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  ـ طبعة ايرانكتاب كنزا ربا
  ـترجمة الدكتور صباح مال اهللا

 لندن

 تشم  اماخنالكشن  تاخمدضاد
  ياتالميذيلكمثم  اقول 

 ةداهخدا  توا  اددل  شمدتدكسدا
 حتجبيدخل  ويلمدة  تسعة  اشهر  

 ينبش  مودها  بكاخسا  ةيما  فتشلتا
 .   العذراء في  رحم  امه )المسيح(  مشيها 1انبو

 هادزاك  نافدق  بفاغخا  شضمر  شضاوتانا
 بعد ذلك  يخرج  بجسد  ودم  وسوائل الطمث  

   شهالبا  ماددصشيل كانفا  مدتخابدا
 رضع  حليبهايويترعرع  بكنفها  و

 اددل  ؤ  هاشدا  شمدتخابدا  بدت  اما  داهشعاددا  
  باليهوددخل  الى  بيت  األمة  الخاص يصبح  يافعاً  يحينما  

 شغاماخلر  لكشلر  هشكشمتا  
 كل  الحكمةب  يصبح  ملماًو

 شافدكلر  الشخادتا
 ويحرف  التوراة

  كشلهدن   شمواندلر  لوشتادهشن  شليبدضاتا
 .ويغير  تعاليمهم  والطقوس  كلها

 من  بندا  ةداهشعاددا  موابدو  شمواشدا  ضاهالدا  
 )اإلله، الرب(فين خائ  بعض  ابناء  اليهود  ويجعلهم  يخدع

 شماهشدلشن  ضماشاتا  ةهاخودا

                                                 
1
 . اسمه بالمسيح ، وهو إله الحكمة والكتابةالكوكب عطارد الذي يرتبط :  نبو أو أنبو 



 الً  سحريةشكاويريهم  ا

 ةهدنشن  بغاشادهشن  مهادمندا  
 مؤمنين   لكي يصبحوا  بدواخلهم

   مالبدولشن  كدتشن  صدبا
 )ملونة(يلبسهم  ثياباً  مصبوغة 

   بخدوادهشن  غاددزلشن  2شغدزتا
  3 بقعة جرداءرؤوسهم بيحلق  و

 ضمش  هوشكا  شمكاسدلشن  
 4باشكال  الظالم  يكسيهمو

 شيضادهشن  بهابوابا  ناعخدا
 في ايام األحد) عن العمل(يمسكون اياديهم ) ويجعلهم(

 خلشن  ةانا  هش  االها  واخدخا  ةاب  لهاكا  واضخانشما
 انا  هو  اإلله الحقيقي  الذي  ارسلني  أبي  الى  هنا: ويقول لهم

 شانا  باتخاداانا  هش  ولدها  قاضمادا  
 أنا  هو  الرسول األول  وأنا   األخير

 انا  هش  اب  انا  هش  بخا  انا  هش  خشها  ةقشضوا
 انا  هو  اآلب  وأنا  هو  األبن  وأنا  هو  الروح  القدس،   

 ةندفقدت  من  ندصخات  مضدنتا
 .)نيصرات(خرج  من  مدينة  الناصرة الذي 

 يلر  هاشدا  ماخكابتر  
 عربتههر يظهناك 

 شنافودر  الغدع  بمكدكشتا
 ويلفع نفسه  بالتواضع

 شاسغدا  ليخاوالم

                                                 
2
 . حلق رأس المترهب، البقعة الجرداء او الجزء الحليق من رأس الراهب غدزتا  
3
 ) مع ترك بقية الشعر غير حليقيحلق قمة رؤوسهم على شكل طاسة(  
4
 . يجعل الرهبان يرتدون اردية سوداء  



 ويمضى ألورشليم

 شتشم  الغدع  مدنادهشن  ةداهشعاددا  
 من  اليهوديتخذ له اتباعاً ثم  

 بهاخودا  شزدفا  شغاباخشاتا  شضماشاتا  ماهشدلشن
  )السحر(  ويريهم األعاجيب وأشكال ،السحر  والتضليلواسطة ب

 شمن  ضادشدا  ةهاشدن  مدنر
 التي ترافقه) الشياطين(ويجعل من بعض الديوي 

 بمدتا  ماددلشن
 في الميتون  لخيد

 بمدتا  ماملدلدبر
 . وهم في الميتيتكلمونو

 شقاخدلشن  لداهشعاددا  شامخاخلشن
 :ينادي  على  اليهود  ويقول لهمثم 

 ةادتشن  هزشن  ةانا  هش  مهاددا  مدتدا
 الذي  يحيي  الموتى هو انظروا ، أنا تعالوا  و

