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 أنت الّصخرة وعليك أبني كنيستي

 
الّسؤؤؤ:امذ مؤؤؤيكور يؤؤؤي ىنأنؤؤؤل متّؤؤؤل أّن المسؤؤؤيص خؤؤؤام لك ؤؤؤر  أنؤؤؤت الّصؤؤؤخرة وعليؤؤؤك أبنؤؤؤي  

 كنيستي يما معنل هيا؟
 

أنتتتت "الأؤؤوا ذ ىّن هؤؤيا البيؤؤان مؤؤن حضؤؤرة المسؤؤيص تصؤؤؤدنم لقؤؤوم ك ؤؤر  حننمؤؤا خؤؤام لؤؤ   
والكيفؤا يؤي الّل ؤل العبرّ ؤل  "أنتت الييات "ثؤ  خؤام حضؤرة المسؤيص يؤي أواكؤ   i"هللا الحتيّ  المسيح بت 

ألّن كعضؤؤه  خؤؤام  ii"وعلتته هتتلص الّصتتخرة أبنتتي كنيستتتي"هؤؤي الّصؤؤخرة ولؤؤيا خؤؤام حضؤؤرة المسؤؤيص 
لحضرة المسيص أنت ىنلّيؤا  وخؤام كعضؤه  أنؤت نوحّنؤا المعمؤدان  وخؤام كعضؤه  أنؤت ىرميؤا أو أحؤد 

ايؤؤل أو اارؤؤارة ولكونؤؤ  تسؤؤّمل كالّصؤؤخرة األنبيؤؤاء  يؤؤ راد حضؤؤرة المسؤؤيص أن ن:ّ ؤؤد بيؤؤان ك ؤؤر  كالكن
خؤؤام بهؤؤيم المناسؤؤكل أنؤؤت الّصؤؤخرة وعليؤؤك أبنؤؤي كنيسؤؤتي يعنؤؤي سؤؤيكون أسؤؤا  دنؤؤن ّ  مبنّيؤؤا  علؤؤل 
عقنؤؤؤدتكذ ىّن المسؤؤؤيص ابؤؤؤن ّ  الحؤؤؤّي  وعلؤؤؤل هؤؤؤيم العقنؤؤؤدة سنوضؤؤؤ  أسؤؤؤا  كنيسؤؤؤل ّ  التّؤؤؤي هؤؤؤي 

نر مسّل  ك   غنر أّن الكعض يقوم ىّن  يي رر عل ّ   ووأود خبر ك ر  برومّيل مركوك يي  وغ
أن اكيل  ويضال  عن هيا يلو ن ّبم أعمام كعض الكاكاوات علؤل رؤر عل حضؤرة المسؤيص نأؤد أّن 

أائعؤا  عر انؤا  ي كؤؤل الحرؤائه يؤي هؤيم البّرّ ؤل ومؤؤا رضؤي بتكؤدنر خلؤ  أحؤد  مؤؤ  أّن كؤان حضؤرت  
لعظمل يي أمي  الملّيات والّرؤهوات وحؤّ  الكاكا نأل  يي عربل مرّصعل ويمضي أوخات  بنهايل ا

عمل الّتي ال نتيّسؤر للملؤوك مثلهؤا  علؤل أّن حضؤرة المسؤيص لؤ  يكؤّدر نفسؤا  ولكؤّن كعضؤا  الّيات والنّ 
من الكاكاوات ختلوا نفوسا  كثنؤرة بر ئؤل  يؤارأعوا ىلؤل التّؤار ل لتعلمؤوا كنؤ  كؤانوا يعارضؤون الحقيقؤل 

منّيؤل وكؤ  اضؤ هدوا وسؤأنوا  وختلؤوا ا ال  مؤن وك  سفكوا من الّدماء محايظؤل  علؤ ل سؤل ته  الّّ
خؤّدا  اانسؤانّيل وأهؤؤل المعريؤل الؤؤّينن كرؤفوا أسؤؤرار الكائنؤات ويلؤك يقؤؤل لمأؤّرد المخالفؤؤل يؤي الؤؤّرأ  
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وكؤؤ  كانؤؤت معارضؤؤته  رؤؤدندة للحقيقؤؤلف تؤؤ ّملوا يؤؤي وصؤؤايا حضؤؤرة المسؤؤيص وتفّحصؤؤوا يؤؤي أحؤؤوام 
مرؤؤؤؤابهل بؤؤؤؤنن وصؤؤؤؤايا حضؤؤؤؤرة المسؤؤؤؤيص وأ ؤؤؤؤوار حكومؤؤؤؤل  لون أّيؤؤؤؤالكاكؤؤؤؤاوات وأ ؤؤؤؤواره   يهؤؤؤؤل تأؤؤؤؤد

