملنشكرولكن.يتوب

برحمتك،خلقتناحينالذيأنت،والرحمنالقديرالإلهالرت"أتها)6(:وصلى

كلآلكنضكرالحقيقئ)7(،رسولكوإيمان،عبيدكنحن،إنساندرجةمنحتنأ

خطايانا)8(،فنبكىحياتنا،زمنكلوحدكلكنسجدأنونريدحسناتكمن

يجهلونالذينونعلمكلمتكوندرسوالصومالصدقةونمارسونصفى

فأنت،.خدمتكأجلمننفوسناونميتبك،حئاالعالممنونتألم،إرادتك

لأجلأولياءكخلصتكما،العالممن،البدنمن،إبليسمنخفصنا،الربإتها

والأنبياء".الأولياءجميعوحبخلقتنا)9(،لأجلهالذيرسولكوحبحئك

((!الرحمنإلهناياهكذا،ليكن.رثياهكذا،"ليكندوما:التلاميذفأجاب

هوبل،الرحمةويطلبالتوبةالىيحتاجإنسانيسوعأنخصوصا،للصلاةمعنىمنكز)6(

".الؤابهوالرحمنهوشىءكلعلىالقادراللة"سبحانالهامث!:فىنقرأ.ضعيف

الملاة!كانتلهذا".الحقيقى"بالرسولالاممانوالتلاميذيسوعنال،الخلقمع)7(

(A)2(.5:1كر)2"الخطينةيعرفلم"يسوعانمع

ثئم".حافظ"أدئة:الهامشفينقرا"."رسولكالخليقةهدفوكأنمرازاتكزرتعبادةهى)9(

".ورحمنسلطان"ألئة:وأخيرا"."رسولك
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بعدتلاميذهسحرايسوعدعا)3(،الجمعةصباحالنهار)2(،طلوععند)1(

الذي،الإنسانهوماليهمأقول)4(اللهشاءوإن"لنجلس،:لهموقال،الصلاة

يسوعفاستأنف،منهمكلفجلسc(.6)(الأرضطينمن(أليوم)اللةخلقه

وبزه)7(،وخيرهوقدرتهورحمتهجودهلخلائقهيبينأنإلهناأراد"لفا)كلامه(:

هوالكائنيهذا.الآخربعضهايعارضأشياءأربعةوحيدوأحدكائنفىكون

يخففشىءوكلالنار)8(.الهواء،الماء،،التراب:هيالأشياءوهذه،الإنسان

اللحم،:الإنسانجسمهووعاءالأربعةالأشياءهذهمنوجعل.بالاخرإفراطه

.)9(فيهاماوكلالشرايين،الأعصابالجلد،،المخ،الدم،العظم

وأعطى.الحياةهذهفىدينينمثل،والإحساسالنفسالداخلفي"ووضع

وهبوللنفس.الزيتمثلينشرهالذيالجسماجزاءكلفىل!حساسمكانا

(.)01كلهاالحياةفيهفوتجهتبألإحساساتحدت.مكاناالقلب

(2

3(

4(

5(

6(

7(

9(

الاختيأر"."سورة:الهامشفينقرأ

أ.81rA،فر!

السحر.صلاةوهنا.الم!لمينعندالصلاةيوم

الهامش.فينقرأماهذأ

نإ2(2:9)القرانقال3(.ا26-:ا)تلثالإنسانأدلةخلقوفيهالسادساليومهوالجمعةيوم

"..جمغا.الأرضفىمألكمخلقالذى"هو:الإنسانقبلخلقالأرضعلىوجدمنكل

السنة،نيسان5فى،الجمعةيومخلقادمأنفأضافالإسلامىالتقليدأها(.البقرة)لعورة

جمعة.يومأيفاومات،الأولى

اللةخلقالجمعة"يوم:الهامثىفىونقرأ.93ففىعضافاختلففلسفىبشكلجاءالخلقخبر

".ظينمنآدم

".وعادلوخيزوقديرورحمنجؤاد"اللة:الهامشفىنقرأ

الأناجيل.عنجدابعيديننكونوهكذا،الأربعةالعناصرمعاليونانتةالفلسفةإطارفىهنأنحن

هذه.ممثلوقتهأضاعالمسيحيسوعأنلوالبيولوجيا.أوالإنسانعليمإلىبرإنأنتقلوهنا

السماء.ملكوتعنحدثناكانلما""الدروس

.601ففىمثلهاقرأنافلسفئةأفكارهى(
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يتحدوهذا.العقليسمىالذيالنورفيهوضع11(،)الإنساناللهخلق"وحين

ثم.أدلهخدمةفىالعملوهووأحدهدفأجلمنوالنفسوالإحساسبالبدن

إبلش!،منبإيعازالعقلأغوىالإحساسولكن.الجنةفىهذهصنيعتهوضع

النفسوخسرتمنها،يحياالتياللذةالإحساسوخسر،الراحةالبدنفخسر

العقليوجههيعدلمالذيفالإحساس.الحالةهذهفيالإنسانولبثجمالها.

نأبماولكن.عيناهلهتبينهالذيالنورويتبعاللذةيطلببل،العملمنيهدألا

أختارحينوخطئ()الإحساسضل،الباطلسوىترياأنتستطيعانلاالعينين

الأرضئة.نواراي

يستنيرأنعليهوجبالحقيقئة)12(،واللذة،الشرمنالخيرالعقليميزولكي

فالحقلهذا.التوبةإلىيعودهذا،الخاطئيميزفحين.اللهبرحمةجديدمن

شىء".فيتنفعلاالبشرفبراهين،الإنسانقلبرتنا)13(أدلهئنرلمإن:لكمأ!ول

كإنسان"الإنسان:يسوعفأجابالبشر؟"أقوالتنفع"فماذايوحنا:فقال

لهذا.اللهيستعملهاوسيلةهوبل،التوبةإلىبالإنسانيعودلكىشىءفيينفعلا

واحدكليسمعأنفيجب،خلاصهأجلمنالإنسانفىخفيةيعملاللهأنبما

//:httpيكلمنا".أللهفيهالذيكذاكويتمبله kotob. has. it

واعتبرغشاش!،معلمأوكاذبنبىفمقدمصدفإنمعلم"يا:يعقوبفسأل

؟"نفعلأنعلينايجبفماذايعلمنا،أنه

".خالق"اللة:ثم".آدمخلق"اللة:الهامشفىنقرا(11)

يشاء".الذكلهماالطريقفىهدىواللةثؤاب"الله:الهاشفىنقرأ(21)

".سلطان"اللة:الهامشفىنقرأ(1)3

عنبعيدوننحنكم.ال!هوجودعلىالبرهانحولالمدارسبراهينكانت،الوسيطالعصرفى(41)

المسيحى.الأولالقرنفىالناسوأهتماماتالإنجيلمناخ
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سمكافأخذليصطاد.بشبكةرجل"مضى:تشبيهفىيسوج)1(فأجاب

سوىيثمرلاولكن،ليزرعرجلوخرجرديء)2(.هوماكلرمىولكئهكثيرا

اسمعواتفعلوأ:أنعليكميجبهكذأ)3(.جيدةأرضفىيسقطالذيالحب

".الأبديةللحياةتثمروحدهاالحقيقةلأن،الحقيقةإلآتقبلواولا،إنسانكل

"تقتلوا:يسوعفأجاب؟"الحقيقةنعرفكيف)ولكن«:أندرأوسفأجاب

.واحدةهيوالحقيقةواحد،هوفالله.حقائهعلىموسىسفريوافقماكل

أقولالحق.واحدفالدينلهذا.واحدالتعليمومعنىواحدهوالتعليم،وبالتالى

أبينا.لداودثانيأكتابااللهأعطىلما)4(،موسىسفرمنالحقيقةتمحلملو:لكم

،يتبدللاإلهناالرثلأن،الإنجيلاللهأرسللماداود،كتابيحرفليمولو

//:http(.)وأحدةلغةالبشرجميعكلموقد kotob. has. it

".كتابىفيالكفارحرفهماكليطهرفهواللهرسوليجىءحين"لهذا

الشريعةحرفتإنالإنسانيصنعماذا،معفم"يا)هذا(:كتبالذيفأجاب

لك:أقولوأنابرنابا،ياكبير،"سؤالك:يسوعفأجاب؟"كاذبنبىوتكقم

هوالذيباللهيهتضونالناسيعودلنفعندئذ.يخلصونقليلونالحالةهذهفى

عنبالإنسانيميلتعليمكل:حضرتهفىنفسىتقفالذياللةحى.هدفهم

يوم،كلوتغيظهاللهأغظتالذكطفأنت.شنيعتعليمهو،اللهعنأي،هدفه

".الحقالعلمسورة)):الهامشفىنقرأ(1)

(.الشبكة)مثله.47-:13مت)2(

(r)ت-A r1:r8:1،5مر؟ : _A liAcr(.الزارع)مثل

نأوبمأ.الئافيالكتابهوالذىدأودزبوراللهفارسل،حرفتولكئها.موسىشريعةالأساس()4

يأ"الكفار"حرفهمايخطفر"اللهرسول11يأتىأنبانتظار...الإنجيلجاءحزفالزبور

المسيحتون.

نبى.إلىنبوءةمنتنتقلواحدةنبوءة)5(
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بغض،القريبعلىالعطف،اللهتجاه()6المحبة:التعليمفىأمورثلاثةإلىتنطر

رجس.لأنهمنهفاهرب،الثلاثالنقاطهذهيغايرتعليموكل.الذات

.الإسلامتعاليممعيتوافقفلاالثالثأفأ.رهبانئةحياةهي.الذاتبغض،عطف،محثة)6(
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وأشيئايأخذأنالإحساسيريدحينهذا:فأقولالبخلإلى"وأعود)1(

كانإنالهالواضحفمنحذا"،الشيءلهذاإناا:العقليقولبعناد،عليهيحافظ

به.ونحتفظنهايةلهليسمانحببلنحئه،أنالجنونفمنحذ،له

للشز.جمعهالذيالخيرالبخيلفليعط.تصذقإلىالبخلليتحؤل،"إذن

يراهمأنيريدونفالمراؤون)2(.بيمينهأعطىمايسارهتجهلبحيثوليحذر،

ينالالإنسانلأنبلهاء،هم،الحقيقةفي.يتصذقونحينويمدحوهم)3(الناس

نأفعليه،اللهمنشيئاينالأنالإنسانأرادفإن.لهيعملالذيذاكمن)4(أجره

//:http.اللهلحدم kotob. has. it

لا.للهتعطونه،بالئةحباتعطونهماكلأناعتبروا:تتصذقونحين"انتبهوا

نأأتريدون:لىقولوأ.بالئةحباعندكممأخيرأعطوأ.تعطونحينتدمدموا

فيكمليكنإذا!والرمادالترابأتهاكلا،بالحقيقةرديئا؟شيئا(اللة)منتنالوا

تعطواأنمنتعطوالاأنلكمخيرباللة)6(!حبارديئاشيئاتعطونكنتمإذاإيمان

رديئا.شيئا

".الصدقة"سورة:الهامشفىنقرا(1)

يسمعولاأليمنىبيدكمواديتمتتصدقوأأن(اردتم)أو:أرديم"إذا:الهامشفينقرأ6:3ت(2)

".للهالحمد.اي!رىيدكمت!مع)أو:

.6:2ترج)3(

".دئةالحمد.علهأجركم،نعلتم"لمن:الهامشنىنقرأ(4)

أعملوا،الصدقةعملعملتمفإذاالأشياء.خيرأردتمشيئااللههنأردتم"وإذاالهامى:فىنقرأ)5(

".لئةالحمدالخير،منالأشرف

".دلةالحصد؟الخبائثمنيتصذقأنيبغى(دينههوما)أو:عندهدينأين"من:الهامشفىنقرأ)6(
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أعطيتمإنولكن.العالمبحمسبعذر،لكميكونشيئا،تعطوالم"فإن

نأأردتماكلهذا)7(؟عذركميكونفما،بالأفضللكمواحتفظتمالرديء

تدومأنيجبالزمنمن"كمبرتلماوس:فأجاب".التوبةحوللكمأقول

الخطيئة.حالةفىزالماويتوبيندمأنالإنسان"على:يسوعفأجاب؟"التوبة

بنعالكمتهتقونكنتمإذأإلأدأئما.يتوبأنفعليهدائما،يخطأالإنسانأنوبما

".تتلفمرةكلتصلحونهالأنكم،بنفوسكمتهتمونمفاأكثر

اللةقذام()(و:عند(تقولونماذا)أو:قلتمماالخبائثتعالىاللهأعطيتم"إذا:الهامشفىنقرأ)7(

؟"تعالى
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اذهبوا":قائلاإسرائيلكلفى)2(اثنيناثنينوأرسلهمتلاميذهيسوع1(ودعا)

الله،باسم"قائلا:رؤوسهمعلىيدهفوضعفانحنوا)3(،".سمعتمكماواكرزوا

ئيلإسرامن)4(ضلالكلنزعو!وا،الشياطينإظردوا،المرضىإلىالصخةرذوا

//:http".الحبرأمامقلتهماقائلين،شأنيفى kotob. has. it

كلفيفمضوأ(.ويوحنا)ويعقوب)هذأ(،كتبالذيعدأماكلهمومضوا

فىلمخابحيثالعللكلوشفوأ،يسوعلهمقالكمابالتوبةيكرزوناليهودتة

الكثيرةالجموعلأناللة)6(،نبىهوويسوعواحد،اللة:يسوعكلماتإسرائيل

يأالأبالسةأبناءولكن.المرضىشفاءأي،يسوعيعملهكانمايعملونرأتهم

نإيقولونفبدأوا.يسوعليضطهدواأخرىوسيلةوجدوا،والكتبة)7(الكهنة

سزاتامروالهذا،الشعبخافواولكنهم.إسرائيلعلىيملكأنيتوقيسوع

.يسوععلى

".لامثركون"سورة:الهامشفينقرأ(1)

ائنينإسرأنيل،الىفقطيرسلونهؤلاء.001فرج7؟:6مر؟ا:01ت؟ا:01؟ا:9لو)2(

أثنين.

"بإذنالهام!:فينقرأ".أدئة"باسمبل،يسوعمنيصدرلاوالأمر.لوليةأورسامةشبههى)3(

".أل!ه

!!ال!ةابنهويسوعإنيقالأنالضلال()4

تنحصرالبشارةأننلاحظ.يعقوب:أضيفهناويوحنا.برناباعداماكلهممضوا،001ففى5()

أليهودئة.فط

ويسوعأحد"أدلة:الهامشفىنقرا.اللةابنلا""نبىفقطهويسوع.اللةوحدانئةعلىتشديد)6(

".رسولهو

.54فرج.الأبالسة(بناءهممننلاحظ)7(
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يستقبلكمافاستقبلهم.يسوعإلىعادوا،اليهودئةفىالتلاميذجالأنوبعد

الشيطانرأيتأجل،إلهنا)8(.الربصنعماذالى"قولوا:وقالأولادهالأب

أجابوا:".العنبالكراميدوسكماتدوسونهكنتم)9(.أقدامكمتحتيسقظ

الشياطينمنكبيراعدداوطردنا،المرضىمنلامحدوداعدداشفينامعلي،"يا

//:httpالبشر".يعذبونكانوا kotob. has. it

فالئةاشفينا".ا:قلتمحينخطئتمأنتم.إخوتىيالكمدله"غفر:يسوعفقال

نايجبكيففعلمناكالبلهاء."تكقمنافأجابوا:شيء".كليفعلالذيهو

عملكلوفى.عمل"الله11:قولواصالحعملكل"فى:يسوعفأجاب".نتكفم

".نعملسوفما"هذاالتلاميذ:فقال"".خطئت"أناقولوا:رديء

البشرمنكثيربأيدك!يعملاللةرأوأحينإسرائيلقال"وماذا:يسوعفقال

نبيانتوإنك.أدلهإلأإلهلا"قالوا:التلاميذ:فأجاب؟"بيديوعملسبقما

يزدرلمالذيالقذوساللةاسم"تباركفرح:بوجهيسوعفأجاب")01(.الله

.يرتاحونذهبوأهذا،مالولما".عبدهرغبة

.(01:71الو"باسمكلناتخضعالئمياطين"حتى:فقالتالأناجيلأئأ)8(

.01:18لورج)9(

ارتاحعندنذ"."نبىهو.يسوععنيقولأنبرناباأرادماإليهاأضيفإسلايةعبارههى1(0)

ئدوسوابأنسلطائاأعطيكم"أنا:يسوعبفمقالا01:9لوانمع.ألثة"عبد"وهويسوع

".الابن"أئهويعلن"الاب"يسوعياجى،112وفى."...الحئات
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الهيكلإلىالشعبفتراكض،أورشليمإلىوذهبالبرثة)2(يسوع)1(فترك

الكتبة،يصعدحيث،المنبرإلىيسوعصعد،المزمورقراءةوبعد،ولهذا.لرويته

خلقناالذياللة)3(القذوساسمتبارك،الإخوة"أتها:وقالبيدهالصمتوطلب

أما.اللهلدىرحمةوجدناخطئنا،فحينمتقد.روحمنلا،الأرضطينمن

فهو.كبريائهفيالإصلاحيرفضلأنهأبدا(الرحمة:)أييجدهافلنإبليس

متقد.روخلأنه،شريفبأنهدومايردد

روحناوأن)4(،ترابأننااتذكراأود؟دأبوناقالما،الإخوةأتها،سمعتم"هل

لملأنهمالأقوالهذهيعرفونللذينفطوبى.رحمنالهذأ(.ا)تعوداولاتذهب

.تدوملافخطيئتهم،خطيئتهمبعديتوبونائهموبما.ربهمضدأبدايخطأوا

جهنمجمراتفىسينحطون)6(لأنهم،يترفعونالذينلأولئك"الويل

الدنيا؟هذهفىخيرمنهلخرجهل؟الترفعلماذا:الإخوةأئهاليقولوا.المحرقة

"0)7(باطلالشمستحتما"كل:سليماناللةنبىيقولكما.شكبلاكلا،

حياتنافإنقلبنا،فىنترفعكىذريعةتمنحنالاالدنيااموركانتان،"ولكن

التىالخلائقفجميعتؤلمها.التيالعديدةالشقاوأتبسببأقلمناسبةتعطينا

2(

3(

4(

6(

".آدمبني"سورة:الهامشفىنقرا

(13اا-27)فأورشليمفينشاط:23الشطرةهى

.12ففىتذكرنا.ممااللهاسمحولالخطبةهذه".رحمن"اللة:ثئم".أد!ه"باسم:الهامثىفىنقر%

طين.هنهموالبثرروح،هوإبلشىثالثا:.خطئناثانئا:.نحنخلقنااللةأولا:

.301:41مز

93مز : VA.

.81:41لو؟32:21متر!

"سليمانمنأعظمهنا"هأ:قالتالأناجيلأنمع.يسوعشانشانهألثةنبىسيمان212)جا
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منهاقتلوكم!المحرقالصيفمنهاقتلكمتحاربنا.الإنسانمنأدنىهي

البحرفىمنهاغرقكموالبرد.الصاعقةمنهاقتلوكم!وبردهبجليدهالشتاء

وأالوحوشأفترستأو،والجوعبالوباءمنهاماتكم!الريحهيجانبسبب

الثقلرغميترفعالذيالشقىل!نسانيا!الأطعمةخنقتهأوالحياتعضته

!مكانكلفىالخلائقجميعلهجوميعرضهالذيالمقابل

وماذ!؟بالإثمإلايرغبانلااللذينالإحساسوعنالبدنعنأقول"وماذأ

إبليسيخدمونالذينالهالكينوعن؟الخطيئةإلأتقدملاالتيالدنياعنأقول

فتحلو.الإخوةأتهانعم،؟اللهشريعةحسبيعيشأنيريدمنفيضطهدون

أبدا.)9(خطئلماابونا،داودقالكما)8(،عينيهالإنسان

يغفر.لالكىوحنانهأدلهرحمةعلىالبابإغلاقسوىالقلبترفع"ليس

تعود)11(11.ولاتمضىروحناوأن1()0ترأبأنناتذكرالله"إن:قالداودأبانافإن

لافهوفيها،هوالتيالحاجةإلىيتعزفلاأنهوبما.ترابأنهينكريترفعفالذي

أمامهالذيأدلهحى)12(.يعينهأنيمكنالذيأللهويغضب،لعونه)أحدأ(يدعو

خالقهمنالرحمةوطلب،بشقائهأقزإبليسإذالإبليسيغفرالله.نفسىتقف

الأبد!إلىمباركهوالذي

oculisاللاتينتةحسب19:8مز)8( tuis considerabis

iاللاتينثةحسب7:04سى(9) n aeternam non peccatis.الكتابمنالآيتينهاتينبرإندمج.

.301:41مز(01)

.أعلاهئماأرتكر93ة8Vمز(11)

//:http".حىال!ة،معين"ألله:الهامشفىنقرأ.معينهاللةحرفثا:(21) kotob. has. it
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علىيمشىالذيوالطينالترابالإنسأن)2(،أنا،الإخوةأتها"إذأ)1(،

إبليسأن،الإخوةأيهااعرفوا،.بخطاياكموأعترفواتوبوا:لكمأقول،الأرض

اللة.إنىقلتمحينالرومانىالجيشبوأسطةأضفكم

كاذبةالهةعبدواحيناللة)3(لعنةفيسقطواإنهم:تصدقوهماناحذرواإذا"

أيديهم:صنعة،وذهبفضةالأمما+الهةداود:أبوناوبخهمكماومزتفة)4(

فملهم،يشفونولاأنوفلهم،يسمعونولااذأنلهم،يرونولاعيونلهم

ولاأرجللهم،يلمسونولاأيدلهم،يتكلمونولالسانلهم،يكلونولا

اولئكيكونونامثلهم1:الحئاللةإلىمصلتاداودأبوناقاللهذا".يمشون

//:http(.)"عليهمويتكلونيصنعونهمالذين kotob. has. it

فنسوا،الطينمناللهخلقهمالبشر:كبرياءبها،يسمعلمالتيللكبرياء"يا

يقولواأندونبالئهيهزأونهم.هواهمعلىإلهايصيرواأنوارادواوضعهم

أعمالهم.عليهتدلماهذا".اللهخدمةمنفائدةالاا:يقولونبهمفكأنى.شيثا

أنىتعتقدونيجعلكمأن:الإخوةأتهايوصلكمأنإبليسأرأدهذا"إلى

حتىاخلقأنأستطيعلاالذيأناشىء،فىأفيدكمأنأستطيعلاوأنا)6(،الله

(".)الأصنامالصنمتبعدألأ"سورة:الهامشفىنقرا(1)

الجيشايحتعملالذيإبلشضلالمنفهذا.إلهبإئهالقولوالضلال،الإنسانيسوع)2(

.84،19فرج.المملالتكرارهذانلاحظ.الرومافط

الجمع؟الغانبضميريعودمنإلى".المشركينعلىاللة"لعنة:الهاس!فينقرأ)3(

72.:1الججم،دنتهمنعبارة()4

A-:511مز)5( t.

الذىإبلشىبفعلوذلك(.ه:؟)تكالفردوسفىوحؤاءادممثل،آلهةيصيروأأنيريدونالناسي)6(

.ضلالفىهمالجمغوأنإنسانأنهبوضوحيعلنيسوعولكن،الحئةصورهأتخذ
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نأأقدركيفشىء،كلأحتاجأناكنتفإذا.والمائتالمتألمأنا)7(،ذبابة

شيءكلخلقإلهلناالذيننحنأما.باللهخاصأمرهذأشىء:كلفيأساعدكم

آلهتهم.ومنالأمممنفنهزأ)8(،بكلمته

عشار)9(.والاخرفريسىواحد:للصلاة،الهيكلإلى،هناإلىرجلانصعد"

الربأيهاأشكرك11:فقالرأسهرافعاوصلىالمعبد،منالفزيسئاقترب

فهم:العشارهذامثلولاسيما،الخاطئينالبشرسائرمثللستلأنى1(،إلهنا)0

عشروأعطىالأسبوعفيمزتينفأصومأناأما.اللصوصيةأنواعكليمارسون

.أاأملكماكل

صدرهيقرعوهوقال.الأرضعلىراكعوهوبعيدافوقفالعشار،"أفا

لأنى،معبدكإلىولاالسماءإلىأنظرأنأستحقلا،الربأتهااا:رأسهويحنى

11إفارحمني.كثيرأخطئت

بررهاللةلأن،الفزيسىمنأفضلالهيكلمنالعشارنزل:لكمأقول"الحق

أعمالهأعتبرإلهنالأنالعشار،منأسوأفنزلالفريسىأما.خطاياهجميعلهفغفر

عليه.فحكمرجسا

(v)6359،611،فر!.ويتردديترددكلام.

الهام!:فىنقرأ.اللةكلمةعناليهوديعسيهكانمابهافعنييتبه،لموبرإنقالهامسيحيةعبارة)8(

".د!ةالحمد.بالثهإلاقؤةلاشىء.كلخلقكبر."الله

.1أ-4.:81لوفيالإنجيلئالمثلهو)9(

".حكيم"اللة:ثتم".سلطان"ال!ه:الهامشفىنقرأ(1.)
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بستانه؟الإنسانجعلفيهاالتىالغابةلطعتلأنها)2(الفأستفتخر)1("هل

أيضا.الفأسوصنع.بيديهشىءكلصنعالذيهوفالإنسانتاكيد.بكلكلا،

)3(الطين!ن!كإلهناانمعيخرا،صنعتأنكأتفتخرالإنسانإلهاوأنت

يفعل.الذيالخيركلفيكوفعل

لكنتإبليص،منc)4اللهيحفظكلملوأنهتعرفأما؟قريبكتحتقرلماذا))

أشنعإلىالملائكةأجملحولتواحدةخطيئةأنتعرفأما؟إبليسمنأسوأ

شقى،إلى،العالمإلىجاءرجلأكمل،ادمحولتواحدةخطيئةأن؟الشياطين

منه؟نتألمماكلإلىونسلههوفأخضعته

أحد؟تخافأندونهواكعلىتعيشبأنلكيسمحيدكفىقرار"أى

نفسكفوجدت(،)خالقكأدلهعلىتترفعأنأردتلأنكالطينأيها،لكالويل

((.مجربكإبليسقدميتحتمرميا

كله:الشعبفقال.الربنحو)6(يديهرافعاصلىهذا،يسوعقالولما

".آمين."امين

لهمفأعادعديدينمرضىلهفقذمواالمنبر.عننزلصلاتهأتتموحين

الهيكل.وترك)7(،الصحة

المغرور(.:)أيالغارور""!ورة:الهامشفىنقرأ(1)

.01:51إشنقرأ،الكلامهذاخلفيةفى2()

وتكرارا.مراراتتكزرعبارة".دتةالحمد.طينمنآدماللةخلق"الهاه!:فىنقرأ)3(

فىوتزدد،أوغسطينالقذيسهنآتيةالفكرةهذه(.حافظ:)أو(»حافيظ"اللهالهامتنر:فىنقرأ(4)

الرهبالب.االعا

الطين.إلىأيضاونعود".خالق"أدثة:الهامشفىنقرأ5()

عنهما.يختلفلاويسوع،الرأهبوعندالمؤمنعندالصلاةطريقةتلك)6(

.يسوعمعجزأتفى91المعجزة)7(
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الذينوالكتبةالكهنةأماخبزا)8(.ليأكل،شفاهالذيالأبرصسمعانفدعاه

الهتهم.ضديسوعقالهبماالرومانئ)9(الجيشفأخبروا،يسوعيبغضونكانوا

(1.)0الشعبمنخافوألأنهميجدوا،لمولكنهم،يقتلوهلكىوسيلةطلبوالهذا

كانواوإذ)11(.المائدةإلىجلسوا،سمعانبيتإلىيسوعدخلولما

قدمىعندالأرضعلىركعت.مشهورةخاطئةالبيتإلىدخلتياكلون،

فتشككبشعرها.ونشفتهماثمينبعطرومسحتهمابشعرهاوغسلتهمايسوع

نبثا،)هذا(كان"لو:بينهممافيوقالوأ.ياكلونكانوأالذينوجميعسمعان

.http://kotob'"تلمسهتركهاولما،هىوكيفالمرأةهىمنلعرف has. it

:سمعانفأجابشيئا".لكأقولأنأريد،سمعان"يا:يسوعقالعندئذ

!"كلامكفىأرغبفإنى،معلميا"قل،

(A)26:6.14:3؟مرت

السياسئة.السلطةمع،الرومالبالجيشمعوالكتبةالكهنةتحالفنلاحظ)9(

.22:2لو؟22:21مر،12:64تر!(01)

فى"الأبرص"سمعاننجدولكن(.الخاطئة)خبره.36-7:لوهنافتبع.الأناجيلبرإنمزج(11)

التىوالمراة"."فزيسيهويسوعيدعوفالذى7:36لوفىأئا41:30مر6؟:26مت

لوفيالمجدلثةمريممعهكذأومماهت""مريمدعيت37(.7:الو"المدينةفى"خاطئةهى

الديات!ارونفىأيضاموجودةولكثها.غربئةقرأءةهى2(.50)فلعازرأختومريم8:2

.الشرقفيلاالغربفيدونبرإنانيعنيهذا.الفارسى
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درهمخمسونالوأحدعلى.مديونانلهرجلمرة"كان)2(:يسوع)1(فقال

واحدكلعلىأشفق،يدفعانمالهمايكنلمولما.خمسمئةالاخروعلى

تركالذي"ذاك:سمعانفأجاباكثر؟"المدينهذايحتفأيهما.دينهلهوترك

قلت."حسنا:يسوعفقالاكبر".الدينله

مديونانكلاكما.نفسكإلىوانظرالمرأةهذهإلىأنظر:لكاقولالهذأ«

الخطيئة.هوالذينفسهبرصبسببواخرجسدهبرصبسببواحد.لئة

أشاولكنك،النفسوعندهاالجسدعندكفشفىربناأدثةأشفقبصلوأتى)3(،

ما.قبلةأعطيتنيما،بيتكإلىدخلتحينقليلا:نلتلأنكقليلاتحتني

بينإلىدخلتإنماأنهارأيتفأنت،المرأةهذهأما(.)بزيترأسىمسحت

لهذا.ثمينبعطرومسحتهمابدمعهاوغسلتهماقدميعندنفسهاجعلتحتى

كثيرا".أحبحشالأئهاكثيرةخطايا)4(لهاغفرت:الحقيقةلكأقول

.خطاياكلكغفر(إلهنا)الربلأن،بسلاماذهبى":وقالالمرأةإلىوالتفت

".خلصكإيمانك.الخطيئةإلىتعوديأنأحذريولكن

.((الوهأب"سورةالهامث!:فىنقرأ(1)

المحافظةمع"الدينار"بدل"الدرهم"جعلولكنه.ه.-7:14لوفىالمديونينوالمدئنمثلنقرأ(2)

005وه0:الرقمينعلى

".علطانالله،كريم"اللة:الهامثىفىنقرأ.أكثرلا،النبيشأنشأنهويفعليصلىيسوع)3(

لها.ألثةغفرهاكثيرةكانتمهما.خطايابضعلا"،الكثيرة"خطاياهالوقا:إبجلفى(4)

يكونهكذابرنابا.بحسبهذا.شينايفعللموالغفرانهذافاعلنيسوعائا.غفرإلهناالرث)5(

المالدةإلىالجالسينجعلتمأ(784:الو"خطاياكلك"مغفورة:يسوعقأل.الإنجيلمحريف

".وغفورسلطان"الله:الهامشفينقرأالخطايا؟"يغفرحئىهذا"من:يتهساءلون
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كيف،معلم"ياوقالوا:يسوعمنالتلاميذاقترب)2(،الليلصلاةبعد)1(

يدعوهفقيرأرأيتم"هل:يسوعفأجابالكبرياء؟"منلنهربنعملانيجب

أعرفكانفقبل.هيرودسعندخبزاأكلت"أنا:يوحناأجابخبزأ؟"ليكلامير

فحملت،وليمةأولميومذات.هيرودسلبيتالسمكوأبيعأصطادكنت

".الطعامعلىفأبقاني،جميلةسمكة

يوحنا!يالكاللهغفر)3(!الكافرينمعخبزاأكلت"كيف؟:يسوعفقال

اشرفلكيكونانطلبتهل؟المائدةإلىوأنتتصرفتكيف:ليقلولكن

أنكفكرتهل؟تسألأندونتكلمتهل؟الأطعمةأفخرسألتهل؟موضع

؟"المائدةإلىأتكأتحينألاخرينمنأكرم

المرتدىالخاطئالحقيرأنانفسىرأيتحينأدله)4(!"حئيوحنا:فأجاب

أعطانيوحين.عينىأرفعأنأتجاسرلم،الملكحاشيةبينجالساسئئا،لباسا

النعمة.هذهعظمةبسببرأسىعلىسقطالعالمأنظننتلحم،قطعةالملك

".حياتىإلامكلأخدمهأنلأردت(،شريعتنا)منالملككانلو:الحقيقةأقول

أبيرأم)6(مثلاللةيبتلعناأنأخاففأنايوحنا،يا،"أصمت:يسوعفصاح

ثم.يسوعكلامسمعوا()حينرعدةالتلاميذفارتجفكبريائنا".بسبب

كبريائنا.بسبباللهيبتلعناأنمن"لنخف:أضاف

(.التواضع)أي"السفلى"سورة:الهامشفينقرا(1)

الكاتب.يتذكرهاالرهبايةابةهى2()

".غفور"اللةالها!:فىنقرأ"."الكافرينوبين""المؤمنينبينالفصلهو)3(

".الحي"بالثة:الهامشفىنقر(()4

لاحر،ولاعبدلا،يونايئولايهودئ"لا:المسيحيسوعشريعةوفى.فئتينبينالتائمالفصلهو)5(

28(.3:)غلبرناباديانةعنيبعدناماوهذأ".امرأةولارجل

.3-4أ:61عد)6(
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الذينللبشرالويلالأمير.لدىيصنعوكيفيوحناسمعتم،الإخوة"ايها

الخزى.إلىوذهبواالعارفيماتواالكبرياء،فيعاشوافإن.العالمإلىيأتون

وأنبيائهأدلهأولياءجميعليأكلوا:الناساللةإليهيدعوبيتهيالدنيا"فهذه

علىيجبلهذا.اللهمنينالهالإنسانينالهماكل:لكمأقولالحق.فيهأكلوا

الكبيروبالخيراللة)7(،وعظمةبحقارتهفيمرعميقتواضعفىيظلأنالإنسان

فىهذأيعملونالماذاا:يقولأنل!نسانيحقفلايقوتنأ.حينيمنحناالذي

وهذه-أهلغيرأنهوليعرفنفسهإلىفلينظربلاهذا؟ايقولونولماذاالعالم

اللة.مائدةإلىالعالمفىيجلسبأن-الحقيقةهي

منالإنسانيناللاالعالمهذافي!حضرتهفىنفسىتقفالذياللة"حى

ياخطئتما!باللهحئاهذأمقابلحياتهيعطىأنوعليهإلأصغيراشيئاأدله

كلومعلممعلمنا)8(،لتكونهيأكأدلهلأن،هيرودسمعاكلتحينيوحنا،

كماالعالمفيتعيشونبحيثتصرفوا":لتلاميذهيسوعوقال".اللةيخافمن

محميينالحقيقةفىفتكونون،معهالخبزاكلحينهيرودسعنديوحناعالق

الكبرياء".من

(!ورثعظيم"أل!ه:الهامقفىنقرأ)7(

؟أيسوعمعلمأى"معفمنا"يوحنايكونكيف)8(
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منكبيرجمهوربهأحاط،الجليلبحرشاطئعلىيسيريسوعكانوإذ)1(

الأرض!ربوتوقفالشاطئعنقليلاوحدهوابتعدقاربإلىفصعد.الناس

نأوانتظرواوجلسواالبحرمنكلهماقتربوا.صوتهسماعيمكنهمبحيث

يتكلم.

الزرعبعضسقطزرعوحين.خرج)2(الزارعهو"ها:وقالفاهففتح

وبما.الحجارةعلىجزءوسقطالطيور.وأكلتهالبشرفداسه،الطريقعلى

الزرعنبتولما.الأشوأكفىجزءوسقط.الشمسفىيبسله،رطوبةلاان

وستين،ثلاثينحتىفأنتجالطيبةالأرضفىجزءسقطوأخيرا.الشوكخنقه

")3مئةبل

هذاعبيدكانوإذ)4(.حقلهفىقمحابيترت"زرعأيضا:يسوعوقال

نمافحينالجئد.الزرعوسطالزوانوزرعسيدهمعدوجاء،نائمينالرجل

سيدهممنالخدمفاقترب.القمحمعنمتالزؤأنمنكبيرةكمتةأنرأواالقمح

منكبيرةكمئةنمتفلماذا؟حقلكفىجيذازرعازرعتأما،ربأيااوقالوأ:

جاءالناسنامساعةولكنجيدأ،قمحازرعت"أناالسيد:فأجاباالزوأن؟ا

نقتلعأنتريداهلا:الخدمفقال".القمحفوقالزوأنوزرع()الرجلعدو

بل.القمحمعهتقتلعونفقدتفعلوا.الا1السيد:فأجابا؟االحقلمنالزوان

الأمثالوعوأنها24السطرةفىهنانحن.الهامشفيعربثةكلماتولا،الفصللهذاعنوانلا(1)

.(rr-(rr))ف

A-:4مر3-8؟"11:ترخ.الزأرع،الأؤلالمثلهو2() r8:لو؟-A o.

88:لوأتا001،0،6030:معاكسشكلفىالتدزجيروح8،:31تفى8.:4مررج)3(

".ضعفمئة"وأثمر:فقال

؟03'1=31:4مترج.القمحوسطالزؤانمثيلهو()4

ادرجل.وأخيرأالسيد،وطوزا،الرثتارة)5(
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وتطرحونهالقمحمعالزوأنفتقتلعونتذهبونحينئذ.القطافوقفانتظروا

11".أهرائيفيفتضعونهاالحنطةأما.النارفى

إلىوصلوافلماتينا)6(.ليبيعواكثيرونأناس"خرجأيضا:يسوعوقال

يستطعلملهذا،جميلا.ورقابلجئدا،تينايطلبونلاالنأسأنرأوا،الساحة

نفسه:فىقال،المدينةأهلمنرديءإنسانهذارأىفلما.التينيبيعواأنالناس

كميةوقطفوافذهبوا،أبنائهمناثنينفدعاغنئا".أصيرأنأستطيعالحقيقة"فى

أعجبوأالناسلأنذهبا،ثمنهاوقبضوأوباعوهارديء.تينمعالورقمنكبيرة

".خطيرامرضامرضواالتينأكلواولما.بالورقكثيرا

ليغسلواجيرأنهلجميعماءينبوعهيعطىمدينةابن"هذاأيضا:يسوعوقال

"0)7(تهترىبهالخاضةثيابهفتركهوأما.أوساخهم

قشريبيعأنالأولأرادتفاخا)8(.ليبيعارجلان"خرجأيضا:يسوعوقال

التفاحاتيعطىأنفقظالاخروحاول.باللبيهتئمأندونذهبابثقلهالتفاح

وماذهبابثقلهالتفاحقشرأشتروأالناسولكن.السفراجلمنخبزكسرةمقابل

".احتقروهبلعطاء،()التفاحيعطيهمأنأرادالذيبذلكاهتقوا

ذهب،صرفهمولما)9(.بالأمثالهكذأالجمعيسوعكلم،اليومذلكفى

أمهمعالشاتفاستقبله.الأرملةابن1(0)وأقاملهسبقحيثنائينإلىتلاميذهمع

وخدماه.بيتهمافى

الأناجيل.فينقرأهلاونحن.الثالثالمثلهو)6(

الأنأجيل.فىنقرأهلا.الرابعالمثل)7(

(A)يكتفونالذينبلادةعلىتشذدالرهبانئةالحباةمنأمثالهي.الأناجيلفىنقرأهلا.الخاسىائمل

الثمار.بدلوالورقبالقشور

.13:41متفىكماالأمثالنهايةإلىبرناباعادوهكذا)9(

؟!بصلاتهأمبقدرتهالميتأقام.47فرج(01)
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التيالأمثالمعنىأعطنا،معلم"يا:وسألوهيسوعمنالتلاميذوأدترب)1(

نأبعدولكن)3(.الصلاةساعة"إقتربت:يسوعفأجاب")2(.للشعبقلتها

التلاميذاقترب،الصلاةتضتولما.J((الأمثامعنىلكمأقولالمساء،نصلي

فى،الشوكعلى،الحجارةعلىيزرعالذي"الإنسان:لهمفقال.يسوعمن

.الناسمنكبيرعددعلىتسقطوهى.اللهكلمةيعلمالذيهو،الطيبةالأرض

إبليسلأنوالتخار،الملاحيناذانإلىتصلحينالطريقعلى"تسقط

وتنؤعبهايقومونالتيالطويلةالأسفاربسبباللهكلمةذأكرتهممنينتزع

//:http.يعاشرونالتىالأمم kotob. has. it

تدخللاهىالأمير.جلساءآذانإلىتصلحينالحجارةعلى"وتسقط

حفظواوإن.الأميرجسدخدمةفييتخذونهالذيالكبيرألاهتمامبسببفيهم

وبما.ارتباكأىبهميحلحينينسونهافهم،ذاكرتهمفياللهكلاممنبعضا

عونه.يرجواأنيقدرونفلا4،ألثهيخدمونلاأنهم

فإن.الخاصةحياتهميحبونالذينآذانإلىتبلغحينالشوكفي"وتسقط

زرعالجيد،الزرعفتخنقمعها،البشرتةالرغباتتنمو،فيهماللهكلمةنمت

أدله.كلمةيتركونتجعلهمالبشرتةالشهواتلأن،أدئهكلمة

ف)ثانيةمزةنائينفييسوع:25الشطرةفىنص"."سورة:الهامشفىنقرأ(1)

جهنم.عذاباتحولعظاتويلقيالخمسةالأمثاليثرح

".الأمتال"مغزى:4:01مررج2()

(r)الراهب.حياةفىبها،للقيامعملكليتوقفالمساء.صلاةساعةأطلت

ثم.((دئهالحمد.تعالىاللهمنعونايطلبوأأنيمكنلاتعالىدلهيعملونلا"منالهامث!:فىنقرأ4()

.((معين"ألئة:نقرأ
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اللة،يخافونالذينآذانإلىتصلحينالجيدةالأرضفىاللةكلمة"وتسقط

خافإن،الإنسانحالةكانتمهما:لكمأقولفالحق.أبدئةحياةثمرفتحمل

(ثمرا".)اللهكلمةفيهحملت،اللة

لأنهشىء،كلأبو)6(رئنا،اللهفهوهذاالبيترتأمالكم:أقول"الحق

حركةوبدون،حركةيتضفنلالأنه،طبعهفىأباليسولكئهشيء.كلخلق

والزرعالبشر.هوحقله.يخصهوالعالمإلهناإنهيلد.أنالواحديستطيعلا

الدنيا،بأمورليهتقوااللهبكلمةالكرازةالمعلمونيهملوحين.الفةكلمةهو

التعليمذأتالمتعددةالبدعولدتهكذأ.البشرقلبفىالضلالإبليسيزرع

البغيض.