 شمقادام  قادامتا  شمفاخدق  فاخشقدا
 .لصين ومخلص المخَ، 5وباعث المبعوثين

 انا هش  انشو  يشتخا  ناصشخادا
 !أنا  هو  أنوش ـ  أُثرا  الناصورائي

 هادزاك  خشها  قاال  خامدا  بيشخاوالم
 عندذاك  تطلق  الروها  صيحة  في  اورشليم

 امخا   شساهضشتا  يلر
  .بالقولله  تشهدو

 شبندا  اناوا  بودبدا  ةهاخودا
 ،يأسر الناس  بالسحرف

 وابدلشن  شبزما  شضاوتانا  معاندفلشن

                                                 
5
 .أنا من يقيم الموتى :  أيresurrectionالذين يبعثون بيوم البعث    



 ،  وبالدم  وبالحيض  يلوثهم،يأسرهم

 شبمدا  فسدقدا  مامدضدلهشن
 وبالمياه  المقطوعة  يعمدهم

 شافكدال  لماصبشتا  هادتا  
 الحيةويحرف  الصباغة  

 شمامدضدلهشن  بوشم  ابا  شبخا  شخشها  ةقشضوا  
 ويعمدهم  بأسم  األب  واألبن  والروح  القدس

 اكدلشن  من  ماصبشتا  هادتا
 يحرفهم  عن  الصباغة  الحية

 ةداخضنا  ةمدا  هددا  ةيصعاباتبر  انات  اضام  ء
 .الماء الحي) يردنا(آدم في نهر ) يا(انت  بها اصطبغت التي 

 * * * * *  
 تشم  بضاخا  هاناتر

 ثم في ذلك العصر

 وشمر  دشهانا  مدتلدض  دالضا  شمدتدقخدا 
 يولد صبي ويطلق عليه اسم  يوحنا 

 بخر  ةابا  سابا  زاكخدا  
 ابن األب الشيخ زكريا

 ةهشالر  بسدبشتا  يل  خدو  اما  وندا  
 مئة  سنةما شارف على العندينجبه بشيخوخته   الذي

   يندوباد  ينتا  باعنابر
 تحمل به   انشبي  زوجته

 بسدبشتا  يضدلتر  
 وبشيخوختها  تلده

 ؤ  هاشدا  شمدتخابدا  دشهانا
 حين  يولد  ويكبر يوحنا

 بضاخا  هاناتر  ةيشخاوالم
 عهد اورشليم ذلكفي 



 هادمانشتا  بلدبا  واخدا  
 يحل  األيمان  في  قلبه

 شداخضنا  الغدع   شماصبشتا  ماصبا  
   اليردنا  ويقوم بالصباغة)يستلم (يتخذ

 اخبدن  شتاختدن  وندا  
 لمدة اثنتان واربعون سنة

 من  قشضام  ةينبش  فاغخا  البدو  
 له جسداًقبل ان  يتخذ  انبو  من 

 شماسغدا  بالما  
 ويأتي الى العالم

 شؤ  هاشدا  دشهانا  بضاخا  هاناتر  ةيشخاوالم  
 شليم ذلكوحين يظهر يوحنا في عهد اور

 شداخضنا  الغدع  شماصبشتا  ماصبا  
 ويتخذ اليردنا ويقوم بالصباغة

 اتدا  يوش  مودها  بمكدكشتا  
 بتواضع )إيشو مشيها (يأتي يسوع المسيح

 ماسغدا  بماصبشتا  ةدشهانا مدصعبا
 ويذهب  ويصطبغ  بصباغة  يوحنا

 شمن  هشكشمتا  ةدشهانا  هاكشم  
 ومن حكمة يوحنا يصبح حكيماً

 تشم  افدكلر  لمدمخا  ةدشهانا  
ف كلمة يوحناثم يحر 

 شمواندلر  لماصبشتا ةداخضنا  
ر صباغة اليردناويغي 

 شافدكلشن  لمااللدا  ةكشوعا  
ف كلمات الكوشطاويحر 

 شاشال  شودقخا  قاخدبر  بالما ء
 . الزيف الى العالمالشر وويدخل 


