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سرهفلا
٢..............................ةمدقم

٢................يناثلاليئومصرفسةمدقم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٢........................ُلَّـو

ألَا
َ

٥........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٨.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١١........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٢......................ُسِمَا

ألَا
َ

١٥......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٩.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢٢........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢٤.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٢٥.......................ُِرشاَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٢٧...................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٢٩....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٣٢...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٣٥....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٣٧..................ََرشَعُسِمَا

ألَا
َ

٤١..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٤٣...................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٤٦...................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٤٩...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٥٣......................َنوُْرشِع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٥٥...............َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٥٨................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٦١...............َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

٦٥................َنوُْرشِع
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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

يناثلاليئومصرفسةمدقم

ًادحاوًارفسًالصأاناكيناثلاولوألاليئومصيرفسنإ
ةينيتاللاةمجرتلايفمثةينيعبسلاةمجرتلايفًالوأاذكهامسق
ىتحامسقنيملةيناربعلاةاروتلايفو.ةيزيلكنإلاةمجرتلاو
.حيسملادعب١٥١٨ةنسلا

رداصمنمعومجمرفسلانأحجرألاولوهجمبتاكلا
.لبابيبسلبقوةكلمملاماسقنادعبهعمجناكوىتش

ةكلمملاسيسأتوهلمعوليئومصلوألارفسلاعوضوم
دوادحسموهلبرلاضفرولوألاكلملالواشنايصعو
رفسلاعوضومو.لواشتومودوادمدقتولواشرخأتو
ىلإتوباتلاهداعصإوهبورحوشرعلادوادءُّوبتيناثلا
ةفرعمو.اهببسبهباعتأواياطخلاضعبيفهطوقسوميلشروأ

ريمازممهفينأديرينملكلةيرورضيناثلاليئومصرفس
.دواد

سدقملاباتكلانمريبكءزجصيصختنمبجعتنالو
هلفيناثلاكلملاوهناكنإودوادنألدحاوصخشةمجرتل
هنبالدوادّدعأو.لواشنمرثكأةكلمملاسيسأتيفلمع
ةدابعلاةمدخًاضيأبترولكيهلاءانبلجألداوملاناميلس
حيسملافالسأربكأوكولملاربكأناكوريمازملارثكأفلأو
.دوادنباحيسملاىّمستىتح

الوملاعلاخيراتدرستسيلسدقملاباتكلانمةياغلاو
ةطساوبىدفلابةصتخملارومألاركذلبليئارسإخيرات
.حيسملا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ْنِمَدُواَدِعوُجُرَوَلُواَشِتْوَمَدْعَبَناَكَو١«١٠-١
لٱِةَبَراَضُم

ْ
يفَماَقَأَدُواَدَّـنَأِةَقِلاَمَع يفَو٢.ِْنيَمْوَيَغَلْقِصِ لٱِ

ْ
ِمْوَي

ملٱَنِمىَتَأٍلُجَرِباَذِإِثِلاَّـثلٱ
ٌةَقَّـزَُممُهُباَيِثَوَلُواَشِدْنِعْنِمِةَّـلَحَْ

ِضْرَألٱَىلِإَّـرَخَدُواَدَىلِإَءاَجاَّـمَلَف.ٌباَرُتِهِسْأَرَىلَعَو
ِةَّـلََحمْنِم:ُهَلَلاَقَف؟َتْيَتَأَنْيَأْنِم:ُدُواَدُهَلَلاَقَف٣.َدَجَسَو
.ِْينِربْخَأ؟ُرْمَألٱَناَكَفْيَك:ُدُواَدُهَلَلاَقَف٤.ُتْوَجَنَليِئاَْرسِإ
لٱَنِمَبَرَهْدَقَبْعَّـشلٱَّـنِإ:َلاَقَف

ْ
َنُوريِثَكًاضْيَأَطَقَسَو،ِلاَتِق

٥.ًاضْيَأُهُنْبٱُناَثاَنوُيَوُلُواَشَتاَمَو،اوُتاَمَوِبْعَّـشلٱَنِم
لِلُدُواَدَلاَقَف

ْ
َتاَمْدَقُهَّـنَأَتْفَرَعَفْيَك:َُهَربْخَأيِذَّـلٱِمَالُغ

لٱَلاَقَف٦؟ُهُنْبٱُناَثاَنوُيَوُلُواَش
ْ
ِّـينَأَقَفَّـتٱ:َُهَربْخَأيِذَّـلٱُمَالُغ

يفُتْنُك لِجِلَبَجِ
ْ

اَذِإَو،ِهِْحمُرَىلَعُأَّـكَوَتَيُلُواَشاَذِإَوَعوُب
ملٱِب
لٱَوِتاَبَكْرَْ

ْ
لٱَف٧.ُهَءاَرَوَنوُّدُشَيِناَسْرُف

ْ
ِهِئاَرَوَىلِإَتَفَت

لُقَفِيناَعَدَوِينآَرَف
ْ

لُقَف؟َتْنَأْنَم:ِيلَلاَقَف٨.اَذَنَئَه:ُت
ْ

ُت
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لُتْقٱَوَّـَيلَعْفِق:ِيلَلاَقَف٩.اَنَأٌّيِقيِلاَمَع:ُهَل
ْ
ِدَقُهَّـنَأليِن

ِينَاَرتْعٱ
َ
يفُدْعَبِيسْفَنَّـلُكَّـنَألُراَوُّدلٱ ِهْيَلَعُتْفَقَوَف١٠.َّـِ

لَتَقَو
ْ

ُتْذَخَأَو،ِهِطوُقُسَدْعَبُشيِعَيَالُهَّـنَأُتْمِلَعِّـينَألُهُت
ُتْيَتَأَوِهِعاَرِذَىلَعيِذَّـلٱَراوِّـسلٱَوِهِسْأَرَىلَعيِذَّـلٱَليِلْكِإلٱ
هب .»اَنُهٰهيِدِّـيَسَىلِإاَِمِ
٤:١٠ص١٧:٢٦و٣٠:١ليئومص١و٣١:٦ليئومص١
٤:١٦ليئومص١و٢٥:٢٣ليئومص١و٤:١٢ليئومص١و
٤-٣١:٢ليئومص١و٣١:٦و٢٨:٤ليئومص١و
كولم٢و٩:٥٤ةاضق١٧و١٣و٣٠:١و١٥:٣ليئومص١و
١١:١٢

.)٣١صليئومص١(َلُواَشِتْوَمَدْعَب
.)٣٠صليئومص١(َدُواَدِعوُجُرَو
يفَماَقَأ مهرومأاوبترومهنكاسماوددجِْنيَمْوَيَغَلْقِصِ
ىلإايادهلادوادلسرأومهتنيدمتقرتحاتناكامدعب
دقنيينيطسلفلانأفرعو.اهيلإددرتيناكيتلانكامألا
مهدادعتساومهشيجةمظعفرعوليئارسإةبراحملاوبهذ
دوادردقيملو.مهكلملبرلاضفرببسبليئارسإفعضو
نعربخلاعقوتيغلقصيفيقبفلواشدجنيلبهذينأ
.)٢:١(برلارمأوبرحلاةجيتن

ربتعاهنكلويقيلامعوهٌباَرُتِهِسْأَرَىلَعَوٌةَقَّـزَُممُهُباَيِثَو
دحأمدخيناكهلعلوليئارسإبعشنمًادحاوهسفن
.شيجلاوأنييليئارسإلا

نأفرعهنألدوادىلعبذكهلعلُهُتْلَتَقَوِهْيَلَعُتْفَقَو
نظفدواددراطيلواشناكولواشدعبًاكلمنوكيسدواد
دواددنعةراشبنوكيلواشتومربخنأيقيلامعلا
ىلتقلابلسيلىتأهنأةقيقحلاَّـلعلو.ًاناولحهحنميف
وهيذلاهليلكإنمهفرعولواشةثجفداصفمهءايشأ
ليلكإلاذخأفهتذوخلوحبهذلانمةقيضةباصع
نأًايجاردوادىلإامهبىتأوهيدييفاناكنيذللانيراوسلاو
.ًائيشهنملاني

ُعيَِمجاَذَكَواَهَقَّـزَمَوُهَباَيِثُدُواَدَكَسْمَأَف١١«١٣-١١
ملٱَىلِإاوُماَصَواْوَكَبَواوُبَدَنَو١٢.ُهَعَمَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱ

َىلَعِءاَسَْ
ِتْيَبَىلَعَوِّـبَّـرلٱِبْعَشَىلَعَوِهِنْبٱَناَثاَنوُيَىلَعَوَلُواَش
لِلُدُواَدَلاَقَّـمُث١٣.ِفْيَّـسلٱِباوُطَقَسْمَُّـهنَألَليِئاَْرسِإ

ْ
ِمَالُغ

ٍبيِرَغٍلُجَرُنْبٱاَنَأ:َلاَقَف؟َتْنَأَنْيَأْنِم:َُهَربْخَأيِذَّـلٱ
.»ٍّيِقيِلاَمَع
٨ع٣:٣٥ص٣٤و٣٧:٢٩نيوكت

تومنمًادارفأنوعفتنيامباوركتفيملمهنألاْوَكَبَواوُبَدَن
تومومهكلمتومبةميظعلاليئارسإةبيصمبلبلواش
.ةكلمملاراسكناوبعشلانمنيريثك

يفناكهنأهلوقنمرهظيٍّيِقيِلاَمَعٍبيِرَغٍلُجَرُنْبٱ
يليئارسإكراصفليئارسإضرأنكسمثًايقيلامعلصألا

.ًابيرغًالجرهابأىّمسىتح

َكَدَيَّـدُمَتْنَأْفََختَْملَفْيَك:ُدُواَدُهَلَلاَقَف١٤«١٦-١٤
لٱَنِمًادِحاَوُدُواَداَعَدَّـمُث١٥؟ِّـبَّـرلٱَحيِسَمَكِلْهُتِل

ْ
لِغ
ْ
ِناَم

:ُدُواَدُهَلَلاَقَف١٦.َتاَمَفُهَبََرضَف.ِهِبْعِقْوَأ.ْمَّـدَقَت:َلاَقَو
لَتَقاَنَأ:ًالِئاَقَكْيَلَعَدِهَشَكَمَفَّـنَألَكِسْأَرَىلَعَكُمَد

ْ
ُت

.»ِّـبَّـرلٱَحيِسَم
:٣ص١٢و٤:١٠ص١٦و١١و٢٦:٩و٢٤:٦ليئومص١
١٩:٢٢اقولو١٠ع٢٩و٢٨

باوجللًادعتسمنكيملودوادنملاؤسلااذهعقوتيمل
.هسفنىلعدهشهنألتكسف

هبُدُواَداَثَرَو«١٧،١٨ ملٱِهِذِٰ
١٨،ُهَنْبٱَناَثاَنوُيَوَلُواَشِةاَثْرَْ

لٱَديِشَن«اَذوَُهيوُنَبَمَّـلَعَتَيْنَأَلاَقَو
ْ
ٌبوُتْكَمَكِلٰذاَذَوُه.»ِسْوَق

يف .»ََرشاَيِرْفِس«ِ
١٠:١٣عوشي٣٥:٢٥مايأ٢

نممسالااذهبديشنلااذهىمستامبرِسْوَقْلٱَديِشَن
اذوهيونبملعتينأدوادرمأو.)٢٢ع(يفناثانويسوقركذ
.مئادركذلواشوناثانويلنوكيلديشنلااذه

حجريةينوناقلارافسألانمسيلودوقفمرفسََرشاَيِرْفِس
اذهمظندوادنأركُذامممهفيوداشنإعومجمناكهنأ
رشايرفسىلإفيضُأفهوملعتينأاذوهيينبرمأوديشنلا
.)١٠:١٣عوشي(ذئتقوفورعملا

.َكِِخماَوَشَىلَعٌلوُتْقَمُليِئاَْرسِإاَيُيْبَّـظلَا١٩«١٩،٢٠
جلٱَطَقَسَفْيَك

ْ
ُختَال٢٠!ُةَرِباََب

ْ
يفاُوِرب يفاوُِّـرشَبُتَال.َّـتَجِ ِ

لٱُتاَنَبَحَرْفَتَّـالَئِل،َنوُلَقْشَأِقاَوْسَأ
ْ
َتَمْشَتَّـالَئِل،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱُتاَنَب
ْ
لُغ
ْ

.»ِف
جورخ١:١٠اخيمو١٣-٣١:٨ليئومص١و٢٧و٢٥ع
١٤:٦ليئومص١و١٨:٦ليئومص١و٢١و١٥:٢٠

.ةعرسلاولامجلابيبظلالثموهوناثانوييأُيْبَّـظلَا
لئاضفمظعأنمضكرلايفةعرسلاتناكميدقلايفو
.)٢٣(براحملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ثيح)٢١ع(عوبلجلابجيأليئارسإخماوشَكِِخماَوَش
.ناثانويلتُق

رارقلثملوقلااذه)٢٧و٢٥ع(ُةَرِباَبَْجلٱَطَقَسَفْيَك
مهطوقسرظتنُيملنيذلامهةربابجلاو.ةمينرتوأديشنيف
دعبوعيمجلاطقسمهطوقسبفمهيلعلاكتالاناكنيذلاو
.ءاجرسيلمهطوقس

ُختَال
ْ

يفاوُِرب .برلاءادعأنوينيطسلفلارختفيالئلَّـتَجِ
لكايهمظعأاهيفناكنيينيطسلفللىرخأةيندمنولقشأو
ناثانويولواشحالساهيلإلسرُأامبروثوراتشع
.)٣١:١٠ليئومص١(

يأفلُغلاوهللابعشةمالعناتخلاناكِفْلُغْلٱُتاَنَب
يتلاديعاوملاودوهعلانعنوجراخلامهنينوتخملاريغ
تانب«لاقو.راقتحالاىلعلدتةيمستلاهذهوهللابعشل
ّنهتربابجنحدميونينغيّنكءاسنلانأل»فلغلا
.)٧و١٨:٦ليئومص١(

لِجَلاَبِجاَي٢١«٢١،٢٢
ْ

َّـنُكْيَلَعٌرَطَمَالَوٌّلَطْنُكَيَالَعوُب
جلٱُّنَِجمَحِرُطَكاَنُهُهَّـنَأل،ٍتاَمِدْقَتُلوُقُحَالَو

ْ
ُّنَِجم،ِةَرِباََب

دلٱِبٍحْسَمَالِبَلُواَش
لٱِمَدْنِم٢٢.ِنْهُّ

ْ
ِمْحَشْنِمَىلْتَق

جلٱ
ْ

لٱَىلِإَناَثاَنوُيُسْوَقْعِجْرَتَْملِةَرِباََب
ْ
َْملَلُواَشُفْيَسَو،ِءاَرَو

.»ًابِئاَخْعِجْرَي
:٣١ةينثت٢١:٥ءايعشإ٣١:١٥لايقزح٣١:١ليئومص١
١٨:٤ليئومص١و٣٤:٦ءايعشإو٤٢

ال)١٧-٢٠:١٤ايمرإ١٠-٣:٣بويأ(ٌّلَطْنُكَيَال
ةيرعشتاحالطصااهنألًايفرحلاوقألاهذهمهفننأزوجي
ليئارسإىلعتعقويتلاةيهادلاةمظعريوصتاهنمدصقلاو
.ناثانويولواشتومب

يفكياملوقحلايفنكياليأٍتاَمِدْقَتُلوُقُحَالَو
.ريشعتلاقحتسياموأبرلاتامدقتل

اهيأاوموق)٢١:٥ءايعشإرظنا(ِنْهُّدلٱِبٍحْسَمَالِب
نمنهدلابنجملاحسمناكيأ.ّنجملااوحسماءاسؤرلا
لتُقهنألحسمالبحرُطفلواشنجمامأولاتقللدادعتسالا
نعًاضوعوبرحلاةحاسيفسأبلابهلامعألكتهتناف
.هسفنمدبلبهئادعأمدبسيلمدلابثّولتنهدلابحسملا

ملٱُناَثاَنوُيَوُلُواَش«٢٣
حلٱَوِناَبوُبْحَْ

ْ
ُل
ْ
يفِناَو هتاَيَحِ َْملاَِمِ

يفاَِقَرتْفَي هتْوَمِ .»ِدوُسُألٱَنِمُّدَشَأَوِروُسُّنلٱَنِمُّفَخَأ.اَِمِ
١٤:١٨ةاضق٤:١٣ايمرإ

.لواشًاضيألبطقفناثانويسيلِناَوْلُْحلٱَوِناَبوُبْحَْملٱ
لواشلامعأنمًائيشركذيملهنألهئدابمّومسدوادرهظأف
.نسحلاالإىتوملانعملكتينأدِريملوةئيسلا

يفاَِقَرتْفَيَْمل هتايحلكهيبألًانيمأناثانويناكاَِمِهتْوَمِ
.دوادهبيبحبحيملهوبأناكنإوتوملاىتح
ىلعامهحدمِدوُسُألٱَنِمُّدَشَأَوِروُسُّنلٱَنِمُّفَخَأ
.لاتقلايفامهتعاجشويشملايفامهتعرس

لَأيِذَّـلٱَلُواَشَنيِكْبٱ،َليِئاَْرسِإِتاَنَباَي«٢٤
ْ
ًازِمْرِقَّـنُكَسَب

.»َّـنُكِسِبَالَمَىلَعِبَهَّـذلٱَّـِيلُحَلَعَجَوِ،مُّعَنَّـتلٱِب

ملظلاوبورحلانمنقياضتينهنألءاسنلابطاخ
يلحتلاوةرخافلاسبالملاو.مالسلاوةحارلانمنعفتنيو
اياطخركذتنامنيحوةحارلاينسةجيتنالإانوكيملبهذلاب
النأبجيءاجرالبهتوموهنونجوهدانعوهنايصعولواش
اهلسيليتلاةحلاصلاهلامعأوهبعشلةعفانلاهتمدخىسنن
بئاصملاوبورحلاركذتخيراوتلانإفباتكلايفركذ
ةنسحلالامعألاومالسلاماوعأامأوليصفتلابشحاوفلاو
.راصتخالاباهركذتف

جلٱَطَقَسَفْيَك«٢٥
ْ

يفُةَرِباََب حلٱِطَسَوِ
ْ
َىلَعُناَثاَنوُي!ِبَْر

.»ٌلوُتْقَمَكِِخماَوَش
٢٧و١٩ع

.)٢٧و١٩رظنا(

َتْنُك.ُناَثاَنوُييِخَأاَيَكْيَلَعُتْقَياَضَتْدَق٢٦«٢٦،٢٧
لُح
ْ
َفْيَك٢٧.ِءاَسِّـنلٱِةَّـبََحمْنِمُبَجْعَأِيلَكُتَّـبََحم.ًاّدِجِيلًاو
جلٱَطَقَس

ْ
حلٱُتَالآْتَداَبَوُةَرِباََب

ْ
.»ِبَْر

١٣:٥ءايعشإ٢٥و١٩ع٤-١٨:١ليئومص١

اهنألةبيجعاهلجرلةأرملاةبحمِءاَسِّـنلٱِةَّـبََحمْنِمُبَجْعَأ
همدختونيهُأاذإهنعيماحتوهلجألاهلهأواهيبأتيبكرتت
.توملاىلإاهتبحميفتبثتورقتفااذإهبقصتلتوضرماذإ
هيبأتيبيفيقبهنألبجعأدوادلناثانويةبحمنكلو
ًاضيأهبحأوًادورطمناكاملهبحأوهلجألتارييعتلالمتحاو
.ًاحباردوادوًارساخهسفنىأرامدنع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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دئاوف
مهاردبهسفنعابدقبذاكلانوكيبذكلاحجناذإ.١

بلاغلاىلعبذكلاحجنيالو.ةيتقوةحاروأةليلق
.)١٦ع(هفلظبهفتحنعثحبدقبذاكلانوكيف
تيملانأل)أ(نسحلاالإىتوملانعملكتنالنأبجي.٢

مامأفقيهنأل)ب(هسفننعيماحينأردقيال
لامعألاركذنأل)ج(لداعلانايدلاهللاشرع
ريغ.تائيسلاركذنمرثكأملاعللوانلديفمةحلاصلا
اهبنجتيلًايرورضنوكيًانايحأىتوملااياطخركذنأ
.ءايحألا
يفلضافألاىفوتاذإفًانسحءيشلكلمعيهللانإ.٣

مهلهتبحمنمكلذنوكيناثانويكمهمايأرخفأ
.اهبراجتوةايحلاباعتأنماوحيرتسيل

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ُدَعْصَأَأ:َّـبَّـرلٱَلَأَسَدُواَدَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو١«٤-١
:ُدُواَدَلاَقَف.ْدَعْصٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف؟اَذوَُهيِنِئاَدَمىَدْحِإَىلِإ
َكاَنُهَىلِإُدُواَدَدِعَصَف٢.َنُوْربَحَىلِإ:َلاَقَف؟ُدَعْصَأَنْيَأَىلِإ
لٱُمَعوُنيِخَأُهاَتَأَرْمٱَوَوُه

ْ
َلاَباَنُةَأَرْمٱُلِياَجيِبَأَوُةَّـيِليِعَرْزَي

لٱ
ْ
ُهَتْيَبَوٍدِحاَوَّـلُكُهَعَمَنيِذَّـلٱُهَلاَجِرُدُواَدَدَعْصَأَو٣.ِّـِيلَمْرَك
يفاوُنَكَسَو اوُحَسَمَواَذوَُهيُلاَجِرىَتَأَو٤.َنُوْربَحِنُدُمِ
َلاَجِرَّـنِإ:َدُواَداُوَربْخَأَو.اَذوَُهيِتْيَبَىلَعًاكِلَمَدُواَدَكاَنُه
لِجَشيِباَي

ْ
.»َلُواَشاوُنَفَدَنيِذَّـلٱُمُهَداَع

ليئومص١و١٤:١٣عوشي١٢-٩و٤و٢٣:٢ليئومص١
مايأ١و٣٠:٩ليئومص١و٤٣و٢٥:٤٢ليئومص١و٣٠:٣١
٣١:١١ليئومص١و١٦:١٣ليئومص١و٥و٥:٣ص١٢:١
-١٣

ىضتقافكلمالبةكلمملاتحبصألواشتومدنع
لواشنبثشوبشيإلةفالخلاتناكوديدجكلمنييعت

يفنكسوهضرأكرتدقدوادناكو.كلامملاةداعبسح
يفهقحدقفدقناكرهاظلابسحونيينيطسلفلاضرأ
دنعهئاقبلعادقبيمللواشتومدعبنكلو.كلملا
جايتحالاةياغهيلإنيجاتحمنويليئارسإلاناكونيينيطسلفلا

نمبعشلاراكفأدوادفرعيملو.مهفوخومهلذموييف
يفدوادلناكمنسحأنوربحتناكو.برلالأسف.هتهج
مهليموهطبساذوهيواذوهييفةنيدممظعأاهنألتقولاكلذ
نيبنوربحو.ينيماينبلالواشنباىلإمهليمنمرثكأهيلإ
موجهنماهريغنمرثكأنمأميفتناكفلابجلا

ريسفتوباتكلاسوماقيفنوربحبلطا(.نيينيطسلفلا
.)٣٠:٣١ليئومص١

يفليعرزيتسيلواذوهييفليعرزينمُةَّـيِليِعَرْزَيْلٱ
.لامشلا

.)٢٥ليئومص١رظنا(ُلِياَجيِبَأ
ريبكشيجمهنألطقفنوربحيفسيلوَنوُْربَحِنُدُم
عمقافتابناكهلككلذنأكشالو.دالوأوءاسنمهلو
.نوربحلهأ

ًارس)١٦صليئومص١(لوألاهحسمناكَدُواَداوُحَسَم
.ًاينوناقًاحسممهلكاذوهيلاجرهحسمانهوهيبأتيبيف

لِجَشيِباَيِلْهَأَىلِإًالُسُرُدُواَدَلَسْرَأَف٥«٧-٥
ْ
َداَع

َهلُلوُقَي
ُ
لَعَفْدَقْذِإِّـبَّـرلٱَنِمْمُتْنَأَنوُكَراَبُم:ْم

ْ
ملٱاَذٰهْمُت

َفوُرْعَْ
ْمُكَعَمُّبَّـرلٱِعَنْصَيِلَنآلٱَو٦.ُهوُمُتْنَفَدَفَلُواَشْمُكِدِّـيَسِب
خلٱاَذٰهْمُكَعَمُلَعْفَأًاضْيَأاَنَأَو،ًاّقَحَوًاناَسْحِإ

ْ
لَعَفْمُكَّـنَألََْري

ْ
ْمُت

لَفَنآلٱَو٧.َرْمَألٱاَذٰه
ْ

،ٍسْأَبيِوَذاوُنوُكَوْمُكيِدْيَأْدَّـدَشَتَت
ًاكِلَماَذوَُهيُتْيَبَحَسَمَياَّـيِإَو،ُلُواَشْمُكُدِّـيَسَتاَمْدَقُهَّـنَأل
.»ْمِهْيَلَع
٣٤:٦جورخ٢٣:٢١ليئومص١

مهيزاجيلهءانبأولواشاونفدنيذلانعلأسدوادلعل
اومهفهوربخأنيذلانأكشالو.نسحلامهلمعىلع
هنإ)١(رهظأداعلجشيبايلهألهمالكبو.هدصق
هتومدعبوهتايحيفلواشمركأًاضيأوهومهلمعنسحتسا
مهنعيماحيهنإولواشنعًاضوعًاكلمراصهنإ)٢(
اونوكيواوددشتينأمهيلعف)١١صليئومص١(لواشك
.لواشةمدخيفاوناكامكهتمدخيفسأبيوذ

َذَخَأَف،َلُواَشِشْيَجُسيِئَر،ٍرْيَنُنْبُْريَنْبَأاَّـمَأَو٨«١١-٨
َىلَعًاكِلَمُهَلَعَجَو٩َمِياَنََحمَىلِإِهِبََربَعَوَلُواَشَنْبَثَشوُبْشيِإ

لِج
ْ
َىلَعَوَمِياَرْفَأَىلَعَوَليِعَرْزَيَىلَعَوَنيِّـيِروُّشَألٱَىلَعَوَداَع
َلُواَشُنْبُثَشوُبْشيِإَناَكَو١٠.َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَعَوَنيِماَيْنِب
.ِْنيَتَنَسَكَلَمَو،َليِئاَْرسِإَىلَعَكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱ
ملٱِتَناَكَو١١.َدُواَداوُعَبَّـتٱاَمَّـنِإَفاَذوَُهيُتْيَباَّـمَأَو

َكَلَميِتَّـلٱُةَّـدُْ
يفُدُواَداَهيِف َةَّـتِسَوَنيِنِسَعْبَساَذوَُهيِتْيَبَىلَعَنُوْربَحِ
.»ٍرُهْشَأ
عوشي١٠و٣٢:٢نيوكتو١٧:٢٤ص١٤:٥٠ليئومص١
٥:٥ص٢٩:١ليئومص١و١:٣٢ةاضق٢٢:٩

.)١٤:٥١ليئومص١(لواشمعنباُْريَنْبَأ
مسالالعلو)٨:٣٣مايأ١(لعبشأوأَثَشوُبْشيِإ
ةدايسوذلجروأديسلالجرهانعمولعبشأيلصألا

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لخدأيذلانييقينيفلاهلإلتصصختلعبةظفلنكلو
ىلإلعبشااولّوحلعبلاةدابعاوهركنيذلافهتدابعباخآ
راصلعبرياذكهو.يزخلالجرهانعموثشوبشيإ
نيينيطسلفلابرحيفاوناكنيذلالواشءانبأعمثشوبري
يفناكوأبرحلايفنكيملهلعلو)٣١:٢ليئومص١(
.اهنماجنوبرحلا

نيوكت(مسالااذهببوقعياهامسندرألايقرشَمِياَنََحم
قوبيرهنيلامشاهعقومإجلمةنيدمتناكو)٢و٣٢:١
اهنأنظُيومولاشبأنمبرهامنيحدواداهيلإأجتلاو
مختلاىلعءاقرزلايلامشلايمأ٦دعُبىلعةيلاحلاتاخيلس
فّقورينبأنأرهاظلاو.)باتكلاسوماق(ىسنموداجنيب
ضعبمهنمعجرتساولواشتومدعبنيينيطسلفلاموجه
.ةونعاهوذخأاوناكنكامأ

.داجوىسنملتناكندرألايقرشةريبكةروكَداَعْلِج
ةيلصألاةملكلانأنظُي.نيفورعماوسيلَنيِّـيِروُّشَألٱ
لهسيلامشمهضرأتناكنيذلاريشأطبسيأنوريشألا
.ليعرزي

تناكيتلاةمهملاةنيدملاهذهعجرتسارينبأناكَليِعَرْزَي
.)٢٩:١١ليئومص١(مهبرحيفنيينيطسلفللًارقم

.اذوهيادعامليئارسإلكيأَنيِماَيْنِبَىلَعَوَمِياَرْفَأ
كلمورهشأةتسونينسعبسنوربحيفدوادكلم
رخآيفاتناكنيتنسلانيتاهنأحجرألاو.نيتنسثشوبشيإ
ةتسونينسسمخثشوبشيإلنوكيفنوربحيفدوادكلم
هذهيفرينبألعلوكلملايسركهئوبتوهيبأتومنيبرهشأ
اوناكيتلانكامألاعجرتساونيينيطسلفلابراحةدملا
.اهوحتتفا

ِنْبَثَشوُبْشيِإُديِبَعَوٍرْيَنُنْبُْريَنْبَأَجَرَخَو١٢«١٢،١٣
َةَيوَُرصُنْبُبآوُيَجَرَخَو١٣.َنوُعْبِجَىلِإَمِياَنََحمْنِمَلُواَش
لٱَف،َدُواَدُديِبَعَو

ْ
ِءَالُؤٰهاوُسَلَجَو.َنوُعْبِجِةَكْرِبَىلَعًاعيَِمجاْوَقَت

لٱَىلَع
ْ

لٱَىلَعِءَالُؤٰهَواَنُهْنِمِةَْكِرب
ْ

.»َكاَنُهْنِمِةَْكِرب
١١:٦و٢:١٦مايأ١و٨:١٦ص١٨:٢٥و١٠:١٢عوشي

ةكلممىلإًاضيأاذوهيمضينأدصقُْريَنْبَأَجَرَخ
.دواداليدتعملاوهناكوثشوبشيإ

٢٦واهنعلايمأ٦دعُبىلعوميلشروأيلامشَنوُعْبِج
.ةيلاحلابيجلايهونوربحنعًاليم

تناك)٢٦:٦ليئومص١(َةَيوَُرصُنْبُبآوُيَجَرَخَو
بآويوبأناكنمفرعنالوهمأنمدوادتخأةيورص
تومىتحشيجلاسيئربآويناكو)١٧:٢٥(هيوخأو
ًانايحألمعيًايساقناكهنأريغًانيمأوًاعاجشناكودواد

دوادهديبعوبآويجرخو.كلملايأرنودهيأربسح
.ثشوبشيإلاذوهيعاضخإهدصقنأاومهفمهنألرينبأءاقلل

ًامدق١٢٠وحناهلوطةركبمويلاىرتَنوُعْبِجِةَكْرِب
ةيعانصةراغماهقوفونوتيزراجشأاهلوحمدق١٠٠اهضرعو
.ةكربلايفهبصتوعوبنيلانمجراخلاءاملاعمجت

ضعبلامهضعبءامداوكفسينأاوديريملمهنألاوُسَلَجَو
.نويليئارسإمهو

لٱِمُقَيِل:َبآوُيِلُْريَنْبَأَلاَقَف١٤«١٦-١٤
ْ
لِغ
ْ
اوُحَفاَكَتَيَوُناَم

لٱِباُوَربَعَواوُماَقَف١٥.اوُموُقَيِل:ُبآوُيَلاَقَف.اَنَماَمَأ
ْ
اَنْثٱ،ِدَدَع

ْنِمََرشَعاَنْثٱَو،َلُواَشِنْبَثَشوُبْشيِإَوَنيِماَيْنِبِلْجَألََرشَع
َبََرضَوِهِبِحاَصِسْأَرِبٍدِحاَوُّلُكَكَسْمَأَو١٦.َدُواَدِديِبَع
يفُهَفْيَس ملٱَكِلٰذَيِعُدَف.ًاعيَِمجاوُطَقَسَوِهِبِحاَصِبْنَجِ

ُعِضْوَْ
لِح«

ْ
يفَيِهيِتَّـلٱ»َميِروُّصَهَثَق .»َنوُعْبِجِ
١٧و١٦ع

مههوجوبًاضعبمهضعببرحلايفاولبقتسيلاوُحَفاَكَتَي
نأاذهبرينبأدصقنأمهفنالوهريغالوسرتاهنودسيل
فرطلاةبلغنوكتفنيشيجلانعناملغلاءالؤهبوني
لاجرلاهركامبرو.هنعاوبانيذلاشيجلاةبلغدحاولا
نوّبهيلوألايفمدلانمءيشكفُساذإهنأرينبأنظولاتقلا
نعرخأتيملرينبأعبطكبآويعبطناكو.لاتقللنيعمجأ

.رينبأبلطىبلفمدلاكفس
برضلبهسفننعدحأماحيملًاعيَِمجاوُطَقَسَو
مهنألوألانماومهفمهنألبرضيلهبنجفشكوهبحاص
.نولتقُيسمهلك

ميروصهةملكلاو.فويسلالقصَميِروُّصَهَثَقْلِح
عنصعوشينأليقثيح)٥:٢عوشي(يفناوصبتمجرُت

.ليئارسإينبنتخوناوصنمنيكاكس

لٱَناَكَو١٧«٢٣-١٧
ْ
يفًاّدِجًاديِدَشُلاَتِق لٱَكِلٰذِ

ْ
،ِمْوَي

َناَكَو١٨.َدُواَدِديِبَعَماَمَأَليِئاَْرسِإُلاَجِرَوُْريَنْبَأََرسَكْنٱَو
َناَكَو.ُليِئاَسَعَو،ُياَشيِبَأَو،ُبآوُي:ُةَثَالَّـثلٱَةَيوَُرصوُنَبَكاَنُه
لٱِيْبَظَكِنْيَلْجِّـرلٱَفيِفَخُليِئاَسَع

ْ
ُليِئاَسَعىَعَسَف١٩.ِّـَرب

يفْلِمَيَْملَوَ،ْريَنْبَأَءاَرَو َ.ْريَنْبَأِءاَرَوْنِمًةَْرسَيَالَوًةَنْمَيِرْيَّـسلٱِ
لٱَف٢٠

ْ
اَنَأ:َلاَقَف؟ُليِئاَسَعَتْنَأَأ:َلاَقَوِهِئاَرَوَىلِإُْريَنْبَأَتَفَت

ْضِبْقٱَوَكِراَسَيَىلِإْوَأَكِنيِمَيَىلِإْلِمُ:ْريَنْبَأُهَلَلاَقَف٢١.َوُه
لٱِدَحَأَىلَع

ْ
لِغ
ْ
ْنَأُليِئاَسَعْأَشَيْمَلَف.ُهَبَلَسَكِسْفَنِلْذُخَوِناَم

ْنِمْلِم:َليِئاَسَعِلَلاَقَوُْريَنْبَأَداَعَّـمُث٢٢.ِهِئاَرَوْنِمَليِمَي
ِمل.يِئاَرَو

َ
ىَدَليِهْجَوُعَفْرَأَفْيَكَف؟ِضْرَألٱَىلِإَكُبِْرضَأاَذا

ِحْمُّرلٱِفَرَطِبُْريَنْبَأُهَبََرضَف،َليِمَيْنَأىَبَأَف٢٣؟َكيِخَأَبآوُي
يف طَبِ

ْ
لَخْنِمُحْمُّرلٱَجَرَخَف،ِهِن

ْ
يفَتاَمَوَكاَنُهَطَقَسَفِهِف ِ

ألَا
َ
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ملٱَىلِإِيتْأَيْنَمُّلُكَناَكَو.ِهِناَكَم
ِهيِفَطَقَسيِذَّـلٱِعِضْوَْ

.»ُفِقَيَتاَمَوُليِئاَسَع
ص٣:١٩قوقبحو١٢:٨مايأ١و٢:١٦مايأ١و٣:١ص
٢٠:١٢ص٢٦:٧ليئومص١و٣:٢٧

.)١٣ع(َةَيوَُرصوُنَب
ليئاسعنأامبوهلتقًادصاقَْريَنْبَأَءاَرَوُليِئاَسَعىَعَس

هلتقدريملهنكلوهنمصلخينأرينبأردقيملنيلجرلافيفخ
هلعلو.هنمفعضأناكنملتقينأيوقلابقيليالهنأل
تيبوىوقتيسدوادتيبنأةكرعملاهذهةجيتننممهف
شيجسيئربآوينمرينبأفاخف)٣:١(فعضيسلواش
سيلوهحمرجُزبليئاسعبرضو.ليئاسعيخأودواد
دصقالبهلتقفةفيفخةبرضةبرضينأدصقهنألهنانسب
.رينبأهتغبفهذهكةبرضعقوتيملليئاسعنإليقو

ليئاسعنوبحياوناكعيمجلانألمهرثأتةدشنمُفِقَي
.بآويمهسيئروخأوهو

ِتَباَغَوَ،ْريَنْبَأَءاَرَوُياَشيِبَأَوُبآوُيىَعَسَو٢٤«٢٨-٢٤
يفَحيِجَهاَُجتيِذَّـلٱَةَّـمَأِّـلَتَىلِإاَيَتَأاَمَدْنِعُسْمَّـشلٱ ِقيِرَطِ
اوُراَصَوَْريَنْبَأَءاَرَوَنيِماَيْنِبوُنَبَعَمَتْجٱَف٢٥.َنوُعْبِجِةَّـيِّـرَب

ُْريَنْبَأىَداَنَف٢٦.ٍدِحاَوٍّلَتِسْأَرَىلَعاوُفَقَوَو،ًةَدِحاَوًةَعاََمج
ًةَراَرَمُنوُكَتاََّـهنَأْمَلْعَتَْملَأ؟ُفْيَّـسلٱُلُكْأَيِدَبَألٱَىلِإْلَه:َبآوُي

يف ِءاَرَوْنِماوُعِجْرَيْنَأِبْعَّـشلِلُلوُقَتَالىَتَمىَّـتَحَفِ؟ريِخَألٱِ
هتَوْخِإ َناَكَلْمَّـلَكَتَتَْملْوَلُهَّـنِإُهللاٱَوُهٌّيَح:ُبآوُيَلاَقَف٢٧؟ِْمِ
يفُبْعَّـشلٱ ٢٨.ِهيِخَأِءاَرَوْنِمٍدِحاَوُّلُكَدِعَصْدَقِحاَبَّـصلٱِ
لٱِبُبآوُيَبََرضَو

ْ
ُدْعَباْوَعْسَيَْملَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجَفَقَوَفِقوُب

ملٱَىلِإاوُداَعَالَوَليِئاَْرسِإَءاَرَو
.»ِةَبَراَحُْ

٨ع٣:١ص١٤ع

.لوهجماهعقومَحيِج...َةَّـمَأِّـلَت
هنأللواشنباحاجننومورياوناكَنيِماَيْنِبوُنَبَعَمَتْجٱَف

ليئومص١(كلماذإهنمةصاخدئاوفمهلنوكيومهطبسنم
لتةمقىلعًاعينمًالحمذخأوهلاجررينبأعمجو)٢٢:٧
نوكيسدبألاىلإلهًالئاقهادانمثبآويةمواقملدعتساو
فقوتينأهلحصنو.يهتنتالةرارموماقتناومدكفس
.لاتقلانعناشيجلا

حابصلايفرينبأملكتيملولْمَّـلَكَتَتَْملْوَل...ُبآوُيَلاَقَف
اوعجربعشلاناكل)١٤ع(»اوحفاكتيوناملغلامقيل«ًالئاق
لعجاذههلوقبو.لوألانملاتقعقيملومهنكامأىلإ
ماودنسحتسيملًاضيأبآويو.رينبأىلعلاتقلاةيلوؤسم
.ةبراحملا

تددجتنكلوتقولاكلذيفيأِةَبَراَحُْملٱَىلِإاوُداَعَالَو
.)٣:١(كلذدعبةبراحملا

يفُهُلاَجِرَوُْريَنْبَأَراَسَف٢٩«٣٢-٢٩ لٱِ
ْ
َلْيَّـللٱَكِلٰذِةَبَرَع

يفاوُراَسَو،َّـنُدْرُألٱاُوَربَعَوُهَّـلُك َىلِإاوُءاَجَوِبَعُّشلٱِّـلُكِ
.ِبْعَّـشلٱَّـلُكَعََمجَوَْريَنْبَأِءاَرَوْنِمُبآوُيَعَجَرَو٣٠.َمِياَنََحم
٣١.ُليِئاَسَعَوًالُجَرََرشَعَةَعْسِتَدُواَدِديِبَعْنِمَدِقُفَو
َتاَمَفَ،ْريَنْبَأِلاَجِرْنِمَوَنيِماَيْنِبْنِمَدُواَدُديِبَعَبََرضَو
يفُهوُنَفَدَوَليِئاَسَعاوُعَفَرَو٣٢.ًالُجَرَنوُّتِسَوٍةَئِمُثَالَث ِْربَقِ
يفيِذَّـلٱِهيِبَأ ُهَّـلُكَلْيَّـللٱُهُلاَجِرَوُبآوُيَراَسَوٍ.ْمَحلِتْيَبِ
يفاوُحَبْصَأَو .»َنُوْربَحِ
٨ع

يف اولصوىتحاهيفاوراسوروغلاوأندرألايداوِةَبَرَعْلٱِ
.ميانحمىلإاودعصواوربعفةضاخملاىلإ

ريطلاهيلإيوأيلبجلايفعدصيهوةبعُشعمجِبَعُّشلٱ
يفبعُشلاهذهتناكو.ةيدوألايقاوسنممُظعاموأ
يداوىلإنوعبجةيربنماولزنامدنعهلاجرورينبأقيرط
ةملكلانأنظيو.ميانحمىلإاودعصواهيفاوراسوندرألا
فرعنالوملعمسانورثبيهوبعُشةمجرتملاةيلصألا
.ناكممسااهنأانضرفاذإنورثبعقوم

)١٤ع(اوحفاكتنيذلارشعانثالايأًالُجَرََرشَعَةَعْسِت
اولتُقنيذلا٣٦٠ىلإةبسنلابليلقددعلاو.مهريغةعبسو
.نيبولغماوناكرينبألاجرنألكلذورينبألاجرنم

يف نأريغًاربتعمًالجرناكهابأنأرهاظلاِهيِبَأِْربَقِ
.لوهجمهمسا

يفاوُحَبْصَأَو ىلإةليللاكلتاورسمهنأحجرألاَنوُْربَحِ
يفوهيلعاوحانوليئاسعاونفديلاتلاراهنلايفومحلتيب
مهنأوأ.ًاحابصاهيلإاولصوفنوربحىلإاورسةيناثلاةليللا
اونفدومحلتيبىلإًاحابصاوراسوةليللوأمهلحميفاوتاب
.نوربحىلإاورسةيناثلاةليللايفوليئاسع

دئاوف
يفاميسالنيحلكيفبجاوبرلانملاؤسلا.١

.)١ع(حاجنلاوةحارلاتقو
وأًاكلمناكنإسانلاسأرينملكتابجاونم.٢

مهلئاضفوةنسحلامهلامعأىلإرظنينأًاملعموأًادلاو
.)٧-٥(طقفصئاقنلاوبويعلاىلإال
ضارتعاالبتوملاىتحمهدئاقرمأنوعيطيدونجلا.٣

الوهرماوأيفطلغياليذلاحيسملادونجيرحلابمكف
.)١٦و١٥ع(مهصالخلبسانلاكالهدصقي

ألَا
َ
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بورحلايهتنتيكلًامئاداوّلصينأءايقتألاىلع.٤
لكاوضفينأسانلاملعتيفحيسملاتوكلمسسؤيو
.)٢٦ع(برحالبةيبحلئاسوبفالتخا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حلٱِتَناَكَو«١
ْ
،َدُواَدِتْيَبَوَلُواَشِتْيَبَْنيَبًةَليِوَطُبَْر

.»ُفُعْضَيُبَهْذَيَلُواَشُتْيَبَوىَّـوَقَتَيُبَهْذَيُدُواَدَناَكَو
١٤:٣٠كولم١

تناكاهلعلوفصنونينسعبسةدمًةَليِوَطُبْرَْحلٱ
نينسسمخدعبولواشبيسنرينبأنيبودوادنيبًالوأ
.تامىتحنيتنسبراحفثشوبشيإكلمفصنو

بعشلاهيلإزاحناوبورحلايفرصتناىَّـوَقَتَيُبَهْذَي
.جيردتلاب

يفَنوُنَبَدُواَدِلَدِلُوَو٢«٤-٢ ُهُرْكِبَناَكَو.َنُوْربَحِ
لٱَمَعوُنيِخَأْنِمَنوُنْمَأ

ْ
َلِياَجيِبَأْنِمَبآليِكِهيِناَثَو٣،ِةَّـيِليِعَرْزَي

لٱَلاَباَنِةَأَرْمٱ
ْ
ِتْنِبَةَكْعَمَنْبٱَموُلاَشْبَأُثِلاَّـثلٱَو.ِّـِيلَمْرَك

لَت
ْ
خلٱَو،َثيِّـجَحَنْبٱاَّـيِنوُدَأُعِباَّـرلٱَو٤،َروُشَجِكِلَمَياَم

ْ
ُسِمَا

طَفَش
ْ
ِةَأَرْمٱَةَلْجَعْنِمَماَعَرْثَيُسِداَّـسلٱَو٥،َلاَطيِبَأَنْبٱاَي
يفَدُواَدِلاوُدِلُوِءَالُؤٰه.َدُواَد .»َنُوْربَحِ
٢٧:٨ليئومص١و٤٣و٢٥:٤٢ليئومص١و٣-٣:١مايأ١

١:٥كولم١و١٥:٨و١٤:٣٢ص

ةطلسلاةمالعءامدقلاكولملادنعءاسنلاةرثكتناك
عقوامرظنا.باتكلاميلعتوةعيبطلافلاخياذهودجملاو
دُّدعتنمءايقتألانمهريغوميهاربإىلعبعتلانم
هذهنعًايتقورظنلاضغيناكهللانكلو.تاجوزلا
.)١٩:٨ىّتم(قالطلاوقاقرتسالارمأيفامكرورشلا

.)١٣ص(يفروكذمَنوُنْمَأ
.)٢:٢(َمَعوُنيِخَأ
وهاذهلعلوليئيناد)٣:١مايأ١(يفوهوَبآليِك
ةايحيفمولاشبأونونمأتامو.بقللاوهبآليكومسالا
دوادةايحرخآيفهنألًاضيأليئينادتامامبرواميهبأ
:١كولم١(ءايحألاكلملاءانبأربكأهنأكةفالخلااينودأبلط
.)٢٥صليئومص١(يفلياجيبإأبنو)٥

يفَناَكَو٦«١١-٦ حلٱِعوُقُوِ
ْ
ِتْيَبَوَلُواَشِتْيَبَْنيَبِبَْر

َلُواَشِلْتَناَكَو٧.َلُواَشِتْيَبِلْجَألَدَّـدَشَتَْريَنْبَأَّـنَأَدُواَد

ِملَ:ْريَنْبَألُثَشوُبْشيِإَلاَقَف.َةَّـيَأُتْنِبُةَفْصِراَهُمْسٱٌةَّـيِّـُرس
َ
اَذا

لَخَد
ْ

ِمَالَكْنِمًاّدِجُْريَنْبَأَظاَتْغٱَف٨؟ِيبَأِةَّـيِّـُرسَىلِإَت
لَكُسْأَرِّـيلَعَلَأ:َلاَقَوَثَشوُبْشيِإ

ْ
لٱ؟اَذوُهَيِلٍب

ْ
ُعَنْصَأَمْوَي

َْملَو،ِهِباَحْصَأَعَمَوِهِتَوْخِإَعَم،َكيِبَأَلُواَشِتْيَبَعَمًافوُرْعَم
لَسُأ
ِّـ
لٱيِنُبِلاَطُتَو،َدُواَدِدَيِلَكْم

ْ
ملٱِمْثِإِبَمْوَي

ُعَنْصَياَذَكٰه٩!ِةَأْرَْ
َكِلٰذَكَدُواَدِلُّبَّـرلٱَفَلَحاَمَكُهَّـنِإُهُديِزَياَذَكٰهَوَْريَنْبَأِبُهللاٱ
ملٱِلْقَنِل١٠ُهَلُعَنْصَأ

َدُواَدِّـِيسْرُكِةَماَقِإَوَلُواَشِتْيَبْنِمِةَكَلْمَْ
ْرِدْقَيَْملَو١١.ٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِماَذوَُهيَىلَعَوَليِئاَْرسِإَىلَع
.»ُهْنِمِهِفْوَخِلْجَألٍةَمِلَكِبَْريَنْبَأَبِواَُجيْنَأُدْعَب

:١٩كولم١و٢٤:١٤ليئومص١و٩:٨ص١١-٢١:٨ص
٣:٢٠ليئومص١و٣١-٢٥:٢٨و١٥:٢٨ليئومص١و٢

ِمل
َ
نألةيّرسهذخأىلعهبتاعيملِيبَأِةَّـيِّـُرسَىلِإَتْلَخَداَذا
لبءاسنلاقاقرتساةجيتنوهوةميدقلاتاداعلانمكلذ
كلملابىعّدااذههلمعبفقباسلاكلملاةيرسذخأهنألهبتاع
ًايوقرينبأوًاكلمناكنإوًافيعضثشوبشيإناكو.هسفنل
وهكلمباتعنعرينبأضريملف.كلمللًامداخناكنإو
ًادئاقميقيورينبألزعينأثشوبشيإيونيناكامبرو.هكّلم
.هريغ

ظاتغاهنكلوةيّرسلارمأركنيملاَذوُهَيِلٍبْلَكُسْأَرِّـيلَعَلَأ
يفو.كلملانممظعأهنأمعزيوهوهبتاعهنألكلملانم
عمقفتمهنأكةنايخلابهمهتاثشوبشيإنأىلإةراشإهباوج
فعضيثشوبشيإوىوقتيدوادىأررينبألعلو.ًارساذوهي
ثشوبشيإةمدخنمقفوأدوادةمدخنأًاضيأىأرو
ًابابحتفوثشوبشيإهناهأىتحراكفألاهذهرهظيملهنكلو
بلكسأرانأرينبأللاقثشوبشيإنأرهاظلاو.مالكلل
انأرينبألاقو.تيمبلكءزجوهبلكسأرو.اذوهيل
مثإبينبلاطتتنأواذكواذكتلمعوكعمًافورعمتعنص
نكيلفاذوهيلليمأينأبينمهتتوبلكسأرينوعدتوةأرملا

.داودلًادعاصومويلانمانأوكمالكبسح
نمكلذفرعهنأكشالوَدُواَدِلُّبَّـرلٱَفَلَحاَمَك
هريمضوبرلامواقيناكدوادلهتمواقمبهنأفرعولوألا
.هتياغلنيملذإنآلامدنوةيسفنةيسايستاياغلجأل

رئبولامشلاىصقأيفنادتناكٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِم
.اهلكضرألالمشلوقلافبونجلاىصقأيفعبس

.هنمىوقأرينبأنأىأرهنألهَبِواَُجيْنَأُدْعَبْرِدْقَيَْمل

:ًالِئاَقَدُواَدَىلِإًالُسُرِهِرْوَفْنِمُْريَنْبَأَلَسْرَأَف١٢«١٦-١٢
ِمل
َ
يِدَياَذَوُهَو،يِعَمَكَدْهَعْعَطْقٱ:َنوُلوُقَي؟ُضْرَألٱَيِهْن
ُعَطْقَأاَنَأ.ًانَسَح:َلاَقَف١٣.َكْيَلِإَليِئاَْرسِإِعيَِمجِّـدَرِلَكَعَم
طَأِّـينِإَّـالِإ،ًادْهَعَكَعَم

ْ
ىَرَتَالْنَأَوُهَو،ًادِحاَوًارْمَأَكْنِمُبُل

َىَرتِلِيتْأَتَنيِحَلُواَشِتْنِبَلاَكيِمِبًالَّـوَأِتْأَتَْملاَميِهْجَو

ألَا
َ
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َلُواَشِنْبَثَشوُبْشيِإَىلِإًالُسُرُدُواَدَلَسْرَأَو١٤.يِهْجَو
لُغِةَئِمِبِيسْفَنِلاَهُتْبَطَخيِتَّـلٱَلاَكيِمِيتَأَرْمٱيِنِطْعَأ:ُلوُقَي

ْ
ٍةَف

لٱَنِم
ْ
ِدْنِعْنِماَهَذَخَأَوُثَشوُبْشيِإَلَسْرَأَف١٥.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لَفْنِم،اَهِلُجَر
ْ
اَهَعَمُريِسَياَهُلُجَرَناَكَو١٦.َشِيَالِنْبَليِئيِط

.ْعِجْرٱِبَهْذٱُ:ْريَنْبَأُهَلَلاَقَف.َميِروُحَبَىلِإاَهَءاَرَويِكْبَيَو
.»َعَجَرَف
:١٨ليئومص١و١٩:١١و١٨:٢٠ليئومص١و٤٣:٣نيوكت
١٦:٥ص٢٧و٢٥

.ةضوافموألمأتالبًالاحيأِهِرْوَفْنِم
ِمل
َ
نأردقيفهرمأةنيهرضرألانأينعيُضْرَألٱَيِهْن

.دوادلاهيطعي
.رينبألسرمهنولئاقلاَنوُلوُقَي
ىلإليئارسإعيمجدرينأرينبأىلعيِعَمَكَدْهَعْعَطْقٱ
هاتأاملكنعوفعيوهتمدخيفهلبقينأدوادىلعودواد
.ةمواقملاونايصعلانم

يهوطقفاهلًابحسيلدواداهبلطَلُواَشِتْنِبَلاَكيِم
لواشتنباهنألًاضيأةيسايسةياغللبىلوالاهتأرما
اهيبأتيبعيمجعوجرىلعدعاسيدوادىلإاهعوجرو
.اهبعشو

كلذناكواهوخأوهوكلملاهنألَثَشوُبْشيِإَىلِإًالُسُر
تبهذف.همواقينأثشوبشيأردقيملوهريبدتورينبأملعب
.رينبأعم

ركذ)١٨:٢٥ليئومص١(َنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَنِمٍةَفْلُغِةَئِم
هنأركذيملوةجوزاهذخأيلهسفنبرطاخهنإورهملاعون
.بولطملانمرثكأىطعأ

ميلشروأنمقيرطلاىلعاهنأريغلوهجماهعقومَميِروُحَب
.)١٧:١٨و١٦:٥(نوتيزلالبجنمةبيرقوندرألاىلإ

رينبأرمأو.يطلف)٢٥:٤٤ليئومص١(يفوَليِئيِطْلَف
كلذىلعةقفشاذوهيمختىلإاوبرتقاامدنععوجرلابليئيطلف
ميرحىلإمضنتلةبهاذلالاكيمىلعًاضيأةقفشونيكسملا
ىدحإلبةديحولاهتأرماًالوأتناكامكنوكتالوكلملا
.تاريثكلاهئاسن

ْدَق:َليِئاَْرسِإِخوُيُشَىلِإَْريَنْبَأُمَالَكَناَكَو١٧«٢١-١٧
طَتُهَلْبَقاَمَوٍسْمَأُذْنُمْمُتْنُك

ْ
.ْمُكْيَلَعًاكِلَمَنوُكَيِلَدُواَدَنوُبُل

يِدْبَعَدُواَدِدَيِبِّـينِإ:َدُواَدِلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل.اوُلَعْفٱَنآلٱَف١٨
لَخُأ
ِّـ

لٱِدَيْنِمَليِئاَْرسِإيِبْعَشُص
ْ
يِدْيَأْنِمَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفًاضْيَأُْريَنْبَأَمَّـلَكَتَو١٩.ْمِهِئاَدْعَأِعيَِمج ،َنيِماَيْنِبِعِماَسَمِ
يفَمَّـلَكَتَيِلُْريَنْبَأَبَهَذَو يفًاضْيَأَدُواَدِعِماَسَمِ اَمِّـلُكِبَنُوْربَحِ
يفَنُسَح يفَوَليِئاَْرسِإُِنيْعَأِ ٢٠.َنيِماَيْنِبِتْيَبِعيَِمجُِنيْعَأِ
َعَنَصَف.ًالُجَرَنوُْرشِعُهَعَمَوَنُوْربَحَىلِإَدُواَدَىلِإُْريَنْبَأَءاَجَف

:َدُواَدِلُْريَنْبَأَلاَقَو٢١.ًةَميِلَوُهَعَمَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلِلَوَْريَنْبَألُدُواَد
ملٱيِدِّـيَسَىلِإُعَْمجَأَوُبَهْذَأَوُموُقَأ

،َليِئاَْرسِإَعيَِمجِكِلَْ
يِهَتْشَتاَمِّـلُكَبَسَحُكِلْمَتَو،ًادْهَعَكَعَمَنوُعَطْقَيَف
.»ٍمَالَسِبَبَهَذَفَْريَنْبَأُدُواَدَلَسْرَأَف.َكُسْفَن
ليئومص١و١٥:٢٨و٩:١٦ليئومص١و٨:٤ليئومص١
١١:٣٧كولم١و١٢و١٠ع٢١و١٠:٢٠

دوادعمهدهعبجومبهنمبولطملاءافوىلإرينبأرداب
.)١٦ع(لاكيمعمدوادىلإبهذاملبقكلذناكامبرو

:١٨ليئومص١و٢و١١:١مايأ١(َدُواَدَنوُبُلْطَت...ْمُتْنُك
الوللوألانمدواداوبلطاوناكبعشلاعيمجلعل.)٥
.رينبأ

كاذولوقلااذهباتكلاركذيالَدُواَدِلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل
هبورحيفدوادةعاجشنماذهاومهفبعشلانكلومالكلا
ةكلممتابثإنمسئيرينبأنأكشالو)١٩:٨ليئومص١(
.ثشوبشيإ

يف دحاوهنألهيأراولبقوهمالكاوعمسَنيِماَيْنِبِعِماَسَمِ
.مهنم

.نيماينبوليئارسإخويشنمًالُجَرَنوُْرشِعُهَعَمَو
.مهنيبوهنيبدوهعلاوداحتالاةمالعًةَميِلَوُدُواَدَعَنَص
ىلعًاكلمدوادةماقإلةمزاللارومألاربديلٍمَالَسِبَبَهَذ

.)٣-١١:١مايأ١(ًايمسرليئارسإعيمج

َنِماوُءاَجْدَقُبآوُيَوَدُواَدِديِبَعِباَذِإَو٢٢«٣٠-٢٢
لٱ
ْ
يفَدُواَدَعَمُْريَنْبَأْنُكَيَْملَو،ْمُهَعَمٍَةريِثَكٍةَميِنَغِباْوَتَأَوِوْزَغ ِ
ُبآوُيَءاَجَو٢٣.ٍمَالَسِبَبَهَذَفُهَلَسْرَأْدَقَناَكُهَّـنَأل،َنُوْربَح
جلٱُّلُكَو

ْ
ُنْبُْريَنْبَأَءاَجْدَق:َبآوُياُوَربْخَأَف.ُهَعَميِذَّـلٱِشَْي

ملٱَىلِإٍرْيَن
َىلِإُبآوُيَلَخَدَف٢٤.ٍمَالَسِبَبَهَذَفُهَلَسْرَأَفِكِلَْ

ملٱ
لَعَفاَذاَم:َلاَقَوِكِلَْ

ْ
ِمل.َكْيَلِإُْريَنْبَأَءاَجْدَقاَذَوُه؟َت

َ
اَذا

لَسْرَأ
ْ

َءاَجاَمَّـنِإُهَّـنَأٍرْيَنَنْبَْريَنْبَأُمَلْعَتَتْنَأ٢٥؟َبَهَذَفُهَت
لَمُيِل
ِّـ
٢٦.ُعَنْصَتاَمَّـلُكَمَلْعَيِلَوَكَلوُخُدَوَكَجوُرُخَمَلْعَيِلَوَكَق