فلماذاللبشر؟صالحاتعليماأعطيتأما،رب"ياوالأنبياء:الأولياء"فصاح

ولكن،للبشرواحداتعليماأعطيت)7(أا:اللهفأجابا؟االعديدةالضلالاتتوجد

11.شريعتىليدمرالضلالاتإبليسفيهمزرع،الباطلإلىالناسأستسلمحين

فقالاالبشر!اندمرإذالضلالاتهذهنشتتسوفرب،ايااالأولياء:فقال

القرابةبرباطبالكافرينوثيقااتحاذااتحدواالمؤمنينلأنتفعلوا،الا1:أدلة

الكافرينملائكتىسيجمع،الزمانذلكفى.الكافرمعالمؤمننخسربحيث

إلىالصالحونالمؤمنونيأتيعندئذإبلش!.معجهنمإلىويطردونهم

ومن،مؤمنينأبناءسيلدونالكافرينإلاباءمنكثيراأنفىشكلا.ملكوتي

""0)1(ليتوبالعالمعلىاللهيصبر)8(أجلهم

علىوأنطبق.أ-25ا8:لو2؟.ا-4:3مرا-13:8،23تخطفىال!ثرحهذأرأح)5(

الأناجيل.شرحعنابتعدوهكدأ،الحاشيةورجالوالتجارالبحارة

إدئةفيولادةكليرفضالذيالإسلامتعليمفيذكريسرعولكهبر؟انيقولماذإك((.أب))هواللة6()

".سلطان"إلله:الهامشفىدقرا(.17)ف

".معطى))ألله:الهامشفىنقرأ)7(

(A)صبور"إلئة:الهاشىفىنقرأ."

سمكا"جمعتالتىالثبكةمثلهع،36-13:42تفىعضاالاشلافكلتختلصخاممة)9(

."...نوعكلمن
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يكرزونالذينالحقيقئونالمعلمونهمالجيدالتينيحملون"فالذين)1(

أوراقالمعلمينلدىيطلب،بالكذبيسزالذيالعالمولكن.الصالحبالتعليم

والإحساسالبدنإلىينضئمهذا،إبليسيرىوحين.والتملقالحلوالكلام

يخفىفيهاالتىالأرضيةالأشياءكمتةهى،الأوراقمنكبيراعدداويحمل

.الأبديالموتنحوفيميليمرض(،)الخطيئةالإنسانيتقبلوحين.الخطيئة

ساعةأوزأرهم،يغسلوالكىللاخرينيعطيهماء)2(لهالذيالمدينةوابن))

ويلبث،الاخرينعلىبالتوبةيكرزالذيالمعلمهو،تهترئالخاضةثيابهيترك

يكتبالذيهولسانهبل،الملائكةليسللتعيس!يا.الخطيئةفىدوماهو

صغيرةجسمهوبقيةفيللسانلأحدكانفلو.بهيليقالذيالعذابالهواءفى

أشنعمسخوهو:لكماقولالحق.شكبلاأجل،مسخا؟يكوناما،كالنملة

الخاصة.خطاياهعنهويتوبولابالتوبةالآخرينيعظمن،منه

يتمققولاباللهحتايعظواحد؟)3(التفاحيبيعاناللذانالرجلان"وهذان

تقفالذي)4(اللهحيفقير.طعامسوىيطلبولابالحقيقةيكرزلكئهاحدا،

الذىذاكلكن.يحتقرهبل،العالميقبلهلاالإنسانهذأمثل،حضرلهفينفسى

النال!.ليرضىيعظالذيذاكفهو،التفاحةويعطى،ذهببوزنةالقضرةيبيع

هلكتالنفوسمنفكم.تملقهتقبلالتيالنفسيهلك،العالميتملقحين

//:httpإ"هكذا kotob. has. it

التين.:الثألثالمثلمعوالبدأية(231)فالأمثألشرحويتواصل(1)

الماء.:الرابعالمثلشرخ2()

.التقاح:الخاسالمثلشرح)3(

".حى"اللة:الهاسىفىنقرأ)4(
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ولمألثةكلمةنسمعأنيجب"كيف)هذا(:(كتب)الذيأجابحينئذ

الذيذاكنسمعأن"علينا:يسوعفأجاببالثة؟"حتايعظالذيذاكنعرف

الذيأفا.بفمهيتكلماللهلأن،يتكلماللةوكائه،الصحيحالتعليميعظحين،يعظ

منكمامنهنهربأنفيجبويتمققهم،الناسيراعىبلالخطايا،يشجبلا

لكم:أقولالحق؟فهمتمهل.الإنسانقلبيسممالحقيقةفيلأنه،مرعبةحئة

عقاقيرإلىبل،جراحهليضمدحلوةضماداتإلىيحتاجلاالجريحأنكما

لكىصالحتوبيخإلىبل،حلوةخطبإلىالخاطئيحتاجلاكذلك،صالحة

".الخطيئةعنيتوقف

برنابا.وتدخل)5(
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لنافقل،الخطيئةمنيهربأنالإنسانأرأد()إن،معلم"يا:بطرس)1(فقال

:يسوعفأجاب؟")2(جهنمفييظلونالوقتمنوكم،الهالكونيتعذبكيف

إذنفاعلموا:اللهشاءإن،عليهأجيبكفأنا،ذلكومع.بطرسياكبير"سؤالك

فيهاأختها:فوقدأئرةكلوكانتدوائرسبعتضمنتوإن،واحدةجهنمأن

جهنمأبوابمثالعلىإبليسأنجبهاخطاياسبعهناكأنكماعذاباتسبعة

.)3(السبعة

كلفىمازا،السفلىالدائرةإلىينحدر،قلبهفىالمترفعأي"فالمتكبر،

هذهفيحاولأنهبمافيها)4(.التىالعذاباتبكلومتألما،المتوسطةالدوائر

ماعكسهواهبحسبيتصرفأنأرادأنهوبما،اللةمنأعلىيكونأنالدنيا

قدمىتحتهناكيوضعفهو،رئيساخريعرفأنيريدلاأنهوبما،اللهيأمره

الدوامعلىويكون.الخمرلصنعالعنبيداسكمافيدوسونهوشياطينهإبليس

الشياطين.لدىوسخريةهزءموضوع

إلىيصلالذيالخيربسببالدنياهذهفىنفسهيقضمالذي(والحسود)))

منكبيرعدديقضمههناك.السادسةالدائرةإلىينزل،بشقائهويفرح،القريب

لملأنهويحزنبعذأبهيفرحجهنمفىماكلأنلهويبدو.الجهنميةالحيات

منبشكليفرحواأنيقدرونلاالهالكينأنومع.السابعةالدائرةإلىينزل

".جفنمعذاب"سورةالهاه!:فينقرأ(1)

،ا-35137ففىوعذأباتها.جهتمبيةعنيسوعفتحذثيوحناسأل95.6-.ففى)2(

)المسيحئين(.والكافرين()الإسلامالمؤمنبنعذأباتعنيسوعيتكلم

الوسطى.القرونفىتحذدتكما،السبعالرلبستةالخطايابحسبمبنئةجهئم)3(

المتكبز".عذاب)):الهامىفىنقرا)4(

الحسود"."عذاب:الهامشفينقرأ)5(
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أنهيظنمنكمثلهكذا.يراهمالشقىهذاتجعلاللهعدالةأنإلأ،الأشكال

الحسود.الشقئأمرمنيكونهكذأ،فيععذب،يحتقرهانساناالحلمفىيرى

يكونلاأنويحزنونبشقائهيفرحونالجميعأنلهيبدواطلاقا،فرحلاحيث

هذأ.منأسواأصابه

مثالعلىمدقعفقرمنيتألموهناكالخامسةالدأئرةإلى)6(البخيل"وينزل

ينمولكىولكنيريد،ماالشياطينلهويقدم.الترفحياةعالقالذي)7(الغنى

منهوينتزعونهاخرونشياطينيأتي،يديهفىالشىء()هذايصيرفحين.عذابه

اللهيريدكلالهذابالتة،حباشيئاتعطىأنأردتماأنكتذكر21:قائلينبعنف

ويتذكرالحاضرةالفاقةيرىحينيشعربماذا!الشمىل!نسانياتأخذ".أن

لاالتىبالخيرأتالأبدئةالملذاتيقتنىانباستطاعتهكانوانه،السابقالوفر

يمتلكها.أنالانبعديستطيع

اللهأعطاهمالتىالطريقحؤلوافالذين.الفاجريمضىالرابعة)8(الدائرةإلى"

جهنمتةحياةتقيدهم.مشويكقمحالمحرقالشيطانخراءفىيغرقونإياها،

اتحادإلىالنجسةأعمالهمجميعفتتحؤلالبغايا،معخطئواالذينأما.رهيبة

كبريتعيونهن.حتاتشعورهننسأء:بشكلشياطينهىجهنمئةجنياتمع

كتلكمعكوفةبصنانيرمموجكقهجسدهن.مرأرةلسانهن.سثمفمهنمتقد.

موسىمثلأظفارهنالعنقاء.براثينمثلبراثينهن.الغافلالسمكيوخذبهاالتى

بجمراتمعهنينعمفاجركل.النارطبيعةمنيكونالتناسلىوالحسق.الحلاقة

.سريرهتكونجهنمية

يبنىفيهأ.الانيشتغلأنيريدلاالذيالكسولشزل)9(الثالثةالدأئرة"إلى

مكانه.فىليسواحدأحجراأنبحخةتدقرأنيجبضخمةوعماراتمدن

ليبردحرتينيداهتكونفلا.الكسولكتفىوتوضععلىجذاكبيرةحجارتها

".البخيل"عذأبالهامث!:فىنقرأ)6(

.ى16:91لررخ)7(

".شهوةخبث"عذأب:الهامشفىنقرأ)8(

".التنبل"عذاب:الهاس!فىنقرأ)9(
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وديدت،الذراعينقؤةمنهانتزعالكسللأن،الثقلليرفعولايمشىحينجسده

فتسقطهتدفعهشياطينوراءهأنهوهذا،منأسوأهووما.جهنميةحياتقدميه

فىكثيرأيتأخروإذ.يرفعهلكىأحديعينهولا،الحملتحتالأرضعلىمرأرأ

فوقه.آخرحملعلعهيفرض،يرفعهأن

سوىياكلونفلا.جداعظيمهناالجوع.الشرهينزل1(0)الثانيةالدائرة"إلى

ولديكونلاأنفيتمنىكبيرأعذاباتمنحهوهذه.الحئةوالأفاهيالعقارب

.الطعامهذامثللياكل

ورجليهيديهأنبماولكن.الشياطينبيدمميزةأطعمةالظاهرفيله"تهيأ

لهتبدوالتىالريحهذهيدهفىيأخذأنيستطيعفلانار،منبسلاسلمقئدة

تستطيعولا،بطنهلهتلتهمياكلهاالتىالعقاربهذهائههوأسوأ،هووما.طعاما

ياكلها،رجسةنجسةتخرجوحين.السريةالأعضاءفتمرقبسرعةتخرجأن

أقذارها.معجديدمنالشره

وجميع.الشياطينجميعهناكفيهينه،الأولىالدائرةإلىالغضوب"وينزل

علىيناميجعلونه.ويضربونهبهيهزأونمنه،أدنىهلاكإلىينزلونالذين

يدافعأنيستطيعلاهو.حلقهعلىأقدامهمويضعون،يمزونعليهاالتىالطريق

العنانيفلتأنيقدرلاأنههوأسوأهووما.مقيدةورجليهيديهلأن،نفسهعن

يستعملهأالتىتلكتشبهبكلابةمكبللسانهلأن،الاخرينيهينبحيشالغضبه

اللخام.

الدوأئر.جميعبينمشتركعاثمعذابهناك،اللعينالمكانهذا)11("فى

والبروقوالعاصفةوالجليدالنارتمزج،الخبزلصنعالحباتكليمزجونفكما

البرديخفففلا،اللهبعدالةوالرعبوالحنتيوالريحوالبردوالحزوالكبريت

التعيس!للخاطئعذاباشىءكلإيحملبل.الجليدالنارولاالحرقوة

".البدنعبد"عذأب:الهامشفىنقرأ(01)

".حساببغيرعذاب!أدمبنىيا"آه:الهامشفىنقرأ(11)
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والثلاثونوالسادسالمئةالفص

العالمكانلوإنهبحيثدوئاالكافرونيقيماللعينالموضعهذا)1(فى

لكيواحدةحئة،سنةمئةكلواحد،عصفورانتزعولو،الذرةبحبمملوءأ

يظلونفهم،العالبميفرغأنبعدإلاالجنةإلىيذهبوالنالكافرينأنولو،يفرغه

أرأدوامالأنهملعذأبهم،نهايةفلا.لهوجودلاالرجاءهذاولكن.بفرحهنا

بالله.حئالخطيئتهم)2(،نهاية

هذا؟التلاميذسمعحينوينتهى".عذابهمعنهمفيخففالمؤمنون"أئا

"كل:يسوعفأجاب؟"جهنمإلىالمؤمنونيذهب"هل:ليسوعوقالواأرتعبوأ

إلىيذهبوناللةأولياءأنفيشكلاولكن.جهنمإلىسيذهبكانمهماواحد

المخافة.فيجنوأ،عذأبأفيليحتملوالاليروا،هناك

الله،عدالةليرىهناكإلىيذهبنفسه)3(اللهرسول؟أقولماذا"ولكن

بشريلحممنهمالذينفكل،بشرفيلحممنانهوبما.أمامهجهنمفترتجف

يبقىولكئه.جهنمإلىينظراللةرسولزالماالعذابهنيعفون،يتعذبون

أنهاخليقةكللتعرفذلكاللةويصنعويفتحهما.عينيهليغلقلازئازمناهناك

نأالأبالسةجميعيحاول،هناكإلىيذهبوحين.اللةرسولمناستفادت

للاخر:الوأحدويقول.الصيحاتويطلبون،المتقدةالجمراتتحتيختبئوا

وجههيضرب،اهذبليسإيسمعحين.(ا)4وصلاناعدومحضدها.اهرب،"اهرب

.11بعدلليسوهذا،منىأشرفانت!لعاري"يا:صرخاتهيطلبوهوويقولبيديه

".آدمابن"مسكيننقرأ:ثثم".الكافرينعلىأبدبمطعذاب"سورة:الهاس!فىنقرأ(1)

ال!ة.وأبناللهيسبرعيعتبرونأئهمهىخطيئتهم2()

نلاحظ:".انتقاموذوعادل"اللة:نقرأثتمالب!ثر!جمععنيتفيزاللهفرسول.أربعبزاتهذانقرأ)3(

ألله!رسولقذأمترتجفجهنمحتى

".شياطينعدو"محضد:الهامشفىنقرأ)4(
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جتينالدرأصحابفهناك،درجةوسبعيناثنتينفىالموزعونالمؤمنودط"أما

وجبلأنه،حزنبعضهم-الخيريفعلوالمولكنهمآمنوا،الذينالأخيرتين

سبعينجهنمفىفيظقون-بالشرفرحالاخروالبعضالخير،يعملأنعليه

منويسمعجهنمإلىجبرائيلالملاكيمضى،السنينتلكبعد.السنينمنألفا

جهنمفىيبقىلاوبحسبهالك،أعطيتالتيالمواعيدأين(،محضد)ايا1:يقول

ا)6(امنوا؟االذينأولئكالأبد،إلى

يرومم!أدلهرسولمنبوقاريقتربأنوبعد،الجنةإلىأدلهملاكيعود"حينئذ

تذكرإلهى)8(،الرتأتهااا:ويقولاللهإلى)7(الرسولفيتوجه.سمعهماكلله

الأبد".إلىجهنمفييظقونلاإيمانىنالواالذينبأن،عبدكأنا،وعدتنىأنك

110)9(تطلبماكلأعطيكوأنا،خليلىياتريد،ماكلأطلب11:اللهفيجيب

الهامش.فىنقرأماهذا)5(

جفغ،(المتمردونالمؤمنون)او:المؤمنينعصاةيدخلأنبعد:عيسى"قال:الهامشفينقرأ)6(

لاديكيقبلمنوعدكأينمحفد،اياا:يقولوهو،المومنونويوأجههجهنمإلىجبرائيليجىء

:فقالرئهمحفذفنادىالمومنينعصاةمنسمعمامحضداخبرجبرائيلفإذأالنار؟اافىمخفدأيبق

وإسرائيلوميكانيلجبرأئيلتعالىاللةفأرسل"الحاكمينأحكموأنت،الحقوعدكأين،رث"يا

".ألتةسبحان.الجئةوأدخلوهمالنارمنفأخرجوهموعذرأليل

".الله"رسول:الهامشفينقرأ)7(

".سلطان"اللة:الهامئىفينقرا)8(

".معطي"الله:الهامشفىنقرأ)9(
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والنلاثونوالسابعالمنةالفص

ألفسبعينجهنمفىلبثوامؤمنونهناك،الرباتهاا:اللهرسول"فيقول)1(

هذهمنتخلصهمأن،الربأتها،إليكأتوشلرب؟يا)2(،رحمتكفأين.سنة

جهنمإلىيذهبواأنالمحظوظينملائكتهمنأربعةاللةفيأمر".المرةالعذابات

ماوهذأ.الجنةإلىويقودوهم)3(،رسولهإيمانلهمكانالذينجميعويخرجوا

خيرا،يفعلوألموإنبهآمنو!فالذين:أدلهرسولإيمانفضلهوذأك.يصنعون

تكلمتالذيالعذاببعد،الإيمانهذاعلىماتوالأنهمالجنةإلىيذهبون

(i)."عنه

هزتين."ال!ة"رسولثثم".اشقيامةبعدمحمدشفاعة"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

".ورحمنسلطان"ألئة:الهامشنىنقرأ2()

.الهاشفىنقرأمأهذا)3(

منهايتحزرواأنفيشطيعون.للمؤمنينمخلدةتكونلنجهنمأنتعتبرالقرأنمنعديدةمقاطع4()

محمد.ب!ئفاعةوخصوصا،والمؤمنينوالأنياءالملائكةبثفاعة
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والثلاثونوالنامنالمئةالفص

إلىوالأولادوالنساءالمدينةرجالجميعجاءالباكر)1(،الصباحجاءولضا

.ربيا"ارحمنا)2(،:إليهوتوسلوأ،تلاميذهمعيسوعفيهكانالذىالبيت

فأجاب".السنةهذهمنطقتنافيخبزيكونولن،القمحالدودأكل،السنةهذه

منالثلاثالسنواتخلالأنتعلمونألا!خائفينمنلكم"يا:يسوع

البر؟وثمرالعشبسوىياكلوليمخبزا،،أدلهعبدإيليا،يرلم،أخاباضطهاد

البزثمرسوىيكللاسنتينظل،شاولاضطهدهالذيأدلهنبئأبونا،ودأود

كانا،رب"يا:الرجالفأجاب")3(.مرتينسوىخبزاياكللمهو.والأعشاب

يفعلكيفولكن.الحياةقيدعلىلبثالهذا.الروحىبالفرحفتعزيااللهأنبياءمن

الكثيرين.أولادهموأروه"الأولاد؟هؤلاء

عنيفصلناالذيالزمنهو"ما:وقالتعاستهمعلىيسوعاشفقحينئذ

نستعملبحيث"تصزفوا:يسوعفقال".يوما"عشرون:فأجابواالحصاد؟")4(

الله:لكماقولالحق.أللهفيرحمنا(،)والصلاةالصومفىالعشرينالأئامهذه

حينإسرائيلوخطيئةالبشرجنونبدأالموضعهذافىلأن،النقصهذاعفةهو

".اللهوأبناللهإنىقالوا

81،123.ر!ف)1(

كط1:\7ملارجالأنبياء".علىالبلا"اشدالهاسى:فىنقرأ(2)

بالعشبفأيهفىبإلخبزيهتئملاكانههنايسوعبداى(.12:4صما)نوبإلىأتىحينمنها)3(

)فىالإبيونئينهنانتذكرالفقراء.مثلالنباتثين(مثل،89121،،01)فالرئةوالثمار

؟ا035:الهرطقةباناريونإبيفان،رج.كذلكيقتاتونكانوا(الأولىالمسيحيةالقرون

.7:6ابعارلات،21:6ابسودؤتيمةالعظات

رحمنن"."اللة:الهإمشفىنقرأ.83فرج()4

A.4فرج.عينهالتكرارهو".اللهوابنالله"إفيقالوا:لأنهمالرحمةإلىحاجةهى)5(
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والتلالالحقولالعشرينصباحفيرأوأيوفا،عشرةتسعةصامواأنوبعد

هذايسوعسمعفلضا.لهوقالوا،يسوعإلىفركضوا.الناضجبالقمحمغطاة

الله.أعطاكمالذيالخبز)6(واقطفوا،الإخوةأئها"اذهبوأ،:قالثم.أدئةشكر

".يحفظوهأينيعرفونعادوامابحيثكبيرةكمئةالقمحمنالرجالفقطف

يسوعمنليجعلواالمدينةسكانفتشاور.إسرائيلفىوفرسببهذافكان

نأقبليوفاعشرخمسةالتلاميذفتعب،عندهممنفهربعرف)7(.ملكهم

.يجدوه

.52يسوعمعجزةهى".معطى"اللة:الهامشفىنقرأ؟القمحأوالخبز)6(

.6:51يورج)7(
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والنلاثونوالتاسعالمئةالفص

وهمفقالواويوحنا.ويعقوبهويسوعوجد)هذا(كتبالذيذاك)1(

تلاميذكجميععنكبحث)2(.معذبينطلبناك؟معلميا،هربت"لماذا:يبكون

الأبالسةمنجيشاأنعلمتلأني"هربت:يسوعفأجاب".يبكونوهم

وجهىفىسيقفونالشعبوشيوخالكهنةفعظماءقريبا.سترونمالييهئئ

فىالفلكفأغتصبأستعذلئلأ،ليقتلونيالرومانيالوالىمنسلطةويأخذون

فىيوسفبعكما)3(،ويخوننيسيبيعنيتلاميذىمنواحداإنثم.إسرائيل

ايسقطاداود:النبىيقولكما)5(يسقطسيجعلهالعادلفالئةذلكومعمصر)4(.

ويخرجنىأيديهممنسيخلصنى)7(فاللها)6(.القريبهالفخينصبمنالهوةفي

منماتخافوا."لاقائلا:يسوعفشجعهم.الثلا-نةالتلاميذفخاف".العالممن

العزاء.بعضفنالوا".يخوننىمنكمأحد

ينتظرونكانواوإذ.اثنيناثنينتلميذا،وبلائونستةوصلالتالىأليوموفى

منسيمضىيسوعأنعلموالأنهمحزنواوكقهم)8(،دمشقإلىمضواالآخرين

.)9(العالم

هو،يذهبأنيجبأينإلىيعلمأندونيمشى"من:وقالفمهفتححينئذ

2(

3(

6(

7(

8(

9(

1-3ا93)فدشقألىيسوعهرب:26الشطرة( i).

...الإنجيلثةالعباراتتأتىوهكذأ(.2:48الوالهيهلفىليسوعمريمكلامهو(

.72211،فرخ(

1!ط.372:تك(

".اللة"انتقام:الهامشفينقرأ(

.57:7رج؟761:مز(

".حافظ"اللة:الهامثىفىنقرأ(

.341،122ففىأيضاتذكروسوف،فجأةدمشقذكرت(

.'(61:0)يوال!رممطالعشاءبعدالخطبةإطأرهو(
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الأمين،المرفأإلىيصلأنويعرفيستطيعمنتعاسةوأكثر.شكبلاتعيس

قولوا.اللصوصوخطرالمطرفي،موحلةطريقفيبإرادتهيتوقفأنفيتمنى

الأولفالإنسان.شكبلاكلا،1(وطننا؟).هوالعألمهذاهل،الإخوةأئها،لى

وأحدمنفيهناكهل.خطيئتهعذأبليتحملمنفىإلىكماالعالمإلىطرد

العقل،ينكرهماهذا؟الغنيوطنهإلىيعودأنإلىيتوقولاالفقر،فىنفسهيجد

،الموتفييفكرواأنيريدونلاالعالمأصدقاءلأن،عنهتبرهنالخبرةولكن

.يسمعوهأنيريدونلاعنهأحدتكلموإن

13:14.).1(عب
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والأربعونالمنةالفص

حتىإنسانينلهلمبامتيازالعالمإلىجئتأنىالرجالأئها"أتظنون)1(،

لا.الجنةفيليضعهبل،العالمفيليجعلهالإنساناللهخلق)3(مااللة؟)2(رسول

شريعته،عنغريبةشردعةمنلأنهم،الرومانمنشيئاينتطرلاالذيأنفىشك

ليذهبأبدأ،إليهيعودأنيريدولا،خيراتهوجميعوطنهيتركأنيريدلا

القيصر.وأغاظلهحصلإنذلكفىكثيرأيتحفظوسوف.رومةفىويسكن

مزةذكراك،الموتأتهااا:معييصرخاللةنبئوسليمانلكم،أقولفالحق

"0)4(غناهمفىاستراحواللذين

.()العالمنهايةحتىسأحياأنىمتاكدلأني،الآنسأموتوكأنىهذاأقوللا

لاماكل)6(!أدلةحىتموتوا.أنتتعلموالكي(الموت)أيعنهأتكلمولكنى

نأيجاحسنا،شيئانصنعولكىحسنا.نعملهلاواحدةمرةسوىنعمله

كانوالوكمابينهمفيمايتمرنونالسلمزمنفىالجنودرأيتمهل.عليهنتمرس

حسنا.يموتأنيتعقملمإنحسنةميتةالإنسانيموتكيفبل؟الحربفى

أقولهأناها؟السببتعرفونهلا)7(.اأوليائهموتاللةأماماعزيزا:دأودالنبيقال

موتهم،إذدظ.نادرصالحةميتةيموتونالذينوموت.عزيزنادرشيءكل:لكم

هوبل.ينهيهانيريدمشاريعمنالإنسانبهيقومما.)^uخالقنااللهأمامعزيز

".الموت"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

اللة.ورسرليسوعبينمقابلةوهى.الهامشفىنقرأماهذأ2()

".خالق"اللة:الهام!ىفىنقرأ)3(

".اللة"نبيبرإندعاهالذىسليمانلا.ا:14سىرج(4)

مالا؟إنسائاكانإنليسوعذلكيكونوكيف)5(

الهامش.فينقرأمأهذأ)6(

.(اللهحضرةفي)ولأولهع"3علط(3أولأ*04اللا-دينئةحسب611:51مز7()

خألقنا"."اللة:الهامشفىنقرأ)8(
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سروالهيعتبرالذيالتعيسللانسانيا.صالحةنهايةإلىنئتهتصللأنيسعى

يخيطه،يقضهوحين.يقصأنقبلبعنايةيقيسالقماش!،يقضقفحين.منهأفضل

-يموتلايولدلاالذيوحده-لتموتولدتالتىالحياةولكن.بعناية

كلمع؟البنائينرأيتمهل؟الموتبقياسيقيسوهاأنالناسيريدلافلماذا

يسقطلئلاموضعهفىكانإنويقيسونالأساساتإلىينطرون،يضعونهحجر

ينظرلالأنه،عظيمانهيارفىحياتهبناءيسقطالذيالتعيسل!نسانيا.الجدار

.الموتإلىأي،الأساساتإلى
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عريانا.يولدأنهفىشكلايولد؟كيفالإنسانيولدحين:لى"قولوأ)1(

الأجرهوهذأ.بهيغطىخشناكفنا؟يجنىماذ!،الأرضفىميتايوضعوحين

والنهايةالبدايةفىالوسائلتتناسبأنعملكلفىوجافإن.الدنماتعطيهالذي

؟الأرضغنىيريدالذيالإنساننهايةتكونفما،صالحةنهايةإلىلتصل

منوضعفلو")2(.ميتةشرالخاطئ"يموت:اللهنبىداود،يقولكما،يموت

ينجحكيف،الثيابيخيطلكىإبرتهخرمفىالخيطبدلخشئاالثيأبيخيط

الإنسانيرىأفما.جيرأنهمنهويهزأ)3(،فائدةبلايشتغلائهفىشكلا؟عمله

خرمهوالموتلأن.الأرضخيراتيكدسحينيعملماالدوأمعلىهذأأن

ذلكومع،الأرضيةالخيراتخشباتفيهتمرانتستطيعلاالذي)4(الإبرة

.فائدةبلاولكن،النهايةإلىعملهيوصلأندوفاالمجنونيحاول

نأأرادمن.الحقيقةفيهايجدالقبورإلىفلينظركلامييصدقلا"من

التعليمفيهفيجدالقبور،كتاباللةمخافةفىفليدرسالاخرينمنأحكميكون

الدود،طعامليكونيحفظالبشرياللحمأنيرىفحين.لخلاصهالحقيمى

هناككانلو:لىقولواالإحسالر.من،البدنمنالدنيا،منيحتفظكيفيتعلم

كسرجانبهعلىساروإذا،بأمانفيمضىوسطهفىالإنسانليمشىصنعطريق

أكثريذهبمنليروابينهمفيمايتزأحمونالناسترونحينتقولونفماذا،رأسه

هم،الحقيقةفي:تقولون!عظيمةدهشتكمتكونكم؟ليقتلالطريقجانجاإلى

وسطفييقفالذيالعقلبحسبعاشوأفلوالدنيا.أصدقاءذلكفييشبهون

".الموت"سورة:الهامشفىنقرأ))(

اللا-دينئة.حسب34:22هز2()

برخا()يبنى92:أ4ر!لو)3(

الأبرة(ثقبفى)الغنىء3:?8لو2؟01:5هر91:4،2ترج()4
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البدنتبعواحينولكن.الأبديالموتمنونجوااللهشريعةلعبعوا،الإنسان

معتوهونأنهمعلىدتواوالفجور،الكبرياءفىالعيشعلىوتزاحمواوالدنيا،

(.(أنفسهمتجاهقساةوأعداء
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برناباإنجيل

بيمقتدرايكونبأنأملهفقد،هربيسوعأنالخأئنيهوذأرأىحين)1(

بالله.حبالهيعطىمايتضمنالذييسوعكيس)2(يمسككانفإنه.العالمهذا

مقتدرا.إنساناهويصيروهكذاإسرأئيلملكيسوعيصيرأنيرجووكان

أسرقأنىعرفلكاننبيا)3(هذاكان"لو:نفسهفىقال،الأملهذافقدفلما

كانولو.خدمتهمنويطردنيصبرهيفقدبهأؤمنلاأنييعلموإذ.دنانيره

نأيجب،إذنإياها.يعطوهأنيريدونالتىالكرامةمنيهربكانلماحكيما

ايديهم.إلىلأسلمهالأموروأدئروالفريسيينوالكتبةالكهنةعظماءمعأتفق

".المالبعضعلىأحصلأنأقدروهكذا

فتشاورواناثين)4(.فيحصلبماوالفريسيينالكتبةأعلم،قرارهاتخذولما

إلينا،بالنسبةالحالةستسوءملكا؟صارإننفعل"ماذأ:وقالواالكهنةعظيممع

القديمة.العادةحسبأدلهعبادةيصلحأنفيريدتقاليدنا،يتحقلأنيقدرلالأنه

أولادنا.معكقناشك،بلاسنهلك؟الرجلهذامثلسلطةتحتنعملوماذا

اليوملنا،دئهفالحمد(.خبزنا)نتسؤلأنعلينايجبوظائفنا،منطردناإنلأننا

بشريعتهم.نهتملاكمابشريعتنايهتمونلاهمشريعتنا.عنغريبانووالملك

بالذبيحةيهدأ)6(رحمنفإلهناخطئنا،وإننريد.مانفعلأننستطيعوهكذا

حسبمقامةاللهعبادةيرىحتىيهدأفلنملكا،هذاصارإذأأما.والصوم

".الخائن"سورة:الهامشفىنقرا(1)

.21:6يو2()

93(.7:لوpآخرإطارفىالجارةهذهنقرا)3(

.138فرج)4(

3(.:61الوالخائنالوكيلمئلفىالكلامهذأنقرأ)5(

".الرحمن"ألثة:الهامشنينقرأ)6(
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يجيءلا)7(المسيحإنيقولأنههوشىءكلمنأسوأهووما.موسىكتاب

ذرتةمنيجىءإنهيقولبل،الرئيسيينتلاميذهأحدلناقالكماداود،نسلمن

تركناهإنيحصلفماذا)8(.لإسحاقلالإسماعيلأعطىالوعدوإن،إسماعيل

فيصبحمنطقتنايعطونهمالذينالرومانأحترامالإسماعيليونسيربححئا؟

"0)9(الماضىفىكانكماجديدمنالعبوديةفيإسرائيل

()01هيرودسمعنتفاوضأن"يجبالحبر:أجابعرض،ماسماعوبعد

جيش.بدونشيئانعملأننستطيعفلا،معهمتعاطفالجمعلأن،الوالىومع

بينهم،فيماتشاورواولما".الجيشمعالقضئةهذهننهيأننستطيعليتناويا

التدخل.قرراوهيرودسالوالييكونحين،الليلفىيأخذوهأنعزموا

""رسول:الهامشفينقرا)7(

بأنالإعلان،موسىكتاببحسبالعبادةإرجاعبر:إنفىالأساسيينالموضوعينهنانجد)8(

اسماعيل.نسلإلىينت!ىالمسيح

هذافيوأئتنا".هيكناويخربونالرومان"فيأتى:47-1:148يوعليمبنيالنمقهذا)9(

أعضاءأنأمالمسيحجذهوإسماعيلأنهنانفهمهل.الإسماعلينيننجدكأنهيسوعبدا،المقطع

إسماعيلنون؟همالإسلامئةالبدعة

اليهود.بشريعةاهتمامهفىببيلاطسشبيفاهيرودسيبدو(01)
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الخائنيهوذاوبئن،أدلهبمشيئة)2(،دمشقإلىكلهمالتلاميذوصلولما)1(

احذروأ":يسوعقال،يسوعغيابمنتألمأنه،يومأيمنأكثراليومذلكفي

انتزع"0يحتكمائهيبينأن،مناسبةلهتكونأندون،يحاولالذيذاككلكم

هذا.قاللأجلهالذيالهدفنفهمأناستطعنافماالبصيرةمناأدثة

)3(اللهملاكلأن،الجليلإلى"عودوا:يسوعقال،كفهمالتلاميذوصلولما

إلىيسوعوصل،سبتصباحوفى".هنافيإلىأذهبأنعلئيجبإنهلىقال

قصيرعشار()وكان.يراهأنفىوأحدكلورغب،المدينةأهلفعرفه.)4(الناصرة

شجرةفتسفق.العظيمالجمعبسببيسوعيرىانيستطيعلا(زكا)اسمهالقأمة

يسوعوصلفلما)6(.المجمعإلىليذهبهناكمنيسوعيمرأنوانتظرجضيز،

فيأقيمأنأريداليوملأني،انزلزكا،"يا:وقالعينيهرفع،الموضعذاكإلى

عظيمة.وليمةوأولمبفرحوقبلهالرجلفنزل."بيتك

معليكلمعفمكمدخل"لماذا:يسوعلتلاميذوقالواالفريسئون)7(فتذمر

ليقولوابيت؟إلىالطبيبيدخل"لماذا:يسوعفأجاب؟"والخطأةالعشارين

:يسوعفقال".بالمرضى"ليعتنى:فأجابواهنا؟"إلىدخلتلماذاأجيبكموأنا

.)8(المرضىبل،الطبيبإلىوالعافيةالصحةأصحابيحتاجفلا.الحق"قلتم

جوج"."سورة:الهامشفىنقرأ1()

913.221،فرخ)2(

.18فرج.عنهينفصللاالذييسوعرفيقجبرائيلهو)3(

.(51أ-أ43)فالا!رهفيايضايسوع:27ال!ثطرةهي.4:61لو(4)

هذاكلولكن"،رت"يازكا:مال.الناصرةعنجداالبعيدةأريحافىهنانحن.اي:91لو)5(

العادفي.العادىفيلنصبحسقط

الخبر.فىخلطهو.قريبمجمعإلىلا،أورشليمإلىالطريقفيهويسوع)6(

.عندهوالطعاممثى-لاوكطدعوةحول9-"9:11متإلىاى:91لومنانتقلناوهكذا)7(

العشارين.وجودبسبباخر،إلىنم!مندرإنينتقلوهكذا

.9:21ترخ)8(
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إلىوعبيدهأنبياءهاللةأرسل.حضرتهفىنفسىتقفالذي)2(الله"حى)1(

إلىيحتاجونلاهؤلاءلأنالأبرار،إلىيرسلهملم)3(.الخطأةيتوبلكىالعالم

نظيف.هومنأغتسالإلىيحتاجلاكمأ)4(.توبة

إلىدخلتحينلفرحتمحقا،فريسيينكنتملو:لكمأقولالحق،"ولكن

يستقبلالعالمبدأولماذأ؟أصلكمتعرفونهل:لىقولوا.لخلاصهمالخطأة

كلاهي.قاسمعوا.تعرفونلاأئكمبمالكمسأقول؟الفريسيين

يحسبأندون)6(الحقفياللةمعسلكالذي،اللهصديق)5(،أخنوخ"نقل

سيجيءالعالمنهايةفىلأنه.الدينونةحتىفيهاوظلالجنةإلىنقل،الدنياحساب

)8(،خالقهماللهيطلبونبداوا،بذلكالبشرعلمفلماواخر)7(.إيلثامعالعالمإلى

لأن،كنعانلغةا)1(فيااللهاطلب1الحقيقةفىيعنى"فريسئ".الجنةفىرغبة

يرونفالكنعانتون.الصالحينمنليسخروااللفظةهذهيستعملونبداواهناك

كانواحين.أدلهليخدموأ،العالمإلىبالنسبةالحياد،علىيقفونشعبنامنبعضا

اياا:نقولكمأ"،الله"أطلبأي"فريسى"هزءايقولونكانواواحذايرون

الهتنا!11".اخدموتعالفكرالهواء!تعبدوأنت،لديكصنمتمثاللا،مجنون

2(

3(

(6

8(

9(

الفريسى(.:أو.الدوريش:او.أخنوخ:)او"الادرس"سورة:الهامشفىنقرأ(

".مرسل"ألثةنقرأ:ثمالهاث!.فىنقرأماهذا(

1،4-45أ4tفإن( A51ئما05-ا A1-AAالعنوانأماالحقيقئين"0"الفزيسئينتمتدح

فريسى.،درويش،"أخنوخ:الألفاظعلىيخلعب(العربي)الهامثى

.2:71مرر!ما(

".درويس"أولنقرأ:ئتم)أخنوخ(.ادريسقصص"ذكر:الهامثىفىنقرأ(

.524:تكر!.اللاتينىحسب4416:سى(

83.،52فرج.لسوعهو(

".خالق"ألثة:الهامئىفىنقرأ(

".ألتة"أطلب:الأمرصيغةفىالقرلويمكن.الرهبانئةالحياهبدأيةهى(
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لافريسيين،كانواوأنبيائهاللهأولياءجميع:لكمأقول"الحق:يسوعوقال

تركوأ،باللهوحئا.أعمالهمجميعفىاللهطلبوالأنهم،بالفعلبل،مثلكمبالاسم

للفقراء.وأعطوهباعوهبالئهحتا.الخاصخيرهموجميعالمدن
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جبلا،عشراثناهناككان،ونبتهأدله)2(خليلإيليا،زمنفي)1(.اللهحى

العددهذامثلبينواحدهالكفيهميكنولم،فزيسىألفعشرسبعةسكنها

أكثرإسرائيلوفيالانأما.أدلهمختاريكفهمكانواولكنهم،الناسمنالكبير

ألف؟")3(سنواحدامختاراهناكليتيا،فزيسيألفمئةمن

تشجبهل؟هالكونكفنانحن،"إذناستاووأ:أنبعدالفزيستونفأجاب

الفريسييندين)4(بالعكسأبينبل،أشجبلا)):يسوعفأجابديننا؟"

فزيسيين.كنتمإنلنرولكن.أموتأنأريدأجلهومن،الحقيقئ

كلضمنهصغيراكتابافكتب،تلميذهأليشعأدئة،خليلإيليا،من"طلب

إيلياكتأبيسضىأنهالفريستونفسمع(.ربنا")أدلهوشريعةالبشرحكمة

التعليم،هذأيمارسأحدلاأنتقاليدهمبواسطةعرفوالأنهمفخجلواالصغير،

به.يقومونعملبحجةيذهبواأنوأرادوأ

لأنبهذا،لتهتضواآخرعملكلتتركونفزيسئين،كنتبم"إذأ:يسوعفقال

الذييسوعليسمعواتوقفوأولكنهمخجلوا،(.(أدلهإلايطلبلاالفزيسى

لجميعهذاكتب،اللهعبدإيليا)6(،إنالصغير:الكتابيبدأ"هكذا:استأنف

خالقهم.اللهمعالسيرفىيرغبونالذين

يكفيهاللهيخافمنلأنقليلا.اللهيخافونكثيرايتعلمواأنيرغبون"فالذين

".اللة"حى:ثم(درويشأو،الفزيسئأو،أخنوخ)أو:"درويس"سورة:الهامشفىنقرا(1)

الأنبياء.علىممتذهيوها.أهيملإبرصفةهىأساشا2()

الكاتب.زمنفيالكنسيةوالجماعةالمأضىفىممئزةجماعةببنمقابلةهى)3(

رهانثة.منطمةامامهنانكونقد)4(

".سلطان"اللة:الهامضفينقرأ)5(

".الياس"كتأبالهام!:فىنقرأ)6(
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لاالذياللهيطلبونلا،الحلوةالكلماتيطلبونوالذين.الئهيريدهمايعرفأن

خطايانا.علىيلومناأنسوىشيئايعمل

الستدلأنونوافذها،بيوتهمأبوأبليغلقوأ،اللةيطلبوأأنيريدون"فالذين

حواسكمإذنفأغلقوامحبوبأ.يكونلاحيثالبيتخارجيوجدأنيمكنلا

فيها.يبغضونهالتىالدنياهذهفى،خارجكميوجدلاأدلهلأن،قلبكمواحفظو!