الكاكؤؤؤاوات  مؤؤؤ  أّننؤؤؤا ال نحؤؤؤّ  يّ  الّنفؤؤؤو  والقؤؤؤد  ينهؤؤؤا ولكؤؤؤّن تؤؤؤار ل الفاتيكؤؤؤان مملؤؤؤوء كالعأائؤؤؤ   
والمقصؤؤود مؤؤؤن هؤؤؤيا أّن وصؤؤؤايا حضؤؤؤرة المسؤؤؤيص رؤؤيء وأ ؤؤؤوار حكومؤؤؤل الكاكؤؤؤا رؤؤؤيء آخؤؤؤر  ولؤؤؤي  

وتسؤتانت وكؤان كّلؤ  كفتؤوب الكاكؤا  وكؤ  أكؤاحوا مؤن الّظلؤ  بننهما تراك  ماف انظروا ك  ختلوا من البر 
والأور وك  عّيبوا الّنا  واض هدوه ف يهل تسترّ  روائص حضرة المسيص ال ّنكل الّيكّيؤل مؤن هؤيم 

التّؤؤؤي صؤؤؤورتها أمامنؤؤؤا خؤؤؤد  iiiّن بربؤؤؤارة القّديسؤؤؤلىاألعمؤؤؤام؟ ال وّ   يهؤؤؤ:الء مؤؤؤا أ ؤؤؤاعوا المسؤؤؤيص بؤؤؤل 
ت أثرم وأأرت وصايام  وكان من بنن الكاكاوات نفو  مكاركل اّتكعؤوا أ اعت حضرة المسيص واختف

خ وات حضرة المسيص  وعلل الخصوص يي القرون المسيحّيل األولل الّتي كانت ينها األسكا  
الّدننوّيؤؤل مفقؤؤودة واالمتحانؤؤات االهّيؤؤل رؤؤدندة  ولكؤؤن لّمؤؤا تيّسؤؤرت أسؤؤكا  الّسؤؤل نل وحصؤؤلت العؤؤّّة 

نسنت حكومل الكاكا المسؤيص كالكّلّيؤل وارؤت لت كالّسؤل نل والعظمؤل والّراحؤل والؤّنع   والّسعادة الّدننوّيل
الّدننوّيل وختلت الّنفو  وعارضت يي نرر المعار  وآيت أربا  الفنون وحالت دون انترار نؤور 
العل  وحكمت كالقتل ورّن ال ارة وهلك آال  من الّنفو  من أهل الفنؤون والمعؤار  واألبر ؤاء يؤي 

رومّيؤؤل  يكنؤؤ  مؤؤ  وأؤؤود هؤؤيا الّسؤؤلوك وتلؤؤك األعمؤؤام يكؤؤون الكاكؤؤا خليفؤؤل حضؤؤرة المسؤؤيص   سؤؤأن
يكرسؤؤّي حكومؤؤؤل الكاكؤؤا كؤؤؤان معارضؤؤا  للعلؤؤؤ  دائمؤؤؤا   حتّؤؤل صؤؤؤار مؤؤن المسؤؤؤّل  يؤؤي أوروّكؤؤؤا أّن الؤؤؤّدنن 
معؤؤؤارض للعلؤؤؤ  والعلؤؤؤ  مخؤؤؤّر  لبنيؤؤؤان الؤؤؤّدنن  والحؤؤؤام أّن دنؤؤؤن ّ  مؤؤؤرّو  للحقيقؤؤؤل وم:ّسؤؤؤ  للعلؤؤؤ  

لمعريؤؤؤل ومرؤؤؤّوف للعريؤؤؤان  وهؤؤؤو أّ  المدنّيؤؤؤل للّنؤؤؤوس اانسؤؤؤانّي وكارؤؤؤ  ألسؤؤؤرار الكائنؤؤؤات ومّنؤؤؤور وا
لآلياف  بناء  علل يلك يكن  يعارض العل   أست فر ّ  عن يلك  أأل ىّن العل  لؤدب ّ  أيضؤل 

ّة لإلنسان وأرر  الكماالت الكررّ ل  يمعارضل العل  أهل وكارم العلو  والفنون لي  بإنسؤان   من
بؤؤل هؤؤو حنؤؤوان ال رؤؤعور لؤؤ   ألّن العلؤؤ  نؤؤور وحيؤؤاة وسؤؤعادة وكمؤؤام وأمؤؤام ووسؤؤنلل الّتقؤؤّر  لؤؤدب 
عتكؤؤل األحدّيؤؤل ورؤؤر  العؤؤال  اانسؤؤانّي وأعظؤؤ  موهكؤؤل ىلهّيؤؤل  يؤؤالعل  حقيقؤؤل الهدايؤؤل والأهؤؤل عؤؤنن 
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لتّؤدخنم يؤي الّضاللل   وبل للّينن يصريون أّيامه  يؤي تحصؤنل العلؤو  وكرؤ  أسؤرار الكائنؤات وا
الحقيقؤؤؤل وو ؤؤؤل للؤؤؤّينن يقتنعؤؤؤون كالأهؤؤؤل وال فلؤؤؤل وتنرؤؤؤر  خلؤؤؤوبه  كالّتقالنؤؤؤد وهؤؤؤ  سؤؤؤاخ ون يؤؤؤي أسؤؤؤفل 

 دركات الأهل والّيهوم وأعماره  ياهكل أدرا  الّر ا ف
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