ُهوُّدَرَفَ،ْريَنْبَأَءاَرَوًالُسُرَلَسْرَأَوَدُواَدِدْنِعْنِمُبآوُيَجَرَخَّـمُث
َنُوْربَحَىلِإُْريَنْبَأَعَجَراَّـَملَو٢٧.ُمَلْعَيَالُدُواَدَوِةَريِّـسلٱِرْئِبْنِم
لٱِطَسَوَىلِإُبآوُيِهِبَلاَم

ْ
لَكُيِلِباَب

ِّـ
يفَكاَنُهُهَبََرضَو،ًاِّرسُهَم ِ

طَب
ْ
َكِلٰذَدْعَبُدُواَدَعِمَسَف٢٨.ِهيِخَأَليِئاَسَعِمَدِبَتاَمَفِهِن
ِمَدْنِمِدَبَألٱَىلِإِّـبَّـرلٱىَدَليِتَكَلَْممَواَنَأٌءيِرَبِّـينِإ:َلاَقَف
لَف٢٩.ٍرْيَنِنْبَْريَنْبَأ

ْ
ِتْيَبِّـلُكَىلَعَوَبآوُيِسْأَرَىلَعَّـلِحَي

َىلَعٌزِكاَعَوُصَرْبَأَوٍلْيَسوُذَبآوُيِتْيَبْنِمُعِطَقْنَيَالَو،ِهيِبَأ
لٱ
ْ
خلٱُجاَتُْحمَوِفْيَّـسلٱِبٌطِقاَسَوِةَزاَّـكُع

ْ
ُبآوُيَلَتَقَف٣٠.ِزُْب

يفاَُمهاَخَأَليِئاَسَعَلَتَقُهَّـنَألَْريَنْبَأُهوُخَأُياَشيِبَأَو يفَنوُعْبِجِ ِ
حلٱ
ْ
.»ِبَْر

ألَا
َ
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ص٢٩:٦ليئومص١و٢٨:٦ةينثت٢٧:٨ليئومص١
كولم١و٩-٢١:٦ةينثت٢:٥كولمو١٠١و٢٠:٩و٢:٢٣
٢:٢٣ص١٣:٤٦نييوال٣٣-٢:٣١

وزغيلبآويلسرأدوادناكامبرِوْزَغْلٱَنِماوُءاَج
ىلإرينبأىتأاملًابئاغبآوينوكيفمهريغوأةقلامعلا

نسحتسيالهنأهملعلبآوينمدوادفاخدقو.نوربح
ىلعلديةريثكةمينغباوتأمهنألوقلاو.رينبأعمقافتالا
.بآويعوجرلبقبهذورينبأاهئانثأيفىتأةليوطةبيغ

رمألامتككلملانألبآويظاتغاِكِلَْملٱَىلِإُبآوُيَلَخَدَف
ناكهنألرينبأضغبأو.هشيجدئاقوهئابسنأنموهوهنع
هنأفاخوهدسحهنأكشالو.ليئاسعهاخألتقدق
.ةدشوةراسجبكلملاعمملكتفدوادشيجسيئرريصي

طقفهسفنىلعفخيملورينبأقدصيملَكَقِّـلَمُيِلَءاَج
.ةكلمملاوكلملاىلعًاضيألب

نمةبيرقاهنأالإلوهجماهعقومِةَريِّـسلٱِرْئِبْنِمُهوُّدَرَف
نعدعبتاهنأسوفيسويلاق.ميانحمقيرطىلعنوربح
نمدصقلانأرينبأنظو.ليمفصنونيليمنوربح
.ةيبحلاةضوافملاهعاجرإ

ًافوقسمناكملااذهناكامبر)١٨:٢٤(ِباَبْلٱِطَسَوَىلِإ
يلخادبابنمهنمجرُخيويجراخلابابلانمهيلإلخدُي
اذهيفرينبأبآويلبقتساف.دوعقناكمناكوةنيدملاىلإ
.يّرسلامالكلايعاديهيلإهبلاموناكملا

يفرذعلاضعبرينبألناك)٢٣-٢:١٨(َليِئاَسَعِمَدِب
هنيميىلإليمينأهللاقهنألهعبتيناكيذلاليئاسعلتق
وألُتقَينأامإنيّرشنيبرينبأراصفأشيملفهلامشىلإوأ
.لَتقُي

عنصورينبألبقتسادقدوادناكيِتَكَلَْممَواَنَأٌءيِرَبِّـينِإ
ىلعهنمتئارينبأناكو.مالسبهقلطأوهدهاعوةميلوهل
لكدوادنعدعبُييسايسطلغوةنايخمظعأهلتقفهسفن
ناكولهنألةءاربلالكًائيربنكيملدوادنكلو.ليئارسإ
عقيملوهعنقأناكامبرللوألايفهدصاقمنعبآويربخأ
.ثداحلااذه

ةفيخملاةنعللاهذهبدواددارأَبآوُيِسْأَرَىلَعَّـلِحَيْل
بلطو.رينبأهلتقيفبآويقفاويملهنأبعيمجللحيرصتلا
ملكتينأهريغبقيليهنأهنمجتنتسنالنيبنذملاةازاجمكلملا
.مالكلااذهلثم

.)١٣-١٥:١نييوال(ٍلْيَسوُذ
.)٤٦و١٣:٤٥نييوال(ُصَرْبَأ
ىلعهيخأعمًاقفتمناكياشيبأنأجتنتسنُياَشيِبَأ

.رينبألتق

ِجلَوَبآوُيِلُدُواَدَلاَقَف٣١«٣١،٣٢
َ
يِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعيِم

ملٱِباوُقَّـطَنَتَوْمُكَباَيِثاوُقِّـزَم:ُهَعَم
لٱَوِحوُسُْ

ْ
َ.ْريَنْبَأَماَمَأاوُمِط

ملٱُدُواَدَناَكَو
يفَْريَنْبَأاوُنَفَدَو٣٢.ِشْعَّـنلٱَءاَرَوِيشْمَيُكِلَْ ِ

ملٱَعَفَرَو.َنُوْربَح
ُعيَِمجىَكَبَوَ،ْريَنْبَأِْربَقَىلَعىَكَبَوُهَتْوَصُكِلَْ

.»ِبْعَّـشلٱ
١١:٣٥ةاضقو٣٧:٣٤نيوكت

بدنيفبعشلاعمكرتشينأهمزلأَبآوُيِلُدُواَدَلاَق
مدنوأطخأهنأبفارتعاكهلمعناكفهلتقناكيذلارينبأ
.بعشلامامألجخهنأكشالف.هتئيطخىلع

ىلعسبلُيرعشنمجيسنوهوحسمعمجِحوُسُْملٱ
.نزحلاىلعةمالعوأدسجللًارهقندبلا

نألاهبفصُودوادلةفصكلملاِيشْمَيُكِلَْملٱُدُواَدَناَكَو
.اهلكةكلمملانعةباينلابوًايمسرناكهيشم

يفَْريَنْبَأاوُنَفَد يتلانيماينبضرأيفسيلوَنوُْربَحِ
يفو.تقولاكلذيفدوادكلمدودحنعةجراختناك
ةنيدمذئتقوتناكوبوقعيوقاحسإوميهاربإنفُدنوربح
.كلملا

ملٱاَثَرَو٣٣«٣٩-٣٣
َقَْمحَأِتْوَمَكْلَه:َلاَقَوَْريَنْبَأُكِلَْ

َْملَكَالْجِرَو،ِْنيَتَطوُبْرَماَنوُكَتَْملَكاَدَي٣٤ُ؟ْريَنْبَأُتوُمَي
يفاَعَضوُت ِمْثِإلٱيِنَبَماَمَأِطوُقُّسلٱَك.ٍساَحُنِلِسَالَسِ

طَقَس
ْ

ُعيَِمجَءاَجَو٣٥.ِهْيَلَعَنوُكْبَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَداَعَو.َت
طُيِلِبْعَّـشلٱ

ْ
:ُدُواَدَفَلَحَف.ٌراََهنُدْعَبَناَكَو،ًازْبُخَدُواَداوُمِع

ًائْيَشْوَأًازْبُخُقوُذَأُتْنُكْنِإُديِزَياَذَكٰهَوُهللاٱَِيلُلَعْفَياَذَكٰه
َنُسَحَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجَفَرَعَف٣٦.ِسْمَّـشلٱِبوُرُغَلْبَقَرَخآ

يف ملٱَعَنَصاَمَّـلُكَّـنَأاَمَك،ْمِهِنُيْعَأِ
يفًانَسَحَناَكُكِلَْ ُِنيْعَأِ

يفَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوِبْعَّـشلٱُّلُكَمِلَعَو٣٧.ِبْعَّـشلٱِعيَِمج ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
ملٱَنِمْنُكَيَْملُهَّـنَأِمْوَي

َلاَقَو٣٨.ٍرْيَنِنْبَْريَنْبَأُلْتَقِكِلَْ
ملٱ
لٱَطَقَسًاميِظَعَوًاسيِئَرَّـنَأَنوُمَلْعَتَالَأ:ِهِديِبَعِلُكِلَْ

ْ
يفَمْوَي ِ

لٱاَنَأَو٣٩؟َليِئاَْرسِإ
ْ
ِءَالُؤٰهَو،ًاكِلَمٌحوُسَْممَوٌفيِعَضَمْوَي

ِّـَّـرشلٱَلِعاَفُّبَّـرلٱيِزاَُجي.يِّـنِمىَوْقَأَةَيوَُرصوُنَبُلاَجِّـرلٱ
.»ِهِّـَرشَك

٣:١٧ليئومص١و١٢:١٧ص٣٥:٢٥مايأ٢و١:١٧ص
٧-١٩:٥ص١٣:٧مايأ٢و٢٩:١مايأ١و١:١٢ص
٣٤-٢:٣٢كولم١و

محَأِتْوَمَكْلَه
َْ
ملوقمحأكتامهنأيأيباجيإلاؤسَق

.سأبرابجكبرحلايفتمي
ةدراطملاىلعوألاتقلاىلعًارداقناكِْنيَتَطوُبْرَماَنوُكَتَْمل
يأ»مثإلاينبمامأ«طقسوفيعضلجرهنأكلتقهنكلو

ألَا
َ
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ةليوطةاثرملاتناكامبرو.نيبراحملامامأسيلوةنايخلاب
.طقفرارقلاانهروكذملاو

دوادةاثرماوعمسامنيحَنوُكْبَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَداَعَو
.ةرثؤملا

هيلعاوحلأنوريثكَدُواَداوُمِعْطُيِلِبْعَّـشلٱُعيَِمجَءاَجَو
لكألانعهعانتماناكوضفرفمهاولكأامنيحلكأيل
.عيمجلادنعًافورعم

هكلمةدملكيفبآوينمبعتٌفيِعَضَمْوَيْلٱاَنَأَو
ًادئاقناكهنألهنعينغتسينأالوهلمتحينأردقيملهنأل
هنأنظياملمعيًانايحأناكهنكلوًانيمأًامداخوًاردتقم
عمو.)٨-١٩:١و١٤و١٨:٥(هبهرمأيامالكلملاقفاوي
نعريغتيملبعشلاعيمجمامأًاديدشًاخيبوتهخبوكلملانأ
نعًايتقوفقوتهلعلو.هدادبتسانعالوكلمللهتنامأ
.)٨-١١:٦مايأ١(هيلإعجرمثشيجلاةسائر

دئاوف
نودلاولاامأوبرلاتاكربمظعأنمنينبلاةرثك.١

مهدالوأاوبريمثةرهاطةجيزاوجوزتينأمهيلعف
-٢ع(حرفللالنزحللنونبلاناكالإوبرلاةفاخمب
.)٦و١:٥كولم١و١٨:٣٣و١٣صرظنا٥
رظنا٢٧ع(نوكلهيفيسلابفيسلابنوذخأينيذلا.٢

٢:٣٢(.
ع(ةنامألاوقدصلابهيلعفيقيقحلارابتعالايهتشينم.٣

٣٦(.
نكلوبرلاةمدخيفنيلماكلاريغمادختسانمدبال.٤

.)٣٧ع(مهببسبمالتالةمدخلا
.)٣٨ع(هريغيفلئاضفىرينألضافلاتافصنم.٥
ع(هئابرقأمادختسانمسرتحينأسيئرلكىلع.٦

٣٩(.

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يفَتاَمْدَقَْريَنْبَأَّـنَأَلُواَشُنْبٱَعِمَساَّـَملَو«١ َنُوْربَحِ
.»َليِئاَْرسِإُعيَِمجَعاَتْرٱَو،ُهاَدَيْتََختْرٱ

٤:٤ارزع٣:٢٧ص

نمعونهمساركذمدعوثشوبشيإوهوَلُواَشُنْبٱ
.راقتحالا

.ًاردتقمًادئاقوهشيجسيئرناكرينبأنألُهاَدَيْتََختْرٱ
لكنمفاخيراصفرينبأةنايخروهظلًاضيأهاديتختراو
.هبعشوهشيجداوق

دوادىلإزاحناومهكرتمهدئاقنألَليِئاَْرسِإُعيَِمجَعاَتْرٱَو
.دوادلمعياذامدعباوفرعيملولتُقمث

ُمْسٱ،ٍةاَزُغاَسيِئَرِنَالُجَرَلُواَشِنْبالَناَكَو٢«٢،٣
لٱ
ْ
لٱَنوُّمِراَنْبٱ،ُباَكَرِرَخآلٱُمْسٱَوُةَنْعَبِدِحاَو

ْ
يِنَبْنِمِّـِيتُوريِئَب

َبَرَهَو٣.َنيِماَيْنِبِلْتَبِسُحَتُوريِئَبَّـنَأل(َنيِماَيْنِب
لٱ
ْ
لٱاَذٰهَىلِإَكاَنُهاوُبَّـرَغَتَوَمِياَّـتَجَىلِإَنوُّيِتُوريِئَب

ْ
.»)ِمْوَي

١١:٣٣ايمحن١٨:٢٥عوشي٩:١٧عوشي

مهلعطقفعوشياوشغنيذلانيينوعبجللتوريئبتناك
:١٨عوشي(نيماينبلمهندمتيطعُأو)٩صعوشي(ًادهع
لواشلتقاملمياّتجىلإاوبرهنييتوريئبلانأنونظملاو)٢٥
نأًاضيأنونظملاو.)٢١:١ليئومص٢(نيينوعبجلانمًاسانأ
:٢٢ليئومص١(نييماينبللمهكالمأيطعينأمهلتقيفهتياغ
ادارأامبرثشوبشيإةمدخيفاناكنإوباكروةنعبو)٧
.مياّتجعقومفرعنالو.لواشتيبنماومقتنيلهلتق

لسننماناكباكرهاخأوةنعبنأةصالخلاو
نيينوعبجلاندمىدحإتوريئبنمامهلصأونييناعنكلا
.مياّتجيفامهنكسمو

َناَك،ِنْيَلْجِّـرلٱُبوُْرضَمٌنْبٱَلُواَشِنْبَناَثاَنوُيِلَناَكَو«٤
ْنِمَناَثاَنوُيَوَلُواَشَِربَخِءيَِجمَدْنِعٍنيِنِسِسَْمخَنْبٱ
َبُرْهَتِلًةَِعْرسُمْتَناَكاَّـَملَو.ْتَبَرَهَوُهُتَيِّـبَرُمُهْتَلَمَحَف،َليِعَرْزَي
.»ُثَشوُبيِفَمُهُمْسٱَو.َجَرْعَأَراَصَوَعَقَو

٤-٣:١ليئومص١و٦و٩:٣ص

الإلواشلسننمقبيملهنأنايبلانهثشوبيفمركذ
جرعأناكيذلاثشوبيفموهلتقأبنيتأيسيذلاثشوبشيإ
.ًاكلمنوكينأردقيملف

.)٣١صليئومص١(َليِعَرْزَيْنِمَناَثاَنوُيَوَلُواَشَِربَخ
ًاثراوّدُعلاهالولهنألةمحرهتبيصمتراصَجَرْعَأَراَصَو

.لتُقوكلملل
.لعبيرم)٨:٣٤مايأ١(يفُثَشوُبيِفَم

لٱَنوُّمِراَنْبٱَراَسَو٥«٨-٥
ْ
،ُةَنْعَبَوُباَكَر،ِّـِيتُوريِئَب

َةَمْوَنٌمِئاَنَوُهَوَثَشوُبْشيِإِتْيَبَىلِإِراَهَّـنلٱِّـرَحَدْنِعَالَخَدَو
لٱِطَسَوَىلِإَالَخَدَف٦.َِةريِهَّـظلٱ

ْ
ُهاَبََرضَو،ًةَطْنِحاَذُخْأَيِلِتْيَب

يف طَبِ
ْ
اَمِِهلوُخُدَدْنِعَف٧.ُهوُخَأُةَنْعَبَوُباَكَرَتَلْفَأَّـمُث.ِهِن

لٱ
ْ
يفِهِرِيَرسَىلَعًاعِجَطْضُمَوُهَناَكَتْيَب ِخمِ

ْ
ُهاَبََرضَفِهِمْوَنِعَد

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يفاَراَسَوُهَسْأَراَذَخَأَو،ُهَسْأَراَعَطَقَوُهَالَتَقَو لٱِقيِرَطِ
ْ
ِةَبَرَع

،َنُوْربَحَىلِإَدُواَدَىلِإَثَشوُبْشيِإِسْأَرِباَيَتَأَو٨.ُهَّـلُكَلْيَّـللٱ
لِلَالاَقَو

ْ
يِذَّـلٱَكِّـوُدَعَلُواَشِنْبَثَشوُبْشيِإُسْأَراَذَوُه:ِكِلَم

طَيَناَك
ْ
ملٱيِدِّـيَسِلُّبَّـرلٱىَطْعَأْدَقَو.َكَسْفَنُبُل

ًاماَقِتْنٱِكِلَْ
يف لٱاَذٰهِ

ْ
.»ِهِلْسَنْنِمَوَلُواَشْنِمِمْوَي

:٢٥و٢٤:٤ليئومص١و٢:٢٩ص٢:٢٣ص٢:٨ص
٢٩

ناكذإةصرفلاامنغتساِةَريِهَّـظلٱَةَمْوَنٌمِئاَنَوُهَو
نكسملناكهنأكشالودحأهدنعسيلوًامئانثشوبشيإ
نيفورعماناكباكروةنعبنكلوسراحوباّوبثشوبشيإ
ضّرعتيملتيبلانمةطنحلاىلإةجاحبامهنأامعزامنيحو
.دحأامهل

.)٢:٢٩(ِةَبَرَعْلٱ
.ًاليم٧٥وحناهلكةفاسملاوَنوُْربَحَىلِإ
دوادسفنبلطيلواشهوبأناكَكَسْفَنُبُلْطَيَناَك
.دوادلتقناكامبرهبورحيفثشوبشيإرصتناولو

.ىوقتلاظافلأرارشألاظفليامًاريثكُّبَّـرلٱىَطْعَأْدَق

َنوُّمِرْيَنْبٱ،ُهاَخَأَةَنْعَبَوَباَكَرُدُواَدَباَجَأَف٩«١٢-٩
لٱ
ْ
١٠ٍقيِضِّـلُكْنِمِيسْفَنىَدَفيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ِّـِيتُوريِئَب
يفَناَكَوُلُواَشَتاَمْدَقاَذَوُه:ًالِئاَقَِينَربْخَأيِذَّـلٱَّـنِإ ْيَنْيَعِ
لَتَقَوِهْيَلَعُتْضَبَقٍِّـرشَبُمَكِهِسْفَن

ْ
يفُهُت ُهُتْيَطْعَأَكِلٰذ.َغَلْقِصِ

حلٱِبْمَكَف١١.ًةَراَشِب
ْ
ًالُجَرِنَالُتْقَيِناَيِغاَبِنَالُجَرَناَكاَذِإِّـيَِر

يفًاقيِّـدِص طَأاَمَأَنآلٱَف!ِهِرِيَرسَىلَعِهِتْيَبِ
ْ
ْنِمُهَمَدُبُل

لٱُدُواَدَرَمَأَو١٢؟ِضْرَألٱَنِماَمُكُعِزْنَأَواَمُكيِدْيَأ
ْ
لِغ
ْ
َناَم

لٱَىلَعاَُمهوُقَّـلَعَواَمُهَلُجْرَأَواَمَُهيِدْيَأاوُعَطَقَو،اَُمهوُلَتَقَف
ْ

يفِةَْكِرب ِ
يفُهوُنَفَدَوُهوُذَخَأَفَثَشوُبْشيِإُسْأَراَّـمَأَو.َنُوْربَح ْريَنْبَأِْربَقِ

َ
يف .»َنُوْربَحِ
٩:١٢رومزمو٩:٥نيوكت١٥و٤و١:٢ص١:٢٩كولم١

٣:٣٢ص١:١٥ص

الفبرلاىلعدوادلاكتاناكِيسْفَنىَدَفيِذَّـلٱُّبَّـرلٱ
لتقنسحتسيملف.هيخأوةنعبكرارشأةدعاسمهمزلي
برلانأقدصلبثشوبشيإلتقالورينبألتقالولواش
.هذهكلئاسوالبهدعوبسحًاكلمهلعجينأردقي

يفُهُتْلَتَق .)١:١٥(َغَلْقِصِ
ىنعمبقيّدصلجروهوثشوبشيإيأًاقيِّـدِصًالُجَر
امهنمتئالبهلتقبجوتسيهيخأوةنعبعمًائيشلمعيملهنأ
.هلةنامألابارهاظتامهو

التقاهبيتلايديألااَمُهَلُجْرَأَواَمَُهيِدْيَأاوُعَطَق
.نوربحىلإايتأوابرهاهبيتلالجرألاوثشوبشيإ

نمفهبلوعفمريغنم»اوقلع«لصألايفاَُمهوُقَّـلَعَو
.نيتثجلااوقلعمهنأوأامهلجرأوامهيديأاوقلعمهنألمتحملا

يفِةَكِْربْلٱَىلَع ةنيدملالهألكناكيذلاناكملاَنوُْربَحِ
رسُيملدوادنأاوفرعيوءالؤهىرييكلءاماوقتسيلهنوتأي
.هوخأوةنعبهلعفامب

يفُهوُنَفَدَو نأنوردقياملكهلاولمعيأَْريَنْبَأِْربَقِ
.ماركإلانمهولمعي

دئاوف
باعتأنوفرعينوليلقوكلملاوةطلسلانوبحينوريثك.١

.)١ع(مهنازحأوكولملا
ةقادصالوةيسفنلاتاياغلاباحصأىلعلاكتاال.٢

.)٢ع(هللانوفاخينيذلايفالإةيقيقح
ع(مهلبنذالوةميظعبئاصممهبيصتدالوألاضعب.٣

.)٩ص(ريخلاىلإبئاصملاهذهلوحتتًانايحأو)٤
لوقيوىوقتلايعّدينأهسفنةئيشملمعينملزوجيال.٤

.)٨ع(هللاةئيشملمعهنأ

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

َنُوْربَحَىلِإَدُواَدَىلِإَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأُعيَِمجَءاَجَو١«٥-١
،ُهَلْبَقاَمَوِسْمَأُذْنُمَو٢.ُنْحَنَكُْمَحلَوَكُمْظَعاَذَوُه:َنيِلِئاَق
ُختَتْنَأَتْنُكْدَق،اَنْيَلَعًاكِلَمُلُواَشَناَكَنيِح

ْ
ُلِخْدُتَوُجِر

،َليِئاَْرسِإيِبْعَشىَعْرَتَتْنَأ:ُّبَّـرلٱَكَلَلاَقْدَقَو.َليِئاَْرسِإ
ِخوُيُشُعيَِمجَءاَجَو٣.َليِئاَْرسِإَىلَعًاسيِئَرُنوُكَتَتْنَأَو
ملٱَىلِإَليِئاَْرسِإ

ملٱَعَطَقَف،َنُوْربَحَىلِإِكِلَْ
ًادْهَعْمُهَعَمُدُواَدُكِلَْ

يف ٤.َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمَدُواَداوُحَسَمَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأَنُوْربَحِ
.ًةَنَسَنيِعَبْرَأَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِثَالَثَنْبٱُدُواَدَناَك
يف٥ يفَو.ٍرُهْشَأَةَّـتِسَوٍنيِنِسَعْبَساَذوَُهيَىلَعَكَلَمَنُوْربَحِ ِ
َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَعًةَنَسَنيِثَالَثَوًاثَالَثَكَلَمَميِلَشُروُأ
.»اَذوَُهيَو
١٦و١٣و١٨:٥ليئومص١و١٩:١٣ص٣-١١:١مايأ١

٣:٢١ص٢٥:٣٠ليئومص١و٤٩:٢٤نيوكتو٧:٧ص
٤:٣ددعو٤١:٤٦نيوكت١٦:١٣ليئومص١و٢:٤ص
٢:١١ص٢٦:٣١مايأ١و٢:١١كولم١و٣:٢٣اقولو

لواشلسننمٌدحأقبيملفلواشنبثشوبشيإلتُق
تفتلاف.جرعأوةنس١٢وحنهرمعدلووهوثشوبيفمالإ

امو.مهيلعًاكلمهتماقإىلعاوقفتاودوادىلإليئارسإعيمج
ناكهنأًايناث.ًابيرغسيلومهدحأهنأًالوأكلذىلعمهلمح

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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هبختناوهنّيعناكبرلانأًاثلاث.حجنوبرحلايفمهدئاق
مايأ١(بعشلانمنوريثكرضحو.ليئارسإباونخويشلا
ذهدئاوفنمو٣٥٠٠٠٠وحنمهددع)٤٠-١٢:٢٣
اولكأمهنإفةيوخألاةبحملاةدايزًالوأ.ميظعلاعامتجالا
برلابةقثلاةدايزًايناث.ًاضعبمهضعباوفاضأوًاعماوبرشو
طاشنوحالسمهلونوريثكمهنأاوأرمهنألمهسوفنبوكلملابو
ضعبوأطبسناكفميدقلايفامأو.برحللدادعتساو
يفنكلونودعاقتيطابسألاةيقبونوبراحيطابسألا
.ةدحاوةكلمموًادحاوًابعشاوراصنوربحيفمهعامتجا
نييعتبًاكلمراصفةيمسرةقيرطبًاكلمدوادنييعتًاثلاث
.ًاضيأبعشلاعيمجنمباختنالابوبرلا

ىلعطّلستامدنعفسويرمعوهوًةَنَسَنيِثَالَثَنْبٱ
عرشيناكنيحيواللارمعو)٤١:٤٦نيوكت(رصمضرأ

.ريشبتلايفأدتباودمتعانيحعوسيرمعوةمدخلايف

ملٱَبَهَذَو٦«١٠-٦
َىلِإَميِلَشُروُأَىلِإُهُلاَجِرَوُكِلَْ

لٱ
ْ
اَماَنُهَىلِإْلُخْدَتَال:َدُواَدِلاوُلاَقَف.ِضْرَألٱِناَّـكُسَنيِّـيِسوُبَي
لٱِعِزْنَتَْمل

ْ
لٱَوَناَيْمُع

ْ
٧.)اَنُهَىلِإُدُواَدُلُخْدَيَالْيَأ(.َجْرُع

ُدُواَدَلاَقَو٨.)َدُواَدُةَنيِدَمَيِه(َنْوَيْهِصَنْصِحُدُواَدَذَخَأَو
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱُبِْرضَييِذَّـلٱَّـنِإ:ِمْوَي

ْ
لٱَىلِإُغُلْبَيَوَنيِّـيِسوُبَي

ْ
ِةاَنَق

لٱَو(
ْ
لٱَوِجْرُع

ْ
ملٱِيْمُع

:َنوُلوُقَيَكِلٰذِل)َدُواَدِسْفَنْنِمَنيِضَغْبُْ
لٱِلُخْدَيَال

ْ
يفُدُواَدَماَقَأَو٩.ُجَرْعَأْوَأىَمْعَأَتْيَب حلٱِ

ْ
ِنْصِ

لٱَنِمًاريِدَتْسُمُدُواَدىَنَبَو.»َدُواَدَةَنيِدَم«ُهاَّـمَسَو
ْ
لَق
ْ
ِةَع

جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱَوًامِّـظَعَتُمُدَياَزَتَيُدُواَدَناَكَو١٠.ًالِخاَدَف
ْ
ِدوُُن

.»ُهَعَم
ص١:٢١ةاضقو١٨:٢٨و١٥:٦٣عوشي٩-١١:١٤مايأ١
٢٤و٩:١٥كولم١و٧ع٩:٢٤و٢:١٠كولم١و١٦و٦:١٢

٣:١ص

اذوهيلةقفاومةدعاقتناكنإونوربحنألَميِلَشُروُأ
امأو.ًاعماذوهيوليئارسإةكلممةبصقنوكتلةقفاومتسيل
اذوهيمختىلعاهنألهوجولالكنمةقفاومتناكفميلشروأ
:٤٨رومزم(ةعفترميهوًادجًاعينماهعقومناكونيماينبو
يفميلشروأبلطا()١٢٥:٢رومزم(لابجاهلوحو)٢
.)باتكلاسوماق

ينودأمهكلملتُقنييناعنكلانمةليبقَنيِّـيِسوُبَيْلٱ
لبميلشروأنماودرطُيملمهنكلوعوشينامزيفقداص
:١ةاضقو١٥:٦٣عوشي(نيينيماينبلاواذوهيينبعماونكس
:٢٤(مهنصحدوادذخأامدعبىتحميلشروأيفاوقبو)٢١
.)٣:١مايأ٢و١٨-١٦

ًادجًاعينمنصحلاناكَجْرُعْلٱَوَناَيْمُعْلٱِعِزْنَتَْملاَم
لكتافةخماشاهروخصومدق٨٠٠اهضعبقمعةيدوأهلوحو

ولونيلئاقهلاجرودوادباوردزاومهنصحىلعنويسوبيلا
.لخدينأدوادردقيالجرعونايمعنوعفادملاناك

يداولانمضرألاتحتقفنناكامبرِةاَنَقْلٱَىلِإُغُلْبَيَو
قفنلايفسانأراساذإهنأىأرواذهدوادفرعفقوفىلإ
برضييذلالاقو.نصحلالخادىلإاولصينأمهنكمي
ركذيملوةلمجلالمكتملانهو.ةانقلاىلإغلبيونييسوبيلا

)١١:٦مايأ١(يفةلمجلاةلمكتىرناننكلورصتنملاءازج
َراَصَف،َةَيوَُرصُنْبٱُبآوُيًالَّـوَأَدِعَصَف.ًادِئاَقَوًاسْأَرُنوُكَي«
.»ًاسْأَر

نايمعنكيملهنأنظُيُجَرْعَأْوَأىَمْعَأَتْيَبْلٱِلُخْدَيَال
نوعفادملاناكولومهلوقىنعمونييسوبيلانصحيفجرعو
نصحلايفسيلهنأفرعدوادلعلو.خلاًاجرعوًانايمع
نيضغبملالاقلبجرعلاويمعلاضغبُيملوهوجرعويمع
لثملاو.قباسلانييسوبيلالوقىلعءانبودوادسفننم
دوادنوبحيبعشلاناك.طمنلااذهىلعرسفيانهروكذملا
نولوقياوذخأفهلامعأوهلاوقأيفلاثمألااوبرضينأاوبحأو
تيبلالخديالًاتيبلخديجرعأوأىمعأاوأراملك
.هسفننمنوضغبملامهنأدوادلوقلًاراكذتجرعأوأىمعأ
جرعألاوأىمعألاعنمينوناقعضواذهنمجتنتسنالو
.هريغوأبرلاتيبىلإلوخدلانع

نامزلبقةينبمنوصحوأروسوأةعلقيهوِةَعْلَقْلٱ
ىنبدوادو.)٣٢:٥مايأ٢(نصحلاظفحاهتياغدواد
.اهيفهلاجرووهنكسونصحلادنعوةعلقلالخادنكاسم
دقوةنيدملارئاسدّدجبآوينأ)١١:٨مايأ١(يفليقو
.رينبأهلتقدعبدوادحلاص

ىلعوءامسلايفدونجلاهلإُهَعَمِدوُنُْجلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱَو
هعمنملكفلكلاطباضلاوءيشلكىلعرداقلاوضرألا
ىلعو.ًاكولعصوأناكًاكلمحاجنمظعأحجنيدونجلاهلإ
برلاعموهنوكينأهعمبرلانوكينأديرينملك
.ءيشلكقوفهدجمبلطيوهرماوأعيطيوهتدارإفرعيو

ٍزْرَأَبَشَخَوَدُواَدَىلِإًالُسُرَروُصُكِلَمُمَاريِحَلَسْرَأَو«١١
.»ًاتْيَبَدُواَدِلاوُنَبَفَنيِئاَّـنَبَوَنيِراَّـجَنَو
٣رومزمناونع١٩و١٠و٥:٢كولم١و١٤:١مايأ١

يفوامهلًاقيدصوناميلسودوادلًارصاعمناكُماَريِح
امو.هتياغاهانغغلبوحالفلاورخفلاجوأروصتغلبهنامز
نمرابتعالانمهيلعدوادلصحامىلعلديماريحهلسرأ
نألةيعيبطةقالعنيتكلمملانيبناكو.ةرواجملاكلامملا
ىلعاهعقوموروصنألىرخألاىلإةجاحبتناكامهنمالك
لالغنمهبشأاموتيزلاوةطنحلاىلإجاتحترحبلاطش
ةكلمموديعبلاقرشلاىلإاهتراجتلًاقيرطًاضيأجاتحتوضرألا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نامزيفو.تاعونصملاورحبلاتادراوىلإتجاتحاليئارسإ
)١:٩سوماع(ةقادصلاهذهتلازدقتناكسوماعيبنلا
.)باتكلاسوماقيفروصبلطا(

تّرماذإونوللارفصأوهوريهشلانانبلزرأٍزْرَأَبَشَخ
ةدمىقبيفسوسلاهلكأيالقاذملاّرموهوّرمحامايألاهيلع
رهاظلاو.ةمخفلاتايانبللقفاوي.ةفآهيرتعتنأنودةليوط
كشالو.زرألاهيفيذلانانبللبجنمءزجروصلناكهنأ
نانبليفةفلتخمنكامأيفةرثكبزرأميدقلايفناكهنأ
ماريحةثعبنأحجرألاو)باتكلاسوماقيفزرأبلطا(
.)٢٠-١٧(يفةروكذملانيينيطسلفلاةبراحمدعبتناك

،َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُهَتَبْثَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأُدُواَدَمِلَعَو«١٢
لُمَعَّـفَرْدَقُهَّـنَأَو

ْ
.»َليِئاَْرسِإِهِبْعَشِلْجَأْنِمُهَك

دعبةنسنيرشعنموحنهيلعىضمدقناكُدُواَدَمِلَع
نوربحيفهحسمدعبنينسرشعوحنومحلتيبيفهحسم
.برلادعولينناميإوربصبرظتناةليوطلاةدملاهذهيفو

لجألسيلهعفربرلانأدوادملعِهِبْعَشِلْجَأْنِم
ًالوأمداخوهيقيقحلاكلملانألبعشلالجأللبهسفن
.هبعشلمثبرلل

ْنِمًءاَسِنَوَيِراََرسًاضْيَأُدُواَدَذَخَأَو١٣«١٦-١٣
َنوُنَبَدُواَدِلًاضْيَأَدِلُوَف،َنُوْربَحْنِمِهِئيَِجمَدْعَبَميِلَشُروُأ
يفُهَلاوُدِلُوَنيِذَّـلٱُءاَمْسَأِهِذٰهَو١٤.ٌتاَنَبَو :َميِلَشُروُأِ
ُجَفاَنَوُعوُشيِلَأَوُراَحْبِيَو١٥ُناَمْيَلُسَوُناَثاَنَوُباَبوُشَوُعوُّمَش
.»ُطَلَفيِلَأَوُعاَديِلَأَوُعَمَشيِلَأَو١٦ُعيِفاَيَو
٨-٣:٥مايأ١و٣:٩مايأ١و١٧:١٧ةينثت

:٣مايأ١(يرارسلاينبادعاممهانهنروكذملانونبلا
مايأ١(عبشثبدالوأناميلسوناثانوبابوشوعومشناك)٩
)٣:٣١اقول(يفعوسيفالسأنيبروكذمناثانو)٣:٥
)٩-٣:١مايأ١(يفءامسألاو)١:٦ىّتم(يفناميلسو
ةباتكيفطبضلامدعنمكلذوةريغتماهفورحضعب
.ًاميدقءامسألا

لٱَعِمَسَو١٧«٢١-١٧
ْ
َدُواَداوُحَسَمْدَقْمَُّـهنَأَنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱُعيَِمجَدِعَصَف،َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَم
ْ
َىلَعاوُشِّـتَفُيِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

حلٱَىلِإَلَزَنُدُواَدَعِمَساَّـَملَو.َدُواَد
ْ
َءاَجَو١٨.ِنْصِ

لٱ
ْ
يفاوَُرشَتْنٱَوَنوُّيِنيِطْسِلِف ُدُواَدَلَأَسَو١٩.َنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَوِ
لٱَىلِإُدَعْصَأَأ:ِّـبَّـرلٱَنِم

ْ
َلاَقَف؟يِدَيِلْمُهُعَفْدَتَأ؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱُعَفْدَأًاعْفَدِّـينَألْدَعْصٱ:َدُواَدِلُّبَّـرلٱ
ْ
٢٠.َكِدَيِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ِدَق:َلاَقَو،َكاَنُهُدُواَدْمَُهبََرضَوَميِصاَرَفِلْعَبَىلِإُدُواَدَءاَجَف
ملٱِماَحِتْقٱَكيِماَمَأيِئاَدْعَأُّبَّـرلٱَمَحَتْقٱ

ْ
َمْسٱاَعَدَكِلٰذِل.ِهاَيِ

ملٱَكِلٰذ
ْمُهَماَنْصَأَكاَنُهاوُكَرَتَو٢١.»َميِصاَرَفَلْعَب«ِعِضْوَْ

.»ُهُلاَجِرَوُدُواَداَهَعَزَنَف
١٤:٥نيوكت١١:١٦مايأ١و٢٣:١٤ص٢٩:١ليئومص١
:٢ص٢٣:٢ليئومص١و١٨:١٦و١٧:١٥و١٥:٨عوشيو
١٤:١٢مايأ١و٢٨:٢١ءايعشإ١

ىلعًاكلمدوادحسميفاوأرَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُعيَِمجَدِعَص
اودحتاليئارسإعيمجنألمهيلعًاديدجًارطخليئارسإعيمج
دوادنأامبرو.مهدنعفورعمبرحلايفهرادتقاوهب

امدنعونيينيطسلفللًاعضاخناكنوربحيفناكامنيح
.مهاصعميلشروأيفًاكلمراص

نأجتنتسنِنْصِْحلٱَىلِإَلَزَن...َدُواَدَىلَعاوُشِّـتَفُيِل
يفًاكلمهوحسمنيذلاليئارسإينبنمةميظعلاةعامجلا

نأالإمهنكامأىلإاوعجر)٤٠-١٢:٢٣مايأ١(نوربح
نصحذخأوميلشروأىلعمجهنيحهعماودعصمهضعب
عمنكيملنيينيطسلفلامودقربخعمساملو.نييسوبيلا
نيينيطسلفلامواقينأردقيملذإفصاخلاهسرحالإدواد
دوادنعنوينيطسلفلاشتفو.ميدقلاهنصحمالدعىلإلزن
.ميلشروأةديدجلاهتمصاعيفنكيملهنأل

محلتيبنيبناكهنأالإلوهجمهعقومَنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَو
ءايعشإ(بصخلابًاروهشمناكو)١٥:٨عوشي(ميلشروأو
امنيبو.ميلشروأنيبودوادنيبنوينيطسلفلالحو)١٧:٥
١٢:٨مايأ١(نويداجلاهيلإزاحنامالدعنصحيفدوادناك
يفنيينيطسلفلاةظفحىلإةثالثلاجرخمالدعنمو)١٥-
محلتيبرئبنمدوادلءاماوقتساومهتلحماوقشومحلتيب
ىلإةبسنلابًادجنيليلقهلاجرناكو.)خلا١١:١٥مايأ١(
كلذو.هتمصاعنمًابراهناكوهونيينيطسلفلاشيج
نييسوبيلانصحهذخأونوربحيفءافتحابهحسمدعبهلك
.ليئارسإىلعًاكلمهتّبثدقبرلانأهملعو

ناكامبروقيضلانامزيفهتداعكِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَلَأَسَو
.)٨و٣٠:٧و٢٣:١١ليئومص١(هعمنيمألانهاكلاراثايبأ

يلامشعفترمناكموهوتاميزهلاهلإيأَميِصاَرَفِلْعَب
:٢٨ءايعشإ(يفروكذملاميصارفلبجوهونييئافرلايداو
٢١(.

شيجىلعمجههنألبرلابهناميإرهظأُدُواَدْمَُهبََرضَو
ماحتقاكمهمحتقاوبرلارمألةعاطإهشيجنمًادجمظعأ
.مهبولقيففوخلالعجبرلاوهايملا

ىلإمهعممهمانصأنوذخأياوناكْمُهَماَنْصَأَكاَنُهاوُكَرَت
يلاعمايأيفتوباتلانوذخأينويليئارسإلاناكامكبرحلا
دواداهعزنف.لجعلاباوبرهمهنألاهوكرتو)٤:٤ليئومص١(

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نوينيطسلفلاذخأامكرفظلاةمالعاهوذخأيأهلاجرو
:١٤مايأ١(اهوقرحأذئدعبمهنكلويلاعنامزيفتوباتلا
١٢(.

لٱَداَعَّـمُث٢٢«٢٥-٢٢
ْ
ًاضْيَأاوُدِعَصَفَنوُّيِنيِطْسِلِف

يفاوَُرشَتْنٱَو ِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَلَأَسَف٢٣.َنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَوِ
َلِباَقُمْمِهْيَلَعَّـمُلَهَوْمِهِئاَرَوْنِمْرُدْلَب،ْدَعْصَتَال:َلاَقَف
لٱِراَجْشَأ

ْ
يفٍتاَوُطُخَتْوَصُعَمْسَتاَمَدْنِعَو٢٤اَكُب ِسوُؤُرِ

لٱِراَجْشَأ
ْ
َكَماَمَأُّبَّـرلٱُجُرَْخيَكاَذْذِإُهَّـنَأل،ِْصَرتْحٱٍذِئَنيِحاَكُب

لٱِةَّـلََحمِبَْرضِل
ْ
ُهَرَمَأاَمَكَكِلٰذَكُدُواَدَلَعَفَف٢٥.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَبََرضَو،ُّبَّـرلٱ
ْ
.»َرَزاَجِلَخْدَمَىلِإَعْبَجْنِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

٢٨:٢١ءايعشإ٤:١٤ةاضق٧:٦كولم٢و١٩ع١٨ع
٢١:٢١و١٢:١٢عوشي

دوادمامأنماوبرهمهنأرهاظلاوَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَداَعَّـمُث
ةبراحملاىلإاوداعوةتتشملامهشويجاوعمجمثًاليلقاودعتباو
.ناكملاسفنيف

ىلعلكتيملذإلوألايفامكِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَلَأَسَف
وهبرلانأبفرتعاو.ًاقباسمهبلغدقناكنإوهسفن
.)٢٢:٣٥(لاتقلاهيديملعيذلا

وأناسلبلاوأروحلاراجشأاهنأنظُياَكُبْلٱِراَجْشَأ
همساراجشألانمًاعونديفتةيناربعلاةملكلاو.توتلا
.)٨٤:٦رومزم(عومدلاليسيأءاكبلاًاضيأديفتوءاكبلا

سوؤريفحيرتوصكتوصيأٍتاَوُطُخَتْوَص
برضلهمامأجرخيفرضحدقبرلانأدوادملعيلراجشألا
.هئادعأ

هتقولكبلمعيفًاهبتنمنوكينأهيلعِْصَرتْحٱٍذِئَنيِح
الورخأتيالوهعمسياملبقلمعيالوتوصلاعمسيامدنع
.رصتناودوادهعاطأف.فاخي

سامخملباقمنيماينبيف)١٣:٣ليئومص١(َعْبَجْنِم
اهنملايمأةرشعوحندعُبىلعوميلشروأيلامش
مهضرأةهجىلإسيلولامشلاةهجىلإاوبرهنوينيطسلفلاو
عبجيفعينمسرحممهلناكهلعلو.برغلاىلإتناكيتلا
اوفقينأنوردقيمهنأبلمأمهلناكو.)١٣:٣ليئومص١(
.مهيدراطماوفقويوهدنع

يفنييليئارسإلااوفقوينأاوردقيملذإوَرَزاَجِلَخْدَمَىلِإ
)١٤:١٦مايأ١(نوعبجىلإاولصوفمهضرأىلإاوراسعبج
ىلإ)١٠:١٠عوشي(نوروحتيبةبقعقيرطيفاوراساهنمو
ىلعمهضرأمختىلعيهورزاجقيرطيأرزاجلخدم
اهمساونورقعنعلايمأ٦وميلشروأنعًاليم١٨دعب
.رزاجلتمويلا

دئاوف
اهئافيإنمزلاطنإوهللاديعاوميفكشنالنأبجي.١

.)٥-١ع(
نأوًامداخنوكينأهيلعفًاسيئرنوكينأدارأنم.٢

نسحأو.همنغليعارلاكةسائرلاليندعبًامداخىقبي
.)٢ع(حلاصلايعارلاحيسملاعوسيبرلااذهللاثم
هنألهتيعربداحتالا)١(يقيقحلايعارلاتافصنم.٣

)ب(مهلثمبرجموحيسملابصالخلابلاطوئطاخ
ردقيبراجتلابلغاذإفةيحورلابرحلايفرابتخالا
ع(هللانمًاوعدمنوكينأ)ج(اوبلغينأمهملعينأ
٢(.
جرخأ)١(حيسمللزمردوادوةسينكللزمرنويهصنإ.٤

اهيفنكس)ب(نيسجنلانيينثولانويهصنمدواد
.)٩-٦ع(اهانب)ج(
١٣ع(لجخلاوفعضللنوكيدقاندجملهنأمعزنام.٥

.)١٤و
ىلعمجهيناطيشلاو.ةمواقمللةضرععفترينملك.٦

مهتايحيفنيحجانونيمدقتممهاريامدنعنينمؤملا
.)١٧ع(مهتمدخو
ملاعلااذهيفمادامسيلبإةمواقمنمنمؤملاوجنيال.٧

.)٢٢ع(ًادغهموجهلدعتسيلفمويلارصتنااذإو
ىتمولمعلالبقبرلاةئيشمنالعإرظتنننأانيلع.٨

لحىتمةوقلانناننإ.انتوقلكبلمعنلفانلتنلعُأ
.)٢٤ع(انيلعسدقلاحورلا

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَعيَِمجًاضْيَأُدُواَدَعََمجَو١«٥-١
يفَنيِبَخَتْنُْ ،َليِئاَْرسِإِ

لَأَنيِثَالَث
ْ
يِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوَوُهَبَهَذَوُدُواَدَماَقَو٢.ًاف

يِذَّـلٱِهللاٱَتوُباَتَكاَنُهْنِماوُدِعْصُيِلاَذوَُهيِةَلَعَبْنِمُهَعَم
جلٱِّـبَرِمْسٱِبِهْيَلَعىَعْدُي

ْ
جلٱِدوُُن

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
٣ِ.ميِبوُرَك

ِتْيَبْنِمُهوُلََمحَو،ٍةَديِدَجٍةَلَجَعَىلَعِهللاٱَتوُباَتاوُبَكْرَأَف
يفيِذَّـلٱَباَداَنيِبَأ َباَداَنيِبَأاَنْبٱوُيِخَأَوُةَّـزُعَناَكَو.ِةَمَكَألٱِ
لٱِناَقوُسَي

ْ
جلٱَةَلَجَع

ْ
َباَداَنيِبَأِتْيَبْنِماَهوُذَخَأَف٤.َةَديَِد

يفيِذَّـلٱ َماَمَأُريِسَيوُيِخَأَناَكَو.ِهللاٱِتوُباَتَعَمِةَمَكَألٱِ
لَيَليِئاَْرسِإِتْيَبُّلُكَوُدُواَدَو٥ِتوُباَّـتلٱ

ْ
ِّـلُكِبِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُبَع

لٱِبِوَّْـرسلٱِبَشَخْنِمِتَالآلٱِعاَوْنَأ
ْ
ِباَبَّـرلاِبَوِناَديِع

جلاِبَوِفوُفُّدلاِبَو
ْ
.»ِجوُنُّصلاِبَوِكوُُن

٧:١ليئومص١و١٠و١٥:٩عوشي١٤-١٣:٥مايأ١

ألَا
َ
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ليئومص١و٦:٧ليئومص٢و٢٥:٢٢جورخ١٤:١٦نييوال
١٣:٨مايأ١و٧و١٨:٦ليئومص١و٧:١

ىلإليئارسإطابسأعيمجءاجًالوأًاضْيَأُدُواَدَعََمجَو
مث)٣-٥:١(ليئارسإىلعًاكلمدواداوحسمونوربح
)١٠-٥:٦(هتكلممةبصقاهلعجوميلشروأىلإدواددعص
نوينيطسلفلادعصاذهدعبومهنكامأىلإةعامجلافرصناف
نصحىلإلزنوميلشروأكرتف)٢٥-٥:١٧(دوادةبراحمل
ىلإنيينيطسلفلابرضوبرلارمأبدعصهنمومالدع
يفدوادلًاتيباونبيلنيئانبوًابشخماريحلسرأمث.مهضرأ
داعصإلنيبختنمًاضيأدوادعمجمث)٥:١١(ميلشروأ
.حاحصألااذهيفركُذامكتوباتلا

.ينيدلافتحالجأللببرحلالجألسيلَنيِبَخَتْنُْملٱ
برلامارتحاًالوأريبكلاددعلااذهبدوصقملاوًافْلَأَنيِثَالَث
دحاولحمنييعتلليئارسإعيمجداحتاًايناثو.هتدابعمارتحاو
.ميظعينيدلافتحابمهتدابعل

ميراعيةيرقولعبةيرقوةلعبًاضيأتّمستواَذوَُهيِةَلَعَب
مختىلع)٩:١٧عوشي(نيينوعبجلاندمنمةنيدميهو
ضرأنمهعاجرإدعباهيفتوباتلاعضوونيماينبواذوهي
بنعلاةيرقاهلعلو)٧:٢-٦:١٩ليئومص١(نيينيطسلفلا
.ةيلاحلا

نويليئارسإلاذخأ)٢٢-٢٥:٣جورخ(ِهللاٱَتوُباَت
يلاعمايأيفبرحلاةحاسىلإهوليشنمتوباتلا
امدعبءالؤهونوينيطسلفلاهبصتغامث)٤:٤ليئومص١(
سمشتيبىلإهولسرأهببسبةديدشتابرضاولمتحا
ىلإميراعيةيرقىلإهولسرأسمشتيبلهأوةديدجةلجعب
ةيرقيفيقبف)٧:٢-٦:٧ليئومص١(بادانيبأتيب
ةلحمىلإنويليئارسإلاهذخأامبرو.ةنس٧٠وحنميراعي
ىلإهودرمث)١٤:١٨ليئومص١(لواشنامزيفركسعلا
.اذوهيةلعبيأميراعيةيرق

)٢:٩يبليف(مسالكقوفهمسايذلاهللايأِمْسٱِب
.مارتحالاةمظعىلعلديظافلألاراركتو

.)٢٢-٢٥:١٨جورخ(ِميِبوُرَكْلٱ
:٦ليئومص١(نوينيطسلفلالمعامكٍةَديِدَجٍةَلَجَع
ينبنمتاهقينبنأرمآلاسومانلااوفلاخمهنكلو)٧
نييواللافاتكأىلع)٤:١٥و١:٥١ددع(هنولمحييوال
لوألايفرمألااذهاولمهأهلاجرودوادو.ةلجعىلعسيلو
)١٥:٢مايأ١(ًاريخأهيلإاوهبتنامهنكلوةزُعبرلابرضف
.رمألااذهاوفرعينأامهريغوراثايبأودوادىلعبجيناكو
سدقملاباتكلاخسننألمهتلفغنمبجعتنالاننكلو
نموهتوباتلالقننأشبرمألاوميدقلايفةليلقتناك
.رفقلايفنالوجلاةدمبةصتخملارومألا

ىعدُيناكهتيبنكلوذئتقوًايحنكيملَباَداَنيِبَأ
هدافحأنماناكويخأوةّزعنأحجرألاو.هتومدعبهمساب
ىلإىتأاملوأتوباتلاةسارحلجألسدقتهنبارازاعلانأل
لقألاىلعةنسنيثالثتقولاكلذيفرازاعلارمعناكوهتيب
.ةنس٧٠وحنةدمىضممث)٤:٣ددع(

.اهدوقيلناريثلامامأيأِتوُباَّـتلٱَماَمَأُريِسَيوُيِخَأَناَكَو
نوفزعيونوصقريونوحرفييأِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُبَعْلَي
بحيدوادناك.برلابحرفلاوركشللةمالعبرطلاتالآب
سانلاّبحأروضحبحرفنامكهبحرفيوهبلقلكنمبرلا
.انيلإ

فدوبابرودوعوورسبلطا(ِتَالآلٱِعاَوْنَأِّـلُكِب
.)باتكلاسوماقيفءانغوجونصو

ةيقيسومةلآينعتةيلصألاةملكلاو.كنُجعمجِكوُنُْجلا
دتمتةيندعمكالسأبقثلابوبقثهيفساحننمقوطاهل
كرحتتفديلابكسمُيضبقمقوطللوبناجىلإبناجنم
ةلمعتسمةلآلاتناكوعساوبقثلاثيحةتئاصكالسألا

.رصميف

َىلِإُهَدَيُةَّـزُعَّـدَمَنوُخاَنِرَدْيَبَىلِإاوُهَتْنٱاَّـَملَو٦«٦،٧
ُبَضَغَيِمَحَف٧.ْتَرَّـثَعَتَنَاريِّـثلٱَّـنَأل،ُهَكَسْمَأَوِهللاٱِتوُباَت
َكاَنُهَتاَمَف،ِهِلَفَغِلْجَألَكاَنُهُهللاٱُهَبََرضَوَةَّـزُعَىلَعِّـبَّـرلٱ
.»ِهللاٱِتوُباَتىَدَل
٦:١٩ليئومص١و٢٠و١٩و٤:١٥ددع١٣:٩مايأ١

رديبلاعقومونوديك)١٣:٩مايأ١(يفوَنوُخاَنِرَدْيَب
.لوهجم
ضكرتتذخأوترعُذيأْتَرَّـثَعَتَناَريِّـثلٱتصمشنا
.سفرتو

كسموهديّدمهنأةلهولوألرهظيَتاَمَفُهَبََرض
دنعىرناننكلو.ةميظعهتئيطخنكتملفعقيالئلتوباتلا
فاتكأىلعتوباتلالمُحينأبجيناكهنأ)١(لمأتلا
ناكهنإ)٢()٣عريسفترظنا(ةلجعىلعسيلونييواللا
ناكويليئارسإهنألسومانلافرعينأةّزعىلعبجي
ًاسدقمهوبأناكوةنس٧٠هدجتيبوهيبأتيبيفتوباتلا

ةئيطخلكل)٣(ةئيطخاذهلةّزعةفرعممدعو.هتمدخل
نموندلاداتعاناكةّزعنأكشالو.قباسدادعتسا
ىلإهديّدمامنيحهتراسجبرختفاامبرومارتحاالبتوباتلا
دوادمّلعينأدصقبرلانإ)٤(ةعامجلامامأتوباتلا
ةدابعبقلعتياملكلسدقملامارتحالابعشلاعيمجو
مويوسدقملاباتكلامارتحالالكمرتحننأانيلعف.برلا
املكوينابرلاءاشعلاودامعلاوةسينكلاوةالصلاوبرلا
برلانيُهيةسدقملارومألاهذهبفختسينمونيدلابقلعتي

ألَا
َ
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برضامكًالاحهبرضيملنإوهيلعهللابضغىمحيف
.ةّزع

،ًاماَحِتْقٱَةَّـزُعَمَحَتْقٱَّـبَّـرلٱَّـنَألُدُواَدَظاَتْغٱَف٨«١١-٨
ملٱَكِلٰذىَّـمَسَو

لٱاَذٰهَىلِإ»َةَّـزُعَصَراَف«َعِضْوَْ
ْ
َفاَخَو٩.ِمْوَي

يفِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَد لٱَكِلٰذِ
ْ
ُتوُباَتَّـَيلِإِيتْأَيَفْيَك:َلاَقَوِمْوَي

ِةَنيِدَمَىلِإِهْيَلِإِّـبَّـرلٱَتوُباَتَلُقْنَيْنَأُدُواَدْأَشَيَْملَو١٠؟ِّـبَّـرلٱ
جلٱَموُدَأَديِبوُعِتْيَبَىلِإُدُواَدِهِبَلاَمَف،َدُواَد

ْ
َيِقَبَو١١.ِّـيِّـَت

يفِّـبَّـرلٱُتوُباَت جلٱَموُدَأَديِبوُعِتْيَبِ
ْ

َكَراَبَو.ٍرُهْشَأَةَثَالَثِّـيِّـَت
.»ِهِتْيَبَّـلُكَوَموُدَأَديِبوُعُّبَّـرلٱ
٨-٢٦:٤مايأ١

نيثالثليئارسإيفنيبختنملاعيمجعمجهنألُدُواَدَظاَتْغٱَف
اوبكراوميراعيةيرقىلإاوبهذوسدقملافتحالجألًافلأ
فقوتمثحرفلاةمالعبرلامامأاوبعلوةلجعىلعتوباتلا
اولّمكيملوفوخونزحىلإحرفلالّوحتولافتحالاذه
.نيلوجخمنيبئاخمهنكامأىلإاوفرصنالبمهدوصقم

.لوهجمناكملاعقوموةّزعماحتقايأَةَّـزُعَصَراَف
برلانمفوخلانمؤملكىلعوِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَفاَخَو
هتبحميفسيلوهتسادقيفلمأتلاوهبطقفحرفلاسيلو
.)٦٨:٣٥رومزم(كسداقمنمهللاايتنأفوخم.طقف

يمحببسيألءدبئدابمهفيملهلعلخلاُدُواَدْأَشَيَْملَو
صحفلاولمأتللةصرفبلطفةّزعىلعبرلابضغ
نألبهنعاندعبيالنأبجيبرلانمفوخلاو.ةالصلاو
لكنمرهطتنلحيسملاىلإءاجتلالاوةبوتلاىلعانلمحي
.همسابهللاىلإبرتقنفةئيطخ

يفنومرّتجنمناكهنأحجرألاِّـيِّـتَْجلٱَموُدَأَديِبوُع
ينبلتيطعُأيتلا)١٩:٤٥عوشي(بونجلايفنادطبس
اوراسنيذلانممودأديبوعناكو)٢١:٢٤عوشي(تاهق
لسننمونييحروقلانمناكو)١٥:٢٤مايأ١(توباتلامامأ
.)١٦:١ددع(تاهق

لهأنمًادحأالوهبرضيمليأَموُدَأَديِبوُعُّبَّـرلٱَكَراَبَو
ةنيمأةمدخهمدخوتوباتلاظفحهنألةزعبرضامكهتيب
.راقوومارتحالكب