لالأن،نفوسهمإلىينتبهواأنعليهمالخير،يصنعواأنيريدون"فالذين

.)7(النفسوخسارةكلهاالدنياربحمنفائدة

لالأننأ،الاخرينمنأفضلفليعيشوأ،الاخرينيعلمواأنيريدونفالذين))

تعليميسمعحينحياتهالخاطئيصلحفهلمنا.أقليعرفالذيمنشيئانتعلم

منه؟أردأهومن

وحدهكانموسىلأن)8(،الناسمعاشرةمنليهربوا،اللةيطلبون"فالذين

.)1(صديقهمعالصديقيتكلمكمامعهوتكلماللهفوجدسيناء،جبلعلى

يكونحيثالعالمإلىالشهرفىواحدةمرةيخرجون،اللهيطلبون"فالذين

مافيسنتينعمليعملأنواحديومفييقدر،اللهيطلبالذيلأن.الناس

إلآيقللايتيهفم،وحين.قدميهإلىإلآينظرلا،يمشىوحين.أمورهيخص

لنأئهيومكلوليفكر.جائعبعدوهوالمائدةعنليقم،ياكلوحين.الضرورفي

جلدمنلباسيكفيه.نفسهيستعملكماوقتهوليستعمل.التالىاليومإلىيصل

تكفيانهالنوممنساعتان.الأرضمنكتلةلأنه،الأرضعلىولينم.الحيوان

فى.نفسهعلىسوىأحدعلىيحكملا.نفسهسوىأحدايبغضلا.ليلةكل

(.)11الآتيةالدينونةفيالانمنذكانلوكما،المخافةفيليقف،الصلاة

.86r:مر26؟:ا6مترخ)7(

.912وربما941فثم،المطلعراجع.محادثةربما:.conveعsationeالإيطاقيفى)8(

الوصايا.ليأخذالجبلعلىموسىإقامةنتذكرهنا.95فرج)9(

موسى.شريعةإلىالرجوعيجب،النهايةوفى.النسكىالنوعمنرهانئةحياةهى(01)
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لموسىاللهأعطاهاالتيالشريعة)وأحفطوا(،اللهخدمةفىهذأ"فاحفظوا

فيكم.اللهوأنإدلهفىأنكمتجدونوزمانمكانكلوفى.الحياةتجدوا

كنتملوايضا:لكمأقوللهذا.الفريسيونأئهاالصغير،إيلياكتابهو"هذا

("0)11الخطأةيرحماللةلأنهنا،إلىدخلتأكونأنلسررتمفزيسئين،

".الرحمن"ألئة:الهامشفىدقرأ(11)
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والأربعونوالسادسالمئةالفص

".بالربىنلتهمااضعافأربعةباللهحئاأعطىأناها،رب"يازكا:)1(فقال

منكثير)أقول(:الحقالحق)2(!البيتهذاإلىالخلاصجاءاليوم":يسوعفقال

نفوسهميظنونوالذين)3(.اللهملكوتإلىيدخلونوالخطاةوالزناةالعشارين

ساخطين.ذهبواهذأ،الفريسئونسمعفلضا".الأبديةالنيرانإلىيذهبونأبرأرا

لوالد"كان(:ولتلاميذه))4(التوبةحالةإلىاهتدوأللذينيسوعقالحينئذ

فلضا.أبوهفأعطاه".المالمنحضتىأعطنى،ابىايااالأصغر:فقال)6(.ابنان

فىعائشاالزوانىمعمالهكلصرفثحابعيدبلدإلىمضى،حضتهتلقى

واحدايخدمالمسكينفمضىالبلد،هذافىكبيرةمجاعةوحصلتالفجور.

يموهكانيحرسها،كانولما.مزرعتهخنازيريرعىفجعله،المدينةأجلمن

ابيبيت"فى:وقالنفسهإلىعادثم)7(.السنديانبلوطاتفياكلجوعهعن

ابى،"يا:لهوأقولأبيإلىوأمضىأقومإذن.جوعاأموتهناوأناكثيرةولائم

".خدمككاحدفعاملنىوضذك)8(،السماءإلىخطئت

1(

2(

3(

6(

7(

8(

(.العربىالنصفىكماالظافيالا(aالزافي"سورة:الهامثىفىنقرا

9-:91لورج.زكاخبرإلىنعودهنا A.للرثوقالزكا"فوقف:كالعادةيحزفالنهصولكن

اربعةعلبهأرذهشىءفىأحذاظلمتكنتوإذا.أموالينصفالفقراءيأعطىرب،"1:يسوع

.يسوعيقدمهالذيالخلاصعنالكلامألغىثئم".أضعاف

:?r?ت Y7.28:لو؟أ82:مترج؟

391،2فرج".نصارى"يدعونالوبةحالةإلىيسوعهداهمالذين 1 V.

".للتوبةمثل)أحسن):الهامشفىنقرأ

T.3-أأ:51لورج.الحنونالأبأوالضالالابنمثلهو

يعطيهفلا،تأكلهالخازيركانتالذممطالخرنوبمنيشبعانيشتهى"كاننقرأ:51:61لوفى

".السنديانبفوط":نقرأوهناأحد".

etعأاللا-دينثةفى."وإليكالسماءإلى":نتةنااليوفي.51:91،12لونقرأ coramاحهح*لماin

"."ضذكصار"و"امامك،عسقطت
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وخرج.عليهفأشفقبعيدمنآتياراهأباها!هذاوحصلالمسكين"فمضى

اياا:وقالالولدفركع.وقثلهذراعيهبينأخذه،أبنهإلىوصلولما.لقائهإلى

أهلالستلأنى،خدمككأحدفعاملنى،وضدكالسماءإلىخطئتأبي،

أقبلولنابنىفأنا.ابنيياهكذا،تقل"لا:الأبفأجابا!اابنكأدعىأن

الجديدةالثيابهناإلىاهاتوا1:وقالعبيدهودعاخدمى".كأحدتكونأن

العجلاذبحوا.إصبعهفىخاتماضعوا.جديدةنعالاأعطوه.هذاابنىوألبسوا

11.فوجدضالاوكان،فاقيمميتاكانهذاأبنىلأنولنعيد،المسمن
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والأربعونوالسابعالمنةالفص

أنهمسمعفلماا!بر.الابنعاد،البيتهذافىيعيدونكانوا)1("وإذ

"عاد:الخادمفأجابالعيد.هذاكللماذاوسألهعبدأودعادهش،يعيدون

البكرالابنسمعفلضا".وليمةوصنعواالمسمنالعجلأبوكلهفذبح،أخوك

"يا:لهيقولوالدهإليهخرجحينئذ.البيتيدخلأنأرادوماغضبهذا،

كلخدمتكأنااامغعاظا:الابنفأجابمعه".نفرحفتعالعاد،أخوك،ابني

وهذا.أصحابىمعاكله2(حملايوهاأعطيتنىوماصالحةخدمةالسنينهذه

العجلعاد،إذله،ذبحت،الزوانىمعحضتهكلوبذدتركلثالذيالرديء

ولكته.لكهوشىءوكل،معىدوماأنت،ابنى"ياالوالدةفأجاب".المسمن

الابنغضبفازداد".نفرحأنيجب،إذنفوجد.ضالأوكان،فأقيمميتاكان

وترك."الزناةمائدةإلىاكلأنأريد)3(لافأنا،وافرحأنتاذهب11:وقالاكبر

لدىيعيدونهكذأ.أدئةاحى1:يسوعوقالوأحدأ.درهمايأخذأندونوالده

11"0)4(يتوبواحدخاطىأجلمناللهملائكة

قالحينئذ.اليهوديةإلىيذهبأنأرادلأنه)يسوع(مفبىكلوا،ولضا

الفزيسئينأننعرففنحن(.)اليهوديةإلىتذهبلا،معلم"ياالتلاميذ:له

يتامروا.أنقبلبذلك"عرفت:يسوعفأجاب".عليكتآمرواالأعظموالحبر

فليفعلوا.اللهإرادةضذشيئايفعلواأنيقدرونلالأنهم،بخائفلستولكنى

اللة.أخافبل،أخافهملافأنا.يريدونما

الأكبر.الابنعنكلاممعى51:52لوفطالخبريتوأصلهنا(1)

حملأ"."لا"،"جديانقرا:51:92لوئ(2)

كلإلىيتوخهوكأئهمفتوخاالخبريبقىبلالأخير،الجوابنقرألالوقا،روأهكماالإنجيلىالمثلفي)3(

.(أريد("لا:فجزمبرإنأئالا؟أمالرليمةفىوتشاركتدخلأنتريدهلمئا:واحد

.51:01لو4()

8(.:11)يوحئاإنجيلإلىننتملهنا5()
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والأربعونوالنامنالمئةالفص

بكلكلا؟اللهخدامهمهلفريستون)2(؟اليومالفريسيونهل:لى"قولوا)1(

نفسهيغطىإنسانكسوءالأرضهذهعلىسوءلالكم:أقولفالحقتكيد.

الخاصة.شرورهليغطىالدينئواللباسبالوظيفة

فريسئ!تعرفوالكىالقدماءالفزيسيينعنواحدامثلالكمأقولأن"واريد

اضطهدهاأنبعدالمقدسةالفريسئينحلقةتشتتتإيليا،ذهاببعد.اليوم

انبياءكانوأنبئالافعشرةوأحدةسنةفىقتلإيليا،زمنفىبل)3(.المشركون

.)4(حقيقيين

دونسنةعشرةخمسهناكفظلأ.الجبالعلىليسكنافزيستان"ذهب

منساعة)تفصلهما(قريبينكاناأنهمامعالآخر،عنشيئاالواحديعرفأن

،الجبالهذهعلىعظيمقحطحصل!عندهماالفضولكانكمانظروا.الطريق

فدسب-سنااكبرفقالالتقيا.وهكذاالماء.عنيبحثانكلاهمافراحا

كبيرةخطيئةيعتبرونوكانوااخر،شخصأيقبليتكلمسناا!بر،العادة

؟11الأخاتها،تسكنأين11سنا:ا!برقال،إذن-الشيخقبلالشاتيتكلمأن

كانالأنهما".هناكأسكن11:بإصبعهالموضععلىيدتهوهوألاخرفأجاب

تسكنمتى"منذ:الشيخفسألالأصغر.فيهيسكنالذيالموضعمنقريبين

".الملك"سورةالهام!:فىنقرأ(1)

منأئهالكاتبيبدوالتلاميذ.يحدثوهوالحقيقئين"،"الفزيسئينإلىهنايسوععاد)2(

يختبئونالذين،الكاذبينالفريسئينعنوممتزوأالأصولإلىعادوأالذبنالحقبقئينالفزيئين

.ورهبانكهةمن"الدفي"الباسوراء

إعرانيل،ملك،أخابزمنفىالخبرجعلالذىالكاتبزمنفىالمسيحثونأوالأصنامعثاد:أو)3(

وحلفانه.

سنةفىظلفا()اىالحقبغيرأنبياءآلافعشرةأليهوديقتلالياسزمان"في:الهامشفينقرأ4()

".ال!هسبحان.واحدة
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الشيخ:فاستأنفسنة".عشرةخمسامنذ1:الشابفأجابأ؟االأخأئهاهنا،

()فقال"أجل".:الشابأجابأدله؟"خدامأخابقتلحينجئتأنك"أظن

"أئها:الشابفأجاب؟11إسرائيلملكاليومهومن،الأخأتها،أتعرفأا:الشيخ

؟11الآنإسرائيلعلىيملكونلاالمشركينلأن،إسرائيلملكهواللة،الأخ

لمايخطأوا،لمفلو،إسرائيلتضطهدإسرأئيلأخطايا1سنا:الأصغرفأجاب

الأميرهذاهوومن11:الشيخفقال".إسرائيلعلىمشركينأمراء()اللهأرسل

نألىوكيف12:الشابفأجابأ؟اإسرائيللعقابالله()أرسلهالذيالكافر

لمأقرأ،أنأعرفلاأنىوبما.سوأكرأساماسنةعشرةخمسففى.أعرف

فمن.جديدة(تلبس)التىالنعاجاجلود1:الشيخفاستأنف".برسائللييبعثوا

رجلا؟11ترلمكنتإنإياهاأعطاك

".معطى"ألئة:الهامشفينقرأ)5(
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والأربعونوالتاسعالمئةالفص

ئيابجيدةحألةفىسنةأربعينحفظالذيذاك11سنا:الأصغر"فأجاب

ترى".التىالجلودهذهحفظالصحراء،فىإسرائيلشعب

سنةكلتعاهلالذيوهومنه،كمالأاكثر.كانالشابأنالشيخ"فعرف

اناأما،القراءةتعرفلاأنتالأغ،آيها11:قال،يعاشرهأنأرادوإذ.الناسمع

لكوأشرح،منهالكفأتلويومكلإلىفتعال.داودمزأميرولدفيالقرأءةفأعرف

،الأخأيها11:الشيخواستأنف2.االآنالنمضا:الشابفأجابداود".يقولما

سنا:الأصغرفأجابالماء".منقليلعنإذنلنبحثماء.أشربلميومينمنذ

ماذأفنرىلنمضولكنماء،فيهماأشربلمشهرانألانمضى،الأخاتهاا

مسكنإلىوعاداالماء".يعطيناوهوجذاقدير)1(الرثداود:لنبئهاللةيقول

الشيخ.

الله،ولىأنت،الأخأئهااا:الشيخفقال.حىماءينبوعوجدا،بابه"عند

ائهاتواضعا،تتكلم"أنت:الشابفأجاب".الينبوعهذااللهوهب)2(ولك

قربينبوعاجعللكان،أجلىمنهذااللهصنعلوأنها!يدفمن،الأخ

تبحثإنكلىقلتحينضذكخطئتأنىلكأقز.عنهأبتعدلئلامسكنى

عند.أشربأندونشهرينلبعتساعةيومينمنذتشربلبملأنكالماءعن

اقلتا:الشيحقالحينئذ.منك"أفضلوكأنىإحساسىفيبالترفعشعرتذاك

ابونأقالماالأخآيهاانسيت1:الشاثفقالخطثت".وما،الأخأيها،الحقيقة

هذايكتبلمأنهالواضحومن.نفسهعلىإلايحكملااللهيطلبمنإيليا)3(:

".اللة"قدرة:الهامشفينقرأ(1)

".معطي"اللة:الهاس!فىنقرا2()

حيث541فرج.الكرملئينبالرهبانإيلئاأرتباطونتذكر،كثيرةمزاتإيلئاوجودنلاحظ)3(

إيلئا.فوانيننقرأ
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:قال،وبزهرفيقهحقيقةسناا!براكتشففلما".نمارسهلكىبل،نعرفهلكى

لك""0)4(غفرإلهناولكن.صحيحاهذأ1

لفمىحارشاأجعلاا:داودأبونايقولماوقرأالمزأميرأخذهذا،قال"ولما

سناالأكبرألقىهنا(.ا)االخطايافيعذرالشرأقوالإلىلسانىيستسلملالكى

(.مسكنه)إلىسناالأصغرمضىثم.اللسانحولخطبة

بذلسئاالأصغرلأنيلتقيا،أندونأخرىسنةعشرةخمسلبثاذلك"بعد

فأجاب؟11الأخأتها،إلئتعدلم"لماذا:لهقال،الشيخوجدهفلما.مسكنه

هذايكوناكيفا:الشيخفقاللي".قلتماجيدابعدأتعلملمالأئى1:الشاث

الكلمات"حفظت:الشابفأجاباسنة؟اعشرةخمسمرتأنبعدممكنا،

نحفظأنفيخيرأقيبعد.أمارسهالمولكنىنسيتها،وماالزمنمنساعةفى

قلبنايكونانبلصالحا،عقلنايكونأنيرغبلافإلهنا؟نمارسهولاالكثير

نكونبمابلتعقمنا،نكونبماالدينونةيومفىيطالبنالافهولهذا،صالحا.

11.فعلنا

".غفور"ألئه:الهامشفىنقرأ(4)

nاللاتينىحسب3-41:4مزرج)5( verba malitiae.فىكما".ممعذرة"فيعذر:عبارةثئما

adاللاتينى excusandas excusationes.



ryc

والخمسوقالمئةالفصل

نأيريدناوإلهنا،العلمفتحتقرالأغأئهاهكذاتتكقمالا1:الشيخ1()"فاستأنف

فكلامك؟الخطيئةفىأسقطلئلاالانأتكلم"فكيف:الشابفأجابنجقه".

فىالمكتوبةأدلهوصايايعرفونالذينإنأقولإذن،أيضا.وكلامىصحيح

فليكن،يتعلمونهماوكل.أكثريعرفواأنأرادواإذابهايعملوأأنعليهمالشريعة

11.العلمأجلمنلاالممارسةأجلمن

ماانك!زوأنتتتكلممنمع،الأخأتهالى،اقلا:الشيخ)فاستأنف)

كلففى.نفسىمعأتكفم،الأخاتها11سنا:الأصغرفقاللك".قلتماتعقمت

فىدالماوأشعر،نفسىعنحسائاأوديلكىاللة)3(حكمأمامى)2(أضعيوم،

،الأخايهاعندكعيوبأىاا:الشيخفسألعيوبى".يعذرإنسانبوجودنفسى

نفسىأجدفأنا،الأخأئهاهكذأ،تتكفمالاا:سناالأصغرفأجابا؟اكاملوانت

لاانىهو،والثانى.الخطأةأكبرأنىأعرفلاانيهوالأول.كبيرينعيبينبين

11.كانأ!بمناكثرأتوبأنأرغب

فأجابا؟اا!ملوأنتالخطأةألمجرأنكعرفت"كيف:الشيخ"فاستأفف

لىقالهاالتىالأولىالكلمةكانتالفزيسى)4(،ثوبلبست"لضاسنا:الأصغر

كنتأنىفلو.الخاصقشزيوإلىالآخرينصلاحإلىأنطرأنعلى:معلمى

صلاحكترىشىءأىافى1:الشيخفقال".الخطأةأكبرأنىلعرفتهذاأفعل

نأاعلىاسنا:الأصغرفأجابا؟االجبالهذهعلىإنسانمنوليس،عيبكأو

عليهاأحكموأنا.منيأفضلخالقهاتخدمهي.والكواكبالشمسطاعةأنظر

الغنا(.الا:"الغنى"سورة:الهامشفىنفرأ(1)

".اللة)دينونة(حكمامامنفحى)أضع):أو)'(

()rحكيم"ألئه:الهامشفىنقرأ."

الرهباية.الحياةفيالمبتدلينمعفميقولهماإلىيسمعالذيالراهب:اكط(4)
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لأنهاأوكثيرا،دفئاتعطىلأنهاأوأشاء،ماقدرالنورمنتعطينيلالأنهاإئا

11.كثيراأوقليلاالأرضتروي

لأنالتعليمهذاتعلمتأين،الأخاتها11:قالهذا،الشيخسمع"وحين

الأصغرفأجاب(.ا)كفريسىاوسبعينخمسامنهاقضيت،سنةتسعونعمري

ينظرلاخالقنااللةأنأجيبكولكنىاللة)6(.ولىفأنتتواضعا.هذا"تقولسنا:

عشرةبخمسالستةإخوتهمناصغرداودكانلهذا،.القلبإلىبل،الزمنإلى

11"0)8(رئنا)7(اللهنبيوصارإسرأديلكملكاختيرذلكومع،سنة

وجشى.كرأهب:أى)5(

اللة.ولمبهوالشيخوالآن،اللةوفيالشابكانأ94يخ!فى)6(

هودأود.أ)-17:2f؟01:11صمأرج.إخوتهبينوالأخيرالئاهنكانداودأننتذكر)7(

.يسوعومنهمالأنبياء،سائرشأنشانه،اللةنبئ

".خالق"اللة:بقليلذلكوقبل".اللة"سلطان:الهامشفىنقرأ)8(



327

والخمسونوالحاديالمئةالفص

نتخذهأننستطيعليتناياحميقيا.فريسئاكان"ذأك:لرسلهيسوع)1(وقال

")2(إالدينونةيومفيصديقا

خبزا)4(.يأخذواأننسوالأنهمالتلاميذ،وتحسر)3(.سفينةيسوعوركب

يفسدالخميرمنقليل.اليومفريسيى(خمير)احذروا))قائلا:يسوعفوبخهم

خميرأقي"ولكن:لبعضبعضهمالتلاميذفقال6(.")الطحينمنكبيرةكمئة

هل)7(!الإيمانقليلىرجالا"يا:يسوعقالحينئذ"!الخبزحتىمعنافلش!لنا؟

أولئككانوكمقمح)9(،علامةتكنلمجمث)8(نائينفىاللةصنعمانسيتم

الحذرهوالفزيسىخميروسمكتين؟)01(أرغفةخمسةمنوشبعوأأكلوأالذين

إسرأئيل،أفسدبلالحأضر،الزمنفريسصيأفسدوقد،بالذأتوالتفكيرأدثةمن

مايفعلونأولياء،الفردسيينويعتبرونالقراءةيعرفونلاالذينالبسطاءلأن

.يفعلون)-الفريسئين(يرونهم

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

الفريسى(.)أو:"الحقيقىالدروي!"سورة:الهاهىفىنقرأ

الشخ.علىلاالشاثعلىتوتفانتباههولكنالقلى!اء،الفريسيينبرإنيملىح

.(1-62أ15)فأورشليمفىيسوعونشاط،أورشليمإلىالناصرةمن:28الشطرةتبدأهنا

معأوروئأفىنفسهحسبهل؟سفينةفىأورشليمإلىالنأصرةمنيسوعينطلقكيف:تساءلهنا

؟المياهعلىالمدنبينالتقلتتيحوقنوأتأنهار

وز.8:41مررج

وز.8:51مررخ

.النصوصتندمجكيفهنانلاحظ.5:6كوأ

".رت"ال!ة:الهامشفينقرأ

الأرغفة.كروما(1-6أأ7:الوالأرملةابنيسوعأقامنائينفي.الخلطجاءهنا

.138فرج

89.فر!اوز.89:مرر!(
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الزيتأنفكما.البشريةالطبيعةزيتهو؟الحقيقيالفريسىهوما"أتعرفون

صلاحكلفوقالحقيقيالفريسيصلاحيكونهكذا،سائلكلفوقيكون

بحسبهويفعلومايقولمافكل)11(.للعالماللةيهبهحئكتابإنه.بشري

لاملح)12(هوالحقيقيالفريسى.أللهشريعةيمارسمثلهيفعلومن.اللهشريعة

هو.للتوبةيخضعونيرونهالذينجميعلأن،بالخطيئةالإنسانبدنيفسد

يعرفون،وتوبتهفقرهإلىينظرونالذينجميعلأن،الحجاجطريقينيرنور)13(

والكتابالزنخالزيتيفعلهماولكنالدنيا.هذهعنديتوقفأنقلبناعلىأن

لاأنأردتمفإذا.الكاذبالفريسئيفعله،المنطقيوالنورالتافهوالملحالفاسد

("0)14اليومفريسئويفعلهماتفعلواانفاحذرواتهلكوا،

".وفاب"اللة:الهامشفىنقرأ(11)

.5:31ترخ(21)

.541:مترج)13(

خبثمنأدتةإلى"الجأأو:الفربسى(.)أو:درويشخبثمنبال!ة"أعوذ:الهامشفىنقرأ1()4

".الدرويش
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والخمسونوالفانيالمفةالفص

فاقترب.السبتيومالهيكلإلىدخل،أورشليمإلىيسوعوصلفلفا)1(

فأجاب؟"بالقتاليسمحهل،معلم"يا:فقالوا،ويمسكوهليجزبوهمنهالجنود

".متواصلقتالالأرضعلىحياتناإنيقول"ديننا:يسوع

)نرىالكثيرةالهتنافنتركدينكإلىنهتديأن"تريدناالجنود:فاستانف

ولكنوحيد.هوالذيإلهكلنتبعإله(ألفوعضرينثمانيةوحدهارومةفى

أنا"لو:يسوعفأجاب.((سرابايكونوقدهو.أيننعرففلا،نراهلاأننابما

خلقنا"كيففأجابوأ:أهتدأئكم".إلىلسعيت،خلقكماللةكماخلقتكم)2(

يهودا"0)3(فنصيرإلهكأرناهو؟أيننعرفلاونحنإلهك

أنكمبماولكن.إياهلأريتكم،ترىعيونلكمكانت"لو:يسوعقالحينئذ

الإ!امأنفيشك"لاالجنود:فأجاب".إئاهأريكمأنأستطيعفلا،عميان

لناتقولوأنت،وجههفيعينانمنأفلكل.الرشدأفقدكلكالشعبيؤديهالذي

الخشنةالأشياءإلاترىأنتستطيعلاالبدنعيون"إن:يسوعفأجاب"اعميان

التىوالذهبوالفضةالخشبالهةسوىتروأأنتقدرونلا،إذن.والخارجئة

مخافةهىروحثةعيونفلنا،يهودأمنالذين،نحنأما.شيئاتفعلأنتستطيعلا

".مكانكلفيإلهنانرىأننستطيعلهذأ،.ودينهإلهنا

يدىإلىأسلمناكآلهتنا،احتقرتفإن.تقولمضا"احذرالجنود:فاجاب

كانوا"إن:يسوعفأجاب".قديرونهمالذينلآلهتنافينتقم)4(هيرودس

الجنودففرحأيضا".أعبدهمأنأريدوأنا،لىفاغفروا،تقولونكما،قديرين

(.عظيم)أو:"العظيمألاصم"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

وحسب.إنسانوهويخلقانيسوعيستطيعكيف".خالق"الله:الهامئىفىنقرأ2()

".أدئةسبحان.ودينخوف(،الروح)أو:روح"عين:الهامشفىنقرأ)3(

1رج.مولعىشريعةمنكثررومةتهقههيرودسإنوقلناسبق(4) 4 2 i.
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هذا"فى:يسوعقالحينئذ.أصنامهميمتدحونوبدأواهذا،سمعواحين

ذبابةآلهتكميخلقبحيثفافعلوا.وقائعإلىبلكلامإلىنحتاجلاالمجال

".أعبدهمأنأريدوأنا،وأحدة

:يسوعفقال.يقولونماذأيعرفونكانواوماتحيروأ،الجنودسمعهفلما

أتركأنبسببهمأريدلافأناشىء،لامنذبابةيصنعواليمإنأنهمالواضح"من

الجيوش!".رعباسمهوالذي)6(واحدةبكلمةشىءكلخلقالذيالإلههذا

أيديهميضعواأنوأرأدوا".عليكسنقبضلأنناذلك،"أرناالجنود:فأجاب

عليه.

خارجالجنوددفعوحالا(.Vصباووت")"أدوناي:يسوعقالحينئذ

تارةالأرضفضربت،الخمرفيهاليوضعتغسلالتىالبرأميلتدفعكماالهيكل

عظيم،رعبعليهمفحلأحد.يلمسهمأندونرووسهموطورا،أرجلهم

اليهودئة.فىأحدلراهمعادوماجذابعيدأفهربوا

.6359،111،فرجييهزر.موضوع)5(

وأحد".(بكلمة)أو:بكلامشيءكلاللة"خلق:الهامشفينقرأ)6(

ئئم)سثد(ول4أ!ولههو"وشباووت()أدونايعدناء.عمرانلسأنألاسم"هذأ:الهامشفىنقرأ)7(

Sabaot.)يسوعيلفظأنكفى.القديمالعهدفىمرازايردالذكطالجنود"1"رثوالمعنى)الجنود

فقال.يسوعليمسكوأالجنودجاء،الإنجيلئالأساسفيبألجنود.الرعبيحلحئىالاسمبهذا

(.الإلهالرت،يهوهأنا)أكط"هو"أنا:يسوعفقال"!الناصرى"يسوع:قالوا؟"تطلبون"من:لهم

بناوعادالخبرحولبرإنولكن4-6(.:81)و"الأرضإلىووقعوا"تراجعوا:النتيجةوكانت

.الحدثهذالمثلأثرانجدلاجث،القديمالعهدإلى
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والخمسونوالفالثالمئةالفص

وعشتاروت،بعلحكمة"له:بينهممافيوالفريستونالكهنة)1(ودمدم

لاأنإلهنا"أمر:وقالفمه،يسوعففتحإبلشى")2(.بقوةذلكيفعلوهو

كبيرا،تجاوزاالوصتةهذهيتجاوزونالوقتذلكومنذقريبنا،يخمقمانسرق

يعفىكماعنهايعفىلاخطيئةوهى،خطيئةالعالمامتلأبحيثويحرفونها

وإنصلينا،وإنصمنا،وإننقترفها،نعدلموإنندمنا،فإنالخطايا.سالرعن

إذأإلاأبذأتغفرفلن،الخطيئةهذهأما)3(.والرحمنالقديرإلهنايغفرهاتصدقنا،

كذبا".أستلبناماأرجعنا

الوأضح،من؟العالمالسرقةخطيئةملأتكيف،معلم"يا:كاتبفقال

الشرطةتوقفهمحتىيظهرواإنوما،قليلونسراقإلآهناكليس)4(،اللهبهدي

نأيقدرونلا،الخيراتهذههيمايعرفونلا"الذين:يسوعفأجابحالأ".

مايعلمونولايسرقونكثيرون:لكمأقولالحق.السراقهولاءهممنيعرفوا

لاالذىالمرضلأن،غيرهمخطيئةمنأعظمخطيئتهمتكونلهذا.يعملون

".يشفىلالعرف

إسرأئيلفيوحدكأنكبما،معلم"ياوقألوأ:يسوعسنالفزيسيونفاقترب

الحقيقة،أعرفوحديإنيأقول"لا:يسوعفأجابفعلمنا".،الحقيقةتعرف

وحدهوهو()الحقيقةهوالذيفهو،غيرهلااللةتخمقوحدي"11لفظةلأن

(.السارقأيالحرمئ:الأصل)فى"يالحرامة"سور:الهامشفىنقرأ(1)

فيعودانوعشزوتبعلأقا.ه:11لو؟322:مر؟21:42ترج.96ففىهذاورد2()

يطردالشياطينبرليسوهو،زببرلبعل"فيهنقرأ:322:مروفى(.31:)2القضاةسفرإلىبنا

طئئا.خبراليإنجيلالا،وروايةقضةيكتبالذيبرإنعنبيدهذا".الثاطين

".القدير"أد!ه:ذلكوبعد".الرحمن"اللة:ثم".غفور"الله:الهامشفينقرأ)3(

(4)Lاللة.بفضل:أوالهامثىفينقرأماأك

نأنتذكر".أدلةسبحاناللة(غيرإلهلا:)أىاللةإلاأحدغير"لا:ثئم.عيم"اللة:الهامشفىنقرأ)5(
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وإن.اللهكرامةأسرقلأنياكبر،سارقاصرت،ذلكقلتفإن.الحقيقةيعرف

لهذا.الاخرينجهلمنأعظمجهلفياللهيسقطنى،أعرفوحديإنيقلت

قلتمإن:لكمأقول.الحقيقةأعرفوحديإنىقلتمحينخطيرةخطيئةاقترفتم

أيضا".أكبرخطيئةفهىلتجربونىهذا

وحديلستأنى"مع:أضافصمعوأ،الجميعا!يسوعرأىوحين

أئكمبمافاسمعونى.وحديأتكفمفسوف،الحقيقةيعرفمنإسرائيلفى

هوشيئاأنيعتببراناحديستطيعلابحيثالخالقيخصخلقماكل:سألتموني

دئة)6(.هذأكل،والكرأمةوالمألوالزمنوالبدنوالإحساسفالنفسلهذأ.له

أدئة،يريدمابخلافأستلمناهوإذا.سارقيننصبح،اللهيريدكمانقتنهلموإن

حضرته:فينفسيتقفالذي،(V)اللهحى:لكمأقوللهذأ.سأرقينأيضانكون

ذأكإلىونذهب،ذلكونقول،هذانصنعأغدا)8(ا:قائلينوقتكمتأخذونحين

نإأيضاكبارسارقونوأنتم.سارقونفأنتمأدله"شاءإناا:تزيدونولا"المكان

وقتكمأسوأتستعملونوحينأدئة)9(.لذةفىلالذتكمفىوقتكمأفضلبددتم

هو،كانتمهما،خطيئةيقترفالذيإن.سارمونحقافأنتمأدله،خدمةفى

أدئة،تخدمأنيجبالتيالخاصةوحياتهوالنفسالوقتيسرقلأنه،سارق

(1.)0أدلهعدولإبليسفيعطيهأ

من""أصدقبسوعانوأظن6(.:41)يو"والحياةوالحقالطريقهو"أنا:نفسهعنقاليسوع

".اللةضاء"إن:الهامشبىفىنقرأ!برنابا

".مالك"اللةثم".ومالكخالق"أدئه:الهامشفينقرأ)6(

الهامش.فىنقرأهذا)7(

(A)(31:)4يعقوبرسالةفيالأغنياءعننقراماهذا.

".ألئه"رضى:الهامشفينقرا)9(

الوقت.استعمالحولرهبانئةمحاضراتهى(01)
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والخمسونوالرابحالمئةالفصل

.السارقيشنق،مالهوسرق،والمالوالحياةالكرأمةإنسانأمتلك"فإذا)1(

حينولكن.بهأمراللةلأنعدلوهذا.القاتلرأسيقطع،حياتهسرقتوإن

الكرامة؟منأفضلالمالهل؟السارقيصلبلالماذا،القريبكرامةتسرق

ذاكحزايبقىوأن،والحياةالخيراتسرقالذيذاكيعاقببأناللهأمرهل

بسببالميعادأرضإلىيدخلوألمفاباونا.تكيدبكلكلأ؟الكرامةسلبالذي

قرابةالحتاتقتلت،الخطيئةهذهفبسبب.أبناؤهمبالأحرىبلتذقراتهم)2(،

من:حضرتهفينفسىتقفالذىاللة)4(حىشعبنا)3(.فيشخصألفسبعين

وحياته.الإنسانخيراتيسرقالذيمنأكبرعقابايستحق،الكرامةيسرق

والاخرلسانهعلىإبليسيتقبلواحذالأن،مثلهيخطأيتذمر،منيسمعوالذي

".أذنيهفي

يشجبواأناستطاعوامالأنهم،سمعوهحينغيظاالفريستونفاستشاط

حرملماذأليقل،الصالحالمعلمأيها":لهوقاليسوعمنمعلمفاقترب.أقواله

وجب،سيسقطونانهميعرفكانأنهبمأ(.ابائنا)علىوالتفاحالحنطةاللة

"أتها:يسوعفأجاب.((يراهاالإنسانيتركلاأنأوبالحنطةلهميأذنأنعليه

حينأكثروتخطئ)6(.صالحوحدهاللة.فتخطئصالحاتدعونى،الإنسان

شىء.كلعنسأجيبكذلكومع.دماغكبحسبيفعللماللهلأنتتكقم،

الجبة(:)بل"الغيبت"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

.92.3-:41عدرج)2(

الكاتب.إلامهى.0،342فرج"شعبنا"..ى12:5عدرج)3(

مزتين.الهامثىفىنمراماهذأ)4(

93.فرخ)5(

خيز"."اللة:الهامثىفىنقرأ.01:81مررج)6(
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تبحثأنللخليقةيحقفلابنا.يتشبهلافهوخالقنا)7(يعملحينلك:فأقول

الخليقةترتبطلكىوهذاخالقها.اللةكرامةعنبلبها،يليقوماطريقتهاعن

سمحلو:حضرتهفينفسيتقفالذىأدلهحى.بالخليقةالخالقلا،بالخالق

الجنة.سيدنفسهولظن،اللهخادمأنهالإنسانعرفلما،ل!نسانشىءبكلاللة

الإنسانليبقىالطعامهذا-الأبدإلىمباركهوالذي-الخالقعليهحرملهذا

النورويخرجنيرا،شىءكليرى)8(نيرةعينهمن:لكأقولالحق.لهخاضعا

الإنسانيخطألملو:لكوأقول.الأعمىيفعلهلاماوهذاعينها،الظلمةمن

قابلغيرالإنسانصنعأدئةأنبرلو.عدالتهولااللةرحمةوأنتأناعرفنالما

الإنسانالمباركاللهخلقلهذا.لئهمساوياذلكفىالإنسانلصار،للخطيئة

واالخلاص:بحياتهيشاءمايفعلبأنحزاأيضاخلقهولكئهوبارا)9(،صالخا

خجلا.وذهبدهشالمعلمسمعهفلما")01(.الهلاك

".خالقأدئة،خالق"اللة:مزتينالهامشفينقرأ)7(

34.:11لو22؟6:ترخ)8(

".اللةسبحان.بالحقإلأآدماللةخلق"ما:الهاسقفىنقرأ)9(

ممط.ا0:35نثرخ(01)
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والخمسونوالخامسالمئةالفصلى

كانالذييسوعإلىوأرسلهما،شيخينكاهنينسزأالحبردعاحينئذ)1(

الظهرصلاةساعةبانتظار)2(سليمانرواقتحتوجلسالهيكلمنخرج

منالكاهنانفاقترب.الشعبمنكبيروجمعتلاميذهبجانبهووقف.ليصلي

نأأرأداللههل؟والتفاحالحنطةالإنسانياكللماذأ،معلم"ياوقالا:يسوع

:يجيبانذلك"،أراد"الله:قالفإنليجرباه)3(.هذاقالانحن؟"أمياكلهما

منأقدرالإنسان":يقولون"ذلكيردلم"اللة:قالوإنإذا؟"حزمهما"فلماذا

".أللهإرادةضذيفعللأنه،الله

عنوهوةاليمينعنهوةجبل:فىطريقمثل"سؤالكما:يسوعفأجاب

عرفأنهورأياهذأالكاهنانسمعفلما".الوسطفىسأمشىولكنىاليسار.

وحسب،فائدتهأجلمنيعملإنسان"كل:يسوعفقالخجلا.قلبيهما

الشخصي.رضاهأجلمنيفعلوهوشىء،إلىيحتاجفلاأدله)4(أما.حاجاته

مثلا،،ملكيفعلكما،إليهيحتاجلاأنهليعرفحرأتركه،الإنسانخلقفحين

اللهخلق،إذنأكبر.حتاعبادهيحتهولكىغناهليريهملعبيدهالحريةفيعطى

أدئةأنومع.بجودهيقرولكيخاصا،حباخالقهيحبلكي(حرأ)الإنسان

فيحزا،تركه،بقدرتهخلقهلأنهالإنسانإلىيحتاجلاأنهومع)6(،القدرةكلئ

بإمكانكان.الخيرويصنعالضريقاومأنيستطيع(الإنسان)-هوإذا)7(.جوده

الهاهى:فطنقرأ(1)

01:32يورخ)2(

91:3ترج)3(

الهامش:فىنقرأ)4(

الهامش:فىنقرأ5()

الهامش:فىنقرأ)6(

الهام!:فينقرأ)7(

الجؤاد"."سورة

فيها.ئتلىالتىوالساعةالصلاةوئذكر

.451ففىالمعفمطرحهالذىالسؤالالكاهنانيطرح

".غنى"اللة

".خالق"الله

".قدير"اللة

جؤأد"."اللة
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ذإ)8(-جودهيعارضأنأرأدماولكته،الخطيئةوجهفىعائقايضعانالله

عملااللذأنوجودهقدرتهتتعارضلا،قلتكمالكى،-اللهفىتعارضلا

تعملاأنتقدرانوعدالتهاللهرحمةإنبحيثالإنسانخطيئةمعالإنسانفى

إلىأرسلكماالحبرإنلكماأمول،الحقأقولأنيعلىيدلوما.الإنسانفى

هذا.بكلالحبرواخبرأالشيخانفمضى".كهنوتهثمرهوذاك.تجربانيلكي

علىيملكأنيتوقلأنهشىء،بكلفيخبرهجسمهفيهوإبليس"إن:فقال

.((يدبراللهولكنإسرأئيل،

".عادل"اللةالهاسئئفينقرأ)8(
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بطنمنبأعمىالتقىالظهر)2(،صلاةبعدالهيكلمنيسوعخرجحين)1(

فأجابأقه؟"اوأبوه،أعمىليولدفيهخطىمن،معلميا":التلاميذفسألهامه)3(.