ملٱَِربْخُأَف١٢«١٥-١٢
َتْيَبُّبَّـرلٱَكَراَبْدَق:ُدُواَدُكِلَْ

ُدُواَدَبَهَذَف.ِهللاٱِتوُباَتِبَبَسِبُهَلاَمَّـلُكَوَموُدَأَديِبوُع
َدُواَدِةَنيِدَمَىلِإَموُدَأَديِبوُعِتْيَبْنِمِهللاٱَتوُباَتَدَعْصَأَو
َّـتِسِّـبَّـرلٱِتوُباَتوُلِماَحاَطَخاَمَّـلُكَناَكَو١٣.ٍحَرَفِب

ُصُقْرَيُدُواَدَناَكَو١٤.ًافوُلْعَمًالْجِعَوًارْوَثُحَبْذَيٍتاَوُطُخ
طَنَتُمُدُواَدَناَكَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِتَّـوُقِّـلُكِب

ِّـ
.ٍناَّـتَكْنِمٍدوُفَأِبًاق

هلٱِبِّـبَّـرلٱَتوُباَتَليِئاَْرسِإِتْيَبُعيَِمجَوُدُواَدَدَعْصَأَف١٥
ُْ

ِفاَت

لٱِتْوَصِبَو
ْ
.»ِقوُب

٢١و١٥:٢٠جورخ٨:١كولم١و١٦:٣-١٥:٢٥مايأ١
٢٨و٢:١٨ليئومص١و١٩:٦جورخ١١:٣٤ةاضقو

هبضغةّزعىلعبرلابضغيفىأرُدُواَدُكِلَْملٱَِربْخُأَف
هءاضرمودأديبوعىلعبرلاةكربيفىأروليئارسإىلع
.مهنع

ليصفتلابربخ)١٥صمايأ١(يفِهللاٱَتوُباَتَدَعْصَأ
ءامسأوهودعصأنيذلاءامسأوتوباتلاداعصإلافتحاب
.ةعيرشلابسحنويواللاهلمحو.نينغملا

نييواللاهللاناعأامل)١٥:٢٦مايأ١(يفٍتاَوُطُخَّـتِس
.شابكةعبسولوجعةعبساوحبذبرلادهعتوباتيلماح
املوأاوفاخمهنأانمهفىرخألابةدحاولاةيآلاانلباقاذإو
تساومدقتامدعبوةّزعباصأاممهلابيفوتوباتلااولمح
ىتحخلاًالجعوًاروثاوحبذومهناعأبرلانإاولاقتاوطخ
ةمجرتملاةيلصألاةملكلاولوجعةعبسوناريثةعبساوحبذ
ًالجعنوكينأزوجيفًافولعمًاناويحديفتًافولعمًالجعانه
.ًاشبكوأ

ءادروأًادوفأسبليةنهكلاسيئرناكٍناَّـتَكْنِمٍدوُفَأ
ىلعوموربمصوبوزمرقوناوجرأوينوجنامسأوبهذنم
يذلادوفألانكلو.ميمتلاوميروألاوةميركةراجحنيفتكلا
سبلهنأرهاظلاو.ناتكنمًاطيسبًادوفأناكدوادهسبل
اهنأل)٢١ع(فّشكتيأةبجلاعلخفةبجلاتحتدوفألاهذه
.صقرلاقفاوتمل

ْتَفَْرشَأ،َدُواَدَةَنيِدَمِّـبَّـرلٱُتوُباَتَلَخَداَّـَملَو١٦«١٩-١٦
لٱَنِمَلُواَشُتْنِبُلاَكيِم

ْ
ملٱِتَأَرَوِةَّـوُك

طَيَدُواَدَكِلَْ
ْ
ُرُف

يفُهْتَرَقَتْحٱَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأُصُقْرَيَو لَقِ
ْ

َتوُباَتاوُلَخْدَأَف١٧.اَهِب
يفُهوُفَقْوَأَوِّـبَّـرلٱ يفِهِناَكَمِ خلٱِطَسَوِ

ْ
ُهَلاَهَبَصَنيِتَّـلٱِةَمَْي

١٨،ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوِّـبَّـرلٱَماَمَأٍتاَقَرُْحمُدُواَدَدَعْصَأَو،ُدُواَد
ملٱِداَعْصِإْنِمُدُواَدىَهَتْنٱاَّـَملَو

َكَراَبِةَمَالَّـسلٱِحِئاَبَذَوِتاَقَرْحُْ
جلٱِّـبَرِمْسٱِبَبْعَّـشلٱ

ْ
،ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلَعَمَسَقَو١٩.ِدوُُن

َفيِغَرٍدِحاَوِّـلُكَىلَع،ًءاَسِنَوًالاَجِرَليِئاَْرسِإِروُهُْمجِّـلُكَىلَع
ُّلُكِبْعَّـشلٱُّلُكَبَهَذَّـمُث.ٍبيِبَزَصْرُقَوٍرَْمخَسْأَكَوٍزْبُخ
.»ِهِتْيَبَىلِإٍدِحاَو

٦٥-٨:٦٢كولم١و١:٤مايأ٢و١٥:١مايأ١و٣:١٤ص
١٥و٨:١٤كولم١و

يبرغلابونجلايفميلشروأنمىلعألامسقلادُواَدَةَنيِدَم
نمهذخأيذلانصحلااهيفنألدوادةنيدمتيمسواهنم
لكيهلاىلإلقتناىتحتوباتلانكسموهتيبونييسوبيلا
.ناميلسهانبيذلا

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ليئومص١(لوألايفدوادبحتتناكُلاَكيِمْتَفَْرشَأ
ءاسندوادذخأويطلفلتيطعُأوهنمتذخُأمث)١٨:٢٠
ابحيملامهنأرهاظلاو.دواداهعجرتساكلذدعبواهريغ
ءاسننمةدحاوتراصاهنأللوألايفامكامهضعب
رثكأاهليمواهعبطقفاويلواشتنبنايبلاتعنو.تاريثك
.برلاةدابعلهتريغيفهعمةدحتمنكتملو.دوادةأرمانم

يفُهْتَرَقَتْحٱَف املانلترهظةيرسلاراكفألاهذهواَهِبْلَقِ
نألًالوأقئالريغاهمالكو)٢٠ع(ملكتللةصرفاهلراص
برللهلمعاملمعهنألًاثلاثوكلملاهنألًايناثواهلجردواد
.ًاضيأبرلاترقتحادوادلاهراقتحابف

يف )٢١:٢٩مايأ١(يفليقُهَلاَهَبَصَنيِتَّـلٱِةَمْيَْخلٱِطَسَوِ
ةقرحملاحبذموةيربلايفىسومهلمعيذلابرلانكسمنإ
برللناكف.نوعبجيفةعفترملايفتقولاكلذيفاناك
يفدوادةنيدميفرخآلاونوعبجيفدحاولانانكسم
يفيناثلاونوعبجيفراثايبأوقوداصنانهاكوميلشروأ
ناميلسكلمتىتح)١٥:٢٩(ةمدخلايفًاعماناكوميلشروأ
.)٢٧و٢:٢٦كولم١(ةنهكللًاسيئرقوداصراصذإ

ىلوألاتناك)٣و١صنييوال(ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحم
.سيركتلاوحيسملامدبريهطتلاىلإريشتاهلكدقوُتيتلا
داحتالاىلإوهللاابداحتالاىلإريشتاهنمنولكأييتلاةيناثلاو
.ضعببمهضعب

هنومدقياممزبخلاناكخلاِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلَعَمَسَقَو
برلابمهداحتاةمالعهنممهلكأو)٨:٢٦نييوال(برلل
مهتبحمةمالعًاعممهلكأو.هنيبومهنيبلدابتملابحلاةمالعو
.برلابمهداحتاىلعةينبملاةيوخألا

الإدرتملرمخسأكبةمجرتملاةيلصألاةملكلاٍرَْمخَسْأَك
نأنولوقيدوهيلاولوهجماهانعمو)١٦:٣مايأ١(يفوانه
ةيزيلكنإلاةمجرتلااذكهومحللانمءزجةملكلاىنعم
بعشلاةصحمحللاناكريسفتلااذهانلبقاذإو.اهريغو
دمحيدوادلعجًالوأمويلاكلذيفو.ةمالسلاحئابذنم
١٦:٧مايأ١(يفةروكذممهتمينرتوهتوخإوفاسآديببرلا
رومزم(توباتلاداعصإقفاويريمازملاضعبصنو.)٣٦-
.)١٣٢و١٠٦و١٠١و٩٦و٦٨و٤٦و٣٠و٢٤و١٥

ُلاَكيِمْتَجَرَخَف.ُهَتْيَبَكِراَبُيِلُدُواَدَعَجَرَو٢٠«٢٣-٢٠
َكِلَمَمَرْكَأَناَكاَم:ْتَلاَقَو،َدُواَدِلاَبْقِتْسالَلُواَشُتْنِب
لٱَليِئاَْرسِإ

ْ
لٱَفَّـشَكَتُثْيَحَمْوَي

ْ
يفَمْوَي اَمَكِهِديِبَعِءاَمِإُِنيْعَأِ

َماَمَأاَمَّـنِإ:َلاَكيِِملُدُواَدَلاَقَف٢١!ِءاَهَفُّسلٱُدَحَأُفَّـشَكَتَي
يِنَميِقُيِلِهِتْيَبَّـلُكَنوُدَوِكيِبَأَنوُدِينَراَتْخٱيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱ
٢٢.ِّـبَّـرلٱَماَمَأُتْبِعَلَف،َليِئاَْرسِإِّـبَّـرلٱِبْعَشَىلَعًاسيِئَر
يفًاعيِضَوُنوُكَأَوَكِلٰذَنوُدُرَغاَصَتَأِّـينِإَو اَّـمَأَو.ِيسْفَنْيَنْيَعِ
ِتْنِبَلاَكيِِملْنُكَيَْملَو٢٣.ُدَّـجَمَتَأَفِتْرَكَذيِتَّـلٱِءاَمِإلٱَدْنِع

هتْوَمِمْوَيَىلِإٌدَلَوَلُواَش .»اَِ
١٥:٢٨و١٣:١٤ليئومص١و١٦و١٤ع

ةدابعلاببرللوةكلممللهتابجاوممتُهَتْيَبَكِراَبُيِل
هءاسننأدارأفًاضيأتيببرهنأسنيملوةيروهمجلا
حرفلاوةدابعلايفهعمنوكرتشينيعمجأهتيبلهأوهدالوأو
.سدقملا

.)١٦ع(َلُواَشُتْنِبُلاَكيِم
امهانعممُّكهتمالكاذهَليِئاَْرسِإَكِلَمَمَرْكَأَناَكاَم
مالكلايفامممظعأةناهإمكهتلايفو.ليئارسإكلملذرأ
.حيرصلا

قطنمتموهوصقرويكلملاهءادرعلخدقناكَفَّـشَكَت
قيليالكلذنألاكيمىنعمو.)١٤ع(ناتكنمدوفأب
الوكلمالبرلاةدابعيفهنأدوادباوجىنعموكلملاب
.صالخلابحرفلامهيلعوةأطخورشبلاونبلكلالبدبع
.كولملادجمنملضفأهتدابعوبرلاةمدخيفعاضتالاو
ىلعهدرمتببسبلواشاهابأباصأامىلإهباوجبراشأو
نملبهريغنمالولواشنمهبصنمملتسيملهنأوبرلا
.هدجموهحرفهبوبرللمداخوهفبرلا

مظعأنمكلذوٌدَلَوَلُواَشِتْنِبَلاَكيِِملْنُكَيَْملَو
نمناككلذلعلولوألانمرقاعتناك.ءاسنلابئاصم
لوألانمدوادعماهقافتامدعواهئايربكوبرلاىلعاهدّرمت
تدلولاكيمنإ)٢١:٨(يفليق.لاحلاهذهىلعتتبثف
خسانلانمطلغعقوهنأحضاورمألاونينبةسمخليئردعل
.)١٨:١٩ليئومص١(لاكيمسيلوبريملاقينأبجيف

دئاوف
ع(اهيفقحلانيدلادوجوبالإتبثتالوةكلمملمكتال.١

.)٢و١
نمسرتحينأةيحورلاةمدخلاداتعانمىلعبجي.٢

.)٦ع(اهتسرامميففافختسالاونواهتلا
لمأتلاوصحفلادعبمكحلاكسيلروفلاىلعمكحلا.٣

.)١٢عب٨علباق(
يتلاةيتيبلاةالصلللاثممودأديبوعتيبيفتوباتلا.٤

اهنمجتنتفرورسومارتحاوبيترتبنوكتنأبجي
.)١١ع(ةديدعتاكرب
ملاعلاودبعلاككلملافةدابعلايفنوواستملكلا.٥ ِ

.)١٤ع(برلامامأريقفلاكينغلاولهاجلاك
لجرلانيبنيدلايففالتخالابئاصملامظعأنم.٦

.برلايفاوجوزتينأنينمؤملاىلعبجيفهتأرماو
ع(فوخلاونزحللسيلوحرفللسانلاوعدينيدلا.٧

١٦(.

ألَا
َ
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ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَنَكَساَّـَملَناَكَو١«٥-١
يفُكِلَْ ْنِمُّبَّـرلٱُهَحاَرَأَوِهِتْيَبِ

جلٱِّـلُك
ْ
ملٱَّـنَأ٢ِهِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمِتاَهِ

:ِّـيِبَّـنلٱَناَثاَنِلَلاَقَكِلَْ
يفٌنِكاَسِّـينِإ.ْرُظْنٱ َلِخاَدٌنِكاَسِهللاٱُتوُباَتَو،ٍزْرَأْنِمٍتْيَبِ
لِلُناَثاَنَلاَقَف٣ِ.قَقُّشلٱ

ْ
لَقِباَمَّـلُكْلَعْفٱِبَهْذٱ:ِكِلَم

ْ
،َكِب

يفَو٤.َكَعَمَّـبَّـرلٱَّـنَأل لِتِ
ْ
َىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكِةَلْيَّـللٱَك

َتْنَأَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:َدُواَديِدْبَعِلْلُقَوْبَهْذِا٥:َناَثاَن
.»؟َياَنْكُسِلًاتْيَبِيليِنْبَت
مايأ١و١:٢٢كولم١و١٢:١صو١٧ع٢٧-١٧:١مايأ١
:٨كولم١و٢٦:١جورخ٥:١١ص٩:٢٩مايأ٢و٢٩:٢٩
٨:١٩و٤و٥:٣كولم١و١٨و١٧

.)١٨صمايأ١(يفًاضيأحاحصألااذهنومضمدجن
برحلادعبثدححاحصألااذهيفروكذملانأحجرألاو
لكنمبرلاهحارأو«لوقلاليلدب)٨ص(يفةروكذملا
حاحصألااذهعوضوملنكلو»هئادعأعيمجنمتاهجلا
توباتلادعصأدوادنألقباسلاحاحصألاعوضومبةقالع
.ًاتباثًاتيبهلينبينأًادصاقيتقونكسميفهعضوو

ناكواهيفركُذيتلاىلوألاةرملايههذهِّـيِبَّـنلٱَناَثاَن
ىلعدوادخّبووهو.ًاربتعموكلمللوبرللًانيمأًايبن

كلملايئارداجووهماقو)١٥-١٢:١(ايروأرمأيفهتئيطخ
عبشثبووهلمعو)٢٩:٢٥مايأ٢(برلاتيبةمدخبيترتب
رفسفّلأو)٤٥و١:٨كولم١(ًاكلمناميلسةماقإىلع
سيلرفسلااذهنأريغ)٢٩:٢٩مايأ١(يبنلاناثانرابخأ
.دوقفموهوةينوناقلارافسألانم

يفٌنِكاَسِّـينِإ ماريحهلهانبيذلاتيبلاٍزْرَأْنِمٍتْيَبِ
نسحأهتيبنوكينأقيليالهنأىأرو)٥:١١(روصكلم
دارأفهبلقلكنمبرلابحيدوادناكو.برلاتيبنم
.ةمدخمظعأوةمدقتلضفأهلمدقينأ

يفةيلصألاةميخلاتناك)٢٦:١جورخ(ِقَقُّشلٱَلِخاَد
.اهلاثمىلعةيتقوةميخلمعدوادنأرهاظلاو.نوعبج

اذهنأيفكشيملْلَعْفٱِبَهْذٱِكِلَمْلِلُناَثاَنَلاَقَف
راشتسااملبقهسفننمباجأفلوبقموحلاصىعسملا
.برلا

ملو.)١٧ع(ليللايفايؤربَناَثاَنَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَك
:٢لامعأ(ًاضيأًايبنناكدوادنأعمًاسأردوادبرلاملكي
نأهللانسحتسيملوةصاخةبهومدحاولكلنأل)٣٠
ةمدخىلإجاتحيدحاولانأىتحدحاولبهاوملالكيطعي

تافصنمو.)١٢صسوثنروك١(دسجلاءاضعأكرخآلا
.هيأرلًافلاخمناكنإوراذنإلاوميلعتلالبقهنأةديمحلادواد

يفْنُكْسَأَْملِّـينَأل٦«١٧-٦ يِنَبُتْدَعْصَأَمْوَيُذْنُمٍتْيَبِ
لٱاَذٰهَىلِإَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإ

ْ
يفُريِسَأُتْنُكْلَب،ِمْوَي ٍةَمْيَخِ

يفَو يف٧.ٍنَكْسَمِ ،َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَعَمُتِْرساَمِّـلُكِ
لُقْلَه

ْ
يِبْعَشاْوَعْرَيْنَأْمُُهتْرَمَأَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِةاَضُقِدَحَألُت

ِمل:َليِئاَْرسِإ
َ
ُلوُقَتاَذَكٰهَفَنآلٱَو٨؟ِزْرَألٱَنِمًاتْيَبِيلاوُنْبَتَْملاَذا

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه:َدُواَديِدْبَعِل
ْ
ملٱَنِمَكُتْذَخَأاَنَأ:ِدوُُن

ِضَبْرَْ
لٱِءاَرَوْنِم

ْ
ُتْنُكَو٩.َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَعًاسيِئَرَنوُكَتِلِمَنَغ

،َكِماَمَأْنِمَكِئاَدْعَأَعيَِمجُتْضَرَقَو،َتْهَّـجَوَتاَمُثْيَحَكَعَم
لِمَعَو

ْ
لٱِمْسٱَكًاميِظَعًامْسٱَكَلُت

ْ
يفَنيِذَّـلٱِءاَمَظُع .ِضْرَألٱِ

يفَنَكَسَف،ُهُتْسَرَغَوَليِئاَْرسِإيِبْعَشِلًاناَكَمُتْنَّـيَعَو١٠ ِ
لَذُيِمْثِإلٱوُنَبُدوُعَيَالَوُدْعَبُبِرَطْضَيَالَو،ِهِناَكَم

ِّـ
يفاَمَكُهَنوُل ِ

.َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَعًةاَضُقِهيِفُتْمَقَأَمْوَيُذْنُمَو١١ِلَّـوَألٱ
َّـبَّـرلٱَّـنَأَُكِربُْخيُّبَّـرلٱَو.َكِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمَكُتْحَرَأْدَقَو
َعَمَتْعَجَطْضٱَوَكُماَّـيَأْتَلَمَكىَتَم١٢.ًاتْيَبَكَلُعَنْصَي
ُتِّـبَثُأَوَكِئاَشْحَأْنِمُجُرَْخييِذَّـلٱَكَلْسَنَكَدْعَبُميِقُأَكِئاَبآ
ِهِتَكَلَْممَّـِيسْرُكُتِّـبَثُأاَنَأَو،يِمْسالًاتْيَبيِنْبَيَوُه١٣.ُهَتَكَلَْمم
َجَّـوَعَتْنِإ.ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ١٤.ِدَبَألٱَىلِإ
يِتَْمحَرَّـنِكٰلَو١٥.َمَدآيِنَبِتاَبََرضِبَوِساَّـنلٱِبيِضَقِبُهْبِّـدَؤُأ
لَزَأيِذَّـلٱَلُواَشْنِماَهُتْعَزَناَمَكُهْنِمُعَزْنُتَال

ْ
.َكِماَمَأْنِمُهُت

ُنوُكَيَكُّيِسْرُك.َكَماَمَأِدَبَألٱَىلِإَكُتَكَلَْممَوَكُتْيَبُنَمْأَيَو١٦
لٱاَذٰهِعيَِمجَبَسَحَف١٧.ِدَبَألٱَىلِإًاتِباَث

ْ
ِّـلُكَبَسَحَوِمَالَك

.»َدُواَدُناَثاَنَمَّـلَكَكِلٰذَكاَيْؤُّرلٱِهِذٰه
نييوال٨:١٦كولم١و١٨:١عوشيو٣٤و٤٠:١٨جورخ
:٧٨رومزمو١٢و١٦:١١ليئومص١و٥:٢ص١٢و٢٦:١١
جورخ٤٢-١٨:٣٧رومزم٥:١٠ص٦:٢١ص٧١و٧٠
:٦٠ءايعشإو٢٣و٨٩:٢٢رومزم٧و٥:٢ءايعشإو١٥:١٧
٢٧ع١ع١١-١٢:٩ليئومص١و١٦-٢:١٤ةاضق١٨
٢٥:٢٨ليئومص١و

هلينبينأبهلهحامسمدعبابسأبرلاهلحضوأ
وأبشخنمتيبيأتيبيفنكسيملهنأاهنم.ًاتيب

ًاتيبهلينبينأةاضقلادحأرمأيملو.ةميخيفلبرجح
نأهربخأو)٦٦:١ءايعشإ(تيبىلإجاتحيفًاناسنإسيلهنأل
نأ)٢٢:٨مايأ١(يفًاضيأليقو.ًاتيبهلينبيسهنباناميلس
قيليالكلذل.ةميظعًابورحلمعوًاريثكًامدكفسدواد
برلانألهبورحيفدوادئطخيملو.برللًاتيبينبينأ
قيليالراصفاهمدبثّولتواهبكبتراهنكلواهيفهعمناك
ينبيكنباناميلسنأهللاقذإهمركأبرلاو.لكيهلاءانبل
.مالسهمايأيفنوكيهنأللكيهلا

ألَا
َ
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ناكوهللابعشليئارسإناكيِبْعَشاْوَعْرَيْنَأْمُُهتْرَمَأ
نأمهيلعو.هرمأتحتاوناكفةاضقلاامأوليئارسإكلموه
اونتعيومهنعاوماحيومهمامأاوريسينأيأهللابعشاوعري
.همنغبيعارلاءانتعامهب

بقلناكومركأواذهنممظعأبقلسيلَدُواَديِدْبَع
حيسملابقلو)٤١:٨ءايعشإ(ليئارسإبقلوصاخلاىسوم
.)٤٢:١ءايعشإ(

طابسألانكتملدوادنامزليقِضَبْرَْملٱَنِمَكُتْذَخَأاَنَأ
وأدحاوطبسليضقييضاقلاناكو.ًاتباثًاداحتاةدحتم
دوادبرلاراتخااملوهلكليئارسإلالطقفطابسألاضعبل
رايتخابسحهلككلذو.اذوهيطبسيفوهيفكلملاتبث
.لمعامبالوهيفامبرختفينأدوادردقيالكلذل.برلا

ملدوادبورحنأىلعليلدَكِئاَدْعَأَعيَِمجُتْضَرَق
هلسرأوهرمأبرلانألبهتدارإبالوهسفندجملنكت
.هرصنو

يذلاوليئارسإكولممظعأدوادناكًاميِظَعًامْسٱ
ًازمروهناكوهلسنحيسملانأةصاخلاةمظعلاهذههبسكأ
نإباتكلالقيملفهريغيفحصيالىنعمبحيسملاىلإ
نبالبايشوينباوأايقزحنباوأناميلسنباحيسملا
ةمظعىرنثيحريمازملايفًاصاخًاروهظاذهرهظيو.دواد
ءامظعنيبهمسا.ةيحورةمظعيهوةيقيقحلادواد
.ًادجمهنممظعأوهلبضرألا

مثًالوأدعولابناعنكضرأيأيِبْعَشِلًاناَكَمُتْنَّـيَعَو
ناكضرأللمهكالتمارخأتوجيردتلاىلعاهايإمهاطعأ
مهتحارومهسرغواهايإمهنكسمتيملفمهاياطخببسب

.مهيلعًاكلمدوادنيعتىتح
دلُويذلاناميلسيأَكِئاَشْحَأْنِمُجُرَْخييِذَّـلٱَكَلْسَن
.مالكلااذهدعب

٣٦و٨٩:٢٧رومزم(ِدَبَألٱَىلِإِهِتَكَلَْممَّـِيسْرُكُتِّـبَثُأ
٤٠ملسلابكلميذلاناميلسبًالوألوقلااذهمت)٣٧و
ًاثلاثو.ةكلمملاةياهنىلإاوكلمنيذلاهلسنبًايناثو.ةنس
ضرألاىلعهللانكسمو.ةياهنهتكلمملسيليذلاحيسملاب
لبرصنذخوبنهمدهيذلاناميلسلكيهسيلةقيقحلاب

يفنكسهبيذلا)٢١و٢:١٩و١:١٤انحوي(حيسملادسج
ىلإدعصوتاومألانمماقهبوًاريسيًانامزملاعلااذه
راصهبودبألاىلإًاناسنإوًاهلإلزيملحيسملاوءامسلا
.)٢١:٣ايؤررظنا(ةيهلإلاةعيبطلاءاكرشنونمؤملا

امهنيبنوكيوهنبابألابحيامكهبحيًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ
ًاضيأنباللوهبآللاملكفنبالاوبألاداحتاكداحتا
لنيملو.)٣٧-٨٩:١٩رومزمو٧٢رومزمو٢رومزمرظنا(
رشبلاينبنمًادحأنكميالواهلكديعاوملاهذهناميلس
َّـَيلِإَعِفُد«)٢٨:١٨ىّتمرظنا(حيسمللاهرثكأاهنألاهلانينأ

لُسُّلُك
ْ
يفٍناَط )١٠:٣٠انحوي(و»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

َجتْيَكِل«)٢:١٠يبليف(و»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«
ْ
َعوُسَيِمْسٱِبَوُث

ممٍةَبْكُرُّلُك يفْنَّـِ )١١:١٥ايؤر(و»ِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
لٱُكِلاََممْتَراَصْدَق«

ْ
ِدَبَأَىلِإُكِلْمَيَسَف،ِهِحيِسَمَواَنِّـبَرِلَِملاَع

.»َنيِدِبآلٱ
هبجوتسييذلابيدأتلايأِساَّـنلٱِبيِضَقِبُهْبِّـدَؤُأ
.هلسنيفوناميلسيفلوقلااذهومهاياطخببسبسانلا
ًاريخأوبرلامهبدأفةميظعاياطخيفهلسنوناميلسطقسو
ةكلمملاتهتنايأ)٩:١١سوماع(دوادةلظمتطقس
يتلاحيسملاةكلممبرلاماقأاهضاقنأنمنكلوةيضرألا

.دبألاىلإمودتوضرألالكيفدتمتس
لسنامأوهلسننمٌدحاكلميملَلُواَشْنِماَهُتْعَزَناَمَك
دبعدوادلجأنمةكلمملاماودمادوكلملامهلتبثفدواد
:١١كولم١(برلامامأمايألالكدوادلجارسنوكيلبرلا
٣٦-٣١(.
يفهلككلذىرجوهنمصلختتلَكِماَمَأْنِمُهُتْلَزَأيِذَّـلٱ

.هملعبودوادةايح
نيعبلبةيدسجلاهنيعبرومألاهذهَريملاَيْؤُّرلٱِهِذٰه
.هللانمصاخنالعإباهمهفواهفرعفهنهذ

ملٱَلَخَدَف١٨«٢٩-١٨
ِّـبَّـرلٱَماَمَأَسَلَجَوُدُواَدُكِلَْ

لَصْوَأىَّـتَحيِتْيَبَوُهاَمَو،َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَياَنَأْنَم:َلاَقَو
ْ

يِنَت
يفًاضْيَأاَذٰهَّـلَقَو١٩؟اَنُهٰهَىلِإ َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَيَكْيَنْيَعِ
ِهِذٰهَو.ٍليِوَطٍناَمَزَىلِإَكِدْبَعِتْيَبِةَهِجْنِمًاضْيَأَتْمَّـلَكَتَف
ُدُواَدُدوُعَياَذاَمِبَو٢٠.َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَيِناَسْنِإلٱُةَداَع
لَكُي
ِّـ
ْنِمَف٢١؟َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَيَكَدْبَعَتْفَرَعْدَقَتْنَأَوَكُم
لَقَبَسَحَوَكِتَمِلَكِلْجَأ

ْ
لَعَفَكِب

ْ
لٱِهِذٰهَت

ْ
اَهَّـلُكَمِئاَظَع

ُهَّـنَأل،ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأَتْمُظَعْدَقَكِلٰذِل٢٢.َكَدْبَعَفِّـرَعُتِل
.اَنِناَذآِبُهاَنْعِمَساَمِّـلُكَبَسَحََكْريَغٌهٰلِإَسْيَلَوَكُلْثِمَسْيَل
َراَسيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإَكِبْعَشُلْثِمِضْرَألٱَىلَعٍةَّـمُأُةَّـيَأَو٢٣
ُمُكَلَلَمْعَيَو،ًامْسٱُهَلَلَعَْجيَو،ًابْعَشِهِسْفَنِلُهَيِدَتْفَيِلُهللاٱ
لٱ
ْ
ُهَتْيَدَتْفٱيِذَّـلٱَكِبْعَشَماَمَأَكِضْرَألَفيِواَخَّـتلٱَوَمِئاَظَع
ِهلآَوِبوُعُّشلٱَنِمَْرصِمْنِمَكِسْفَنِل

َ
َكَبْعَشَّـتَّـبَثَو٢٤.ْمِهِت

َهلَتِْرصُّبَراَيَتْنَأَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِسْفَنِلًابْعَشَليِئاَْرسِإ
ُ
ْم

لٱِدَبَألٱَىلِإْمِقَأُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأَنآلٱَو٢٥.ًاٰهلِإ
ْ
يِذَّـلٱَمَالَك

٢٦.َتْقَطَناَمَكْلَعْفٱَو،ِهِتْيَبْنَعَوَكِدْبَعْنَعِهِبَتْمَّـلَكَت
لَو
ْ
جلٱُّبَر:َلاَقُيَف،ِدَبَألٱَىلِإَكُمْسٱِمَّـظَعَتَي

ْ
َىلَعٌهٰلِإِدوُُن

لَو.َليِئاَْرسِإ
ْ
َكَّـنَأل٢٧.َكَماَمَأًاتِباَثَدُواَدَكِدْبَعُتْيَبْنُكَي

جلٱَّـبَراَيَتْنَأ
ْ
ِّـينِإًالِئاَقَكِدْبَعِلَتْنَلْعَأْدَقَليِئاَْرسِإَهٰلِإِدوُُن

يفَكُدْبَعَدَجَوَكِلٰذِل.ًاتْيَبَكَليِنْبَأ لَقِ
ْ

ِهِذٰهَكَلَِّـيلَصُيْنَأِهِب
َوُهَكُمَالَكَوُهللاٱَوُهَتْنَأَّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَيَنآلٱَو٢٨.َةَالَّـصلٱ

هبَكَدْبَعَتْمَّـلَكْدَقَو،ٌّقَح خلٱاَذِٰ
ْ

ْكِراَبَوِضَتْرٱَنآلٱَف٢٩ِ.َْري

ألَا
َ
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يِدِّـيَساَيَتْنَأَكَّـنَأل،َكَماَمَأِدَبَألٱَىلِإَنوُكَيِلَكِدْبَعَتْيَب
لَف.َتْمَّـلَكَتْدَقَّـبَّـرلٱ

ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإَكِتََكَربِبَكِدْبَعُتْيَبْكَراَبُي

١٧:١٧مايا١و١١:١٦ع١٨:١٨ليئومص١و٣:١١جورخ
مايأ١و٢١:١٧انحويو١٦:٧ليئومص١و٩و٥٥:٨ءايعشإ
١٥:١١جورخ٨٦:١٠و٤٨:١رومزمو٣:٢٤ةينثت١٧:١٩
٤:٣٢ةينثت٤٤:١رومزمو١٠:٢جورخ٢:٢ليئومص١و
٣٢:٦ةينثت٩:٢٦ةينثت١٥:١٥ةينثت١٠:٢١ةينثت٣٨-
١٣ع١٩و٧٢:١٨رومزم٦:٧جورخو٨و١٧:٧نيوكت

٢٦-٦:٢٤ددع١٧:١٧انحويو٣٤:٦جورخ

اوّلصينأكولمللهنأنوينابرلامعزِّـبَّـرلٱَماَمَأَسَلَج
نوثاجوأفوقومهواوّلصينأمهريغىلعودوعقمهو
ىلعدعقوأيسركىلعدوادسلجامبرو.دسافمهمعزو
مدعبفرتعامثبرلامالكيفلمأتوهسأرىنحوضرألا
وهةمظعلاوريخلانمهيلإلصواملكنأبرقأوهقاقحتسا
اهلبقواهقّدصيتلاهديعاومهللاركشوبرلادنعنم
.ناميإلاب

دعوىنعمًالوأمهفيملهلعل)١٩ع(ٍليِوَطٍناَمَزَىلِإ
.ريمازملايفاذهرهظأورخآلابمهفامكلماكلابرلا

نمّيلإترظن)١٧:١٧مايأ١(يفوِناَسْنِإلٱُةَداَعِهِذٰهَو
مّلكتيامكمّلكتوبرلالزانتيأناسنإلاةداعكءالعلا
ىلإناسنإةبحمكدوادلهتبحمرهظأوناسنإىلإناسنإ
.ناسنإلاةداعكبرلامّلكودوادرساجتفناسنإ

هفعضوهاياطخفرع)٢٠ع(َكَدْبَعَتْفَرَعْدَقَتْنَأ
هتاقيضوهبراجتفرعوهتمدخيفهتريغوهتبحمًاضيأفرعو
اهفرعبرلانألةيّرسلاهاياطخراهظإنمدوادفخيملف
.ةروفغميهواهلك

لجأنم)١٧:١٩مايأ١(يفو)٢٠ع(َكِتَمِلَكِلْجَأْنِم
ناكيتلايهةملكلاودوادهدبعلبرلاةملكيأكدبع
.)١٦-١٢ع(ناثانةطساوباهبملكتبرلا

هتّرسمدرجملءيشلكبرلالمعَكِبْلَقَبَسَحَو
.دواديفقباسقاقحتسالسيلو

.ًاقباسةروكذملادوادلىمظعلاديعاوملاَمِئاَظَعْلٱِهِذٰه
مظعاهيفيتلالامعألانمركذيمل)٢٢ع(َتْمُظَعْدَق
لبهئادعأكالهإيفهلامعأالوقلخلايفهلامعأبرلا
.هبعشلةمحرلاوةبحملالامعأ

.همامأمهنأكليئارسإبعشدوادمّلكانهُمُكَلَلَمْعَيَو
ِهلآَوِبوُعُّشلٱَنِم

َ
سيلو.نويناعنكلابوعشلا)٢٣(ْمِهِت

.ةايحالبولقعالبليثامتالإتسيلاهنألةردقمهتهلآل
.اهلنيدجاسلامازهناباهتردقمدعرهظو

ناعنكضرأيفهبعشتّبث)٢٤ع(َكِسْفَنِلَّـتَّـبَثَو
نيقياضتماوناككلذلبقمهنألمهيلعًاكلمدوادماقأامنيح
.مهلنيدبعتسمًانايحأومهئادعأنم

َهلَتِْرصَتْنَأَو
ُ
نمليئارسإهبعشبرلاىدتفاًاٰهلِإْم

مهاودجمتيواومظعتيلسيلنييناعنكلاىلعمهرصنورصم
ىلعمهنمتأييكلمهراتخاومهبوهدجمتيومظعتيللب
حيسملامهنمدلويوةسدقملارافسألاظفحوقحلانيدلا

لكيفصالخلاىرشبرشتنتمهنمودسجلابسح
بسحليئارسإهبعشيفاذهبرلادصقّمتيملو.ةنوكسملا
يقيقحلاهللابعشيهوةيحيسملاةسينكلايفلبدسجلا
عيمجلالبيممأالويدوهيالةسينكلايفودبألاىلإتباثلا
.حيسملايفدحاو

ةيقيقحلاةالصلا)٢٩ع(َكِدْبَعَتْيَبْكِراَبَوِضَتْرٱَنآلٱَف
يفءاجرانلناكاملدعولاالولهنألهللاديعاومىلعةينبم
انلاكتاعملبهيلعلاكتالاانيفكيالفدعولاامأو.ةالصلا
لوحتتفهبحومبلمعلاودعولازاجنإلةالصلاانمبلطُت
.لمعلاىلإةالصلاوةالصلاىلإديعاوملا

دئاوف
ىلعليلقلاوهتيبىلعريثكلاقفنينأنمؤملابقيليال.١

.)٢ع(هليجنإراشتناوبرلاتيب
هلهسفنهفقوببرللًاتيبينبينأردقيناسنإلك.٢

.هدجميوهللايضرياملكهنطابيفهتيبرتبو
نعنيموصعمءايبنألانكيمل.لضافألاطلغيدق.٣

ع(هيهانموبرلارماوأنونلعياوناكامنيحالإطلغلا
٣(.
اهتاذبةحلاصتناكنإويهوةريثكدصاقمدصقناننإ.٤

لضفأدصاقمهلنألاهئارجإبهللاحمسيال
.)٥ع(اهبملحنملةقيرطباهمامتإلانمدختسيو
ًامسالبًاميظعًامساانسفنألبلطنالنأبجي.٥

.)٩ع(دارأاذإانمسامظعيهللاوًاحلاص
ىلعانلمحتالوةمدخلايفانطشنتهللاديعاومنأبجي.٦

.)١٨ع(ءايربكلاولسكلا
ىلعركشلا)٢(هللامامأعاضتالا)١(لمأتلارامثإ.٧

ةمدخلانمانمبلطُيامبروعشلا)٣(ةريثكلاهمحارم
دادتمالةريغلاوانبولقعاستا)٤(ةريسلاةراهطو
.)١٨ع(ملاعلايفهللاتوكلم

ألَا
َ
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ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱُدُواَدَبََرضَكِلٰذَدْعَبَو١«١،٢
ْ
،ْمُهَلَّـلَذَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَماَمِز«ُدُواَدَذَخَأَو
ْ
لٱِدَيْنِم»ِةَبَصَق

ْ
َبََرضَو٢.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱ
حلٱِبْمُهَساَقَوَنيِّـيِبآوُْ

ْ
َساَقَف،ِضْرَألٱَىلَعْمُهَعَجْضَأ.ِلَْب

لِلِنْيَلْبَحِب
ْ
ملٱَراَصَو.ِءاَيْحِتْسِالِلٍلْبَحِبَوِلْتَق

ًاديِبَعَنوُّيِبآوُْ
.»اَياَدَهَنوُمِّـدَقُيَدُواَدِل
كولم١و٦ع٤و٢٢:٣ليئومص١و٢٤:١٧ددع١٨مايأ١
١٧:٣كولم٢و٣:٤كولم٢و٤:٢١

نيينيطسلفلاعمبرحلادعبهنأحجرألاَكِلٰذَدْعَب
يفمالكلالبقوتوباتلاداعصإدعبو)٥ص(يفةروكذملا
.)٧:١ريسفترظنا(برلاتيبءانب

.اهارقوّتجذخأ)١٨:١مايأ١(يفِةَبَصَقْلٱَماَمِز
اهيلعةطلستملايأاهمامزونيينيطسلفلاةبصقّتجتناكو
لّلذاهذخأبدوادوةيطملاسأرىلعمامزلاطلستيامك
اذوهيمختىلعاهنأامبّتجنأنظُيو.مهلكنيينيطسلفلا
مامزلاطلستامهيلعةطلستمتناكنادمختنمةبيرقو
.اهطلستنمنيليئارسإلادوادصّلخاهذخأبوةبادلاىلع

ليئومص١(يفناكنييبآوملاركذرخآَنيِّـيِبآوُْملٱَبََرضَو
كلمدنعهيدلاوعدودوادنأليقثيح)٤و٢٢:٣
نمو.برحىلإةبحملاكلتتلوحتفيكفرعنالو.بآوم
.ليئارسإلًاودعبآومراصًادعاصفتقولااذه

.مهثلثايحتساوىرسألايثلثلتقيأِلْبَْحلٱِبْمُهَساَقَو
دوصقملاناكامبروصقنالبثلثيأثلثءلمةيناربعلابو
يفنيرصتنملانألةمحرلانمءيشانهوثلثنعةدايز
.مهلكىرسألانولتقيًانايحأاوناكةميدقلابورحلا

مهلالقتساومهكلميقبنكلوةيزجلانودؤيَدُواَدِلًاديِبَع
.)٣:٤كولم٢(ةيلخادلامهرومأيف

َكِلَمَبوُحَرَنْبَرَزَعَدَدَهُدُواَدَبََرضَو٣«٨-٣
لُسَّـدُرَيِلَبَهَذَنيِحَةَبوُص

ْ
لٱِرَْهنَدْنِعُهَتَط

ْ
َذَخَأَف٤.ِتاَرُف

لَأُهْنِمُدُواَد
ْ
لَأَنِيْرشِعَوٍسِراَفِةَئِمَعْبَسَوًاف

ْ
.ٍلِجاَرَف

ملٱِلْيَخَعيَِمجُدُواَدَبَقْرَعَو
٥.ٍةَبَكْرَمَةَئِماَهْنِمىَقْبَأَوِتاَبَكْرَْ

ُدُواَدَبََرضَف،َةَبوُصِكِلَمَرَزَعَدَدَهِةَدْجَنِلَقْشَمِدُماَرَأَءاَجَف
لَأَنِيْرشِعَوَْنيَنْثٱَماَرَأْنِم

ْ
َنيِظِفاَُحمُدُواَدَلَعَجَو٦.ٍلُجَرَف

يف .اَياَدَهَنوُمِّـدَقُيًاديِبَعَدُواَدِلَنوُّيِماَرَألٱَراَصَوَقْشَمِدِماَرَأِ
لَُخيُّبَّـرلٱَناَكَو

ِّـ
َساَرْتَأُدُواَدَذَخَأَو٧.َهَّـجَوَتاَمُثْيَحَدُواَدُص

هبىَتَأَوَرَزَعَدَدَهِديِبَعَىلَعْتَناَكيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱ َىلِإاَِ
َرَزَعَدَدَهْيَتَنيِدَمَياَثَوَريِبْنِمَوَحِطاَبْنِمَو٨.َميِلَشُروُأ

ملٱَذَخَأ
.»ًاّدِجًاريِثَكًاساَحُنُدُواَدُكِلَْ
١٩-١٠:١٥ص١٤:٤٧ليئومص١و١٩و١٠:١٦ص

ص٢ع١٥:١٨و٢٥-١١:٢٣كولم١و٩و١١:٦عوشي
٤٧:١٦لايقزح٣:١٨

يفلادلافرحو)١٠:١٦(رزعردهوأَرَزَعَدَدَه
رخآلابدحاولالدبُيًانايحأفيازلافرحهبشيةيناربعلا

قشمدنميقرشلالامشلاىلإةبوصتناكو.ًاوهس
كولملوألايفناكو.تارفلارهنىلإتدتماوهامحيبونجو
كلمورزعددهمهبلغف)١٤:٤٧ليئومص١(ةبوصيف
.هدحو

اهميقيوأهتطلسّدريلرزعددهبهذيأُهَتَطْلُسَّـدُرَيِل
ناكو)١٠:١٩(كولمهتطلستحتناكهنإف)١٨:٣مايأ١(
هتطلسميقيلبهذفتارفلايقرشيأرهنلاربعيفمهضعب
ةهجىلإًابهاذرزعددهىأرذإدوادنأامبرو.مهيلع
.برغلانميأءارولانمهبرضيلةصرفلازهتناتارفلا
.هامحيفهبرضهنإ)١٨:٣مايأ١(يفليقو

ةبكرمةملكردقُتحجرألا)٤ع(ٍسِراَفِةَئِمَعْبَسَوًافْلَأ
فلأدوادهذخأامنوكيففالآبةئملادبإوفلأدعب
.)١٨:٤مايأ١(يفىرتامكسراففالآةعبسوةبكرم
.خسانلانمناكطلغلانملصحامنأحجرألاو

بصعلاعطقيأِتاَبَكْرَْملٱِلْيَخَعيَِمجُدُواَدَبَقْرَعَو
يفنإ.)٩و١١:٦عوشي(ليخلالّطعفرفاحلاقوفظيلغلا
نكلو.محرأىرخأةقيرطبليخلالتقوةواسقلمعلااذه
)١(هدصقامنأامبرو.عوشيلاذههرمأيفًادصقبرلل
ىتحتقحلاهبقاوعنألةئيطخلارشنييليئارسإللنيبينأ
تابكرملاوليخلاهذهفعضمهلّنيبينأ)٢(ًاضيأليخلا
.اهنوفاخينويليئارسإلاناكيتلاواهيلعمهؤادعألكتايتلا
ملدوادو.لوتقموهوهنمرثكأرثؤيلطعمسرفرظنمو
رثكينأكلمللحمستملةعيرشلانألهسفنلليخلاذخأي
برلادريملوبرحللتناكليخلانأل)١٧:١٦ةينثت(ليخلا
.ةيبرحلاةوقلامهسوفنلنوهتشينييليئارسإلانأ

اهنمىقبأهنأىنعملاناكامبروٍةَبَكْرَمَةَئِماَهْنِمىَقْبَأَو
سيلوتابكرملالجألسيلوبوكرلالجألةبكرمةئمليخ
ىلعدوادراصتناو.ةيصولافلاخيامليلقلاددعلااذهيف
ىلعليلدتابكرموليخهيفناكيذلاميظعلاشيجلااذه
٢٠:٧رومزم(يفلاقامكبرلابهناميإوبرحلايفهرادتقا
ملٱِبِءَالُؤٰه«)٨و

خلٱِبِءَالُؤٰهَوِتاَبَكْرَْ
ْ
ِّـبَّـرلٱَمْسٱَفُنْحَناَّـمَأِلَْي

.»اَنْبَصَتْنٱَواَنْمُقَفُنْحَناَّـمَأ،اوُطَقَسَواْوَثَجْمُه.ُرُكْذَناَنِٰهلِإ
:١٠نيوكت(ماسلسننممارأناك)٥ع(َقْشَمِدُماَرَأ
نكسو.نييمارآلليتلاقشمديفمهضعبنكسو)٢٢
رهنربعيفوأنيرهنلانيباممهضعبوةبوصيفمهضعب

ألَا
َ
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تناكف)١٠:٦(بوحرتيبيفمهضعبو)١٠:١٦(تارفلا
ضرأنميقرشلالامشلاةهجىلإلامجإلابنييمارآلاضرأ
.ليئارسإ

يفَنيِظِفاَُحم مهشيجاوعمجيالئل)٦ع(َقْشَمِدِماَرَأِ
.دوادعمبرحلاديدجتلاودعتسيو

مهلناكهنأريغةيزجلانودؤييأاَياَدَهَنوُمِّـدَقُيًاديِبَع
.ةيلخادلامهرومأيفلالقتسالانمعون

هنألهركذقبساميفكلذرهظَدُواَدُصِّـلَُخيُّبَّـرلٱَناَكَو
تابكرملاوناسرفلامامأفقواملهعمبرلانكيملول
)٢٧:٣رومزم(يفلاقفنيدحتملاكولملاوةميظعلاشويجلاو
لَقُفاََخيَالٌشْيَجَّـَيلَعَلَزَنْنِإ«

ْ
ٌبْرَحَّـَيلَعْتَماَقْنِإ.يِب

طُماَنَأَكِلٰذيِفَف
ْ
.»ٌّنِئَم

بهذلابةيلطمتناكامبر)٧ع(ِبَهَّـذلٱَساَرْتَأ
.كلملاساّرحسارتأتناكو

ةحبط)١٨:٨مايأ١(يف)٨ع(َياَثَوَريِبْنِمَوَحِطاَب
.لوهجمامهعقومونوُخو

ناميلسهنمعنص)١٨:٨مايأ١(يفوًاّدِجًاريِثَكًاساَحُن
.ساحنلاةينآوةدمعألاوساحنلارحب

َبََرضْدَقَدُواَدَّـنَأَةاََمحُكِلَميِعوُتَعِمَسَو٩«١٢-٩
ملٱَىلِإُهَنْبٱَماَروُييِعوُتَلَسْرَأَف١٠،َرَزَعَدَدَهِشْيَجَّـلُك

ِكِلَْ
َرَزَعَدَدَهَبَراَحُهَّـنَألُهَكِراَبُيَوِهِتَمَالَسْنَعَلَأْسَيِلَدُواَد
َناَكَو.يِعوُتَعَمٌبوُرُحُهَلْتَناَكَرَزَعَدَدَهَّـنَأل،ُهَبََرضَو
ًاضْيَأِهِذٰهَو١١.ٍساَحُنُةَيِنآَوٍبَهَذُةَيِنآَوٍةَّـضِفُةَيِنآِهِدَيِب
ملٱاَهَسَّـدَق

لٱَعَمِّـبَّـرلِلُدُواَدُكِلَْ
ْ
ُهَسَّـدَقيِذَّـلٱِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف

َبآوُمْنِمَوَماَرَأْنِم١٢.ْمُهَعَضْخَأَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِم
لٱَنِمَوَنوُّمَعيِنَبْنِمَو

ْ
ْنِمَوَقيِلاَمَعْنِمَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َةَبوُصِكِلَمَبوُحَرِنْبَرَزَعَدَدَهِةَميِنَغ
١٠:١٤ص٢ع٧:٥١كولم١و٨:٤مايأ٢و٨:٦٥كولم١

٢٠-٣٠:١٧و٢٧:٨ليئومص١و٢٥-٥:١٧ص

يههامحو.انهروكذملاالإهنعفرعنالووعوتوأيِعوُت
اهذخأ.ايروسيلامشيفيصاعلارهنىلعمويلاةريهشلا

)٤و٨:٣مايأ٢(نزاخملاندماهراوجيفىنبوناميلس
بونجلايفمهنممسقناكنيذلانييثحلاندمنمتناكو
هامحبلطا(لامشلايفرخآمسقونوربحراوجيف
.)باتكلاسوماقيفنييثحلاو

هذهىلإدوادراشأامبرومارودهوأ)١٠ع(َماَروُي
.)٤٤و١٨:٤٣رومزم(يفاهريغعمايادهلاوةلاسرلا

برلانأبفرتعا)١١ع(ِّـبَّـرلِلُدُواَدُكِلَْملٱاَهَسَّـدَقو
ركذ)٢٢صمايأ١(يفو.هبورحيفهذخأاملكهلفهرصن
بهذلانمةنزوفلأةئمهنمولكيهلاءانبلدواددادعتسا

خلانزوالبديدحوساحنوةضفلانمةنزوفلأفلأو
.لكيهلالجألناميلسهنبالاهّدعأاهلكهذهو

امهنيبقرفلاومودأ)١٨:١١مايأ١(يف)١٢ع(َماَرَأْنِم
ةملكو.لصألايفناهباشتملادلاوءارلايفرحنألفيفط
بآومنمةبيرقمودأنألةنيرقلانمرهظيامكحصأمودأ
.نومعو

ِهِبَْرضْنِمِهِعوُجُرَدْنِعًاراَكْذِتُدُواَدَبَصَنَو١٣«١٣،١٤
مث
ََ
لَأََرشَعَةَيِنا

ْ
يفَماَرَأْنِمًاف ملٱيِداَوِ

ْ
لِ
ْ
يفَلَعَجَو١٤ِ.ح َموُدَأِ

يفَنيِظِفاَُحمَعَضَو.َنيِظِفاَُحم لُكَموُدَأِ
ِّـ
ُعيَِمجَناَكَو.اَه

لَُخيُّبَّـرلٱَناَكَو.َدُواَدِلًاديِبَعَنيِّـيِموُدَألٱ
ِّـ

اَمُثْيَحَدُواَدُص
.»َهَّـجَوَت

:٢٤ددعو٤٠-٢٧:٣٧نيوكت١٤:٧كولم٢و٧:٩ص
٦ع١٨و١٧

ضرأيفطولرحبيبونجةخبسلاهنأنظُيِحْلِْملٱيِداَو
تبتُكدق١٢عيفامكانهمارأةملكنأكشالو.مودأ
برضيداولااذهيفو.مودأنوكتنأبجيفطلغلاب
)١٤:٧كولم٢(فالآةرشعمهنملتقونييمودألاايصمأ
)٦٠رومزمناونع(ًافلأرشعينثابآويبرضهيفو
امبرو)١١:١٦كولم١(مودأنمركذلكاونفأنويليئارسإلاو
اوزهتنانييمارألاعمدوادبرحربخاوعمساملنويمودألا
رصتنانكلو.بونجلانمليئارسإىلعاومجهفةصرفلا
مهبرضفياشيبأةدايقبًاشيجلسرأفمارأبرحيفدواد
.كلملاهنألمهبرضدوادنأانهليقو)١٨:١٢مايأ١(ياشيبأ
ةبوعصبمهيلعرصتنادوادنأرهظي٦٠رومزمنمو
.ةراسخو

يفَلَعَجَو نمنيريثكنأكشال)١٤ع(َنيِظِفاَُحمَموُدَأِ
)١١:١٦كولم١(لتقلانماوجنفاوأبختوأاوبرهنييمودألا
.)٦ع(برحلاديدجتلاودعتسيالئلنيطفاحملادوادلعجف

ُدُواَدَناَكَو.َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَعُدُواَدَكَلَمَو١٥«١٨-١٥
َةَيوَُرصُنْبٱُبآوُيَناَكَو١٦.ِهِبْعَشِّـلُكِلًالْدَعَوًءاَضَقيِرُْجي
جلٱَىلَع

ْ
ُقوُداَصَو١٧،ًالِّـجَسُمَدوُليِخَأُنْبُطاَفاَشوَُهيَو،ِشَْي

١٨،ًابِتاَكاَياََرسَو،ِْنيَنِهاَكَراَثاَيِبَأُنْبُكِلاَميِخَأَوَبوُطيِخَأُنْب
جلٱَىلَعَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَو

ْ
اوُناَكَدُواَدوُنَبَو،ِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال

.»ًةَنَهَك
٨-٦:٤مايأ١و٣٧و١٨:١٨كولم٢و٤:٣كولم١
:١٥ص٤:٤كولم١و١٨:١٨كولم٢و٤٠و١٦:٣٩مايأ١و
٤٤و١:٣٨كولم١و٣٠:١٤ليئومص١و٢٣و٢٠:٧و١٨
١٨:١٧مايأ١و

ألَا
َ
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ناك)٧٢:٢رومزم(ِهِبْعَشِّـلُكِلًالْدَعَوًءاَضَقيِرُْجي
طقفبورحلايفسيلوًاضيأرمألااذهيفًاردتقمدواد
يفًافيعضوبرحلايفًايوقناكيذلالواشنعزاتماف
.هبعشةسايس

.اهظفحيوكلملاماكحأبتكيناك)١٦ع(ًالِّـجَسُم
.نوربحيفاذهناك.رازاعيلألسننمُقوُداَص

نكيملنكلوميلشروأيفماقأراماثألسننمكلاميخأو
قوداصنأ)١٥:١١مايأ١(يفركُذوةمدخلايفقاقشنا
كلاميخأهنباوراثايبأنأنونظملاو.نينهاكاناكراثايبأو
يفيقبفًاضيأنبالالزُعبألالزُعاملوًاعمةمدخلااسرام
هلسننمهفلخنموقوداصطقفدحاونهاكناميلسمايأ
.هّدجمساىلعكلاميخأيمُسو

.ةلودلاشتفموًاريزويأ)١٧ع(ًابِتاَكاَياََرس
ساّرحوأنيبنذملانودلجينيذلا)١٨ع(َنيِدَّـالَْجلٱ
سفنيهةيلصألاةملكلانكلو.)١١:٤كولم٢(كلملا
نأامبرو.)٣٠:١٤ليئومص١(يفةدراولانويتيركمسالا
ضرأيفتنكسةليبقمهونويتيركمهانهمهيلإراشملا
هساّرحدوادلعجفتيركةريزجنممهلصأنيينيطسلفلا
رثكأمهيلعلكتينأردقيناكنيذلابناجألاءالؤهنم
.)١٥:١٨(بغشوأةنتفثدحاذإنييليئارسإلانم

رخآىلإناكمنمنولسرُينيذلالسرلايأِةاَعُّسلٱ
اهنأنظُييثيلفانهةيناربعلاةملكلاو.كلملارماوألمحل
ناكو.نيينيطسلفلاضرأيفةنكاستناكةليبقمسا

نييثيلفلانمومالكلاقبسامكنييتيركلانمكلملاساّرح
.بناجألانميأ

نمنوراهلسننمةنهكلاناكًةَنَهَكاوُناَكَدُواَدوُنَبَو
مزاليمليذلااذوهيطبسنمناكفدوادامأو.يوالطبس
)١٨:١٧مايأ١(يفءاجو)٧:١٣نييناربع(حبذملاهنمدحأ
-٤كولم١(يفو.كلملايدينيبنيلوألااوناكدوادينبنأ
نأرهاظلافناميلسكلملاقيدصوًانهاكناكدوبازنأ)٥
نمبرقأقيدصوأميدنوهةيلصألانهاكةملكىنعم
يفسانلاوهللانيبطسوتينملةملكلاتصصختمثهريغ
ونبناكيأيلصألااهانعمبانهةملكلاو.ةدابعلاةمدخ
.هنمنيبيرقلاهءامدندواد

دئاوف
لكيفرصتنيةلماكلاةعاطلاببرللهسفنمّدقينم.١

.)١٤و٦ع(هرومأ
نماميساللئاضفلامظعأنمبرلللاملاميدقت.٢

امنيحًابلاغدادزتلاملاةبحمنألءاينغألاوءامظعلا
.)١١و٧ع(لاملادادزي

اذههدجمولدعلاوقحلاءارجإوهناسنإللدجممظعأ.٣
نكميدجملااذهو.بورحلانمجتانلادجملانممظعأ
.)١٥ع(طقفكولملاالهلينناسنإلكل

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ِتْيَبْنِمَيِقَبْدَقٌدَحَأُدْعَبُدَجوُيْلَه:ُدُواَدَلاَقَو«١
.»؟َناَثاَنوُيِلْجَأْنِمًافوُرْعَمُهَعَمَعَنْصَأَفَلُواَش
٤٢و١٧-٢٠:١٤ليئومص١

دعبوهئادعأعيمجنمبرلاهحارأامدعبُدُواَدَلاَقَو
دوادسنيملو.ةنسةرشعسمخبناثانويولواشتوم
يقبلهلاقف)١٧-٢٠:١٤ليئومص١(ناثانويلهتدهاعم
.ناثانويلجأنمًافورعمهعمعنصأفلواشتيبنمدحأ
لسنلكلتقيديدجلاكلملانأةميدقلاتاداعلانمهنأعم
كولم٢(مهسفنألكلُملااوبلطيوهومواقيالئلقباسلاكلملا
انهروكذملاثشوبيفمالإلواشتيبنمقبيملو)١١:١
نيذلاهتنبابريمينبوةفصرهتيّرسنملواشءانبأو
.)٢١:٨ليئومص٢و١٨:١٩ليئومص١(ليئيردعلمهتدلو

َىلِإُهْوَعْدَتْسٱَف،اَبيِصُهُمْسٱٌدْبَعَلُواَشِتْيَبِلَناَكَو«٢
ملٱُهَلَلاَقَو،َدُواَد

.»َكُدْبَع:َلاَقَف؟اَبيِصَتْنَأَأ:ُكِلَْ
٢٩و١٩:١٧و٤-١٦:١ص

هتومدعبوهتوملبقلواشلًاليكووًادبعناكاَبيِص
ًاينغًاميظعًالجرًايبصناكو.ثشوبيفمهديفحلراص
ىلعنيطلستموءاسؤرنونوكيدقكولملاديبعنألًاربتعم
.بعشلا

ملٱَلاَقَف«٣
َعَنْصَأَفَلُواَشِتْيَبِلٌدَحَأُدْعَبُدَجوُيَالَأ:ُكِلَْ

لِلاَبيِصَلاَقَف؟ِهللاٱَناَسْحِإُهَعَم
ْ
ُجَرْعَأَناَثاَنوُيِلٌنْبٱُدْعَب:ِكِلَم

.»ِنْيَلْجِّـرلٱ
٤:٤ص٢٠:١٤ليئومص١

.سانللهللاتاناسحإكًاميظعًاناسحإيأِهللاٱَناَسْحِإ
دهاعيذلادهعلابيفويلهيلعبجيناكيذلاناسحإلاوأ
.برلامامأهبناثانوي

ألَا
َ
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.)٤:٤رظنا(ِنْيَلْجِّـرلٱُجَرْعَأ

ملٱُهَلَلاَقَف٤«٦-٤
لِلاَبيِصَلاَقَف؟َوُهَنْيَأ:ُكِلَْ

ْ
:ِكِلَم

يفَوُهاَذَوُه يفَليِئيِّـمَعِنْبَريِكاَمِتْيَبِ َلَسْرَأَف٥.َراَبَدوُلِ
ملٱ
٦.َراَبَدوُلْنِمَليِئيِّـمَعِنْبَريِكاَمِتْيَبْنِمُهَذَخَأَوُدُواَدُكِلَْ
َىلَعَّـرَخَوَدُواَدَىلِإَلُواَشِنْبَناَثاَنوُيُنْبُثَشوُبيِفَمَءاَجَف
اَذَنَئَه:َلاَقَف.ُثَشوُبيِفَماَي:ُدُواَدَلاَقَف.َدَجَسَوِهِهْجَو
.»َكُدْبَع

ليئومص١و٣٠-١٩:٢٤و١٦:٤ص٢٩-١٧:٢٧ص
٢٥:٢٣

ًاسيئرناكوندرألايقرشداعلجيفرابدولنمَريِكاَم
نعىماحفلواشتيبعابتأنمًالوأناكو.ًاينغ
مزليامدوادلمّدقوهيفدواددصقفرعىتحثشوبيفم
.)٢٩-١٧:٢٧(مولاشيبأهنبانمبرهامنيحهتحارل

.)هريسفتو٤:٤(لعببيرموأُثَشوُبيِفَم

َكَعَمَّـنَلَمْعََألِّـينِإَف.ْفََختَال:ُدُواَدُهَلَلاَقَف٧«٧،٨
َلُواَشِلوُقُحَّـلُكَكَلُّدُرَأَو،َكيِبَأَناَثاَنوُيِلْجَأْنِمًافوُرْعَم
:َلاَقَوَدَجَسَف٨.ًامِئاَدِيتَدِئاَمَىلَعًازْبُخُلُكْأَتَتْنَأَو،َكيِبَأ
لَتىَّـتَحَكُدْبَعَوُهْنَم

ْ
لَكَىلِإَتِفَت

ْ
.»؟ِيلْثِمٍتِّـيَمٍب

كولم٢و٢:٧كولم١و١٩:٢٨ص١٢:٨ص٣و١ع
١٦:٩ص٢٥:٢٩

لوقحتراص.هلتقدصقكلملانأنظهلعلْفََختَال
.ًاينغًالجرثشوبيفمراصفثشوبيفملاهدرفدوادللواش
هماقمّومسىلعلدياممناكفكلملاةدئامىلعهلكأامأو
:٢٥كولم٢و٢:٧كولم١(هرقفىلعلدياممسيلوهدنع
كلمللهرابتعاىلعلدتةغلابمتّيمبلكينإهلوقو.)٢٩
.هلهعوضخو

ملٱاَعَدَو٩«١٢-٩
اَمُّلُك:ُهَلَلاَقَوَلُواَشَمَالُغاَبيِصُكِلَْ

ُلِغَتْشَتَف١٠.َكِدِّـيَسِنْبالُهُتْعَفَدْدَقِهِتْيَبِّـلُكِلَوَلُواَشِلَناَك
يفُهَل ِنْبالَنوُكَيِلُّلِغَتْسَتَو،َكُديِبَعَوَكوُنَبَوَتْنَأِضْرَألٱِ

ًامِئاَدُلُكْأَيَكِدِّـيَسُنْبٱُثَشوُبيِفَمَو.َلُكْأَيِلٌزْبُخَكِدِّـيَس
َنوُْرشِعَوًانْبٱََرشَعَةَسَْمخاَبيِصِلَناَكَو.ِيتَدِئاَمَىلَعًازْبُخ
لِلاَبيِصَلاَقَف١١.ًادْبَع

ْ
يِدِّـيَسِهِبُرُمْأَياَمِّـلُكَبَسَح:ِكِلَم

ملٱ
َىلَعُثَشوُبيِفَمُلُكْأَيَف.َكُدْبَعُعَنْصَيَكِلٰذَكُهَدْبَعُكِلَْ
ملٱيِنَبْنِمٍدِحاَوَكِيتَدِئاَم

ِملَناَكَو١٢.ِكِلَْ
َ
ٌنْبٱَثَشوُبيِف

ًاديِبَعاَبيِصِتْيَبيِنِكاَسُعيَِمجَناَكَو.اَخيِمُهُمْسٱٌريِغَص
ِمل
َ
يفُثَشوُبيِفَمَنَكَسَف١٣.َثَشوُبيِف ُلُكْأَيَناَكُهَّـنَألَميِلَشُروُأِ
ملٱِةَدِئاَمَىلَعًامِئاَد

لِكِهْيَلْجِرْنِمَجَرْعَأَناَكَو.ِكِلَْ
ْ

.»اَمِهْيَت

:٢كولم١و١٩:٢٨ص١٣و١١و٧ع١٩:٢٩و١٦:٤ص
١٠صو٣ع١١و٧ع٨:٣٤مايأ١و٧

نمثشوبيفملكأنإوَلُكْأَيِلٌزْبُخَكِدِّـيَسِنْبالَنوُكَيِل
كلتلالغىلإنيجاتحمهديبعوهتيبلهأناككلملاةدئام
ابيصلناكهنألوقلانملدتسنامكنيريثكاوناكوكالمألا

وههيلإراشملاديسلاو.ًادبعنورشعوًانبارشعةسمخ
.هديفحناكهنأللواشنباثشوبيفميعُدولواش

:٨مايأ١(ريثكلسنلًابأولواشتيبلًاسيئرراصاَخيِم
.)٤٤-٩:٤٠و٤٠-٣٥

دئاوف
نمزلالاطنإودوهعلابءافولالضافلكتافصنم.١

.)١ع(لاوحألاتريغتو
نأردقناليتلاانتابجاومامتإبيفتكنالنأبجي.٢

يفيذلاركفلاانيفنوكينأًاضيأانيلعلباهنمبرهن
نيذلاو.كلهدقامصّلخيوبلطيلءاجهنإفحيسملا
نيذلانمرثكأةدعاسملانوقحتسيامًاريثكمهبلطن
.)٥ع(اننوبلطي
جرعأناكهنإفثشبويفمبانسفنأهّبشننأانلزوجي.٣

ًائيشلمعنناردقنالكلذكنحنوامهيتلكنيلجرلا
يأدسافلسننمناكو.انتوقبةحلاصلالامعألانم
بلككناكو.مدآلسننمنحنولواشلسننم
هللاتاكربنمءيشىندأنيقحتسمريغنحنوتيم
نحنوكلملاةدئامىلعلكأيليعُدهلككلذعمو
هعمسولجللنووعدمحيسملاعوسيانبرةمعنبكلذك
.)٢:٦سسفأ(تايوامسلايف

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

،َتاَمَنوُّمَعيِنَبَكِلَمَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو١«١،٢
ًافوُرْعَمُعَنْصَأ:ُدُواَدَلاَقَف٢.ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُنوُناَحَكَلَمَو
َلَسْرَأَف.ًافوُرْعَميِعَمُهوُبَأَعَنَصاَمَكَشاَحاَنِنْبَنوُناَحَعَم
ِضْرَأَىلِإَدُواَدُديِبَعَءاَجَف.ِهيِبَأْنَعِهيِّـزَعُيِهِديِبَعِدَيِبُدُواَد
.»َنوُّمَعيِنَب
١١:١ليئومص٢و١٩-١٩:١مايأ١

هنأنظُيو)١٩:١مايا١(شاحانهمساَنوُّمَعيِنَبَكِلَم
ةثداحلانيبّنألهنباهنأوأ)١١-١١:١ليئومص١(يفروكذملا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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ةنسنيعبرأةدمانهةروكذملاو١١ليئومص١يفةروكذملا
.فّينو

ِحلَنوُّمَعيِنَبُءاَسَؤُرَلاَقَف«٣
َ
ُمِرْكُيْلَه:ْمِهِدِّـيَسَنوُنا

يفَكاَبَأُدُواَد ِلْجَألَسْيَلَأ؟َنيِّـزَعُمَكْيَلِإَلَسْرَأىَّـتَحَكْيَنْيَعِ
ملٱِصْحَف

لَقَواَهِسُّسََجتَوِةَنيِدَْ
ْ

.»؟َكْيَلِإُهَديِبَعُدُواَدَلَسْرَأاَهِب
١٦و٤٢:٩نيوكت

نييبآوملالذأامكمهلالذإومهبرحدصقدوادنأاونظ
ةلئاهًابرحمهنظجتنأفءوسلااونظ.مهريغونييمارألاو
نامعيهو)١١:١ص(ةّبريهةنيدملاو.ًاميظعًاكالهو
.ةيلاحلا

ِحلَفاَصْنَأَقَلَحَوَدُواَدَديِبَعُنوُناَحَذَخَأَف٤«٤،٥
َ
،ْمُها

لٱَنِمْمَُهباَيِثَّـصَقَو
ْ
طَأَّـمُث،ْمِهِهاَتْسَأَىلِإِطَسَو

ْ
اَّـَملَو٥.ْمُهَقَل

.ًاّدِجَنيِلِجَخاوُناَكَلاَجِّـرلٱَّـنَألْمِهِئاَقِلِلَلَسْرَأَدُواَداُوَربْخَأ
ملٱَلاَقَو

يفاوُميِقَأ:ُكِلَْ ِحلَتُبْنَتىَّـتَحاَحيِرَأِ
َ
.»اوُعِجْرٱَّـمُثْمُكا

٢٠:٤ءايعشإ٤١:٥ايمرإو١٥:٢ءايعشإ

صاخرابتعاىحّللنييناربعلادنعْمُهاَِحلَفاَصْنَأَقَلَح
)٤:٥ايمرإو١٥:٢ءايعشإ(نزحلاةمالعىحللاقلحناكو
.)٢٠:٤ءايعشإ(بايثلاصقكلذكو.ةناهإمظعأانهوهو
نأكشالو.هلهجوهئايربكنعجتناذهنوناحلمعو
ىنعمبدوادديبعاوناكوءامظعلانماوناكدوادلسر
.هئارزووهئارفس
يفاوُميِقَأ لامعأومهلجخبرعشومهيلعقفشأاَحيِرَأِ
.هبعشوهديبعبولقهيلإبذجتتناكاههابشأوهذهدواد

وُنَبَلَسْرَأَدُواَدَدْنِعاوُنَتْنَأْدَقْمَُّـهنَأَنوُّمَعوُنَبىَأَراَّـَملَو«٦
َنِيْرشِع،اَبوُصَماَرَأَوَبوُحَرِتْيَبَماَرَأاوُرَجْأَتْسٱَوَنوُّمَع
لَأ
ْ

لَأَةَكْعَمِكِلَمْنِمَو،ٍلِجاَرَف
ْ

ْيَنْثٱَبوُطَلاَجِرَو،ٍلُجَرَف
لَأََرشَع

ْ
.»ٍلُجَرَف

كولم٢و٥و٨:٣ص٢٧:١٢ليئومص١و٣٤:٣٠نيوكت
:٣ةينثت٨:٣ص١٨:٢٨ةاضقو٣٦:٣٧نيوكت٧:٦
١٤

تناكءارفسللةناهإلا.نيهوركماوراصيااوُنَتْنَأْدَق
.ليئارسإبعشعيمجلومهكلملةناهإ

اهنأنظيولامشلايفبوحرتناكَبوُحَرِتْيَبَماَرَأ
:٨(رزعددهيبأبوحرمسابتّمستاهلعلو.سايناب
نيبامدالبنميلامشلامسقلااونكسنويمارألاو.)٣
قرشلاةهجىلإهامحبرقبةبوصيفمهضعبنكسونيرهنلا

ةكعميفمهضعبوبوحريفمهضعبوقشمديفمهضعبو
)١١:٣ةاضق(بوطو.ةيربطرحبوةلوحلايقرشيهو
نومعينبنإ)١٩:٦مايأ١(يفليقوةيربطرحبيقرش
نيباماهتميقوةضفلانمةنزوفلأبنييمارآلااورجأتسا

اورجأتسامهنإًاضيأليقو.ةيزيلكنإةريل٥٠٠٠٠٠و٢٥٠٠٠٠
:١٩مايأ١(يفةروكذملاتابكرملاددعامأو.ًاناسرفوتابكرم
لباقماولزنو.هيفطلغعوقونمدبالف٣٢٠٠٠يأ٧
نميقرشلابونجلاىلإوطولرحبيقرشيهوابديم
.اهنملايمأةعبرأدعبىلعونابسحيأنوبشح

ِشْيَجَّـلُكَوَبآوُيَلَسْرَأُدُواَدَعِمَساَّـمَلَف٧«٧،٨
جلٱ
ْ

لِلاوُّفَطْصٱَوَنوُّمَعوُنَبَجَرَخَو٨.ِةَرِباََب
ْ

ِلَخْدَمَدْنِعِبْرَح
لٱ
ْ
َةَكْعَمَوَبوُطُلاَجِرَوُبوُحَرَواَبوُصُماَرَأَناَكَو،ِباَب
يفْمُهَدْحَو حلٱِ

ْ
.»ِلَْق

١٦و١٣:٩عوشي٥و١١:٣ةاضق١٩:٩مايأ١

ناكوةبرةنيدمبابهنأحجرألاِباَبْلٱِلَخْدَمَدْنِع
ةهجىلإيأابديملباقملهسلايفيألقحلايفنويمارألا
.مهتابكرمتاكرحلًاقفاوملهسلااذهناكوابديم

حلٱَةَمَّـدَقُمَّـنَأُبآوُيىَأَراَّـمَلَف٩«١٤-٩
ْ
ْتَناَكِبَْر

َليِئاَْرسِإيِبَخَتْنُمِعيَِمجْنِمَراَتْخٱ،ٍءاَرَوْنِمَوٍماَّـدُقْنِمُهَوْحَن
َياَشيِبَأِهيِخَأِدَيِلِبْعَّـشلٱَةَّـيِقَبَمَّـلَسَو١٠َماَرَأِءاَقِلِلْمُهَّـفَصَو
ُنوُكَتَّـَيلَعُماَرَأَيِوَقْنِإ:َلاَقَو١١.َنوُّمَعيِنَبِءاَقِلِلْمُهَّـفَصَف
١٢.َكِتَدْجَنِلُبَهْذَأَنوُّمَعوُنَبَكْيَلَعَيِوَقْنِإَو.ًادِجْنُمِيل
لَوْدَّـلََجت

ْ
ُّبَّـرلٱَو،اَنِٰهلِإِنُدُمِلْجَأْنِمَواَنِبْعَشِلْجَأْنِمْدَّـدَشَتَن

يفُنُسَْحياَمُلَعْفَي َنيِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوُبآوُيَمَّـدَقَتَف١٣.ِهْيَنْيَعِ
ِملُهَعَم

ُ
ُهَّـنَأَنوُّمَعوُنَبىَأَراَّـَملَو١٤.ِهِماَمَأْنِماوُبَرَهَفَماَرَأِةَبَراَح

ملٱاوُلَخَدَوَياَشيِبَأِماَمَأْنِماوُبَرَهُماَرَأَبَرَهْدَق
َعَجَرَف.َةَنيِدَْ

.»َميِلَشُروُأَىلِإىَتَأَوَنوُّمَعيِنَبْنَعُبآوُي
ليئومص١و١٦:١٣سوثنروك١و١:٦عوشيو٣١:٦ةينثت
١١:١ص٢١-٢٠:١٣كولم١و٣:١٨

ةهجىلإلامشلايفنومعونبناكٍءاَرَوْنِمَوٍماَّـدُقْنِم
ابديمةنيدمةهجىلإبونجلايفنويمارألاو.ةبرمهتنيدم
لامشلايفنومعنيبةبراحملمدقتينأبآويردقيملف
ىأراملف.بونجلايفهءارواوناكنيذلانييمارألانمًافوخ
ليئارسإيبختنمفصنومعينبنمىوقأنييمارألانأ
ينببراحيلياشيبأهيخألبعشلاةيقبملسومهئاقلل
.نومع

.نورجأتسممهنألاوُبَرَهَف
.ةبرةنيدماهنأحجرألاَةَنيِدَْملٱاوُلَخَدَو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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ىلإمهقحلاذإةليوطًابرحهمامأىأرهنألُبآوُيَعَجَرَف
مداقلافيصلاىلإاهرخؤينأنسحتسافةنصحملامهتنيدم
)١١:١(.

َليِئاَْرسِإَماَمَأاوَُرسَكْنٱِدَقْمَُّـهنَأُماَرَأىَأَراَّـَملَو١٥«١٩-١٥
يفيِذَّـلٱَماَرَأَزَرْبَأَفُرَزَعُدَدَهَلَسْرَأَو١٦.ًاعَماوُعَمَتْجٱ ِْربَعِ
َدَدَهِشْيَجُسيِئَرُكَبوُشْمُهَماَمَأَوَمَاليِحَىلِإاْوَتَأَف،ِرْهَّـنلٱ
َءاَجَوَّـنُدْرُألٱََربَعَوَليِئاَْرسِإَّـلُكَعََمجُدُواَدَِربْخُأاَّـَملَو١٧.َرَزَع
َبَرَهَو١٨.ُهوُبَراَحَوَدُواَدِءاَقِلِلُماَرَأَّـفَطْصٱَف،َمَاليِحَىلِإ
ٍةَبَكْرَمِةَئِمَعْبَسَماَرَأْنِمُدُواَدَلَتَقَو،َليِئاَْرسِإِماَمَأْنِمُماَرَأ
لَأَنيِعَبْرَأَو

ْ
َتاَمَفِهِشْيَجَسيِئَرَكَبوُشَبََرضَو،ٍسِراَفَف

ملٱُعيَِمجىَأَراَّـَملَو١٩.َكاَنُه
ُمَُّـهنَأَرَزَعَدَدَهُديِبَع،ِكوُلُْ

َهلاوُدِبْعُتْسٱَوَليِئاَْرسِإاُوَحلاَصَليِئاَْرسِإَماَمَأاوَُرسَكْنٱ
ُ
،ْم

.»ُدْعَبَنوُّمَعيِنَباوُدِجْنُيْنَأُماَرَأَفاَخَو
٨:٦ص١٩:١٨مايأ١و١٩:١٦مايأ١و٨-٨:٣ص

ماليحو)٦ع(يفمارأو)٨:٣(يفروكذمرزعرده
يفةروكذملابرحلادعبسأرتكبوشلعلوندرألايقرش
فلأنيعبرأواهلاجريأةبكرمةئمعبسلتقو)٨-٦ع(
شيجةمظعىلعليلد)١٩:٨مايأ١لجاروأ(سراف
مهلقبيملهنألليئارسإاوحلاصو.دوادراصتناونييمارألا
.مهدجنينم

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

اذهنمو.هدجموهحاجنجوأىلإلصودقدوادناك
نازحألاولجخلاوبئاصملاوهطوقسربخيدتبيحاحصألا
اهنعباتهنأعمهتئيطخبسبهتكلممووههتباصأيتلا
.هلترفُغف

هللالاجرانلروصييقيقحخيراتسدقملاباتكلايف
.ًاضيأمهاياطخركذيومهلئاضفومهناميإركذبمهامك
اذهانملعيو.حيسملاعوسيةودقالإةلماكةودقانلسيلو
مظعأيفطوقسللةضرعوءافعضًاضيأنحناننأخيراتلا
.ةعاسلكهللاةمعنوةالصلاورهسلاىلإجاتحنفاياطخلا
دلتتلبحاذإةوهشلاو.ةئيطخلابقاوعنمبرهمالو
.ًاتومجتنتتلمكاذإةئيطخلاوةئيطخ

يفِةَنَّـسلٱِماَمَتَدْنِعَناَكَو«١ ملٱِجوُرُخِتْقَوِ
َّـنَأِكوُلُْ

يِنَباوُبَرْخَأَف،َليِئاَْرسِإَعيَِمجَوُهَعَمُهَديِبَعَوَبآوُيَلَسْرَأَدُواَد
يفَماَقَأَفُدُواَداَّـمَأَو.َةَّـبَراوَُرصاَحَوَنوُّمَع .»َميِلَشُروُأِ
-١٢:٢٦ص٢٦و٢٠:٢٢كولم١و١٠:١٤ص٢٠:١مايأ١
١:١٤سوماعو٣و٤٩:٢ايمرإو٢٨

ينبنععجربآوينأ١٠:١٤يفليقِةَنَّـسلٱِماَمَتَدْنِع
دوادبراحيلاتلافيصلايفو.ميلشروأىلإىتأونومع
حاحصألااذهيفةروكذملابرحلاو)١٩-١٠:١٥(نييمارألا
.نيتنسب)١٤-١٠:١(يفةروكذملادعبتناك

يف .فيصلالصفيفيأِكوُلُْملٱِجوُرُخِتْقَوِ
ةبرىلإاوأجتلافاهلكمهدالبيأَنوُّمَعيِنَباوُبَرْخَأَف

.ةنصحملامهتنيدم
يفَماَقَأَفُدُواَداَّـمَأَو ًادعتسمناكاذكهوَميِلَشُروُأِ

طوقسللناسنإلاءيهيءيشالنألةئيطخلايفطوقسلل
.ةلاطبلاك

يفَناَكَو«٢ ملٱِتْقَوِ
ِهِرِيَرسْنَعَماَقَدُواَدَّـنَأِءاَسَْ

طَسَىلَعىَّـشَمَتَو
ْ
ملٱِتْيَبِح

طَّـسلٱَىلَعْنِمىَأَرَف،ِكِلَْ
ْ
ًةَأَرْمٱِح

ملٱِتَناَكَو.ُّمِحَتْسَت
ملٱَةَليَِمجُةَأْرَْ

.»ًاّدِجِرَظْنَْ
:١٠لامعأو٢٤:١٧ىّتمو٩:٢٥ليئومص١و٢٢:٨ةينثت
٩

.ةئيطخلايفةوطخلوأكلذناكِحْطَّـسلٱَىلَعْنِمىَأَرَف
.هبلقيفاهبىنزدقفاهيهتشيلةأرماىلإرظنينم

ملٱِنَعَلَأَسَوُدُواَدَلَسْرَأَف٣«٣،٤
:ٌدِحاَوَلاَقَف،ِةَأْرَْ

حلٱاَّـيِروُأَةَأَرْمٱَماَعيِلَأَتْنِبَعَبَشْثَبِهِذٰهْتَسْيَلَأ
ْ
َلَسْرَأَف٤؟ِّـيِّـثِ

َيِهَواَهَعَمَعَجَطْضٱَفِهْيَلِإْتَلَخَدَف،اَهَذَخَأَوًالُسُرُدُواَد
.»اَهِتْيَبَىلِإْتَعَجَرَّـمُث.اَهِثْمَطْنِمٌةَرَّـهَطُم
١:١٤بوقعيو٥١رومزمناونع٢٣:٣٩ص٣:٥مايأ١
١٨:١٩و٢٨-١٥:١٩و٥-١٢:٢نييوال١٥و

برلابسحاملنهيلعدازولوتاريثكءاسندوادلناك
نعرظنلاضغيناكميدقلايفهنأل)١٢:٨(هلةئيطخكلذ
ةأرماهذخأيفتناكدوادةئيطخنكلو.تاجوزلاددعت
امكميدقلايفةميظعةئيطخكلذناكو.اهلجرهلتقوهريغ
:٢٠نييوال(ةينازلاوينازلالتقبترمأةعيرشلافمويلاوه
هذهنولعفياوناكميدقلايفءامظعلاوكولملانأريغ.)١٠
نكلوهريغنمرثكأدوادلمعيمل.ءايحالباهتاذةئيطخلا
هللالجروبرلاحيسمهنوكنعةجتانهتئيطخةمظع
.نوتمشيبرلاءادعألعجفقحلافرعي

تنبعوشثب)٣:٥مايأ١(يفوَماَعيِلَأَتْنِبَعَبَشْثَب
دحألفوتيخأنبماعيلأنأتبثننأردقنالو.ليئيمع
نماذهنأريغعبشثبوبأماعيلأوه)٢٣:٣٤(دوادلاطبأ
.)٢٣:٣٩(دوادلاطبأدحأناكيثحلااّيروأو.لمتحملا
نيمألاهمداخةأرماذخأهنأةعاظفدوادةئيطخديزياممو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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سنجلابيرغناكوهلجأنمهسفنبرطاخيذلاعيطملا
.ًادوهتمناكهلعلو

ترختفاامبروةيضارتناكاهنأرهاظلاِهْيَلِإْتَلَخَدَف
.كلملاةبلِطاهنأب

ملٱِتَلِبَحَو٥«١٣-٥
َدُواَدَْتَربْخَأَوْتَلَسْرَأَف،ُةَأْرَْ

ْلِسْرَأ:ُلوُقَيَبآوُيَىلِإُدُواَدَلَسْرَأَف٦.َىلْبُحِّـينِإ:ْتَلاَقَو
حلٱاَّـيِروُأَّـَيلِإ

ْ
اَّـيِروُأىَتَأَف٧.َدُواَدَىلِإاَّـيِروُأُبآوُيَلَسْرَأَف.َّـيِّـثِ

ِحاَجَنَوِبْعَّـشلٱِةَمَالَسَوَبآوُيِةَمَالَسْنَعُدُواَدَلَأَسَف،ِهْيَلِإ
حلٱ
ْ
ْلِسْغٱَوَكِتْيَبَىلِإْلِزْنٱ:اَّـيِروُِألُدُواَدَلاَقَو٨.ِبَْر
ملٱِتْيَبْنِماَّـيِروُأَجَرَخَف.َكْيَلْجِر

ٌةَّـصِحُهَءاَرَوْتَجَرَخَو،ِكِلَْ
ملٱِدْنِعْنِم

ملٱِتْيَبِباَبَىلَعاَّـيِروُأَماَنَو٩.ِكِلَْ
ِعيَِمجَعَمِكِلَْ

اَّـيِروُأْلِزْنَيَْمل:َدُواَدِلاوُلاَقَف١٠.ِهِتْيَبَىلِإْلِزْنَيَْملَوِهِدِّـيَسِديِبَع
َْملاَذاَمِلَف؟ِرَفَّـسلٱَنِمَتْئِجاَمَأ:اَّـيِروُِألُدُواَدَلاَقَف.ِهِتْيَبَىلِإ
َليِئاَْرسِإَوَتوُباَّـتلٱَّـنِإ:َدُواَدِلاَّـيِروُأَلاَقَف١١؟َكِتْيَبَىلِإْلِزْنَت
يفَنوُنِكاَساَذوَُهيَو خلٱِ

ْ
يِدِّـيَسُديِبَعَوُبآوُييِدِّـيَسَو،ِماَيِ

َبَْرشَأَوَلُكِآليِتْيَبَىلِإِيتآاَنَأَو،ِءاَرْحَّـصلٱِهْجَوَىلَعَنوُلِزاَن
اَذٰهُلَعْفَأَالَكِسْفَنِةاَيَحَوَكِتاَيَحَو!ِيتَأَرْمٱَعَمَعِجَطْضَأَو
لٱاَنُهْمِقَأ:اَّـيِروُِألُدُواَدَلاَقَف١٢.َرْمَألٱ

ْ
ًادَغَو،ًاضْيَأَمْوَي

طُأ
ْ
يفاَّـيِروُأَماَقَأَف.َكُقِل لٱَكِلٰذَميِلَشُروُأِ

ْ
١٣.ُهَدَغَوَمْوَي

ملٱَدْنِعَجَرَخَو.ُهَرَكْسَأَوَِبَرشَوُهَماَمَأَلَكَأَفُدُواَدُهاَعَدَو
ِءاَسَْ

يفَعِجَطْضَيِل .»ْلِزْنَيَْملِهِتْيَبَىلِإَو،ِهِدِّـيَسِديِبَعَعَمِهِعَجْضَمِ
ليئومص١و٣٧:١٤نيوكت٢٢:٢٢ةينثتو٢٠:١٠نييوال
٤٣:٣٤نيوكت٧:٤٤اقولو٤٣:٢٤نيوكت١٧:٢٢
٤:٩ص٢٠:٦ص٦و٧:٢ص٢٨و١٤:٢٧كولم١و
٩ع١٤:١٩و

تـنـاكـةعـيرشـلابـسـحـبَدُواَدْتََربـْخَأَوْتـَلـَسْرـَأَف
كلملاىلإتلسرأف)٢٠:١٠نييوال(لتقلاةبجوتسم
ايروأرضُحينأًالوأدواددصقو.صالخللةقيرطاهلربديل
ملفايروأامأوهنمىلبحهتأرمانأرهظييكلهتيبىلإلزنيف
ىلعنيلزانبرحلايفهؤاقفرمادامهتيبيفمانينأضري
هتأرمابدوادهلعفامربخعمسهنأامبرو.ءارحصلاهجو
.هتيبىلإلزنينأضريملف

يفَنوُنِكاَساَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإَوَتوُباَّـتلٱ .)١١ع(ِماَيِْخلٱِ
دوجوىلعةمالعبرحلارادىلإتوباتلااوذخأدقاوناك
نيبراحملاناميإةدايزلةطساوتوباتلانوكيلمهعمبرلا
برلانأريغ.برلانملاؤسللًاضيأةطساوومهتعاجشو
نيذلاعفنيالتوباتلادوجونأيلاعمايأيفهبعشمّلعناك
.)٤صليئومص١(مهاياطخبهوبضغأوبرلااوكرت
ليئارسإمسابًابلاغىمستدحاوبعشاذوهيوليئارسإو

ىلعًاكلمدوادناكامنيحدوادةمدخيفناكايروأنكلو
.ًاعماذوهيوليئارسإىلعًاكلمراصامدعبهمدخمثاذوهي

يفَو١٤«١٧-١٤ َبآوُيَىلِإًابوُتْكَمُدُواَدَبَتَكِحاَبَّـصلٱِ
يفَبَتَكَو١٥.اَّـيِروُأِدَيِبُهَلَسْرَأَو ملٱِ

اَّـيِروُأاوُلَعْجٱ:ُلوُقَيِبوُتْكَْ
يف حلٱِهْجَوِ

ْ
َبَْرضُيَفِهِئاَرَوْنِماوُعِجْرٱَو،ِةَديِدَّـشلٱِبَْر

يفَناَكَو١٦.َتوُمَيَو ملٱَبآوُيِةََرصاَُحمِ
اَّـيِروُأَلَعَجُهَّـنَأَةَنيِدَْ

يف ملٱِ
لٱَلاَجِرَّـنَأَمِلَعيِذَّـلٱِعِضْوَْ

ْ
ُلاَجِرَجَرَخَف١٧.ِهيِفِسْأَب

ملٱ
،َدُواَدِديِبَعْنِمِبْعَّـشلٱُضْعَبَطَقَسَف،َبآوُياوُبَراَحَوِةَنيِدَْ
حلٱاَّـيِروُأَتاَمَو

ْ
.»ًاضْيَأُّيِّـثِ

٢١ع١٢:٩ص١٠-٢١:٨كولم١

رشُيملوهلتقبرمأهنألملظ.ةءاندوملظاذهواَّـيِروُأِدَيِب
هنألةءاندوةعدخوةليحبهلتقناكو.بنذلاوأةلعلاىلإ
رمألاعاطأكلملامداخبآويناكاملو.هديببوتكملالسرأ
دعبهلكرمألامهفهنأكشالو.لاؤسوأضارتعاالب
ىلعطلسترسلااذههتفرعمبامبرو.ميلشروأىلإهعوجر
كلملاعمملكتيناككلذدعبهنأىرنفطلستلاضعبكلملا
ردقيملهنكلوهبصنمنمهلزعينأكلملادارأىتحةيرحب
٢٤:٣و١٠و٢٠:٩و١٩:٢٢(هلتقبناميلسهنباىصوأف
.)٦و٢:٥كولم١و

سيلوةرورضالباوتام)١٧ع(ِبْعَّـشلٱُضْعَبَطَقَسَف
.ىنزلاةجيتنلتقلاوةحابقلاتخأةواسقلا.هدحواّيروأ

ِروُمُأِعيِمَجِبَدُواَدََربْخَأَوُبآوُيَلَسْرَأَف١٨«٢٥-١٨
حلٱ
ْ
لٱَنِمُغَرْفَتاَمَدْنِع:َلوُسَّـرلٱىَصْوَأَو١٩.ِبَْر

ْ
َعَمِمَالَك

ملٱ
حلٱِروُمُأِعيَِمجْنَعِكِلَْ

ْ
ملٱُبَضَغَلَعَتْشٱِنِإَف٢٠،ِبَْر

،ِكِلَْ
ِمل:َكَلَلاَقَو

َ
ملٱَنِمْمُتْوَنَداَذا

لِلِةَنيِدَْ
ْ
ْمَُّـهنَأْمُتْمِلَعاَمَأ؟ِلاَتِق

؟َثَشوُّبُرَيَنْبَكِلاَميِبَأَلَتَقْنَم٢١؟ِروُّسلٱَىلَعْنِمَنوُمْرَي
طِقِبٌةَأَرْمٱِهِمْرَتَْملَأ

ْ
يفَتاَمَفِروُّسلٱَىلَعْنِمًىحَرِةَع ِ

ِمل؟َصاَباَت
َ
اَّـيِروُأَكُدْبَعَتاَمْدَق:ْلُقَف؟ِروُّسلٱَنِمْمُتْوَنَداَذا

حلٱ
ْ
اَمِّـلُكِبَدُواَدََربْخَأَوَلَخَدَوُلوُسَّـرلٱَبَهَذَف٢٢.ًاضْيَأُّيِّـثِ
اَنْيَلَعََّـربََجتْدَق:َدُواَدِلُلوُسَّـرلٱَلاَقَو٢٣.ُبآوُيِهيِفُهَلَسْرَأ
لٱ
ْ
حلٱَىلِإاَنْيَلِإاوُجَرَخَوُمْوَق

ْ
لٱِلَخْدَمَىلِإْمِهْيَلَعاَّـنُكَفِلَْق

ْ
.ِباَب

لٱَتاَمَف،ِروُّسلٱَىلَعْنِمَكَديِبَعُةاَمُّرلٱىَمَرَف٢٤
ْ
ْنِمُضْعَب

ملٱِديِبَع
حلٱاَّـيِروُأَكُدْبَعَتاَمَو،ِكِلَْ

ْ
ُدُواَدَلاَقَف٢٥.ًاضْيَأُّيِّـثِ

يفْؤُسَيَال:َبآوُيِلُلوُقَتاَذَكٰه:ِلوُسَّـرلِل ،ُرْمَألٱاَذٰهَكْيَنْيَعِ
ملٱَىلَعَكَلاَتِقْدِّـدَش.َكاَذَواَذٰهُلُكْأَيَفْيَّـسلٱَّـنَأل

ِةَنيِدَْ
.»ُهْدِّـدَشَو.اَْهبِرْخَأَو
٥٤-٩:٥٠ةاضق

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ملبيتاكملاةءارقوةباتكلانألًاهفش)١٨ع(َدُواَدََربْخَأَو
بآويلدوادمالكناك.مويلاامهامكًانيهًارمأانوكت
.يّرسمالكلانألاّيروأديبهلسرأميقرةطساوب

٢:٨رظنا(لعّبرينبايأ)٢١ع(َثَشوُّبُرَيَنْبَكِلاَميِبَأ
-٩:٥٠ةاضق(يفةروكذماهيلإراشملاةثداحلاو)هريسفتو
تناكةاضقلارفسثداوحنأهركذنمجتنتسنو)٥٤
.مويلااندنعوهامكمهدنعناكرفسلانأحجرألاوةفورعم

نألوسرلامّلعبآوينإُّيِّـثِْحلٱاَّـيِروُأَكُدْبَعَتاَمْدَق
لوسرلاو.كلملابضغلعتشينأدعبلوقلااذهلوقي
لعلو.ايروأيعنهغلبامدنعهبضغنكسدوادنأظحال
دحأهلتقوهعادخنسحتسيملوكلملانمظاتغابآوي
ًائيشلوقينأردقيملهنكلوبعشلانمهريغعمهلاطبأ
لوسرللرسلاةحابإدصقلاقاملوسرللهلوقبامبروةينالع
.ةرتتسمةقيرطىلعهريغلو

نأهنمبلط.لوسرللدوادلوقاذه)٢٥ع(ُهْدِّـدَشَو
.همفيفهلعجيذلامالكلاةطساوببآويددشي

اَّـيِروُأَتاَمْدَقُهَّـنَأاَّـيِروُأُةَأَرْمٱِتَعِمَساَّـمَلَف٢٦«٢٦،٢٧
ملٱِتَضَماَّـَملَو٢٧.اَهَلْعَبْتَبَدَناَهُلُجَر

ُدُواَدَلَسْرَأُةَحاَنَْ
اَّـمَأَو.ًانْبٱُهَلْتَدَلَوَوًةَأَرْمٱُهَلْتَراَصَو،ِهِتْيَبَىلِإاَهَّـمَضَو
يفَحُبَقَفُدُواَدُهَلَعَفيِذَّـلٱُرْمَألٱ بَّـرلٱِيَنْيَعِ

.»ِّـ
:١٢ص٣١:١٣ليئومص١و٣٤:٨ةينثتو٥٠:١٠نيوكت
٥و٥١:٤ريمازم٩

ةميدقلاةداعلابسحمايأةعبسةدماَهَلْعَبْتَبَدَن
.)٣١:١٣ليئومص١و٥٠:١٠نيوكت(

يفَحُبَقَف بَّـرلٱِيَنْيَعِ
ءيشلكىأربرلا)٢٧ع(ِّـ

مدلاكفسوعادخلاوىنزلاهينيعيفحبقفءيشلكفرعو
ظقيتسيمليذلاتّيملادوادريمضوةحانملايفءايرلاوءيربلا
ةنسدعبالإ

:رعاشلالاق
رهدِتارسحاهدعبتقبأوتّلووتبهذةعاسةّذلو

دئاوف
نوليلقوةسائرلاوةحارلاوىنغلانوهتشيسانلاعيمج.١

.اهبةنرتقملابراجتلااومواقينأنوردقينيذلامه
ناسنإلكىلعفةيلعفلاةئيطخلاقبستةيركفلاةئيطخلا.٢

.ظُّفحتلكقوفهبلقظفحينأ
ةوهشلاكةريثكىرخُأاياطخىلإدوقتةدحاولاةئيطخلا.٣

.لتقلاىلإعادخلاوعادخلاىلإىنزلاوىنزلاىلإ
نمباتاذإهتبوتو.هريمضتيمُيًادمعتئطخينم.٤

.هللابئاجع

تيبوينازلاتيبلقألاىلعنيتيببرختىنزلاةئيطخ.٥
.ميمرتبارخلااذهلسيلوةينازلا
امدنعنكلودوادّبحأهنإفةاباحمهللادنعسيل.٦

نمهصلخيملوهللاينيعيفهتئيطختحبقدوادأطخأ
.هتبوتدنعهلاهرفغنإواهبقاوع
هيلعفدوادلعفامكلعفهنأهلوقبرذتعيوئطخينم.٧

ةبوتنأىلإوةئيطخلاكلتىلعهللابضغىلإرظنينأ
.لاثملاةرداندواد

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َلاَقَوِهْيَلِإَءاَجَف.َدُواَدَىلِإَناَثاَنُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف١«٦-١
يفِنَالُجَرَناَك:ُهَل ُرَخآلٱَوٌّيِنَغاَمُهْنِمٌدِحاَو،ٍةَدِحاَوٍةَنيِدَمِ
لِلَناَكَو٢ٌ.ريِقَف

ْ
لٱاَّـمَأَو٣.ًاّدِجٌَةريِثَكٌرَقَبَوٌمَنَغِّـيِنَغ

ْ
ْمَلَفُريِقَف

اَهاَّـبَرَواَهاَنَتْقٱِدَقٌَةريِغَصٌةَدِحاَوٌةَجْعَنَّـالِإٌْءَيشُهَلْنُكَي
ْنِمُبَْرشَتَوِهِتَمْقُلْنِمُلُكْأَت.ًاعيَِمجِهيِنَبَعَمَوُهَعَمَْتِربَكَو
يفُماَنَتَوِهِسْأَك َىلِإٌفْيَضَءاَجَف٤.ٍةَنْبٱَكُهَلْتَناَكَو،ِهِنْضِحِ
لٱِلُجَّـرلٱ

ْ
َئِّـيَهُيِلِهِرَقَبْنِمَوِهِمَنَغْنِمَذُخْأَيْنَأاَفَعَفِّـيِنَغ

لٱِلُجَّـرلٱَةَجْعَنَذَخَأَف،ِهْيَلِإَءاَجيِذَّـلٱِفْيَّـضلِل
ْ
َأَّـيَهَوِريِقَف

ِلُجَّـرلٱَىلَعَدُواَدُبَضَغَيِمَحَف٥.ِهْيَلِإَءاَجيِذَّـلٱِلُجَّـرلِل
لٱُلُجَّـرلٱُلَتْقُيُهَّـنِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َناَثاَنِلَلاَقَو،ًاّدِج

ْ
ُلِعاَف

َرْمَألٱاَذٰهَلَعَفُهَّـنَألٍفاَعْضَأَةَعَبْرَأَةَجْعَّـنلٱُّدُرَيَو٦،َكِلٰذ
.ْ»قِفْشُيَْملُهَّـنَألَو

كولم١و٧-١٤:٤ص٥١رومزمناونع١٧و٤و٧:٢ص
ليئومص١و٤٠و٢٠:٣٩كولم١و١١:٣ص٤١-٢٠:٣٥
٢٢:١جورخ٢٦:١٦

ةدملاهذهيفوةنسوحنبايروألتقدعبِهْيَلِإَءاَجَف
دئاوفنموهتئيطخةمظعىلإبجيامكدوادهبتنيملةليوطلا
ىتحهيلعلثملانأفرعيالواهعمسيعماسلانألاثمألا
نوكتنأةرورضلانمسيلو)٢١:٤٥ىّتم(مالكلاةياهن
ماقمبوهدوادكقلطمكلمو.ةيقيقحةروكذملاةثداحلا
.اهيفمكحيودارأاذإيواعدلاضعبعمسيناكٍضاق

ايروأةأرماعبشثبىلإراشأ)٣ع(ٌةَدِحاَوٌةَجْعَن
.ًاسورعونسلاةريغصتناكاهلعلوةبوبحملاةديحولا

تناكف.ةيتقوةجاحىلإراشأ)٤ع(ٌفْيَضَءاَجَف
هتأرمإللجرلاةبحمةيقيقحلاةبحملافالخبةيتقودوادةوهش
تيبدوادبرخأةيتقوةوهشعابشإلف.ةديحولاةيعرشلا
عمساملففاصنإلاولدعلابحيدوادناك.هلتقوهبيرق
.بضغلثملا

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هنأىنعملاوتومنبايناربعلاب)٥ع(ُلُجَّـرلٱُلَتْقُي
بسحبو)٢٦:١٦و٢٠:٣١ليئومص١(توملاقحتسم
لتقُينأالفاعضأةعبرأدرينأقراسلاىلعةعيرشلا
.)١٩:٨اقول٢:١جورخ(

َلاَقاَذَكٰه!ُلُجَّـرلٱَوُهَتْنَأ:َدُواَدِلُناَثاَنَلاَقَف٧«٩-٧
َكُتْذَقْنَأَوَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمَكُتْحَسَماَنَأ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ
يفَكِدِّـيَسَءاَسِنَوَكِدِّـيَسَتْيَبَكُتْيَطْعَأَو٨َلُواَشِدَيْنِم ِ
َكِلٰذَناَكْنِإَو.اَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإَتْيَبَكُتْيَطْعَأَو،َكِنْضِح
ِمل٩.اَذَكَواَذَكَكَلُديِزَأُتْنُكًاليِلَق

َ
ِّـبَّـرلٱَمَالَكَتْرَقَتْحٱاَذا

يفَّـَّـرشلٱَلَمْعَتِل لَتَقْدَق؟ِهْيَنْيَعِ
ْ

حلٱاَّـيِروُأَت
ْ
،ِفْيَّـسلٱِبَّـيِّـثِ

لَتَقُهاَّـيِإَو،ًةَأَرْمٱَكَلُهَتَأَرْمٱَتْذَخَأَو
ْ

.»َنوُّمَعيِنَبِفْيَسِبَت
ليئومص١و٩:٧ص١٦:١٣ليئومص١و٢٠:٤٢كولم١
١١:٢٧ص٢٧و١٧-١١:١٤ص٢٦و١٥:٢٣

دعب.لوقلااذهبهسفنبناثانرطاخُلُجَّـرلٱَوُهَتْنَأ
كولم١(هخّبودقناكيذلاايليإلتقباخآبلطهمايأ
لتقو)٢٢-٢٤:٢٠مايأ٢(يبنلاايركزشآويلتقو)١٩:١٠
لاقفدوادامأو)١٢-١٤:١ىتم(نادمعملاانحويسدوريه
.برلاىلإتأطخأدق

ءارونمبرلاهذخأَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمَكُتْحَسَم
هرصنولواشنمهذقنأوليئارسإىلعًاسيئرنوكيلمنغلا
هدعووهّبحأوهمّلكوةماركلاوىنغلاهاطعأوهئادعأىلع
ركشلاميدعناكأطخأامدنعدوادو.ةنيمثةميظعديعاوم
.هيلإنسحأيذلابرلاظيغياملمعذإ

وههنأللعافلاوهدوادو)٩ع(َنوُّمَعيِنَبِفْيَسِب
هدبعاولتقيلنيينثولاكئلوأمدختساهنأةءاندلاانهو.رمآلا
.نيمألا

،ِدَبَألٱَىلِإَكَتْيَبُفْيَّـسلٱُقِراَفُيَالَنآلٱَو١٠«١٢-١٠
حلٱاَّـيِروُأَةَأَرْمٱَتْذَخَأَويِنَتْرَقَتْحٱَكَّـنَأل

ْ
.ًةَأَرْمٱَكَلَنوُكَتِلِّـيِّـثِ

ُذُخآَو،َكِتْيَبْنِمَّـَّـرشلٱَكْيَلَعُميِقُأاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١١
َكِئاَسِنَعَمُعِجَطْضَيَف،َكِبيِرَقِلَّـنِهيِطْعُأَوَكْيَنْيَعَماَمَأَكَءاَسِن

يف لَعَفَتْنَأَكَّـنَأل١٢.ِسْمَّـشلٱِهِذٰهِْنيَعِ
ْ

اَنَأَوِّـِّـرسلٱِبَت
.»ِسْمَّـشلٱَماَّـدُقَوَليِئاَْرسِإِعيَِمجَماَّـدُقَرْمَألٱاَذٰهُلَعْفَأ

ص٢٢و١٦:٢١ص٢:٢٥كولم١و١٨:١٤و١٣:٢٨ص
١٦:٢٢ص١٥-١١:٤

ًاضيأمتوعبشثبهتدلويذلاهنباتامذإديعولااذهمت
مولاشبأهوخأهلتقف)٢٢-١٣:١(راماثهتخأنونمأرهقذإ
عمعجطضاوهيبأىلعمولاشبأماقذإو)٣٨-١٣:٢٣(
)١٧:٢(هلتقبلطو)١٦:٢٢(ليئارسإعيمجمامأهئاسن

ناميلسهيخأرمأباينودألتُقو)١٥و١٨:١٤(وهلتُقف
بيدأتللبرلالمعيهبئاصملاهذهو)٢:٢٥كولم١(
هوأردقاوناكاماولمعءانبألانألًاضيأةيعيبطةجيتنيهو
.اودازومهيبأيف

.ِّـبَّـرلٱَىلِإُتْأَطْخَأْدَق:َناَثاَنِلُدُواَدَلاَقَف١٣«١٣،١٤
َال.َكَتَّـيِطَخَكْنَعَلَقَنْدَقًاضْيَأُّبَّـرلٱ:َدُواَدِلُناَثاَنَلاَقَف
لَعَجْدَقَكَّـنَأِلْجَأْنِمُهَّـنَأَْريَغ١٤.ُتوُمَت

ْ
هبَت ِرْمَألٱاَذِٰ

ملٱُنْبالٱَفَنوُتَمْشَيِّـبَّـرلٱَءاَدْعَأ
.»ُتوُمَيَكَلُدوُلْوَْ

لاثمأ١٨:١٣اقولو٣٠و١٥:٢٤ليئومص١و٢٤:١٠ص
ءايعشإ٧:١٨اخيمو٢٤:١٧و٢٠:١٠نييوالو٢٨:١٣
٢:٢٤ةيمورو٥٢:٥

ًاسيئروًاميظعًاكلمدوادناكِّـبَّـرلٱَىلِإُتْأَطْخَأْدَق
لاقوعضّتاكلذعموةدابعلارومأمظنوريمازمفلأًاينيد
دافأ)١٨:١٣اقول(راشعلالوقكرصتخملاهلوقو.تأطخأ
.ًاقلطمرذعالبهنأبفرتعاهبهنأللوطملامالكلانمرثكأ
هنألبرلاىلإلبايروأىلإوعبشثبىلإتأطخألقيملو
فرعننيسمخلاويداحلارومزملانمو.ًالوأبرلاىلإأطخأ
.ةيبلقلادوادةبوت

ةعيرشلابسحبُتوُمَتَال.َكَتَّـيِطَخَكْنَعَلَقَنْدَق
دوادتوميالهنإبرلالوقو)٢٠:١٠نييوال(ينازلالتقُي
ىنعمبو.هتئيطخدوادنعلقندقهنألهلدولوملاتوميلب
نأليدبألاباذعلايأيناثلاتوملادوادتوميالرخآ

هتئيطخبقاوعنمصلخيملهنكلو.هلترفُغهتئيطخ
.ةينمزلاةيدسجلا

ليئارسإنيِدنإاولاقنيذلانيينثولا)١٤ع(ِّـبَّـرلٱَءاَدْعَأ
الاولاقنيذلاليئارسإيفءايدرألاومهنيدنملضفأبسيل
اوأرامدنعاوملعف.هيلعلاكتالاوبرلابناميإلانمعفن
ةجيتننكيملوبرلاِضريملهلمعنإدوادلبرلابيدأت
ةئيطخنكتملف.برلاهكرتوهناميإفعضةجيتنلبهناميإ
دحأةئيطخكالوبرلااوفرعيملنيذلانيينثولااياطخكدواد
ةمظعتناكلبنوليلقلاالإاهيلإهبتنياليتلابعشلادارفأ

هنمبلطُيًاريثكيطعُأنمنألهماقمةمظعكهتئيطخ
.ريثك

لٱُّبَّـرلٱَبََرضَو.ِهِتْيَبَىلِإُناَثاَنَبَهَذَو١٥«١٩-١٥
ْ
َدَلَو

ْنِمَهللاٱُدُواَدَلَأَسَف١٦.َلِقَثَفَدُواَدِلاَّـيِروُأُةَأَرْمٱُهْتَدَلَويِذَّـلٱ
ًاعِجَطْضُمَتاَبَوَلَخَدَو،ًامْوَصُدُواَدَماَصَو،ِّـيِبَّـصلٱِلْجَأ
ِضْرَألٱِنَعُهوُميِقُيِلِهْيَلَعِهِتْيَبُخوُيُشَماَقَف١٧.ِضْرَألٱَىلَع
يفَناَكَو١٨.ًازْبُخْمُهَعَمْلُكْأَيَْملَو،ْأَشَيْمَلَف لٱِ

ْ
َّـنَأِعِباَّـسلٱِمْوَي

لٱ
ْ
لٱَّـنَأِبُهُوِربُْخيْنَأَدُواَدُديِبَعَفاَخَف،َتاَمَدَلَو

ْ
َتاَمْدَقَدَلَو

ألَا
َ
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لٱَناَكاَّـَملاَذَوُه:اوُلاَقْمَُّـهنَأل
ْ
ْعَمْسَيْمَلَفُهاَنْمَّـلَكًاّيَحُدَلَو

لٱَتاَمْدَقُهَلُلوُقَنَفْيَكَف.اَنِتْوَصِل
ْ
١٩.!َّـَرشَأُلَمْعَي؟ُدَلَو

لٱَّـنَأُدُواَدَنِطَفَف،َنْوَجاَنَتَيُهَديِبَعُدُواَدىَأَرَو
ْ
.َتاَمْدَقَدَلَو

لٱَتاَمْلَه:ِهِديِبَعِلُدُواَدَلاَقَف
ْ
.»َتاَم:اوُلاَقَف؟ُدَلَو

٢٤:٢نيوكت١:٤ايمحنو١٣:٣١ص٢٥:٣٨ليئومص١

ةمالعدولوملاتومنألًايناثودلوللًابحًالوأدوادلّلذت
دلولانإلوألابناثانهللاق.هيدلاوىلعهللابضغ
)٣٨:١ءايعشإ(طورشهلهدعوكهللاديعونكلوتوميس
قفشُيفهتالصعمسيوّهللاذتىلإرظنيهللانأبءاجرهلناكف
.هللاءاضرةمالعدلولاةايحنوكتفهيدلاوودلولاىلع

يف .هضرمنموأدلولاةدالونم)١٨ع(ِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ

َنَهَّـدٱَوَلَسَتْغٱَوِضْرَألٱِنَعُدُواَدَماَقَف٢٠«٢٣-٢٠
ِهِتْيَبَىلِإَءاَجَّـمُث،َدَجَسَوِّـبَّـرلٱَتْيَبَلَخَدَوُهَباَيِثَلَّـدَبَو
اَذٰهاَم:ُهُديِبَعُهَلَلاَقَف٢١.َلَكَأَفًازْبُخُهَلاوُعَضَوَفَبَلَطَو
لَعَفيِذَّـلٱُرْمَألٱ

ْ
لٱَناَكاَّـَمل؟َت

ْ
اَّـَملَو،َتْيَكَبَوَتْمُصًاّيَحُدَلَو

لٱَتاَم
ْ
لَكَأَوَتْمُقُدَلَو

ْ
لٱَناَكاَّـَمل:َلاَقَف٢٢.ًازْبُخَت

ْ
ًاّيَحُدَلَو

لُقِّـينَألُتْيَكَبَوُتْمُص
ْ

ُّبَّـرلٱيِنَُمحْرَياَمَّـبُر؟ُمَلْعَيْنَم:ُت
لٱاَيَْحيَو

ْ
ْنَأُرِدْقَأْلَه؟ُموُصَأاَذاَمِلَف،َتاَمْدَقَنآلٱَو٢٣.ُدَلَو

.»َّـَيلِإُعِجْرَيَالَفَوُهاَّـمَأَوِهْيَلِإٌبِهاَذاَنَأ؟ُدْعَبُهَّـدُرَأ
٣٧:٣٥نيوكت٣:٩نانوي٣-٣٨:١ءايعشإ٦:١٧ىّتم
١٠-٧:٨بويأ

لازدقنزحلاببسنأكُهَباَيِثَلَّـدَبَوَنَهَّـدٱَوَلَسَتْغٱَو
رمألانمهديبعبجعتف.دلولاحصوللمعناكاذكهو
ةدارإلهميلسترهظأهباوجبدوادو.ةداعلافالخناكهنأل
درمتلانمعونءابحألاتومىلعطرفملانزحلانأل.هللا
ةمايقوةرخآلابهناميإًاضيأدوادرهظأو.هللاىلعنايصعلاو
ًاضيأوههنإونييدفملاناكميفلفطلادوجووتاومألا

هبدأنإوهتئيطخهلرفغدقهللانألناكملاكلذيفنوكيس
.رضاحلايف

اَهْيَلِإَلَخَدَوُهَتَأَرْمٱَعَبَشْثَبُدُواَدىَّـزَعَو٢٤«٢٤،٢٥
ُّبَّـرلٱَو،َناَمْيَلُسُهَمْسٱاَعَدَف،ًانْبٱِتَدَلَوَفاَهَعَمَعَجَطْضٱَو
ْنِم»اَّـيِديِدَي«ُهَمْسٱاَعَدَوِّـيِبَّـنلٱَناَثاَنِدَيِبَلَسْرَأَو٢٥،ُهَّـبَحَأ
.»ِّـبَّـرلٱِلْجَأ
٣-٢٠:١بويأ

اهنأكاهيلعبضغيملواهدرطيملَعَبَشْثَبُدُواَدىَّـزَعَو
.هبتملأيتلانازحألاعيمجوهتئيطخوهطوقسببس

تحارتساهمايأيفهنألميلسمسالاىنعموَناَمْيَلُس
ىلإًاضيأهوبأراشأامبرو)٢٢:٩مايأ١(بورحلانمةكلمملا
.هتئيطخةرفغمبهللاعممالسلا

.دوادىلإناثانيبنلالسرأبرلايأَناَثاَنِدَيِبَلَسْرَأَو
هنكلولوألادلولابرضبرلاناك.هللابوبحماَّـيِديِدَي

امهتئيطخنأهادلاوفرعيلمسالااذهبيناثلادلولاىمس
يف.انهالإمسالاركذُيملو.بوبحماذهامهنباوةروفغم
امممهفناننكلوعبشثبدالوأعباروهناميلس)٣:٥مايأ١(
كلملايفهابأناميلسفلخوةعبرألالوأهنأانهليق
.مالسلاسيئرحيسملاهنملسلستو

٢٦«٣١-٢٦ َةَنيِدَمَذَخَأَوَنوُّمَعيِنَبَةَّـبَرُبآوُيَبَراَحَو
ملٱ
ُتْبَراَحْدَق:ُلوُقَيَدُواَدَىلِإًالُسُرُبآوُيَلَسْرَأَو٢٧.ِةَكَلْمَْ
ملٱَةَنيِدَمًاضْيَأُتْذَخَأَوَةَّـبَر

ْ
ِبْعَّـشلٱَةَّـيِقَبْعَْمجٱَنآلٱَف٢٨.ِهاَيِ

ملٱَىلَعْلِزْنٱَو
ملٱاَنَأَذُخآَّـالَئِلاَهْذُخَوِةَنيِدَْ

ىَعْدُيَفَةَنيِدَْ
َةَّـبَرَىلِإَبَهَذَوِبْعَّـشلٱَّـلُكُدُواَدَعَمَجَف٢٩.اَهْيَلَعيِمْسٱِب
ُهُنْزَوَوِهِسْأَرْنَعْمِهِكِلَمَجاَتَذَخَأَو٣٠.اَهَذَخَأَواََهبَراَحَو
.َدُواَدِسْأَرَىلَعَناَكَوٍ،ميِرَكٍرَجَحَعَمِبَهَّـذلٱَنِمٌةَنْزَو
ملٱَةَميِنَغَجَرْخَأَو

يِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَجَرْخَأَو٣١.ًاّدِجًَةريِثَكِةَنيِدَْ
َحتْمُهَعَضَوَواَهيِف