ودعا")4(.الإنجيلشهادةهكذااللةخلقهبل،فيهخطئاأتهولاأبوه"لا:يسوع

له:وقالالأعمىعينىعلىووضعهطيناوصنعالأرضعلىوبصقإليهالأعمى

فاستنارواغتسلهناكإلىالأعمىفمضى".واغتسلسلوامبركةإلى"اذهب

كان"إذا:يلتقونهكانواالذينمنكثيرقال،بيتهإلىعائداكانوإذرأى(.)أو:

فىالجميلالبابعنديجلسكانالذيذاكإنه()بالحقيقةاقولأعمىذاك

"هل:قائلينوأوقفوهرأى؟"كيفولكن.هو"هذا:اخرونوقال".الهيكل

"أنا:فأجاب؟"الهيكلفىالجميلالبابعنديجلسكانالذىالأعمىأنت

جبل"رجل:فأجابترى؟"بحيثحدثالذي"مافقالوا:ولماذا؟"هو.

اذهب11:وقالعينىعلىالطينهذاووضع،الأرضعلىبصقأنبعدطينا

إلهتبارك.أرىالانوأنا،واغعسلتإليهافذهبتسلوام".بركةفىواغتسل

امتلأت،الهيكلفىالجميلالبابإلىأعمىالمولودعادوحين")6(.إسرائيل

الخبر.هذأمنكلهاأورشليم

"."سررة:الهامشفىنقر%(1)

.الرهبأنحياةمثالعلى،والسحروالليلوالمساءالظهرصلاةبينيسوعحياةممتد)2(

-أ56ففىيروى،4أ-ا:9يوحسب2(1)المعجزةالأعمىشفاءهو.هولدهمنذ:أي)3(

.(94:)3عمرانآلسورةفى،القرانفيأيضاوردتالمعجزةهذه.1ه7

المسيح.يسوعسوىيعملسوفومن".فيهاللهأعمال"لتظهر:9:3يوفى()4

بطرسبيدالمخلعشفاءمع32:اعإلىنقلناالذىنفحهبرنابأربمأالمفرد.الجكفمصيغةهى()ه

ويوخا.

".إسرائيل"الهبلالأعمىيضفلمالمسيحفيسوع.التحريفجاءهنا)6(
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والفريسيين.الكهنةمعيسوععلىيتآمركانالذيالكهنةعظيمإلىفاقتادوه

فقال"نعم".:فأجاب؟"أعمىولدتأما،الإنسان"أيهاقائلا:الحبرفسأله

أبوناشكلافأنارك؟الحلمفىلكظهرنبئي)7(أكئيلنا:وقلالله"مجد:الحبر

يفعلواأنيستطيعونلاالآخرينلأنأخر،نبىأوأدلهعبدموسىأوإبراهيم

موسى،ولاإبرأهيمالحلمفىرأيت"ما:أعمىالمولودفأجابإ"هذامثل

وصنع.إليهإنسانقربنى،الهيكلبابعندكنتحينبل.شفانيأخرنبىولا

سلوام.بركةفىلأغتسلوأرسلنيعينتيعلىالطينهذأمنوجعلببصاقهطيئا

هذااسمعنالحبرفسأل".عينىفىالنورمعوعدت،وأغتسلتإليهاذهبت

ذلكرأىر!ط!ولكن،اسمهلىيقل"لم:أعمىالمولودفأجاب،الإنسان

يسوعهذألأن،الإنسانهذأقالكماواغتسلأذهب11:ليوقالفدعانى

هذافىشفاك"هلالحبر:قالحينئذ"")8(.ووليهإسرائيلإلهنبىالناصري

الحبر:فقال".شفانىاليومهذا"في:الأعمىفأجاب؟"السبتيوم،اليوم

".السبتيحفظلاالذيذاك)9(خاطئهوكمترى"هكذا

ثئم.موسىأوإبرأهيممستوىعلىلشى،حالأىوفىإ"."نبى:يسوعشخصخددهكذأ)7(

uminato"انارك (Cاil.341فالبندقئةديات!ئحارونفىنجدماهذأ.

هذايسوعأنتفهمناالأناجيللأن،اللهأبنهويسوعأناحدفكريساورلئلاالتكرارنلاحظ)8(

ألاب.ابنلأئهألاببقدرةقدير

9:0يورج)9 2 Uيفهموأ.فلمبرنابايمثلهمالذينالفريسيونأما،شفاهيسوعأنأعلنالأعمى
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أعرفولكئى.أعرفهلاماهذاخاطئا،يكون"أن:أعمىالمولودفأجاب

للحبر:فقالواالفريستون.يصدقهفلمالنور")1(.فأعطانىأعمىكنتأنى

الأعمىوالدطلبفىفأرسلوا(.Rالحقيقةلناليقولاوأمهأبيهطلبفى"أرسل

هو"حقاأجابا:ابنكما؟"هوهذا"هلالحبر:سألهماوصلافلما.ووالدته

ذلك؟"حصلفكيف.يرىالانوإنهأعمىولدإنه"يقول:الحبرفقالأبننا".

كيفنعرفلاولكننا.أعمىولد"حقا:ووالدتهأعمىالمولودوالدفأجاب

وتوجهفصرفوهما.".الحقيقةلكميقولوهوفاسالوهالسنكبيرإنه.استنار

".الحقيقةلناوقلالله"مخد:وقالأعمىالمولودإلىجديدمنالحبر

الشيوخمجلسعنصدرقرارالأنيتكفما،أنووالدتهالأعمىوالدخاف

تحتاليهود)2(،نبى،يسوعأجلمنيتخاصموألابأنالناسيدعو،الروماني

".فاسألوه،السنكبير"إنهقالا:لهذا.الوالىطلبهماهذا.الموتطائلة

نأنعرفلأنناالحقيقةلناوملالله"مجد:أعمىللمولودالحبرفقال:قلت

"أن:أعمىالمولودفأجاب".خاطئهو،شفاكإنهتقولالذيالإنسانهذا

أعطانيوأنهأرىكنلمأنيهوأعرفماولكني.أعرفهلاماهذاخاطئا،يكون

وأن،النورأعمىمولودينللم،الآنحتىالعالمبدأيةمنذأنهاكيدفمن.النور

؟"أناركحينصنعكيف"ولكن:الفريسيونفقال")3(.الخطأةيستجيبلاالله

بعد؟تسألونيفلماذا.لكم"قلت:وقالإيمانهمعدممنأعمىالمولودفدهش

فىكلكولدت))قائلأ:الحبرفلعنه؟"تلاميذهتصيرواأنأيضاأنتمأتريدون

9:25.يو)1(

كلالمجمعهنيطردوابأنالرؤساءهذديبنة()(ويمنيةمجمعفىبل.الأمربهذاللروماندخللا(2)

2(.9:2)يواللةابنوبالتاليالمسيحهويسوعإنيقولمن

الناير.منانسانيوع)3(
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لأننا)4(،الإنسانهذاتلميذأنتوكنهنا،منأذهب.تعلمناأنوتريدالخطيئة

هو".أينمننعرففلاهذاأما،موسىكلماللهأننعرف.موسىتلاميذنحن

(.)إسرائيلأتقياءمعالصلاةمنومنعوه،والهيكلالمجمعخارجوطردوه

".ألثهسبحان.ضلالفىالفاسقين"دعاء:الهاسثيفىنقرا4()

خارجا"."فأخرجوه34::9يومحلتحلالجملةهذه)5(
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وقتفىتكن"لمقائلا:شجعهالذييسوعإلىأعمىالمولود)1(فذهب

اصدقاءضدتكلمفهو)2(.بارككإلهنالأن،الآنأنتكماسعيدأالأوقاتمن

"ألعن:النبئبميخاوقال")3(.أباركوأنايلعنون"هم:ونبيهبداودقائلاالدنيا

والحر،الظلمةوالنور،الناروالماءالهواء،تعارضالأرضكمالأنهبركاتكم)4(،

"!العالمإرادةاللهإرادةتعارضهكذا،البغضوالحبالبرد،

نفهمها".لاالآنلأننارفيعةأقوالك،رب"يا:قائلينالتلاميذسألهعندئذ

تعرفونوهكذاالحققلتأنىترونالعالمتعرفون"حين:يسوعفاجاب

الأول.واحدةتسميةوراءعوالمثلاثةهناكأنفاعلموا(.نبئ)كلفىالحقيقة

.الإنسانمنأدنىهوماوكل،النارالهوأء،الماء،،الأرض،السماواتيسمى

لاأمرأأدله"أعطاها:أدلهنبىداوديقولكمااللهإرادةمعكلهيتوافقالعالمهذا

110)6(تتعذاه

بلبجدرأنهلا،إنسانبيتيسفىمثلماالبشر،جميعيسمى"والثاني

وإناللهفىيرغبونجميعهممابقدرأيضا)7(اللهيحثالعالمفذاك.بأسرته

كللأنأدئة؟فىجميعهميرغبونلماذأتعرفونوهل.عنهالبحثفىأخطأوا

1(

2(

3(

6(

7(

لم(.العاة)أىالدنيا""سورة:الهاصىفىنقرأ(

فنقرأ:يوحثاإنجيلفىأئأ".باركك"إلهناتائا.تبديلأ"برنأبأ"بذلهالذي35-9:93يورج(

والذكطرأيته"قد:يسوعفقالبه؟"لأومنسئدياهو"ومن:ومالذادأجاباللة؟"بابن"أتومن

بر.إنفىتائمتحريف".لهوسجد"سئد!يا"أومن:فقال".!هوهومعلثيتكلم

.901:28مز(

بر(.انيقولكماميخاY>2:؟ملاهوالوأقع،في(

يقولها.نبىوكل،واحدةالحقيقة(

.941:6مزر!(

".اللهسبحان.بحقإلأاللةخلق"ما:الهاص!فىنقرأ(
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أرسللهذأ)8(.وحدهاللهأيشركلمنمجردلامحدودخيرفييرغبواحد

لخلاصه.العالمهذاإلىأنبياءالرحمنالله

إلىتحؤلإنه.الخطيثةباتجاهالبشرفىالفاسدالميلهوالثالث"العالم

الله.أعداء،بالشياطينشبيهاالإنسانوجعل)9(،العالمخالقاللهضذشريعة

صدقوني،،العالمهذاالأنبياءأحثلوبحيثكثيراإلهنايبغضهالعالمفهذا

فينفسيتقفالذي)01(اللهحى؟أقولماذا.نبوءتهمبالتاكيداللهمنهملأخذ

يأخذالشرير،العالمهذأأحبإنالعالمإلىأدثة)11(رسوليجىءحين،حضرته

يتعارضالحدهذأإلى)12(.الهلاكإلىويرسله،خلقهحينوهبهماكلأدلهمنه

".العالمهذامعالله

اكبر".خير"الله:الهامشفينقرا)8(

".وخالقومرسلالرحمن"ألله:الهامشفينقرأ)9(

الهامش.فىنقرأماهذا1(0)

قالالرثأنمعأنبياء.فقطكانوأالسابقينوكل،اللهرسولوحدههو.ابهامشفىنقرأماهذا(11)

.(11:.2)يوأيضا"أناأرسلكمالآبأرسلنى"كما:لتلاميذه

لم،العاأبغضكم"إن:ال!ترئالعشاءبعدللتلاميذيسوعالربقالهماخطفىالرهبانيةالحياةهي(21)

هذامنأخترتكمولأفما.كأهلهلمالعالأحثكملمالعامنكنتملو.قبلكمأبغضنىائهفنذكروا

".وهاب"الله:الهامضفينقرأ.1(1-51:89)يو"لمالعاأبغض!لذلك،منهأنتمومالمالعا
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لالأننابرحمتكفخذناجذا.رفيعةأقوالك،معلم"ياالتلاميذ:افأجأب

الذيمزاحمهليكون)2(رسولهخلقاللةا!"أتعتقدون:يسوعفقالنفهمها".

ماإلايريدلاالذيالصالحخادمهليكونبل.شكبلاكلأمعه؟يتساوىأنيريد

فاسمعوا.الخطيئةهىماتعرفونلالأنكمتفهموهأنتستطيعونلا.سيدهيريد

:الكلماتهذه

لأن)3(،اللهلتناقضإلاالإنسانفىالخطيئةتولدلالكم:أقول"الحق

عنكلياغريبهواللهيريدهماوكل.اللهيريدهلاماهىوحدها)4(الخطيئة

أئيلإسرشعبفلأن،أيضاوالفريستونوكهنتناأحبارنااضطهدنىفإن.الخطيئة

اللهولكن.مكافأةخيريكافئهموالله،للهمرضياشيئاصنعوافهم(،)اللهدعانى

نأيريدونلالأنهمأضطهدونى.موتيفيويرغبونيبغضوننىلأنهميمقتهم

وكتابموسىكتاب،تقاليدهممعحرفوا)7(مامثالعلى)6(،الحقيقةأقول

الله.وأولياءوالأنبياءداود

1(

2(

3(

6(

(V

".المحزم"سورة:الهامشفىنقرأ

يدعونهحيناللة""يزاحميسوعيجعلونفكيف،اللهيزاحملاهو".اللة"رسول:الهامشفىنقرأ

للاب"مساو:ألابنعنالمسيحيونيقولالنومنففىنبى؟!ومجزدإنسانهوساعة،اللهوابناللة

الصالح!الخادم:هويسوعبرإنبحسب".الجوهرفي

".الحرإم"بيان:الهامشفىنقرأ

الله!سبحان،يحزملاتعالىاللةيريدهوماوالأحد.تعالىأدلةيريدهلاما"الحبرأم:الهامشفىنقرأ

اضطهدوفي؟همانحسناالرؤساءيفعللهذا،"!"أدئةيسوعدعاالشعبأنهىالكبرىالخطيئة

الشعب.منالضلالهذأينتزعونبحيث

فقط.نبىإفيأقولأنالحقيقة

فينقرأ.124فرجأدثة.رصولقولبحسبإصلاحهاوبجب"محزفة"المقذسةالكتب

!"اللةسبحان.موأضعهبعضفىالكلاميحرفون"الهود:الهامش
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كلاقتل؟هذاكلهلرجالا.قتلوأخابرجالا،موسىقتل:لي"قولوأ

علىويحافظالأصنامعبادةليدمرالرجالهولاءقتلفموسىتكيد.بكل

الحقيقيالإلهعبادةليدمرالرجالهؤلاءفقتلأخابأما)8(.الحقيقياللهعبادة

موسى،إلىبالنسبةذبيحةإلىتحؤلالبشرقتل.الأصنامعبادةعلىويحافظ

متناقضتين.نتيجتينواحدعملأنتجوهكذا.أخابإلىبالنسبةتدنش!وإلى

كيفليرىالملائكةإبليسكقملو،حضرتهفىنفسىتقفالذي)9(اللهحي

".اللةعنبهميميلأنحاوللأنههلكولكنه.أهلكهأدلهيكنلم،اللةيحمون

الكذبعنميخاالنبىفىقيلمانفهم"كيف:كتبالذيذاكفأجاب

ملوككتابفيكتبكما،الكذبةالأنبياءفمبهيتفوهبأناللهأمرالذمم!

الحقيقةنرىلكىحصلماكلبرنابا،ياقليلا،"ارو:يسوعفأجابإسرأئيل؟"

."ضحةالوا

الحقيقئ!الدينعلىللمحافظةمسموحالقتلأننلاحظحق".اللةحق،"الله:الهامشفينقرأ)8(

مرضئة"هو"ذبيحةفعلوماقتلاحينحقعلىموسىكان!الأخلاقئةالوصثةهذهأجملما

!الكلاملهذايا!لئة

الهامش.فينقرأماهذأ)9(

إبليس.بفعلالشبفيهيعيشمبينضلالهر(1.)
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خبردأنيالالنبئكتب"حينبرنابا(::)أىكتبالذيذأكقالحينئذ)1(

يهوذاوملكإسرائيلملكاجتمع11هذا)2(:كتب،والمستبدينإسراليلملوك

ملك،يوشافاطوجلسالعمونيين)"(.أي،الهالكينأيبليعال)3(،بنىليحاربا

ووقف،السامرةفىعرشهعلىمنهماكل،إسرائيلملكوأخاب،يهوذا،

العمونيين،على"اصعد:إسرائيللملكيقولونكاذبنبىأربعمئةأمامهما

!11عمونفتبدديديكإلىيسلمهمفالفة

نبىاهنا1:أخابفأجاباابائنا؟الإلهنبىهنا"هل:يوشافاطقال"حينئذ

واحد"هناك:قال".السجنفىبهاحتفظوأنابالشر،دائمالييتنبألأنهلضزير

هرب(،معفم)يالنا،قلتوكما،بأمرهوقتلواسبقألاخرينجميعلأنفقط"

فنرىطلبهفى"أرسل:يوشافاطفقال.البشريسكنلاحيثالجبالإلىالأنبياء

بميخا.يأتوأبأنأخابفأمر".يقولما

.والحياةالموتبينإنسانمثل،منهكوالوجهرجليهفىوالقيود"فوصل

يسلمهلالعمونئين؟علىنصعدهل،اللهباسمميخا،يالنااقلا:أخابفسأله

حسناتصعدسوفاصعد.اصعد،11ميخا:فأجاباأيدلنا؟اإلىمدنهمالله

وحقواالحقيقىاللةكنبيميخاالكذبةالأنبياءامتدححينئذ".أحسنوتنزل

رجليه.قيود

(i)النبىميخاقصص"سورةالهام!:فىنقرأ."

بملة.بنميخاهوالمذكوروالنبىهذا.يكتبلمدانيالولكن3-35.:22ملا2()

:2صمأ)رج"بلوعأل"بنىنقرأهنا.الكهنةعنكلامفى"إبليس"أبناءعبارةنقرأ45ففى)3(

"الشز".اللفظهذاجشدثئمشىء.لاأبن:الأصلىالمعنى(12:010ملأ؟21

أدثةرحمةأين!الهالكينمنهوديننا،وهنشعبنامنيكونمن.الأردنذالرشرقييقيمشعب)4(

الب!ثر!لجميع

.يسوعإلىبرنابايتوخههنا)5(
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أماميوفاركبتاهالتوتماوالذي،اللهيحبكانالذييوشافاط"أما

هذهنهايةترىكيفابائنا:بإلهحتأالحقيقةلنااقل1ميخا:فسأل،الأصنام

رألمجا:لكأقوللهذأ.يوشافاطيا،وجهكأخاف11ميخا:فأجابا؟االحرب

نإلك"قلت:ليوشافاطوقالأخابفضحكراع".بلاكنعاجإسرائيلشعب

11.تصدقكنتماولكئكبالشر.إلايتنبألاهذأ

اسمعتأميخا:فأجابميخا؟12ياهذا،عرفت"كيف:الاثنينكلافقال

"من:يسألاللهوسمعت،اللهحضرةفىيستعدكانالذيالملائكةمجلس

ذلك.وأخرونهذأبعضهمفأجابا؟اويقتلعمونعلىليصعدأخابيضل

وأضعالكذبةأنبيائهإلىأذهب.أخابأقاتلانا،الرب"أتها:وقالملاكفجاء

اذهب11:قالهذا،اللةسمعفلما".ويقتليصعدوهكذأ.أفوأههمفىالكذب

فتنتصر".كذلكوافعل

ايااقائلا:وجههعلىميخاأميرهموصفع،الكذبةالأنبياءغضب"حعنئذ

الملاكإليناجاءمتىقل:إلك؟وجاءالحقيقةملاكعناأبتعدمتى،اللهلعين

إلىبيتمنتهربحينذلكاتعرفاميخا:فأجابا؟االكذبيحملالذي

11.ملككأضللتلأنكتقتلأنمخافةبيت

التىالقيودعنقهفىواجعلواميخأ،أخذوا1:وقالأخابالملك"فغضب

أعرفلالأنىوالماء،الشعيربخبزعودتىإلىبهواحتفظوا،رجليهفيكانت

11.إتاهاأهبهسوفالتىالميتةبعد

:لعبيدهقالالعقونيينملكلأنميخا،قالكماوكانإذن،"فصعدوا

ملكأخاب،أقتلوابل،إسرائيلأمرأءولايهوذاملكتقاتلواأناحذروا11

منيكفىفهذابرنابا،ياهنا"توقف:يسوعقالحينئذعدؤي"".،إسرائيل

".حديثناأجل
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".معلميا"نعم،التلاميذ:فأجابكقه؟"هذأفهمتم"هل:يسوع)1(وقال

الكذبلأن.أعطمفخطيئةالقتلأثا.خطيئةالكذب،الحقيقة"في:يسوعفقال

يقترفه،الذيبذاكخاصايكنوإن،القتلأما.يقولهالذيبذاكخاصةخطيئة

قد.الإنسانأي،الأرضعلىهنا،أدئةقلبعلىشىءأعزالواقعفييدمرفهو

نأنستطيعلالأننا،للقتلدواءلاولكنقلنا.ماعكسفنقولالكذبنصلح

.ماتمنإلىالحياةنرد

قتل؟"الذينجميعقتلحين،اللهعبد،موسىخطئهل:ليقولوا،"ولكن

أللهاطاعحينخطئموسىيكونأناللهمعاذاللة،"معاذالتلاميذ:فأجاب

الذي)2(الملاكإننقولأناللهمعاذ،أقول"أنا:يسوعفقالإ"أمرهالذي

قبل،كذبيحةالقتلاللهقبلفكما.خطئقد،الكذبةاخابأنبياءبالكذبأضل

لنفسهيصنعحينالقزميخطئكما:لكمأقولالحقالحق.كمديحالكذب

هوكما،للشريعةاللةيخضعأنيريدمنيخطئهكذا،العملاقبقياسحذأء

يريدهلاماإلأخطيئةمنليسأنتظنونحينلهذا.إنسانلأنهcللشريعةخاضع

فلاللتبذل)3(.معزضهوولامركباليسفاللهقلتها.كماالحقيقةتجدون،أدله

وبالتالي،فيهتعارضيكونلأنه،يريدهولاشيئايريدأنعينهالوقتفييستطيع

".الغبطةكفئمغبوطايكونفلاألم،

والحثئر".الخير"سورةالهاسى:فىنقرا1()

.2-22:123ملار!".الكذب"روحأى)2(

صارأنهبرإنويعنىبشئرا،صارفالكلمةالتج!د:إلىإشارةهي".خلقما"الله:الهامشفينقرأ)3(

لأتحوو"مركثأ"
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فيشرمن"ما:عاموسالنبىقالمانفهمكيف"ولكن:فيلبسفأجاب

التوقفكم،فيلبسياهنا،"ترى:يسوعفأجابا")4(اللة؟اوصنعهإلأالمدينة

المسبقاللةمصيرصنعواالذينالفريستونيفعلكماخطر،الحرفعند

يا.كاذبمتظاهر،جائر،اللةبأنالقولإلىتوصلوأبحي!()للمختارين

يتكلم،أدئةنبئ،عاموسإن:لكفأقول!عليهمتحلسوفالتيالرهيبةللدينونة

.فهمناهكنالماالأبرارلغةفلواستعملشزأ.العالميسميهالذيالشرعنهنا

تعرفوإما،صنعناهالذيالشرمنتنقيناإمافهىخير.هىالمضايقفجميع

فيها.ونرغبالأبدئةالحياةنحبلكى)6(الحياةهذهفىوضعهإلىالإنسان

جعللكاناللة"،وصنعهإلآالمدينةفىخيرألا1:قالعاموسالنبيكانفلو

هووما.الرفاهفيالخطاةيعيشساعة،معذبونوهملليأسسبباللمحزونين

نأبعديعذبوا،لئلاويخدمونه)7(إبليسيخافونكثيرينأنهو،ذلكمنأسوأ

البشر.علىالسلطانهذامثللهأنظنوأ

فىيتكفمكانإذ،الذيالرومانى)8(كالترجماننفسهعاموسجعل،"إذن

يعرفلالأنه،وأمورهاليهوديإرادةإلىبل،كلامهإلىينتبهلم،الحبرحضرة

//:http.العبريةفىإلأيتكلمأن kotob. has. it

3:6.)4(عا

حولبالتعليميذكرناماهذاسلفا.المحدد،المقالإنسانمصيرعلىالفزيسيينعلىردهو)5(

اختارهم"فالذين.9ففيبرناباإلىيسوعجوأبويعارض(51-4515)فألانسانحزئة

كانpredistinationسلفاالمحذدالمصيرحولالجدالهذا".يهلكونلالمالعاخلققبلأد!ة

أليهودفيلمالعافىكانالجدالهذا،حالأفيفىبر.)إندونفيهالذىالزمنفىالجدالقلبفى

الإسلامي.لموالعاالمسيحىاوالعا

رهبانتة.فكرة)6(

.بيدهالثريمسكوهوحاضرإبليس)7(

إبليس.خدمةفيويعملونهنا،همالرومان)8(
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)2(اللهحي"،اللهوصنعهإلاالمدينةفيخيرمناما1عامولر:قال"فلو)1(

خيرايعتبرلاالعالملأنخطيراذنبااقترفلكان،حضرتهفىنفسىتقفالذى

بجوريتصرفوأأنالناسفاحتاج3(.باطلالقترفلتىوالخطاياالجرائمسوى

حينالأرضلترتعداللة.يصنعهلمجرمولاخطيئةلاأنيظنونوهمأعظم

نصفواحدكلفلبث،زلزالحدثحتىهذأيسوعقالإنوما"هذأ!تسمع

الحقيقة.أقولكنتإنبأنفسكبمأنتم"احكموا:وقاليسوعفأنهضهم.ميت

11،المدينةفىشزاصنعالله11:فقالالعالممععاموستكفمحين.يكفيكموهذأ

شزا.وحدهمالخطأةيسميهاالتىالضيقاتعنتكلمإنما

قربساكلمكم.تعرفوهأنتريدونالذيالمسبقالمصيرإلىالانولنعد))

"0)4(اللةشاءإنغدا،نعبرهالذيالأردننهر

البلا"."سورة:الهاشىفىنقرأ(1)

الهامش.فىنقرأماهذا)2(

بهصاويعملالدنياوخبائثحرماإلأخيزاالدنياأهليتصؤر()أى،يعقل"لا:الهامشفينمرأ)3(

".أل!هسبحانبها(،)أو

الهام!.فىنقرأماهذا)4(
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والستونوالثالثالمئةالفص

الظهر)2(،صلاةوبعد.الأردنعبرفيالبزيةإلىتلاميذهمعيسوع)1(ومضى

سزيالمسبقالمصير،الإخوة"اتها:يسوعقالوحينئذ)3(.نخلةقربجلس

ذاكهوواحد)4(.إنسانبواسطةإلابوضوحيعرفلن:لكمأقولالحقجذا.

الذينإنبحيثجداواضحةاللهأسرأرلهكانتالذي،الأممتنتظرهالذي

كماعليهمرحمتهسيرسلفالئة.العالمإلىيجىءحينيسزونأقوالهيسمعون

رحمةكذلك،الشمسحرمنعناتدافعالشجرةهذهأنوكما.عليناهوالنخل

".الإنسانبهذايعتقدونالذينعنإبليسضذتدافعاللة

والذيعنهتتكلمالذيالإنسانهذايكونمن،معلم"ياالعلاميذ:فأجاب

)5(.اللهرسولمحقدهو)):قلبهفرحفىيسوعفأجاب؟"العالمإلىيجىء

تتمر)6(الأرضيجعلالذيالمطرمثل،وافرةرحمةحاملالعالمفىفمجيئه

إنهالبشر،وسطصالحةأعمالعلةويكون،الجفافمنطويلوقتبعد

كالمطر.المومنينعلىاللهيفيضهاالتى،أدلهرحمةمنمملوءةبيضاءغمأمة)7(

(t)

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

(7)

9v-?)ف92الشطرةهى(.aمحضد(أت:الأصل)فىافة"سيرة:الهامشفىنقرأ ir)(:عرض

1)فالمسبقالمصيرحولالتعليمالبريةفييسوع -67 1 i r)(1-96197)فوالفردوس.

.الصلاةأجلمنإيليا،مثل،البريةفى

مريمإلىالنخلةنزلتكيفالمنحولةالأناجيلفىونتذكر(.ه:)4القضاةسفرفيدبورةمثل

مصر.إلىماضيةوهى

الاباللهإلآيعرفهالاالنهايةأنيعبنيسوعأنمعيعرفوحدههو"."الرسول:الهامثىفىنقرأ

شعبلا"،تنتظره"الألموإن"،الله"ابنمناللهإلىأقرب""الرسولفهذاوز(.42:63)ت

.وحدهإسراليل

المسيحليسوعالطريقيعدلأنهفرحالمعمدأنيوخاكما"،"فرحنفسهويسوع.الأممنتظرهو

بالحقدالملىء"،برنابا"فلبفىلفايةالمقدسةالكتبتحزفهكذا(.فرحىالفرحهذا:3:92)يو

".أد!ةرسول"محضد:الهامشفىنقرأ.الديرفىعاشهالذىالماضيوالتاريخ

.55:01إلق

الغمامة.عنوالكلام72فرج
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يعطينىأناللهشاءالتىالقليلةالمعرفةهذهعنالانأكلمكمأنا"وها)1(

نإبحيثمسبقا،محذدشىءكل"إن:الفريسيونقال.المسبقالمصيرعن

وقالوا:مختارا".يصيرأنيمكنلاوالهالكهالكا،يصيرأنيمكنلاالمختار

كذلك،الخلاصإلىالمختارفيهيسيركطريقالخيرمسبفاحدداللةأن"كما

اللسانملعون".الهلاكإلىالهالكيسيربهاطريقاالخطيئةمسبقااللةحدد

نأونستطيع.إبليسإيمانهوهذالأنهذا،كتبتالتىواليدهذا،يقولالذي

الأمناء.)2(إبليسخدإمهم:الحاضرالزمنفريسمسهنانرى

هدفهإلىشيئا)إنسان(يقودبأنمطلقةإرادةإلأ"مسبقامصير1معنى"فما)3(

يتوضلوكيف.الهدفإلىنصللاوسيلةفبدون.يدهفىالوسائلتكونحين

عليهايضعأرضولايصرفها،فضةولا،لهحجارةلاالذيذأكبيتبناءإلى

المصيرحرمإذا:لكمأقولهمافإليكميستطمع.لاأحداأنفيشكلا؟رجله

شريعةمنأيضاوحرمه،جودهملءمنلهاللهوهبهاالتىالقرارحرتةمنالمسبق

.)4(الرجسبل،المسبقالمصيريعدلمفهذااللة،

اللهأعطىفحين.موسىكتابعنهيبرهنمافهذاحرا،الإنسانيكون"أن

:وتقولأنتلتعتذرالسماءفىوصتتىاليستا:قالسيناء،جبلعلىالشريعة

لكىالبحاروراءماليستبها؟لنعملالقؤةيعطيناومناللةوصيةلنايجلبمن

ساعةبهاتعملأنتستطيعبحيثقلبكفيهىوصتتي.عينهبالشكلتعتذر

0(0)اتشاءا

http:// kotob. has. it

predestination((التقدير"سورة:الهامشفينقرأ(1)

المعلمين.أحد،كلفبنبهاسيقولالتىللقدرئةتائمرفضهو.161فرج2()

".التقدير"بيان:الهامشفينقرأ(3)

الريعة.ثمألاختيار،حزية:أثنانل!نسانيعطى:هاتمبرهان4()

الخمسة.هوسىأسفارهنالبرهانهو.1ا-4ا03:تث)5(
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إلىيعودأنومريضاشأتا،يعودأنشيخأ)6(هيرودسأمرإن:لى"فقل

التلاميذ:فأجابعدلا؟"هذايكونهليفعلا،لمإنبقتلهماامروإن،الصخة

متاوها)7(:يسوعقالحينئذوشريزا".جداجاثرالكان،هيرودسأمره"لو

مسبقاحذدأدلةإنيقولونحينفهم.البشرئةالتقاليدثمارهذه،الإخوة"أتها

جائرااللهفيجعلونيجدفونمختازأ،يصيرأنيمكنهلابحيثالهالكمصير

هذامثل.يتوببانخطئوإنيخطالابأنالخاطئيأمرالذممطوهووشزيرا،

منكلياويحرمهيخطأ،أنسوىسلطةكلالخاطئمنينتزعالمسبقالمصير

التوبة.
http:// kotob. has. it

.84،8901،:36،ففىهيرودسذكر)6(

؟!الشفقةيستحقالذكطالإنسانهذامأ)7(
http:// kotob. has. it
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والستونوالخامسالمفةالفصل

أريدولاإلهكبم)2(،أنااحي1؟يوئيلبالنبىاللهيقولماذاهذا،"مقابل)1(

لامامسبقااللهيحددفهلا)3(.اويتوبيهتديلكىأجهدبل،الخاطئموت

.اليومفريسئويقولومااللةيقولماأنفسكمأنتمأنظروايريد؟

دعامرهكما.لىتسمعأنأردتفمااناديت1إشعيا:بالنبىقالاللهإن"ثم

لاشعبإلىكلهالنهاريدقي"أبسط:نفسهبالنبئلكميقولبذاتهاسمعوهأدله؟

يصيرأنيمكنلاالهالكإنفريسيونايقولوحينا)4(.ايعارضنىبل،بىيؤمن

(ذأك)أعمىمنيهزأكماالبشر،منيهزأاللهأنسوىيقولونلافهممختازا،

أذنه.فييكلمهالذيذاكالأصممنويهزأ،الأبيضاللونيريهالذي

يقولماإلىانظرواهالكا،يكونأنيمكنالمختاركانإننعرفأن"أفا

نجأسة،وأقترفبرهالبازتركإنأدله)6(:يقولأنااحي1:حزقيالبالنبىإلهنا

ولاأمامىيتركهبره(إلى)-إليهيستندحينهولأنه،برهأبدأأتذكرولنيهلك

110)7(يخفصه

اللامختارالشبأنادياا:هوشعبالنبياللهيقولفعنه،الهالكمصير"أما

لقولفهوالحقيقةائهفبما.يكذبأنيقدرولاصادقفاللها)8(.امختاراوأسميه

".تعليمهمبواسطةشىءكلفياللهفيعارضوناليومفىيسئوأما.الحقيقة

".القيول"سورة:الهاصىفىنقرأ(1)

".الحى"بال!ه:مرتينالهاسقفىنقرأ2()

.461ففىالنمقهذاإلىأشيربر(.إنيقرلكمايوفيالا56:21ايقرج)3(

.56:2إشرخ(4)

.إنسانأممما:5()

".حقاللةحق،"اللة:الهامئىفىنقرأ)6(

الحزنة.بعضمع81:42حز)7(

(A)شعبىأنت:للاشعبى"وأقول:الكتابفى.2:42هورج."
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هو21:لموسىاللهقالمانفهمأنيجاكيف"ولكن:أندراوس)1(فأجاب

قال)):يسوعفأجاب"")2(.يقسىأنيريدمنويقسى،يرحمأنيريدمنيرحم

في،أدلهأنيشعرلكىبل،الخاصةبقوتهيخلصأنهالإنسانيعتقدلئلاهذااللة

الهةهناكإنتقوللفكرةرفضاأيضاذلكوقال.والرحمةالحياةوهبه،جوده

.)3(غيرهأخرى

،يدمرهأنوحاولشعبناجلدهذالأنفعلفإنما،فرعوندسىكانإن،"لهذا

)4(حياتهيفقدأنمنقريباموسىصاربحيشاالذكورإسرأئيلأولادكلفأغرق

الخياروحريةأللهشريعةهوالمسبقالمصيرأساس:لكمأقولالحق"إذأ،

نإبحيثويعملكفه،العالميخلصأنيستطيعاللهأنفمع(.)الإنسانلدى

الكتلة()هذدتستطيع،الروحخطئكماتخطأالطينمنالمحتقرةالكتلةهذه

نأيريدإلهناإنقلت.الروحطردمنهالذيالمكانوتحتلتتوبأنذلكمع

.)6(قدرتهمنالإنسانيحرمأنيريدولا،الإنسانحريةبرحمتهيعين

يرىلأنه،خطاياهعنعذرايقدمأنأحديقدرلا،الدينونةيومفى"وهكذأ،

التوبة.إلىدعاهمرةوكماهتدأئه)7(،أجلمناللةعملهماكلبوضوححينذأك

السابق.الفصلفيكما"،التقدير"سوره:الهامشفىنقرأ(1)

.9:81رور!؟33:91خر2()

وجؤأد".وهاب"الله:الهامقفىنقرأ.الشركوجهفىاللهووحدة،الخلاصمخانية)3(

(f)!ي.8:أخررض

".حافظ"أدئة:ثثم"تقدير"بيان:الهامشفىنقرأ)5(

//:http".!اللهسبحان.مديرشىءكلعلى"وأدئة:الهامئىفىنقرأ)6( kotob. has. it

.((ئواب"الله:الهامشفىنقرأ)7(
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الأمر"لماذا:أيضاتقولواأنشئتموإن،مكتفغيرعقلكمكانإن"إذن)1(،

يقدرلالماذا:لىقولوأهذأ:هوالذي11"لماذعنلكمأكشفاهكذأ؟اهو

لماذا:لىقولواالماء؟علىتقفكلهاالأرضأنمعالماء،علىيبقىأنالحجر

نأأحديستطيعلابحيثالهواء،منالترابيهربلماذاالنار،الماءيطفئ

فيهوتقيمالإنسانفىمجتمعةأنهامعوالنار)2(،والماءالتراب،سلامفىيجمع

؟)3(بسلام

نأيستطيعونلاكبشرالبشرجميعكانإذابلهذا،تعرفونلاكنتم"فإذا

وكيف؟)4(واحدةبكلمةالعدممنشىءكلخلقاللها!يعرفونفكيف،يعرفوه

لأنلماذا؟أيضا.هذايعرفوأأنيقدرونلاأنهمالوأضحمن؟اللهأزلئةيعرفون

يقولكمايفسد،حينالجسدهذأوأنجسد،منومركبمحدودالإنسان

يفهمها؟أنيقدرفمن،اللهتناسباللةوأعمال(.)النفسيثقل،سليمان

عنوقالا)6(.خفياإلهأنتاحقا،1:صاح،اللةنبئإشعيا،هذارأى"ولما

عنوقال".بمولدهيخبرأنيقدرامنا:اللهخلقهبهاالتىوالطريقة)7(اللهرسول

السماءتعلو"كما:البشريةللطبيعةأدلهقاللهذاا)8(مشيرأ؟الهكانامنا:أدثةعمل

".التقدير"سورة:اخرىمزهالهامشفىنقرأ()\

العلمتة.كوبرلكنظرئةتأتيأنقبلليسوعبرإنيلبسهافلسفئةنظرةهى2()

(r)!231فرص.

".باق"أدئة:ذلكبعدونقرأ".أد!ةسبحانواحد.بكلامإلأاللةخلق"ما:الهامشفىنقرأ(4)

11.ء:9حكرج)5(

الهامش.فىنقرأماهذا.النمقهذاوذكرسبق.45:51إشرج)6(

المسيح.يسوععلىالكنيسةاباءطتقهالذى3:8ءإشنمقيقالوفيه.الهامقفىنقرأماهذا)7(

714:يورج -'1 f.أدتة"سبحان:الهامشلىنقرأذلكبعد."