ْ
ٍديِدَحِسوُؤُفَوٍديِدَحِجِراَوَنَوَريِشاَنَمَت

يفْمُهَّـرَمَأَو يِنَبِنُدُمِعيِمَجِبَعَنَصاَذَكٰهَو،ِّـرُجآلٱِنوُتَأِ
.»َميِلَشُروُأَىلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُدُواَدَعَجَرَّـمُث.َنوُّمَع
١١:٣٧نييناربع٣-٢٠:١مايأ١

نومعينبعمبرحلاإبنىلإخرؤملاعجرتايآلاهذهيف
لمكييكلهكرتو)١١:١ص(يفهحاضيإيفأدتبايذلا
ةدالولبقبورحلاكلتتناكو.عبشثبودوادةصق
.رهشأةعضبونيتنسبناميلس

.ةيلاحلانامعيهوةّبريهةنيدملاِةَكَلْمَْملٱَةَنيِدَم
.ةنصحملاةيلاعلاةعلقلايهةكلمملاةنيدمو

تناكيتلاىلفسلاةنيدملايأ)٢٧ع(ِهاَيِْملٱَةَنيِدَم
دعبطقستةكلمملاةنيدمنأيرورضلانمفهايملابناجب
.اهنعءاملاعاطقنا

.كلملاهديسلًانيمأبآويناكَةَنيِدَْملٱاَنَأَذُخآَّـالَئِل
نأجّوتتينأديرينمىلعيأرتتسمىنعمهلوقيفامبرو
.ًالوأفيسلادلقتي

٤٨وأًالطر١٨وحنيأ)٣٠ع(ِبَهَّـذلٱَنِمٌةَنْزَوُهُنْزَو
نونظملاو.هسأرىلعهلمحينأهريغالودوادردقيملفويلك
ةهينههسأرقوفهاعفروجاتلااكسمءامظعلانمنينثانأ
.نومعينبةكلممىلعهطلستىلعةلالدللنامزلانم
وأموكلميهمهكلمبانهةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو
هلإوهموكلمو.ملعمسااهنألمتحملانموماكلم

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

٣١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



وهانهروكذملاجاتلانأنظُيف)١١:٥كولم١(نيينومعلا
دوادسأرىلعهعضوومنصلاسأرىلععوضوملاجاتلا
.برلاةدبعراصتناوموكلمةدبعطوقسىلإةراشإ

َحتْمُهَعَضَو
ْ

نإمهضعبلاق)٣١ع(خلاَريِشاَنَمَت
يأنيينومعلاىلعدواداهعضوةقاشلامعأىلإانهةراشإلا
مهضعبوساردلابمهضعبوباشخألارشنبمهضعبمدختسا
ىنعملانكلو.سلكلالمعبمهضعبوبطحلاقيقشتب
ةواسقكلذيفىرنو.مهتامأومهبذعهنأحضاولاطيسبلا
الفةئيسلاوةحلاصلااهلكدوادلامعأبربخيباتكلا.ةطرفم
لضافألانمهريغالودوادهلمعاملكنسحتسننأردقن

نعةجتانلامالآلاوبئاصملاورورشلامظعأامو.ميدقلايف
.بورحلا

دئاوف
ع(برلادنعةميظعةئيطخءافعضلاوءارقفلاملظنإ.١

٤-١(.
دبعهنأركذتينأءامظعلاوكولملاخيبوتلوعدملاىلع.٢

.)١ع(فوخالبةنامأبملكتيفكولملاكلمل
ىتحنسحبولسأبةأطخلاملكينأظعاولاىلع.٣

.)٥ع(مهسوفنىلعاومكحي
عمانسفنأيفاهارننأردقنالاياطخانريغيفىرناننإ.٤

.)٥ع(انيفاهنأ
.خيبوتلالبقيوعمسينأيقيقحيقتلكتافصنم.٥
.ترفُغنإواناياطخلةيعيبطلابقاوعلانموجننال.٦
ميلعتيفةيزعتمظعأمهلافطأتومىلعنونزحينيذلل.٧

.)٢٢-٢٠ع(سدقملاباتكلا
نملضفأوهونيينثولاريشبتبديدجلادهعلارمأ.٨

.مهلتق

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ٌتْخُأَدُواَدِنْبَموُلاَشْبَألَناَكُهَّـنَأَكِلٰذَدْعَبىَرَجَو«١
.»َدُواَدُنْبُنوُنْمَأاَهَّـبَحَأَف،ُراَماَثاَهُمْسٱٌةَليَِمج
٣:٢ص٣:٩مايأ١و٣و٣:٢ص

رهاظلاو.نيقباسلانيحاحصألايفركُذامدعبَكِلٰذَدْعَب
وهحاحصألااذهيفروكذملاو.ةريصقةدمبهدعبناكهنأ
هتخأومولاشبأناك.)١٢:١٠(دوادةئيطخبقاوعنم
.روشجكلمياملتتنبةكعمنمدواديدلوراماث
معونيخأنمدوادنبنونمأناكو.ةلخنراماثىنعمو

يلورهاظلابسحناكفدواددالوأركبناكوةيليعرزيلا
لكنإفقاقشنالاءاسنلاددعترورشنمو)٣:٢(دهعلا
يأ(اهلجرءاسننمتايقابلاتبسحنهنمةدحاو
همأدنعدحاولكدالوألاىبرتو.اهلتاودع)اهرئارض
نيبودلولانيبةوادعدلوتتدقوةليلقهيبألهتبحمتراصف
.همأنودهيبألهتوخإ

اََّـهنَألِهِتْخُأَراَماَثِلْجَأْنِمِمْقُّسلِلُنوُنْمَأَِرصْحُأَو«٢
يفَُرسَعَو،َءاَرْذَعْتَناَك َهلَلَعْفَيْنَأَنوُنْمَأْيَنْيَعِ

َ
.»ًائْيَشا

داسفوهلقعةلقىلعليلدِمْقُّسلِلُنوُنْمَأَِرصْحُأَو
.هقالخأ

يفَُرسَعَو هتخأاهنألاهجوزتينأردقيالَنوُنْمَأْيَنْيَعِ
نيوكت(ميهاربإرمأنممهفناننأريغ)١٨:٩نييوال(هيبأل
.ًامئادظفُحتملةعيرشلانإ)١٣ع(راماثلوقو)٢٠:١٢
.ءاسنلاةرجحيفميقتءارذعراماثتناكو

ُنْبُباَداَنوُيُهُمْسٱٌبِحاَصَنوُنْمَألَناَكَو٣«٣،٤
٤.ًاّدِجًاميِكَحًالُجَرُباَداَنوُيَناَكَو.َدُواَديِخَأىَعْمَش
ِمل:ُهَلَلاَقَف

َ
ملٱَنْبٱاَياَذا

َىلِإٍحاَبَصْنِماَذَكٰهٌفيِعَضَتْنَأِكِلَْ
ُختاَمَأ؟ٍحاَبَص

ْ
َتْخُأَراَماَثُّبِحُأِّـينِإ:ُنوُنْمَأُهَلَلاَقَف؟ُِينِرب

.»يِخَأَموُلاَشْبَأ
١٦:٩ليئومص١

)١٦:٩ليئومص١(ةمشوأيعمشنباوهُباَداَنوُي
.نونمأمعنبانوكيفثلاثلاىسينباو

ريخللنوكتدقيتلاهلقعةدوجىلإةراشإًاّدِجًاميِكَح
يفوأحلاصلالمعيفدعاسيقيدصلاو.رشللنوكتدقو
.ءوسلالمع

ناعمتجيناقيدصلاناك)٤ع(ٍحاَبَصَىلِإٍحاَبَصْنِم
نيقيدصلانمدحاولكمتهينأةقادصلانمومويلك
.رخآلالاوحأب

َكِرِيَرسَىلَعْعِجَطْضٱ:ُباَداَنوُيَلاَقَف٥«٧-٥
يِتْخُأَراَماَثْعَد:ُهَلْلُقَفَكاَرَيِلَكوُبَأَءاَجاَذِإَو.ْضَراَمَتَو
طُتَوَِيتْأَتَف

ْ
ْنِمَلُكآَفىَرَألَماَعَّـطلٱيِماَمَأَلَمْعَتَوًازْبُخيِنَمِع

ملٱَءاَجَف،َضَراَمَتَوُنوُنْمَأَعَجَطْضٱَف٦.اَهِدَي
َلاَقَف.ُهاَرَيِلُكِلَْ

لِلُنوُنْمَأ
ْ
ِْنيَتَكْعَكيِماَمَأَعَنْصَتَوَِيتْأَتَفيِتْخُأَراَماَثْعَد:ِكِلَم

لٱَىلِإَراَماَثَىلِإُدُواَدَلَسْرَأَف٧.اَهِدَيْنِمَلُكآَف
ْ
:ًالِئاَقِتْيَب

.»ًاماَعَطُهَلِيلَمْعٱَوِكيِخَأَنوُنْمَأِتْيَبَىلِإيِبَهْذٱ
١٨:٦نيوكت٨:٢٩كولم٢

ألَا
َ
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ربخعمسذإهداعهنألهنبالكلملاةبحماذهنمىرن
حمسوةقفاوملاريغلاهتبلطىلعهقفاوهنألهلهليلدتو.هضرم
يفةرهامتناككلملاةنبانأملعنو.هيلإهتخأيتأتنأ
.ماعطلالمع

َوُهَواَهيِخَأَنوُنْمَأِتْيَبَىلِإُراَماَثْتَبَهَذَف٨«١١-٨
لٱِتَذَخَأَو.ٌعِجَطْضُم

ْ
ُهَماَمَأًاكْعَكْتَلِمَعَوْتَنَجَعَوَنيِجَع

لٱِتَزَبَخَو
ْ
ملٱِتَذَخَأَو٩َكْعَك

ْ
ْنَأىَبَأَف،ُهَماَمَأْتَبَكَسَوَةَالْقِ

ُّلُكَجَرَخَف.يِّـنَعٍناَسْنِإَّـلُكاوُجِرْخَأ:ُنوُنْمَأَلاَقَو.َلُكْأَي
َىلِإِماَعَّـطلٱِبيِتيِا:َراَماَثِلُنوُنْمَأَلاَقَّـمُث١٠.ُهْنَعٍناَسْنِإ
ملٱ
لٱُراَماَثْتَذَخَأَف.ِكِدَيْنِمَلُكآَفِعَدْخَْ

ْ
ُهْتَلِمَعيِذَّـلٱَكْعَك

ملٱَىلِإاَهاَخَأَنوُنْمَأِهِبْتَتَأَو
،َلُكْأَيِلُهَلْتَمَّـدَقَو١١.ِعَدْخَْ

َهلَلاَقَواَهَكَسْمَأَف
َ
.»يِتْخُأاَييِعَميِعِجَطْضٱَِيلاَعَت:ا

٢٠:١٧نييوال٤٥:١نيوكت

يفكعكلاتلمعراماثلعلوريرسلاناكمِعَدْخَْملٱَىلِإ
.حوتفمبابعدخملانيبوهنيبرخآناكم

َالُهَّـنَأليِنَّـلِذُتَال،يِخَأاَيَال:ُهَلْتَلاَقَف١٢«١٩-١٢
يفاَذَكٰهُلَعْفُي لٱِهِذٰهْلَمْعَتَال.َليِئاَْرسِإِ

ْ
اَنَأاَّـمَأ١٣.َةَحاَبَق

يفِءاَهَفُّسلٱَنِمٍدِحاَوَكُنوُكَتَفَتْنَأاَّـمَأَو،يِراَعِبُبَهْذَأَنْيَأَف ِ
لَكَنآلٱَو!َليِئاَْرسِإ

ِّـ
ملٱِم
ْأَشَيْمَلَف١٤.َكْنِميِنُعَنْمَيَالُهَّـنَألَكِلَْ

هتْوَصِلَعَمْسَيْنَأ كَمَتْلَب،اَِ
.اَهَعَمَعَجَطْضٱَواَهَرَهَقَواَهْنِمَنَّـ

لٱَّـنِإىَّـتَحًاّدِجًةَديِدَشًةَضْغُبُنوُنْمَأاَهَضَغْبَأَّـمُث١٥
ْ
َةَضْغُب

ملٱَنِمَّـدَشَأْتَناَكاَهاَّـيِإاَهَضَغْبَأيِتَّـلٱ
.اَهاَّـيِإاَهَّـبَحَأيِتَّـلٱِةَّـبَحَْ

َهلَلاَقَو
َ
اَذٰه!َبَبَسَال:ُهَلْتَلاَقَف١٦!يِقِلَطْنٱيِموُق:ُنوُنْمَأا

لِمَعيِذَّـلٱِرَخآلٱَنِمُمَظْعَأَوُهَياَّـيِإَكِدْرَطِبَُّّـرشلٱ
ْ

ْمَلَف.ِيبُهَت
َهلَعَمْسَيْنَأْأَشَي

َ
ُهُمِدَْخيَناَكيِذَّـلٱُهَمَالُغاَعَدْلَب١٧،ا

طٱ:َلاَقَو
ْ
لٱِلِفْقَأَوًاجِراَخيِّـنَعِهِذٰهْدُر

ْ
١٨.اَهَءاَرَوَباَب

ملٱِتاَنَبَّـنَأل،ٌنَّـولُمٌبْوَثاَهْيَلَعَناَكَو
لٱِكِلَْ

ْ
لَيَّـنُكىَراَذَع

ْ
َنْسِب

خلٱَىلِإُهُمِداَخاَهَجَرْخَأَف.ِهِذٰهَلْثِمٍتاَّـبُج
ْ
لٱَلَفْقَأَوِجِرَا

ْ
َباَب

َبْوَّـثلٱِتَقَّـزَمَو،اَهِسْأَرَىلَعًاداَمَرُراَماَثْتَلَعَجَف١٩.اَهَءاَرَو
ملٱ
ُبَهْذَتْتَناَكَواَهِسْأَرَىلَعاَهَدَيْتَعَضَوَو،اَهْيَلَعيِذَّـلٱَنَّـوَلُْ
.»ًةَخِراَص
٢٣و٣٧:٣نيوكت٢٠:١٢نيوكت٢٠:٦و١٩:٢٣ةاضق
٢:٣٧ايمرإو٤:١ريتسأو٤:١٢ليئومص١و٥:٣٠ةاضقو

٢:٣٧ايمرإ٣٧:٢٩نيوكتو١:١١ص

يفاَذَكٰهُلَعْفُيَال ةسدقمةمأليئارسإناكَليِئاَْرسِإِ
تاساجنلاليئارسإيفلعفُينأقيليالفمهنيببرلاناكو
ةيليئارسإةرهاطلاةنبالاهذهتناك.نيينثولانيبلمعُتيتلا

.ًاقح

اميسالةهافسةئيطخلك)١٣ع(ِءاَهَفُّسلٱَنِمٍدِحاَو
الهنأل.هلواهلهلمعةجيتنيفركتفيملهنألنونمأةئيطخ
دهعلاّيلوكهماقمةراسخوكلملابضغورمألاروهظنمدب
.مولاشبأبضغو

كلذيفهنمصالخلااذههلوقبتدصقاهلعلَكِلَْملٱِمِّـلَك
نذإباهجوزتياهبةلوبقمةقيرطىلعهتلداهنإوأتقولا
.كلملا

ةوهشاهاهتشالبةيقيقحةبحماهبحيملهنألاَهَضَغْبَأَّـمُث
.طقفةيناويح

أطخأهنإفيعيبطرمأاذهو)١٦ع(َبَبَسَالُهَلْتَلاَقَف
لمعلاكلذدعبواهايإهباصتغابةميظعةئيطخًالوأاهيلإ
ناكفهتئيطخىلعةئيطخدازدقنوكياهكرتاذإحيبقلا
ردقباهراعرتسيوةعيرشةجيزاهجوزتينأذئنيحهيلعبجي
.ناكمإلا

ىراذعلاكلملاتانبلةصاخةبج)١٨ع(ٌنَّـولُمٌبْوَث
.كلملاتنباهنأسانلاعيمجومداخلافرعيناكاهنم

ديدشلانزحلاةمالع)١٩ع(اَهِسْأَرَىلَعًاداَمَر
ىلعديلاعضوكلذكو)٤:١ريتسأ٤:١٢ليئومص١(
.)٢:٣٧ايمرإ(سأرلا

َهلَلاَقَف٢٠«٢٢-٢٠
َ
ُنوُنْمَأَناَكْلَه:اَهوُخَأُموُلاَشْبَأا

يِعَضَتَال.َوُهِكوُخَأ.يِتُكْسٱيِتْخُأاَيَنآلٱَف؟ِكَعَمِكوُخَأ
لَق
ْ

يفًةَشِحْوَتْسُمُراَماَثْتَماَقَأَف.ِرْمَألٱاَذٰهَىلَعِكَب ِتْيَبِ
ملٱَعِمَساَّـَملَو٢١.اَهيِخَأَموُلاَشْبَأ

ِروُمُألٱِهِذٰهِعيِمَجِبُدُواَدُكِلَْ
لَكُيَْملَو٢٢.ًاّدِجَظاَتْغٱ

ِّـ
َّـنَألٍ،ْريَخِبَالَوٍَّرشِبَنوُنْمَأُموُلاَشْبَأْم

.»ُهَتْخُأَراَماَثَّـلَذَأُهَّـنَأِلْجَأْنِمَنوُنْمَأَضَغْبَأَموُلاَشْبَأ
٣١:٢٤نيوكت١٤:٢٤ص

ملهنكلونونمأهلتقباهلمقتنينأهدصقيِتُكْسٱ
هلرمألامّلستنأاهنمبلطفاهلهدصقراهظإنسحتسي
.هيلعلكتتو

الئلرمألارهشُينأهبقيليالهنأمولاشبأّنظَوُهِكوُخَأ
.كلملاهبتاعي

اهمساطقسواهلامآتباخواهضرعكِتُهًةَشِحْوَتْسُم
تيبيفتماقأو.اهيلعبنذالودعبجوزتتنأاهنكميالو
.اهمأواهيبألاهوخأهنألمولاشبأ

ًائيشلمعينأنسحتسيملهنكلو)٢١ع(ُكِلَْملٱَظاَتْغٱ
.هدالوأللدينأهتافصنمناكهنأل

َناَكُهَّـنَأِناَمَّـزلٱَنِمِْنيَتَنَسَدْعَبَناَكَو٢٣«٢٧-٢٣
يفَنوُزاَّـزَجَموُلاَشْبَأل اَعَدَف.َمِياَرْفَأَدْنِعيِتَّـلٱَروُصاَحَلْعَبِ
ملٱيِنَبَعيَِمجُموُلاَشْبَأ

ملٱَىلِإُموُلاَشْبَأَءاَجَو٢٤.ِكِلَْ
:َلاَقَوِكِلَْ

ألَا
َ
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لَف.َنوُزاَّـزَجَكِدْبَعِلاَذَوُه
ْ
ملٱِبَهْذَي

.َكِدْبَعَعَمُهُديِبَعَوُكِلَْ
ملٱَلاَقَف٢٥

َّـالَئِلاَنُّلُكْبَهْذَنَال.يِنْبٱاَيَال:َموُلاَشْبَألُكِلَْ

٢٦.ُهَكَراَبْلَبَبَهْذَيْنَأْأَشَيْمَلَف،ِهْيَلَعَّـحَلَأَف.َكْيَلَعَلِّـقَثُن
ملٱَلاَقَف.اَنَعَمْبَهْذَيَنوُنْمَأيِخَأْعَدًاذِإ:ُموُلاَشْبَأَلاَقَف

:ُكِلَْ
ِمل
َ
ُهَعَمَلَسْرَأَف،ُموُلاَشْبَأِهْيَلَعَّـحَلَأَف٢٧؟َكَعَمُبَهْذَياَذا
ملٱيِنَبَعيَِمجَوَنوُنْمَأ

.»ِكِلَْ
١٥-١١:١٣و٣:٢٧ص٢٥:٧ليئومص١

ًانامزهمتكهنكلوهدصقمولاشبأسنيملِْنيَتَنَسَدْعَب
.هيسنهنأكلملاونونمأنظيىتح

يف ةيرقمساانهميارفأَمِياَرْفَأَدْنِعيِتَّـلٱَروُصاَحَلْعَبِ
ةبيطلااهنأحجرألاو)١:٥٤انحوي(يفةروكذملااهنأنظُي
لعبو.اهنملايمأةعبرأدعبىلعليإتيبيقرشةثيدحلا

.روصعلتمويلاىمسملالبجلايهامبرواهبرقروصاح
.ةيرسلاهتياغفرعُتالئلهينبعيمجوكلملامولاشبأاعدو
يلوهنألنونمألاسرإهيلإبلطكلملاىفعتساامدعبو
دعبالإباهذلابكلملاهلنذأيملو.كلملانعبونيفدهعلا
.مولاشبأةّينصولخيفكشهلعلوهيلعمولاشبأّحلأام

لِغُموُلاَشْبَأىَصْوَأَف٢٨«٣٣-٢٨
ْ
ىَتَم.اوُرُظْنٱ:ُهَناَم

لَقَباَط
ْ

خلٱِبَنوُنْمَأُب
ْ
لُقَوِرَْم

ْ
.ُهوُلُتْقٱَفَنوُنْمَأاوُبِْرضٱُمُكَلُت

يِوَذاوُنوُكَواوُدَّـدَشَتَف؟ْمُكُتْرَمَأاَنَأِّـينَأَسْيَلَأ.اوُفاََختَال
لِغَلَعَفَف٢٩.ٍسْأَب

ْ
.ُموُلاَشْبَأَرَمَأاَمَكَنوُنْمَأِبَموُلاَشْبَأُناَم

ملٱيِنَبُعيَِمجَماَقَف
٣٠.اوُبَرَهَوِهِلْغَبَىلَعٍدِحاَوُّلُكاوُبِكَرَوِكِلَْ

يفْمُهاَميِفَو طلٱِ
خلٱَلَصَوِقيِرَّـ

ْ
ُموُلاَشْبَأَلَتَقْدَق:َدُواَدَىلِإََُرب

ملٱيِنَبَعيَِمج
ملٱَماَقَف٣١.ٌدَحَأْمُهْنِمَّـقَبَتَيَْملَو،ِكِلَْ

َقَّـزَمَوُكِلَْ
ْمُُهباَيِثَوَنوُفِقاَوِهِديِبَعُعيَِمجَوِضْرَألٱَىلَعَعَجَطْضٱَوُهَباَيِث
َّـنُظَيَال:َدُواَديِخَأىَعْمَشُنْبُباَداَنوُيَلاَقَف٣٢.ٌةَقَّـزَُمم
لٱَعيَِمجاوُلَتَقْمَُّـهنَأيِدِّـيَس

ْ
ملٱيِنَبِناَيْتِف

ُهَدْحَوُنوُنْمَأاَمَّـنِإ.ِكِلَْ
َراَماَثَّـلَذَأَمْوَيُذْنُمَموُلاَشْبَأَدْنِعَعِضُوْدَقَكِلٰذَّـنَأل،َتاَم
ملٱيِدِّـيَسَّـنَعَضَيَالَنآلٱَو٣٣.ُهَتْخُأ

يفُكِلَْ لَقِ
ْ

ًالِئاَقًائْيَشِهِب
ملٱيِنَبَعيَِمجَّـنِإ

.»َتاَمُهَدْحَوُنوُنْمَأاَمَّـنِإ.اوُتاَمْدَقِكِلَْ
١٨:٩ص٣٨-٢٥:٣٦ليئومص١و٢٢و٩و١٩:٦ةاضق
ص٥-٣ع١٢:١٦ص١:١١ص٣٨و١:٣٣كولم١و
٩:١٩

نونمأةوابغمظعأام.ًاقباسءيشلكدعأىَصْوَأَف
ناكملاكلذيفهلهسفنملسلبهيخأنمزرتحيملهنإف
.هدشردقفىتحًارمخبرشوميلشروأنعديعبلا

يفلاغبللركذلوأانه)٢٩ع(ِهِلْغَبَىلَعٍدِحاَوُّلُك
:١كولم١و١٨:٩(كولملابيكارمتناكوسدقملاباتكلا
.)٣٨و٣٣

نظفًاريثكدادزاةداعلابسحو)٣٠ع(َُربَْخلٱَلَصَو
حصولكلذواولتُقدقكلملاينبعيمجنأهديبعوكلملا
.ةكلمملاوكلملاىلعةبيصممظعاناكل

رمأركذتو.ًاميكحًالجرناك)٣٢ع(ُباَداَنوُيَلاَقَف
نمءيشعوقوًارظتنمناكوهيفديهلناكيذلاراماث
.مولاشبأ

ُهَفْرَطُبيِقَّـرلٱَعَفَرَو.ُموُلاَشْبَأَبَرَهَو٣٤«٣٩-٣٤
ِبِناَجِبُهَءاَرَوِقيِرَّـطلٱَىلَعَنوُريِسَيٍريِثَكٍبْعَشِباَذِإَوَرَظَنَو
جلٱ
ْ

لِلُباَداَنوُيَلاَقَف٣٥.ِلََب
ْ
ملٱوُنَباَذَوُه:ِكِلَم

.اوُءاَجْدَقِكِلَْ
لٱَنِمَغَرَفاَّـَملَو٣٦.َراَصَكِلٰذَكَكُدْبَعَلاَقاَمَك

ْ
اَذِإِمَالَك

ملٱيِنَبِب
ىَكَبَكِلٰذَكَواْوَكَبَوْمَُهتاَوْصَأاوُعَفَرَو،اوُءاَجْدَقِكِلَْ

ملٱ
َبَهَذَوُموُلاَشْبَأَبَرَهَف٣٧.ًاّدِجًاميِظَعًءاَكُبُهُديِبَعَوُكِلَْ
لَتَىلِإ

ْ
ِهِنْبٱَىلَعُدُواَدَحاَنَو.َروُشَجِكِلَمَدوُهيِّـمَعِنْبَياَم

َناَكَوَروُشَجَىلِإَبَهَذَوُموُلاَشْبَأَبَرَهَو٣٨.اَهَّـلُكَماَّـيَألٱ
خلٱَىلِإُقوُتَيُدُواَدَناَكَو٣٩.َنيِنِسَثَالَثَكاَنُه

ْ
َىلِإِجوُُر

.»َتاَمُهَّـنِإُثْيَحَنوُنْمَأْنَعىَّـزَعَتُهَّـنَألَموُلاَشْبَأ
٣٢و١٤:٢٣ص٣:٣ص٣٤ع١٨:٢٤ص٣٨و٣٧ع
٢٣-١٢:١٩ص٣٤ع

تناكو.روشجكلمياملتةدجىلإُموُلاَشْبَأَبَرَهَو
نالوجلايهامبرونومرحلبجبرقندرألايقرشروشج
.هاجللاويلامشلا

يأ)٣٩ع(َموُلاَشْبَأَىلِإِجوُرُْخلٱَىلِإُقوُتَيُدُواَدَناَكَو
نأدارأوهيلإقاتشاو)٣٣و١٨:٥(ةديدشةبحمهبحأ
نألكلذىلعردقيملهنكلوهتيبىلإهبعجريوهيلإبهذي
راصوهدهعيلوودواددالوأركبنونمأهاخألتقمولاشبأ
نأمهلاقوبعشلاليقنمكلملافاخفًاروهشمًافورعماذه
.هنعيفُعومولاشبأعجر

دئاوف
نيذلامهنوليلقولامجلاهسفنلبلطيءرمالك.١

.هبةنرتقملاراطخألاوبراجتلاىلإنوهبتني
.اهبكلهيسةيدسجلاهتاوهشطبضينأردقيالنم.٢
اناياطخىلعانخبوييذلاوهقداصلاقيدصلا.٣

.انتابجاوىلعانضّرحيو
.مهكالهبلطيهدالوألّلدييذلادلاولا.٤
طبرتومهدالوأراذنإنعمهتنسلأمجلتنيدلاولااياطخ.٥

.بيدأتلانعمهيديأ
.ناقيقشلتقلاوقشعلا.٦

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٣٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لَقَّـنَأَةَيوَُرصُنْبٱُبآوُيَمِلَعَو١«٣-١
ْ

ملٱَب
َىلَعِكِلَْ

ًةَأَرْمٱَكاَنُهْنِمَذَخَأَوَعوُقَتَىلِإُبآوُيَلَسْرَأَف٢.َموُلاَشْبَأ
َهلَلاَقَوًةَميِكَح

َ
حلٱِبيِرَهاَظَت:ا

ْ
لٱَوِنُْز

ْ
حلٱَباَيِثِيسَب

ْ
َالَو،ِنُْز

َهلٍةَأَرْمٱَكِينوُكْلَبٍتْيَزِبيِنِهَّـدَت
َ
َىلَعُحوُنَتَيِهَوٌَةريِثَكٌماَّـيَأا

ملٱَىلِإِيلُخْدٱَو٣.ٍتِّـيَم
لَكَوِكِلَْ

ِّـ
هبِهيِم لٱاَذِٰ

ْ
َلَعَجَو.ِمَالَك

لٱُبآوُي
ْ
يفَمَالَك .»اَهِمَفِ

١:١سوماعو١١:٦مايأ٢و٢٣:٢٦ص١٣:٣٩ص
١٩ع١٢:٢٠ص٣٤-٢٠:٣٥كولم١و

.هريسفتو)١٣:٣٩رظنا(َموُلاَشْبَأَىلَعِكِلَْملٱَبْلَق
بونجلاىلإومحلتيببرقاذوهيلةنيدم)٢ع(َعوُقَت
سوماعةيرقيهوةعوقتنآلاىعدتوميلشروأنميقرشلا
تناكةأرمالانأكشالومحلتيبنمبآويناك.يبنلا
يفمالكلابآويلعج.ةريهشةميكحاهنألهدنعةفورعم
ةقيرطبرمألامامتإيفاهتمكحىلإتجاتحااهنكلواهمف
.ةليحلاكلملاكرديالىتحةطيسب

ةمزاللارومألانمتيزلابنهدلاٍتْيَزِبيِنِهَّـدَتَالَو
ةمالعهكرتوةميدقلاتاداعلابسحدسجلابءانتعالل
نوعمسيخويشةنيدملكيفناك.)١٢:٢٠(نزحلا
كلملاناك.)٢٦-١٨:٢٤جورخ(اهبنومكحيويواعدلا
٦-١٢:١(هناسحتسابسحاهيفمكحيواهضعبعمسي
مولاشبأةصقتقباطةميكحلاةأرملاةصقنإ.)٦-١٥:١و
مكحيكلملانأةياغلاو.لاوحألايفاهنعتفلتخاورهوجلايف
مكحينأمزتليفهسفنطبريواهنمدوصقملاكردياملبقاهيف
ًارهوجنييوعدللنألاهنبارمأيفمكحامكمولاشبأرمأيف
.ًادحاو

ملٱِتَمَّـلَكَو٤«٧-٤
ملٱُةَّـيِعوُقَّـتلٱُةَأْرَْ

َىلَعْتَّـرَخَوَكِلَْ
ملٱاَُّهيَأْنِعَأ:ْتَلاَقَوْتَدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإاَهِهْجَو

٥.!ُكِلَْ
َهلَلاَقَف

َ
ملٱا
.ِيلُجَرَتاَمْدَقٌةَلَمْرَأِّـينِإ:ْتَلاَقَف؟ِكُلاَباَم:ُكِلَْ

ِجلَو٦
َ
يفاَمَصاَخَتَف،ِناَنْبٱَكِتَيِرا حلٱِ

ْ
ُلِصْفَيْنَمَسْيَلَوِلَْق

لٱاَذَوُهَو٧.ُهَلَتَقَوَرَخآلٱاَُمهُدَحَأَبََرضَف،اَمُهَنْيَب
ْ
اَهُّلُكُةَريِشَع

لَس:اوُلاَقَوَكِتَيِراَجَىلَعْتَماَقْدَق
ِّـ
ُهَلُتْقَنِلِهيِخَأَبِراَضيِم

لٱَكِلْهُنَف،ُهَلَتَقيِذَّـلٱِهيِخَأِسْفَنِب
ْ
طُيَف.ًاضْيَأَثِراَو

ْ
َنوُئِف

َىلَعًةَّـيِقَبَالَوًامْسٱِيلُجَرِلَنوُُكْرتَيَالَو،ْتَيِقَبيِتَّـلٱِيتَرَْمج
.»ِضْرَألٱِهْجَو
صعم٢١-٥ع٢٨-٦:٢٦كولم٢و٢٥:٢٣ليئومص١
٢١:٣٨ىّتم١٣و١٩:١٢ةينثتو٣٥:١٩ددع٧-١٢:١

:١٩ةينثت٣٥:١٩ددع()٧ع(ْتَماَقْدَقاَهُّلُكُةَريِشَعْلٱ
.)١٣و١٢

نأثراولالتقيفمهتياغنأىلإةراشإَثِراَوْلٱَكِلْهُنَف
.)٢١:٣٨ىّتم(مهلثاريملانوكي

ةرمجبديحولايقابلانبالاتهبشِيتَرَْمجَنوُئِفْطُيَف
سفنلايفةياغلنودويمهنأتلاقورانلااهنممرطضت
.)٨:١٩كولم٢و١١:٣٦كولم١(اهءافطإ

ملٱَلاَقَف٨«١١-٨
لِلُكِلَْ

ْ
اَنَأَوِكِتْيَبَىلِإيِبَهْذٱ:ِةَأْرَم

ملٱِتَلاَقَف٩.ِكيِفِيصوُأ
لِلُةَّـيِعوُقَّـتلٱُةَأْرَْ

ْ
اَيُمْثِإلٱَّـَيلَع:ِكِلَم

ملٱيِدِّـيَس
ملٱَو،ِيبَأِتْيَبَىلَعَوَكِلَْ

َلاَقَف١٠.ِناَّـيِقَنُهُّيِسْرُكَوُكِلَْ
ملٱ
١١.ُدْعَبِكُّسَمَيَدوُعَيَالَفَّـَيلِإِهِبِيتْأَفٌدَحَأِكَمَّـلَكاَذِإ:ُكِلَْ
ملٱاَُّهيَأْرُكْذٱ:ِتَلاَقَف

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُكِلَْ
َ

ِمَّـدلٱُِّيلَوَرِّـثَكُيَالىَّـتَحَك
لٱ
ْ
ُطُقْسَتَالُهَّـنِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َلاَقَف.يِنْبٱاوُكِلُْهيَّـالَئِلَلْتَق
.»ِضْرَألٱَىلِإِكِنْبٱِرْعَشْنِمٌةَرْعَش
ددع٢:٣٣كولم١و٢٥:٢٤ليئومص١و٤٣:٩نيوكت
كولم١و١٤:٤٥ليئومص١و١٠-١٩:٤ةينثتو٢١و٣٥:١٩
١٠:٣٠ىّتمو١:٥٢

بسحاهللمعيهنأباهدعويأ)٨ع(ِكيِفِيصوُأاَنَأَو
ةلئسميفًاضيأمكحمكحلااذهبهنأىلإهبتنيملو.اهبولطم
.مولاشبأ

كلذنأريغةيوسوملاةعيرشلاءاغلإوهمثإلاُمْثِإلٱَّـَيلَع
ىلعتحلأو)١٢:٧و٩:١٣ةينثت(ةمحرلالجألًانايحأًازئاج
امكمولاشبأرمأيفمكحينأمزتلافاهلفلحىتحكلملا

.اهنبارمأيفمكح

ملٱِتَلاَقَف١٢«١٧-١٢
َىلِإًةَمِلَكَكُتَيِراَجْمَّـلَكَتَتِل:ُةَأْرَْ

ملٱيِدِّـيَس
ملٱِتَلاَقَف١٣يِمَّـلَكَت:َلاَقَف.ِكِلَْ

ِملَو:ُةَأْرَْ
َ
َتْرَكَتْفٱاَذا

ملٱُمَّـلَكَتَيَو؟ِهللاٱِبْعَشَىلَعِرْمَألٱاَذٰهِلْثِمِب
هبُكِلَْ لٱاَذِٰ

ْ
ِمَالَك

ملٱَّـنَأاَمِبٍبِنْذُمَك
َتوُمَنْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل١٤.ُهَّـيِفْنَمُّدُرَيَالَكِلَْ

ملٱَكَنوُكَنَو
ملٱِءاَْ

َالَو.ًاضْيَأُعَمُْجيَاليِذَّـلٱِضْرَألٱَىلَعِقاَرْهُْ
طُيَالىَّـتَحًاراَكْفَأُرِّـكَفُيْلَبًاسْفَنُهللاٱُعِزْنَي

ْ
١٥.ُهُّيِفْنَمُهْنَعَدَر

لَكُألُتْئِجِّـينِإُثْيَحَنآلٱَو
ِّـ
ملٱَم

هبيِدِّـيَسَكِلَْ َّـنَأل،ِرْمَألٱاَذِٰ
لَكُأَكُتَيِراَجْتَلاَقَف،يِنَفاَخَأَبْعَّـشلٱ

ِّـ
ملٱُم

ملٱَّـلَعَلَكِلَْ
َكِلَْ

ملٱَّـنَأل١٦.ِهِتَمَأِلْوَقَكُلَعْفَي
ِدَيْنِمُهَتَمَأَذِقْنُيِلُعَمْسَيَكِلَْ

.ِهللاٱِبيِصَنْنِمًاعَميِنْبٱَواَنَأيِنَكِلُْهيْنَأُديِرُييِذَّـلٱِلُجَّـرلٱ
ملٱيِدِّـيَسُمَالَكْنُكَيِلَكُتَيِراَجْتَلاَقَف١٧

ُهَّـنَأل،ًءاَزَعِكِلَْ
ملٱيِدِّـيَس

خلٱِمْهَفِلِهللاٱِكَالَمَكَوُهاَمَّـنِإُكِلَْ
ْ

ُّبَّـرلٱَو،ِّـَّـرشلٱَوَِْري
ٰهلِإ
ُ

.»َكَعَمُنوُكَيَك
بويأ٣٨و١٣:٣٧ص٤٢-٢٠:٤كولم١و١٢:٧ص
٥٨:٧رومزم٩:٢٧نييناربعو٣٤:١٥و٣٠:٢٣

ألَا
َ
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ع٢٦:١٩ليئومص١و٣٢:٩ةينثت٢٨و٢٥و٣٥:١٥ددع
٢٩:٩ليئومص١و١٩:٢٧صو٢٠

مولاشبأرمأىلإمالكلاتهجوذإاهنمكلملاظتغيمل
ملهنأالإمولاشبأهيفنمدرينأبحيناكهنألاهتياغترهظو
مولاشبأومألابهللابعشتهبشاهمالكبوةقيرطكلذلري
دنعًابوبحمناكمولاشبأنأكشالو.مدلايلوبكلملاواهنباب
هنألنونمأهلتقيفهوأربنيذلا)٦-١٥:١و٢٥ع(بعشلا
.مولاشبأعوجرنآلااودارأوراماثبضتغا

نإفةيعوقتلانبانعافعدقدوادناك)١٣ع(ٍبِنْذُمَك
.ًابنذمنوكيمولاشبأنعوفعلاسفنفعيمل

لمتحننأبجيهنأاهانعم)١٤ع(َتوُمَنْنَأَّـدُبَال
ملاعلااذهيفًاعمانمدامًاضعبانضعبحماسنوًاضعبانضعب
ىلوألافةليلقانمايأنألةواسقلاوبضغللتقوانلسيلو
.حّرفيوديفيامباهلكاهمدختسننأانب

هتقويفيعيبطلاتوملانمدبالًاسْفَنُهللاٱُعِزْنَيَال
لجألالبقصاصقلاليبسىلعتوملانكلولوهجملا
نألةيبحلاهدصاقمقفاويوأهللايضرياممسيليعيبطلا
امبرو.محرينأناسنإلاىلعبجيفهللاتافصنمةمحرلا
.أطخأامنيحهدرطيملذإدوادلهللاةمحرىلإةأرملاتراشأ
ملفمولاشبأامأواهتياغقفاوامبتملكتةيعوقتلانإ
الهللاوكلذدعبًايلجرهظامكهيبأىلإعوجرلاقحتسي
بتيملنإهلامعأبسحناسنإلكيزاجيلببنذملائربُي
.اهنع

مدلايلوىلإتراشأ)١٥ع(يِنَفاَخَأَبْعَّـشلٱَّـنَأل
ليئارسإبعشىلإًاضيأتراشأواهنباةايحبلاطلا
يفحجنتملاذإاهنمنوظاتغينيذلامولاشبأعوجرنيبلاطلا
.كلملاعماهاعسم

ةلأسملاهذهيفهمكح)١٧ع(ًءاَزَعِكِلَْملٱيِدِّـيَسُمَالَك
.ماصخللةياهنلعجي

زيميلهنمةصاخةمعنهلوهللانملسرمياِهللاٱِكَالَم
.لدعلابمكحيورشلانمريخلا

ملٱَلاَقَف١٨«٢٠-١٨
لِلُكِلَْ

ْ
ًارْمَأيِّـنَعيِمُتْكَتَال:ِةَأْرَم

ملٱِتَلاَقَف.ُهْنَعِكُلَأْسَأ
ملٱيِدِّـيَسْمَّـلَكَتَيِل:ُةَأْرَْ

َلاَقَف١٩.ُكِلَْ
ملٱ
يفِكَعَمَبآوُيُدَيْلَه:ُكِلَْ لُكاَذٰهِ

ِّـ
ملٱِتَباَجَأَف؟ِه

ٌةَّـيَح:ُةَأْرَْ
ملٱيِدِّـيَساَيَكُسْفَنَيِه

ِّـلُكْنَعًاراَسَيْوَأًانيِمَيُداَُحيَال،َكِلَْ
ملٱيِدِّـيَسِهِبَمَّـلَكَتاَم

َوُهَوِيناَصْوَأَوُهَبآوُيَكَدْبَعَّـنَأل،ُكِلَْ
يفَعَضَو لٱاَذٰهَّـلُكَكِتَيِراَجِمَفِ

ْ
َحتِلْجَأل٢٠.ِمَالَك

ْ
ِهْجَوِليِو

لٱ
ْ
ِةَمْكِحَكٌميِكَحيِدِّـيَسَو،َرْمَألٱاَذٰهُبآوُيَكُدْبَعَلَعَفِمَالَك
يفاَمَّـلُكَمَلْعَيِلِهللاٱِكَالَم .»ِضْرَألٱِ
١٩:٢٧صو١٧ع٣ع

يفاَمَّـلُكَمَلْعَيِل حدماهمالكيف)٢٠ع(ِضْرَألٱِ
.ءامظعلاةبطاخميفةداعلاكةغلابمو

ملٱَلاَقَف٢١«٢٤-٢١
لَعَفْدَقاَذَنَئَه:َبآوُيِلُكِلَْ

ْ
اَذٰهُت

لٱَّـدُرْبَهْذٱَف،َرْمَألٱ
ْ
َىلَعُبآوُيَطَقَسَف٢٢.َموُلاَشْبَأىَتَف

ملٱَكَراَبَوَدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَو
لٱ:ُبآوُيَلاَقَو،َكِلَْ

ْ
َمْوَي

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقِّـينَأَكُدْبَعَمِلَع ملٱيِدِّـيَساَيَكْيَنْيَعِ
َكِلَْ

ملٱَلَعَفْذِإ
َىلِإَبَهَذَوُبآوُيَماَقَّـمُث٢٣.ِهِدْبَعَلْوَقُكِلَْ

ملٱَلاَقَف٢٤.َميِلَشُروُأَىلِإَموُلاَشْبَأِبىَتَأَوَروُشَج
:ُكِلَْ

ِهِتْيَبَىلِإُموُلاَشْبَأَفََرصْنٱَف.يِهْجَوَرَيَالَوِهِتْيَبَىلِإْفَِرصْنَيِل
ملٱَهْجَوَرَيَْملَو

.»ِكِلَْ
١٣:٢٠ص٣٨و١٣:٣٧ص١١ع

وهةأرملامالكنألبآويكلملاباجأَبآوُيِلُكِلَْملٱَلاَقَف
.همالك

هنألكلمللبآويركش)٢٢ع(َكِلَْملٱَكَراَبَوَدَجَسَو
لبمولاشبأبحأبآوينأاذهنمجتنتسنال.هلؤسهلانأ
)١٨:١٤(هلتقيذلاوهبآوينألسكعلابرمألاناكامبر
)٧-١٩:٥(مولاشبأىلعطرفملاهنزحىلعكلملاخبوو
كلملانيبقاقشنالانأىأرهنألهعوجرنآلابلطهنكلو
ةسايسناقفاويالهنوبحيبعشلاناكْنَميفنوهنباو
.ةكلمملا

ملكلملالعل)١٣:٣٩رظنا()٢٤ع(يِهْجَوَرَيَالَو
يفهلمعزاجاهنأبعشللرهظيالئلههجوةيؤرنسحتسي
مولاشبأدوجونألًارطخةسايسلاهذهيفنكلونونمأهلتق
بابسأنمناكهيبأنيبوهنيبماتريغقافتالاوميلشروأيف
نذؤيالهتيبيفًاسوبحممولاشبأناكامبرو)١٥ص(هتنتف
كلملانيبًاحلصدرتملعبشثبنأنظيو.هنمجورخلابهل
.ناميلساهنبالكلُملابلطتتناكاهنألمولاشبأو

يفْنُكَيَْملَو٢٥«٢٧-٢٥ ٌليَِمجٌلُجَرَليِئاَْرسِإِّـلُكِ
ْنُكَيَْملِهِتَماَهىَّـتَحِهِمَدَقِنِطاَبْنِم،َموُلاَشْبَأَكًاّدِجٌحوُدَْممَو
لَحَدْنِعَو٢٦.ٌبْيَعِهيِف

ْ
يفُهُقِلَْحيَناَكْذِإ،ُهَسْأَرِهِق ِّـلُكِرِخآِ

ْيَتَئِمِهِسْأَرَرْعَشُنِزَيَناَك،ُهُقِلْحَيَفِهْيَلَعُلُقْثَيَناَكُهَّـنَأل،ٍةَنَس
ملٱِنْزَوِبٍلِقاَش

ٌتْنِبَوَنيِنَبُةَثَالَثَموُلاَشْبَألَدِلُوَو٢٧.ِكِلَْ
ملٱَةَليَِمجًةَأَرْمٱِتَناَكَو،ُراَماَثاَهُمْسٱٌةَدِحاَو

.»ِرَظْنَْ
٤٤:٢٩لايقزح١:٦ءايعشإو٢:٧بويأو٢٨:٢٥ةينثت

١٣:١ص١٨:١٨ص

داوسلا.مولاشبأةنتفعوضوميفيتأيساملةمدقماذه
نومتهيالويجراخلالامجلاىلإنورظنيسانلانممظعألا
.ةيحورلاوةيبدألاتافصلابًاريثك

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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لقاشلاوهامًامامتفرعُيال)٢٦ع(ٍلِقاَشْيَتَئِم
لطرفصنناكرعشلانزونأمهضعبلوقي.انهروكذملا
سوماقيفمولاشبأبلطا(لطرهنأمهريغلوقيو
ناكوًاليمجوًادجًاريزغناكهرعشنأةصالخلاو.)باتكلا
.ةميدقلاةداعلاكةبيطلاحئاورلابهخمضيوناهدألابهنهدي
اذهنأامبو.هلقثدازاممبهذلاةدارببهنيزيناكامبرو
بابسأنمناكفيبلقلامجالبطقفيجراخلامجلامجلا
.)١٨:٩(هكاله

.)١٨:١٨(مهوبألتُقاملبقاوتام)٢٧ع(َنيِنَبُةَثَالَث
لامجلايفةعراباهلثمتناكواهتمعمساىلعُراَماَث
تجوزتةكعماهتنباوليئيروأتجوزتاهنأرهاظلاو)١٣:١(
-١١:٢٠مايأ٢و١٣:٢مايأ٢و١٥:٢كولم١(كلملاماعبحر
٢٢(.

يفُموُلاَشْبَأَماَقَأَو٢٨«٣٣-٢٨ َرَيَْملَوِْنيَتَنَسَميِلَشُروُأِ
ملٱَهْجَو

ملٱَىلِإُهَلِسْرُيِلَبآوُيَىلِإُموُلاَشْبَأَلَسْرَأَف٢٩.ِكِلَْ
ِكِلَْ

.َِيتْأَيْنَأْأَشَيْمَلَفًةَيِناَثًاضْيَأَلَسْرَأَّـمُث.ِهْيَلِإَِيتْأَيْنَأْأَشَيْمَلَف
َكاَنُهُهَلَو،يِبِناَجِبَبآوُيَةَلْقَح.اوُرُظْنٱ:ِهِديِبَعِلَلاَقَف٣٠
حلٱَموُلاَشْبَأُديِبَعَقَرْحَأَف.ِراَّـنلٱِبُهوُقِرْحَأَواوُبَهْذٱٌ.ريِعَش

ْ
َةَلَْق

لٱَىلِإَموُلاَشْبَأَىلِإَءاَجَوُبآوُيَماَقَف٣١.ِراَّـنلٱِب
ْ
:ُهَلَلاَقَوِتْيَب

ِمل
َ
:َبآوُيِلُموُلاَشْبَأَلاَقَف٣٢؟ِراَّـنلٱِبيِتَلْقَحَكُديِبَعَقَرْحَأاَذا
لَسْرَأْدَقاَذَنَئَه

ْ
َىلِإَكَلِسْرُأَفاَنُهَىلِإَلاَعَت:ًالِئاَقَكْيَلِإُت

ملٱ
ِمل:ُهَلَأْسَتِلِكِلَْ

َ
ًايِقاَبُتْنُكْوَلِيلٌْريَخ؟َروُشَجْنِمُتْئِجاَذا

ملٱَهْجَوىَرَأِّـينِإَنآلٱَف.َكاَنُه
يفَدِجُوْنِإَو،ِكِلَْ ٌمْثِإَّـِ

لَف
ْ
لُتْقَي

ْ
ملٱَىلِإُبآوُيَءاَجَف٣٣.يِن

َموُلاَشْبَأاَعَدَو.َُهَربْخَأَوِكِلَْ
ملٱَىلِإىَتَأَف

ملٱَماَّـدُقِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعَدَجَسَوِكِلَْ
،ِكِلَْ

ملٱَلَّـبَقَف
.»َموُلاَشْبَأُكِلَْ

٣٣:٤نيوكت٢٠:٨ليئومص١و٥-١٥:٣ةاضق٢٤ع
١٥:٢٠اقولو

.)هريسفتو٢٤عرظنا(ِكِلَْملٱَهْجَوَرَيَْملَو
ردقيملمولاشبألعل)٢٩ع(َبآوُيَىلِإُموُلاَشْبَأَلَسْرَأَف
.هتيبنمجرخينأ

ملوكلملابضغنمفاخهنألَِيتْأَيْنَأْأَشَيْمَلَف
.مولاشبأرمأيفةلخادملانسحتسي

بآوياولمحيل)٣٠ع(َةَلْقَْحلٱَموُلاَشْبَأُديِبَعَقَرْحَأَف
بضغقيرحلاببآويملعامدنعف.مولاشبأبلطةيبلتىلع
.هبولطممولاشبألانةقيرطلاهذهبومولاشبأتيبىلإبهذو

يفَدِجُوْنِإَو نونمأهلتقنإمولاشبأدقتعيمل)٣٢ع(ٌمْثِإَّـِ
مولاشبأضريملاذهوهئربيملوهيلعمكحيملكلملاوًامثإناك
.هتئربتوأهيلعمكحلاامإبلطف

٤٥:١٥و٣٣:٤نيوكت(ةحلاصملاةمالع)٣٣ع(هَلَّـبَقَف
هنأكلذدعبمولاشبأفُّرصتنمرهظنكلو)١٥:٢٠اقولو
.هبلقنمهابأحلاصيمل

دئاوف
انيلعفانلامعأنملمعىلعًامكحمكحننأاندرأاذإ.١

.انريغيفلمعلاتاذىلإرظنننأ
.لجرلانممكحأةأرملانوكتامًاريثك.٢
.ربكلايفهنمبعتيرغصلايفهنبايبريالنم.٣
.ًاقلطمرفغيالنمكهبلقلكنمهريغلرفغيالنم.٤
مهلسيلنأليدسجلامهلامجبنورختفيسانلاضعب.٥

.هبنورختفيرخآءيش

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ًالْيَخَوًةَبَكْرَمَذََّـختاَموُلاَشْبَأَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو«١
.»ُهَماَّـدُقَنوُرَْجيًالُجَرَنيِسَْمخَو
١:٥كولم١

.نامزلانمليلقدعبهنأحجرألاَكِلٰذَدْعَب
دوهيلادنعًاليلقليخلالامعتساناكًالْيَخَوًةَبَكْرَم
.برحلايفناكىرخألاكلامملايفاهلامعتسارثكأو

بعشلامامأرهظينأمولاشبأدصقًالُجَرَنيِسَْمخ
.)١:٥كولم١(ًاكلمريصيوقيرطلادعيلميظعلجرك

ِقيِرَطِبِناَجِبُفِقَيَوُرِّـكَبُيُموُلاَشْبَأَناَكَو٢«٦-٢
لٱ
ْ
ملٱَىلِإٍتآىَوْعَدِبِحاَصُّلُكَو،ِباَب

حلٱِلْجَألِكِلَْ
ْ
َناَكِمُْك

ْنِم:ُلوُقَيَف؟َتْنَأٍةَنيِدَمِةَّـيَأْنِم:ُلوُقَيَوِهْيَلِإُهوُعْدَيُموُلاَشْبَأ
.ْرُظْنٱ:ُهَلُموُلاَشْبَأُلوُقَيَف٣.َكُدْبَعَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِدَحَأ
ِحلاَصَكُروُمُأ

َ
ْنِمَكَلُعَمْسَيْنَمَسْيَلْنِكٰلَو،ٌةَميِقَتْسُمَوٌة

ملٱِلَبِق
يفًايِضاَقيِنُلَعَْجيْنَم:ُموُلاَشْبَأُلوُقَيَّـمُث٤.ِكِلَْ ِ
٥؟ُهَفِصْنُأَفىَوْعَدَوٌةَموُصُخُهَلٍناَسْنِإُّلُكَّـَيلِإَِيتْأَيَفِضْرَألٱ
٦.ُهُلِّـبَقُيَوُهُكِسْمُيَوُهَدَيُّدُمَيُهَلَدُجْسَيِلٌدَحَأَمَّـدَقَتاَذِإَناَكَو
ِجلِرْمَألٱاَذٰهَلْثِمُلَعْفَيُموُلاَشْبَأَناَكَو

َ
َنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِعيِم

حلٱِلْجَألَنوُتْأَياوُناَك
ْ
ملٱَىلِإِمُْك

َبوُلُقُموُلاَشْبَأََقَرتْسٱَف،ِكِلَْ
.»َليِئاَْرسِإِلاَجِر

١٤:٣٣ص٢٩و٥-٩:١ةاضق٤:١ثوعارو١٩:٨ص
٢٠:٩و

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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.كلملاىلإلوصولانمنيضاقتملاعنميىتحُرِّـكَبُي
مكاحملاوعامتجالالحموهوةنيدملابابِباَبْلٱِقيِرَط

.)٣٤:٢٠و٢٣:١٠و١٩:١نيوكتو١٩:٨(
ىعدملاوأيعدملاناكَكُدْبَعَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِدَحَأْنِم

.ةنيدمةيأنمووهطبسيأنمركذيهيلع
هنألرهاظلوقلااذهيفعادخلا)٣ع(ٌةَِحلاَصَكُروُمُأ
نوكتناسنإلكرومأنأليحتسملانمو.صحفالبمكح
مولاشبأهللوقيناكلجرلاكلذمصخىتأولوةحلاص
.لوقلاتاذ

كلملانأنكميالِكِلَْملٱِلَبِقْنِمَكَلُعَمْسَيْنَمَسْيَل
ملدوادلعلوبجيامكاهصحفيويواعدلالكعمسيهسفن
هتكلممنأليغبنيامكاهبترومكاحملارومأمظندقنكي
اهمزليةمكاحملاو.نامزلانمليلقيفًادجتعستاتناك
لكدعيناكمولاشبأنكلومكاحلاداهتجاناكامهمتقو
.ًاقلطمةقاعالبهلمكحلابدحاو

نظيلةبحملاوعضاوتلابرهاظت)٥ع(ُهُلِّـبَقُيَوُهُكِسْمُي
كلماذإىتحصاخلامولاشبأقيدصهنأناسنإلك
.ًابلطهلناسنإلاكلذدريالمولاشبأ

يأ)٦ع(َليِئاَْرسِإِلاَجِرَبوُلُقُموُلاَشْبَأَقََرتْسٱَف
يتلاةعاطلاومارتحالاوةبحملاهسفنلذخأومهبولقلامتسا
.كلذيفهدعاسيدسجلاهلامجوكلملاهيبألتناك

يفَو٧«٩-٧ هنِ لِلُموُلاَشْبَأَلاَقًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَياَِ
ْ
:ِكِلَم

يفوُأَوَبَهْذَأَفيِنْعَد لٱيِرْذَنَِ
يفِّـبَّـرلِلُهُتْرَذَنيِذَّـ ٨،َنُوْربَحِ

يفَياَنْكُسَدْنِعًارْذَنَرَذَنَكَدْبَعَّـنَأل يفَروُشَجِ :ًالِئاَقَماَرَأِ
ُهَلَلاَقَف٩.َّـبَّـرلٱُدُبْعَأِّـينِإَفَميِلَشُروُأَىلِإُّبَّـرلٱيِنَعَجْرَأْنِإ
ملٱ
.»َنُوْربَحَىلِإَبَهَذَوَماَقَف.ٍمَالَسِبْبَهْذٱ:ُكِلَْ

٢١و٢٨:٢٠نيوكت٣٨و١٣:٣٧ص٣و٣:٢ص

يفَو نملقأهلكمولاشبأرمعناكًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَياَِهنِ
ةنسنيعبرألاهذهنأنيرسفملادحأبهذ.ةنسنيعبرأ
الاننكلو.)١٦:١ليئومص١(لوألادوادحسمدعبئدتبت
ىلإمولاشبأباهذومحلتيبيفدوادحسمنيبةقالعىرن

ةباتكلايفطلغعوقوبنيرسفملارثكألاقكلذل،نوربح
ضعبوًاضيأسوفيسوييأراذهونينسعبرأباوصلاو
تقوعبرألانينسلاهذهةءادبو.ةميدقلاتامجرتلا
ليئارسإبولقلامتسااهيفيتلاةدملايهوهابأهتحلاصم
.هتنتفلقيرطلادعأو

ىلإهباهذلبقالىوقتلانمًاريثكمولاشبأرهظيمليِرْذَن
هيبألهمالكنأحجرألاوميلشروأىلإهعوجردعبالوروشج
برلاهعجرأاذإهنأرذنهنأهيبألمولاشبألاقو.ءايروعادخ
هذهةءادبنوكتنأدويكلذل.هدبعيهنإفميلشروأىلإ

هلهركشةمالعنوربحيفبرللةحيبذميدقتةدابعلا
:٢٨نيوكت(ناعنكضرأىلإهعوجردعببوقعيةحيبذك
.)٣٥:٣و٢٢-٢٠

مولاشبأدلومواذوهيندمىدحإنوربحتناكَنوُْربَح
طبسناكو.هتنتفيفةدعاسممظعأاهيفدجيهنأنظف
اذهدادزاامبرودسحلاضعبطابسألاةيقبهدسحتاذوهي
اذوهينألميلشروأىلإنوربحنمدوادلاقتنادنعدسحلا
.هسفنلةسائرلابلطيناك

يفَسيِساَوَجُموُلاَشْبَأَلَسْرَأَو١٠«١٢-١٠ ِطاَبْسَأِعيَِمجِ
لٱَتْوَصْمُتْعِمَساَذِإ:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإ

ْ
َكَلَمْدَق:اوُلوُقَفِقوُب

يفُموُلاَشْبَأ ْنِمٍلُجَراَتَئِمَموُلاَشْبَأَعَمَقَلَطْنٱَو١١!َنُوْربَحِ
.ًائْيَشَنوُمَلْعَياوُنوُكَيَْملَو،ٍةَطاَسَبِباوُبَهَذَواوُعُدْدَقَميِلَشُروُأ
جلٱَلَفوُتيِخَأَىلِإُموُلاَشْبَأَلَسْرَأَو١٢

ْ
ِينوُليِ

ِّـ
ْنِمَدُواَدِريِشُم

لٱِتَناَكَو.َحِئاَبَذُحَبْذَيَناَكْذِإَهوُليِجِهِتَنيِدَم
ْ
ًةَديِدَشُةَنْتِف

.»َموُلاَشْبَأَعَمُدَياَزَتَيُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱَناَكَو
٩:١٣ليئومص١و٩:١٣كولم٢و١:٣٤كولم١
٣:١رومزم١٥:٥١عوشي٣١ع٢٢:١٥ليئومص١و

ناكمهلمعنألسيساوجنولسرملايمُسَسيِساَوَج
طابسأعيمجيفمولاشبأكلمتبىدانينأةياغلاو.ًايرس
:٩كولم٢و١:٣٤كولم١و٢٠:١(دحاوتقويفليئارسإ
١٣(.

ىلإاوبهذ.ءامظعلانماوناكامبر)١١ع(ٍلُجَراَتَئِم
مولاشبأدصقنيفراعريغةحيبذلالجألنيوعدمنوربح
تقويفنوربحيفمهدوجونأمولاشبأنظو.يرسلا
نظهلعلو.نينتافلانممهنأنظلاىلعبعشلالمحيةنتفلا
مهلّنيبيونوربحىلإمهلوصودعبمهعنقينأردقيهنأ
.مهنجسياوعنتقيملاذإو.ميلشروأىلإمهعوجرةبوعص
ِينوُليِْجلٱَلَفوُتيِخَأ

ِّـ
ىلإاذوهيندمىدحإهوليج)١٢ع(

لفوتيخأنبماعيلأناك.نوربحنميبرغلابونجلاةهج
:١١(ماعيلأةنباعبشثبتناكو.)٢٣:٣٤(دوادلاطبأدحأ
يفمهضعبىأرفلفوتيخأنباماعيلأاهوبأناكامبرو)٣
.هتديفحىلإأطخأدوادنألمولاشبأىلإهزايحنالًاببسكلذ
ناكواذوهيطبسنملفوتيخأنأيقيقحلاببسلالعلو
حاجنلفوتيخأعقوتومولاشبأةطساوبةسائرلاًابلاطاذوهي
عمنوكينأدارأوهتروشمبسحلمعاذإمولاشبأ
رومزم(يفهيلإراشملاوهلفوتيخأناكامبرو.نيحجانلا
يفيطويرخسالااذوهيبهبشأوهو)١٣:١٨انحويو٤١:٩
.هتومةيفيكوهتنايخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ِلاَجِرَبوُلُقَّـنِإ:ًالِئاَقَدُواَدَىلِإٌِّـربَُخمىَتَأَف١٣«١٧-١٣
ِجلُدُواَدَلاَقَف١٤.َموُلاَشْبَأَءاَرَوْتَراَصَليِئاَْرسِإ

َ
ِهِديِبَعِعيِم

يفُهَعَمَنيِذَّـلٱ ٌةاَجَناَنَلَسْيَلُهَّـنَأل،ُبُرَْهناَنِباوُموُق:َميِلَشُروُأِ
َلِزْنُيَواَنَكِرْدُيَوَرِداَبُيَّـالَئِلِباَهَّـذلِلاوُِعْرسَأ.َموُلاَشْبَأِهْجَوْنِم
ملٱَبِْرضَيَوَّـَّـرشلٱاَنِب

ملٱُديِبَعَلاَقَف١٥.ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبَةَنيِدَْ
ِكِلَْ

لِل
ْ
ملٱاَنُدِّـيَسُهُراَتَْخياَمِّـلُكَبَسَح:ِكِلَم

١٦.ُهُديِبَعُنْحَنُكِلَْ
ملٱَجَرَخَف

ملٱَكَرَتَو.ُهَءاَرَوِهِتْيَبُعيَِمجَوُكِلَْ
ٍءاَسِنََرشَعُكِلَْ

لٱِظْفِِحلَّـيِراََرس
ْ
ملٱَجَرَخَو١٧.ِتْيَب

يفِبْعَّـشلٱُّلُكَوُكِلَْ ِهِرَثَأِ
لٱَدْنِعاوُفَقَوَو

ْ
.»ِدَعْبَألٱِتْيَب

١٦:٢١ص٣رومزمناونعو١٢:١١ص٩:٣ةاضقو٦ع
٢٢و

هتئيطخركذتهلعل)١٤ع(ٌةاَجَناَنَلَسْيَلُهَّـنَأل،ُبُرَْهن
)١٢:١١(كتيبنمرشلاكيلعميقأاذنأههلبرلالوقو
ملوميلشروأةنيدمىلعقفشأوأ.هقرافدقبرلانأنظو
دوادنأًاريخأرهظو.هببسباهلهألتقُيوبرُختاهنأدري
هبعشعمجيلفاكتقوهلراصهنألهيأريفباصأ
.مولاشبأةبراحملدعتسيو

نمتيبرخآيأ)١٧ع(ِدَعْبَألٱِتْيَبْلٱَدْنِعاوُفَقَو
اذإ.نوردقيداوقيرطىلعقرشلاةهجىلإةنيدملاتويب
قيضلامايأمايألاكلتيفدواداهفّلأيتلاريمازملاانعجار
لثماذههناميإو.هللاىلعهلاكتاوهبلقراكفأنيبتنفوخلاو
٦٠و٥٥و٤١و٢٧و٤و٣رومزم(نورقلالكيفهللابعشل
.)٦٣و٦٢و

َعَمِهْيَدَيَْنيَبَنُوُربْعَياوُناَكِهِديِبَعُعيَِمجَو١٨«٢٣-١٨
جلٱِعيَِمج

ْ
جلٱُعيَِمجَوِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال

ْ
اْوَتَأٍلُجَرِةَئِمُّتِس،َنيِّـيِّـَت

ملٱِيَدَيَْنيَبَنُوُربْعَياوُناَكَو،َّـتَجْنِمُهَءاَرَو
َلاَقَف١٩.ِكِلَْ

ملٱ
جلٱَياَّـتِإلُكِلَْ

ْ
ِمل:ِّـيِّـَت

َ
ْمِقَأَوْعِجْرِا؟اَنَعَمًاضْيَأَتْنَأُبَهْذَتاَذا

ملٱَعَم
ًاسْمَأ٢٠.َكِنَطَوْنِمًاضْيَأٌّيِفْنَمَوٌبيِرَغَكَّـنَألِكِلَْ

لٱَوَتْئِج
ْ
ُثْيَحَىلِإُقِلَطْنَأاَنَأَواَنَعَمِباَهَّـذلٱِبَكُهيِتُأَمْوَي

حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ.َكَتَوْخِإْعِّـجَرَوْعِجْرِاُ؟قِلَطْنَأ
ْ
٢١.َكَعَمَُّق

ملٱُياَّـتِإَباَجَأَف
ملٱيِدِّـيَسٌّيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َكِلَْ

ُهَّـنِإ،ُكِلَْ
ملٱيِدِّـيَسَناَكاَمُثْيَح

لِلَناَكْنِإُكِلَْ
ْ
لِلْوَأِتْوَم

ْ
َكاَنُهَفِةاَيَح

ََربَعَفْ.ُربْعٱَوْبَهْذٱ:َياَّـتِإلُدُواَدَلاَقَف٢٢.ًاضْيَأَكُدْبَعُنوُكَي
جلٱُياَّـتِإ

ْ
طَألٱُعيَِمجَوِهِلاَجِرُعيَِمجَوُّيِّـَت

ْ
٢٣.ُهَعَمَنيِذَّـلٱِلاَف

ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوٍميِظَعٍتْوَصِبيِكْبَتِضْرَألٱُعيَِمجْتَناَكَو
ملٱََربَعَو.َنُوُربْعَي

يفُكِلَْ ِبْعَّـشلٱُعيَِمجََربَعَوَنوُرْدَقيِداَوِ
لٱِقيِرَطَوْحَن

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

ص٩و٣٠:١و٢٥:١٣و٢٣:١٣ليئومص١و٨:١٨ص
١٧و١:١٦ثوعار٢:٦ص٢٣:١٣ليئومص١و١٨:٢
١٦:٢صو٢٨ع٢٩:١٦مايأ٢و١٥:١٣كولم١و

بتروشيجلامظنفًاكنحمًادئاقدوادناكِهْيَدَيَْنيَب
.برحلاةحاسيفمهنأكمهريس
.)هريسفتو٨:١٨رظنا(ِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـالَْجلٱ
تجيفنكسلواشنمهبرهدنعدوادنإَنيِّـيِّـتَْجلٱ
مادومهلًادئاقياتإماقأويدنجةئمتسنمًاشيجمظنو
.ميلشروأيفًاكلمراصىتحنييتجلانمشيجدوادعم
ًالوأهعمناكيذلاشيجلاسفنوهشيجلااذهنأنظُيو
٢٧:٢و٢٥:١٣و٢٣:١٣ليئومص١(ةئمتسهددعو
نييليئارسإلانمًالوأاوناك.)٥:٦و٢:٣ليئومص٢و
ًاريخأونييتجلاضعبمهنيبلخدمث)٢٢:٢ليئومص١(
ضعبوسوفيسويهرسفاماذهو.نييتجمهلكاوراص
.هتبثننأردقنالاننكلولمتحملانموهوانمايأيفءاملعلا

قيليهيجومالكاذه)١٩ع(خلاَياَّـتِإلُكِلَْملٱَلاَقَف
ربجينأدريملوهسفنبركتفيملهقيضيفهنإف.دوادككلمب
.هتدعاسملًادحأرخسيوأهرصنىلعًادحأ

يكلًاكلمهامسدوادومولاشبأيأِكِلَْملٱَعَمْمِقَأ
.ديدجلاكلملاوميدقلاكلملانينثالانيبهريخيوياتإنحتمي

يراكنإماهفتسا)٢٠ع(َكُهيِتُأَمْوَيْلٱَوَتْئِجًاسْمَأ
ىلإهعمجرخينأياتإفلكينأهبقيليالهنأهانعمو
يتلارطاخملاوباعتألالمتحينأهنمبلطيوأبرحلا
.ليئارسإينبنمبلطُت

مدخ.دوادمركلةلداعمياتإةنامأتناكُياَّـتِإَباَجَأَف
ةياغالبةيبلقةمدخقيضلايفوءاخرلايفهسفنكلملاياتإ
دوادلهباطخو.دوادلًايفوًالخناكوتوملاىتحةيسفن
ياتإو)١٧و١:١٦ثوعار(يمعنلثوعارباطخبهبشأ
يذلا)١١:٣١مايأ١و٢٣:٢٩(يفروكذملاياتإريغوهاذه
.دوادلاطبأدحأناكونيماينبينبةعبجنمناك

نعمهلًازييمتضرألاناكسيأ)٢٣ع(ِضْرَألٱُعيَِمج
دوادنألاوكبوميلشروأنمدوادعماوتأنيذلابعشلا
مهئادعأنممهصّلخيذلاوهوةنسنيثالثوحنذنممهكلم
.برلاةدابعيفمهسيئرناكو

ءامهيفسيلونوتيزلالبجوميلشروأنيبَنوُرْدَقيِداَو
بهذامدنعيداولااذهربععوسيو.ءاتشلالصفيفالإ
سوماقيفنوردقبلطا()١٨:١انحوي(يناميسثجىلإ
.)باتكلا

ُهَعَمَنيِّـيِوَّـاللٱُعيَِمجَوًاضْيَأَقوُداَصِباَذِإَو٢٤«٢٩-٢٤
ُراَثاَيِبَأَدِعَصَو،ِهللاٱَتوُباَتاوُعَضَوَف.ِهللاٱِدْهَعَتوُباَتَنوُلِمَْحي
لٱَنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَهَتْنٱىَّـتَح

ْ
ملٱَنِمِروُبُع

َلاَقَف٢٥.ِةَنيِدَْ
ملٱ
ملٱَىلِإِهللاٱَتوُباَتْعِجْرَأ:َقوُداَصِلُكِلَْ

ُتْدَجَوْنِإَف،ِةَنيِدَْ
يفًةَمْعِن بَّـرلٱِيَنْيَعِ

٢٦.ُهَنَكْسَمَوُهاَّـيِإيِنيِرُيَويِنُعِجْرُيُهَّـنِإَفِّـ
لَف.اَذَنَئٰهَف،َكِبَّـَرسُأَْملِّـينِإ:َلاَقْنِإَو

ْ
ُنُسَْحياَمَبْسَحِيبْلَعْفَي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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يف ملٱَلاَقَّـمُث٢٧.ِهْيَنْيَعِ
لٱَقوُداَصِلُكِلَْ

ْ
؟ٍءاَرَتْنَأَأ:ِنِهاَك

ملٱَىلِإْعِجْرٱَف
ُنْبُناَثاَنوُيَوَكُنْبٱُصَعَميِخَأَوَتْنَأٍمَالَسِبِةَنيِدَْ

يفىَناَوَتَأِّـينَأ.اوُرُظْنٱ٢٨.اَمُكَعَماَُمهَالِكاَمُكاَنْبٱ.َراَثاَيِبَأ ِ
لٱِلوُهُس

ْ
َعَجْرَأَف٢٩.ِيريِبْخَتِلْمُكْنِمٌةَمِلَكَِيتْأَتىَّـتَحِةَّـيِّـَرب

.»َكاَنُهاَماَقَأَوَميِلَشُروُأَىلِإِهللاٱَتوُباَتُراَثاَيِبَأَوُقوُداَص
٥و٤:٤ليئومص١و٤:١٥ددع٢٠:٢٥و٨:١٧ص
ايمرإو١٥:١٣جورخ٤٣:٣رومزم٢٢:٢٠ليئومص١و
٣:١٨ليئومص١و١٤:٨ددعو٢٢:٢٠ص٢٥:٣٠
:٥عوشيو١٧:١٧ص١٧:١٧ص٩-٩:٦ليئومص١و
١٠

نيأملعنال.)هريسفتو٨:١٧رظنا(راثايبأ-َقوُداَص
لاقُيالوراثايبأدعصو.يداولامهروبعلبقتوباتلااوعضو
بعشلاىريلنوتيزلالبجىلإدعصهلعلودعصنيأىلإ
ناكمىلإلزنمثيداولانيرباعلاةنيدملانمنيمداقلا
بسحةنيدملاىلإنويواللاوقوداصووههعجرأوتوباتلا
هبيصيالئلهعمتوباتلالمحنسحتسيملهنألدوادرمأ
هللاابهناميإنألميلشروأىلإهعوجربعصتسيملوهوركم
.توباتلاىلعالهيلعهلاكتاو

ىلإهعجريبرلانأدواداجر)٢٥ع(ُهَنَكْسَمَوُهاَّـيِإ
ةنيدمبرلانكسميأهنكسموتوباتلاهيريوميلشروأ
كولم١و١٥:١٣جورخ(عامتجالاةميخاميسالميلشروأ
.)٤٣:٣رومزمو٨:٢٧

يفُنُسَْحياَمَبْسَحِيبْلَعْفَيْلَف لديهلوق)٢٦ع(ِهْيَنْيَعِ
مدعوهاياطخبروعشلاعمبرلاةدارإليقيقحلاميلستلاىلع
.هقاقحتسا

ايءارتنأاذام«)١:١١ايمرإ(يف)٢٧ع(ٍءاَرَتْنَأَأ
.»سوماعايءارتنأام«)٧:٨سوماع(يفو»ايمرإ
اهيفرظنلامعنأ؟ةثداحلارومألاءارتنأأدوادلاؤسىنعمو
.ناثانويوصعميخأةطساوبينربخأينمهيًائيشتيأراذإو
.ًايئاروأًايبنمسيملوًانهاكقوداصناك

احيرابرقبندرألايداويأ)٢٨ع(ِةَّـيِّـَربْلٱِلوُهُس
ةمجرتملاةملكلاو)٥:١٠عوشي(يفاحيرأتابرعتيّمُسو
ةاروتلايفنتملاةملكامأوةيشاحلايفةتبثم)ثوبرع(لوهس
ضواخمنأحجرألاو.ضواخميأثوربعيهفةيناربعلا
ندرألاروبعنألهيفدوادىناوتيذلاناكملايهندرألا
ًادادعتسادعتسيوهبعشعمجينأدصقفًادجرطخموبعص
نأدريملو.ميلشروأنمأبنهيتأيامدنعةعرسبربعيلًايفاك
نيرطخنيباونوكيالئلمهروبعلبقمهقحليمولاشبأشيج
.مهمامأنمندرألاومهئارونممولاشبأ

يفَدِعَصَفُدُواَداَّـمَأَو٣٠«٣٧-٣٠ ِلَبَجِدَعْصَمِ
،ًايِفاَحِيشْمَيَوىَّـطَغُمُهُسْأَرَوًايِكاَبُدَعْصَيَناَك.ِنوُتْيَّـزلٱ
اوُناَكَو،ُهَسْأَرٍدِحاَوُّلُكاْوَّـطَغُهَعَمَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو
َْنيَبَلَفوُتيِخَأَّـنِإُدُواَدَِربْخُأَو٣١.َنوُكْبَيْمُهَوَنوُدَعْصَي
لٱ
ْ
َةَروُشَمُّبَراَيْقِّـَمح:ُدُواَدَلاَقَف،َموُلاَشْبَأَعَمَنيِنِتاَف
لٱَىلِإُدُواَدَلَصَواَّـَملَو٣٢.َلَفوُتيِخَأ

ْ
اَذِإ،ِِهللاَدَجَسُثْيَحِةَّـمِق

.ِهِسْأَرَىلَعُبَاُّرتلٱَوِبْوَّـثلٱَقَّـزَُممُهَيِقَلْدَقِّـيِكْرَألٱَياَشوُحِب
٣٤.ًالِْمحَّـَيلَعُنوُكَتيِعَمَْتَربَعاَذِإ:ُدُواَدُهَلَلاَقَف٣٣
ملٱَىلِإَتْعَجَراَذِإْنِكٰلَو

لُقَوِةَنيِدَْ
ْ

ُنوُكَأاَنَأ:َموُلاَشْبَألَت
ملٱاَُّهيَأَكَدْبَع

.َكُدْبَعاَنَأَنآلٱَوٍناَمَزُذْنُمَكيِبَأُدْبَعاَنَأ.ُكِلَْ
َكاَنُهَكَعَمَسْيَلَأ٣٥.َلَفوُتيِخَأَةَروُشَمِيلُلِطْبُتَكَّـنِإَف
لٱُراَثاَيِبَأَوُقوُداَص

ْ
ملٱِتْيَبْنِمُهُعَمْسَتاَمُّلُكَف.ِناَنِهاَك

ِكِلَْ
لٱَراَثاَيِبَأَوَقوُداَصِهِبِْربْخَأَف

ْ
اَمُهَعَمَكاَنُهاَذَوُه٣٦.ِْنيَنِهاَك

َىلَعَنوُلِْسُرتَف.َراَثاَيِبَألُناَثاَنوُيَوَقوُداَصِلُصَعَميِخَأاَُمهاَنْبٱ
ُبِحاَصُياَشوُحىَتَأَف٣٧.اََهنوُعَمْسَتٍةَمِلَكَّـلُكَّـَيلِإاَِمهيِدْيَأ
ملٱَىلِإَدُواَد

.»َميِلَشُروُأُلُخْدَيُموُلاَشْبَأَوِةَنيِدَْ
١٢ع٢٣و٢٤:١٧لايقزحو٤-٢:٢ءايعشإو٦:١٢ريتسأ

ص١٩:٣٥ص١٦:٢عوشي٢٣و١٧:١٤و١٦:٢٣ص
١٦:١٦ص١٧:١٧ص٢٧ع١٦و١٧:١٥ص١٦:١٩
١٦:١٥ص٢٧:٣٣مايأ١و

ةملكلاوطقفنوتيزلادعصملصألابِنوُتْيَّـزلٱِلَبَج
اذهو.نوتيزلالبج)١٤:٤ايركز(يفو.ةيريسفتلبج
يفو.اهنمليموحندعبىلعهتمقوميلشروأيقرشلبجلا
عوسيدنعًافولأمًاعضومنوتيزلالبجناكديدجلادهعلا
ىكبوميلشروأىلععوسيفرشأهنمواينعتيبهيفناك
دعصهتمقنموملسُأاملبقىلصهحفسدنعناتسبيفو
ةمالعسأرلاةيطغتو.)باتكلاسوماق(ءامسلاىلإ
)١٩:٤(مولاشبأىلعىكبامنيحههجوكلملارتس.نزحلا
ريتسأ(ياخدرمعفتراامدنعهلجخنمهسأرىطغناماهو
اوأرامدنعبعشلاعيمجرثأتفعاضتالاةمالعافحلاو)٦:١٢
.بوبحملامهكلمنمهلككلذ

نألإبنلااذهنمرثأت)٣١ع(َنيِنِتاَفْلٱَْنيَبَلَفوُتيِخَأ
يفهيلإراشملاهلعلوهئاقدصألضفأنمناكلفوتيخأ
ُلِكآ،ِهِبُتْقَثَويِذَّـلٱ،يِتَمَالَسُلُجَر«)٤١:٩رومزم(
ةمكحلاوهتمكحبلفوتيخأرهتشاو.»ُهَبِقَعَّـَيلَعَعَفَر،يِزْبُخ
ًالهاجناكنإوًافيخممولاشبأراصوةوقمظعأبرحلايف
دوادةالصلباجتساهللاو.هلًاريشملفوتيخأذختاهنأل
.)١٧:١٤(ةنسحلاهتروشمتضفُرذإىرنسامك

ةمقيفناكهنأرهاظلا)٣٢ع(ِِهللاَدَجَسُثْيَحِةَّـمِقْلٱ
.ميلشروأيفةدابعلاةماقإلبقهللادوجسللدبعملبجلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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عوشي(ميارفأيبونجنييكرألامختناكِّـيِكْرَألٱَياَشوُح
يهمختلااذهىلعةعقاولاةثيدحلاكرألعلو)١٦:٢
ميلشروأنعًابئاغناكهنأنظُييذلاياشوحسأرطقسم
.هيلإربخلالصواملاحهعبتفدواداهرجهامل

وأيلخادلابوثلايأهنتكيناربعلابِبْوَّـثلٱَقَّـزَُمم
بوثلاقيزمتنممظعأنزحىلعلديهقيزمتوصيمقلا
.يجراخلا

ياشوحناك)٣٣ع(ًالِْمحَّـَيلَعُنوُكَتيِعَمَتَْربَعاَذِإ
نأردقيالًاخيشناكهلعلونامزذنمهريشموهقيدص
.دوادعمرفسلاتاقشملمتحي

دوادرهظأ)٣٤ع(َلَفوُتيِخَأَةَروُشَمِيلُلِطْبُتَكَّـنِإَف
لمعينأردقيالمولاشبأنأفرعهنأليأرلااذهبهتمكح
هنأرهظيامونسحلانيبزيمينأردقيالوةروشمالبًائيش
ناكو.همظعيوهقلمينملكمالكىلإعمسيفنسح
اذهذيفنتىلعًارداقوهلًانيمأنوكيهنأياشوحبةقثدوادل
بذكلانأنولوقيوياشوحودوادنورربيمهضعب.يأرلا
مهريغلوقيو.بهنلاولتقلاوبرحلاتقويفيرورض
زوجيالبذكلانأةحيرصلاباتكلاتايآىلعًادانتسا
.ًاقلطم

دئاوف
.)١ع(ءايربكلارسكلالبق.١
.)٢ع(باذكلاىلعّنيهدعولا.٢
نماهبنرتقيامفرعيالوةسائرلابلطيلهاجلا.٣

.)٤ع(تابجاولا
مامتهالاومهمالكىلإءاغصإلاسانلابذجيامم.٤

.)٣ع(مهرومأب
طقفهلاومأالهتيصوانريغماقمةقرسةقرسلانوكتدق.٥

.)٦ع(
سانلاوهللاىلإئطخيهثبخرتسيلىوقتلابرهاظتينم.٦

.)٧ع(
.)١٢ع(قحلاتبثتالةرثكلا.٧
.)١٤ع(ملظللميلستلاًانايحأةمكحلانم.٨
.)٣٢و٢٥و١٩و١٤ع(هريغعفنبمتهيحلاصلك.٩
.)٢١ع(تقولكيفبحيقيدصلا.١٠
٢٥ع(دبعمنمنكيملولوناكملكيفهللادجسُي.١١

.)٣٢و

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱِنَعًاليِلَقُدُواَدََربَعاَّـَملَو١«٤-١
ْ
ِمَالُغاَبيِصِباَذِإِةَّـمِق

ِفيِغَراَتَئِماَمِهْيَلَع،ِنْيَدوُدْشَمِنْيَراَمِحِبُهَيِقَلْدَقَثَشوُبيِفَم
َلاَقَف٢.ٍرَْمخُّقِزَوٍنيِتِصْرُقُةَئِمَوٍبيِبَزِدوُقْنُعُةَئِمَوٍزْبُخ
ملٱ
حلٱ:اَبيِصَلاَقَف؟ِهِذٰهَوَكَلاَم:اَبيِصِلُكِلَْ

ْ
ِتْيَبِلِناَراَمِ

ملٱ
خلٱَو،ِبوُكُّرلِلِكِلَْ

ْ
لِلُنيِّـتلٱَوُزُْب

ْ
لِغ
ْ
خلٱَو،اوُلُكْأَيِلِناَم

ْ
ُرَْم

يفاَيْعَأْنَمُهَبَْرشَيِل لٱِ
ْ

ملٱَلاَقَف٣.ِةَّـيِّـَرب
؟َكِدِّـيَسُنْبٱَنْيَأَو:ُكِلَْ

لِلاَبيِصَلاَقَف
ْ
يفٌميِقُمَوُهاَذَوُه:ِكِلَم :َلاَقُهَّـنَأل،َميِلَشُروُأِ

لٱ
ْ
ملٱَلاَقَف٤.ِيبَأَةَكَلَْممَليِئاَْرسِإُتْيَبِيلُّدُرَيَمْوَي

:اَبيِصِلُكِلَْ
ِملاَمُّلُكَكَلاَذَوُه

َ
يِنَتْيَل!ُتْدَجَس:اَبيِصَلاَقَف.َثَشوُبيِف

يفًةَمْعِنُدِجَأ ملٱيِدِّـيَساَيَكْيَنْيَعِ
.»َكِلَْ

:١٠ةاضق٢٥:١٨ليئومص١و١٣-٩:٢ص١٥:٣٢ص
٢٧و١٩:٢٦ص١٠و٩:٩ص١٧:٢٩ص٤

.)١٥:٣٢(نوتيزلالبجةمقِةَّـمِقْلٱِنَع
نأىأروًاميكحناك.)١٣-٩:٢رظنا(اَبيِص

كالمأهسفنلذخأينأدصقودوادلنوكيسراصتنالا
.ثشوبيفم

:٢٥ليئومص١(ليئاجيبأةمدقمرظناٍزْبُخِفيِغَراَتَئِم
١٨(.
ناكوابيصديسلواشناك)٣ع(َكِدِّـيَسُنْبٱ

.لواشديفحثشوبيفم
نألقدصُيالابيصلوقِيبَأَةَكَلَْممَليِئاَْرسِإُتْيَبِيلُّدُرَي

ملوكلُملايفعمطلانمًائيشرهظيملوجرعأناكثشوبيفم
يفناكفدوادامأو.كلُملابلطولحاجنلابلمأهلنكي
هنألظاتغاو.ةلجعلابمكحفةريثكرومأبًامتهمتقولاكلذ
هسلجأوًاكالمأهاطعأوثشوبيفمعمًافورعملمعدقناك
.ليمجللًاركنموًانئاخابيصلوقبسحهدجوفهتدئامىلإ

ملٱَءاَجاَّـَملَو٥«١٤-٥
ٍلُجَرِباَذِإَميِروُحَبَىلِإُدُواَدُكِلَْ

ُنْبيِعْمَشُهُمْسٱَلُواَشِتْيَبِةَريِشَعْنِمَكاَنُهْنِمٍجِراَخ
حلٱِبُقُشْرَيَو٦،ُجُرَْخيَوُهَوُّبُسَي،َاريِج

ْ
َعيَِمجَوَدُواَدِةَراَجِ

ملٱِديِبَع
جلٱُعيَِمجَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوَدُواَدِكِلَْ

ْ
ِهِنيِمَيْنَعِةَرِباََب

يفُلوُقَييِعْمَشَناَكاَذَكٰهَو٧.ِهِراَسَيْنَعَو ِجُرْخٱ:ِهِّـبَسِ
َكْيَلَعُّبَّـرلٱَّـدَرْدَق٨!َلاَعَّـيِلَبَلُجَرَوِءاَمِّـدلٱَلُجَراَيْجُرْخٱ
َعَفَدْدَقَو،ُهْنَعًاضَوِعَتْكَلَميِذَّـلٱَلُواَشِتْيَبِءاَمِدَّـلُك
ملٱُّبَّـرلٱ

َكَّـنَألَكِّـَرشِبٌعِقاَوَتْنَأاَهَو،َكِنْبٱَموُلاَشْبَأِدَيِلَةَكَلْمَْ
لِلَةَيوَُرصُنْبٱُياَشيِبَأَلاَقَف٩!ٍءاَمِدُلُجَر

ْ
ِمل:ِكِلَم

َ
ُّبُسَياَذا

لٱاَذٰه
ْ
لَك
ْ

ملٱُب
ملٱيِدِّـيَسُتِّـيَْ

.ُهَسْأَرَعَطْقَأَفُْربْعَأيِنْعَد؟َكِلَْ

ألَا
َ
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ملٱَلاَقَف10
َّـنَألَّـبُسَيُهوُعَد؟َةَيوَُرصيِنَباَيْمُكَلَوِيلاَم:ُكِلَْ

ِمل:ُلوُقَيْنَمَو.َدُواَدَّـبُس:ُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱ
َ
١١؟اَذَكٰهُلَعْفَتاَذا

ِجلَوَياَشيِبَألُدُواَدَلاَقَو
َ
َجَرَخيِذَّـلٱيِنْبٱاَذَوُه:ِهِديِبَعِعيِم

طَييِئاَشْحَأْنِم
ْ
حلٱِبْمَكَف،ِيسْفَنُبُل

ْ
؟ٌّيِنيِماَيْنِبَنآلٱِّـيَِر

َىلِإُرُظْنَيَّـبَّـرلٱَّـلَعَل١٢.ُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَألَّـبُسَيُهوُعَد
هبِهِتَّـبَسَمَضَوِعًاْريَخُّبَّـرلٱيِنَئِفاَكُيَويِتَّـلَذَم لٱاَذِٰ

ْ
١٣.ِمْوَي

يفَنوُريِسَيُهُلاَجِرَوُدُواَدَناَكْذِإَو طلٱِ
ُريِسَييِعْمَشَناَكِقيِرَّـ

يف جلٱِبِناَجِ
ْ

حلٱِبُقُشْرَيَوٌرِئاَسَوُهَوُّبُسَيَوُهَلِباَقُمِلََب
ْ
ِةَراَجِ

ملٱَءاَجَو١٤.َبَاُّرتلٱيِرْذَيَوُهَلِباَقُم
َنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُّلُكَوُكِلَْ

.»َكاَنُهاوُحَاَرتْسٱَفاْوَيْعَأْدَقَوُهَعَم
٩و٢:٨كولم١و٢٣-١٩:١٦ص١٧:١٨و٣:١٦ص
ص١٢:٩ص١٧:٤٣ليئومص١و٢٢:٢٨جورخ٤٤و
ص٩:٥٤اقولو٢٦:٨ليئومص١و١٩:٢١ص٩-٢١:١
١٨:١١انحوي١٩:٢٢و٣:٢٩ص٢:٢٨جورخ٩:٨
٢٦:١٩ليئومص١و٤٥:٥نيوكت١٢:١١ص٩:٢٠ةيمور

.)هريسفتو٣:١٦رظنا(َميِروُحَب
ناسنإلاءادعأ)٩و٢:٨كولم١و٢٣-١٩:١٦(يِعْمَش

طرفملاظيغلااذهيعمشظاتغاو.هقيضتقويفنورهظي
لبطقفهسفننعملكتيملو.لواشةرسأدارفأدحأهنأل
.)٧رومزمو٢و٢٠:١(لواشتيبنمنيريثكنعةباينلاب

بعشلاودوادنيبوهنيبناك)٦ع(ِةَراَجِْحلٱِبُقُشْرَيَو
ىلإلصتملامبرفةراجحلاامأوًاعومسمناكهمالكفٍداو
ملهقمحنمو.راقتحالاوظيغلاةمالعالإاهقشرامودواد
نيرئاسلادوادةربابجنمهلًاضرعمناكيذلارطخلابلابي
.راسيلانعونيميلانعهعم

اميسالودوادبورحىلإراشأ)٧ع(ِءاَمِّـدلٱَلُجَراَي
بآويهلتقيذلارينبألتقو)٣:١(لواشتيبعمهبورح
ةدارإبالتقُيملنيذهنأريغثشوبشيإلتقودواددئاق
.دواد

ميدعيلصألاىنعملا)١:١٦ليئومص١(َلاَعَّـيِلَبَلُجَر
.رارشألامظعأىلعلديبقلوهوةدئافلا

لواشءانبألتقنأنظُي)٨ع(َكِّـَرشِبٌعِقاَوَتْنَأ
راشملاوهومولاشبأةنتفلبقناك)١٤-٢١:١(يفروكذملا
دعبناسنإلاىلعمكحلاّنيه.يعمشمالكيفهيلإ

.هطوقس
لتقدارأ.دوادىلعًارويغناك)٩ع(ُياَشيِبَأَلاَقَف
.)٢٦:٨ليئومص١(لواش

.)٩:٨و٣:٨عجار(ُتِّـيَمُبْلَك
هيخأعمًاقفتمبآويناك)١٠ع(ةَيوَُرصيِنَباَي
.دوادنمبلطلااذهيفياشيبأ

ىلعمكحلالبق)١١ع(ٌّيِنيِماَيْنِبَنآلٱِّـيِرَْحلٱِبْمَكَف
رظن.هلمعىلعهكّرحاموهاوعدىلإرظنلابجيناسنإ
.اهربتعاولواشتيبراكفأىلإدواد

هعضاوتدوادرهظأُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَألَّـبُسَيُهوُعَد
يعمشنمتسيلاهنأكتارييعتلالبقفهاياطخبهروعشو
نإورربتيملفيعمشامأو.هقحتسيبيدأتكبرلانملب
.هتطساوبدوادبدأدقبرلاناك

ردقتالهريغوأيعمشمئاتشنإ)١٢ع(ًاْريَخيِنَئِفاَكُي
.كلذببرلاحمسيملنإةيذأىندأدواديذؤتنأ

نأنظيويلقعلاويدسجلابعتلانم)١٤ع(اْوَيْعَأ
نوكيفملعمسا»اويعأ«ةمجرتملا»ميفيع«ةيلصألاةملكلا
ناكملاواوحارتساوميفيعىلإاوتأهبعشودوادنأىنعملا
.برغلاىلإندرألابرقبهنأحجرألاولوهجم

َليِئاَْرسِإُلاَجِرِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُموُلاَشْبَأاَّـمَأَو١٥«١٩-١٥
ُياَشوُحَءاَجاَّـَملَو١٦.ْمُهَعَمُلَفوُتيِخَأَوَميِلَشُروُأَىلِإاْوَتَأَف
ملٱَيْحَيِل:َلاَق،َموُلاَشْبَأَىلِإَدُواَدُبِحاَصُّيِكْرَألٱ

َيْحَيِل!ُكِلَْ
ملٱ
َعَمَكُفوُرْعَماَذٰهَأ:َياَشُوِحلُموُلاَشْبَأَلاَقَف١٧!ُكِلَْ
ِمل؟َكِبِحاَص

َ
ُياَشوُحَلاَقَف١٨؟َكِبِحاَصَعَمْبَهْذَتَْملاَذا

ُبْعَّـشلٱاَذٰهَوُّبَّـرلٱُهَراَتْخٱيِذَّـلٱِنِكٰلَو،َّـالَك:َموُلاَشْبَأل
ْنَم:ًايِناَثَو١٩.ُميِقُأُهَعَمَوُنوُكَأُهَلَفَليِئاَْرسِإِلاَجِرُّلُكَو
َكيِبَأْيَدَيَْنيَبُتْمَدَخاَمَك؟ِهِنْبٱِيَدَيَْنيَبَسْيَلَأ؟ُمِدْخَأ
.»َكْيَدَيَْنيَبُنوُكَأَكِلٰذَك

:١٠ليئومص١و١٥:٣٤ص١٥:٣٧ص٣٧و١٥:١٢ص
١٥:٣٤ص١٩:٢٥ص١١:١٢كولم٢و٢٤

.دواداهليازهيفيذلاراهنلاتاذيفَميِلَشُروُأَىلِإاْوَتَأَف
.راهنلاكلذثداوحمظعأامف

ليئارسإمولاشبأعماوناكنيذلاىمستَليِئاَْرسِإُلاَجِر
سيلوبعشلادوادعماوناكنيذلاوليئارسإبعشوأ
رثكأنألةيبونجلاطابسألاوةيلامشلاطابسألانيبانهزييمت
.)١٥:١٠(اذوهينماوناكمولاشبأيعبات

زايحناناك)١٠:٢٤ليئومص١()١٦ع(ُكِلَْملٱَيْحَيِل
نألمولاشبأدنعرظتنمريغًارمأمولاشبأىلإياشوح
مولاشبأبواجهنكلو.ةفورعمتناكدوادلةميدقلاهتقادص
ًالوأهباوجنومضمو.هلًاريشمنوكيلهلبقفهعنقأوةمكحلاب
وهمولاشبأنأًايناثو.بعشلاوبرلاراتخموهمولاشبأنأ
.)١٥:٣٤رظنا(ياشوحعادخةفرعملو.هثراووكلملانبا

ًةَروُشَماوُطْعَأ:َلَفوُتيِخَألُموُلاَشْبَأَلاَقَو٢٠«٢٣-٢٠
ِّـيِراََرسَىلِإْلُخْدٱ:َموُلاَشْبَألُلَفوُتيِخَأَلاَقَف٢١.ُلَعْفَناَذاَم
لٱِظْفِِحلَّـنُهَكَرَتِيتاَوَّـللٱَكيِبَأ

ْ
َكَّـنَأَليِئاَْرسِإُّلُكَعَمْسَيَف،ِتْيَب

ألَا
َ
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َنيِذَّـلٱِعيَِمجيِدْيَأَدَّـدَشَتَتَف،َكيِبَأْنِمًاهوُرْكَمَتِْرصْدَق
خلٱَموُلاَشْبَألاوُبَصَنَف٢٢.َكَعَم

ْ
طَّـسلٱَىلَعَةَمَْي

ْ
َلَخَدَوِ،ح

ْتَناَكَو٢٣.َليِئاَْرسِإِعيَِمجَماَمَأِهيِبَأِّـيِراََرسَىلِإُموُلاَشْبَأ
هبُريِشُيَناَكيِتَّـلٱَلَفوُتيِخَأُةَروُشَم يفاَِ لِتِ

ْ
ْنَمَكِماَّـيَألٱَك

َدُواَدَىلَعَلَفوُتيِخَأِةَروُشَمُّلُكاَذَكٰه.ِهللاٱِمَالَكِبُلَأْسَي
.»ًاعيَِمجَموُلاَشْبَأَىلَعَو

:١٧ص١٢و١٢:١١ص٢٠:٣و١٥:١٦ص١٥:١٦ص
١٥:١٢ص٢٣و١٤

رهظألمعلااذهب)٢١ع(َكيِبَأِّـيِراََرسَىلِإْلُخْدٱ
نععجريالهنإوهيبأناكمذخأهنأليئارسإعيمجلمولاشبأ
اذهحبقيملو.ةياهنلاىلإهعورشمىلعرصمهنإواذهكلمع
نيداتعماوناكمهنألاننويعيفامليئارسإنويعيفلمعلا
مهفالسأءاسنًانايحأنوجوزتيمهكولمناكوءاسنلاددعت
.)٢٢و٢:٢١كولم١و٣:٧(

يذلاحطسلاسفنوهاذهلعلو)٢٢ع(ِحْطَّـسلٱَىلَع
هتئيطخيفةوطخلوأاطخوعبشثبىأروهيلعدوادىشمت
ًاحيبقةئيطخلاصاصقناكو)١٢و١٢:١١(هديعوببرلاىفوف
.)٢٦و٩:٢٥كولم٢(اهسفنةئيطخلاعوننمًاهوركم

ًابيصملفوتيخأناكيأ)٢٣ع(ِهللاٱِمَالَكِبُلَأْسَيْنَمَك
ةيناطيشةيناوهشةيضرأتناكهتمكحنأريغ.هتروشميف
:٢٧ةينثت١٨:٨نييوال٤٩:٤نيوكت(هللاةعيرشلةفلاخمو
اذهةمكحلهجيهللاو)٥:١سوثنروك١و٢:٧سوماع٢٠
.ملاعلا

دئاوف
ىلإناسنإلادوقتيتلاةئيندلااياطخلانملاملاةبحم.١

.)٥-١ع(روزلاةداهشوةنايخلاوءايرلا
.)٤ع(طلغللضرعتيةلجعلابمكحينم.٢
-٩ع(متشلادّرنملوانمتُشاذإحيسملابلثمتناننإ.٣

١٢(.
.متشُينمالمتشَينميذؤتةميتشلانإ.٤
.انسفنألمقتنننأانلسيل.٥
.)٢١ع(ًاضيأدصحيهايإناسنإلاهعرزييذلا.٦
.)٢٣ع(كالهوكرشهللافوخالبةمكحلا.٧

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ْيَنْثٱُبِخَتْنَأيِنْعَد:َموُلاَشْبَألُلَفوُتيِخَأَلاَقَو١«٤-١
لَأََرشَع

ْ
َِيتآَف٢َةَلْيَّـللٱِهِذٰهَدُواَدَءاَرَوىَعْسَأَوُموُقَأَوٍلُجَرَف

لٱيَِختْرُمَوٌبَعْتُمَوُهَوِهْيَلَع
ْ
ُّلُكَبُرْهَيَف،ُهُجِعْزُأَفِنْيَدَي

ملٱُبِْرضَأَو،ُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ
َعيَِمجُّدُرَأَو٣ُهَدْحَوَكِلَْ

جلٱِعوُجُرَك.َكْيَلِإِبْعَّـشلٱ
ْ
طَتيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُهِعيَِم

ْ
،ُهُبُل

يفِبْعَّـشلٱُّلُكُنوُكَيَف يفُرْمَألٱَنُسَحَف٤.ٍمَالَسِ ْيَنْيَعِ
.»َليِئاَْرسِإِخوُيُشِعيَِمجُِنيْعَأَوَموُلاَشْبَأ

٢٢:٣١كولم١و١٦:١٤ص

مالكلاناكف)١٦:٢٠(عممالكلاةقالعُلَفوُتيِخَأَلاَقَو
رضحوميلشروأنمدوادبرههيفيذلامويلاهسفنيفهلك
دصاقملةقفاومةحلاصلفوتيخأةروشمواهيلإمولاشبأ
.مولاشبأ

نمنوفاخيبعشلاودعتسمريغهنأل)٢ع(ُهُجِعْزُأَف
.ًاليلمهيلعموجهلا

البمولاشبأهفلخيفهلتقايأُهَدْحَوَكِلَْملٱُبِْرضَأَو
.ٍدحأنمضارتعا

مولاشبأنأىلإةراشإ)٣ع(َكْيَلِإِبْعَّـشلٱَعيَِمجُّدُرَأَو
ةعاطلانعنوجراخلامهدوادعمنيذلابعشلاوكلملاوه
.ةبجاولا

ملوةقفاومةحلاصةروشملاتناك)٤ع(ُرْمَألٱَنُسَحَف
.هيبألتقمولاشبأهركي

َّـيِكْرَألٱَياَشوُحًاضْيَأُعْدٱ:ُموُلاَشْبَأَلاَقَف٥«١٤-٥
َموُلاَشْبَأَىلِإُياَشوُحَءاَجاَّـمَلَف٦.ًاضْيَأَوُهُلوُقَياَمَعَمْسَنَف
لٱاَذٰهِلْثِمِب:ُموُلاَشْبَأَلاَق

ْ
ُلَمْعَنَأ.ُلَفوُتيِخَأَمَّـلَكَتِمَالَك

:َموُلاَشْبَألُياَشوُحَلاَقَف٧.َتْنَأْمَّـلَكَت؟َالْمَأِهِمَالَكَبَسَح
ملٱًةَنَسَحْتَسْيَل

هبَراَشَأيِتَّـلٱُةَروُشَْ ملٱِهِذٰهُلَفوُتيِخَأاَِ
٨.َةَّـرَْ

ٍةَّـبُدَكٌةَّـرُمْمُهَسُفْنَأَّـنَأَو،ٌةَرِباَبَجْمَُّـهنَأُهَلاَجِرَوَكاَبَأُمَلْعَتَتْنَأ
يفٍلِكْثُم حلٱِ

ْ
.ِبْعَّـشلٱَعَمُتيِبَيَالَوٍلاَتِقُلُجَرَكوُبَأَو.ِلَْق

يفٌئِبَتُْخمَنآلٱَوُهاَه٩ حلٱىَدْحِإِ
ْ
.ِنِكاَمَألٱِدَحَأْوَأِرَُف

يفْمُهُضْعَبَطَقَساَذِإُنوُكَيَو ُعَمْسَيَعِماَّـسلٱَّـنَأِءاَدِتْبالٱِ
يفٌةَْرسَكْتَراَصْدَق:ُلوُقَيَف .َموُلاَشْبَأَءاَرَويِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِ
لٱوُذًاضْيَأ١٠

ْ
لَقيِذَّـلٱِسْأَب

ْ
لَقَكُهُب

ْ
،ًاناَبَوَذُبوُذَيِدَسَألٱِب

وُوَذُهَعَمَنيِذَّـلٱَو،ٌراَّـبَجَكاَبَأَّـنَأَنوُمَلْعَيَليِئاَْرسِإَعيَِمجَّـنَأل
َناَدْنِمَليِئاَْرسِإُّلُكَكْيَلِإَعِمَتَْجيْنَأِبُريِشُأَكِلٰذِل١١.ٍسْأَب
لٱَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَك،ٍعْبَسِرْئِبَىلِإ

ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
َكُتَْرضَحَو،ِةَرْثَك

يفٌرِئاَس لٱِ
ْ
،َوُهُثْيَحِنِكاَمَألٱِدَحَأَىلِإِهْيَلِإَِيتْأَنَو١٢.ِطَسَو

ْنِمَالَوُهْنِمىَقْبَيَالَو،ِضْرَألٱَىلَعِّـلَّـطلٱَلوُزُنِهْيَلَعَلِزْنَنَو
،ٍةَنيِدَمَىلِإَزاَحْنٱاَذِإَو١٣.ٌدِحاَوُهَعَمَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱِعيَِمج
لِتَىلِإَليِئاَْرسِإُعيَِمجُلِمَْحي

ْ
ملٱَك

َىلِإاَهُّرُجَنَف،ًالاَبِحِةَنيِدَْ
لٱ
ْ
ُموُلاَشْبَأَلاَقَف١٤.ٌةاَصَحَالَوَكاَنُهىَقْبَتَالىَّـتَحيِداَو
ْنِمُنَسْحَأِّـيِكْرَألٱَياَشوُحَةَروُشَمَّـنِإ:َليِئاَْرسِإِلاَجِرُّلُكَو
َلَفوُتيِخَأِةَروُشَمِلاَطْبِإِبَرَمَأَّـبَّـرلٱَّـنِإَف.َلَفوُتيِخَأِةَروُشَم

ألَا
َ
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ِحلاَّـصلٱ
َ
.»َموُلاَشْبَأِبَّـَّـرشلٱُّبَّـرلٱَلِزْنُيِلِة
-٢:٩عوشي١٣:٨عشوه١٦:٢١ص٣٤-١٥:٣٢ص
١٣:٥ليئومص١و٢٢:١٧نيوكت٣:٢٠ليئومص١و١١
٣٤و١٥:٣١ص١:٦اخيم٥:٧اخيمو١١٠:٣رومزم

لفوتيخأةروشمنسحتسادقناكَياَشوُحًاضْيَأُعْدٱ
هلعليئاهنلامكحلالبقياشوحيأرعمسينأدارأهنكلو
.اهنمنسحأةروشمبريشيوأاهديؤي

نسحتساهنأىلإةراشإ)٧ع(َةَّـرَْملٱِهِذٰهًةَنَسَحْتَسْيَل
رهظأو.)٢٢-١٦:٢٠(يرارسلارمأيفلفوتيخأةروشم
ًاناسنإمئالتةئيهىلعهمالكهريبدتيفهتمكحياشوح
دوادةربابجهركذبهفوخًالوأف.هسفنبًابجعمةمكحلاليلق
لجردوادنأهلوقبو»لقحلايفلكثمةبدك«ةرممهسوفنو
اذإدلوكفجترامولاشبألعلو.رُفحلاىدحإيفئبتخملاتق
نمًاعمتجمًادجًاميظعًاشيجهلرّوصمث.هبعريامعمس
رخآلاىلإهتكلممنمدحاولافرطلانميأعبسرئبىلإناد
ميظعلاشيجلااذهسيئرورحبلاىلعيذلالمرلاكهددع
امأو.رطخهيلعنوكيالثيحهطسويفوهوهترضح
.شيجلاىلعًاسيئرهسفنماقأدقناكفلفوتيخأ

ّلطلاكدوادىلعشيجلااذهلوزنياشوحرّوصمث
الودحاوهنمىقبيالفهشيجودوادكالهوضرألاىلع
لاقىتحمالكلايفبنطأاذكهو.ةاصحهتنيدمنم
لعلو.نسحأياشوحةروشمنأهلاجرلكومولاشبأ
يأردضع)٦ع(شيجلاىلعًاسيئرميقُأيذلااسامع
هذهبلطهتروشميفيذلالفوتيخأنمًادسحياشوح
ةهجنمةحلاصلالفوتيخأةروشملاطبإو.هسفنلةسائرلا
ناكدوادةهجنمةحلاصلاياشوحةروشمةماقإومولاشبأ
.مهبولقظّلغيذلاوهوبرلانم

تقوهلراصهنأدوادلياشوحةروشمدئاوفنمو
ىلإاوزاحنانيذلاتقووهلًانيمأناكنملكعمجيل
.دوادةعاطىلإاوعجريفهيفاولمأتيورمألااوعجاريلمولاشبأ
ةحلاصلاءارآلاامأوةلجعلابنوكيةدسافلاءارآلاحاجنو
عمجنأمولاشبأاهلهجيتلارومألانمو.ةلهملاولمأتلابف
ليئارسإعيمجزايحنانأوًاليوطًاتقوبلطتيليئارسإلك
.هعماوناكنيذلاعيمجتابثكلذكوبيرلاتحترمأهيلإ

لٱَراَثاَيِبَأَوَقوُداَصِلُياَشوُحَلاَقَو١٥«٢٠-١٥
ْ
:ِْنيَنِهاَك

،َليِئاَْرسِإِخوُيُشَىلَعَوَموُلاَشْبَأَىلَعُلَفوُتيِخَأَراَشَأاَذَكَواَذَك
اُوِربْخَأَوًالِجاَعاوُلِسْرَأَنآلٱَف١٦.اَنَأُتَْرشَأاَذَكَواَذَكَو
يفَةَلْيَّـللٱِهِذٰهْتِبَتَال:َدُواَد لٱِلوُهُسِ

ْ
َعَلَتْبُيَّـالَئِلُْربْعٱِلَب،ِةَّـيِّـَرب

ملٱ
ُناَثاَنوُيَناَكَو١٧.ُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُكِلَْ
جلٱِتَقَلَطْنٱَف،َلَجوُرِْنيَعَدْنِعِْنيَفِقاَوُصَعَميِخَأَو

ْ
ُةَيِرَا

ملٱَاَربْخَأَواَبَهَذاَُمهَو،اَمَُْهتَربْخَأَو
ْنَأاَرِدْقَيَْملاَمَُّـهنَأل،َدُواَدَكِلَْ

ملٱِنْيَلِخاَداَيَرُي
اَبَهَذَف.َموُلاَشْبَأََربْخَأَوٌمَالُغاَُمهآَرَف١٨.َةَنيِدَْ

يفٍلُجَرَتْيَبَالَخَدَوًالِجاَعاَُمهَالِك يفٌرْئِبُهَلَوَميِروُحَبِ ،ِهِراَدِ
ملٱِتَذَخَأَف١٩.اَهْيَلِإَالَزَنَف

لٱِمَفَىلَعًافْجَسْتَشَرَفَوُةَأْرَْ
ْ
ِرْئِب

ُديِبَعَءاَجَف٢٠.ُرْمَألٱِمَلْعُيْمَلَفًاذيِمَسِهْيَلَعْتَحَطَسَو
ملٱَىلِإَموُلاَشْبَأ

لٱَىلِإِةَأْرَْ
ْ
؟ُناَثاَنوُيَوُصَعَميِخَأَنْيَأ:اوُلاَقَوِتْيَب

َهلْتَلاَقَف
ُ
ملٱُم
ملٱَةاَنَقَاَربَعْدَق:ُةَأْرَْ

اَُمهوُِدَجيَْملَواوُشَّـتَفاَّـَملَو.ِءاَْ
.»َميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَر

:١٥عوشي٣٦و١٥:٢٧ص١٥:٢٨ص٣٦و١٥:٣٥ص
:١٩نييوال٦-٢:٤عوشي١٦:٥و٣:١٦ص١٨:١٦و٧
١٧-١٩:١٢ليئومص١و٥-٢:٣عوشيو١١

.)هريسفتو٢٩-١٥:٢٤عجار(َراَثاَيِبَأَوَقوُداَص
يفَةَلْيَّـللٱِهِذٰهْتِبَتَال يداويأ)١٦ع(ِةَّـيِّـَربْلٱِلوُهُسِ
لبقدقمولاشبأناك)١٥:٢٨(برغلاةهجىلإندرألا
نكلو.دوادةبراحملبقليئارسإلكعمجبياشوحةروشم
لفوتيخأةروشملبقيفمولاشبأبلقنينأفاخياشوح
.ةليللاكلتيفدواداوبراحيلًاشيجلسريو

١٥:٧عوشي(ميلشروأبرقبعوبني)١٧ع(َلَجوُرِْنيَع
يبونجداويفةيلاحلاجردلامأهنأنظيو)١:٩كولم١و
ماولسةيرقنعةديعبتسيلواهبرقيوميلشروأيقرش
.ةثيدحلا

يفةمداختناكاهلعلوةفورعمةيراجُةَيِراَْجلٱِتَقَلَطْنٱ
.راثايبأتيبوأقوداصتيب

ميلشروأنمةبيرق)٣:١٦و١٦:٥()١٨ع(َميِروُحَب
.ندرألاقيرطىلع

يفٌرْئِب روكذملانامزلايفو.رطملاءامعمجلجيرهصِهِراَدِ
.ءامهيفنكيمل

.)٢٦:٣٦جورخ(بابلافجسًافْجَسْتَشَرَف
ذيمسلاهنمعنصيلًاقولسمًاحمقوأًالغربًاذيِمَس

.)٢٧:٢٢لاثمأ(قلسلادعبفجيلهترشن
ءاملانمريغصىرجمىلإتراشأاهلعل)٢٠ع(ِءاَْملٱَةاَنَق
)٧-٢:١عوشي(باحارلوقكبذكاهلوقو.اهتيببرقب
الو.)١٥:٣٤(ياشوحو)١٧-١٩:١٢ليئومص١(لاكيمو
باتكلانأمهبذكركذنمجتنتسنالوءالؤهرربننأردقن
.هزيجي

هباَهَذَدْعَبَو٢١«٢٣-٢١ لٱَنِماَجَرَخِْمِ
ْ
َالاَقَواَبَهَذَوِرْئِب

ملٱًاعِيَرساُوُربْعٱَواوُموُق:َدُواَدِل
ْمُكْيَلَعَراَشَأاَذَكٰهَّـنَأل،َءاَْ

اُوَربَعَوُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُدُواَدَماَقَف٢٢.ُلَفوُتيِخَأ
نُدْرُألٱُِربْعَيَْملٌدَحَأَقْبَيَْملِحاَبَّـصلٱِءْوَضَدْنِعَو.َّـنُدْرُألٱ

٢٣.َّـ
هبْلَمْعُيَْملُهَتَروُشَمَّـنَأىَأَراَّـمَلَفُلَفوُتيِخَأاَّـمَأَو دَش،اَِ

َىلَعَّـ

ألَا
َ
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حلٱ
ْ
،ِهِتْيَبِلىَصْوَأَو،ِهِتَنيِدَمَىلِإِهِتْيَبَىلِإَقَلَطْنٱَوَماَقَوِراَمِ
يفَنِفُدَوَتاَمَوُهَسْفَنَقَنَخَو .»ِهيِبَأِْربَقِ
٢٧:٥ىّتم٢٠:١كولم٢و١٥:١٢ص١٦و١٥ع

ع(يفءاملاةانقريغوهوندرألاءامَءاَْملٱًاعِيَرساوُُربْعٱَو
هنوربعيمهنأيرورضلانمورطخموبعصندرألاروبعو)٢٠
.مولاشبأشيجلابقإلبق

.ةصاخلاهللاةيانعكلذيفىرن)٢٢ع(ٌدَحَأَقْبَيَْمل
فرعواهبلمعُيملهتروشمنأل)٢٣ع(ُهَسْفَنَقَنَخ

وهكلهيفمولاشبأكالهىلإلوؤتياشوحةروشمنأًاديج
رهظأو.هتنتفيفمولاشبأكراشهنألدوادعوجردنعًاضيأ

يأ)٢٠:١كولم٢(هتيبلىصوأهنألهتوميفىتحهتمكح
.هسفنقنخدقناكنإوهيبأربقيفنفُدوهتيبرومأبتر
.يطويرخسإلااذوهيهبشأهتنايخيفامكهتوميفو

ُموُلاَشْبَأََربَعَو.َمِياَنََحمَىلِإُدُواَدَءاَجَو٢٤«٢٦-٢٤
ُموُلاَشْبَأَماَقَأَو٢٥.ُهَعَمَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَوَوُهَّـنُدْرُألٱ
جلٱَىلَعَبآوُيَلَدَباَساَمَع

ْ
ٍلُجَرَنْبٱاَساَمَعَناَكَو.ِشَْي

َشاَحاَنِتْنِبَلِياَجيِبَأَىلِإَلَخَديِذَّـلٱُِّيليِئاَْرسِإلٱاَرْثِيُهُمْسٱ
يفُموُلاَشْبَأَوُليِئاَْرسِإَلَزَنَو٢٦.َبآوُيِّـمُأَةَيوَُرصِتْخُأ ِضْرَأِ

لِج
ْ
.»َداَع
١٢-٢٠:٩و١٩:١٣ص١٠و٣٢:٢نيوكتو٢:٨ص
٢و١٠:١ص١٦و٢:١٣مايأ١و٣٢و٢:٥كولم١و
١١:١ليئومص١و

٢:٨رظنا(يلامشلاداجمختدنعنييواللةنيدممِياَنََحم
ًاقفاومًالحمتناكو)١٣:٢٦عوشيو٣٢:٢نيوكتوهريسفتو
اهنمةبيرقلابجلاوةبصخمضرأيفةنصحمةنيدماهنألدوادل
.دوادلنوبحماهلهأو