.04:13إشر!)8(



roiبرناباإنجيل

ا)9(اأفكاركمعنوأفكاريطرقككمعنطرقىتعلوكذلك،الأرضعن

للبشر،واضحةليست،المسبقالمصيريتمبهاالتىالطريقة:لكمأقول"إذن

الواقعيرذلأنالإنسانعلىفهللكم)01(.قلتهالذيالواقعصحيحايكنوإن

كانوإنالصخةيرفضأحدارايتماانىفىشكلا؟الطريقةيعرفلاأنهبعلة

أيضا".أناأجهلهفهذا.ألمسهحينالمريضاللهيشفىبهاالتىالطريقةيعرفلا

55:01.)9(!لق

".خفى"تقدير:الهامشفىنقرأ1(0)
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إنسانمنمالأنفيك،يتكلمالله،الحقيقة"فىالتلاميذ:قالحينئذ)1(

بيتإلىوأرسلنىاللةاختارنيحين."صدقوني:يسوعفأجاب".مثلكتكلم

ماكلإنبحيث،قلبىإلىدخل)3(،واضحةمراةمثلكتائاوهبني)2(،إسرائيل

قلبى،منالخروجمنالكتابهذاينتهىوحين،الكتابهذامنيخرجأقول

//:http".العالممنأنتزع kotob. has. it

؟"الكتابهذافىأيضاكتبهل،الآنتقولهما،معلم"يا:بطرسفأجاب

خدمةأجلمن،اللهوخدمةاللةمعرفةحولأقولهما"كل:يسوعفأجاب

".إنجيليهوالذمم!الكتابهذأمنيخرجهذاكل،الإنسانوخلاصالإنسان

؟"الجنةمجدأيضافيهكتب"هل:بطرسفقال

(1.بيان.الانجيل"سورةالهاه!:فىلقرأ(1)

كله.أالعاإلىبرسللموإسأئيل،فىمحصورهو2()

أتامحمد.كانماهذأالوأقع،في.يسوعإلىالكتابوصلبهااقيالطريقةنلاحظ.ا.فرج)3(

.(1:أ)يواللههوبل،الدىالتىالكلمةفهو،يسوع
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يقيموكيفالجنةهيكيفلكماقولأناها"أسمعوا.:يسوع)1(فأجاب

فكل.الجنةخيراتأعظممنهذالأن،والمؤمنونالأولياءنهايةلاماإلىفيها

فيهاللة)2(يحفظبيتوالجئة.ينتهيحينويفنىيصغر،عظيضا،كانمهماشيء،

جداثمينةهيوالمغبوطين،القديسينأقدامتدوسهاالتيفالأرض.ملذاتهكل

عالم.ألفمنأثمنالأرضهذهمندرهما)3(إنبحيث

مجدأراهحينإياهاأراهاللهلأنأدئة،نبئدأود،أبونارأهاالملذأتهذه

بعدتنظرالا،عينى"ياباكيا:وقالبيديهعينيهغطى،نفسهإلىعادفلما.الجنة

هذهعنإشعياالنبىوقالفيها".خيرولا،باطلشىءكللأنالدنيا،هذهإلى

ماالبشرقيالقلبيفهمولم،أذناهتسمعولم،الإنسانعيناتر"لم:الملذات

110)4(يحبونهللذينأدلهأعده

لأنهم؟الملذاتهذهيفهمواولميسمعواوليميروالملماذاتعرفونهل

فالحقراها،داودأباناأنومعيروها.أنيستحقونفلاالدنياهذهفىيعيشون

متحدةراها،إذن.إليهنفسهاللةأجتذببل،البشريتينبعينيهرأهاما:لكمأقولي

الجنةملذاتأنبما:حضرتهفىنفسىتقفالذي(اللة)حئ.إلهئبنور،بالله

تستطيعلاكمايفهمهاأنالإنسانيستطيعفلامحدود،والإنسانلامحدودة

البحر.تحويأنترابمنصغيرةقدر

".أتجتة"سبىرةالهام!:فىنقرأ(1)

".حافظ"الله:الهامشفينقرأ2()

.وزنذأتهالوقتفىوهونقدالدرهم)3(

البيبلئة،الآيةهذهيرذدمحمدكان،هريرةأبوأوردهتقلدحسب.46:4إسقرج9؟:2كوا4()

".محى"الله:الهامشفىنقرأ.الجنةمجدعنيتكفملكى

الهامش.فينقرأماهذأ(ه



935يسوعنبوءةفىالثالثةالسنة

فيسكرشىء،كليثمرحين،الصيففىجميلهوكمالعالم"انظروا

نفسهويهنئ،أناشيدهترددوالجبالالوديانتجعلغلتهيرىحينفرحاالفلأح

الذيذاكقدرعلىيثمرفيهاشىءكل.الجنةإلىقلبكمأرفعوامثله.أتعابهعن

//:http.ررعها kotob. has. it

بيتلتكونخلقها)6(اللهأنتعلمواأنالجنةلتعرفوايكفيكم.اللهحى

جمالوا!،الصلاحساميةأشياءلهليسالمتسامياللهجودأنأتظنون.ملذاته

خطيراضلالاتقترفواأناحذروا؟الجمالساميةأشياءلهلشىالساميالإله

هكذا.هوالأمرأنتظنونحين

".أحسن"الله:ثتم".خالق"اللة:الهامثىفىنقرأ)6(
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والسبعونالمئةالفصل

فلأجلي.أعمالكاعرف11:بأمانةيخدمهالذيل!نساناللهيقولما"هذا)1(

تخدمنىأنت.وجوديحبكيتجاوزلنالحقيقةفيالأبد)2(،إلىأناحي.تتقها

لكىوالرحمةالنعمةسوىتطلبولاصنيعتى،أنكوتقر)3(،خالقككالثة

الأبد.إلىخد!ىفيترغبلأنك،لخدمتكنهايةتحذدولا.بأمانةتخدمني

بينفقطأضعلا.لىالمساوياللةكنتلوكماأجازيك:أفعلهماوهذا11

فأنا،خادميدوماتكونأنتريدوكما.لكذاتىأعطيبل،الجنةوفريديك

21"0)4(دوماجزاءكساكون

".الجئة"سورةالهاسى:فينقرأ1()

".وتويمحى"اللةالهام!:فينقرأ2()

".ورحمنوهدىخالق"اللة:الهامشفىنقرأ)3(

:47ى؟3894:؟ممط3742:راجع.القرانفيالمذكورةالجثةملذاتعنجدابعيدوننحن4()

31أى؟762:ى؟9521:اى؟567:ي؟5554:أ؟5 : VA22ى؟ : Arي؟Ao:

ى.11
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نأيستطيععقلهناكهل؟الجنةفىرأيكم"ما:لتلاميذهيسوع)1(وقال

اللهمعرفةلهتكونأنالإنسانعلىيجب؟الملذاتوهذهالغنىهذامثليفهم

.لعبيده)2(يهبهانأدلهيريدماكليعلملكىبالذات

كيفتنظرونهل،المحظوظينأمرائهأحدإلىهدية)3(هيرودسيقدمحين

بعشريكتفىالفقيربانشكفلا.مرتينهذأرأيت"أنايوحنا:فأجاب؟"يعطيه

؟"يكونفماذالضيئا،هيرودسمنفقيرتقبلإن"ولكن:يسوعفقال."يعطيهما

//:http".)4(درهمانأو"درهم:يوحنافأجاب kotob. has. it

أدلهيهبهمافكل.الجنةلتعرفوادرسكتابهذأ"ليكن:يسوعفاستأنف

هيرودسيعطيهالذيالدرهميشبه،جسدهاجلمنالدنياهذهفىل!نسان

الذيهيرودسمثلهو،الجنةفيوالجسدللنفساللةيهبهماكلولكن.لفقير

حياته.وحتىيملكماكلعبيدهاحديعطى

".الجنة"سبررة:الهامشفىنقرأ(1)

".وهاب"ألله:الهامشفىنقرأ2()

(r)360،84،8901،ففطهيرودسيذكر،f11.

(4)minuto.!45فر.
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وانظراذهب،خادمياياا:بأمانةويخدمهيحتهللذيأدلهيقولما"هذا)1(

هذالكيبدو،واحدةرملحبهالبحرأعطاكفإنعديد.هوكمالبحررمل

الأرضلأمراءالدنياهذهفى)2(وهبتهماكل،إلهكيقولأناحيقليلا.بالتكيد

سأعطيكمامقابل،البحريعطيهاالتىهذهالرملحتةحتىيساويلاوملوكها،

12".جنتىفى

".الجئة"سبررة:الهامىفينقرأ1()

".ومعطىوخالقحى"الله:الهامشفينقرأ)2(
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وهب)2(الإنساناللةكانفإن.الجنةوفرةهيماانظروا)):يسوع)1(وقال

أنظرواوالفا.مئةبلكيل،ألفيهبهالفردوسففىالدنيا،هذهفىخيرأولية

الأشياءوكمئةالزهور،وكمئة،الأطعمةوكميةالدنياهذهفيالثماركمئةإلى

يبقىأنهكما:حضرتهفىنفسىتقفالذي)3(اللهحى.الإنسأنخدمةفىالتي

تينوكميةنوعيةتتجاوزكذلك،واحدةحبةناخذأنبعدالبحرعلىلرم

فالحق.الجنةفيالبأقيعننقولماوهذأهنأ.تاكلهالذيالتينأنواعالجنة

كذلك،نملةظلمنثمناأعظمواللآلئالذهبمنجبلاا!كما:لكمأقول

حتىوينالونهاالعالمأمراءنالهاالتىاللذاتجميعمنثمناأكثرالجنةلذات

الذيالجسديذهب"هل:بطرسفأجاب".العالمينتهىساعةاللة)4(،دينونة

صادوقتا.تكونأنمناحذر،بطرس"يا:يسوعفأجاب؟"الجنةإلىالانلنا

لهذأ(.وجود)منللملائكةلش!وأنيقوملاالبدنإنيقولونفالصادوقيون

منالعالمهذأفيويحرمون،الجنةإلىالذهابمنوأجسادهمنفوسهمتحرم

الذيوصديقهاللهنبي،أيوبنسيتهل.الملائكةمنكانتخدمةأياقتبال

اللهبعينئوأرىالأخير،اليومفىبدنىفيفأقوم،حيإلهىأنأعرفاا:قال

110Cمخفصى O)

)2(

)3(

)4(

)6(

".الجثة"سبررة:الهامئىفىنقرأ

".معطى"أللا:الهامشفىنقرأ

الهامش.فىنقرأماهذا

".حكيم"اللة:الهاس!فىنقرأ

-ا21:8مر32؟-22:23)تالقيامةحوللشوعسؤالهمنتذكركما8.:23أعرج

يعنقدونيكونوالمولهذاالخمسةموسىأسفارعنديتوقفونكانوا4(.27-.0:2لو27؟

الأجساد.بقيامة

91:2أكط 2-6 oحافظ"أدلة:ثم".حى"اللة:الهاشىفىنقرأ.اللاتينىحسب."
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.الانلههيالتيالميزاتلهلكونلابحيثبدنناسيتنقى،صدقنى"ولكن

يخطأ.أنقبلادمفيهاكانالتىالحالةإلىاللهويعيده،شريرةرغبةكلمنهتخرج

العملينتظربأنواحداكتفىواحد.عملفىواحذاسيذارجلان"خدم

يكافئأنعادلايبدوهل:لكمأقول.الأولأمرهمافنفذالثانىأما.الثانيويأمر

كلا؟وتعباشتغلالذيذاكبيتهمنويطردوامر،نظرالذيذأكفقطالسئد

وإحساسهوجسدهالإنساننفسترىأنأدلهعدالةتتحملكيف،إذن.شكبلا

تأكللاأنهافبما-بالخدمةوتأمرتنظربأنالنفستكتفىبينمأ،اللهخدمةفى

الحر،منولاالبردمنتتأئملافهى،تمشيلاأنهاوبما.تصوملافهىخبزا،

الجسديةالأتعابتحتمللاوهى،خالدةلأنهاتقتللاوهى،تمرضلاوهى

تذهبأنالعدالةمنهل،أقولإذن-العناصربسببالجسديحتملهاالتى

اللة؟")7(خدمةفىكثيرأتعبالذيالجسديذهبولا،الجنةإلىوحدها

لاأنيجبتخطأ،النفسجعلالجسدانبمامعفم،"يا:بطرسفأجاب

النفس؟بدونالجسديخطأكيف"ولكن:يسوعفأجاب".الجئةفىتجعله

علىتحكم،اللهرحمةمنالجسدئحرمحينوهكذأ،كليا.مستحيلفهذأ

".بجهنمالنفس

الصرياني.أفرامالشرقفيومنهم،الكنيسةاباءمنعدذاهنانكتشف)7(
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والسبعونوالرابحالمئةالفصل

.http://kotob.أأ has

)2(الخاطئيعد،رحمتهفي،اللهإن.حضرتهفىنفسيتقفالذيالله1("حئ)

11.آثامهأتذكرأبداأعودلا)3(،لأجليخطيئتهعنالخاطئيتوباساعةاقائلا:

لأنهاشك،بلا،النفسلاإليها؟الجسديذهبلمإنالجئةاطعمةياكلفمن

"0)4(روخ

ينتجلاكيفولكن!الجئةفييكلونالمغبوطون،"إذن:بطرسفأجاب

من.ويشربيكللمإنللجسدسعادة"فأقي:يسوعفأجاب(الزبل؟")الطعام

تظنحين،بطرسيا،تخطئولكئك.تمخدللذيمناسئامجدانعطىأناللائق

فيتبعللفساد،قابلةأطعمةيكلالحاضرفالجسد.الزبلينتجالطعامهذامثلأن

مائت،غير،متألمغيرللفساد،قابلغيرالجسدفيكونالجنةفىأثا.الانحلال

الفساد.تنتجلافيهاعيبلاالتيوالأطعمةشقاء.كلمنحزا

".أدثة"حى:ثئم".الجثة"سبررة:الهامئىفىنقرأ(1)

".رحمن"الله:الهامشفينقرأ2()

."..أعود.لافانا،خطيثته"عن:أو)3(

اللالينى.حسب22-21:ا8حز)4(

وأجوبةاأجوبةوكانت.والإسلامىالمسيحئالعالمينفيالوشظالفكرفىمرازاطرحسوال()ه

فيالملائكةمثليكرنونبل،يثربونولاياكلون"لاحيثالسماءفيممجدايكونالجسدولكن

.الأرضعلىالحاضرالجسدمنأعلىالىالجصرهذايرفعأنفحاولبرإنأئاالسماء".
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والسبعونوالخامسالمئةالفص

.http://kotob.أأ has

إلىخدامى"يجلسإشعيا:النبيفىيقولبالهالكينأدلهيهزأ"حين)1(

ولا،والأرغنالقيثارةصوتعلىالفرحولائمفيويشاركون،بيتىفىالمائدة

تموتونحيثعنىبعيدافتطردونأعدأئى،أنتمأماشىء.ينقصهمبأنأسمح

11"0)2(خدامىجميعويحتقركمالبؤسمن

".الجنة"سورة:الهامشفينقرأ(1)

(Y)5لق!!ر??v )-f :r Z52:6يقأ.
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والسبعونوالسادسالمئةالفص

نأفىشكلا؟الولائمفىيشاركون:القول"لماذا:لتلاميذهيسوع1()وقال

كميةلا،الجنةفيالثمينالشرابمنأنهار)2(أربعةولماذا.بوضوحيتكلمالله

ولاالنفسولا،الملائكةولاهوياكل،لااللهأناكيدمنالأثمار؟منكبيرة

الجنةمجديقوموهكذأالجسد.هووالبدنفياكل.البدنأئا)3(.الإحساس

معاشرةفى،والإحساسالنفسإلىوبالنسبةالجسد،إلىبالنسبةالطعامفى

المغبوطين)4(.والأروأحالملائكة

شىءكليعرفالذي()اللهرسولهوالمجدهذاعنسيكشفمن"وافضل

"0)6(بهحتاشىءكلخلقأدلهلأنخليقةأيمنأفضل

البشر.جميعبينمتساوياالجنةمجديكونهل،معلم"يا:برتلماوسفقال

الكبار".الصغاريحسدمتساويايكنلموإن،بعادلفليسمتساوياكانفإذا

واحدكليكونولكن،عادلاللهلأنمتساويا،يكون"لن:يسوعفأجاب

عديدونعبيدلهسيد:برتلماوسيالى،قل.هناكحسدمنليسلأنهراضيا

الأولادلباسيلبسونالذينالأولاديشتكىفهل.عينهالقمالقمنكقهمألبسهم

لباسهميعطوهمأنالبالغونارادلوهذا،مقابل؟البالغينلباسلشىالباسهم(أن

بهم.يهزأونأنهمفيظنونقامتهمبحسبليساللباسهذألأنغضبواالكبير،

فيهمينتجلاواحدامجداأنفترى،الجنةفىاللهإلىبرتلماوس،يا،قلبكفارفع

أقل".علىوذأكأكثر،علىهذاحصلوإنحتىحسد،أفي

".الجثةسورة)4الهامق:فىنقرأ1()

ماء.أنهارلا،شرابأنهارولكنها.74:51قرأن؟41-2:01تكرج2()

"!اللةسبحان.الطعامياكللاوالمسوالروحوالملانكة"اللةالهاه!:فينقرأ)3(

لذاته.لهعنصركل(،البدن:)اووالجسدالنفسبينبرإنئيز(4)

أينتظرهالذىيسوعفيها.مماخليقةأفيعلييتفؤقالذيالرسولممجيدهو.الهامشفىنقرأمكذأ)5(

".عادل"الله:ثتم".خالق"اللة:الهاهىفىنقرأ.ء935،فرج)6(
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والسبعونوالسابعالمئةالفص

هذهمثلالشمسنورللجنةهلمعفم،"ياكتب:الذيمالحينئذ)1(

تسكنونالتىالدنيا:اللهلىقالماهذابرنابا،"يا:يسوعفأجابالدنيا؟")2(

فائدتكمأجلمنتزئنهاونجوموقمرشمسلها،الخطأةالناسأتهافيها،

بيالمؤمنونيسكنهالذىالبيتأنأتظنون،ولكن.خلقتماهذا.وفرحكم

شمصإلهكمأنالأنىتظنونه،كنتمإنتضلونالحقيقةفى؟أفضليكونلن

أنبيائيهموالنجوممنى)3(.شىءكليتقبلالذيقمرهاهوورسولى.الجنة

أيضاوبهم.المؤمنينإلىكلامىحملواالذينفهم.إرادتىعنوعظوكمالذين

.اللذاتجنةفى،والفرحاللذةبىالمؤمنونينال

".الجثة"يورة:الهامشفىنقرأ1()

أتجثة.حولالوسطىالقرونفىأطجداهذاكل2()

هوالقمراللة،هوالشصى:الفلكتقسيمنلاحظ72.فرج"."رسولهالهامثى:فىنقرأ)3(

الأنجياء.همالنجوم،الرسول
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والسبعونوالفامنالمئةالفص

.http://kotob.أأ has

معلم،يا":تلماوسبرفاستاغ!".الجنةلتعرفواهذايكفيكم":يسوع)1(وقال

:تلماوسبرفقال."ترغبماذالى"قل:يسوعفأجاب."بعدشيئاأسألأنإحتمل

".كهذهعظيمةخيراتتتضفنلكىجذاكبيرةالجنةتكونأن"يجب

يقيسها.أنإنسانيستطيعلابحيثجذأكبيرة"الجنة:يسوعفأجاب

الأخرىعنتبعدوالوأحدة.كواكببينهاسماواتتسعهناك:لكأقولفالحق

مئةخمصالأولىالسماءعنتبعدأيضاوالأرضالمسير)2(.منسنةمئةخمس

،الأرضإلىفبالنسبة.الأولىالسماءلتقيستوقف،ذلكومع.المسيرمنسنة

بالنسبةالثانيةالسماءعن()نقولوكذارمل.حبةإلىبالنسبةالأرضمثلهى

دواليكوهكذا،الثانيةالسماءإلىبالنسبةالثالثةوالسماء،الأولىالسماءإلى

إلىبالنسبةهمامغاوالسماءالأرضلك:اقولالحق.الأخيرةالسماءحتى

//:httpكفها".الأرضمقابلرمل)3(حثةمثلالجئة kotob. has. it

موجوداللةلأناللهمناكبرالجنةتكونأنيجب،معلم"يا:بطرسقالحينئذ

".تعلمأندونتجدففأنت،بطرسيا،اصمت":يسوعفأجاب."فيها

".الجنة"سورة:الهامثىفىنقرأ(1)

.501فرخ)2(

".اكبر))الخة:الهامشفينقرأ)س!(
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والسبعونوالتاسعالمئةالفصل

)3(،كالشمستلمعمرأةوأراهيسوعإلى)2(جبرائيلالملاكجاءحينئذ)1(

الجنةمابقدرالأبد)4(.إلىأنا"حي:المكتوبةالكلماتهذهجميعفيهارأى

حبةمنأكبرالأرضكلماوبقدرمعا،والأرضالسماواتجميعمنأكبر

فىومارمل،حئاتمنالبحرفىماوبقدر.الجنةعلىأتفوقأناكذلكرمل،

وما،ورقمنالشجرفىوما،عشبمنالأرضعلىوماماء،نقاطمنالبحر

السماوأتجميعلنملأرملحباتمننحتاجماوبمقدأر،شعرمنالحيوانفى

//.http".أكثربل،الفردوسوكل kotob. has. it

رؤوسهموأحنواالأبد".إلىمباركهوالذيالله"لنبجل:يسوعقالحينئذ

مصلين.الأرضإلىبوجوههموسجدوا(،حنية)مئة

وقال.راهماالتلاميذلجميعكمالهوقالبطرسيسوعدعا،الصلاةبعد

واحدةعينعبرترىكلها،الأرضمنأعظمهىالتىنفسك"إن:لبطرس

قالحينئذ".صحيح"هذا:بطرسفقال".الأرضعنضعفألفتزيدسماء

".الجنةعبرخالقنا)6(اللهنرى"هكذا:يسوع

".الجئة"سورة:الهامشفطنقرأ(1)

الدأئم.يسوعرفيقهو)2(

علىيعيشوهو،فقطإنسانلأنه،مباشرهلا،المرآةفىرأىالذيليسوعهنيئا.01،681فرج)3(

نقرأ:حيث31:21كوانتذكر.الحمميةالأناجيلبحسبلابرنابا،بحسبهذأكل.الأرض

."...لوجهوجفافسرىاليومذلكفىوأما،مراةفىباضةصبررةهوأليومنراه"وها

".عظيموأكبر،الباقى،الحى"بالثهالهام!:فىنقرأ4()

".سجدة"منة:الهامقفىنقرأ)5(

".سلطانألثة11:ئم".الخالق"الله:الهامشفينقرأ(6)



371يسوعنبوءةفىالثالثةالسنة

والمدينةإسرأئيل)7(بيتلأجلوصفىربناأدثةشكر،هذايسوعقالأنوبعد

".رثيا،"أمين:جميعافأجابوأ.المقذسة

:82)مت"الأعمجمع"إلىتلاميذهأرسلأئهمع،المقذصةوالمدينةإسرائيلفيمحصوريسوعأفق)7(

)91.
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والثمانونالمئةالفص

http.// kotob. has. it

الذينمنكاتبمنهفاقترب.سليمانرواقفىيسوعوقفيوم)2(،ذات)1(

فظل،الشعبهذأمراراأناوعظت،معلم"ياله:وقال،الشعبفىيعظون

هو؟"ا"وم:يسوعفأجاب".أفهمهأنأقدرلاالكتابمنمقطععقليفي

ا)3(!االعظيماجركأكونأنااا:إبراهيملأبينااللةيقول"ما:الكاتبفأجاب

؟")4(يستحقأنالإنسانيستطيعفكيف

.(")اللهملكوتعنبعيدالست،"بالحقيقة:وقالروحهفىيسوعففرح

والإنسانلامحدودأدلهأنبما.التعليمهذأمعنىلكأقولوأنالىأسمعلهذأ

؟")6(الأخائها،ترددكهذأأما.اللهيستحقأنالإنسانيستطيعلامحدود،

ترغبنفسىلأنفتكفمقلبى)7(،تعرفأنترب،"ياباكيا:الكاتبفاجاب

".صوتكسماعفي

القليلحتىيستحقأنالإنسانيقدرلااللة)8(.حى:يسوعقالحينئذ

http:// kotob. has. it

2(

3(

C

5(

6(

7(

8(

".الثواب"سورة:الهامشفىنقرأ

291ففينرىلعوف(.91-2ا08)فالكاتبمعيسوعلقاء،أورشليمفى:03أيشطرة

أي(.3:)يونيقوديمسهوالكاتبهذأأن

.اا:هتك

.والغفرأناتالاستحقاتاتحولأوروثافىالوسطىالقرونفىجدال

"نيقوديمريدعىحيث3يووفى12مرفىالكاتبشخصبرإندمج.ا:ا2مررج

الذين"الحمميين"الفزيسئينموضوعإلىيعودأنلهيتيحهاوهذاأ(.3:)يو""الفريسى

والكهنوتتة.الرهبانيةالحالةفىأوالديرفيلبثواالذينلا،الكاتبيشبهون

التوبةعلامةمرازأالأمرهوكما"باكئا"وكان".رث"يا:الكاتبفقال"،"الأخيسوعقال

.الإنسانمنيصدرعماوالندامة

"الإنسانقلبفىمايعرفكان(يسوع)أى"لأثه:نيقوديمسمعيسوعلقاءمقذمةكانتتلك

2(.2:5)يو

الهامش.فىنقرأماهذأ



rvrيسوعنبوءةفيالئالثةالسنة

مدهوشا.ظلهذاالكاتبسمعفحين".لحظةكلفىينالهاالتىالنسمةمن

مئةينالونبأنهملهموالالسبقيسوعا!فتذكرواأيضا.التلاميذوتعخب

رجلأقرضكم"إذا)يسوع(:قالحينئذ.باللهحئايعطونهماكلمنضعف)9(

أعطيكاا:الرجللذأكتقولواأنتستطيعونهلفبذدتموها،1(ذهبئ)0دينارمئة

الكاتب:اجابا"؟اأستحقهلأنىشكتعطينىوأنتالكرمسنمهترئةورقة

يعطىأنعليهوجبشيئا،أرأدإنثم.دينهيدفعاناولاعليهلأن،رثيا"لا

؟"مهترئةورقةتنفعفماذا.صالحةأشياء

.61فئالنمقورد.91:92ترص!)9(

.03فر!(01)
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والفمانونوالحاديالمئةالفص

خلقمنلى:قلولكن.الأخأيها،تكلمت"حسنا:يسوع)1(فأجاب

مكسبا.كقهالعالمالإنسان)2(أعطىواللة.شكبلااللةهو؟العدممنالإنسان

الإنسانعارضكلهالعالملأنشىء،كلبذد،الإنسانخطئحينولكن

يقذمهابالخطيئةمهترئةأعمالسوىالشقىل!نسانفليس.الخطيئةبسبب

مثلابرنا1:النبئإشعياقاللهذا.أعمالهيفسدفهويوم،كليخطأوحين.لله

نأبعديستطيعلاساعة،يستحقأنالإنسانيستطيعفكيفا)3(.ملؤثاقماش

ديونه؟يفي

يسقطالباز11داود:بنبيهيقولفالئةذلك.فىشكلا؟الإنسانيخطأ"ألا

برناكانوإذاببار؟ليسالذيذاكيسقطمزةفكما)4(.النهارافىمزأتسبع

رجسأ.جورنايكونفكممهترئا،

انا:يقولأنمنأكثريتجنبهأنالإنسانعلىينبغيشىءمنما(.ألئة)"حى

استحقاقه.هوماحالافيرى،الأخاتها،يديهأعمالإلىالإنسانلينطر.أستحق

بليعملها،الذيهوالإنسانليس،الإنسانمنتأتيالتيالصالحةفالأشياء

يصنعهوما.خلقهالذياللةيخصالكائنلأن،الإنسانفىيتضهاالذيهوالله

بلالمكافأةيستحقلالهذا.الخطيئةواقترافl()خالقهمعارضةهوالإنسان

//:http.العذاب kotob. has. it

".المسكين"سبررة:الهامشفينقرا1()

".معطى"ألثه:الهامشنىنقرأ2()

46إيق)3( : tاللاتنئةحسبquasi pannus menstruatae =( pano messtruato) universae

nostrae.

بر.إنمالكماداودلا،42:61أم(4)

الهامش.فينقرأماهذا)5(

".خالق"ألئة:الهامشنىنقرأ)6(
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الكونوأعطاهكاملا،خلقهبلقلت،كمافقط،الإنسانأدئةخلق)1(ما

الأنبياء.إليه)3(وأرسل.يحرسانهملاكين)2(وهبه،الجثةمنالخروجوبعد.كقه

نأويريد.إبليسمنيخلصهلحطةكلوفى،الإيمانووهبه،شريعةوأعطاه

كمفانظرو!)4(.ل!نسانذاتهيهبأنيريدذلك،إلىوبالإضافة.الجنةلهيهب

بنفوسكمالإنسانخلمتمتكونواأنيجب،تفوهأنأردتمفإذا.عظيم()الدين

والكون،اللةأرسلهمالذينالأنبياءجميعخلقتمتكونوأأنيجب.العدممن

لكميبقىفلا.الدينيوفىهكذأ(.إلهنا)6هوكماوصالحاعظيماوإلهاوالجنة

ألله.شكرواجاسوى

إلهسوىليسلأنه)7(،ذبابةحتىتخلقوأأنتستطيعونلاالذينأنتم"أمأ

نإ،الحقيقةفى؟دينكمتفواأنتستطيعونفكيفشىء،كلسيدواحد)8(

ذهبى.دينارمئةلهترذواأنمجبرونفأنتم،ذهبئدينارمئةرجلأقرضكم

ماكليعطىوأنيشاءماكليقولأناللةيستطيع:الأخاتهاهذا،معنىوإليك

"،العظيمأجركأكون"أنا:لإبراهيمقالوحينشيء.وكلالجنةسيدلأنهيشاء،

لىاللةأعطىاا:يقولأنعليهبل".أجريهوالله11:يقولأنإبراهيماستطاعما

.11دينىوهو

2(

3(

6(

7(

8(

".خالق"أدثة:أيضاونقرأ".والتوبةالحققات(:الأصل)فىالحقيقة"سبررة:الهامشفىنقرأ

القرونإلىيعودالذيالحارسالملاكحوللعليمهو".معطىاللة،معطى"الله:الهامىفىنقرأ

.21-28:01؟05:71،12قران.الوسطى

...يسوعومنهمالأنبياءارسلهو".مرسل"ألتة:الهامشفينقرأ

".وهابالله)إ:الهامثىفىنقرا

يفيه؟أنيستطيعفهل.للةجدامديونالإنسان

".وحثعظيم"ألتة:الهامشفىنقرأ

الرهاثيئ.لمبالعايذكرناالفكرةتكرار.6359،611،251،فرج

مالد"."الله:ثمووأحد".أحد"اللة:الهامشفىنقرا
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يلى:كماالمقطعهذاتشرحأنعليك،الشعبتعظحين،الأخآيها"لهذا

اياا:لكاللهقاللو،الإنسان؟ثها.وذاكهذأيعطيهفاللهالخير،الإنسانصنع"إن

بمارب"يا:أجبا)9(؟اإلهكمنتريدأجرفأي،بىحباالخيرعملت،عبدي

ائهالهذا،.الخطيئةأيإبلشى،يحتهمافييوجدأنيليقلاcيديكصنيعةأنى

1(،0لك)اغفرتا:لكاللهقالوإنااإيديكصنائعارحم،مجدكأجلمن،الرب

نأأستحقأنا،عملتمالأجل،رباياا:تجيبأجرا".أعطيكانأريدوألان

أنا؟فعلتمارثيافيفعاقب.تمجدأنتستحق،أنتعملتماولأجل.أعاقب

بخطيئتك؟11لائفايبدوعقاب"أممئئ:أدلهلكقالوإنأنت".أتممتماوخلص

تطلب"لماذا:اللةلكقالوإن".ربيا،الهالكينجميعيتحفلهمااكلا:فأجب

نلتمامنهمواحدكلناللوالأنه1:أجبا؟االأمينعبديياجذا،كبيراعقائا

هذاتنالأنتريدامتى1:أدلهلكقالوإن.منى"أفضلبأمانةخدموكلكانوا،منك

الذياللة)12(حئا)11(.انهايةلاماوإلىالان"من:أجباوقت؟اولأيالعقاب

ملائكتهكلمناكثرللهمرضثايكونالرجلهذامثل.حضرتهفىنفسىتقف

(الكبرياء""0)13ويكرهالحقيقىالتواضعيحتاللةلأن،القديسين

،عبدكبيتإلىلنذهبرث،"ياله:وقاليسوعالكاتبشكرحينئذ

حين"امضى:يسوعفأجاب".تلاميذكيعطىكماطعامايعطيكوعبدك

".عبدىلاأخىإنكتقولوحينO(،14الرب"11لاالأخ"11تدعونىبأنتعدنى

()0.بيتهإلىيسوعومضى،بذلكالرجلفوعد

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

".سلطان"اللة:ثثم".وهاب"أدئة:الهامشنينقرأ

غفولهـ"."ألئه:الهامشفىنقرأ(

.وغيرهأوغسطينخطفى،المقطعهذاكلفىرهبانئةاعتباراتهى(

الهامش.فىنقرأماهذأ(

".اللةسبحان.المتكبزينيحتلاالله"إن:الهامثىفىنقرأ(

نإإن.لهعبذاالكاتبيكونبحيثالرثلا،ليكاتبأخهويسوعدرشأ:الكاتبوأعطى(

"أبن"،"ألثة"،"الرثأنهيسوعإلىيشيرأنيمكنماكلالأناجيلمنليتزعالمسنحيليفعلبر

الأنبياء.مثالعلىبصلاتهيشفيهوبل"،بكلمته"يشفيأنه"،الله

.يسوعوبينبينهيتواصلالحوارلأن.الكاتببيتإلى(
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التواضعيحتاللةإنقلت،معلم"يا:الكاتبقاليثلون،كانوا)1(وإذ

:يسوعفأجاب".كاذبااوحقيميايكونوكيفالتواضعهومالنافقل.الحقيقى

السماء"")2(.ملكوتيدخللنطفلمثليصيرلاامنالكم:أقول"الحق

يصيرأنيستطيع"فكيف:لبعضبعضهموقالهذأ.سمعواحينكقهمفتبلبلوا

!"الكلمةهذهأصعبما.سنةأربعوناوثلاثونعمرهمنطفلا

حق.كلماتى.حضرتهفىنفسىتقفالذي)3(الله"حى:يسوعفأجاب

سألتمفإن.الحقيقىالتواضعهنالأنطفل،مثلتصيرواأنيجب:لكمقلت

ومن11:سألتموهوإن".والدي11:أجاب.ا؟اترتديهالتىاللباسصنع"منطفلا:

امناله:قلتموإنوالدي"ا.11لكم:يقول،تسكنهالذيالبيتصاحبهو

فىجرحكامن1:لهقلتمإذأأماأبى".اا:يجيبكما،؟اوتتكلمتمشىأنعلمك

وإذا".رأسىوجرحتاسقطتا:أجابمعصوبا،هكذاجبينكفصارجبينك

المشيعلىقوةلىوليسصغير،أنىترونألااا:يجيب؟"سقطتالماذاا:قلتم

يمسكنىأنأبىعلىوجببسرعةامشىأنأردتإنالكبار؟مثلوالركض

نأأردتولمالليلاأبيأفلتنىالمشى،أحسنأنأتعلملكىولكن.بيدي

علىتمشلم"لماذا:يجيبا؟اوالدكقال"ماذا:قلتمفإن".سقطتاركض

11".عنىتبتعدأنمناحذر،المستقبلفىمهل؟

".محت"اللة:ئئمالولد"."سورة:الهامشفينقرأ(1)

من)"ما33:يومحلالآيةهذهتحل،الواقعلى.18:17لو؟01:51مر3!:18مترج)2(

لماتكرارهوالذمم!الحاضرينجوأبوالدليل"(.ثانيةولدأذاإلااللةملكوتيرىأنيمكنهأحد

.(34:)يونيقولرممسقاله

الهامش.فىنقرأماهذا)3(
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"كل:والكاتبالتلاميذفأجاب؟"صحيحهذأهل)):يسوع)1(وقال

صاجاهواللةأنالقلبحقيقةفىيقرونالذين"إن:يسوعفقال".الصحة

مثلفمهتكلممنولكن.متواضعونحقاهم،الخطيئةسببوأنهمخير،كل

كاذبمتوأضعتاكيدبكلفهو،الواقعفىذلكنقيضيقولولكنه،الطفلهذا

نوبخ،لئلاوضيعةوسائلنستخدمأنهيالكبرياءذروةلأن،حقيقيومتكبر

بأقدامهم.الناسفيدوسنا

ولكن.حقاذاتهالإنسانيعرفبهالذيالنفستنازلهوالحقيقى"التواضع

جدا.مظلمةالنفسبصيرةيجعلالذيجهنمضبابهوالكاذبالتواضع

نفسهإلىوينسب،نفسهإلىينسبهأنيجبمااللهإلىالإنسانينسبوهكذا

نإولكن.كبيرخاطئإنهيقولالكاذبفالمتواضع.اللهإلىينسبهأنيجبما

نإالكاذبالمتواضعويقول.واضطهدهعليهغضب،خاطئإنهأحدلهقال

صنعا.أحسنوإنهينملمإنه)يقول(ولكن،فيهما)2(وهبهالله

باكيا)3(:الكاتبفأجاب؟"اليومفريسيويسلككيف:الإخوةآيها،لى"قولوا

قلبهمفيننتوكنعاولكنهم؟سمهمواالفريسيينلباسونتديراليوميستوفز،معلميا"

الغابر!للزمنياالبسطاء.يضلوألئلا،ألاسمهذايغتصبونلاليتهميا.أعمالهموفي

)4(0"بينالكاذلناوتركت،الحقيقئينالفريسيينمناأخذت!تجاهناقاسياكنتكم

المتكبز"."سورة:الهامشىفىنقرأ(1)

الحقيقى()ربما:"الكاملالمتكبز"بيان:الهامشفىنقرأ2()

".معطى"الله:الهاهىفىنقرأ)3(

زمن""فزيسفسعنلا"،الحقيقثينالفزيسيينعنالكلامإطارفيوهناوالتحتر،دوهأالبكاءهو()4

الكنعانيين.مثلالماليحئونهم.الخرأفبينالذئابمثلبدوا.شؤهوه،ألاسماغتصبوا:الكاتب

جر؟"الكذأبهو"من:نسالونحن"."كاذبونهملأن"برنابا"عنهمابتعدلهذا.2:8هورج

.8:44،55يو
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العالمبلهذا،صنعالذيهوالزمنليسالأنج،"ايها:يسوع)1(فأجاب

العالم،منأقتربناإنولكن.زمنكلفىحقاأدئهنخدمأننستطيعلأننا.الشرير

جيحزي،أنتعرفأمازمن.كلفىاشرارانصبحالسئئة،العاداتمنأي

السورفينعمانفضة،بكذبهفسرق،معفمهعلىعازاكان)2(،النبىإليشعخادم

يتنئأون.اللهجعلهمالفريسئينمنعددلإليشعكان،ذلكومع؟وثيابه

يدفعهموالعالمالشز،لصنعالاستعدأدكلمستعذونالناس:لكأقولالحق"

الفريستونيهربوهكذاالشر.إلىاجتذابايجتذبهموإبليسدفعا،ذلكإلى

ليعرفواجيحزىمثلفليكفهم.صالحمثالكلومنصالحعملكلمناليوم

".اللهبيدهالكونأتهم

نأ"أريد:يسوعقالحينئذ"االصحةكلصحيح"هذا:الكاتبفأجاب

إلىنتعرفلكىدثة،نبيينكلاهماكانااللذينوهوشعحجايمثللناتروي

يصدقونهلاكثيرون؟أقولماذا،معلم"يا:الكاتبفأجاب".الحقيقيالفريسئ

الحقيقةأرويولكنى،دانيالالنبيفيكتبإنحتىالتصديقكل(قولي:)أي

لك.طاعة

للفقراءأعطاهولما.ميراثهباعحينسنةعشرةخمسابنحخاي)3("كان

يعرفكانالذيالشيخعوبدياأماعوبديا.النبىليخدمعناتوتإلىخرج

البابلىالمنفىبعدكانالنبىهذاأننتذكرحجاى".النبىقصمى"سورة:الهامشفىنقرا)1(

إسراثيلمملكةفيفقطفكان،هوشعأفا.الهيكليبنوالكىالناسيحزكأنوحاول.(.مق)953

2272سنةالسامرةسقوطوقبل 1 - Vمق..

إليثع،خادمجيحزي،أثاالسورك!،نعمانمنهديةأ!إليشعرفضي.502:مل2رج)2(

وثيابا.فضةواخذشافمضى

".النبىحخا!قصص"بيان:الهامىفىنقرأ)3(
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الثيابيهديهفكان.تلاميذهيعلملكىكاتبمثلفاستخدمه،حخايتوأضع

إلىعدامض،11قائلأ:الرسوليرذدومافكانحجايأما.الفاخرةوالأطعمة

تكيد،بكلكلاالأشياء؟هذهمثلعوبدياإلييرسلفهل.ضللتلأنك،البيت

11".الخطيئةسوىأعمللاوأنىلشىءأصلحلاأنىيعرففهو

.ليراهلحجايجارلأقربيعطيهكانرديء،شىءلعوبديايكون"وحين

،النسيانكلنساكعوبدياأنحسنااترى1:يقولكانحخاييراهكانوحين

إلاجذاخشنشىءمنفليس.الجميعمنأسوألأنىبىإلآيليقلاهذالأن

110)4(بيديهإياهيعطينيالذىهواللةعوبديا.منقبلتهإنكنزالىويكون

الأسزى.فرنسشخطفيالنفسوإذلالالرهبايئالتوأضعنلاحظ(4)
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حخاييدعوكان،الناسمنلأحدالصلاةيعلمأنيريدعوبدياكان1(حين)"

أتهاا:حجايفيقول."أقوالكواحدكليسمعلكىصلاتكهنااتل":ويقول

أتها.خلقتهلأنك،يدعوكالذيعبدكإلىبرحمةأنظر،إسرائيلإله،الرث

عملك.انجسلالكىعبدكخطاياوعاقببزكاذكر،العادلوالإلهالرت

لأنىالأمناء،لعبيدكتهبهاالتياللذاتمنكأطلبأناقدرلا،إلهىالرثأتها

،عبيدكلأحدمرضاتعطىأنتريدحينرب،ياولكن.الخطيئةإلاأفعللا

11".مجدكاجلمن،عبدكأنااذكرني

عظيما)2(حثاأدلهأحئهذلك،يصنعكانحخايأن"بما:الكاتبوقال

يكنولم.الوقتذلكفىمعهكانواالذينلجميعالنبوءةموهبةأعطاهبحيث

".إياهاللهويمنحهإلا،الصلاةفيحجاممطيطلبهشيء

".وعادلسلطان"ال!ة:ثم".حخايصلاة"سبررة:الهاصىفىنقرأ(1)

".وفاب"أدئة:ثثم".محث"الله:الهاسىنينقرأ2()
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سفينتهيرىحينالملأحيبكىكمابكى،الصالحالكاتبهذاقالحين)1(

وكاننفتالىقبيلتهأميركان،اللهليخدمهوشعمضى"حين:وأضاف.مدمرة

)2(.حجايتلميذليكونوذهبللفقراء،وأعطاهميراثهباع.سنةأربعينابن

أعطانى)3(الله11:منهيطلبونماكلعنيقولفكانجذأ،عظيمبحبواشتعل

منقميص:ثوبينسوىلهيبقلم،الطريقةبهذه".فاقبله،الأخأيهالك،هذا

بغيروإلآللفقرأء،وأعطاهالميراثباعإنهقلت.الحيوأنجلدمنوردأء،مسح

فريسى.اسمأخذ)4(اخرأحدكانماهذا

"يايوما:حجايلهفقال.كبيرةبحرارةوقرأهموسىكتابهوشع"امتلك

11.)موسىاكتابا:فأجابالك؟اكانماكلأخذمن،هوشع

معهيكنولم.أورشليمإلىيذهبأنأرادقريبنبىتلميذا!"وحصل

أريد،الأخ"أتها:لهوقالإليهمضى،هوشعمحبةعنكلاماسمعفلماردأء.