لياجيبأتناكو.بآويةلاخنباناك)٢٥ع(اَساَمَع
.امهابأشاحانناكو)٢:١٦مايأ١(دواديتخأةيورصو
نإ)٢(ىّسيلرخآمساشاحاننإ)١(ريسافتلانمو
ذخأشاحانتومدعبهنإ)٣(ىّسيةأرمامساشاحان
ةيورصولياجيبأتناكفهتوخإودوادهلتدلوفهتلمرأىّسي
.مهيبألسيلومهمألمهيتخا

َنْبَِيبوُشَّـنَأَمِياَنََحمَىلِإُدُواَدَءاَجاَّـَملَناَكَو٢٧«٢٩-٢٧
،َراَبَدوُلْنِمَليِئيِّـمَعُنْبَريِكاَمَو،َنوُّمَعيِنَبِةَّـبَرْنِمَشاَحاَن
جلٱَيَّـالِزْرَبَو

ْ
لِ
ْ
ًاسوُسُطَوًاشْرَفاوُمَّـدَق٢٨،َميِلَجوُرْنِمَّـيِداَع

ًاسَدَعَوًالوُفَوًاكيِرَفَوًاقيِقَدَوًاريِعَشَوًةَطْنِحَوٍفَزَخَةَيِنآَو
َدُواَدِلٍرَقَبَنْبُجَوًانْأَضَوًةَدْبُزَوًالَسَعَو٢٩ًاّيِوْشَمًاصِّـِمحَو
ُناَعْوَجُبْعَّـشلٱ:اوُلاَقْمَُّـهنَأل.اوُلُكْأَيِلُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلِلَو

طَعَوٌبَعْتُمَو
ْ

يفُناَش لٱِ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٢:٧كولم١و٤٠-١٩:٣١ص٩:٤ص٢٩و١٢:٢٦ص
١٤و١٦:٢ص

ينبكلموهاذهشاحاننأنظُيَشاَحاَنَنْبَِيبوُش
لبقنمنيلسرملاناهأيذلانوناحاخأيبوشناكفنومع
دنعًابصنميبوشدّلقتتومعينبرهقدعبو)١٠:١(دواد
.دواد

نباثشوبيفمعمًافورعملمع)٩:٤رظنا(َريِكاَم
.هقيدصدوادعموناثانوي

ملوميلشروأىلإهعوجردنعدوادعمندرألاربعَيَّـالِزْرَب
)٤٠-١٩:٣١(ميلشروأىلإهعمبهذيلكلملاةوعدلبقي
عجرو)٢:٧كولم١(هدالوأبناميلسهنبادوادىصوو
ميلوجرعقومو)٦٣-٢:٦١ارزع(يبسلانمهلسنضعب
سيلةلوبقميالزربوريكامويبوشةمدقتتناكو.لوهجم
ةمالعاهنألًاضيألببعتموناعوجبعشلانألطقف
اذهيفهنأنظُيو.ًاكورتموًاقياضتمدوادناكامدنعةبحملا
لوقيهيفيذلانيرشعلاوثلاثلارومزملادوادفلأتقولا
.»يقياضمهاجتةدئاميمادقبترت«برلل

دئاوف
مهلوصووتاقيضيفهئايقتأعوقوبًانايحأهللاحمسي.١

صالخلانأاوملعتيلرطخلانمىوصقلاةجردلاىلإ
.)٤-١ع(هدحوهنم
ع(هرهوجىلإالمالكلارهاظىلإرظنيلقعلافيفخلا.٢

١٤(.
نوكتدقةرضاحرورشنمبرههنألةلاهجراحتنالا.٣

وهو.اهنممظعأوةتباثةلبقتسمرورشىلإةيمهو
ةنيعملابئاصملانمءافعتسالاوةمدخلاكرتهنألةئيطخ
نألرفكوهو.هنمةوعدالبهيدينيبلوثملاوهللانم
الوهباعتأوهمالآيهتنتتوملابنأنظيهسفنلتقينم
نمنوبرهينيذلايزاجيهنأودوجومهللانأقدصي
.مهلةنيعملاةمدخلا
ءارجإيفًاراغصوًارابكنيريثكًاسانأهللامدختسي.٤

نهاكلاوريشملانملكلنأانهىرنف.هدصاقم
.ًالمعتيبلاةبحاصوةيراجلاونابشلاو
ّلقنملةقادصلاوقياضتموهنملةدعاسملاىلحأام.٥

.)٢٩-٢٧ع(هؤاقدصأ

ألَا
َ
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ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َلَعَجَو،ُهَعَميِذَّـلٱَبْعَّـشلٱُدُواَدىَصْحَأَو١«٥-١
َبْعَّـشلٱُدُواَدَلَسْرَأَو٢.ٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأَءاَسَؤُرْمِهْيَلَع
لُثَوَبآوُيِدَيِبًاثُلُث

ْ
لُثَوَبآوُييِخَأَةَيوَُرصِنْبٱَياَشيِبَأِدَيِبًاث

ْ
ًاث

جلٱَياَّـتِإِدَيِب
ْ

ملٱَلاَقَو.ِّـيِّـَت
ُجُرْخَأًاضْيَأاَنَأِّـينِإ:ِبْعَّـشلِلُكِلَْ

َختَال:ُبْعَّـشلٱَلاَقَف٣.ْمُكَعَم
ْ
َنوُلاَبُيَالاَنْبَرَهاَذِإاَنَّـنَأل،ْجُر

ٍفَالآِةََرشَعَكَتْنَأَنآلٱَو.اَنِبَنوُلاَبُيَالاَنُفْصِنَتاَماَذِإَو،اَنِب
ملٱَنِمًةَدْجَناَنَلَنوُكَتْنَأُحَلْصَألٱَنآلٱَو.اَّـنِم

َلاَقَف٤.ِةَنيِدَْ
َهل
ُ
ملٱُم
يفُنُسَْحياَم:ُكِلَْ ملٱَفَقَوَف.ُهُلَعْفَأْمُكِنُيْعَأِ

ِبِناَجِبُكِلَْ
لٱ
ْ
ملٱىَصْوَأَو٥.ًافوُلُأَوٍتاَئِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجَجَرَخَوِباَب

ُكِلَْ
لٱِبِيلاوُقَّـفَرَت:َياَّـتِإَوَياَشيِبَأَوَبآوُي

ْ
َعِمَسَو.َموُلاَشْبَأىَتَف

ملٱىَصْوَأَنيِحِبْعَّـشلٱُعيَِمج
.»َموُلاَشْبَأِبِءاَسَؤُّرلٱَعيَِمجُكِلَْ

:٧ةاضق٢٢:٧ليئومص١و٣١:١٤ددعو١٨:٢٥جورخ
٢٤ع٢١:١٧ص٢٢-١٥:١٩ص١١:١١ليئومص١و١٦
١٢ع

حاحصألايفروكذملاوحاحصألااذهيفروكذملانيبنإ
ليئارسإىلعًاكلممولاشبأحسُماهيفعيباسأةعضبقباسلا
دوادمظنو.ندرألاربعو)١٧:١١(هشيجعمجو)١٩:١٠(
.ميانحميفهشيج

جورخ(ىسومماظنبسحٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأَءاَسَؤُر
نأجتنتسنو)٢٢:٧ليئومص١(لواشماظنو)١٨:٢٥
.ًاريبكناكدوادشيج
كلذلًادئاقبآويلعجيأ)٢ع(َبآوُيِدَيِبًاثُلُثَلَسْرَأ
.)٦ع(يفكلذدعبروكذمشيجلاجورخو.ثلثلا
كلذكو)٧:١٥ةاضق(قرفثالثىلإهشيجمسقنوعدجو
)١١:١١ليئومص١(لواشو)٩:٤٣ةاضق(كلاميبألعف
نوكينأدواددصقو.)١٣:١٧ليئومص١(نوينيطسلفلاو
.هعمجرخيوهلكشيجللًادئاق

َختَالُبْعَّـشلٱَلاَقَف
ْ
هلجأنماهلكبرحلانأل)٣ع(ْجُر

هلكشيجلاطقسلتُقوجرخاذإفهتكلممتيبثتلجأنمو
تادجنمهللسرينأردقيةنيدملايفيقباذإو)٢١:١٧(
.اوعجرواورسكنااذإمهلبقتسيوهريبدتوهتروشمبمهعفنيو

نونحدلاومالكاذه)٥ع(َموُلاَشْبَأىَتَفْلٱِبِيلاوُقَّـفَرَت
ةعيظفلامولاشبأاياطخيسنهنأكو.دئاقوكلممالكسيلو
ركذتوشرعلاىلعيوتسيوهابألتقينأحيبقلاهدصقو
.بوبحملاليمجلاهنباهنأطقف

حلٱَىلِإُبْعَّـشلٱَجَرَخَو٦«٨-٦
ْ
.َليِئاَْرسِإِءاَقِلِلِلَْق

لٱَناَكَو
ْ
يفُلاَتِق َليِئاَْرسِإُبْعَشَكاَنُهََرسَكْنٱَف٧،َمِياَرْفَأِرْعَوِ

يفٌةَميِظَعٌةَلَتْقَمَكاَنُهْتَناَكَو،َدُواَدِديِبَعَماَمَأ لٱَكِلٰذِ
ْ
.ِمْوَي

لَأَنوُْرشِعَلِتُق
ْ
لٱَناَكَو٨.ًاف

ْ
ِهْجَوَىلَعًاِرشَتْنُمَكاَنُهُلاَتِق

لٱُمُهَلَكَأَنيِذَّـلٱَداَزَو،ِضْرَألٱِّـلُك
ْ
َنيِذَّـلٱَىلَعِبْعَّـشلٱَنِمُرْعَو

يفُفْيَّـسلٱُمُهَلَكَأ لٱَكِلٰذِ
ْ
.»ِمْوَي

١٨و١٧:١٥عوشيو١٧:٢٦ص

:١٧عوشي(ندرألايبرغميارفألرعوناكَمِياَرْفَأِرْعَو
ميانحمبرقبندرألايقرشناكانهروكذملارعولانكلو)١٨
مولاشبأناكوًاضيأهدعبولاتقلالبقاوناكهبعشودوادنأل
نأرهاظلاوقرشلاىلإبرغلانمندرألااوربعدقهبعشو
هيفاورسكنانييميارفألانألميارفأرعويمُسرعولااذه
نألوأ)١٢:٦ةاضق(داعلجلهأوحاتفياوبراحامنيح
نأاولواحلببرغلايفمهضرأباوفتكيملنييميارفألا
طبسمهتوخإلوداجطبسلناكيذلارعولايقرشاوذخأي
.)١٨-١٧:١٤عوشي(ىسنم

بعشنأاذهنممهفن)٨ع(ُرْعَوْلٱُمُهَلَكَأَنيِذَّـلٱ
دوادلاجرمهعبتفرعولايفاوتتشتواوبرهواورسكنامولاشبأ
ناكفبرحلاةحاسيفاولتقاممرثكأرعولايفمهنماولتقو
.فيسلانممظعأةكلهممولاشبأبعشلرعولا

ُموُلاَشْبَأَناَكَو،َدُواَدَديِبَعُموُلاَشْبَأَفَداَصَو٩«١٥-٩
لٱَلَخَدَف،ٍلْغَبَىلَعًابِكاَر

ْ
َحتُلْغَب

ْ
لٱِناَصْغَأَت

ْ
طُب
ْ
لٱِةَم

ْ
ِةَميِظَع

ملٱ
لُْ
ْ

لٱِبُهُسْأَرَقَّـلَعَتَف،ِةَّـفَت
ْ
طُب
ْ
لُعَوِةَم

ِّـ
،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱَْنيَبَق

لٱَو
ْ
َحتيِذَّـلٱُلْغَب

ْ
ْدَقِّـينِإ:َبآوُيََربْخَأَوٌلُجَرُهآَرَف١٠.َّـرَمُهَت

لٱِبًاقَّـلَعُمَموُلاَشْبَأُتْيَأَر
ْ
طُب
ْ
يِذَّـلٱِلُجَّـرلِلُبآوُيَلاَقَف١١.ِةَم

،ِضْرَألٱَىلِإَكاَنُهُهْبِْرضَتَْملاَذاَمِلَف،ُهَتْيَأَرْدَقَكَّـنِإ:َُهَربْخَأ
لٱَنِمًةََرشَعَكَيِطْعُأْنَأَّـَيلَعَو

ْ
ُلُجَّـرلٱَلاَقَف١٢؟ًةَقَطْنِمَوِةَّـضِف

يفَنِزُوْوَلَف:َبآوُيِل لَأيِدَيِ
ْ

لٱَنِمٌف
ْ
يِدَيُّدُمَأُتْنُكاََملِةَّـضِف

ملٱِنْبٱَىلِإ
ملٱَّـنَأل،ِكِلَْ

يفَكاَصْوَأَكِلَْ َياَشيِبَأَوَتْنَأاَنِناَذآِ
لٱَىلَعْمُكْنِمَناَكًاّيَأاوُِزَرتْحٱ:ًالِئاَقَياَّـتِإَو

ْ
١٣.َموُلاَشْبَأىَتَف

لَعَفُتْنُكَفَّـالِإَو
ْ

ملٱِنَعىَفَْخيَالْذِإ،ًاروُزِيسْفَنِبُت
،ٌْءَيشِكِلَْ

ُِربْصَأَالِّـينِإ:ُبآوُيَلاَقَف١٤.يِّـدِضَتْفَقَوَتْنُكَتْنَأو
يفاَهَبَّـشَنَوِهِدَيِبٍماَهِسَةَثَالَثَذَخَأَف.َكَماَمَأاَذَكٰه لَقِ

ْ
ِب

يفٌّيَحُدْعَبَوُهَوَموُلاَشْبَأ لَقِ
ْ

لٱِب
ْ
طُب
ْ
هبَطاَحَأَو١٥،ِةَم ُةََرشَعاَِ

لِغ
ْ
.»ُهوُتاَمَأَوَموُلاَشْبَأاوُبََرضَوَبآوُيِحَالِسوُلِماَحٍناَم
١٤:٣٠ص٢٠و١٤:١٩ص٥ع١٤:٢٦ص

دوادديبعريملوراجشألانيبناكُموُلاَشْبَأَفَداَصَو
.برهفمهنمًابيرقراصىتح

ألَا
َ
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هئانبأوكلمللصصخمبوكرموهوٍلْغَبَىلَعًابِكاَر
.)١:٣٣كولم١و١٣:٢٩(دوادلغبناكامبرو

)١٤:٢٦(لسرتسملاليمجلاهرعشلعلُهُسْأَرَقَّـلَعَتَف
.ةمطبلابهسأرقلعتلًاببسناك

ديبعمولاشبأىأر.دوادديبعدحأ)١٠ع(ٌلُجَرُهآَرَف
لجرلااذهو.ةمطبلابقلعتاملهوريملفمهنمبرهودواد
.قافتالابهآر

وحناهتميقلقاوشةرشعيأ)١١ع(ِةَّـضِفْلٱَنِمًةََرشَع
ةاضق(ةنسلاباخيمنهاكةرجأيهوةيزيلكنإعبروهينج
١٧:١٠(.

اوناكفةليمجوةزرطمًانايحأةقطنملاتناكًةَقَطْنِمَو
يأهسوقوهفيسوهتقطنمدوادىطعأناثانوي.اهبنورختفي
دئاقىطعأاذإو)١٨:٤ليئومص١(هدنعاملضفأهاطعأ
ماسولاكزايتمالاوماركإلاةمالعتناكةقطنمشيجلا
.انمايأيف)ناشينلا(

ةنامأىلعليلد)١٢ع(ِكِلَْملٱِنْبٱَىلِإيِدَيُّدُمَأُتْنُكاََمل
.هلمهتبحمودوادلًامومعبعشلا

ع(يِّـدِضَتْفَقَوَتْنُكَتْنَأو،ٌءَْيشِكِلَْملٱِنَعىَفَْخيَال
ًاضيأةداهشودوادةهابنبيدنجلانمةداهشلوقلااذه)١٣
.هبقثويالهنأبآويىلع

سيئربآويناك)١٤ع(اَذَكٰهُِربْصَأَالِّـينِإ:ُبآوُيَلاَقَف
ناكوةسايسلايفوبرحلايفًاردتقمًاميهفًالجرشيجلا
نإوةكلمملاودوادلًاقفاومهآراملمعهنكلودوادلًانيمأ
نارفغلاوةمحرلانسحتسيملوكلملارمألًافلاخمكلذناك
بعتللًاببسنوكيةايحلاديقيفهءاقبنأىأرلبمولاشبأل
.رطخلاو

يفاَهَبَّـشَن ةرورضلانمسيلوهندبيفيأَموُلاَشْبَأِبْلَقِ
يلماحنكلوًالاحتميملفهسفنبلقلايفاذهنوكينأ

.هوتامأومولاشبأاوبرضوةمطبلاباوطاحأبآويحالس

لٱِبُبآوُيَبََرضَو١٦«١٨-١٦
ْ
ِنَعُبْعَّـشلٱَعَجَرَفِقوُب

َموُلاَشْبَأاوُذَخَأَو١٧.َبْعَّـشلٱَعَنَمَبآوُيَّـنَأل،َليِئاَْرسِإِعاَبِّـتا
يفُهوُحَرَطَو لٱِ

ْ
يفِرْعَو جلٱِ

ْ
لٱِّـُب

ْ
ًةَْمجُرِهْيَلَعاوُماَقَأَوِميِظَع

حلٱَنِمًاّدِجًةَميِظَع
ْ
ٍدِحاَوُّلُك،َليِئاَْرسِإُّلُكَبَرَهَو.ِةَراَجِ

َوُهَوِهِسْفَنِلَماَقَأَوَذَخَأْدَقُموُلاَشْبَأَناَكَو١٨.ِهِتَمْيَخَىلِإ
يفيِذَّـلٱَبَصَّـنلٱٌّيَح ملٱيِداَوِ

ٌنْبٱَِيلَسْيَل:َلاَقُهَّـنَأل،ِكِلَْ
نلٱاَعَدَو.يِمْسٱِريِكْذَتِلْجَأل

َدَي«ىَعْدُيَوُهَو،ِهِمْسٱِبَبَصَّـ
لٱاَذٰهَىلِإ»َموُلاَشْبَأ

ْ
.»ِمْوَي

:٨و٧:٢٦عوشيو٢١و٢١:٢٠ةينثت٢٠:٢٢و٢:٢٨ص
:١٤نيوكت١٥:١٢ليئومص١و٢٢و٢٠:١و١٩:٨ص٢٩
١٤:٢٧ص١٧

ناكو.مولاشبأتومبلاتقلاىهتناِقوُبْلٱِبُبآوُيَبََرضَو
كلذببسبليئارسإنمًافلأنيرشعتوموهلكلاتقلاكلذ
هونفديمل»بجلايفمولاشبأاوحرط«.لهاجلاريرشلاباشلا
نمةميظعةمجرهيلعاوماقأو.يداعلاقئاللامارتحالاب
ىركذكهاركذتناكوراقتحالللبرابتعاللسيلةراجحلا
لعجينأهتوملبقدصقفوهامأو.قيرطعطاقوصل
بصنلاكاذنكلو.بصنلاماقأامنيحهسفنلرخآًاراكذت
هتايحناسنإلاهبركذُيامو.ًائيشعفنيملليمجلاميظعلا
ةثالثمولاشبألدلُو.عفانلاهملعونسحلاهكولسوةديفملا
بصنلااذهناكمو،مهيبأةايحيفاوتامو)١٤:٢٧(نينب
وهمويلامولاشبأمسابىمسملابيجعلابصنلاو.لوهجم
.)باتكلاسوماقيفمولاشبأبلطا(ءانبلاثيدح

ةملكلاوهبصنيأ)١٨ع(َموُلاَشْبَأَدَيىَعْدُيَوُهَو
ةمجرتملا)٥٦:٥ءايعشإو١٥:١٢ليئومص١(يفةيناربعلا
بصنلاوديلانيبةقالعلالعلوانهامكدياهانعمبصنب
ةلآديلانألبصنلاىلعًادينوروصياوناكميدقلايفهنأ
.صاخرابتعااهلولمعلا

ِرْجَأيِنْعَد:َقوُداَصُنْبُصَعَميِخَأَلاَقَو١٩«٢٣-١٩
ملٱَِّـرشَبُأَف

ُهَلَلاَقَف٢٠.ِهِئاَدْعَأْنِمُهَلَمَقَتْنٱِدَقَهللاٱَّـنَأل،َكِلَْ
يفٍةَراَشِبُبِحاَصَتْنَأاَم:ُبآوُي لٱاَذٰهِ

ْ
يف.ِمْوَي َرَخآٍمْوَيِ

لٱاَذٰهَو،ُِّـرشَبُت
ْ
ملٱَنْبٱَّـنَأِلْجَأْنِمُِّـرشَبُتَالَمْوَي

.َتاَمْدَقِكِلَْ
ملٱِِربْخَأَوْبَهْذٱ:ِيشوُكِلُبآوُيَلاَقَو٢١

.َتْيَأَراَمِبَكِلَْ
ُنْبُصَعَميِخَأًاضْيَأَداَعَو٢٢.َضَكَرَوَبآوُيِلِيشوُكَدَجَسَف
َءاَرَوًاضْيَأاَنَأِرْجَأيِنْعَدَفَناَكاَمْهَم:َبآوُيِلَلاَقَفَقوُداَص
ِمل:ُبآوُيَلاَقَف.ِيشوُك

َ
َجتاَذا

ْ
َكَلَسْيَلَويِنْبٱاَيَتْنَأيِر

.ِرْجٱ:ُهَلَلاَقَف.يِرْجَأَناَكاَمْهَم:َلاَق٢٣؟ىَزاَُجتٌةَراَشِب
يفُصَعَميِخَأىَرَجَف لٱِقيِرَطِ

ْ
.َ»ِيشوُكَقَبَسَوِرْوَغ

٢٩ع٣١ع١٥:٣٦ص

هلتقربخنوكيالفهنبابًالوأمتهيكلملانأبآويفرع
ىرشبهللمحولوًارجأوأًاركشربخملالانيالوةراشب
نهاكلانباصعميخأنأبآويرديملو.برحلايفراصتنالا
اذهىمسو.رخآًالوسرلسرأفهرسيالامبكلملاربخي
٢٣و٢٢ع(يفىرتو.ملعمسايشوكنأكيشوكلوسرلا
ةبسنفيرعتلالآبةفرعميشوكةظفلنأيناربعلاب)٣٢و٣١و
لأوهوـهفرحلانأنونظملاو.رصميبونجشوكدالبىلإ
يشوكلااذهناكو.)٢١ع(يفًاوهسكرُتيناربعلابفيرعتلا
لزنو.لوهجمهمساوبآويلًادبعوشوكدالبنم
ىلإدعصمثهيفراسوندرألايداويأروغلاىلإصعميخأ
.لوطأهنأعميشوكلاقيرطنملهسأهقيرطناكو.ميانحم

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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بونجلاىلإناكمولاشبأهيفلتُقيذلاناكملانأجتنتسنو
.ميانحمنميبرغلا

لٱَْنيَبًاسِلاَجُدُواَدَناَكَو٢٤«٣٣-٢٤
ْ
َعَلَطَو،ِْنيَباَب

طَسَىلِإُبيِقَّـرلٱ
ْ
لٱِح

ْ
اَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعَعَفَرَوِروُّسلٱَىلِإِباَب

ملٱََربْخَأَوُبيِقَّـرلٱىَداَنَف٢٥.ُهَدْحَويِرَْجيٍلُجَرِب
َلاَقَف.َكِلَْ

ملٱ
ىَعْسَيَناَكَو.ٌةَراَشِبِهِمَفيِفَفُهَدْحَوَناَكْنِإ:ُكِلَْ
ىَداَنَف،يِرَْجيَرَخآًالُجَرُبيِقَّـرلٱىَأَرَّـمُث٢٦.ُبُرْقَيَو
لٱُبيِقَّـرلٱ

ْ
ملٱَلاَقَف.ُهَدْحَويِرَْجيٌلُجَراَذَوُه:َلاَقَوَباَّـوَب

:ُكِلَْ
ِلَّـوَألٱَيْرَجىَرَأِّـينِإ:ُبيِقَّـرلٱَلاَقَو٢٧.ٌِّـرشَبُمًاضْيَأاَذٰهَو
ملٱَلاَقَف.َقوُداَصِنْبَصَعَميِخَأِيْرَجَك

ٌلُجَراَذٰه:ُكِلَْ
ِحلاَصٍةَراَشِبِبِيتْأَيَوٌحِلاَص

َ
َلاَقَوُصَعَميِخَأىَداَنَف٢٨.ٍة

لِل
ْ
لِلَدَجَسَو.ُمَالَّـسلٱ:ِكِلَم

ْ
.ِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعِكِلَم

ٰهلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َلاَقَو
ُ

لٱَعَفَديِذَّـلٱَك
ْ
ْمَُهيِدْيَأاوُعَفَرَنيِذَّـلٱَمْوَق

ملٱيِدِّـيَسَىلَع
ملٱَلاَقَف٢٩.ِكِلَْ

لِلٌمَالَسَأ:ُكِلَْ
ْ
؟َموُلاَشْبَأىَتَف

َبآوُيِلاَسْرِإَدْنِعًاميِظَعًاروُهُْمجُتْيَأَرْدَق:ُصَعَميِخَأَلاَقَف
ملٱَدْبَع

ملٱَلاَقَف٣٠.اَذاَمْمَلْعَأَْملَو،َكَدْبَعَوِكِلَْ
ْفِقَوْرُد:ُكِلَْ

:ِيشوُكَلاَقَو،ىَتَأْدَقِيشوُكِباَذِإَو٣١.َفَقَوَوَراَدَف.اَنُهٰه
ملٱيِدِّـيَسَّْـرشَبُيِل

لٱَكَلَمَقَتْنٱِدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألُكِلَْ
ْ
ِعيَِمجْنِمَمْوَي

لٱ
ْ
ملٱَلاَقَف٣٢.َكْيَلَعَنيِمِئاَق

لِلٌمَالَسَأ:ِيشوُكِلُكِلَْ
ْ
ىَتَف

لٱَكْنُكَيِل:ِيشوُكَلاَقَف؟َموُلاَشْبَأ
ْ
ملٱيِدِّـيَسُءاَدْعَأىَتَف

ِكِلَْ
ملٱَجَعَزْنٱَف٣٣.ِّـَّـرشلِلَكْيَلَعاوُماَقَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو

َدِعَصَوُكِلَْ
لُعَىلِإ

ِّـ
لٱِةَّـي

ْ
يِنْبٱاَي:ىَّـشَمَتَيَوُهَوُلوُقَيَويِكْبَيَناَكَوِباَب

ًاضَوِعُّتُميِنَتْيَلاَي،ُموُلاَشْبَأ!يِنْبٱاَييِنْبٱاَي،ُموُلاَشْبَأ
.»يِنْبٱاَييِنْبٱُموُلاَشْبَأاَي!َكْنَع

٩:١٧كولم٢و٩:١٧كولم٢و١٣:٣٤ص١٩:٨ص
:٢٠ليئومص١و١٤:٤ص١:٤٢كولم١و٩:٢٠كولم٢و
ع٢٢ع٤:٢٦كولم٢و٢٠:٩ص١٧:٤٦ليئومص١و٢٣
١٩:٤ص٢٥:٢٦ليئومص١و٢٩ع٥:٣١ةاضقو١٩
٩:٣ةيمورو٣٢:٣٢جورخ

هلًافوقسمًاناكمةنيدملالخدمناكِْنيَباَبْلٱَْنيَبًاسِلاَج
ةنيدملاةهجىلإيلخادبابوةيربلاةهجىلإيجراخباب
ىلإبابلاحطسىلإبيقرلاعلطو.حطسناكملااذهقوفو
حطسلاىلعو.يجراخلابابلاقوفناكمىلإيأروسلا
.مولاشبأىلعيكبيلدواداهيلإدعصةيّلع

نمفرع)٢٥ع(ٌةَراَشِبِهِمَفيِفَفُهَدْحَوَناَكْنِإ
نيريثكىأرناكلًارسكنمبعشلاناكولهنأهرابتخا
.نيبراه

.يشوكلايأ)٢٦ع(َرَخآًالُجَر
هعملسريالبآوينأفرع)٢٧ع(ٌحِلاَصٌلُجَراَذٰه
.ةراشبالإ

ملوهبعشراصتنابكلملاّرشب)٢٨ع(ُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َلاَقَو
.يشوكلنزحملازبخلااذهكرتلبمولاشبأيفًائيشلقي
تناكوهريغبركتفينأردقيملفهنبابًامتهمناكفكلملاامأو
.هنباةمالسنمةيمهألقأهدنعةكلمملاةمالس

هلوقبيشوكلاىلإراشأامبر)٢٩ع(َكَدْبَعَوِكِلَْملٱَدْبَع
.طقفهسفنىلإراشأوأكدبعهلوقبهسفنىلإوكلملادبع
كلملامّلكو.قبساملطقفيريسفتلوقكدبعهلوقو
مولاشبأنعحاحلإبهلأسيأصعميخأملكامكيشوكلا
.لتُقدقمولاشبأنأهنممهفُيًاباوجيشوكلاهبواجف

نملكيفرثؤيمالكخلا)٣٣ع(ُموُلاَشْبَأيِنْبٱاَي
نزحو.هذهكةبدُنقحتسيالمولاشبأناكنإوهعمسي
يعيبطرمأدلولاتومىلعنزحلانأل)١(ًاديدشًانزحدواد
بذجيامهيفوًاليمجناكمولاشبأنأل)٢(.هنمدبالف
ًانسحًالبقتسمهنبالوجريناكدوادنأل)٣(هيلإسانلا
ءاجرهلسيلوتومللدعتسمريغمولاشبأنأل)٤(
هنبايفهبونذدقتفاهللانأبرعشدوادنأل)٥(ةرخآلاب
.هتيبرتيفهروصقبًاضيأرعشهنأل)٦()٢٠:٥جورخ(

دئاوف
فولألاةايحنألةصاخةميقكولملاوبصانملايوذل.١

ةمدخلاومهلجأنمةالصلاءالؤهىلعفمهبةقلعتم
.)٣ع(مهلةعاطلاو
مهتابجاونكلومهدالوأةبحمنيدلاولاتابجاومهأنم.٢

.)٣٣و٥ع(مظعأهللا
:١٤و٩ع(هكالهلًاببسنوكيدقناسنإلاهبرختفيام.٣

٢٦(.
هلمعوةديفملاهلامعأوهاياجسناسنإللركذلضفأ.٤

.)١٨ع(عفانلا
.اهبعشنمدرفلكةنامأىلعمئاقةكلمملاتابث.٥

١٠ع(هبنمؤملكةنامأبمتيحيسملاتوكلمدادتماو
-١٣(.
حيسملابرشبينأيهتشييقيقحنمؤملكنإ.٦

.)١٩ع(هتمعنبةيطخلاىلعراصتنالابو
ةيحورلامهدالوأةمالسنعاولأسينأنيدلاولاىلع.٧

.)٢٩ع(طقفةيدسجلامهتمالسنعسيلو
.ةسينكلاتامامتهامظعأنمةيحورلانايتفلاةمالس.٨

ألَا
َ
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ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ملٱاَذَوُه:ُبآوُيَِربْخُأَف١«٨-١
َىلَعُحوُنَيَويِكْبَيُكِلَْ

لٱِتَراَصَف٢.َموُلاَشْبَأ
ْ
يفُةَبَلَغ لٱَكِلٰذِ

ْ
ِعيَِمجَدْنِعًةَحاَنَمِمْوَي

يفاوُعِمَسَبْعَّـشلٱَّـنَأل،ِبْعَّـشلٱ لٱَكِلٰذِ
ْ
َّـنِإُلوُقَيْنَمِمْوَي

ملٱ
يفُبْعَّـشلٱَلَّـلَسَتَو٣.ِهِنْبٱَىلَعَفَّـسَأَتْدَقَكِلَْ لٱَكِلٰذِ

ْ
ِمْوَي

ملٱَىلِإِلوُخُّدلِل
لٱُلَّـلَسَتَياَمَكِةَنيِدَْ

ْ
خلٱُمْوَق

ْ
َنوُبُرَْهياَمَدْنِعَنوُلَِج

يف لٱِ
ْ
ملٱََرتَسَو٤.ِلاَتِق

اَيٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَوُهَهْجَوُكِلَْ
َىلِإُبآوُيَلَخَدَف٥!يِنْبٱاَييِنْبٱُموُلاَشْبَأاَي،ُموُلاَشْبَأيِنْبٱ
ملٱ
لٱَىلِإِكِلَْ

ْ
لٱَتْيَزْخَأْدَق:َلاَقَوِتْيَب

ْ
،َكِديِبَعِعيَِمجَهوُجُوَمْوَي

لٱَكِسْفَنيِذِقْنُم
ْ
َكِئاَسِنِسُفْنَأَوَكِتاَنَبَوَكيِنَبِسُفْنَأَوَمْوَي

ِملَكِتَّـبَحَمِب٦،َكِّـيِراََرسِسُفْنَأَو
ُ
ِملَكِضْغُبَوَكيِضِغْب

ُ
.َكيِّـبِح

لٱَتْرَهْظَأَكَّـنَأل
ْ
ِّـينَأل،ٌديِبَعَالَوُءاَسَؤُرَكَلَسْيَلُهَّـنَأَمْوَي

لٱُتْمِلَع
ْ
لٱاَنُّلُكَوًاّيَحُموُلاَشْبَأَناَكْوَلُهَّـنَأَمْوَي

ْ
ىَتْوَمَمْوَي

يفُرْمَألٱٍذِئَنيِحَنَُسَحل ْبِّـيَطَوْجُرْخٱَوْمُقَنآلٱَف٧.َكْيَنْيَعِ
َختَْملْنِإُهَّـنِإِّـبَّـرلٱِبُتْمَسْقَأْدَقِّـينَأل.َكِديِبَعَبوُلُق

ْ
َالْجُر

ْنِمَكْيَلَعَّـَرشَأَكِلٰذُنوُكَيَو،َةَلْيَّـللٱِهِذٰهَكَعَمٌدَحَأُتيِبَي
ملٱَماَقَف٨!َنآلٱَىلِإَكاَبِصُذْنُمَكَباَصَأٍَّرشِّـلُك

َسَلَجَوُكِلَْ
يف لٱِ

ْ
ملٱاَذَوُه:ِبْعَّـشلٱَعيَِمجاُوَربْخَأَف.ِباَب

يفٌسِلاَجُكِلَْ ِ
لٱ
ْ
ملٱَماَمَأِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَتَأَف.ِباَب

اوُبَرَهَفُليِئاَْرسِإاَّـمَأَو.ِكِلَْ
.»ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوُّلُك

:١٨و١٥:٢ص١٨:٣٣ص١٥:٣٠ص١٤و١٨:٥ص
١٨:١٧ص٢٤

هتابجاولمهأمولاشبأهنباىلعطرفملاهنزحبدوادنإ
هلجأنمبرحلايفمهسوفنباورطاخدقاوناكمهنإفهبعشل
مويمويلاكلذنوكينأبجيناكوركشةملكاورظتناف
ةكلمملارومأىلإرظنيوهتبيصميفربصينأدوادىلعوحرف
مهدنعنيمثبعشللهحدمنأركذتيوبعشلامومعو
ىلعنكيملدوادنزحنأريغ.ًادجمهرّدكيحدملامدعو
.ًاضيأهيلعهللابضغهنباتوميفىأرهنأللبطقفهنبا
ةمظعباورعشيملمهنألرمألااذهببعشلاوبآويرعشيملو
.دواداهبرعشامكهللانعداعتبالاوةئيطخلا

لاثمأ(بحملاحورجيهةنيمأ)٥ع(ُبآوُيَلَخَدَف
ناكنملقئاللارابتعالارهظيملهنأريغقحهمالك)٢٧:٦
.ةيحورلاهتافصبوهبصنمبهنمربكأ

امبروهابالتقناكلمولاشبأحجنولَكِسْفَنيِذِقْنُم
نيذلاوهيبأتيبلهأنممهريغوًاضيأهتوخإلتقناك
نمهريغوبآويكدوادةمدخيفنيمدقتملانماوناك

١٠:٦كولم٢و١٦:١١و١٥:٢٩كولم١و٩:٥ةاضق(ةربابجلا
.)١١:١و

ِملَكِضْغُب
ُ

نزحناكوهبعشدوادضغبيمل)٦ع(َكيِّـبِح
نملحدملامدعنكلومولاشبأبرحيفاورسكناولًادج
ةبحملاعقوتينمبمامتهالامدعوهلخيبوتلاكهرظتني
يفريثأتلاةدايزاهبدصقةغلابمبآويمالكيفو.ضغبلاك
.دواد

.كلملاوههنأككلملابآويرمأ)٧ع(ْجُرْخٱَوْمُقَنآلٱَف
ةنتفلادصقهنأاذههلوقنممهفنالِّـبَّـرلٱِبُتْمَسْقَأْدَق
ةجيتناهدشأوظافلألاحضوأبهلرهظأهنألبدوادعلخو
هنوكرتيسمهلكمهنإفهديبعبولقبيطيوجرخيملنإهلمع
.رخآًاكلمنوبلطيو

مولاشبأبعشيأ)٨ع(اوُبَرَهَفُليِئاَْرسِإاَّـمَأَو
.نوروسكملا

وأناكةميخهنكسمىلإيأِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوُّلُك
.ًاتيب

يفِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكَو٩«١٥-٩ يفٍماَصِخِ ِعيَِمجِ
ملٱَّـنِإ:َنيِلِئاَقَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأ

اَنِئاَدْعَأِدَيْنِماَنَذَقْنَأْدَقَكِلَْ
لٱِدَيْنِماَناَّـجَنَوُهَو

ْ
ِضْرَألٱَنِمَبَرَهْدَقَنآلٱَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفَتاَمْدَقاَنْيَلَعُهاَنْحَسَميِذَّـلٱُموُلاَشْبَأَو١٠َموُلاَشْبَأِلْجَأل ِ
حلٱ
ْ
ِملَنآلٱَف.ِبَْر

َ
ملٱِعاَجْرِإْنَعَنوُتِكاَسْمُتْنَأاَذا

١١؟ِكِلَْ
ملٱَلَسْرَأَو

لٱَراَثاَيِبَأَوَقوُداَصَىلِإُدُواَدُكِلَْ
ْ
َالوُق:ًالِئاَقِْنيَنِهاَك

ِمل:اَذوَُهيِخوُيُشِل
َ
يفَنيِرِخآَنوُنوُكَتاَذا ملٱِعاَجْرِإِ

،ِهِتْيَبَىلِإِكِلَْ
ملٱَىلِإَليِئاَْرسِإِعيَِمجُمَالَكىَتَأْدَقَو

يفِكِلَْ ْمُتْنَأ١٢؟ِهِتْيَبِ
يفَنيِرِخآَنوُنوُكَتاَذاَمِلَف.يِْمَحلَويِمْظَعْمُتْنَأ.ِيتَوْخِإ ِ
ملٱِعاَجْرِإ

؟يِْمَحلَويِمْظَعَتْنَأاَمَأ:اَساَمَعِلَالوُقَو١٣؟ِكِلَْ
َسيِئَرُريِصَتَالَتْنُكْنِإُديِزَياَذَكٰهَوُهللاٱَِيبُلَعْفَياَذَكٰه
َبوُلُقَلاَمَتْسٱَف١٤.َبآوُيَلَدَبِماَّـيَألٱَّـلُكيِدْنِعٍشْيَج
ملٱَىلِإاوُلَسْرَأَف،ٍدِحاَوٍلُجَرَكاَذوَُهيِلاَجِرِعيَِمج

:َنيِلِئاَقِكِلَْ
ملٱَعَجَرَف١٥.َكِديِبَعُعيَِمجَوَتْنَأْعِجْرٱ

،ِّـنُدْرُألٱَىلِإىَتَأَوُكِلَْ
جلٱَىلِإاَذوَُهيىَتَأَو

ْ
لِ
ْ

ِملًارِئاَسِلاَج
ُ
ملٱِةاَقَال

ملٱَِّـربَعُيِلِكِلَْ
َكِلَْ

.»َّـنُدْرُألٱ
١٥:٢٩ص١٥:١٤ص٨:١و٥:٢٠ص١٤-٨:١ص
٧-٥ع٨:١٦ص١٩:٢كولم١و١٧:٢٥ص٥:١ص
:١١ليئومص١و٥:٩عوشي٢٠:١ةاضق٣٩-٣:٢٧صو
١٥و١٤

يف نأرهاظلاومهيلعًاكلممولاشبأاوحسماوناكٍماَصِخِ
.هحسملجألنوربحيفاوعمتجاطابسألاعيمجخويش
حجرتو.كلمالباوحبصأفمولاشبأتامودوادبرهو
مهنألنيتكاساوناكاذوهيطبسنكلو.دوادعاجرإمهدنع

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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لمعياذاماوفرعيملومولاشبأةنتفيفمهريغنمدشأاوناك
راثايبأوقوداصنينهاكلادوادلسرأف.عجراذإدوادمهب
همظعهتوخإمهومهدحأهنأمهرّكذوهتبحممهلانيبيل
شيجسيئرناكيذلااسامعلًاضيألسرأو.همحلو
.بآويلدبهدنعشيجلاسيئرهميقيهنأبهدعوومولاشبأ
لجركاذوهيلاجرعيمجبولقلامتسالئاسولاهذهبو
عماوناكنيذلاءاضرإهبدصقفسامعلهدعوامأو.دحاو
لتقدقناكيذلابآوينمحيرتسينأًاضيأدارأومولاشبأ
هنأكشالو.مارتحاالبهخبووةنوشخبدوادملكومولاشبأ
بآويلتقنمدبالفاسامعنييعتلبقيالبآوينأىأر
انهو.شيجلايفقاقشنالصحيوامهنيببرحلاعقتالإو
زيحىلإلمعلااذهجرخأاذإةقايللامدعنمًائيشىرن
تاعاسمظعأيفهلًانيمأناكوهبورحبراحنمعملعفلا
.هقيض
٤وحنهنعدعبتندرألاواحيرأنيب)١٥ع(ِلاَجْلِْجلٱ
ندرألااوربعامدعبليئارسإونباهلتحاةيرقلوأيهولايمأ
عوشيبرحءانثأمهتموكحرقمتناكو)٤:١٩عوشي(
اهيلإبهذيليئومصناكوتوباتلارقمونييناعنكلاو
.ةيلجلجنآلاىعدتةيرقاهعقوميفو)٧:١٦ليئومص١(
.ندرألاكلملااوّربعيلاذوهيخويشلاجلجلايفعمتجاو
.رشلاكلذنعجتنام)٤٣و٤٢ع(ىرنسو

لٱَاريِجُنْبيِعْمَشَرَداَبَف١٦«٢٣-١٦
ْ
ْنِميِذَّـلٱُّيِنيِماَيْنِب

ملٱِءاَقِلِلاَذوَُهيِلاَجِرَعَمَلَزَنَوَميِروُحَب
لَأُهَعَمَو١٧َدُواَدِكِلَْ

ْ
ُف

خلٱُهوُنَبَوَلُواَشِتْيَبُمَالُغاَبيِصَو،َنيِماَيْنِبْنِمٍلُجَر
ْ
َةَسَْم

لٱُهُديِبَعَوََرشَع
ْ
ملٱَماَمَأَّـنُدْرُألٱاوُضاَخَف،ُهَعَمَنوُْرشِع

١٨.ِكِلَْ
لٱََربَعَو

ْ
ملٱِتْيَبِريِبْعَتِلُبِراَق

يفُنُسَْحياَمِلَمَعِلَوِكِلَْ .ِهْيَنْيَعِ
ملٱَماَمَأَاريِجُنْبيِعْمَشَطَقَسَو

١٩َّـنُدْرُألٱََربَعاَمَدْنِعِكِلَْ
لِلَلاَقَو

ْ
مثِإيِدِّـيَسِيلْبِسَْحيَال:ِكِلَم

ْ
َىَرتْفٱاَمْرُكْذَتَالَو،ًا

ملٱيِدِّـيَسِجوُرُخَمْوَيَكُدْبَعِهِب
َعَضَيىَّـتَحَميِلَشُروُأْنِمِكِلَْ

ملٱ
يفَكِلٰذُكِلَْ لَقِ

ْ
،ُتْأَطْخَأْدَقِّـينَأُمَلْعَيَكَدْبَعَّـنَأل٢٠.ِهِب

لٱُتْئِجْدَقاَذَنَئَهَو
ْ
لَزَنَوَفُسوُيِتْيَبِّـلُكَلَّـوَأَمْوَي

ْ
ِءاَقِلِلُت

ملٱيِدِّـيَس
ُلَتْقُيَالَأ:َةَيوَُرصُنْبٱُياَشيِبَأَلاَقَف٢١.ِكِلَْ

ْمُكَلَوِيلاَم:ُدُواَدَلاَقَف٢٢؟ِّـبَّـرلٱَحيِسَمَّـبَسُهَّـنَأليِعْمَش
لٱَِيلاوُنوُكَتىَّـتَحَةَيوَُرصيِنَباَي

ْ
لآ؟َنيِمِواَقُمَمْوَي

ْ
ُلَتْقُيَمْوَي

يفٌدَحَأ لٱِّـينَأُتْمِلَعاَمَفَأ؟َليِئاَْرسِإِ
ْ
؟َليِئاَْرسِإَىلَعٌكِلَمَمْوَي

ملٱَلاَقَّـمُث٢٣
ملٱُهَلَفَلَحَو.ُتوُمَتَال:يِعْمَشِلُكِلَْ

.»ُكِلَْ
٤-١٦:١صو٢٧و٢٦ع٢:٨كولم١و١٣-١٦:٥ص
١٦:٧ص١٦:٥ص٢٢:١٥ليئومص١و٨-١٦:٦ص
:١١ليئومص١و١٠و١٦:٩و٣:٣٩ص٢٢:٢٨جورخ٨و
٢:٨كولم١و١٣

ىلإعجريسكلملانأىأرامنيحهنأليِعْمَشَرَداَبَف
-١٦:٥(هبهناهأناكامىلعهلهتبقاعمفاخميلشروأ
ثشوبيفمهديسلهتنايخروهظنمفاخكلذكابيصو)١٣
.)١٤-١٦:١و١٠-٩:٢(

رابتعاىلعليلداذه)١٧ع(َنيِماَيْنِبْنِمٍلُجَرُفْلَأ
.هبزحةّوقوهلهطبس

ىلإبرغلانماوربعيأِكِلَْملٱَماَمَأَّـنُدْرُألٱاوُضاَخَف
.هعماوعجريوهوقاليلقرشلا

هتيبوكلملانأل)١٨ع(ِكِلَْملٱِتْيَبِريِبْعَتِلُبِراَقْلٱََربَعَو
ديفتةيناربعلاةملكلاو.بعشلاكرهنلااوضوخينأاوردقيمل
.ةديدعتارمعجروربعبراقلانأ

بلطوهتئيطخبفرتعاوعضتاخلايِعْمَشَطَقَسَو
.نارفغلا

ةيانكفسويتيبناك)٢٠ع(َفُسوُيِتْيَبِّـلُكَلَّـوَأ
ناكو)٥:٦سوماع١١:٢٨كولم١(ىسنموميارفأنع
ىنعمو.ةرشعلاطابسألانمهريغنمرثكأمدقتملاميارفأ
لعفامكليئارسإنعةباينلابكلملاعيابيلرضحهنأيعمش
.مهطبسنعةباينلاباذوهيخويش

يعمشلتقًاقباسياشيبأبلط)٢١ع(ُياَشيِبَأَلاَقَف
راصتنادعبلازدقعناملانأنآلانظهنكلوكلملاهعنمف
ّبسنمنألًايرورضوًابجاووًانكمميعمشلتقراصفكلملا
.برلاّبسنمككلملا

بآويىلإهلوقبراشأ)٢٢ع(َنيِمِواَقُمَمْوَيْلٱَِيلاوُنوُكَت
كلملارومأيفمهتلخادمنمهرجضوهردكرهظأوًاضيأ
.هيلعمهمكحو

ملسوحرفمويمويلاكلذناكٌدَحَأُلَتْقُيَمْوَيْلآ
دوادىأرو.هبليئارسإعيمجدحتاوكلملاعجرذإةحلاصمو
طابسألاعيمجونيماينبهيلعجيهييعمشلتقنأًاضيأ
برحلاديدجتوقاقشنالامويلاكلذيفدصقيملو.ةرشعلا
.داحتالاوحلصلالب

هتوملبقهنكلوهلتقيمل)٢٣ع(ُكِلَْملٱُهَلَفَلَحَو
.)٤٦-٣٦و٩و٢:٨كولم١(هلتقبناميلسهنباىصوأ

تومدعبيعمشلتقوهبلقلكنمسيلنكلوهحماس
مايأيفهلتقببسوفلحللًاثكندعيهريغدينعدواد
عمهلمعللبميلشروأنمهجورخدرجملنكيملناميلس
.دواد

ملٱِءاَقِلِلَلُواَشُنْبٱُثَشوُبيِفَمَلَزَنَو٢٤«٣٠-٢٤
َْملَوِكِلَْ

لٱَنِمُهَباَيِثَلَسَغَالَوِهِتَيْحِلِبىَنَتْعٱَالَوِهْيَلْجِرِبِنَتْعَي
ْ
ِمْوَي

ملٱِهيِفَبَهَذيِذَّـلٱ
لٱَىلِإُكِلَْ

ْ
٢٥.ٍمَالَسِبِهيِفىَتَأيِذَّـلٱِمْوَي

ملٱِءاَقِلِلَميِلَشُروُأَىلِإَءاَجاَّـمَلَف
ملٱُهَلَلاَقِكِلَْ

ِمل:ُكِلَْ
َ
َْملاَذا

ملٱيِدِّـيَساَي:َلاَقَف٢٦؟ُثَشوُبيِفَماَييِعَمْبَهْذَت
َّـنِإُكِلَْ

ألَا
َ
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حلٱَِيسْفَنِلُّدُشَأ:َلاَقَكَدْبَعَّـنَأل،يِنَعَدَخْدَقيِدْبَع
ْ
َراَمِ

ملٱَعَمُبَهْذَأَوِهْيَلَعُبَكْرَأَف
٢٧.ُجَرْعَأَكَدْبَعَّـنَأل،ِكِلَْ

ملٱيِدِّـيَسَىلِإَكِدْبَعِبىَشَوَو
ملٱيِدِّـيَسَو،ِكِلَْ

ِكَالَمَكُكِلَْ
يفُنُسَْحياَمْلَعْفٱَف.ِهللاٱ َْملِيبَأِتْيَبَّـلُكَّـنَأل٢٨.َكْيَنْيَعِ
ملٱيِدِّـيَسِلىَتْوَمًاساَنُأَّـالِإْنُكَي

لَعَجْدَقَو،ِكِلَْ
ْ

َْنيَبَكَدْبَعَت
ًاضْيَأَخُْرصَأىَّـتَحُدْعَبِيلٍّقَحُّيَأَف.َكِتَدِئاَمَىلَعَنيِلِكآلٱ
ملٱَىلِإ

ملٱُهَلَلاَقَف٢٩؟ِكِلَْ
ِمل:ُكِلَْ

َ
ْدَق؟َكِروُمُأِبُدْعَبُمَّـلَكَتَتاَذا

لُق
ْ

حلٱِناَمِسْقَتاَبيِصَوَتْنَأَكَّـنِإُت
ْ
ُثَشوُبيِفَمَلاَقَف٣٠.َلَْق

لِل
ْ
لَف:ِكِلَم

ْ
لٱِذُخْأَي

ْ
ملٱيِدِّـيَسَءاَجْنَأَدْعَبًاضْيَأَّـلُك

ُكِلَْ
.»ِهِتْيَبَىلِإٍمَالَسِب

ص١٦:١٧ص١٩:١٠جورخ١٢:٢٠ص١٠-٩:٦ص
ص٩-٢١:٦ص٢٠و١٤:١٧ص٤و١٦:٣ص٩:٣
١٣و١٠و٩:٧

ىلإنيماينبينبةعبجيفهتيبنمُثَشوُبيِفَمَلَزَنَو
.ميلشروأ

:٢٤لايقزح١٢:٢٠(نزحلاةمالعخلاِهْيَلْجِرِبِنَتْعَيَْمل
.)٢٢و١٧

٢٤ع(يفروكذملا)٢٥ع(ِكِلَْملٱِءاَقِلِلَميِلَشُروُأَىلِإَءاَج
ببسلعلو)٤٠-٣١ع(يفروكذملادعبهثودحناك)٣١-
ع(يفهركذقبسيذلاابيصبثشوبيفمةقالعانههركذ
١٧(.

ثشوبيفمنإفابيصيأ)٢٦ع(يِنَعَدَخْدَقيِدْبَع
امأوكلملاعمبهذيوبكريلرامحلاىلعهلدشينأهرمأ
وهوثشوبيفمكرتوكلملاىلإبهذونيرامحلاذخأفابيص
دوادىلإثشوبيفمبىشوو)٤-١٦:١(بوكرمالبجرعأ
.يبأةكلممليئارسإتيبيلدريمويلالاقهنأهلوقب

يأ.لدعلابمكحيوقحلافرعي)٢٧ع(ِهللاٱِكَالَمَك
.كلملامكحلكالمألارمأملس
ىلعًارداقدوادناك)٢٨ع(ِكِلَْملٱيِدِّـيَسِلىَتْوَمًاساَنُأ

دنعةيداعلارومألانمكلذناكودارأولثشوبيفملتق
.هقحتسيملامبهيلإنسحأوهظفحهنكلوكولملا

نإ)١(نيريسفتلمتحيلوقلاو)٢٩ع(َلْقَْحلٱِناَمِسْقَت
.رخآلافصنلاهسفنليقبيوفصنلاثشوبيفملدريابيص
هللمعيوثشوبيفمللكلادريابيصنإ)٢(.حجرألااذهو
لكعجرييأةرجأهسفنلاهتلغفصنذخأيوضرألايف
مكحينأنسحتسيملدوادو.لوألايفناكامىلإءيش
ًافورعملمعدقناكهنألهتمدخنمهدرطيوأابيصىلع
تالوكأمونيرامحهادهأذإهقيضموييفدوادعم
نسحتسيملوهعوجردنعهاقالو)٢و١٦:١(تابورشمو
.هنمابيصناكيذلالواشتيبظيغياملمعينأكلملا

الكلملاهديسبهمامتهايأ)٣٠ع(َّـلُكْلٱِذُخْأَيْلَف
كلملامكحيفملظلانمءيشبرعشهلعلو.كالمألاب
مأناكًاقحديريامكلمعيكلملانأهلوقىنعمنوكيف
.ًاملظ

جلٱُيَّـالِزْرَبَلَزَنَو٣١«٤٠-٣١
ْ
لِ
ْ
ََربَعَوَميِلَجوُرْنِمُّيِداَع

ملٱَعَمَّـنُدْرُألٱ
ْدَقُيَّـالِزْرَبَناَكَو٣٢.ِّـنُدْرُألٱَدْنِعُهَعِّـيَشُيِلِكِلَْ

مثَنْبٱَناَكًاّدِجَخاَش
ََ
ملٱَلاَعَوُهَو.ًةَنَسَنيِنا

ِهِتَماَقِإَدْنِعَكِلَْ
يف ملٱَلاَقَف٣٣.ًاّدِجًاميِظَعًالُجَرَناَكُهَّـنَألَمِياَنََحمِ

ُكِلَْ
يفيِعَمَكُلوُعَأاَنَأَويِعَمَتْنَأُْربْعٱ:َيَّـالِْزَربِل ٣٤.َميِلَشُروُأِ
لِلُيَّـالِزْرَبَلاَقَف

ْ
َعَمَدَعْصَأىَّـتَحِيتاَيَحيِنِسُماَّـيَأْمَك:ِكِلَم

ملٱ
لٱاَنَأ٣٥؟َميِلَشُروُأَىلِإِكِلَْ

ْ
مثُنْبٱَمْوَي

ََ
ُزِّـيَمُأْلَه.ًةَنَسَنيِنا

طَتْسَيْلَهَو،ِءيِدَّـرلٱَوِبِّـيَّـطلٱَْنيَب
ْ
اَمَوُلُكآاَمِبَكُدْبَعُمِع

ملٱَتاَوْصَأًاضْيَأُعَمْسَأْلَهَو،ُبَْرشَأ
ملٱَوَنيِّـنَغُْ

اَذاَمِلَف؟ِتاَيِّـنَغُْ
ملٱيِدِّـيَسَىلَعًالْقِثًاضْيَأَكُدْبَعُنوُكَي

َكُدْبَعُُربْعَي٣٦؟ِكِلَْ
ملٱَعَمَّـنُدْرُألٱًاليِلَق

ِملَو.ِكِلَْ
َ
ملٱيِنُئِفاَكُياَذا

هبُكِلَْ ملٱِهِذِٰ
؟ِةَأَفاَكُْ

يفَتوُمَأَفُعِجْرَيَكَدْبَعْعَد٣٧ مُأَوِيبَأِْربَقَدْنِعيِتَنيِدَمِ
.يِّـ

ملٱيِدِّـيَسَعَمُُربْعَيُماَهْمِكَكُدْبَعاَذَوُهَو
اَمُهَلْلَعْفٱَفِكِلَْ

يفُنُسَْحي ملٱَباَجَأَف٣٨.َكْيَنْيَعِ
يِعَمُُربْعَيَماَهْمِكَّـنِإ:ُكِلَْ

يفُنُسَْحياَمُهَلُلَعْفَأَف ُهُلَعْفَأيِّـنِمُهاَّـنَمَتَتاَمُّلُكَو،َكْيَنْيَعِ
ملٱَو،َّـنُدْرُألٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجََربَعَف٣٩.َكَل

َلَّـبَقَوَ.َربَعُكِلَْ
ملٱ
ملٱََربَعَو٤٠.ِهِناَكَمَىلِإَعَجَرَفُهَكَراَبَوَيَّـالِزْرَبُكِلَْ

َىلِإُكِلَْ
جلٱ
ْ
لِ
ْ

ملٱاُوَّـربَعاَذوَُهيِبْعَشُّلُكَو،ُهَعَمُماَهْمِكََربَعَوِلاَج
،َكِلَْ

.»َليِئاَْرسِإِبْعَشُفْصِنَكِلٰذَكَو
:٩٠رومزم٤٧:٨نيوكت٢:٧كولم١و٢٩-١٧:٢٧ص
٤٠ع١٥:٣٣ص١٢و٥:١١ءايعشإو٢:٨ةعماج١٠
٣١:٥٥نيوكتو١٤:٣٣ص٤١:١٧ايمرإو٢:٧كولم١و
١٠و٩ع١:١٤ثوعارو

.)٢٩-١٧:٢٧عجار(ُيَّـالِزْرَب
يفسانلارامعأنأىلعليلد)٣٢ع(ًةَنَسَنيِناََمثَنْبٱ
دقةنسنينامثنبانإيامويلامهرامعأكتناكنمزلاكلذ
.ًادجخاش

يفيِعَمَكُلوُعَأاَنَأَو جاتحمهنألسيل)٣٣ع(َميِلَشُروُأِ
.هماركإدصقكلملانأللبًاينغُالجرناكهنأل

كولملامئالويفاوناك)٣٥ع(ِتاَيِّـنَغُْملٱَوَنيِّـنَغُْملٱ
-٦:٤سوماع٩و٢٤:٨و١٢و٥:١١ءايعشإ٢:٨ةعماج(
٦(.