ماذاأعرفولالىرداءلاولكنلإلهنا.ذبيحةلأ!دمأورشحليمإلىأذهبان

لأنى،الأخأتها،لىاغفر11:قال،الكلامهذأهوشع)سمع(فلما".أعمل

2(

3(

".هوشعالنبىقصص"سورة:الهامشفىنقرأ

نإالزمانمنقرنانبينهماوالفرق،معاصرينغيرفهماالمقذس،الكتابفينبئينأمامكثاإن

عنيتحذثونثم،الكلامويحؤرونوالأفكار،بالنصوصيتلاعبونهكذا.قرونثلاثةيكنلم

التحريف.

".معطى"الله:الهامشفينقرأ

رايه.بحسب"برنابا"عرفهمالذينمثلغنيالافقيرأ،يكونالراهب

أرسلهم:حينرسلهعقمالذىيسوعالرثكلاملاالفقرلا،نحو""الراهبتوخهموسىشريعة

ثوئاولاللطريقكي!اولاجيوبكبم،فينحاسمنولافضةمنولاذهبهننقوذاتحملوأ"لا

تكونأنشئت"إذا:الغنىللشابالرثوقال(.أ.9-:01)ت"...عصاولاحذأءولاأخر

!"أتبعنىوتعالالسماء،فيكنزلكفيكونالفقراء،علىثمنهووزعمملكهماوبعفاذهبكاملا،

."1موسى"شريعةيتجاوزأنأرادوما،نظرتهفىموسىتعدىفمابرناباأما2(.أ:91)ت
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فاقبله.فنسيت،إياهلأعطيكرداءاللهأعطاني.ضذكعظيمةخطيئةاقترفت

ذهبولضا.ومضىهوشعرداءفأخذ،الرجلصدق.أجلىمناللةإلىوصل

"كتاب:هوشعفأجاب؟"رداءكأخذ"من:حخايلهقال،حجايإلىهوشع

يعرفكانلأنهعظيمبفرحشعر،الكلامهذاحجاي)سمع(حين".موسى

هوشع.صلاخ

هذهعلىهوشعفراهعريانا)6(.فلبثاللصوصعراهفقيزاأن"وحصل

منقليلمعهووظلعريانا،كانلمنوأعطاهقميصهمنفتجرد،الحال

حجايظن،حجايإلىيذهبلمإذولكن.السريةالأعضاءعلىالمعزجلد

بورقمغطىفوجدوهتلاميذهمناثنينمعإليهفذهب.مرلضهوشعأنالصالح

إناا:هوشعفأجاباإلي؟اتأتلملماذالىاقلا:حجايقالحينئذ.النخل

أعطاهحينئذ".قميصبلاهناكأذهبأنفخفتقميصىليأخذموسىكتاب

اخر.)قميصا(حخاي

وأنا11:يبكيوهوفقال،موسىكتابفىيقرأهوشعرأىشاباأن"وحصل

الكتابفأعطاه،الكلامهذا)سمعهوشع."كتابليكانلوالقراءةأتعلمأيضا

رغبلمنأعطيه!يأعطانيهاللهلأنلكهوالكتابهذا،الأخأيهاأا:وقال

.الكتابوتقتلالشاتفصدقه".كتابفىباكيا

03(.:01الوالصالحالسامرقيهثلبدايةهى)6(
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مكتوباكتابهكانإنيرىأنفأراد.هوشعمنقريباحخايتلميذ"كان)1(

كانإذألنرىكتابكخذ،الأخأتها11له:وقالإليهفمضى.صالحةبطريقة

منك؟11اخذهوسن11:التلميذفقال.منى"أخذوهاأ:هوشعفأجاب.كتابى"مثل

وقالحجايإلىمضىهذا)التلميذ(سمعفلما".موسى"كعاب:هوشعأجاب

فأجاب".موسىكتابمنهأخذموسىكتابإنقاللأنه،هوشعاجن1:له

يشبهونالمجانينجميعليتوياأيضا.مجنونا،الأخأئها،ليتنى"يا:حجاي

.ااشعهو

فقيرةأرملةابن)2(واخذوا،اليهوديةأرضسوريةمنسارقونعبر"وإذ

وحصلوالفزيستون،الأنبياء)3(يسكنحيثالكرملجبلبجانبتسكن

فإنهبالبكاء.حالافبدأ.تبكىبالمرأةفالتقىحطئا،ليقطعذهبهوشعأن

كانيبكى)أحدأ(يرىوحين،يضحككان،يضحك)أحدا(يرىكانحين

لها:فقالشىء.بكلفأخبرتهدموعها،سببعنالمرأةهوشعوسأليبكى)4(.

حبرونإلىمعاالاثنانومضى".ابنكلكيردأنيريدأدلهلأن،أختىيا،"تعالى

حصلتكيفعرفتفماهىأما.للأرملةالفضةوأعطىنفسههوشعباعحيث

ابنها.وافتدتفأخذتهاالدنانير،هذهعلى

يقيم.حيثاورشليمإلىبهجاء،يعرفهأندونهوشعاشترىالذي"ذأك

إنهماللةملاكلهقالحينئذجذا.حزن،هوشعيجدلمأنهحجايرأىفلفا

".اللةحثأشذبيان"سورة:الهامئىفينقرأ(1)

.2:مل2رج.ابنة:رئما(2)

لانطلاقةالرمزيالموضعالكرهل،علىيقيمونوهم"الأنبياء".مع""همالفزيسئينأننلاحظ)3(

منهم."برنأبا"يبدوالذين،الكرملئينالرهبان

.51؟21رور!(4)
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غيابعلىبكىهذا،الصالححجايسمعفلضاكعبد.أورشليمإلىأخذوه

إلىومضى،تلاميذهمناثنينفدعاابنها.غيابعلىالأتمتبكىكماهوشع

إلىخبرايحملبهوشع،اللهبمشيئة،التقىالمدينةمدخلوعند.أورشليم

والدكتركتكيف،أبني"ياله:قالحجايعرفهفلما.سيدهمدينةعفال

قالحينئذأبى".يا،باعونىإنهماا:هوشعفأجاب؟"الحزنفييطلبكالشيخ

له"ليغفر:هوشعفأجاب2؟اباعكالذيالشريرهذاهوامن1مغضبا:حجاي

أحدصارلماالعالمفىيكنلمفلوجذأ.صالجهوباعنىفالذى.أبييا،الله

11.موسىكتاباهوا:هوشعفأجاباهذا؟اهوامنا:حجايفقالمذيسا".

يبيعنيموسىكتابليتيا،ابنى"يا:فقال.وعيهيفقدالصالححجاي"كاد

الذيسئدهإلىهوشعمعحجايومضى."باعككماتلاميذيوجميعأيضاأنا

يديه.لهيقبلوأسرعإلئ".نبيهأرسلالذيإلهنا"تبارك:فقالحجايعرف

11.منىأفضللأنهاشتريتهالذيخادمكيديقبل،أخى"يا:حخامم!لقاحينئذ

حرا.هوشعالسعدفأطلق.حدثماكللهوروى

معفم؟"ياتريد،ما"أهذا
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الجميعيعرفولكى.لىأكدهاللههوهذا."أجل:يسوعقالحينئذ)1(

".ساعةعشرةاثنتىتسرولاالشمسلتتو!!أدثةباسم:الحقيقةهىهذهأن

.)2(واليهودئةكلهاأورشليمفارتعبت.حصلماوهذا

كانتإذاعنىتعرفأنفيترغبماذاأخى،"ياللكاتجا:يسوعقالثئم

توأضعلأن،الإنسانلخلاصيكفيهذأ)3(!اللهحئ؟المعرفةهذهمثللك

الأنبياء)4(.وكلالشريعةكليتمانهوشعومحئةحجاي

أرسلنيأدلهأنتظنكنتهل،الهيكلفىتسألنيأتيتحين،أخىيا،لى"قل

ماولكن)6(.يتبدللاالذياللةيفعلهلاماهذاكلا.(؟والأنبياء)الشريعةلأدمر

الأنبياء.)7(جميعبواسطةأعلنهماهذأ،ل!نسانخلاصكطريقاللهحدده

موسىكتاب)9(يحرفلملو،حضرتهفينفسىتقفالذياللة)8("حى

1(

2(

3(

6(

7(

9(

("المنحرفون)حرفتا:المنحرفين"سورةالهاش!:فىنقرأ

فرفض.هذه(،)مثلآيةيسوعمنطلبوايخالكتبة.الأناجيلضذكلياهنانحن.22المعجزة

:12)تسليمانالملكإلىأتتالتىبتلكذكرهمكما،التوبةإلىدعاالذىيونانبايةوذكرهم

هذهالمعجزةفوهببرنإنأما(.9)31"فاسقثئرير،جيل"هوآبةيطلبالذممطالجيل2(83-40

للنأس!

".أل!ة"حى:الهامشفىنقرأ

ومحتةال!ة"محئةإلى"هوشعومحثةحخاى"تواضعمنتبذلالشاقولكن،4.:22مترج

."القريب

38.ففىذكر.5:17ترج

".يخلقلم"ال!ه:الهامشفىنقرأ

...ادممنذ،نبىإلىنبيمنانتقلت،واحدةنبوءةهناكأننتذكر

الهامش.فىنقرأماهذا

الكلاميحرفونالنصارىوبعدهم،مواضبعبعضفيالكلاميحزفون"الهود:الهامشفىنقرأ

الكنيسةحزف؟من:نحنونسألأيضا"الكتابوهذاشاهد"أنا:ثتم".اللةسبحان.الإنجيلفى

يصللكىدفعهالذيالسببنعرفليتناويا.الديرفىأخذهالذيالتعليموأحدرفانحدربر،إنأم

.01،421،951فرجأأليهوصلماإلى
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أعطانىكانلما،والمعلمينالكذبةوالفريسئينالبشربتقاليدابيناداودوكتاب

النبوءاتجميعبل)فقط(؟داودوكتابموسىكتاب؟اقولماذا.كلمتهالله

الفريسيونكانإنينظرونبل،بهأمراللهلأنشيئااليوميطلبونلابحيث،حبزفت

يضفوا.أنيستطيعونلاالبشروهولاءضل1()0اللهوكأن،ويمارسونهيعلمونه

مدمعوالأبرار،الأنبياءجميعدمعليهمفسيأتىالكافر،الجيللهذا"الويل

يضطهدوه)11(؟لمنبيأي.والمذبحالهيكلبينقتلوهالذيبرخيابنزكريا

نأالآنيطلبونلهذا،تقريبا.أحدلا؟طبيعيةميتةيموتتركوهالأبرارمنأي

اللة.حى.الجميلالهيكللهموان)12(إبراهيمأبناءبأنهمويفتخرون.يقتلونى

والمدينةالهيكلسيكونلهذا.إرادتهيعملونفهمولهذا،.إبليسأبناءإنهم

.)13(حجرعلىحجرالهيكلمنيبقىفلاالدمارإلىالمقدسة

ضقوا.كلهموالآحرون.يضللاوحده.الرسولفقطكفمال!ة(01)

زكريا".النبيموت"ذكر:الهامشفينقرأ.ه.:11لو35؟:32ترج1(1)

إبليس"أبناء"أنتم:يسوعلهمفقال".إبراهيمأبناءنحن":نالوا.واليهوديسوعبينالجدالهو(21)

it)يو 93،:)A.

.12:6لو2،:13مر2؟:24ترج)13(



388

والتسعونالمئةالفصلى

المعطى)2(المسيحوعد،بالشريعةوالمتضفعالمعلمأنت،أخىيا،لى1("قل)

"يا:الكاتبفأجاب؟إسماعيلأوإسحالتىعلى؟أعطىمنعلى،إبراهيملأبينا

أخى،"يا:يسوعقالحينئذ".الموتخطرهنالأنلكأقولهأنأخاف،معلم

اللةعلىالحاضرةالحياةتدتلأنك،بيتكفيوأكلتجئتلأنىأتأسف

والحياةالدينتفقدانوتخافالحياةتفقدأنتخافأنتلهذا)3(.خالقك

منالقلبيعرفمااللسانيناقضحينالأبديةالحياةنخسرولكئنا.الأبدية

".اللةشريعة

أعطىأنأستطيعأنىعرفتلو،معلم"ياباكيا:الصالحالكاتبقالحينئذ

".الشعبفىالقلاقلأثيرلالكىعنهاصمتعديدةأموراوعظتلكنتثمرأ،

ولاكله،العالمولا،الشعبحسابتحسبلاأن"يجب:يسوعفأجاب

كلفاتركدثة".إغاظةهناكتكونحين،الملائكةجميعولالأولياء،جميع

معشىءبكلتحتفظأندون،خالقكاللهألاتغيظأندون،يهلكشىء

ماقدرالعوالممنليخلقجذاقديرفالله.تحفظولاتدمرالخطيئةلأن،الخطيئة

أيضا".أكثربلرمل،منالبحرفى

".أخى"يا:يسوعويقول((.اللةحى"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

قلمالهذا.الطريقلهأعدمنهوويسوع،المسيحهوالرسبرأ!يعنى"."رسوا!:الهامشفىنقرا2()

أدته.لرسولبرإنجعلهالمسيحيسوععن

".خالق"ألله:الهامشفىنقرأ)3(
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":يسوعفقال".خطئتلأنيمعفم،يالى،"أغفر:الكاتبقالحينئذ

"0)2(خطئتفإليهاللة)1(،لك"ليغفر

ويشوعموسى،ونبييهاللةعبدىيددونتهقديماكتابا"رأيت:الكاتبقالثئم

فيهكتب)4(،الحقيقىموسىكتابهوالكتابهذا)3(.الشمسأوقفالذى

هذأ)6(.المسيحرسولوالدهوإسحاقوأن()المسيحوالدهوإسماعيلأن

إلهالرثأتهااا:قالموسىأنالكتابويورد.المسيحطرقويعدسيأتىالرسول

رسولهاللةأراهحينئذا)7(.امجدكإشراقلعبدكأظهر،والرحمنالقديرإسرائيل

إسماعيل،وبجانبكلإبراهيم)8(.ذراعىفىوإسماعيل،إسماعيلذراعيفى

:ويقولاللهرسولعلىبإصبعهيدل9(طفلأيديهفىيمسكوهوإسحاقوقف

"يأ:بفرحموسىصاححينئذا).1(.شىءاكلاللهخلقلأجلهالذيهواهذأ1

اللهعبدأنااذكرنى)11(.والخنةكقهالكونذراعيكبينتمسكأنت،إسماعيل

شىء"كلصنعلأجلهالذي)12(بابنكاللهلدىحظوةأجدلكى

".غفور"ال!ه:الهامشفينقرأ

فىنقرأ.الخطاياغفرانإلىبالنسبةوهنا.المسيحألوهئةعلىيدلانيمكنماكلبرإنيبعددائضا

".إسماعيكابنهو"الرسول:الهامش

.981فر!؟01يش

.3344،فرج.موسىيشوعوشارك.للوحىالصادقالمصدرهو

.إسحاقابنيسوعهوورسولهإسماعيلابنمحمدهوالمسيح

إلىبألشبةالمعمدأنيوحثافعلكمافيفعلمخمد،أى،المسيحطريقيعذوهو،الرسولهويسوع

الأنأجيل.تقولكما،المسيحيسوع

جوهرهوصورةاللةمجدبهاء"هو:أللهأبنالمسيحيسوععن3:أعبفينقرأ.01،21فرج

"...كلمتهبقؤةالكونويحفظ

أسماعل.إلىإبرأهيممن.اخرنوعمنعلسلةهى

!الخياللمعامنروايةأمامنحن".ال!ه"رسولعلىيدلوهويسوعهوالطفلهذا

للتجديف!يا.غيرهعنالآنئقال(61:ا)كوال!ةابنالمسيحيسوععنقيلما(

لإسماعيل.وسىملا(،23:24الوالصليبعلىالمسيحليسوعاللصققالماهذا(

إسماعيل.ابن(
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http:// kotob. has. it

نجدولا)1(.والخرافالنعاجلحممنأكلأدثةأنالكتابهذأفىنجد"لا

الحق،فى،يطلبإنسانكلرحمبل،وحدهلإسرأئيلرحمتهحفظاللهأن

الذي)3(الأعظمالحبرلأن،كلهقراءتهمنأتمكنلمالكتابهذا)2(.خالقهأدئة

:يسوعقالحينئذ"".كتبهإسماعيلئا)4(إن21قائلاعنهمنعنى،مكتبتهفىكنت

دينفيللبشرالخلاصيهباللهلأن،الحقيقةعنيوماتصمتأنمن"احذر

كلامه.هنايسوعوأوقفأحد")6(.يخلصلاالدينهذأوبدون(.)المسيح

بيتإلى،يسوعقدمىعلىباكيةمريمدخلتيابهلون،كانواإذثتم)7(

يسوعقدمىعندتبكىأخذت)8(0الكاتبأسمكانذاكلأننيقوديمس،

.وأخأختلها،اللةلدىرحمةبكوجدتالتىخادمتكإن،رب"يا:وتقول

بيتك؟هو"أين:يسوعفأجاب".الموتخطرفيوهومريضالأخوهذا

"بيت:مريمفأجابت".صحتهاجلمنأدئة)9(إلىلأصلىأمضىوأنأليقولي

عنيا".بيتفيأخىإذن،.مجدلةفأسكنأناأما.وأختيأخىتخمقعنيا

(y

3(

6(

7(

8(

C

الروحية.الذبائحعنكلام

(.(وخالقالرحمن"الله:الهامشفىنقرأ82.فرج

Somo pontefice:الأعظم""الحبرمعالكلامعلىتلاعبهناك.الكاثوليكيةالكنيسةفىالبابا

تقولكماالإسلامإلىارتدالذىالمسيحئالراهبتذكرهنا1(.49)فاليهودئلمالعافي

//:http.الإسبالبالنمقممذمة kotob. has. it

إسلامي.كتابهو

هوالمسحبرإنفىولكن.اللةابنالمشحيسوععبئالكلامكانإذاهذا،v)-361:يورج

".ومعطىسلام"اللهنقرأ:كما.الهامشفينقرأكما""رسول

لمإن.المؤمنينلكل(والنجاةالخلاص)أو:السلامةاللةعطاءال!ةرسول"لدين:الهامشفىنقرأ

".اللهشحان.السلامةلكميكنلممحضددينيكن

.4-6ا:11يوحسب9(2)فالموتمنلعازرإتامة31:شطرة

نيقوثيمم!.هوالكاتبوملنا:سبقكما

".قملعازر،"يايوحنا:إبجلقالكماالميحبكلاملا،المعجزةتتمبالصلاة



193يسوعنبوءةفىأسةالئاالسنة

لأشفط.ماضلأنى،وانتظرينيأخيكإلىسريعا"أذهبى:للمرأةيسوعفقال

نأوجدتعنيابيتإلىوصلتفلما.المرأةومضت".يموتلن.تخافىلا

آبائه.قبرفىوضعوهحينئذ.عينهاليومذلكفىماتأخاها
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بيتإلىانطلق،الثاكأليوموفى.نيقوديمسعند)1(يومينيسوعولبث

فركضت)2(.لمريممجيئهليعلناتلميذينأرسل،المدينةمناقتربولماعنيا.

أخىإنلىقلت،رب"يا:باكيةقالت،يسوعوجدتولما.المدينةخارج

فما،أدعوكأنقبلجئتليتكيا.أيامأربعةمنذدفنهوهاوالآن!يموتلن

!"لأوقظهجئتلهذا.نالمإنهمائتا.لش!"أخوك:يسوعأجاب"إماتكان

بملاك،الدينونةيومفيالرقادهذامثلفىسيقوم،رب"يا:باكيةمريمفأجابت

ذلكقبلسيقوم.صذقيني،"مريم:يسوعفقال")3(.البوقفىينفخالذيالله

يمت.لمإنه:لكأقولالحق)4(0رقادهعلىسلطاناأعطانياللهلأن،الوقت

".مائتوحدههوcاللهلدىرحمةيجدأندونمات(فألذي)

لعازر،موتفي.يسوعبمجىءمرتاأختهاتبشرمسرعةمريمورجعشا

فلما)6(.كثيرونوفريسئونوكتبةأورشليميهودمنكبيرجمهورتراكض

.الخارجإلىوركضتمسرعةقامتوصل،يسوعبأنمريمكلاممرتاسمعت

ذأهبةظنوهالأنهميعزوها،لكى،والفريسئونوالكتبةاليهود،جمهوروتبعها

أخاها.)7(لتبكىالقبرإلى

(1

2(

3(

(t

6(

7(

نيقوثرممس.فعندهنا،أئا.المكانتحديددونيومبنيسوعانتظر11:6يوفي

.يسوعيسبقاننلميذينعنكلاملاثم.مريمقبلمرتايوحنا،إنجيلفي

.022فرخ.أورئيلالملاكهذأاسم

//:http.الدينىالمفهومفىالموتهووالرقاد kotob. has. it

سبحان.أدثةرحمةبلايموتمنموتإلآموت"لا:ئثم".الموتعن"بيانالهاس!:فىنقرأ

يحيابىآمنومنوالحياةالقيامة"أنا:يسوعقالجذا.مختلفالأمر،22-ء11:4يوفىاللة".

".ماتوإن

فقط."كثيرون"يهود:11:91يوفى

بينثرإنبدللماذاادركطلست3(.أ2-11:9)يومريمعنالحقيقةفىقيلمرتاعنهناقيلما

واسم.اسم
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"يا:باكيةقالت،مريميسوعكلمفيهالذيالموضعإلىمرتاوصلتفلما

حينئذ.باكيةالوقتهذافىمريمووصلت."أخيماتكانفمأهناكنتليتك

وقالوأنظر"."تعالفأجابوا:؟"وضعتموه"أينمعنهذأ)8(:وقاليسوعبكى

لعازرتركلماذأ،نائينأرملةابن)9(أقامالذي"هو:بينهممافيالفريستون

//:http".)01(يموتلاإنهوقالسبقألهمعيموت kotob. has. it

فأتيتراقدلعازرلأنتبكوا،"لاقال:القبر،إلىيسوعوصلوحين

:يسوعقالحينئذ")12(!الرقادهذاترقدليتك"يا:الفريسئونفقال1(.1")لأوقظه

وقال")14(.سريعاوأستيقظالرقادهذاأرقدتأتىوحينبعد)13(،تأتلم"ساعتى

منذماتلأنه،أنتنرتيا":مرتافقالت."القبرعنالحجرارفعوا":أيضايسوع

؟"أوقظهأنىتومنينأمامرتا؟ياهنا،إلىجئت"فلماذا:يسوعفقال".أ!لامأربعة

1(.")العالمهذاإلىأرسلكالذياللهقدوسائك"أعرف:مريمفأجاب!

وإلهإبراهيمإلهالرث"أيها:وقالالسماءإلىيديهيسوعرفعحينئذ

ومحد،المرأتينهاتينعذابارحمأبائنا)16(،إلهيا،إسحاقوإلهإسماعيل

يبكي،فهوبرإنفىأثا.أورشليمعلىيبكيأنلهوسيكون،يبكىيسوعإنتيل11:35يوفي)8(

؟أعليهنجكىأنيحتاجالذى"برنابا"عنصورةأيكون..ويتنفد.،ويتاوه

11:73يوفىأئا1(.أ-5ا7:والالموتهنأمالرقادمن!نانينأرملةأبن""أتاميسوع)9(

ى(.ا:9)فمولدهمنذالأعمىإلىهىفالإثارة

لليهود.لاللتلاميذ،الكلامهذايسوعقال،291ففي(01)

//:http.أأ:اأيورج1()1 kotob. has. it

.الموتأىالرقاد""هذألهفتمنوا،يسوعكلاماليهودفهم(21)

ولكن.الجليلقاناعرسفىقالهكلاموهو،2:4يوفىنقرأ.ممافأجاب.يموتانليسوعأرادوا(1)3

.بالنصوصيلباناعتادبرإن

الكلامهذانقراأنونستطغ.53172،فرج.الأخيراليومفىالب!ثريةموتإلىتلميحهو(1)4

!يقولماذا"برنابا"يدرىأندونوذلك"،يسوع"قياهةعبئ

يكونهكذا".لمالعاإلىالاتىاللةابنالمسيحأنتبأنكالإممانكل"أومن:يقول11:72يوإن(51)

".مرسل"اللة:الهامشفىنقرأبرنابا(يا،التحريف

يسوعلا،يفعلالذممماهوأجل،وابائنا".وإسحقوإسماعيلإبرأهيم"إله:الهامشفىنقرأ)16(

إلهكانوإذا(.fr:11)يو"أخرجلعازر:صوتهبأعلى"صاحالذكطهوأئهمع،اللةابنالمسيح

در.إنقالكمابيسوعالناسآمنلماذأثئم؟يسوعيلاحقفلماذألعازر،أقامإبرأهيم
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"ياجهير:بصوتيسوعفقال"."امين:الجميعفأجاب!"القذوساسمك

كانلأنه"،حلوه":لتلاميذهيسوعفقال.الميتفنهضخارجا".تعاللعازر،

.)17(يدفنواأناباونااعتادكماوجههعلىاللفائفمعبالكفنمربوطا

كانتالمعجزةلأنالفريسئين،وبعضاليهودمنكبيرجمهوزبيسوعفأمن

ميامةالكهنةلعظماءورووااورشليمإلىذهبوايؤمنونلالبثواوالذين.عظيمة

بكلمةتابواالذينأولئكدعوافهكذا)18(.نصارىكثيرونصاروكيفلعازر

.يسوعبهاوعظالتىالله

إمامةيذكرلاالقرأنأنومع.يسوعمعجزاتهن23المعجزةضاعت.4-11:142يو(17)

المسلمين.الكابلدىمذكورةأنهاإلألعازر،

//:http.641،712فر!.مسيحئين:أي(1)8 kotob. has. it



593

والتسعونوالرابعالمنةالفصل

http-// kotob. has. it

منكثيرالأن،يسوعليقتلواالكهنةوعظيموالفريستونالكهنةفتضاور)1(

:كبيرةكانتلعازرفمعجزة)2(.يسوعبكلمةوأمنوأتقاليدهمتركواالناس

فىمركزهولهقويأنهبماولكن.ويشربيكل،الناسمعيتحذثكانفإنه

.يعملونماذاعرفوافماعنيا،وبيتمجدلهشقيقتيهمعوامتلك،اورشليم

وفى)3(.ومريممرتافخدمتهلعازر،بيتإلىعنيا،بيتإلىيسوعودخل

مرتاقالت.كلامهتسمعيسوعقدمىعندجالسةمريمكانتالإثاممنيوم

أجلسنوبتلاميذكبكتهتتمولابكتعتنىلاأختىترىأما،رث"يا:ليسوع

فمريمتفعلى،أنيجببمااهتميمرتا،مرتا،)):يسوعفأجاب؟"الطعام

منها"0)4(ينزعلانصيبااختارت

اعلن:،بهأمنوأالذينمنكبيرجمعمعالمائدةإلىجالسايسوعكانوإذ

فيهالذيالزمناقتربلأنه(،بعد)قليلأزمنامعكمأبقىأنيجب،الإخوة"أئها

الأبد،إلىأنااحي1:حزقيالالنبىفىأدلهبكلامأذكركملهذأ.العالمهذأأترك

بل،يموتفلايتوبالذيالخاطئأما.تموتتخطأالتىالنفس)6(،إلهكمأنا

110)7(يحيا

".الحياةحقانق"صورة:الهامشفيدقرأ(1)

هذهلماذا.تقاليدهموتركوأ"يسوعبكلمة"آمنوايرهنا".بيسوعالناس"آمن391ففى)2(

لعازر.أجلمنبسوعآمنوااليهودأننقرأ11-أ.:21يوفى؟.الرجرجة

(r)الأولى.الدرجةإلمطمريمعادت.1-2ا:21يورج

ببعض.بعضهاالنصوصتمزجهكذا.38-01:42لو)4(

.الكلامهذاإلىالإشارةسبتي.61:61يررج)5(

//:http".والباميالحن"بالله:الهامثىفىنقر()6( kotob. has. it

.81:4،02،1Yحز)7(
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فحين.طويلموتنهايةبالأحرىهوبل،بموتليسالحاضر"الموت

فيه.النفسانمعجثةمنأفضليعدلم،الحواسويحرمالجسدعلىيغمى

إليه.الإحساسيعودأنينتظرعليهوالمغمىيقيمها،أناللةتنتظرالجثةإن

الله.حسقفيهايكنلمإذاموتاالحاضرةالحياةتكونأنفاحذروا
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فياللهيحسونبكلمتيلأنهمأبدا)2(،يموتونلابييؤمنون)1(الذين"إن

بأمرالطبيعةتصنعهفعلسوىالموتهووما.خلاصهمفيصنعوننفوسهم

فإن.يدهفىبهيحتفظبحبلمربوطأعصفوراأمسكإنساناأنلوكمااللة؟من

فيهربتنفتحلأناليدطبيعىبشكليأمر؟يفعلماذاالعصفور،يطيرأنأراد

النبىحسبنفسنا،تكون،أدئةحمايةفيالإنسانيكونوحينحالا.العصفور

النفسالطبيعةتجعلبهحبلمثلفحياتناالصياد)3(.حيلةمننجاكدوريداود،

تتحطم،تنفتحأنالطبيعةويأمرالفةيريدوحين.والإحساسبالجسدمتعلقة

.النفوسلاقتبالاللةأقامهالذيالملاكيدممماإلىالنفسوتلجأالحياة

ولكنإلهنا)4(.أرادهماهذالأن،صديقهميموتحينالأصدقاءيبك"فلا

حياتها،اللهعنتنفصلتموتالنفسحينلأنهيخطأ،حينيهدأواولاليبكوأ

النفسحرمانفإنممقوتا،()النفسمنالمحرومالجسدكانفإذا.الحقيقية

".وشحمتهبنعمتهويحييهايجملهاالذيوهورعبا،أكثراللهمن

هذا،معلم"يالعازر:فقالاللة)6(.شكر،الكلامهذايسوع)قال("ولضا

الفقراء.خدمةأجلمنلأحفظهأعطانيهماكلمعخالقىأدئةيخمقالبيت

تريدمتىهناواسكنفتعالالتلاميذ،منكبيرعددولكفقيرأنكبماولكن

"0)7(لكضروريهوماكلباللهحبايعطيكاللةخادملأنتريد،ماوبقدر

2(

3(

6(

7(

".الموتحقانق"سورة:الهامثىفىنقرأ(

الكلامهذاأفلتكيف"!الحيأةلهمفتكونعبيسو"يؤمنون:الانجيلكلامهوهذا.11:62يو(

برنابا؟!من

.421:7مز(

هو"أنا:41:6يوفينفسهعنالمسيحيسوعتالمارج".حياةحق،"الله:الهامشفىنقرأ(

".والحياةوالحقالطريق

".ورحمنهدى"اللة:الهامشفينقرأ(

يفعل.أنالإنسانعلىيجبهكذا(

.http://kotob.11"0خالق"اللة:الهامىفىنقرأ( has
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.http://kotob.أأ has

نأ(ال!نسانصالحهوكمرأيتم"أنتم:وقالفرحهذا،يسوعسمعفلما

العالمعلماءأكبريعرفهلمجداعظيماتعليفاوتعلم،مزةلعازرمات!يموت

العالمإلىويعودواحدةمرةيموتإنسأنكلليتيا.الكتببينشاخواالذين

((يعيشوأ!أنالبشريتعلملكىلعازرمثل

"قل:يسوعفأجاب؟"كلمةأقولأنلييحقهل،معلم"يا:يوحنافأجاب

وهذا.أدلهلخدمةالخيرأتيوزعكماالتعليميوزعأن)1(الإنسانعلىلأنألفا،

تستطيعلاساعةبالتوبةنفشاتقيمأنتقدرالكلمةإنبحيثجداعظيمالوابا

فقيزا،ليعينالوسالللهمنقاتلايكون،إذن.ميتإلىالحياةترذأنالخيرات

نايقدرالذيذاكأيضاقاتلأكبريكونولكن.يعينهولاجوعايموتفيتركه

كلبمثل،اللهكلمةحسب،يقفإنه.يردهولااللةبكلمةالتوبةإلىالخاطئيرذ

الذيالخاطئنفسخائنا،عبذايا،يدكمنأسترداا:اللهقالفعليهم)2(.أخرس

والفريسيونالكتبةيجدحالأمم!فىإذاا)3(.اكلمتيعنهأخفيتلأنكيهلك

يريدونالذينيعيقونبليدخلوا،أنيريدونولاالمفتاحبيدهمنفوسهمالآن

مع،كلمةتقولبأنالإذنمنىطلبتيوحنا،يا)"(.الأبديةالحياةإلىيدخلواأن

أضعافعضرةلسماعكمجبرأنا:لكأقولفالحق.ألفمئةمنيسمعتانك

يجبلأنه(،يتكفم)مزةكليخطأالاخريسمعأنيريدلافالذي.سمعتنىما

".نقبلهاننريدلامالهمنفعللاوأنلنفوسنا،نريدهماللغير)6(نفعلأنعلينا

!يسوعهوالذي(1)

.65:01إش2()

//:http:3حز)3( kotob. has. it . 1 A

.11:25لورص!(4)

".اللةسبحان.مرةكلفييخطأ،تكلمإذغيرهيسمعأنيريدلا"من:الهامشفينقرأ)5(

.721:ترج.عديدةاشكالفىوردتالتىالذهبثةالقاعدةهى)6(
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ويعودوامزةيموتواأنالبشراللهيعطلملماذا،معلم"يايوحنا:قالحينئذ

؟"خالقهمويعرفوأنفوسهميعرفواأنيتعلموألكىلعازر،مثل
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خدمهلأحدجيدةفأساأعطىبيترتيوحنا،يا،لى"قل:يسوعفأجاب

:وقالالفأساهملالعاملولكن.البيتمنظرتزعجالتىالأروماتيقطعلكى

يوحنا،يا،ليفقلا!ابسهولةالأروماتلقطعت،قديمةفأساسئديأعطانى"لو

"كسلانقائلا:رأد4علىوضربهالقديمةالفأسأخذغضبهفيالسئد؟فعلماذأ

هذهفطلبت،الأروماتتقطعأنتعببدونتقدربهافأساأعطيتكولمق!

أريدشيء.فىيفيدنىلابحيثتقطعههاكلوتتلفكبيربتعبتستعملالتى

فأجابا؟ابعادلهذاأليسحسنا.العملفيهيكونبشكلالأروماتتقطعأن

11"!العدلاكلا:يوحنا

صالحةفأشاأعطيتالأبد)1(.إلىاللهأناحى،الله"قال:يسوعقالحينئذ

حسنايستعملونفالذين.ميتدفنيرىأنهيالفأسوهذه.إنسانلكل

نعمتىينالونبحيثالخطيئةأروماتقلبهممنبسهولةينتزعون،الفأسهذه

ينسىالذيأماحسنا.فعلوالأنهمأجزاالأبدئةالحياةواعطيهمورحمتى

الحياةرأيتالوا:ويقول،يموتونأخرينلحظةكلفييرىساعةمائتأنه

الموتبوأسطةكثيزأوأضربه،عليهغضبىيكونا)2(،احسنالفعلتالأخرى

)يرى(الذيفائدةأعطممايوحنا،"يا:يسوعوقال"خيرإأييناللابحيث

(r)"منتصبا!يقفأنفيتعفمالاخرينسقوظ

".والمعطىالباقىالحىبالثة":الهاسىفىنقرأ(1)

إلىلعازريرسلأنإبراهيممنالغنىيطلبحيث،ى61:91لوفىوالغنىلعازرثلإطارهو2()

2(.8)آإخوته

(r)خالق"اللة:الهاثىفىنقرأ."http:// kotob. has. it
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العقابأتخئلأنأستطيعلا؟الحقيقةلكأقول،معلم"يا:لعازرقالحينئذ

ولاالقبر،إلىيحملونالموتىلحظةكلفىيرىالذيذاكيستحقهالذي

كلها،يتركهاأنعليهيجبالتىالعالمهذابأشياءفهكذاخالقنا)1(.اللةيخاف

إئاها".اعطاهالذيخالقهيغيظ

اللةلأن)2(،تفعلونوحسنامعلما"تدعونني:لتلاميذهيسوعقالعندئذ

معفمالانهولأنهلعازر،الحقيقةفىتسمونكيفولكن"بفمى.يعلمكم

صالخا،عيشاتعيشواأنعقمتكبمأنا؟العالمهذاتعليميعفمونالذينالمعلمين

،النبوءةنعمةنالإنهأدله)3(.حىصالحا.موتاتموتوأأنفيعفمكملعازرأئا

فائدةلاأنهلاستماتسمعوهانعليكمويجب.حقيقةهيالتىأقوالهفاسمعوا

رديئا"0)4(ونموتحسنانعيشأنمن

الرتفليمنحك.الحقيقةنقدرتجعلنالأنكأشكرك،معلم"يا:لعازرفقال

الحقيقةلعازريقول"كيف)هذا(:كتبالذيقالحينئذكبيزأ.(استحقاقا)

يستحقلاالإنسانإنلنيقوديمسقلتلأنكا،تستحق"أنت:لكيقولحين

؟"اللهسيعاقبكفهل.العقابسوى

انا".هكذالأفي،تفعلونوحسناورتامعلماتدعوننى"أنتمالأديجل(:غسل)بعد31:31يورج(1)

".يعلمكم"ألثةحاضر:التحريفولكن

الهامش.فىنقرأمامذأ)2(

له(.خيرهينفعلا)حرفتا:خيرهينفعهلاالشئرعلىويموتالخيرعلىيعيش"من:الهامشفىنقرا)3(

.((ال!هسبحان

.http://kotob.أألنا.يستحقمنفهو،اللةابنأته.ممإولكن.ففطإنسانهو()4 has

الشاهد"دعاهالروياسفرأنمع.برانفيكمايسوععلىنتأشف".معذب"اللة:الهامىفىنقرأ5()

بالمسبحآمنلنقولذلك.أدئةوعودلكل"النعم""فهو:الرسولبولسعنهوقال(،ه:1)"الأمين

2(.0:أكو")2يسوع



برناباإنجيل204

أخدمهلملأنىعقاباالدنياهذهفىاللة)6(منأنالليتنى"ياةيسوعفأجاب

عنىفأبعدكثيرأأحبنى)7(برحمتهفهوذلك،ومع.أفعلأنيجبكمابالأمانة

الناسلأنبى،يليقالعقابكاناخر)8(.إنسانفىأتأتمبحيثعقابكل

بل،الحقيقةهىوهذه،اللهفقطلستأنىأعترفتلماولكن)9(.اللهسمونى

أنااما.باسمىشزيررجلإلىوحضله،العقابعنىاللةرفع1(،)0المسيحلست

//:http.فقطالعارلىفيكون kotob. has. it

فليقل،لقريبهأدئة1()1يهبهعماالإنسانيتكلمحينبرنابا،يالك،أقول"لهذا

1(،ا)!امنحنىاللة11:يقولبأنلينتبه،أدلهيعطيهعمايتكلموحين.يستحققريبهإن

يستحقونأنهميقزونحينلعبيدهرحمتهيمنحبأنيسزفالله".أستحق"أنالا

خطاياهم.بسببجهنم

6(

7(

8(

9(

.(

(1

2(

الأناجيلأثا.برإننقرأحينللتعاسةيا".يسوع"رحمولكنه".محب"اللة:الهامثىفينقرأ

:3)يو"يديهبينشىءكلويجعلالابنيحت"الآب:والابنالاببينالمحئةعنفتتحذث

بحياليأضحىلأفييحبنى"والاب2(..:5)يو"يعملماكلويريهألابنيحت"فالاب35(.

(.والقيامةالموتعنكلامهو.01:71)يوأسزذها"حتى

".باسمىشزير"رجل...I?ئ!يهوأي

بل،المسيحهوليسبل.اللةهوليس:اعترضأنهغير"!"أدئةدعوهلأنهمالعقابيسوعيستحق

بل،المسيحليسوعيكونلاوالعار،والتحريفللكذبيأ.الرسولهوالذىللمسيحالطريقمعذ

.الكلامهذاهئلكتبالذيالمارقلذأك

//:httpاالمسيحهوفالرسول"."رسبرل:الهامشفىنقرأ kotob. has. it

".معطى"الله:الهامشفىنقرأ(

".وفاب"اللة:الهامشفىنقرأ(

".الرحمنغنى"أدله:ثئمالشر".توفير"سورة:الهامشفىنقرا(
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لاالعدد،بهذأوجدإنبحر،ألفمياهإنبحيثبالرحمةجداغنى"أدله)1(

الذيذاكمنواحدةدمعةأما.جهنمنارمنواحدةشرارةتطفئأنتستطيع

.)2(اللةيعينبهاالتىالعظيمةبالرحمةكلهاجهنمفتطفئ،أدلهأغاظلأنهيشتكى

رحمتهفى)يريد(،الخاصجودهعلىوليدلإبليسلخزياللةيريد"لهذا،

الإنسانيتكقمانويريد،الأمينعبدهمنصالحعملكلاستحقاقا"11يسفىأن

".أستحق"أنا:نفسهعنيقولأنحذراالإنسانليحذرولكن.قريبهعنهكذأ

".عليهيحكمحينذأك

.((وفاب"اللة:الهامشفينقرأ(1)

)?(
http:// kotob. has. it
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وقتاأبقىأنيجبأنهبما،الأخ"اتها:لهوقاللعازرإلىيسوع)1(فمال

اخر،موضعإلىأذهبلن،بيتكمنقريباأكونفحينالدنيا،هذهفيقليلا

(.»باللهحبابلبىحبالافتخدمنى

ونكلأورشليمإلى"لنمض:لتلاميذهيسوعفقالأليهود)2(.فصحوقرب

قرب"تجدانقائلا:المدينةإلىويوحنابطرسوأرسل")3(.الفصحىالحمل

إليهماأحتاجلأنيهناألىبهماوجيئافحلأهما.جحشمعأتاناالمدينةباب

له:قولااتحلانهما؟ا"لماذأقائلا:أحدسألكمفإن.أورشليمإلىأذهبلكى

.((بهماتجيئانفيتركونكماإليهما".يحتاجالمعلم11

الجيش،معبالأتانفجاءا.يسوعلهماقالهماكلفوجدا،التلميذانومضى

أورشليمسكانسمعولما.يسوعركبهالذيالجحشعلىثيابهماوجعلا

وكانوا.أولادهممعخرجوا،يروهأنرغبوأوإذ،يقتربالناصرييسوعأن

إليناالآتىذاك"مبارك:وينشدونوالزيتونالنخلأغصانأيديهمفىيحملون

")4(!دأودلابنهوشعنا!الربباسم

الحماراقدامتحتثيابهمالرجالفرش،المدينةإلىيسوعوصلوحين

"!دأودلابنهوشعنا(.)الإلهالربباسمإليناألاتىذاك"مبارك:ينشدونوهم

002)فأورشليمفىالأخيرةالأحدأث32:شطرة(1) 2 -r)r./
http:// kotob. has. it

.11:55يو2()

(r)2-91:838لو؟01-ا:11مر،-9ا:12مترج.أورشليمإلىالاحتفالمبيسوعدخول.

لإعدادسيرسلاناللذان8(:22الوويوحنابطرسذكرولهذأ،الفصحىبالعشاءمهتثميسوع

الفصح.عشاء

5اللالينىحسب12:5ت()4 Hosannaا!اDavid.المسيحالبالهدفيعرفلمبرإنأنيبدو

".أدثةبإذن)):الهامشفىنقرأ.الكلامهذأفى

".الله"سلطان:الهاشفىنقرأ)5(



504يسوعنبوءةفيالثالئةالسنة

فقال".أسكتهم؟يقولونماترى"أماهذا)6(:علىيسوعالفريسيونفلام

صرختالرجالسكتإن.أمامهنفسىتقفالذي)7(الله"حي:يسوعلهم

كلصرخت،الكلامهذأ)قال(ولضا"!الخطأةالأشرأركفرضذ)8(الحجارة

")9(!الإلهالربباسمإليناالآتىذأك"مبارك:بفجيجأورشليمحجارة

كيفبينهمفيماوتشاوروافاجتمعوا.كفرهمفيلبثواالفريسئينا!غير

(.)01أقوالهفييمسكونه

//:91http:!3-.4.لو)6( kotob. has. it

الهامثى.فىنقرأماهذا)7(

الأشرأر".كفر"ضذلا،مدينتهإلىالآتىالمسيحلاستقبالتصرخالحجارةولكن.4.:91لو)8(

التحريف.يكونهكذا

مده!ئةأمورهى.الخمبةالكاتبمخثلةمنبل،الأناجيلمنياتىلاتوشعمع42المعجزةهى(9)

يصنعها!أنفرفض،يسوعمنالفريسيونطلبهاالتىمئلالسماءمن"أية"هى.981ففىكما

.22:51مت(01)
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أخذتامرأةوالفزيسيونالكتبةلهقذم،الهيكلإلىيسوعدخل)1(وحين

فنعتبرهموسىشريعةضذكانخلصها،"إن:بينهممافىوقالوازنى)2(.فى

".بالرحمةيعظلأنهالخاصتعليمهضدكانعليها،حكموإن.مذنبا

وموسى.زنىفيالمرأةهذهوجدنا،معلم"ياوقالوا:يسوعمنفتقذموا

الأرضعلىبإصبعهوصنعيسوعفانحنى؟"تقولفماذاأنتأئا.ترجمأنأمر

.الجوابلهمليكونيلخونكانواذلكومعآثامه)3(.واحدكلفيهايرىمراة

أولفليكنخطيئةبلامنكممن)):وقالالمراةعلىبإصبعهودليسوعفوقف

خرجواهذا،الرجالرأىفلما.المرآةليكؤنأيضاانحنىثثميرجمها".من

أرجاسهم.رأواحينخجلوالأنهمسنابالأقدمبدءأواحداوأحدا

همأين،امرأة"يا:فقال.المرأةسوىأحذاوجدفماايضايسوعونهض

لى،غفرتفإنذهبوا.،رب"يا:باكيةالمرأةفأجابت؟"عليكحكموأالذين

ولابسلاماذهبى(0)الله"تبارك:يسوعقالحينئذبعد".اخطألن)4(،اللهحى

بعد".تخطأي

منكملأحدكانإن:لي"قولوا:لهموقالوالفريسيينالكتبةيسوعوجمع

)6(؟والتسعينالشمعوتتركونتطلبونهاتذهبونأما،واحدةوفقدنعجةمئة

الا،الجيرانتجمعواأنوبعد؟أكتافكمعلىتجعلونهاألاتجدونهاوحين

أفو()حرفيا:"العفو"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

.اا-ا:Aيو)2(

.01،681،971فرج"،"مرأةإلىبالنسبة.مدهثىشكلفيالنمقتحول.8:6يو)3(

الهامش.فينقراماهذا)4(

بعد".تخطإيولا"اذهبى:811:يوفيللمراةيقوليسوعأنمع،بألغفرأنليسوعدخللا()ه

.1أ-18:24مترج؟?:)-5vلو6()



704يسوعنبوءةفىالثالثةال!نة

فقولوا.تفعلون،نعمفقدتها؟"التىالنعجةوجدتلأنيمعىافرحوا:تقولون

الراعى(؟هذا)منأقلالكونصنعلأجلهالذيالإنسانإلهنايحب)7(هل:لى

)8(،يتوبوأحدخاطئأجلمناللهملائكةلدىالفرحيكونهكذا!اللةحي

.)9(اللهبرحمةيعرفونالخطأةلأن

".أدلهسبحان،أدمبنىلأجلالدنيااللة"خلق:ثم".محب"أدئة:الهامشفىنقرأ)7(

11؟05155!ا//.م.5!؟أأ51:010رج7،:52لو)8(

بر.إنعندئاتمنعبادة(9)
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والثانيالمئتانالفص

أبدايمرضوالمالذينأولئكأكثر؟الطبيبيحتونالذينهممن:لى"قولوأ

"كيف:الفريستونفأجابخطير؟"مرضمنالطبيبشفاهمالذيناوفكأو

مريضا.يسقطلئلايحبهلنهو؟جيدةصحةفيهوالذيذاكالطبيبيحت

قليلأ"0)1(الطبيبيحستقهو،مرضهيعرفلاأنهبماولكن

علىيحكملسانكم)3(!الله"حى)2(:الروحقوةفييسوعقالحينئذ

تجاهه،العطيمةاللةبرحمةويعترفيتوبالذيالخاطئأجل،.كبريائكم

أكبرالفرحيكونلهذا.أللهرحمةيعرفلاالبازلأنالبار،منأكثرإلهنايحت

همأينبازأ)4(.وتسعينتسعةمن،يتوبوأحدخاطئاجلمناللهملائكةلدى

الأبرارعددهوكبير،حضرتهفينفسىتقفالذياللةحئزماننا؟فىالأبرار

"إبلش!!وضعيساويوضعهموالذين،اللاأبرار

قالوا!"رحمةلناأللهيصنعإذا!خطاة"نحن:والفريستونالكتبةفأجاب

.خطأةيدعواأنكبرىشتيمةيعتبرونوالفزيسئينالكتبةلأن،يجربوهلكىهذا

وأنكرتمخطئتملأنكملاأبرأرا.أبراراتكونواأن"أخاف:يسوعقالحينئذ

أعتبرتموإنلاأبرارأ.كنتمأبرارانفوسكمدعوتمعينهالوقتوفى،الخطيئة

أبرارا"مزتينفأنتم،خطأةإنكمبلسانكمقلتمولكن،قلبكمفيأبرارأنفوسكم

تاركينفمضواخجلا،والفريستونالكتبةامتلأالكلامهذا(JU)فلما."أرلاأبر

للاميذه.معبسلاميسوع

.431فثم؟2:17مر31؟:5لورج(1)

؟يسوعيكونفما،يسوعفييعملالروجكانإذا.ا:4لورج2()

الهامش.فىنقرأماهذا)3(

.102فرخ17،:ا5لو)4(

http:// kotob. has. ii
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برصه.من)يسوع(شفاهالذي()الأبرصسمعانإلىهؤلاءفمضي

صخةأجلمنيسوعوسألوا،سمعانبيتفيالمرضىالمدينةسكانفجمع

المرضى،جميع"أدعوا:فقال.)6(قريبةصارتساعتهأنيسوعفعلم.المرضى

مريضانعرف"لافقالوا:".يشفيهملكى)7(ورحمنقديرفالله،الإمكانقدر

عليكأبكي،إسرائيليا،أورشليم"يا:باكيايسوعفأجاب."أورشليمفياخر

كما،خالقكاللهحبإلىأعيدكأنأردت.تنالينالتىالزيارةتعرفينلالأنك

هذا:لكأ!وللهذا)8(.تريديفلمجناحيهاتحتفراخهاالدجاجةتجمع

http:// kotob. has. it

.031-ا92فرج.أورشليميسكنهو5()

.5Tالمعجزةتردهنا.فبلمنوردتالآيةهذه.ا:31يورج)6(

".خالق"أدتة:ئتم".ورحمنقدير"اللة:الهامضفينقرأ)7(

نقرأ3-35(.31:4لو)=37-32:93ت؟4-91:144لو:الآياتمنعددابرإندمج)8(

visitationeاللاتيى.حسب91:44لوفي
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تهتديلكىخادمى)2(إلمجثأرسلتفاسد)1(!وروحهاقاسقلبهامدينة"يا

بمصرصنعتماكلفنسيت،الخزيمدينةيا،أنتاما.وتتوبى)3(قلبكفى

منجسدكخادميليشفىتبكينمامرأرأإسرأئيل.أمةيابك،حتاوفرعون

الخطيئة.مننفسكشفاءيطلبلأنهعبدى)4(،تقتلىأنوتطلبين،المرض

تخلصكهلالأبد؟إلىتعيشينهلأعاقبها؟التيالوحيدةتكونين"هل

،والجيوشالأمراءعليكفسأجلبتاكيد.بكلكلايدفي؟منكبرياؤك

(.)الجحيمإلىكبرياوكفتسقطأيديهمإلىتسليماوأسلمك.فيحاصروظث

كقكمأسلمكمبلللأولاد.أغفرولنللأرأمل.ولاللشيوخاغفر"لن

مقفراسأجعله،بالرحمةإليهنظرتالذيوالهيكلوالهزء.والسيفللجوع

غضبىيتوقفهكذا)6(.الأمملدىومثلاوهزءاحكايةفتكونون،كالمدينة

إ"سخطىويسهرعليك

/أورشليم("القدس:)أوتدسعلى(الغضب)أو:غضب"سورة:الهامشفىنقرأ(')

.يسوعأي2()

//:http.2،41،51فر!)3( kotob. has. it

..بيسوعاورشليمستفعلهماإلىإشارة(4)

.ا-ه4إشرج؟01:51لوفىكفرناحومعلىقيلكلامهو)5(

.434-91:4لومنينطلقبربإنخاصتوسع)6(
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ففى!اللهحى!اخرينمرضىهناكأنتعرفون"لا:يسوع)1(أضافثم

مريض.جسدهمالذينمنعدداأقلهم،سليمةنفسهمالذينأولئكأورشليم

المرضليبتعد:الحقيقةتعرفوالكىأدئة)2(،باسم،المرضىأيهالكمأقول

شفوا.حتىهذاقالانوما")3(.عنكم

الرحمة.والتسموأأورشليمعلى(t)اللةبغضبأحسواحينالرجالبكى

فيسالكة،وتابتخطاياهاأورشليمبكتإن:الله"قال:يسوعقالحينئذ

أورشليمولكن)6(.قلتهمماأذىبهاأفعلولنشرورها(أتذكر)لن،طريقى

فيعليهيجذفاسمىتجعلحينتحملنيالذىالعارلادمارها،تبكى

أتوبصلىلوالأبد)8(:إلىاناحئاشتعالا.اكثرغضبىيزيدلهذا)7(.الأمم

الشعب،هذاأجلمن،موسىمعخذامىودانيالودأودوصموئيلوإبراهيم

"0)9(أورشليمعلىغضبىيهدألن

.الخوففيكفهمولبثواالبيتفىاعتزلهذا،يسوعقالولما

2(

3(

6(

7(

9(

".اللة"حى:ئئم(".القدس)أو:قدسعلىاللةغضب()أو:الغضب"سورة:الهامقفىنقرأ

".اللة"بإذن:الهامشفىنقرأ

رأيكما!فمهمنبكلمةهناالمرضىشفىيسوع.5:42لو؟1أأ-.:2مر6؟:9ترج

برنابا؟!يا

//:httpقفار"."اللة:الهامشفىنقرا kotob. has. it

".الرحيم"اللة:الهامشفىنقرا

.81:8إررخ؟22-81:12حز

.2:42رورج

".وقفاروباقحى"اللة:الهامىفىنقرأ

.41:41حز
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أخت،مريمها،الأبرصسمعانعندتلاميذهمعيتعشىيسوعكانوإذ)1(

يسوعرأسعلىالعطروأفاضتقارورةفكسرت،البيتإلىدخلتلعازر،

وثيابه.

العطر،وبيعى"اذهبىقائلا:مريميمنعأنأرادهذا،الخائنيهوذارأىفلما

تفعل.اتركهاتمنعها؟"لماذأ:يسوعفقالللفقراء".فأعطيهالثمنوهاتى

".معكمدائمااكونفلاأناأما،بينكمفيمافقراءالدوامعلىلكمسيكون

منوكمدينار،بثلائمئةالعطرهذأنبيعأننستطيع،معلم"يايهوذا:فأجاب

ولكن.قلبكأعرفأنايهوذأ،"يا:يسوعفاجاب()2((!العونينالونالفقرأء

شىء".كلفأعطيكأصبر

يتركهميسوعأنعرفوالأنهمالتلاميذوحزن.خائفينجميعهموأكلوا

كانلأنه،العطرباعلوديناراثلاثينخسرائهفكرحينفاغتاظيهوذأأما.قريبا

.)4(الكهنةعظيمإلىذهبلهذا،)3(.ليسوعئعطىماكلمنالعشريسرق

والفزيسيين.والكتبةالكهنةمعجلسةفى(الكهنةعظيم:)أيهذأفاجتمع

أيديكمبينأسلموأناتعطونىأنتريدون"ماذا:الكلامبهذايهوذاإليهمفتوجه

إلىتسفمه"كيففأجابوا:؟"إسرائيلملكنفسهيجعلأنيريدالذييسوع

لكمأقول،المدينةخارجليصقىذهبأنهأعلم"حينيهوذا:فأجاب((أيدينا؟

".شغببدونيمضىلنالمدينةفيعليهالقبضلأنيوجد،حيثإلىوأقودكم

.3-41:9مر؟61-26:3ت-8؟ا:21يورج.بالطيبيسوعودهنعنيابيتفينحن(1)

الرباعي.الانجيلبحسبيفعلأناعتادكماالنصوصبرإندمج

9-8متفيأما.يتكفميهوذ!4-5::21يورج)2( : 2،I41مروفى.يتكفصونفألتلاميذ:

//:http".الحضور"بعض:4-5 kotob. has. it

(r)21:6يو.

3-6.:22لو؟أاا-.4:1مر؟1أ-26:46تر!يهوذا.خيانةهى)4(
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كللكوأفعل(،ذهئا)دينارأثلاثيننعطيكأيديناإلىسقمتهإن":الحبرفأجاب

".تراهالذيالخير

برنلماوس.يهابإلىنعودبر،إنغيرهيعرفلاالذممطالذهبإلىبالشبة)5(
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فاقترب1(.)الناسمنكبيرعددمعالهيكلإلىيسوعصعدالنهار،طلعفلما

ولااللةلستأنكأعلنتالكنسيتهل،يسوعيا،لي"قل:وقالمنهالحبر

فيوسأعلنأعلنت.نسيتما"كلا،:يسوعفأجاب؟")2(المسيحولااللهابن

المطلقة.الحقيقةهوموسىسفرفيكتبماجميعأنالدينونةيوماللةمحكمة

اللةرسولأخدمأنفىوأرغب،خادمهأناوإنىواحد.هوخالقنا)3(اللهإنأي

//:http".)4(المسيحتسمونهالذي kotob. has. it

اتسعى؟الجمعهذأكلمعالهيكلإلىالمجىءفلماذا))الحبر:قالحينئذ

:يسوعفأجاب"سوء!يصيبكأنمنأحذرإسرأئيل؟ملكنفسكمنلتجعل

حينهربتكنتلماالدنيا،هذهفىنصيبىأردتولو(،)مجديطلبت"لو

فىشيئاأطلبلاالحقيقةفىصذقنى،ملكا)6(.يجعلنىأننائينشعبأراد

الدنيا".هذه

ذلكفى".المسيجعنالشىءبعضأيضانعرفأن"نريد:الحبرقالحينئذ

"ماذا:أجابالذييسوعحولوالفريستونوالكتبةالكهنةتحلق،الوقت

2(

3(

4(

6(

8:02.رج

الهامش:فينقرا.الأناجيلقلبمنينتزعهأنفيريد"برنابا"،باليشغلماإلىهناونعود

بعدالرسولجاءولو،الرسولوخادماللةخادمفهويسوعأمأ"،"المسيحهوالذى""الرسول

.الخيالقصصتكونهكذا.سنةبستمئةيسوع

عنللكلاممحاللاوأحد"."اللهالوحدانئة:علىتشديدمع".خالق"اللة:الهامشفىنقرأ

بر.إنفىالثالوث

".اللةسبحان.رسولهأخدمأنوأريدأعبدهوأنالياحدخالقنااللهةعيى"قالالهاصى:فينقرأ

عليك،كذبتإن:يسوعقال.42-43فرج".اللهسبحان.اللةعبدوأناواحدهو"ال!ه:ثئم

!!الأنأجيلفىماعكسيتكلميسوعبرناباجعل.كبيرخطأفىكون،فتجدفي

.805:يورخ

.138فرخ
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لو.عليكأكذبلنأنيتاكدولكنربما؟الكذب؟المسيحعنتعلمأنتطلب

أقولحينولكن.إسرأئيلوكلوالفريسيينالكتبةمثللعبدتنىعليككذبت

فيإبلش!أننعلم"الان:الحبرفقال")7(.قتليوتطلبونتبغضونىالحقيقةلكم

".اللهحبرتحترمولاسامرفي)8(لأنك،جسمك

...الكهنةيقتلهالمسيحليسأتهأعلنإن.8.4:يورج)7(

8.48:يورج)8(

http-// kotob. has. it
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نأإلىأسعىبلجسمى)2(،فيإبليسلش!)1(.الله"حي:يسوعفأجاب

بل(.r)العالمهذامنلستلأنىضذي،العالميحركهولهذا.إبليسأطرد

أقولوأنا،لىاسمعواإذا)6(.العالمإلى(أرسلنى)الذي)4(اللهيمخدأنأرغب

حضرته:فينفسىتقيمالذياللهحى.جسمهفىإبليسيقيمالذيعنلك

عليهفرضوقد.جسمهفىإبليع!يقيمالذىهوإبليسإرادةبحسبيعملمن

يتبذلوكما.إثمكلإلىيركضويجعلههواهعلىفيوجهه،إرادتهلجامإبليس

فمع:البشرهكذا،عينهالقمالقأمامكناوإن،الشخصيتبدلحينالثوباسم

يعملالذىذأكأعمالبسببيختلفونفهم،واحدةمادةمنكقهمصنعوأأنهم

.الإنسانفى

نأمنبدلاكأختوبخونىلافلماذا،أعرفكما،خطئتكنت"فإن

حينبعضمعبعضهاالجسمأعضاءيتعاون،الحقيقةفىكعدو؟تبغضوني

فاليدان.الرأسعنانقطعواالذينأولئكتعينلاولكنها.بالرأسمتحدةتكون

(v)اللةحي.تتحدانبهالذيالجسدبألمبلآخر،جسمرجلئبألمتشعرانلا

منبشعوريحسق،خالقهويح!تاللةيخافمن:حضرتهفىنفسىتقفالذي

بلالخاطئموتيريدلافالله)رئيسه(."رأسه"اللهيرحمهالذيتجاهالرحمة

الهامش.فينقرأماهذأ1()

يشذدالىالمشحألوهةرفضمع!ا:8يوقراءةالسابقالفصلوفىهنانلاحظ.8:94يورج2()

الرابع.الإنجيلعليها

//:http.برإنطرخيعارضماهذا.827:يو)3( kotob. has. it

.894:يورج)4(

".مرسل"ألد:الهاس!فىنقرأ"أنا!أرسلكمألابأرسلنى"كما:02:28يو)5(

.824:يو)6(

".بالحيألتة،خالقألئة،رحمناللة،حى"الله:الهامشفينقرأ)7(
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حى،إليهضممتالذيالجسممنجزءاكنتملو.الجميعوتوبة)8(توبتهينتظر

رأسي.بحسبلأعملتعينوننىلكنتم،اللة

.أ33:حز)8(
http:// kotob. has. it
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إرادته.تصنعونلأنكميحبكمسوفواللهوئخونى،الإثماقترفت"إن

)2(،إبراهيمأبناءلستمأنكميعنىفهذاإثم)1(،عنيوئخنىلاأحذكانإنولكن

حئ.إبراهيمبهتعلقالذىبالرأسمتعلقينلستموأنكم،نفوسكمتدعونكما

ولا،الكاذبةأصنامهيحطمبأناكتفىفماعظيما،حتااللهإبراهيمأحث)3(.الله

"0)4(دلهطاعةالخاصابنهيقتلأنأرأدبل،وأمهأباهيتركبأن

ابنكانمن:لنافقل.قتلكأطلبلاوأنا،منكأطلبهما"هذا:الحبرفأجاب

نأأستطيعولا(،تحرقنى)،إلهىيا،كلامك"غيرة:يسوعفأجاب؟"إبراهيم

)6(المسيحينحدرمنهالذيإسماعيلهوإبراهيمابن:الحقيقةأقوللهذأ.أسكت

")7(.الأرضقبائلجميعفيهتتباركبأنلإبراهيمالمعطىالوعدحسب

إنهالكافر.هذا"ارجموا:وصاحغيظااستشاطهذا،الحبرسمعفلما

الكتبةجميعوأخذاللة".شريعةوعلىموسىعلىجدف)8(لقد.إسماعيلي

عناختفىولكنه.يسوعليرجمواحجارهالشعبوشيوخوالفريسئون

2(

3(

C

6(

7(

8(

وأنخاطئأئهيعتبريسوعفيجعليوحثا،إنجيلويحرفكلتاالمعنىيقلببرإنولكن.8:64يو(

خطيئته.لهتكثمفأنالجماعةعلى

84:رجg؟83:يو( . . rv.أنجاءلستم:لهميقولحيث،والفريسيينيسوعبينجدالهو

إبلش.أبناءبا!،إبراهيم

11؟.5!؟05155!ا//.مأأالهاشى.فينقرأماهذا(

.13فر!28؟ف(

".اكلتنىبيتكغيرةيورج.96:9مز(

".أدلةسبحان.إسمايملابنهوأدلهرسول)):الهامشفىنفهـا(

.22:81تكر!(

يومايذكرلمفهو.إسماعيلعنتحذثلأتهلا،للهمساويانفسهاعتبرلأنهمجذفايسوعأعتبروأ(

بفمه.ألاسمهذأ
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إرادتهمفىوالحقدالغضبأعماهمولكن)9(.الهيكلمنوخرجعيونهم

رجل،ألفمنهمماتبحيثبعضابعضهمفجرحوا،يسوعقتلفيالعنيدة

(.)01المقذسالهيكلنخسواوهكذا

الذيوهو-الهيكلمنخارجايسوعرأوأالذينوالمؤمنونالتلاميذأفا

هناكإلىنيقوديمسفجاء.سمعان)بيت(إلىفتبعوه-عنهمامختأيكنلم

"ياقدرون)11(:وادىعبرإلىويمضىأورشليممنيخرجأنيسوعونصح

تذهبوابأن)12(أرجوكملهذا.قدرونواديعبرفىوبيتبستانعندي،رت

هذأ.أحبارهاغضبيعبرأنإلىفيهوتقيموا،تلاميذكممنبعضمعهناكإلى

،وعنديسمعانعندالتلاميذجمهورهنااتركواالضرورفي.لكمأقذموأنا

الأولينعشرالاثنىسوىمعهأخذوما،يسوعففعلشىء".بكليهتتم)13(واللة

رسلأ.يسمونالذين

http:// kotob. has. it

8:9ء.)9(يو

محيلة!منلهايا؟الترهاتبهذهبرإنجاءاينمن!خرافىخبرأمإنجيلهذاهل:نتساءل(01)

يشاء.ماقدرويحزفبالأناجيلبرإنيتلاعبهكدا.أ:81يو(11)

فالحتعمل018،ففىأئا"أنتم".:يسوعإلىنيقوديموسكلامفىالتفخيمصيعةنلاحظ)12(

خطأ؟أمتحولهناكهل"."أنتالمفرد:المخاطب

".مقدر"أدئة:الهامثىفىنقرأ(1)3
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زأرها،الصلاةفى،يسوعأتم،مريمالعذرإءكاساإذ،الزمانذلك)1(فى

فالله.مريميا،تخافى"لا:قالثمأبنها.باضطهادوأخبرهاجبرائلالملاك

فيابنهاتطلبوذهبت،باكيةالناصرةمريمتركتحينئذ".العالممنيحفظه

واديعبرفىسزااعتزلأنهبماولكنصالومة)2(.مريمأختهالدىأورشليم

قذمهذاكفعندالعار)3(.ذروةبعدإلآالعألمهذافىتراهأنتستطعلم،قدرون

.)4(وأورئيلورفائيلميخائيلوالملاكجبرأئيلالملاك،اللهمنبأمرلها،

2(

3(

4(

".حافظ"أدئة:ثم".مربمعلىجبريلإنزال"ييورة:الهامشفينقرأ

مريمأثاالعذرأء.مريماختهىربدى،أبنىويوخايعقوبأمصالومةفإن.فظيعخلطهو

ومريمأثه،وأختائهيسوعصليبعند"وكان(:91:5r)يوكلاوبازوجةفهىالأخرى

مرم"وكأنت0:4:ا5مرفىونقرأ.ال!ريايئبحسبهذا"المجدليةومريمكلاوبازوجة

:61مروفىوضع.اينتنظران(يسوعأخوة)أحديوسىأتمكلاوبا()زوجةومريمالمجدلئة

الآخر)الأخيعقوبامكلاوبا()زوجةومريمالمجدليةمريماشترت،السبتمفى"وبعدما:ا

يسوعفإخوةزبدى(.ابنيويوحئايعقوب)أئموصالومةويهوذأ(سمعان:شقيقانبعدله،لوسى

المنحولة.الأناجيلقالتكمالاوكلاوبا،هريمأبناءهم.31:55متفىالمذكورون

الصلب.بعدأممط

//:http.512،912،052فرج،الملائكةأسماءإلىبألن!بة kotob. has. it
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وأشارذلك،منالحبرفتيفن)1(.الهيكلفىالبلبلةرمىيسوعذهابإن

الناساضلأنهترونألا؟نعملماذا،الإخوة"؟لها:الوق»الصمتطالئابيده

ونبتا)2(،ولئاكانفلوساحرا.يكنلمإنأختفىفكيف؟الشيطانيبفنهكفهم

هوالذممط)3(المسيحوعلى،خادمهموسىوعلى،اللهعلىبالتكيد،جدفلما

نإ:لكمأقولفالحقكله)4(.كهنوتناعلىجدفبل؟أقولماذا.إسراليلرجاء

أنظرواإذا.الأممإلىاللهويسلمناإسراثيلسيتنخس،العالمهذامنيؤخذلم

جعلتبطريقةالحبرتكلموهكذاالمقذس".الهيكلهذابهالآنتدنسكم

.يسوععنيبتعدونالكثيرين

هيرودسإلىشخصياالحبرفمضىمفتوخا.فصارخفئا،الاضطهادكان

.(إسراثيل)ملكنفسهيجعلأنيريدبأنهيسوعمتهضاالرومانئالواليوإلى

القرارلأنيسوععلىعامةجلسةإلىودعوازور)6(.شهودذلكفيلهموكان

حرم.يسوعشأنفي)7(قرارينأرسلكانالشيوخفمجلس.أخافهمالرومانئ

)8(.اللهابنأواللهأليهود،نبى،الناصريتسمية،الموتطائلةتحت،الأولفي

يسوعحولأحذبهيقومجدالكل،الموتطائلةتحتالاخر،فىوحرم

802.)1(ر!ف

//:httpأ.ا)2(ر!ف kotob. has. it

)3(هوغيريسوع.

.يسوعيج!دالذي"برنابا"علىأيضايدذ""كهنوتلفظإن.54فرج(4)

.138فرج)5(

.55-41:56مر؟9506-:26ترج.الهيكلدمارتصيبالزورشهاداتالأنأجيل،فى(6)

يو3؟23:لو2؟:51مر؟)1'7:1ترجملكا.كانإنيسوعسألالذىهووبيلاطص

18:.33

إطلاقا.لهاأساسلاوالتي،الكاتبمخيلةمنالمختلقةالروأيةنلاحظ.79،89،571فرج)7(

شىء.لهيبقلموهكذااليهود"."نبىيسوعتسميةمنعتوهنا...اللةابن،الله:ذاتهالتكرارهو)8(
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بعضهمأرأد.شأنهفىعظيمابينهمالانشقاقكانلهذأاليهود.نبئ،الناصري

سلامفييسوعيتركبأنآخرونوقال.لسوعضدرومةإليأيضايكتبواأن

العظيمةالمعجزاتآخرونوذكر.مجنونامعتبرينهبأقوالهكليااحديهتملاوأن

.http,فعلهاالتى // kotob. has. it

تحت،يسوععندفاعاكلمةيقولأحدلاانأعلنالأعظمالحبرولكن

حال،ائ"في:الكلامبهذاالواليوإلىهيرودسإلىوتوخه.الحرمطائلة

نإولكن.قيصرقرارنعارض،الخاطئهذأقتلناإنلأننا،سيئخيارأيدينابين

؟"يحصلفماذأملكا،نفسهجعلوإنالحياةقيدعلىتركناه

منمعه،بتعاطفكأحذر))قائلا:الوألىوهددهيرودسأنتصبحينئذ

مجلسمنالوالىفخافقيصر".أمامبالتمزدفاتهمك.الأمةهذهتثورأن

،الموتحتىيتباغضانقبلمنكانالأنهما)9(،هيرودسمعوتصالح،الشيوخ

هذاهوأينتعرفمرة"كل:للحبرفقالا.يسوعموتأجلمنواحداوصارا

//:httpجنودأ".نعطيكونحنفادعنا،المجرم kotob. has. it

الأرضامراء"اتحد:إسرائيلنبىيسوعحولداودنبوءةلتتمهذاحصل

ذلكوفي")01(.العالمخلاصلهمأعلنلأنه،إسرائيلقدوسعلىوملوكها

أورشليم.منمكانكلفىيسوععنيبحثونبدأوا،أليوم

التحريف.فيبرإنكعادةكفئا،تحؤلالمعنىولكن.23:21لو)9(

adversusاللاتينتةحسب22:مز1(0) christum eiusقذوس"ضذصارت(،مسيحه)ضذ

.22-4:67أعرج.النصوصتحورهكذا"إسرأنيل
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تلاميذهيشجعوكان1(،قدرون)واديعبرفىنيقوديمسعنديسوع)أقام(

تحزنوا)3(،ولاتعزواولكن)2(.العالمأتركفيهأالتىالساعة"اقتربتقاللا:

؟لخيريحزنتمإنأصدقائىأنتمهل.ضيقأفيأتحمللنأمضيحيثلأني

فىحلأنأنتمفاحزنوا،العالميفرححين.اعدائيتكونونبل.شكبلاكلأ

أحدينتزعهلاوفرحكمفرح،إلىفيتبدلحزنكمأئاحداد.إلىيتبدلالعالم

أدلهفيالقلببهيشعرالذمم!الفرحينتزعأنيمكنهلاكلهفالعالم)4(.منكم

.)5(خالقه

تكونونبحيثافعلوابفمى)6(0اللهقالهالذيالكلامتنسواأن"احذروا

أصدقاءوعلىالعالمعلىأعطيتهاالتىالشهادةيحزفمنكلضذشهودي

".إنجيلىبواسطةالعالم

الضئ.العشاءبعدوالخطب1-7أ4يويتبعان212-112فإن.802فرج(1)

.أ:31يو)2(

.أ:41يو3()

//:http.61:02،22يو)4( kotob. has. it

".خالق"ال!ة:الهامشفىنقرأ)5(

ير.إنمنهحذروإنالخريفيكونهكذابهذا".أناكلمتكمn:701،:51يو)6(
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إبراهيم،إلهإلهنا،الرتاتها)):وصفى)2(الربنحويديه)يسوع()1(ورفع

وخلصهمأعطيتنى)4(،الذينجميعارحمابائنا)3(0وإله،وإسحاقإسماعيلوإله

الذينعلىيشهدواأنيجببل(،)العالممنتأخذهمأنلكأقوللا.العالممن

دينونتكيومفيمعىليأتواالشزمنتحفظهمأنمنكأطلب.إنجيلىيحرفون

.عهدكحزفالذىإسرائيلبيتوعلىالعالمعلىفيشهدوا

المشركينالآباءشزكمن)6(تنتقممنياوالغيور،القدير،الإلهالرت"أيها

الذيإنجيلىيحرفونالذينكلالأبدإلىالعن،الرابعالجيلحتىأبنائهمفي

لمخدامكوخادم،والترابالطينمنفأنا)7(،ابنكأنيفيهفيكتبون،أعطيتنى

ماكلمنشيئالكأردأنأستطيعولا.الصالحخادمككنتأنىيوماأفكر

لك.هوشىءكللأنأعطيتنى

ارحمجيل)9(،ألفإلىخائفيكترحمالذيc)8(الرحمنوالإلهالرت"أتها

2(

(r

4(

6(

7(

8(

9(

http:// kotob. has. it

الأخير".يسوعدعاء"سورة:الهامشفينقرأ

إلىالذهابقبلالمسيحيسوعتلاهاالتىالكهنوتئةالصلاةدعىالذكط71يويتعالفصلهذأ

.الموت

هذأ:بعد".سلام"اللةثثموابائنا".وإسحقوإسماعيلإبراهيبمإلهسلطان"أدئة:الهامشفىنقرأ

أبيه.إلىصلاتهيوجهألثةأبنيسوعهو".الآب"أيهافنقرأ:ا:71يوفىأئا.((خافظ"إل!ه

القذوس،الابأيهاإليكأتى"وأنا:17:11يوفىأقا".أعطيتنىالذينجميع"أرحمنقرأ:

قلبفىوالابنالآبأكط)واحد،نحنكماواحذاليكونواأعطيتنىالذيأسمكفياحفظهم

(.الثالوث

هوأما؟المسيحيسوعإنجيليحرفومن".إنجيلىيحرفونالذين"ضذ:والسبب.71:51يو

!عهدك"حرف"هنعلىليشهدواالثز"من"يحفظونولماذا.برإن

(.انتقامفعل)أو:ومنتقمغايور(الا:وغيورقأدر"اللة:الهامشفىنقرأ

يوحئا.إنجيلذروةفىوذلك،وقحةعينبكلهناالكذبنلاحظ

".والرحيمسلطان"اللة:الهامشفىنقرأ

.347:خررج
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قلتهالذيالكلامحق)19(،أنكفكمااعطيتني)01(.الذ!طبالكلاميؤمنونالذين

أنيستطيعلاوهويقرأ،الذيذاكمثلدوئاتكلمتإنى.كلامكلأنهحقهو

لي.قلتهماكل2أعلنتلهذا،.كتابهفىكتبمأإلايقرأ

يقدرلالكىأعطيتنيالذينأولئكخلص)12(،المخلصوالإلهالرت"أتها

الذينجميعأيضابل،وحدهمهموليس،خلصهمشيء.فىعليهمإبليس

.)13(فيهميؤمنون

جماعةمنجز"!يكونأنعبدكامنح)14(،بالرحمةوالغنىالجوادالرت"؟تها

جميعبل،اعطيتنىالذينجميعبل،فقطأنالش!.الدينونة؟ثامفي1()رسولك

إبليسيفتخرلالكي،رثيا،لأجلكهذاإصنع.كرازتهمبسببيومنونالذين

ضذك.

تذكر،ضرورممطكل،إسرائيلشعب،عنايتهفىمنحالذي)16(الإلهالرب"7لها

العالم،خلقتلأجلهالذيبرسولكتباركهمأنكوعدت.الأرضقبائلجميع

".سلطانهعدوكإبلشىيخسرلكىرسولكسريعأوأرسلالعالمفارحم

")17(.الرحمنالعظيمالإلهالرثأئها"أميئ:مراتثلاثيسوعأضافثم

شيئا.يصدقلمالذىيهوذاعداماكلهم"."آمين:يبكونوهمالجميعوأجاب

".ارسلتنىأنتأنلثوامنوا(الاب)الهاعندكمنخرجتأفي"آمنوانقرأ:8.:71يو(01)

حق"."ألئة:الهامشنىنقرأ(11)

//:http".حافظ"اللة:الهامشفىنقرأ(1)2 kotob. has. it

".بكلامهمبىيؤمونالذينأجلمنأيضابل،فقطهؤلاءأجلهناسأل"لست:71:02يو(1)3

بواسطةالمسيحيسوعيؤمنون:يوحئاإنجيا!فى"!فيهم"يومنون:برإنلكلاملامعنىأننلاحظ

التلاميد.كلام

".والرحمنوكنيوجوأدسلطان"أدئة:الهامشفىنقرأ(1)4

نأأريد،ألاب"أثلها:17:42يوفىنقرأ!يسوعفهو""عبدكأتا.الهامثىفىنقراماهذا(1)5

لأتك.أعطيتنىالذيمجديليظروأأنا،أكونحيثمعىيكونوأ)أن(أعطيتنىالذينهؤلاء

خيرولكنهسارأ""خبرانفسهيحسب"إنجيل"بينشاسعالفرق"0العالمإنشاءقبلأحببتنى

.الرسوليوخابحسبالمسيحيسوعربنأإنجيلوبين،كاذب

".ومقدرسلطان"ال!ة:الهامشفىنقرأ(1)6

".الرحمنعظيمسلطان"اللة:الهامشفىنقرأ(1)7
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إلىحملاالسزفىنيقوديمسأرسل1(،)الحمليؤكلفيهالذياليومجاءولما

والحبر.والواليهيرودسقزربماوأخبرهم.وتلاميذهيسوعأجلمنالبستان

لملأنك،الرثأتهاالقذوس،أسمك"تبأرك:ولمحالالروحفىيسوعففرح

يا،وأشكرك.وقتلهمالعالماضطهدهمالذينالكثيرينعبيدكعنتفصلني

"0)2(عملكأتممتلأنى،إلهى

قريئا.زمانىصار.صديقىياتنتظر،"ماذا:لهوماليهوذاإلىالتفتثئم

ليشتريأرسلهيسوعأنالتلاميذفظن".تفعلأنعليكيجبماوافعلفاذهب

ولكن،.يخونهيهوذاأنعالماكانيسوعأنغير)3(.الفصحليومالأشياءبعض

اتركنى":يهوذافأجاب.الشكلبهذأتكلم،العالمهذايتركأنفىرغبأنهبما

هذااكلأنفيكبيرةرغبةرغبتلأنى،"لناكل:يسوعفقال".أمضيثتمآكل

"0)4(أترككمأنقبلالحمل

يغسلوأخذطشتفىماءوصتحقويه،بهوشذمنديلاأخذنهضوإذ

معفم،"يا:بطرسلهقال،بطرسإلىوصلولمابيهوذأ.بدءاتلاميذهأقدأم

سوفولكئكتعلمهلاالانافعله"ما:يسوعفأجابقدمئ؟"لىتغسلأنت1

.(الأبد")إلىقدمئليتغسللن"كلا.:بطرسفأجاببعد".فيماتعلمه

روايةبشكلولكن.الأخيريسوععشاءعنيتحدثالفصلهذا.2ا:14مر71؟:22لو(1)

الكاتب.عفوئاتمنبنصوصالأناجيلنصوصوتختلط،نيقوثهـممسفيهايدخل

".الكثيرين)اللة("عبيدبينعبدهوالمتكلمهذاولكن.71:4يو2()

72):3يو)3( -9.Yسثرتاسيسأماملا،الأطعمةمنطعامأماموكاننايهوذاجوابنلاحظ

ودمه.جسدهيسوعيعطيحيثالإفخارستئا

".لمأتأأنمبلالفصحهذاآكلاناشتهيت"شهوةنقرأ:حيث22:51لو)4(

".الدينونةيومإلىتراففي"لنير:إنفىيسوعكلامنسمعولو.اللاتينيحسب13:8يو)5(

معيلكفليساغسلكلاكنتث"إنيوحئا:إنجيلفيأفا.إنسانكلشأنشأنهيدانفيسوع

.بطرسخافعندثذ.الآبإلىهافيأناأى"0نصيب
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فأجاب".الدينونةيومإلىترافقنيلنأيضا"وأنت:وماليسوعوقفحينئذ

(COايضا"0ورأسىيديبل،فقطرجلى،ربيا،تغسل"لا:بطرس

"غسلتكم،:يسوعفقاللياكلوا،المائدةإلىواتكأواالتلاميذغسل)7(وحين

قال(.»بييؤمنلامنيغسللاالبحرماءلأنأنقياء)8(،كلكملستمولكنكم

حينئذ1(.0)الكلاملهذأالتلاميذفحزن)9(.يخونهبمنعالضاكانلأنههذايسوع

مثلأباعبحيثيخوننى)11(منكمواحدلكم،أقول"الحق:يسوعأضاف

فى"يسقطهولاء:عنداودأبوناقالمايتئملأنهله)13(الويلولكن)29(،نعجة

وهمقائلينبعضإلىبعضهمالتلاميذفنظرلاخرين".هيأهاالتى)"ا(الهاوية

؟"معلمياأنا،ساكون"هليهوذا:قالحينئذ؟"الخائنيكون"من:موجعون

الرسلولكن1(!")يخوننىالذىهذاسيكونمنلى"قلت:يسوعفاجاب

.يسمعوهلمعشرالأحد

لهفقال.البيتمنخرجالذييهوذافيإبلشىدخل،الحملاكلواولضا

"0)16(تصنعهأنيجبمابسرعة"أصنعأيضا:يسوع

شيئا.يعنىعادفمابرإنفيكفياتحؤلأنبعديورج

يهوذا.خيانةإعلانهنا

.31:01يو

.11-1.:31يو

.41:91مر22،:26مترج(

.IA:?4هر؟26YI:ترخ21؟:ا3يو(

.53:7إلق(

.22:22لو21؟:41مر2؟26:4ث(

.716:مز(

.2625:ت(

.22:3لورج3؟270،:13يو(
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)2(.عادتهحسبليصلى)1(البستانفىاعتزل،البيتمنيسوعخرجولما

.الأرضإلىبوجههوسجدمزة)3(،مئةركبتيهفحنى،صلى

فمضى،تلاميذهمعيسوعيكونحيثالموضعيعرفكانالذييهوذاأما

إلىأسلمفأنابه)"(،وعدتمونيماتعطونىأنشئتم"إن:وقالالحبرإلى

عشرأحدمعهناوحدهإنه.عنهتبحثونالذىيسوع،الليلةهذهفي،أيديكم

فقدم."ذهبدينارثلائين":يهوذافأجاب؟"تطلب"كم:الحبرفأجاب.رفيقا

جنودا.لياخذاهيرودسوإلىالوألىإلىفريسياوأرسل،المالحالاالحبرله

أورشليممنوخرجواالسلاحفحملوا.الشعبخافالأنهمافيلقا،لهفقدما

(.)عصىعلىومصابيحبأنوار

802.)1(ر!ف

22.93:لو(2)

".سجدة"منة:الهامشفىلقرأ)3(

.502فرص!(4)

.أ:18يو(5)

http:// kotob. has. it
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سمع،يسوعفيهكانالذىالموضعمنويهوذاالجنوداقتربولما)1(

عشرالأحدوكان.البيتفىوأعتزل)2(فخاف.أتونالناسمنكثيزاأنيسوع

وميخاليلجبرائيلأرسل،خادمهيهددالذممطالخطراللةرأىلماولكن.نائمين

القذيسونالملائكةفجاء.العالممنيسوعليخطفواعبيدهوأورئيل)3(ورفائيل

فىوجعلوهحملوه)4(.الجنوبإلىيعطيالذىالشئاكمنيسوعوخطفوا

الأبد.إلىاللهليباركالملائكةمعالثالثةالسماء

الإشايئ.النصقفى612فيقابلالفصلهذا(1)

والجنود؟أيهوذاجاءهحينالزيتونبشانفييسوعموقفكأنأهذأ2()

نإ"ازرفئيل".والإسبافيالإنكليزئالنفينفينقرأ"أورئيل"بدل".بصير"الله:الهامشفىنقرا)3(

الفرآن،فىنقرأ.الثالثةالسماءإلىفقطوحملوهالملانكةفارسل""خادمهيسوععلىخافاللة

.(4:581)النساءوسورة5(5)3:اللةإلى"رفع"يسوعأن،عمرانالسورةفي

.69فرج".الجنوب"منيأتيالمسيحإن4()
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ناموالتىيسوعخطفمنهاالتى)2(الغرفةعلىالهاجمينأوليهوذا)1(وكان

شبيهايهوذاصارعجيبا:صنعاالعجيبالإلهصنععندئذعشر)3(.الأحدفيها

.)4(يسوعأنهظننابحيثوبوجههبلغتهبيسوع

رب،يا"أنت،:مدهوشينفأجبناالصلم"."اين:وسألفأيقظنايهوذاأما

(")الإسخريوطئيهوذاأنا؟جننتم"هل:مبتسماقالولكنهنسيتنا؟"هل.معلمنا

بيسوعشبيفاكانلأنه)6(عليهيدهاووضعتالفرقةدخلت،يتكلمكانوإذ

هربناالجنود،جمهورورأينايهوذاكلامسمعناأنفبعدنحن،أماشىء.كلفى

شرشف،فىملتحفانامالذى(يوحنا)7امامأخذ.كلالضياعمناأخذانبعد

عريانا.ونجاالشرشففتركبالشرشف،جنديفأمسكه.وهربفاستيقظ

.)8(عشرالأحدالشزمنوخلص،يسوعصلاةاللهفاستجاب

والإسباني.الإنكليزممطالنضينفى712فيقابلالفصلهذامنالأكبرالقسم(1)

ما،الغرفةفىفهوهناأماوالجنود.يهوذأجاءهحينالزيقونبستانفىيسوعكأنالأناجيلفى)2(

!الخيالأجمل

.3704،:41مر؟26:04،43ترج)3(

وجودلاولكن.يرو!منهوفبرنابا.الجمعالمتكقمصيغةهي(.1-57ا56:)4النساءسورة)4(

يهوذا!ياشكرا.الرسلأعمالسفرمبللبرنابا

البثرالخلاصيموتمنهويهوذاإنبحيثالحيلةممتوهكذا)5(

كلثا.النمقتحبزف.41:46هر؟26:05ت)6(

41:15مررج)7( r - cالشاثهذاأنالثزأحبعضرأىيوحئا.عنلا""شاثعنيتحدثالذممط

رومةباباالكبير،غريغوأراما.مرقسيوحثا21:ا)2أعيدعوهمنوهو،نفسه""مرمسهو

الوشطالعصرإلىأنتقلتالفكرةوهذه(.41:94)أخلالمحاتيوحناوبينالثاثهذابينفماهى

بر.إنبهافأخذ

هايكتانفىحربرإنإن"."الشرشفصار"الرداء"حيثنبتسميجعلناتركيبأمامهنانحن)8(

(.الهلاك)ابن71:21يوبرإناستلهم"إنجيلا"0يدعىبأنحراليسولكئهيشاء،
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)فقال(انكرلأنهبهيهزأونوهم)2(وكبلوهيهوذأعلىالجنود)1(فقبض

جئنالأننارب،ياتخف"لا:منهيسخرونوهملهفقألوا.المسيحليسإنه

فاجاب".الملكوتترفضأنكنعرفلأنناكبلناك.إسرائيلملكلنجعلك

)3(،كسارقالناصرييسوعلتأخذوأجئتم؟رشدكمفقدتم"هليهوذا:

الجنودفقدحينئذهنا".إلىمدتكمالذيأناملكالتجعلونيفكبلتمونى

وقادوه.مالهنتيجةليهوذايردونوبدأوا،وأرجلهمبأيديهمفضربوه،صبرهم

.)4(أورشليمإلىحانقين

)هذا(كتبالذيلذاكوكدابعد)6(.عنالجنود)5(وبطرسيوحناوتبع

يسوعليقتلواالمجتمعينالفريسيينومجلسالحبراستجواباتكلرأياأنهما

لأنهم،يضحكونالجميعجعلبحيثجنونههذأفردديهوذا.لهاخضعالتى

الكتبةلهوجعل.الموتمنخوفابالجنونيتظاهروأنهيسوعأنهكقهمظنوا

)7(-النصارىنبى،يسوع"يامنه:هازئينيقولونوكانواعينيهعلىعصابة

")8(.ضربكمنلناقل-بيسوعيؤمنونالذينأولئكيسمونكانواهكذالأنهم

http:// kotob. has. it

والإسباثب.الإنكليزكطالنضينمن812فمنتبقىمأيقابلالفصلهذامنالأولالمقطع(1)

نسىهل.الثالثةالسماءفىصارفيسوع"يهوذا".بل"يسوع"،كثلوأما.18:21يورج)2(

اكلانه؟راحأينأجلنا؟منصلبيسوعأنالكاتب

.22:25لو؟41:48مر؟62:55متر!)3(

الأناجيل،فىكماالالامخبرهو.22:45لو؟41:52مر؟26:57مت؟81:31يورج()4

"."يسوعلا""يهوذأهويأخذونهالذينولكن.التفخيمبعضمع

.22:45لو؟41:45مر؟62:58متر!5()

.18:51يورخ)6(

الآب.دئةالمساوممطاللةكلمةهوبل""النبىلشيسوعولكن.النصارى""نبىفقطهويسوع)7(

6مر)8( 5 : 1 t=(؟22:46لو)62:6تأ 4 : 2 2 ')=J nب)
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.)9(وجههفيويبصقونيصفعونهوكانوأ

وشيوخالكتبة)مجلس(العظيمالمجلس)01(أجتمع،الصباحطلعولما

أنهيطنونوهميهوذا)11(،علىزورشهودوالفريستونالحبروطلب.الضعب

بل!يسوعهويهوذاأنالأحبارظن؟أقولماذا.يطلبونماوجدوافما.يسوع

يسوعأتمنفسها(مريم)والعذراء.ذلكظنواكتبالذيوذاكالتلاميذجميع

وجعهموكانوأصدقاوه،أقاربهوكذلكايضا،هىذلكظنتالمسكينة

إنهلهوقالسبقيسوعأننسى،كتبالذيذأكأدله)12(.حى.يصدقلاكلهم

أهايةاقترأبعندإلايموتلنوائهثالثشخصفيويتألمالعالممنسيخطف

.)13(ويوحنايسوعأممعالصليبإلىذهبلهذا،.العالم

بدا)14(.وتعليمهتلاميذهعنوسألهمكبلوهويهوذا،بجلبالحبروأمر

بإلهالحبراستحلفهلهذاهذا.كلعلى1(بشيء)أجابفما،العقلفأقديهوذا

يهوذاأناإنىلكم"قلت:يهوذافأجاب)16(.الحقيقةلهيقولأنالحىإسرائيل

ولكن.الناصرىيسوعأيديكمإلىيسلمبأنوعدكمالذيالإسخريوطي

(.Oيسوعأكونأنثمنبأيوتريدون.نفوسكمأضعتم،سحربأيأدريلست

كلأضللتالكاذبةومعجزاظثبتعليمكالفاسد!المغفل"أيها:الحبرفأجاب

العادلالعقابمنتفلتأنكتظنوالآن)17(.أورشليمإلىالجليلمنإسرائيل

.ccتفلتلن،اللةحئ.بالجنونمتظاهرا،تستحقالذي

(9)

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

i:22لو65؟:)4مر67-68؟:26مترج -f ir.

.22:66لو(

55-56.:41مر6؟950-:26مت(

الهامش.فىنقرأماهذا(

؟!الحبيبالتلميذهوأيكون(

1يو( 9 A1:.

6مر63؟:26ت( 1 f1:.

67.:22لو؟i):41مررخ؟ir:26مت(

القدربمينعنجال!ئاالإنسانابننرون"سوف؟يسوعجوأبكانوماذأ.ه:23لورج(

شقالكههرنشىأنالنتيجةوكانت6(.41:2)مرالسماء"سحابعلىواتئاالقدير(اللة)او

)631(.ثيابه
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وجعله.عقلهليستعيدويرفسوه)18(يصفعوهأنخدمهأمرهذا،قالولما

ليرضوأالجديدإيجادفيفتفننوأ.تصذقلاسخريةيحتملالحبرخدام

والرفساتالعديدةاللكماتوألقموه)91(المهرجلباسألبسوه.المجلس

وشيوخوالفريسيينالأحبارولكن.رأوهلوعليهأشفقواالكنعانئونكانبحيث

الطريقة،بهذهيعامليسوعيروأبأنفالتذوا،يسوععلىقلوبهمقسواالشعب

.يسوعالحقيقةفيأنهظانين

اعتقد.سزأيسوعيححتكانالذمم!2(0الوالى)إلى،دومامقئدوهوأخذوهثتم

إلىوالشعبالأحبارسلمهلماذاوسألهغرفتهإلىفأدخله.يسوعهويهوذاأن

ضلالفىلأنكتصدقنى،فلنالحقيقةلكقلث"إنيهوذا:فاجاب.يديه

:فأجاب،الشريعةعنيتكلمانيريدأنهالوأليظن".والفريسيينالأحبارمثل

إلىأسلموكالذيهمشعبكوشيوخالأحباروأنيهودئا،لستأنيتعلم"ألا

أطلقكبانالسلطانلىلأن،بالعدلأعمللكىالحقيقةلىفقليدفي؟)21(

بالموتعليحكمتإنسيد.يا"صدقنى،يهوذا:فأجابr(.2)((أميتكأو

هو.يسوعلا،الإسخريوطييهوذأفأنا.بريئاتقتللأنكعظيمةخطيئةتقعرف

".بسحرهحولنيهكذا

الخارجإلىفذهب.يطلقهأنحاوللهذا.سمعهحينجداالوالىودهثى

بل،الموتيستحقلاولأجله،أمرينمنامرأقله"هناكمبتسما:وقال

قادالذييهوذأبليسوعليسأنهيعتقد"إنه:الواليوقال".الشفقةبالأحرى

.وسحرهبفنهحؤلهالجليلئيسوعإنيقولوهو.يسوععلىلتقبضالفرقة

إذاامابريئا.يكونلأنهقتلناهإنكبيرةخطيئةنقترفصحيحا،الأمركانفإن

http:// kotob. has. it

63.:22لو65؟:41مر67-68؟26:ترخ18()

.91:9يو؟أ7ة51مر28-92؟:27ت(1)9

لأنه،يسوعويحتبيلاطسهو28.:18يو؟ا23:لو؟أ:51مر2؟27:ترج2(0)

.روماق

35.:18يورج21()

.91:01يو)22(



iriبرناباإنجيل

ناالكفرمنفيكون،رشدهاضاعالحقيقةففىذلك،ينكروهو،يسوعكان

صيحةوالفزيسيينالكتبةمعالشعبوشيوخالأحبارفصاحمجنونا!".نقتل

أسلمناهلمامجرما)23(يكنلمولو.نعرفهالذيالناصرييسوعهو)):قوية

منيفلتأنالطريقةبهذهيحاول.محتالبلبمجنونليسوهو.يديكإلى

ولضا".الأولمنأسوأسيكونيهربحينيحركهالذيالتمزدولكنأيدينا،

"هو:قال،الوضعهذامنيتخلصأن-الوألىاسمكانذاك-بيلاطسأراد

هذهفيأحكمأنصلاحثاتىفليست،الجليلملكهووهيرودس.جليلى

//:http".)24(الجليلإلىفخذوه.القضية kotob. has. it

نابعيدزمانمنيتمنىهيرودسوكان.هيرودسإلىيهوذااقتادواحينئذ

ويعبدوثنئاكانهيرودسلأنذلك،ديرلميسوعولكن،بيتهفىيسوعيرى

يهوذاهيرودسوسأل.النجسةالأمممثلويعيش2(،)والمزيفةالكاذبةالالهة

أنهينكروكانمحلها،غيرفييهوذاجواباتوكانت.عديدةأمورعندارهفي

يلبسونكماأبيضثوئاوألبسهحاشيتهكلمعهيرودسمنههزئحينئذ.يسوع

".إسرائيلشعبتجاهجائزاتكن"لا:لهقائلأبيلاطسإلىأعادهثم.المجانين

كبيرةكميةقئلمنأعطوهوالفريسيينوالكتبةالأحبأرلأن،هذاهيرودسكتب

الدنانير.من

يطلقأنيريدأنهتظاهر،هيرودسخأدمبوأسطةبهذاالحاكمعلمولضا

الكتبةلهمدفعالذينخدمهبيد)26(فجلده.الماليربحلكىأيضاهويهوذأ،

.السياطتحتليموتالمال

هذهلينالللصليبيهوذافحفظ،يحصلأنيجبماقرر)27(اللةولكن

نأمع،السياطتحتيموتيهوذايتركلم.للآخرينباعهاالتىالشنيعةالميتة

18.03:يو)23(

23:6-11.)24(لو

(2)o72.:االجحيم،دنتهراجع

.51:51مر؟مت؟أ:91يو)26(

".أنتقامذو"أل!ه:الهامشفىنقرأ)27(



435يسوعنبوءةفىالثالئةالسنة

عتيقاثوباهزءأ،،ألبسوهثم.الدميمطرجسمهجعلتبقساوةجلدوهالجنود

شوكاوأخذوأ".ونتوجهالجديدملكنانلبسأن"يجب:وقالوا،الأرجوأنمن

علىالملوكيضعهالذيالكريمةوالحجارةالذهبتاجيشبهتاجامنهصنعوا

قصبةيدهفىووضعوا.يهوذارأسعلىشوكمنالتاجهذاوجعلوا.رووسهم

هزءاوانحنوأأمامهالجنودوجاء.عالموضععلىوأجلسوه،صولجانبشكل

الملوكلأنالهدأيا،ليتسلمواأيديهمومذوااليهود"."ملكأنهعلىوحيوه

قائلين:يهوذاضربواشيئا،يتسلموالمولضامنها.يعطواأنأعتادواالجدد

لجنودك)مالا(تدفعأنتريدلاكنتإذا،المجنونالملكأتها،توجت"كيف

لخدمك؟"ولا

،السياطتحتيمتلميهوذاأنوالفريستونوالكتبةالأحباررأىولما

إلىسلمه،تلقاهفلما.للوالىمالاأعطوأ)28(،بيلاطسيطلقهأنخافوأولضا

علىبالموتلصينعلىحكمواومعه.الموتكمستحقوالفريسيينالكتبة

//:http.)92(الصليب kotob. has. it

عرياناهناكصلبوه.المجرمينيعلقونحيث)03(الجلجلةجبلإلىوأخذوه

لماذأ"إلهى:يصرخأنسوىشيئايفعليهوذاكانوما.أعظمبهالهزءليكون

خطأ".قتلتواناهربفالمجرمتركتنى؟)31(

جعلتدرجةإلىبيسوعشبيهاكانهذاكل،شخصه،"صوته:الحقأقول

تعليمعنمنهمبعضوابتعد)32(.يسوعأئهالظنكليظنونوالمومنينالتلاميذ

25(15:23؟لو26:15؟مر27؟)=ت9116:يو)28(

:27rr؟لو38:15؟ت18:27؟ت9:1يو)92( rr.

Calvariaelocumاللا-دينيلأفىنقرأ33.:23لو22؟:51هر33؟:27ت؟91:17يو03()

والإسبالب.الإنكليزكقالنضينفى912فتقابل،الفصلهذافىالأخيرةالثلالةالمقاطع

27:4ت31() iمعنىبرإنفىأعطىولكته،الصليبعلىيسوعصراخذأك34.:51مر؟

التجديف!

عندحاضرأكانفهلهنا.يتكفمبرناباهو".بطرسعدا"ما:والإنكليزىالإسبانيفىنقرأ)32(

ذلك.منواكثرزورشاهدإنهكلا.؟الصليب
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.سحرهبفضلالمعجزاتأجرىوأنه)33(،كاذبنبىأنهظنواأنبعديسوع

الوقتهذافىوإنه،العالمنهايةاقترابعندإلايموتلاإنهوقالسبقفيسوع

11؟5155!//!؟أ..العالممنيخطف

موترأوأحينوتوجعواكئيزافحزنوأ،تعليمهفيثابتينظقواالذين"أما

يسوعأئمبرفقةذهبوالهذالهم.مالماتذكروافما،يشبههكانالذممطذلك

دائما،ويبكوايهوذأموتيحضروأبأنيكتفوأولم)34(.الجلجلةجبلإلى

لكىيهوذابجسد،الرأمىويوسف3(نيقوديمس)بوأسطةالوالى،طالبوابل

رطلبمئةوغطوه،يصذقلابشكلكبيرحدادفيالصليبعنأنزلوه.يدفنوه

الجديد.)36(يوسفضريحفىودفنوه،الثمينالعطرمن

//:http".الكاذب"النبييسوعإلىنصلنحنوما)33( kotob. has. it

.23:94لو؟414-51:0مر5-56؟27:5ت2؟91:5يو)34(

".الرامى"يوسففقطبل"))يقوثىممسوالإسبالبالإنكليز!يذكرلا35()

ها:تساءل.565-32:0لو؟4-51:247مر؟516-72:6ت؟384-91:2يو)36(

مثليصذقومناتكتبأنالوسطىالقروناعتادتكما""مهزلةأمامام""إنجيلأمامنحن

"1الرواية"هذه
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برفقة،يسوعأئممعالناصرةإلىكتبالذيوعاد،بيتهإلىراحدكل1(وعاد)

فسرقواليلافذهبوا،اللهيخافونلاالذينالتلاميذأئا.يعقوبوأخيهيوحنا

عظيمة.بلئةولدتوهكذاقام)2(.يسوعأنالخبرونشرواوأخفوهيهوذاجسد

.الناصرىيسوععن،الحرمطائلةتحتيتكفم،أنواحدكلالحبرفمنع

كانوامالأنهم،كثيرونوجلدكعيرون،فرجمكبير.اضطهادذلكفتبع

.الموضوعهذامثلعنيسكتواأنيستطيعون

الصليبعلىماتالذيمواطنهميسوعأنالناصرة)أهل(إلىالخبرووصل

.قامأبنهالأنالحدادتتركانيسوعأمكتبالذمم!ذأك)3(ترجىحينئذ.قام

لأنى،ابنىلنجداورشليمإلى"لنذهب:باكيةقألت،مريمالعذرأءسمعتهفلما

".اراهحينخاطربطيبةسأموت

والإسبالن.الإنكليزكطفي022فيقابلالفصلهذا(1)

والجنود.الواليرشواأنبعدكذئااليهودقالكما،يسوعجسدسرقةخبرهو.28:13ت)2(

برنابا.أي)3(
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ذأكمعأورشليمإلىالعذراءعادتالحبر،قرأرفيهظهرالذيأليوم)1(فى

الساكنينأمرتأدله،تخافكاشاولأنهاويوحنا.يعقوبومع،كتبالذى

جائرا.الحبرقراريكنوإنابنهاينسوابأنمعها

مأمعأنناعلمالبشر،قلب)2(يعرفالذيأدلهإنواحد؟كلفعلفكيف

الرغبةوبينمعلمنا،يسوعنظتهالذييهوذالموتالعذاببينسنحترقيسوع

.الموتمنقائمانرأهبأن

يقيمحيثالثالثةالسماءإلى،مريمالعذراءحراسالملائكةصعدلهذا

أدلهإلىيسوعفصلىشىء.بكلوأخبروها)3(،الملائكةرفقةفىيسوع

الأربعةملائكته)4(الرحمنالإلهفأمر.وتلاميذهأمهيرىلكىالسلطانليعطيه

ويبقوهأمهإلىيسوعيقودوأأن،وأورئيلورفائيلوميخائيلجبرأئيل،المميزين

بتعليمه.آمنواالذينسوىيراهأحدايتركواولا،متتاليةأئامثلاثةهناك

مرتاومعأختيهامعمريمالعذراءتقيمحيثالإشراقبهيحيطيسوعجاء

فسقط.وبطرسويعقوبويوحنا،كتبالذىوذاكولعازرالمجدليةومريم

تخافوا،"لاقائلا:والآخرينأمهيسوعفأنهض.كالموتىالخوفمنهؤلاء

فقدكمنطويلالبثوا،يسوعرأواولما".ميتلاحيأناتبكوأ،لا.يسوعأنا

.ماتأنهشكبدوناعتقدوالأنهم،رشده

http-// kotob. has. it

فى122فيقابلالفصلهذا".مريمولدعلى(أنزل)حرفثا:نزول"سورة:الهامشفىنقرأ(1)

والإسباني.الإنكليزئ

".عليم"ألثة:الهامشفىنقرأ2()

()r!512فرص.

الهامئى.فىنقرأهاهذا)4(
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http:// kotob. has. it

أبداأنا:لكأقولالحق،أفىيا،"صدقينى:يقئلهاوهوأئهيسوع)1(فأجاب

".العالمنهايةاقترأبإلىحفظنىفألئة.متما

علىويشهدوايظهرواأنالأربعةالملائكةمنطلبهكذا،تكلمأنوبعد

جدامشرقةشموسأربعمثلالملائكةفطهر.الأمورجرتبهاالتىالطريقة

أربعةالملالكةيسوعأعطىحينئذ.كالموتىأيضاكقهمسقطواإنهمبحيث

ويسمعوهميروهمأنوأصحابهأتهتستطيعوهكذابهايتغطوالكىستارات

يعلنجبراليل.اللهخذامهم"هؤلاءقاللا:شجعهمأنهضهم،ولما.يتكقمون

.يموتونالذيننفوسيتقئلرفائيل.اللةأعداءيحاربميخائيل.اللهأسرار

الله.دينونةإلىوأحدكلالأخيراليومفىيدعوأورئيل

وحول،يسوعطلبفىأرسلاللهأنلمريمالأربعةالملائكةروىحينئذ

معلم،"يا:كتبالذيذاكفقال.للاخرينباعهالذيالعقابيناللكىيهوذا

:يسوعفأجاببيننا؟"تقيمكنتحينأفعلكنتكمااسألكبأنليتأذنهل

"يا:كتبالذيذاكفقال".أجيبكوأنابرنابا،يألريد،التىالأسثلة"اطرح

بكتفأقك".متأنكنعتقدوجعلناعذبنافلماذا2(،)رحمناللهأنبمامعفم،

قدوسوأنت،عليكينزلبأنسمحولماذا؟الموتإلىتصلكادتحتىكثيرا

؟"الجلجلةجبلعلىلصينبينالموتعار،الله

قبيلإلىطويلةحيأةاللهوأعطافياموتلاحئأنا:لأثهعيسى"قال:ثئم"."سبررة:الهامشفىنقرأ(1)

والإسباني،الإنكليزئفىفصلواخر122فيقابلالفصلهذا".حافظ"الله:ثئمالدنيا".آخر

رفايل،،ميخانيلمع04:9أخناورج.أزرفثيلمعوأورنيل،عزرانيلمعرفانيليماهىالذ!

".حكيم"ألتة؟الهامقفىنقرأ.فنوئيل،جبرائيل

الهامش.فىنقرأماهذأ)2(
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كانتمهماخطيئةكل)3(يعاقباللةبرنابا،يا"صدقنى،:يسوعفأجاب

والمؤمنينأمىأنبمالهذأ،تغيطه.الخطيئةلأنكبير،بعقاب،صغيرة

هذايعاقبأنالعادلالإلهأرادأرضيا،حتاالشىءبعضأحبونيوتلاميذي

جهنم.نيرانفىيعاقبلثلاالحاضربالألمالحت

أراد،اللهوابناللهدعونىالناسأنبماولكن.العالمفيبريئافكنتأنا"أئا

العالمفيالبشربييهزأبان)فسمح(.الدينونةيومفىالأبالسةبىيهزألاأنالله

لهذا،.الصليبعلىمتالذيأناأنيكلهميعتقدونوجعلهميهوذا،بموت

العالم،إلىيجىءحيناللة)4(.رسولمحمد،مجىءحتىالهزءهذاسيدوم

".اللهبشريعةيؤمنونالذينجميعلدىالضلالهذايكذب

الكرأمةوحدكلكلأنc(إلهنا)الرتأتها،عادل"أنت:يسوعأضافثم

".اللامحدودوالمجد

http:// kotob. has. it

".انتقامأو"أد!ه:ثثم".معذب"اللة:الهامثىفىنقرأ)3(

لأنالهزءهذأيتوفف،ال!ةرسوليأتىحينولكن.بهفهزئبرىء.هو...أدئةدعييسوعان.مما()4

".ألئةرسولمحفد)):الهامشفينقرأ.يزولالضلال

".وعادلسلطان"الله:الهامشفىنقرأ(5)
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كتابةإلىجيداانتبهبرنابا."يا:فقالكتبالذيذاكإلىيسوع)1(وتوجه

حصلماكلأيضاواكتب.العالمفيإقامتىخلالحصلماكلحولإنجيلى

".بالحقيقةمنهمواحدكلويؤمنالمؤمنينمنالضلاليزوللكيليهوذا،

لاولكنى.معلميا)2(،اللهشاءإنهذا،كل"سأفعل:كتبالذمم!ذاكفأجاب

ويوحنابطرسإن":يسوعفأجاب.شىء"كلأرلملأنى،ليهوذاحصلماأعلم

شىء".كلحصلكيفلكيقولانوهما،هناككاناشىء،كلرأيااللذين

ويوحنايعقوبفجمع.يروهلكىالأمناءتلاميذهندعوبأنيسوعأمرناثم

السبعين،التلاميذمنكبيراوعددا،ويوسفنيقوديموسمع)3(السبعةالتلامذة

.)4يسوعمعفاعلوا

هناكهن(.)هالزيتونجبلإلىأمىمع"اذهبوا:يسوعقال،الثالثاليومفي

السماء".إلىيحملنيمنوترونالسماءإلىأيضاأصعد

السبعين،التلاميذمنتلميذاوعشرينخمسةعداماهناد،إلىكلهموذهبوا

ساعةفىللصلاةهناككلهمكانواوحين)آ(.دمشقإلىفهربوأخافواالذين

جميافخافوا.اللهيباركونالملائكةمنكبيرجمهورمعيسوعجاءالظهر)7(،

يسوعفانهضهم.الأرضإلىوجباههمفسقطوا،وجههإشراقرأوأحين

//-http.وألاسباثبالإنكليز!في222فا!برقسمةفىيقابلالفصلهذا(1) kotob. has. it

...الهامشفىنقرأماهذا)2(

(r)ويهوذأ.برنابا،شكلا

سيوئفهالذىالمكتوب-الإنجيلإلى(21ا-4.)فيسوعتعليم-""الإنجيلمنهناوننتقل(4)

الأناجيل.فىكماالقيامةبعديسوعمعطعامهو.برنابا

.الزيتونجبلعلىوأنتهت(01)فالزيتونجبلعلىيسوعخدمةبدات.21:أاعرج)5(

.913،431فرخ)6(

.01فر!)7(
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أعتقدواالذىالكثيرينووئني."معلمكمهوأنا.تخافوا"لا:لهمقائلاوشجعهم

أقترابحتىأعيشأنأللهوهبنى)8(؟كاذبينوألئةأناتعتبرونناهل:وقامماتأنه

الذيالخائنيهوذأهو،أمتلمأنا:لكموأقول.لكمقلتكما،العالمنهاية

تكونواأنفاجتهدوا.يضقكملكىشىءكليفعلالذيإبليساحذروا.مات

".ورأيتمسمعتملماشهودا،كلهالعالموفيإسرائيلفى،مكانكلفيشهودي

صلاته،أنهىولما.الخطأةواهتداءالمؤمنينلخلاصصلىهذا،قالولما

")9(.وخالقىخالقكاللةفىواستريحى.أمييا،سلامفى"كونى:وقالأمهقبل

الملائكةحملهذاكعند".ورحمتهاللهنعمةمعكم"لتبقالتلاميذ:إلىتوخهثم

منظور.بشكلالسماءإلىالأربعة

إلأطويلةحياةألتةأعطاني:كلامهأخرفىعيسى"قالنقرأ:ثثم".وهاب"الله:الهامشفىنقرأ)8(

".ألتةسبحانالدنيا.أخرقبيل

".خالق"اللة:الهامشفىنقرأبرنابا؟تعلمهالذي"النومن"هوإينامخلوقهويسوع)9(
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والعشرونوالثانيالمئتانالفص

1(.)والعالمإسرائيلمناطقمختلفحسبالتلاميذتوزع،يسوعانطلقولضا

أيضا)2(.اليوميحدثكما،الكذباضطهدهاإبلش!أبغضهاالتىوالحقيقة

.قاموماماتيسوعبأنويكرزونتلاميذ،أنهميدعونالأشرأرالناسفبعض

بولس،بينهمنجدالذينواخرون.وقامحقاماتيسوعأنيكرزونواخرون

.)3(اللهابنهويسوعأنأيضااليومويعظونوعظواأيضا،هوضلالذي

الأخيراليومفىيخلصوالكى4كتبمابكلاللةيخافونالذينفنعظنحنأما

أمين..اللهحكممن

الانجيل.نهاية

http:// kotob. has. ii

.16:02مرإلىممكنتلميحمعالإنجبلىالخبرينتهىهنا1()

الكاتب.زمنفىأممط2()

.4819،فرج)3(

".كتبت"ها:بعضهماتترحلهذابرنابا.كتبماأممط)4(





الخا-

.http://kotob.أ. has

المستفاضة،الحوأشىمعوتحليلأودراسةترجمةبرناباانجيلقدمناوهكذأ

فىألانجيلهذاوجاء.الإيطاليبألنعقتحيطالتىالعربيةالفقرأتنسيناوما

الأولىالسنة.وأحدةsectionشطرةفيجاء،يسوعطفولة:أقساموأربعةمطلع

يسوعنبوءةمنالثانيةوالسنة.عشرةالثانيةالشطرةإلىأوصلتنا،نبوءتهمن

الرأبعوالقسم.الليلخلالوتعليمبالسامريةلقاءمعالعشرينالشطرةإلىقادتنا

يهوذابخيانةوأنتهىالأرغفةتكثيرمعوالعشرينالوأحدةبالشطرةبدأوالأخير

وعودتهيسوعقيامةحولوالضجةالأعظموالحبريسوعبينالأخيرواللقاء

بحسب،فيسوع.الفردوسإلىنهائياويخطفأئهيعزمم!لكىالأرضعلى

11؟5155!//!؟أأ.العالمنهايةفىبل،الانيموتلابرنابا،

التعليمهذايستند.والا5لسانالكونأصلاولأ،"؟الانجيل"هذاقذمهتعليمأي

.41-35ففىنجدهاورواياتوخرافاتميثاتمع3-اتكإلى

""والرسولوالأنبيأءادماللهخلقمنهاالتى"الطين"كتلةخلقروايةمثلأنجد

زمنفى.زمنينفىادمصنعحولالاسلاميبالتقليديذكرناماهذامحمد.

.الحياةنسمةوهبهطويلأوقصيروقتوبعد،حياةبدونالجسدكون،أول

الله.ويسئجيقومأنادمفاستطاع،كلهالجسمفىفضيئاشيمأالنفسانتشرتثم

)فىأحلماصأحآ3لوسيفيررئيسهمالذينالملاثكةسقوطشرحتهذهوالروأية

نأرفضو"نار"."روح"منطبيعتهكانتالنور(.حامل:اللاتينىالقليد

اليهودمم!.التقليدهوذاك.شنيعوحشإلىفتحول"،الطين"لكتلةيسجد

جبرائيلالملاكولكن".الطين"كتلةعلىبصقالجنةإبلشىتركوحين

بطنه.علىالسرةالانسانفىنرىلهذامكانها،فراغاتركتالتىالبصقةأزال

فىمنعالذيالقمحروايةثم..والجياد.الكلبعنالخبرمواصلةإلىحاجةلا
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علمجبرائيلالملاكأنالطبرمم!ويروي.الحنطةهيالحياةشجرةلأنالجنة

//:http..الجنةمنطردهسببكانالذيالقمحيزرعكيفادم kotob. has. it

الأحدالواحداللهعلىمركزةيسوعكرأزةإن.اللهحولهوالثانىوالتعليم

هوالله59(0-92)ف3293:تثعلىمؤسسىتعليموهوالمتسامى،

.ويقومونيموتونسوفالملائكة.بهخاصعملوالخلقوالاخر،الأول

"الشريع!"إعطاءفىاللةرحمةوتبرز.الأجرفينالونبالرحمةيعاملونوالبشر

//:httpبرنابا.انجيلمنكبيراجزءاتحتلالتى kotob. has. it

-35-21)فالكونقبلوجدتونفسهشىءكلقبلخلقمحمدالنبي

"رسولأنهعلىالعالمإلىأرسلومحمد.البدايةنورهيالنفسهذه.(..93

ف)قبلهالأنبياءقالهماظلماتعلىيضىءأنودوره،الأخيرةالأزمنةفي"الله

)33:الأحزابسورةفىالقرانقالكماالأنبياء""خاتمةهو9(..72،،71

)فr-11:2القحسبواحدةالنبوءةولكن،عديدونأنبياءهناك4(..

79(.)فمحمدمجيءقبلالأخيرفييسوعيأتىالأنبياء،سلسلةوفى4(.4

وأخيرا.اليهومسيحيينتعليمبحمسبالأزمنةنهايةفي"الحقيقىالنبى"هووهذا

المعطىالوعديتموفيهالخ(،،9314،24،44،)ف""المسيحهومحمد

،79)ف21تكفيلابرأهيم 63،2 9،2 6 1c 2)1c44)ف22تكوفي،

.(43)فداود""ابنليسالمسيحأنفبرهنا51مزأما2(69،80

يدافع(91-81)فالأول:اثنينتفسيريننال،القدريةأوالمسبقوالمصير

)6:الأنعامسورةفىنجدهماوهذا.العالمعلىالمطلقاللهسلطانفكرةعن

نأيحاول(671-631)فالثانيوالتفسير"(....ورقةمنتسقط"ما:95

هنانلاحظ.الفريسيينعندالمسبقالمصيرتعليمعلىردفىالاختيارحريةيبين

اللاهوتىالسؤال:الوسطىالقرونفىالمدرسىالأسلوبيستعملالكاتبأن

caاo theologاhttp-// kotob. has. it . quaest

سورةفىكماالعالمنهايةحولالاسلاميةالتعاليم:الانطلاقة،الأخيرةالدينونة

الجميعوغيرهما.(1.-7)84:الانشقاقوسورةي(91:)96الحاقة
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فىهواللهعرش.الموتملاكبوقصوتعلىيقومونوالجميع،يموتون

الشهودبهيحيطمحمداوليةمعالأمواتبينمنقامواالذينوحوله،الوسط

//:http.أأ.يسوعداود،،موسى،اسماعيل،ابراهيم،آدم:الاخرون kotob. has

هي6(.-95)فأولىخطبةفى.جهنمعنهرتينيسوعتكفم:جهنم

الخطايالائحةحسبجهنمبنيةعنتحذثالثأنيةالخطبةوفي"مكان".

:أ"أيإلىالكاتباستند0،6ففى(.5)فالسبعالرئيسية

البروقومطروالدودوالنيرانالرعبعنكلامفي11:6مز؟66:42اش؟22

جهنمرويةهي،371-351ففى.الكبيرةوالعاصفةوالكبريتوالسهام

انجيلأنفكثراكثريفهمنامأوهذاالمتأخر.الغربيالمسيحىالتقليدبحسب

قال.الوقتهذأبعدرئماأوعشرالخامسأوعشرالرأبعالقرنفيدونبرنابا

فيمضونوالأنبياءالقديسونأما.جهنمإلىيمضونالبشرجميعإنأولأيسوع

فيمضىمحمدأما.اللةتجاهكبيرةمخافةلنفوسهميستخرجوالكىهناكإلى

ويتحزرونسنةألفسبعينهناكفيلبثونالمومنونأما.اللهعدالةليرىهناكإلى

الأبد.إلىهناكيلبثونوالآخرون(.)37)فمحمدبتشفع

-)916فصلاعشرأحدعلىيمتدالجنةأو،الفردوسعلىوالكلام

المادية:الرموزوتأتي(.017)فالأمينللخادميعطىالجنةمجد917(:

(167)فثمينشرابمنأنهرأربعةثم173(.)فالتين،أطعمةثمار،

صسورةي؟3742:الصافات)سورةوالأرغنالعودصوتعلىوولائم
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