يفَتوُمَأَف ًاريثكنومتهيءامدقلاناك)٣٧ع(يِتَنيِدَمِ
بوقعيةيصورظنا(مهئابآعمنفدلانوهتشيورمألااذهب
نفدو٥٠:٢٥نيوكتفسويو٣٣-٤٩:٢٩نيوكتةريخألا

.)٨:٣٢ةاضقنوعدج

ألَا
َ
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هلهلمعدصقدوادناكامماهمكهنباللّوحُماَهْمِك
:٢كولم١(هبناميلسىصوأدوادودوادعمندرألاربعف
يتلاماهمكلزنميأماهمكتوريج)٤:١٧ايمرإ(يفو)٧
نمًائيشماهمكىطعأدوادنأنونظملاومحلتيببناجب
يفدلوعوسينأنيرسفملادحأنظو.محلتيبيفهكلم
.لزنملااذه

َىلِإَنوُءاَجَليِئاَْرسِإِلاَجِرِعيِمَجِباَذِإَو٤١«٤٣-٤١
ملٱ
لِلاوُلاَقَو،ِكِلَْ

ْ
ِمل:ِكِلَم

َ
اُوَربَعَواَذوَُهيُلاَجِراَنُتَوْخِإَكَِقَرساَذا

ملٱِبَّـنُدْرُألٱ
ُّلُكَباَجَأَف٤٢؟ُهَعَمَدُواَدِلاَجِرِّـلُكَوِهِتْيَبَوِكِلَْ

ملٱَّـنَأل:َليِئاَْرسِإَلاَجِراَذوَُهيِلاَجِر
ِملَو.َّـَيلِإٌبيِرَقَكِلَْ

َ
اَذا

لَكَأْلَه؟ِرْمَألٱاَذٰهْنِمُظاَتْغَت
ْ
ملٱَنِمًائْيَشاَن

اَنَبَهَوْوَأِكِلَْ
ٍمُهْسَأُةََرشَعِيل:اَذوَُهيَلاَجِرَليِئاَْرسِإُلاَجِرَباَجَأَف٤٣؟ًةَبِه
يف ملٱِ

َْملَوِيبَتْفَفْخَتْسٱاَذاَمِلَف.َدُواَدِبَكْنِمُّقَحَأاَنَأَو،ِكِلَْ
يفًالَّـوَأيِمَالَكْنُكَي اَذوَُهيِلاَجِرُمَالَكَناَكَو؟يِكِلَمِعاَجْرِإِ
.»َليِئاَْرسِإِلاَجِرِمَالَكْنِمىَسْقَأ
:١١كولم١و٥:١ص١٢ع١٢و١١ع١٢:١و٨:١ةاضق
٣١و٣٠

)١١-٩ع(كلملاعاجرإيفنيلوألاليئارسإلاجرناك
.نيرخآلانونوكتاذاملمهللاقواذوهيىلإكلملالسرأف
مهعمناكوكلملاةاقالمللاجلجلاىلإاولزنومهبولقلامتساف
مهعمناكهنأكشالو.)١٧و١٦ع(نيماينبينبنمسانأ
مهضرأتناكنيذلاىسنموداجونيبوأرطابسأنمسانأ
.)٤٠ع(اذوهيعمليئارسإفصنوحنناكفندرألايقرش
اوقاليلندرألاىلإباهذلادصقرخآلافصنلانأكشالو
مهقبسفاورخأتنيديعبمهنوكلنكلومهتوخإعمكلملا
هذهعمنكلوحلاصلالمعلايفنيرويغمهلكاوناك.اذوهي
.)١٢:١٠و٨:١ةاضق(رشدسحلانمجتنةريغلا

ِمل
َ
لاجرامأودوادللاؤسلا)٤١ع(اَنُتَوْخِإَكَِقَرساَذا

.مهمهوبواجلبكلملامهبواجيىتحاورظتنيملفاذوهي
اوكرشينأنودكلملااوربعاذوهيلاجرنأ»كقرس«ىنعمو
بجييذلالضفلامهسفنألاوذخأواذهيفليئارسإلاجر
.كلذبمهلحمسهنألكلملااومالوهلكبعشللنوكينأ

مهواذوهيعيمجنألدرفملاريمضب)٤٢ع(َّـَيلِإٌبيِرَق
مهوليئارسإعيمجودحاوصخشكاوناكدحاولاقيرفلا
لوقيفو.رخآصخشكاوناكماصخلااذهيفيناثلاقيرفلا
نإاولوقينأةمكحلانمناكفرطخ)مهلةبارقوذ(نأاذوهي
الفهيفنودحتملكلاولكلللبدحاوطبسلسيلدواد
.رخآىلعطبسلّضفُي

اولكأيمليأيراكنإماهفتساِكِلَْملٱَنِمًائْيَشاَنْلَكَأْلَه
.ةّيسفنةياغهيفمهلسيلوكلملانمًائيش

ًاطبسىسنموميارفأاوبسح)٤٣ع(ٍمُهْسَأُةََرشَعِيل
نيَذللانيماينبواذوهياوطقسأًاطبسرشعينثالانموًادحاو
يفةكلمملاتمسقنااملًاضيأادحتاوكلملاعاجرإيفادحتا
نويواللاناك.طابسأةرشعيقابلاناكفماعبحرمايأ
ىصقأيفنوعمشطبسناكوطابسألالكيفنيقرفتم
.اذوهيطبسىلإمضناًاريخأوركذالبورابتعاالببونجلا
ةرشعيل«اولاقاملباسحلايفًاريثكاوققديملمهنكلو
ميلشروأدوادةنيدمنأاذوهيبنيماينبداحتاببسو.»مهسأ
اهفصنواذوهيلاهفصنناكفنيطبسلانيبدحلاىلعتناك
.نيماينبل

دئاوف
نيبحملانم»كيبحملكضغبوكيضغبملكتبحمب«٦ع.١

ءايبنألاوءايقتألاءاقدصألاوةاعرلاونيملعملاونودلاولا
سدقملاباتكلايفهللامالكبنوملكتينيذلالسرلاو
.صالخلاومالسلاسانللنوبلطينوعمجأءالؤهو
نمو.مهنوضغبُيمهبولقداسفنمسانلاضعبنكلو
نونهادملاونورماقملاوتارامخلاباحصأنيضغبملا
كالهبولومهسوفنلحبرلانوبلطيءالؤهولاذرألاو
.نيبحملاضعبءالؤهلىرننأبجعأامو.مهريغ
نملتقُيال»ليئارسإيفدحألتقُيمويلا«٢٢ع.٢

رسيالهللانإ.هللاىلإاهنععجريوهتئيطخبفرتعي
حيسملابنونمؤيعيمجلانأديريلبيطاخلاتومب
نكلولوبقمتقووصالخمويمويلانإ.صالخلاو
.ةنونيدلايسركىلعبرلادعقيهيفموييتأيس
هاوقيف)١(دودحمناسنإلا»جرعأكدبعنأل«٢٦ع.٣

يف)٢(دسجلايفةكوشدحاولكل.ةيلقعلاوةيدسجلا
نأردقياملمعيالفدسافهبلقنألةيحورلاهاوق
ةرثكيفوهلاوحأيف)٣(.دارأولحالصلانمهلمعي
فرتعينأهيلعف.حلاصلالمعلاليبسيفقئاوعلا
هتوقلمكتيذلادوادنباعوسيىلإئجتليوهفعضب
يذلاو)١٠-١٢:٧سوثنروك٢(ناسنإلافعضب
.)٣:٦لامعأ(يشميوجرعألاموقيهمساب
.هسفنلناسنإلالاؤس»يتايحينسمايأمك«٤٣ع.٤

ملاعلااذهحارفأ.ةنسنينامثتناكنإوةليلقانمايأ
.اهبمتهنالفةيتقوملاعلااذهنازحأ.اههبشنالفةلئاز
.اهلمهنالفةدودحمةمدخلاصَرف
لكيف)١(ةحودممةريغلا»دوادبكنمقحأانأ«٤٣ع.٥

)٢(.عوسيمهكلمىلإةأطخلاعاجرإيفاميساللمع
امكانريغدجموانريغحاجنبلطتةبحملااهبتنرتقااذإ
.ةبتاثتناكاذإ)٣(.انسفنألبلطن

ألَا
َ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

يِرْكِبُنْبُعَبَشُهُمْسٱٌميِئَلٌلُجَرَكاَنُهَقَفَّـتاَو١«٣-١
لٱِبَبََرضَف،ٌّيِنيِماَيْنِبٌلُجَر

ْ
يفٌمْسِقاَنَلَسْيَل:َلاَقَوِقوُب َدُواَدِ

يفٌبيِصَناَنَلَالَو اَيِهِتَمْيَخَىلِإٍلُجَرُّلُك.ىَّـسَيِنْبٱِ
َىلِإَدُواَدِءاَرَوْنِمَليِئاَْرسِإِلاَجِرُّلُكَدِعَصَف٢.ُليِئاَْرسِإ
َنِمْمُهَكِلَماوُمَزَالَفاَذوَُهيُلاَجِراَّـمَأَو.يِرْكِبِنْبَعَبَشِءاَرَو
يفِهِتْيَبَىلِإُدُواَدَءاَجَو٣.َميِلَشُروُأَىلِإِّـنُدْرُألٱ .َميِلَشُروُأِ
ملٱَذَخَأَو

لٱَّـيِراََّـرسلٱَءاَسِّـنلٱُكِلَْ
ْ
ِظْفِِحلَّـنُهَكَرَتِيتاَوَّـللٱََرشَع

لٱ
ْ
َحتَّـنُهَلَعَجَو،ِتْيَب

ْ
ُهلوُعَيَناَكَو،ٍزْجَحَت

ُ
ْلُخْدَيَْملْنِكٰلَوَّـن

هتْوَمِمْوَيَىلِإٍتاَسوُبَحمَّـنُكْلَب،َّـنِهْيَلِإ يفَّـِنِ لٱِةَشيِعِ
ْ
.»ِةَبوُزُع

١٢:١٦كولم١و١٩:٤٣ص٤٦:٢١نيوكت١٦:٧ص
١٣:٢ليئومص١و١٨:١٧ص٩-٢٢:٧ليئومص١و
١:١٦مايأ٢و

.لاجلجلايفيأَكاَنُهَقَفَّـتا
نيوكت(يناثلانيماينبنبركابوهيركبامبريِرْكِبُنْب
مهنكلودواداوربعيلندرألاىلإنيماينبونبلزنو.)٤٦:٢١
اومرضأديهزببسلو)٤٣-١٩:٤١(اذوهيمالكنماوبضغ
.ةديدجًابرض

شيجلاعمجلًانايحأقوبلاببرضلاناكِقوُبْلٱِبَبََرض
.شيجلاضفلانهوهوهنعفقوتللًانايحأولاتقللًانايحأو

اوضفرمهنأىنعملاوهنكسمىلإيأِهِتَمْيَخَىلِإٍلُجَرُّلُك
لبمهتويبىلإاوعجريملمهنأريغهتمدخاوكرتودوادمكح
.)١٢:١٦كولم١(عبشةدايقبةديدجبرحلاوعمتجا

لبجىلإلاجلجلانم)٢ع(َليِئاَْرسِإِلاَجِرُّلُكَدِعَص
اوعبتمثدوادعماوناكمهنإفمهبلقتبجعأامو.ميارفأ
داوسلاوعبشاوعبتوهوكرتمثدوادىلإاوعجرمثمولاشبأ
.ببسلايرديالمهنممظعألا

ناكامدعبهنألزجحلاتحتنهلعج)٣ع(َّـيِراََّـرسلٱ
.هيلإنعجرينهنأقيليال)١٦:٢٢(ّنهيلعلخدمولاشبأ

ملٱَلاَقَو٤«١٣-٤
يفاَذوَُهيَلاَجِرِيلْعَْمجٱ:اَساَمَعِلُكِلَْ ِ

،اَذوَُهيَعَمْجَيِلاَساَمَعَبَهَذَف٥.اَنُهَتْنَأُْرضْحٱَو،ٍماَّـيَأِةَثَالَث
ملٱِنَعَرَّـخَأَتُهَّـنِكٰلَو

ْ
لٱِتاَقيِ

:َياَشيِبَألُدُواَدَلاَقَف٦.ُهَنَّـيَعيِذَّـ
َتْنَأْذُخَف.َموُلاَشْبَأْنِمَرَثْكَأيِرْكِبُنْبُعَبَشاَنْيَلِإُءِيسُيَنآلٱ
َتِلَفْنَيَوًةَنيِصَحًانُدُمِهِسْفَنِلَِدَجيَّـالَئِلُهْعَبْتٱَوَكِدِّـيَسَديِبَع
جلٱ:َبآوُيُلاَجِرُهَءاَرَوَجَرَخَف٧.اَنِنُيْعَأِماَمَأْنِم

ْ
َنوُدَّـَال

َعَبَشاوُعَبْتَيِلَميِلَشُروُأْنِماوُجَرَخَو،ِلاَطْبَألٱُعيَِمجَوُةاَعُّسلٱَو
لٱِةَرْخَّـصلٱَدْنِعاوُناَكاَّـَملَو٨.يِرْكِبَنْب

ْ
يفيِتَّـلٱِةَميِظَع ِ

طَنَتُمُبآوُيَناَكَو.ْمُهَماَّـدُقاَساَمَعَءاَجَنوُعْبِج
ِّـ
ِهِبْوَثَىلَعًاق

يفٍفْيَسُةَقَطْنِمُهَقْوَفَو،ُهَسِبَالَناَكيِذَّـلٱ ٌةَدوُدْشَمِهِدْمِغِ
ُبآوُيَلاَقَف٩.ُفْيَّـسلٱَقَلَدْنٱَجَرَخاَّـمَلَف،ِهْيَوَقَحَىلَع
ملاَسَأ:اَساَمَعِل لٱَبآوُيُدَيْتَكَسْمَأَو؟يِخَأاَيَتْنَأٌِ

ْ
ىَنْمُي

ِفْيَّـسلٱَنِمِْزَرتَْحيْمَلَفاَساَمَعاَّـمَأَو١٠.ُهَلِّـبَقُيِلاَساَمَعِةَيْحِلِب
يفِهِبُهَبََرضَف،َبآوُيِدَيِبيِذَّـلٱ طَبِ

ْ
ِضْرَألٱَىلِإُهَءاَعْمَأَقَلَدَفِهِن

َعَبَشاَعِبَتَفُهوُخَأُياَشيِبَأَوُبآوُياَّـمَأَو.َتاَمَف،ِهْيَلَعِّـنَثُيَْملَو
لِغْنِمٌدِحاَوُهَدْنِعَفَقَوَو١١.يِرْكِبَنْب

ْ
:َلاَقَف،َبآوُيِناَم

َناَكَو١٢.َبآوُيَءاَرَوَف،َدُواَدِلَوُهْنَمَو،َبآوُيِبَّـُرسْنَم
يفُغَّـرَمَتَياَساَمَع يفِمَّـدلٱِ َّـنَأُلُجَّـرلٱىَأَراَّـَملَو.ِةَّـكِّـسلٱِطَسَوِ
حلٱَىلِإِةَّـكِّـسلٱَنِماَساَمَعَلَقَن،َنوُفِقَيِبْعَّـشلٱَّـلُك

ْ
ِلَْق

١٣.ُفِقَيِهْيَلِإُلِصَيْنَمَّـلُكَّـنَأىَأَراَّـَمل،ًابْوَثِهْيَلَعَحَرَطَو
َعَبَشِعاَبِّـتالَبآوُيَءاَرَوٍناَسْنِإُّلُكََربَعِةَّـكِّـسلٱِنَعَلِقُناَّـمَلَف
.»يِرْكِبِنْب

ص٢١:١٧ص١٣:٨ليئومص١و١٩:١٣و١٧:٢٥ص
:١٥ص١:٣٨كولم١و٨:١٨ص١:٣٣كولم١و١١:١١
٣:٢٧و٢:٢٣ص٢٦:٤٩ىّتم٣:٣٠و٢:١٣ص١٨
١٣ع٢:٥كولم١و

هنأامهنيبيرسلاقافتالابسحباَساَمَعِلُكِلَْملٱَلاَق
.)١٩:١٣(بآويلدبشيجلاسيئرريصي

نمكلملااومزالنيذلاناكاَذوَُهيَلاَجِرِيلْعَْمجٱ
.اذوهيلاجرنمطقفًامسقميلشروأىلإلاجلجلا

ًاريصقاسامعلكلملاهنّيعيذلالجألاناكٍماَّـيَأِةَثَالَث
شيجسيئرناكيذلانأاذوهيلهأقدصيملامبرو
.دوادشيجلًاسيئرراصمولاشبأ

بآويملكيملوبآوييخأ)٦ع(َياَشيِبَألُدُواَدَلاَق
ياشيبأتكسف.ًاسيئرىقبيبآوينأنسحتسيملهنأل
زهتنيناكيذلا)٧ع(هيخأةدايقببرحلاىلإبهذوًايتقو
.شيجلاةدايقىلإعجريلاسامعلتقلةصرف

.)٨:١٨رظنا()٧ع(ُةاَعُّسلٱَوَنوُدَّـالَْجلٱ
.)١٥:١٨(يفنوروكذملانويثجلامهامبرِلاَطْبَألٱ
لايمأةسمخدعُبىلعوميلشروأيلامش)٨ع(َنوُعْبِج

ثشوبشالاجرودوادلاجرنيبلاتقلااهبرقبناكواهنم
)١٧-٢:١٢(.

امدعبنيماينبيفًاشيجعمجناكْمُهَماَّـدُقاَساَمَعَءاَج
.ميلشروأىلإًاعجارناكواذوهيلاجرعمجناك

هعفرفدصقلابناكامبروهسفننملسناُفْيَّـسلٱَقَلَدْنٱ
هكسمأوهيلعملساسامعلباقامنيحوىرسيلاهديب
فيسلانماسامعزرتحيملفهلبّقيلىنميلاهديبهتيحلب
مالسوهبآويمالسنأقّدصوىرسيلابآويديبيذلا

يفبرحلامدلعجوهلتقواسامعببآويردغفيقيقح

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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همدبغّرمتياسامعكرتو)٢:٥كولم١(هيلعنيفوهتقطنم
.هلتقوعبشكاردإلياشيبأعمراسوقيرطلاطسويف

ناكاذإبجعال)١١ع(َدُواَدِلَوُهْنَمَوَبآوُيِبَّـُرسْنَم
نمكلذوهيلعوهنمودوادلوهنمنوفرعيالبعشلا
اذهبآويلوقلعلو.ةسايسلاوةسائرلايفبلقتلاةرثك
بآويةياغامأو.دوادلًانيمأنكيملاسامعنأىلإةراشإ
.دسحلايهفاسامعلتقيفةيقيقحلا

ملمهنألاسامعبعشيأ)١٢ع(َنوُفِقَيِبْعَّـشلٱَّـلُك
تلقُناملف.ًالدنجممهدئاقاوأرامنيحنولمعياذاماوفرعي

اوكرتبآويمالغمالكاوعمسولقحلاىلإاسامعةثج
.بآوياوعبتواسامع

يفََربَعَو١٤«٢٢-١٤ َلَبآَىلِإَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجِ
لٱِعيَِمجَوَةَكْعَمِتْيَبَو

ْ
.ُهَءاَرَوًاضْيَأاوُجَرَخَواوُعَمَتْجٱَف،َنيِّـِيريِب

يفُهوَُرصاَحَواوُءاَجَو١٥ َلْوَحًةََسْرتِماوُماَقَأَوَةَكْعَمِتْيَبَلَبآِ
ملٱ
يفْتَماَقَأَفِةَنيِدَْ حلٱِ

ْ
َبآوُيَعَمَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو،ِراَصِ

ٌةَميِكَحٌةَأَرْمٱِتَداَنَف١٦.ِروُّسلٱِطاَقْسِإِلْجَألَنوُبِرُْخياوُناَك
ملٱَنِم

اَنُهٰهَىلِإْمَّـدَقَتَبآوُيِلاوُلوُق.اوُعَمْسِا.اوُعَمْسِا:ِةَنيِدَْ
لَكُأَف
ِّـ
ملٱِتَلاَقَف،اَهْيَلِإَمَّـدَقَتَف١٧.َكَم

:َلاَقَف؟ُبآوُيَتْنَأَأ:ُةَأْرَْ
١٨.ٌعِماَساَنَأ:َلاَقَف.َكِتَمَأَمَالَكْعَمْسٱ:ُهَلْتَلاَقَف.َوُهاَنَأ
يفَنوُلَأْسَيًالاَؤُس:َنيِلِئاَقًالَّـوَأَنوُمَّـلَكَتَياوُناَك:ْتَلاَقَف .َلَبآِ
ِملاَسُماَنَأ١٩.اْوَهَتْنٱاوُناَكاَذَكٰهَو

َ
يفٌةَنيِمَأٌة َتْنَأ.َليِئاَْرسِإِ

يفًاّمُأَوًةَنيِدَمَتيِمُتْنَأٌبِلاَط ِمل.َليِئاَْرسِإِ
َ
َبيِصَنُعَلْبَتاَذا

ْنَأَوَعَلْبَأْنَأَياَشاَح!َياَشاَح:ُبآوُيَباَجَأَف٢٠؟ِّـبَّـرلٱ
َمِياَرْفَأِلَبَجْنِمًالُجَرَّـنَأل.َكِلٰذَكَسْيَلُرْمَألٱ٢١.َكِلْهُأ
ملٱَىلَعُهَدَيَعَفَريِرْكِبُنْبُعَبَشُهُمْسٱ

لَس.َدُواَدِكِلَْ
ِّـ
ُهوُم

ملٱِنَعَفَِرصْنَأَفُهَدْحَو
ملٱِتَلاَقَف.ِةَنيِدَْ

ُهُسْأَراَذَوُه:َبآوُيِلُةَأْرَْ
لُي
ْ
ملٱِتَتَأَف٢٢.ِروُّسلٱِنَعَكْيَلِإىَق

ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلِإُةَأْرَْ
لَأَأيِرْكِبِنْبَعَبَشَسْأَراوُعَطَقَفاَهِتَمْكِحِب

ْ
،َبآوُيَىلِإُهْوَق

لٱِبَبََرضَف
ْ
ملٱِنَعاوُفََرصْنٱَفِقوُب

.ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوُّلُكِةَنيِدَْ
ملٱَىلِإَميِلَشُروُأَىلِإَعَجَرَفُبآوُياَّـمَأَو

.»ِكِلَْ
:١٩كولم٢و١٥:٢٩كولم٢و١٥:٢٠كولم١و٢١:١٦ددع
١٤:١٦ص٢٠:١٠ةينثت١٤:٢ص٤:٢لايقزحو٣٢
١٦ع٢ع٢٤:٣٣عوشي٢٦:١٩ليئومص١و٢١:٣و
١ع١٦-٩:١٣ةعماجو

.ًادونجعمجيلليئارسإطابسأعيمجيفبآويربع
مايأدعبونويعجرميفحمقلالبآيهو)١٥ع(َلَبآ

سالفثلغتو)١٥:٢٠كولم١(ددهنباهيلعراغأبآوي
لبآاضيأتيمسوجرميناربعلابلبآو)١٥:٢٩كولم٢(
.)١٦:٤مايأ٢(هايملا

وأةراجحلاوبارتلانمةوثحوأًاطئاحًةَسَْرتِماوُماَقَأ
ةنيدملاروسنوبرضياوناكاهنمواهباورتتسيلباشخألا
.)٣٧:٣٣ءايعشإو١٩:٣٢كولم٢(

يفْتَماَقَأَف ىلعوروسلاهاجتةسرتملاتناكِراَصِْحلٱِ
.وّلعلابهتاواسم

ةنيدملايفرابتعااهلناك)١٤:٢()١٦ع(ٌةَميِكَحٌةَأَرْمٱ
.اهمالكعمسيلةنيدملاروسىلإمدقتذإًاضيأبآوياهربتعاو

يفَنوُلَأْسَي لبآلهأنأاهلوقنمجتنتسي)١٨ع(َلَبآِ
يأاهيفنولأسيسانلاناكفمهتمكحلنيروهشماوناك
ضارتعالالبقيالًاعنقمًابيصممهباوجناكواهلهأنوبلطي
ةضوافملابآويىلعبجيناكهنأةأرملاىنعمو.ةعجارملاوأ
نوقفتيمهنألمتحملانمهنألاهرصاحينألبقاهلهأعم
.هعم

ِملاَسُماَنَأ
َ
يأةنيدملانعةباينلابتملكت)١٩ع(ٌةَنيِمَأٌة

.ةنيمأةملاسمةنيدملانإ
يفًاّمُأَو نورجاهماهنمجرخذإمألثمةنيدملاَليِئاَْرسِإِ
.ةديدجًاندماوسسأو

ِمل
َ
ليئارسإندمنمةنيدملاتناكِّـبَّـرلٱَبيِصَنُعَلْبَتاَذا

مّلسبآويو.اهبرخيالنأبجيفاهلهألاهاطعأبرلاناكو
.اهلوقب

ىلإميارفألبجدتما)٢١ع(َمِياَرْفَأِلَبَجْنِمًالُجَر
:١ليئومص١(ميارفألبجنموًاينيماينبعبشناكفنيماينب
١(.

ركذ)٢٢ع(اَهِتَمْكِحِبِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلِإُةَأْرَْملٱِتَتَأَف
-٩:١٣ةعماج(هتمكحبةنيدمىّجنًاميكحًالجرةعماجلا
١٦(.

هلتقدعبواسامعاوعبتاوناكنيذلايأخلااوُفََرصْنٱَف
.هعماوعجرفبآويعماوتأنيذلادونجلاامأو.بآوياوعبت

،َليِئاَْرسِإِشْيَجِعيَِمجَىلَعُبآوُيَناَكَو٢٣«٢٥-٢٣
جلٱَىلَعَعاَداَيوَُهيُنْباَياَنَبَو

ْ
َىلَعُماَروُدَأَو٢٤،ِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال

جلٱ
ْ
،ًابِتاَكاَويِشَو٢٥،ًالِّـجَسُمَدوُليِخَأُنْبُطاَفاَشوَُهيَو،ِةَيْزِ
لٱَاْريِعَو٢٦،ِْنيَنِهاَكُراَثاَيِبَأَوُقوُداَصَو

ْ
ًانِهاَكَناَكًاضْيَأُِّيريِئاَي

.»َدُواَدِل
٢٣:٣٨ص٦-٤:٣كولم١و١٨-٨:١٦ص

دوادءارزوةيناثانهركُذ.)هريسفتو١٨-٨:١٦رظنا(
هعوجرومولاشبأىلعهراصتنادعبةيناثتسسأتهتكلممنأل
نإوهبصنميفتبثبآوينأانهظحالنف.ميلشروأىلإ
٤:٦كولم١(يف.ةيزجلاىلعمارودأناك.هلزعدواددارأ
كولم١(يفوريخستلاىلعناكيذلامارينودأركذ)٥:١٤و
نأنونظملاو.ةراجحلابمجُرذإمارودألتقركذ)١٢:١٨

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٥٤
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ماعبحرمايأىلإدوادمايأنميقبهنإومارينودأوهمارودأ
ناكهنألمتحملانمهنأريغ.فينوةنسنيعبرأةدميأ
ريخستلاو.بصنملاتاذبومسالاتاذبةثالثوأنانثا
ةراشإانهوةريخألادوادمايأيفأدتبابعشلادنعهوركملا
ىلعًالوأريخستلاناكامبرو.دادبتسالاوملظلالوخدىلإ
ايارسوهاذهاويشو.ليئارسإينبنيبنينكاسلانييناعنكلا

يأ)٨:١٨(دوادينببصنمدلقتانهاريعو)٨:١٧(يف
يفامكهينببقثينأردقيملدوادنألكلملاميدنناك
.لوألا

دئاوف
ىعدُيالناكميفهدوجوقفتي)١(»ميئللجر«١ع.١

ماصخلاودسحلاجيهي)٢(هيفبلطُيالنامزيفوهيلإ
)٣(لمعلاةجيتنىلإرظنلاوأقحلاىلإتافتلالانود
.لاهجلانمنوريثكهعموًاريخأكلهي
الةسائرلابحينم)١(»فيسلانمزرتحيملف«١٠ع.٢

لاملابحينم)٢(هنومواقيوهنودسحينيذلانمزرتحي
يفهقرغتيتلاتاوهشلاوخفلاوةبرجتلانمزرتحيال
الملاعلااذهتاّذلبحينم)٣(كالهلاوبطعلا
انلخدتال:نيلئاقبلطننأانيلعف.اهتكوشنمزرتحي
.ةبرجتيف
نيكستومالسلاتبلطاهنأل)١(»ةميكحةأرما«١٦ع.٣

لمأتلاوةضوافملاىلإسانلاتعداهنأل)٢(.بضغلا
نأردقتالاملتملساهنأل)٣(قحلاولدعلاوربصلاو
لجرلايأرفلاخياذهو.هنمدبالامتلبقوهمواقت
.ميئللا

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

يفٌعوُجَناَكَو١«٨-١ َدْعَبًةَنَس،َنيِنِسَثَالَثَدُواَدِماَّـيَأِ
َلُواَشِلْجَألَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَف.ِّـبَّـرلٱَهْجَوُدُواَدَبَلَطَف.ٍةَنَس
جلٱَلَتَقُهَّـنَأل،ِءاَمِّـدلٱِتْيَبِلْجَألَو

ْ
جلٱَو(٢.َنيِّـيِنوُعْبِ

ْ
َنوُّيِنوُعْبِ

َفَلَحْدَقَو،َنيِّـيِروُمَألٱاَياَقَبْنِمْلَبَليِئاَْرسِإيِنَبْنِماوُسْيَل
َهل
ُ
َىلَعِهَِتْريَغِلْجَألْمُهَلُتْقَيْنَأُلُواَشَبَلَطَو،َليِئاَْرسِإوُنَبْم
ملٱاَعَدَف٣)اَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإيِنَب

جلٱُكِلَْ
ْ
َهلَلاَقَوَنيِّـيِنوُعْبِ

ُ
:ْم

َلاَقَف٤؟ِّـبَّـرلٱَبيِصَناوُكِراَبُتَفُرِّـفَكُأاَذاَمِبَوْمُكَلُلَعْفَأاَذاَم
جلٱُهَل

ْ
ضِفاَنَلَسْيَل:َنوُّيِنوُعْبِ

َدْنِعَالَوَلُواَشَدْنِعٌبَهَذَالَوٌةَّـ
يفًادَحَأَتيِمُنْنَأاَنَلَسْيَلَو،ِهِتْيَب اَمْهَم:َلاَقَف.َليِئاَْرسِإِ
لُق
ْ

لِلاوُلاَقَف٥.ْمُكَلُهُلَعْفَأْمُت
ْ
يِذَّـلٱَواَناَنْفَأيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱ:ِكِلَم

يفَميِقُنَالْيَكِلاَنَديِبُيِلاَنْيَلَعَرَمآَت ٦،َليِئاَْرسِإِموُُختِّـلُكِ

لَف
ْ
يفِّـبَّـرلِلْمُهَبِلْصَنَفِهيِنَبْنِمٍلاَجِرَةَعْبَسَطْعُن َلُواَشِةَعْبِجِ
ملٱَلاَقَف.ِّـبَّـرلٱِراَتُْخم

ملٱَقَفْشَأَو٧.يِطْعُأاَنَأ:ُكِلَْ
َىلَعُكِلَْ

يِتَّـلٱِّـبَّـرلٱِنيِمَيِلْجَأْنِمَلُواَشِنْبَناَثاَنوُيِنْبَثَشوُبيِفَم
ملٱَذَخَأَف٨.َلُواَشِنْبَناَثاَنوُيَوَدُواَدَْنيَب

ِةَنْبٱَةَفْصِرْيَنْبٱُكِلَْ
ِينوُمْرَأ:َلُواَشِلاَمُْهتَدَلَوِنْيَذَّـللٱَةَّـيَأ

َ
َلاَكيِميِنَبَو،َثَشوُبيِفَمَو

خلٱَلُواَشِةَنْبٱ
ْ
َيَّـالِزْرَبِنْبَليِئِرْدَعِلْمُْهتَدَلَوَنيِذَّـلٱَةَسَْم

ملٱ
»ِّـِيلوُحَْ
٩:٣عوشي٢٧:٢١ددع٤٢:٥و٢٦:١و١٢:١٠نيوكت
:٢٨ليئومص١و٧:٢ةينثتو١٦-٣٤:١١جورخ٢٠-١٥و
١ع٣٢و٣٥:٣١ددع٢٦:١٩ليئومص١و٢٠:١٩ص٣
٩:١٠و٤:٤ص١:٢٤ليئومص١و٢٥:٤ددع
٣:٧ص٢٣:١٨و١٧-٢٠:١٢و١٨:٣ليئومص١و
١٩:١٦كولم١و

دعبناكعوجلااذهنأةرورضلانمسيلٌعوُجَناَك
لبقناكهنأنظُيو.قباسلاحاحصألايفةروكذملاثداوحلا
دوادلينيماينبلايعمشلوقيفنإو)١٥ص(مولاشبأةنتف
ينبنمةعبسلالاجرلاىلإةراشإ)١٦:٧(»ءامدلالجراي«
امركذو.مهولتقيلنيينوعبجللدوادمهملسنيذلالواش
نينسلامئاليناثانويولواشماظعنفدوهلمعلواشناك
لديف)٧ع(ثشوبيفمركذامأو.دوادكلمنمىلوألا
نمو.)٩ص(يفروكذملادعبناكعوجلااذهنأىلع
باتكلاو)١٧:١كولم١(همدعوأرطملاةلقعوجلابابسأ
هبعشاياطخببسبوبرلانمرطملاسابحنانأانملعي
بلطكلذلو)٣٦و٨:٣٥كولم١و٢٠-٢٦:١٨نييوال(
يهامفرعيلبرلاىلإهتالصهّجويأبرلاهجودواد
.اهوكرتيواهنعاوبوتيلمهاياطخ

نيذلانماونوكيملًاسانأهللاعّوجاذاملَلُواَشِلْجَأل
يففلحلااوفلاخنيذلانمالوميدقلايفنيينوعبجللاوفلح
بعشلانإ)١(ضارتعالااذهىلعباوجلاو.لواشنامز
ليئارسإبعشامأوسانأدلويوسانأتوميدحاوبعش
بعشلاوبعشلابئانكلملانإ)٢(نرقدعبًانرقىقبيف
هتسايسنمنوديفتسيوةئيسلاكلملاةسايسبنوبقاعي
ىلإاوأطخأدوادمايأيفبعشلانأامبر)٣(ةحلاصلا
ببسببرلابيدأتاوقحتسافمهريغوأنيينوعبجلا

.لواشاياطخنعًالضفمهاياطخ
لتقو)٢:١٢(يفنوعبجيفليقامرظناَنيِّـيِنوُعْبِْجلٱ
.انهالإًاروكذمسيلنيينوعبجلالواش

نييبوحنيينوعبجلاناك)٢ع(َنيِّـيِروُمَألٱاَياَقَبْنِم
ًانايحأقلطُيريخألامسالاوًاضيأنييرومأو)١١:١٩عوشي(
ىلعنويرومألاناكو.لامجإلابنيلوألاضرألاناكسىلع
يبرغمهنموقرشلايفمهنملابجلايفنينكاسلاصاخعون

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ص(عوشييفروكذمنيينوعبجللعوشيفلحو.ندرألا
٩(.

لهجنعتناكاهنكلوةريغلواشلناكِهِتَْريَغِلْجَأل
)١٨-٢٠:١٦ةينثت(نييناعنكلالتقببرلاةيصوىعارهنإف
ءاسؤرلاوعوشيناكو.نوعبجلهألعوشيفلحعاريملو
.مهوعدخدقنيينوعبجلاناكنإونيلوؤسم

اناياطخيّطغأاذامبيلصألاىنعملاو)٣ع(ُرِّـفَكُأاَذاَمِب
.دعباميفاهيلإهللارظنيالواهيلإاورظنتالف

دوادناك.ليئارسإبعشيأِّـبَّـرلٱَبيِصَناوُكِراَبُتَف
هنأجتنتسافنيينوعبجلاببسبوهعوجلانأبرلانمملع
يأةكربمهاضرنوكينيينثوءابرغاوناكنإومهاضرأاذإ

.ليئارسإىلعبرلانمةكربلًاببس
ًالوبقملتقلانعيلاملاضيوعتلاناكخلاٌةَّـضِفاَنَلَسْيَل

نييقرشلاضعبدنعمويلالوبقموهوءامدقلاضعبدنع
طحيهنأل)٣٢و٣٥:٣١ددع(برلاةعيرشيفعونممهنكلو
.ريقفلاوينغلانيبزّيميوناسنإلاةايحةميق

يفًادَحَأَتيِمُنْنَأاَنَلَسْيَلَو ةراشإمهلوقيفَليِئاَْرسِإِ
نأمهلسيلفليئارسإبعشنماوسيلوءابرغمهنأىلإ
ةعبسددعلاو.كلملاقوقحنمكلذلبدحألتقاوبلطي
ةحيبذيهوةياغلامئالي)٢٩و٢٣:١ددع(سدقمددع
.لواشةئيطخنعرفكتلبرلل

مهثثجاوبلصمثًالوأمهولتقامبر)٦ع(ِّـبَّـرلِلْمُهَبِلْصَن
.)٢٥:٤ددع(اهوقلعوأ

يف ناكلواشةئيطختناكةئيطخلانأامبَلُواَشِةَعْبِجِ
.هتنيدميفصاصقلااذهنوكينأقفاوملانم

ةئيطختناكةئيطخلانأىلإكلذباوراشأِّـبَّـرلٱِراَتُْخم
امممظعأًاباقعتبجوتسافهحيسموأبرلاراتخموهوكلملا
.طقفبعشلادحأةئيطختناكول

نمسيلهيلعقفشأ)٧ع(َناَثاَنوُيِنْبَثَشوُبيِفَم
امهنيبيتلابرلانيميلجأنملبطقفناثانويهيبألجأ
أطخأامكأطخأوهفلحبثنحناكلتقُيلهمّلسولفًاضيأ
.نيينوعبجللفلحلاهتفلاخميفلواش

ثشوبيفمو)٣:٧(لواشةيّرستناك)٨ع(َةَفْصِر
.ناثانوينبثشوبيفمريغاهنبا

باوصلاوطلغمسالااذهنأكشالَلاَكيِميِنَبَو
خسنلانمنيتخسنيفىرتامك)١٨:١٩ليئومص١(بريم
ليئردعةأرمابريمنأدوهيلاريسفتو.ةميدقلاةيناربعلا
.مهتبرلاكيماهتخأودالوألاتدلو

جلٱِدَيَىلِإْمُهَمَّـلَسَو٩«١٤-٩
ْ
َىلَعْمُهوُبَلَصَفَنيِّـيِنوُعْبِ

جلٱ
ْ

يفاوُلِتُقَوًاعَمُةَعْبَّـسلٱَطَقَسَف.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِلََب حلٱِماَّـيَأِ
ْ
ِداََص

يف ِهلَّـوَأِ
َ
يفا َةَّـيَأُةَنْبٱُةَفْصِرْتَذَخَأَف١٠ِ.ريِعَّـشلٱِداَصَحِءاَدِتْبٱِ

حلٱِءاَدِتْبٱِنِمِرْخَّـصلٱَىلَعاَهِسْفَنِلُهْتَشَرَفَوًاحْسِم
ْ
ىَّـتَحِداََص

ملٱَّـبَصْنٱ
ُلِزْنَتِءاَمَّـسلٱَروُيُطْعَدَتَْملَو،ِءاَمَّـسلٱَنِمْمِهْيَلَعُءاَْ

حلٱِتاَناَوَيَحَالَوًاراََهنْمِهْيَلَع
ْ
اَمِبُدُواَدَِربْخُأَف١١.ًالْيَلِلَْق

َذَخَأَوُدُواَدَبَهَذَف١٢.َلُواَشُةَّـيِّـُرسَةَّـيَأُةَنْبٱُةَفْصِرْتَلَعَف
لِجِشيِباَيِلْهَأْنِمِهِنْبٱَناَثاَنوُيَماَظِعَوَلُواَشَماَظِع

ْ
َداَع

اَمُهَقَّـلَعُثْيَح،َناَشِتْيَبِعِراَشْنِماَهوُِقَرسَنيِذَّـلٱ
لٱ
ْ
لٱَبََرضَمْوَيَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
يفَلُواَشَنوُّيِنيِطْسِلِف لِجِ

ْ
١٣.َعوُب

اوُعََمجَو،ِهِنْبٱَناَثاَنوُيَماَظِعَوَلُواَشَماَظِعَكاَنُهْنِمَدَعْصَأَف
ملٱَماَظِع

يفِهِنْبٱَناَثاَنوُيَوَلُواَشَماَظِعاوُنَفَدَو١٤،َنيِبوُلْصَْ ِ
يفَنيِماَيْنِبِضْرَأ يفَعَلْيَصِ اَمَّـلُكاوُلِمَعَو،ِهيِبَأَسْيَقِْربَقِ
ملٱِهِبَرَمَأ

.»ِضْرَألٱِلْجَأْنِمُهللاٱَباَجَتْسٱَكِلٰذَدْعَبَو.ُكِلَْ
٤٦و١٧:٤٤ليئومص١و٢١:٢٣ةينثت٣٢و٩:٣١جورخ
٣١:١٠ليئومص١و١٧:١١عوشي١٣-٣١:١١ليئومص١و
:٧عوشيو٢٤:٢٥ص١٨:٢٨عوشي٣١:٤ليئومص١و
٢٦

وألوليأىلإرايأرهشنميأِريِعَّـشلٱِداَصَحِءاَدِتْبٱ
ريزغلارطملاناكفمهيلعءاملاّبصناىتحلوألانيرشت
.تلبُقدقةحيبذلاوىهتنادقعوجلانأبرلانمةمالع

.)٤٦و١٧:٤٤ليئومص١رظنا()١٠ع(ِءاَمَّـسلٱَروُيُط
رويطللةثجلاميلستونفدالبتوملابئاصملامظعأنم
.شوحولاو

ىلعهكّرحامو)١٢ع(َلُواَشَماَظِعَذَخَأَوُدُواَدَبَهَذَف
.ةفصرهتلعفاموهكلذ

١٣-٣١:١١ليئومص١رظنا(َداَعْلِجِشيِباَيِلْهَأْنِم
.)٧-٢:٤ليئومص٢و

ناشتيبروس)٣١:١٠ليئومص١(يفَناَشِتْيَبِعِراَش
وأةحاسلادنعوبابلادنعةنيدملالخادوروسلاىلعيأ
:٨ايمحن٣٢:٦مايأ٢(عامتجالاورورملاناكموهوعراشلا
ناسيبيه)٣٠:١٠ليئومص١(ناشتيبو.)٣:١٦و١
.ندرألارهنيبرغلايمأةسمخدعبىلعةيلاحلا

يف يفَعَلْيَصِ نميهولوهجماهعقوم)١٤ع(َسْيَقِْربَقِ
رمأبانهتنفُدهنأموهفملاو.)١٨:٢٨عوشي(نيماينبندم
.ًاضيأنيبولصملاماظعوناثانويولواشماظعدواد

باجتساوةحيبذلالبقِضْرَألٱِلْجَأْنِمُهللاٱَباَجَتْسٱ
.)٢٤:٢٥(عوجلاىهتنافرطملالسرأوةالصلل

لٱَْنيَبٌبْرَحًاضْيَأْتَناَكَو١٥«٢٢-١٥
ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱاوُبَراَحَوُهَعَمُهُديِبَعَوُدُواَدَرَدَحْنٱَف،َليِئاَْرسِإَو
ْ
،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ُنْزَوَو،اَفاَرِدَالْوَأْنِميِذَّـلٱُبوُنَبيِبْشِيَو١٦.ُدُواَداَيْعَأَف
ْنَأَرَكَتْفٱ،ًاديِدَجَدَّـلَقَتْدَقَوٍساَحُنِلِقاَشِةَئِمُثَالَثِهِْحمُر
َبََرضَفَةَيوَُرصُنْبٱُياَشيِبَأُهَدَجْنَأَف١٧.َدُواَدَلُتْقَي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٥٦
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لٱ
ْ
َال:َنيِلِئاَقُهَلَدُواَدُلاَجِرَفَلَحٍذِئَنيِح.ُهَلَتَقَوَّـيِنيِطْسِلِف
َخت
ْ
حلٱَىلِإاَنَعَمًاضْيَأُجُر

ْ
طُتَالَو،ِبَْر

ْ
١٨.َليِئاَْرسِإَجاَِرسُئِف

يفٌبْرَحًاضْيَأْتَناَكَكِلٰذَدْعَبَّـمُث لٱَعَمَبوُجِ
ْ
.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

حلٱُياَكْبَسٍذِئَنيِح
ْ
.اَفاَرِدَالْوَأْنِمَوُهيِذَّـلٱَفاَسَلَتَقُِّيشُو

يفٌبْرَحًاضْيَأْتَناَكَّـمُث١٩ لٱَعَمَبوُجِ
ْ
.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

حلَأَف
ْ
لٱَميِجَرُأيِرْعَيُنْبُناَنَا

ْ
لُجَلَتَقُّيِمْحَلَتْيَب

ْ
جلٱَتاَي

ْ
،َّـيِّـَت

ٌبْرَحًاضْيَأْتَناَكَو٢٠.َنيِجاَّـسَّـنلٱِلْوَنَكِهِْحمُرُةاَنَقْتَناَكَو
يف لٱَليِوَطٌلُجَرَناَكَو،َّـتَجِ

ْ
ِهْيَدَيْنِمٍّلُكُعِباَصَأِةَماَق

)َنوُْرشِعَوٌعَبْرَأاَهُدَدَع(ٌّتِسِهْيَلْجِرْنِمٍّلُكُعِباَصَأَو،ٌّتِس
ُنْبُناَثاَنوُيُهَبََرضَليِئاَْرسِإََّـريَعاَّـَملَو٢١.اَفاَرِلَدِلُوًاضْيَأَوُهَو
يفاَفاَرِلاوُدِلُوُةَعَبْرَألٱِءَالُؤٰه٢٢.َدُواَديِخَأىَعْمَش َّـتَجِ

.»ِهِديِبَعِدَيِبَوَدُواَدِدَيِباوُطَقَسَو
عوشيو٢٨و١٣:٢٢ددعو٢٢-١٨ع٢٥-٥:١٧ص
كولم١و٢٢:٢٩ص١٨:٣ص١٠-٢٠:٦ص١٥:١٤
٢٧:١١و١١:٢٩مايأ١و٨-٢٠:٤مايأ١و١١:٣٦
٢٠:٨مايأ١و١٨و١٦ع١٧:٧ليئومص١و

ركذهيفو.هقبسامبلصفلااذهنومضملةقالعال
ع(يفًاضيأةملكو.ةروهشملامهلامعأودوادةربابجضعب
.ةلوهجمةنيرقىلإعجرت)١٥
.نيينيطسلفلالهسىلإاذوهيلابجنمُدُواَدَرَدَحْنٱ
.فيرعتلالأبافارلايأافارهةيناربعلاب)١٦ع(اَفاَرِدَالْوَأ

سنجمسالبملعمساتسيلةملكلاهذهنأنظُي
نونظيتجةنيدمنموروهشمرابجهنأامبورابجلاهانعمو
هدالوأناكف)١٧ليئومص١(دوادهلتقيذلاتايلجهنأ
.مهيبألثمةربابج)٢٢ع(ةعبرألا

فصنهنزووهحمرنانسيأِلِقاَشِةَئِمُثَالَثِهِْحمُرُنْزَوَو
لطروحنيأ)١٧:٧ليئومص١(تايلجحمرنانسنزو
.تامارغويلكةعبرأوأفصنو

ًافيسدلقتهنأيأفيسةظفلمهضعبردقيًاديِدَجَدَّـلَقَت
ديدجبةمجرتملاةيناربعلا»هشدح«ةملكلانأنظيو.ًاديدج
.حالسلانمعونوأةلآمسايه

.)١٥ع(ايعأدقهنأظحالهنألَدُواَدَلُتْقَيْنَأَرَكَتْفٱ
يفجارسلادوجو)١٧ع(َليِئاَْرسِإَجاَِرسُئِفْطُتَالَو
نمهولخىلعلديهؤافطإوهيفناكسدوجوىلعلديتيب
اذإفمهءاجروليئارسإجارسدوادناكو.هبارخوناكسلا

تناكةثداحلاهذهنأرهاظلاو.اهلكةكلمملاتطقسطقس
.ًاكلمراصامدعب

يفٌبْرَح مايأ١(يفيهولوهجماهعقوم)١٨ع(َبوُجِ
ليق)١٩ع(يفو.يافسينيطسلفلامساو.رزاج)٢٠:٤
مايأ١(يفو.يمحلتيبلاميجرأيرعينباناكناناحلأنأ
ليقو.تايلجلتقهنإانهليقو.يمحلروعايهنأ)٢٠:٥

قفوننأردقنالو.تايلجاخألتقهنأ)٢٠:٥مايأ١(يف
ةيلصألاةخسنلانأىفخيالو.ةفلتخملالاوقألاهذهنيب
نودهتجيخاسنلاناكوةميدقخسنالإاندنعسيلوةدوقفم
ملمهنأبيجعلارمألاو.ةباتكلاطبضيفيلكلاداهتجالا
وأميلعتلاسمياميفاوطلغيملوًادجًاردانالإاوطلغي

سانأءامسأيفوماقرألايفمهتاطلغرثكأو.خيراتلارهوج
امراصتخالابركذنكلذةلثمأنمو.ةلوهجمنكامأونيلوهجم
:يتأي

ميجرأةيناربعلابةملكلاهذهونيجاسنةملك١٩رخآيف
نبناناحلاىلإةباتكلابلصواندنعخسانلانأرهاظلاو
يلاتلارطسلايفميجرأةملكىلعهرظنعقوفرطسيرعي
عبرأ)١٩ع(يفةيناربعلابو.يرعيةملكدعبًاوهساهبتكف
)٢٠:٥مايأ١(يفو.تايلج.يمحلتيبةمجرتمتاملك
نيلوقلانيبقرفلاو.تايلجاخأيمحلةمجرتمتاملكعبرأ
امهيأمكحنردقنالو.طقفدحاوفرحنييناربعلا
يذلاريغرخآًاتايلجنوكيتايلجلتقانلقاذإو.باوصلا
.دوادهلتق

دئاوف
.يحورويدسجناعونعوجلا»عوجناك«١ع.١

.ريخلكردصمهللانعداعتبالاوهيحورلاعوجلاو
ةهجنمعايجودسجلاةهجنمىعابشنوريثكو
.عايجمهنأنورديالمهوسفنلا
.ةالصلاىلعهلمحعوجلا.»برلاهجودوادبلط«.٢

نمو.برلاهجوبلطييحورلاهعوجبرعشينمو
ينيدلاميلعتلاحاجنمدعوةسينكلايففعضبرعشي
هللاىلإئجتلينأهيلعةكلمملايفةيحورلاةايحلارخأتو
هنوبلطينيذللسودقلاهحورحنميهللاو.ةالصلاب
ةبولطملاةمدخلامهيرُيوةئيطخلاىلعسانلاتكبيف
.مهنم
ملةئيطخليئارسإينبىلعناك»لواشلجألوه«.٣

نيهئاتمهنأنوفرعيالًاليلنيهئاتلاكاوناكفاهوفرعي
.اهبرعشينمتاوهسلا.سمشلامهيلعقرشتىتح
.ينئربأةرتتسملااياطخلانم
نوموهوملاةربابجلا)١(عاونأةربابجلا»افاردالوأ«١٦ع.٤

نوفاخيوتابجاولامامتإنوبعصتسيسانلاضعبنأل
يتلاتابوعصلاهذهنكلوتاقيضلاوبراجتلانم
ةربابج)٢(اهيلإمدقتنامدنعلوزتاهنمفاخن
برشوءايربكلاولسكلاوتاذلاةبحموعمطلا،اياطخلا
ةربابجلاطقس.ملظلاوةرماقملاوةحابقلاوتاركسملا
فالتخاىلعانتربابجوهديبعيديأودواددينع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يديأوحيسملاعوسيانبردينعطقستاهعاونأ
.هبنينمؤملا
ءيضي)١(ملاعلارونعوسي»ليئرسإجارس«١٧ع.٥

انأطخأاذإف)٥:١٦ىّتم(هبنينمؤملاةطساوبعوسي
ءافطإكوهتابجاولامامتإنعانريصقتوأاناياطخف
عنمورفكلابرونلاءافطإنودصقينيريثكنإ)٢(رونلا
ميلعتلاوةئيسلالامعألابوسدقملاباتكلاةعلاطم
ةليبقلكنمهلكملاعللرونلااذهنإ)٣(دسافلا
ريصيملاعلارونأفطنااذإو.رونلاانأفطأدقاذإف.ناسلو
البوةبحمالبوحرفالبوناكسالببرختيبكملاعلا
.ريخلانمءيش

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هبتك.ًابيرقترشعنماثلارومزملاسفنوهديشنلااذهنإ
الهئادعألكيديأنمبرلاهيفهذقنأيذلامويلايفدواد
هيفيذلانماثلاحاحصألادعبىرجاذهو.لواشاميس
يداحلاحاحصألالبقناكهنأحجرألاو.هتاراصتناركذ
اذهيفنألاهبقاوعوهتئيطخربخيهيفأدتبايذلارشع
هلامكوبرلاقرطهظفحوهيديةراهطوهّربركذيديشنلا
يداحلارومزملانعديشنلااذهفلتخيف)٢٥-٢١ع(هيدل
.ةرفغملابلطوهتئيطخبفرتعاهيفيذلانيسمخلاو

يفِديِشَّـنلٱاَذٰهِمَالَكِبَّـبَّـرلٱُدُواَدَمَّـلَكَو١«٤-١ لٱِ
ْ
ِمْوَي

،َلُواَشِدَيْنِمَوِهِئاَدْعَأِّـلُكيِدْيَأْنِمُّبَّـرلٱِهيِفُهَذَقْنَأيِذَّـلٱ
ِهِبِيتَرْخَصُهٰلِإ٣،يِذِقْنُمَويِنْصِحَوِيتَرْخَصُّبَّـرلَا:َلاَقَف٢
لَم.ِيصَالَخُنْرَقَوِيسْرُت.يِمَتْحَأ

ْ
لَُخم.ِيصاَنَمَويِإَج

ِّـ
،ِيص

لُّظلٱَنِم
ْ
لَُختِم

ِّـ
حلٱَّـبَّـرلٱوُعْدَأ٤.يِنُص

ْ
ْنِمُصَّـلََختَأَفَديَِم

.»يِئاَدْعَأ
ليئومص١و٣١:٣٠ةينثتو١٥:١جورخ٥٠-١٨:٢رومزم
٣٧و٣٢:٤ةينثت٧١:٣و٣١:٣رومزمو٢٤:٢و٢٣:٢٥
:٣٣ةينثت٣٣:٢٩ةينثتو١٥:١نيوكتو٢:٢ليئومص١و
٩٦:٤و٤٨:١رومزم٩:٩رومزم١:١٩اقولو١٧

ناكهنألطقفلواشركذيهئادعأنمَلُواَشِدَيْنِمَو
.شرعلاأوبتوهنمصلخهنأةجيتنلاتناكومهمظعأ

ىلإريشتةريثكتاهيبشتديشنلايفِيتَرْخَصُّبَّـرلَا
ليئومص١(يفةرخصلاىلإلواشنمهبرهاميسالوهبورح
)٢٩و١٩و٢٣:١٤ليئومص١(يفنوصحلاو)٢٨و٢٣:٢٥
.)٢٤:٢ليئومص١(يفلوعولاروخصو

هللاةوقىلإريشتةرخصلا.يترخصيهلإوأِيتَرْخَصُهٰلِإ
.ةرخص.ةوقلاتاجردظحال.هّريغتمدعوهتنامأو
.)٢:٢ليئومص١و٣٧و٣٢:٤ةينثت(هللا.نصح

.١٥:١نيوكت(ميهاربإلهللادعورظناِيسْرُت
ريدقلاوههللاو.ةردقلاىلإريشينرقلاِيصَالَخُنْرَق
.)٣٣:١٧ةينثت(هصلخيذلا

ةدحاوةرمهاعدهنأكبرلااعدهنإلوقيالَّـبَّـرلٱوُعْدَأ
ءاعدداتعموهوماودلاىلعهوعدييأهوعديهنإلب.طقف
.برلا

ملٱَجاَوْمَأَّـنَأل٥«٧-٥
هلٱُلوُيُس.يِنْتَفَنَتْكٱِتْوَْ

َْ
ِكَال

هلٱُلاَبِح٦.يِنْتَعَزْفَأ
َْ
ملٱُكُُرش.ِيبْتَطاَحَأِةَيِوا

ِتْوَْ
يف٧.يِنْتَباَصَأ ،ُتْخََرصيِٰهلِإَىلِإَوَّـبَّـرلٱُتْوَعَديِقيِضِ
.»ِهْيَنُذُأَلَخَديِخاَُرصَوِيتْوَصِهِلَكْيَهْنِمَعِمَسَف
:١١٦رومزم١٥و٦٩:١٤رومزم٢:٣نانويو٦٣:٤رومزم
١٢٠:١و١١٦:٤رومزم٣

ليحلاراطخأاهضعبناكو.لويسوجاومأبراطخألاهّبش
.تاومألاناكميهةيواهلاو.كُُرشولابحباههبشفشغلاو

.هنكسمءامسلانميأِهِلَكْيَهْنِمَعِمَسَف

ُسُسُأ.ْتَشَعَتْرٱَوُضْرَألٱِتَّـَجتْرٱَف٨«١٦-٨
ٌناَخُدَدِعَص٩.َبِضَغُهَّـنَأل،ْتَّـَجتْرٱَوْتَدَعَتْرٱِتاَواَمَّـسلٱ
َأَطْأَط١٠.ُهْنِمْتَلَعَتْشٱٌرَْمج.ْتَلَكَأِهِمَفْنِمٌراَنَو،ِهِفْنَأْنِم
َحتٌباَبَضَوَلَزَنَوِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
ٍبوُرَكَىلَعَبِكَر١١.ِهْيَلْجِرَت

لُّظلٱَلَعَج١٢.ِحيِّـرلٱِةَحِنْجَأَىلَعَيِئُرَو،َراَطَو
ْ
ُهَلْوَحَةَم

لٱَمَالَظَوًةَعِّـمَجَتُمًاهاَيِم،ٍتَّـالَظَم
ْ
ِعاَعُّشلٱَنِم١٣.ِماَمَغ

،ِتاَواَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱَدَعْرَأ١٤.ٍراَنُرَْمجْتَلَعَتْشٱُهَماَّـدُق
لٱَو
ْ
ًاقْرَب،ْمُهَتَّـتَشَفًاماَهِسَلَسْرَأ١٥.ُهَتْوَصىَطْعَأُِّيلَع

لٱُقاَمْعَأْتَرَهَظَف١٦.ْمُهَجَعْزَأَف
ْ
ُسُسُأْتَفَشَكْنٱَو،ِرْحَب

ملٱ
.»ِهِفْنَأِحيِرِةَمْسَنْنِم،ِّـبَّـرلٱِرْجَزْنِمِةَنوُكْسَْ
١٢:٢٩نييناربعو٢٦:١١بويأ٩٧:٤رومزمو٥:٤ةاضق
موحانو٩٧:٢رومزمو٨:١٢كولم١و١٩:١٦جورخ١٣ع
بويأ٩ع٣٦:٢٩بويأ١٠٤:٣رومزم٦:٢ص١:٣
١٠:١٠عوشيو٣٢:٢٣ةينثت٢٩:٣رومزمو٥-٣٧:٢
١:٤موحانو١٥:٨جورخ٧:١٠ليئومص١و

ًافيخمًاميظعًاءونلصفلااذهبفصوُضْرَألٱِتَّـَجتْرٱ
لوزنربخرظنا.مامغلاوحايرلاوقوربلاودوعرلاهيفركذ
نمسيلو)١٨-١٩:١٦جورخ(ءانيسلبجىلعبرحلا
يقيقحءونةطساوبدوادصّلخدقبرلانوكينأةرورضلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ظافلأبهلالجوهللاةردقفصيزاجمانهمالكلانأل
.ةيروصتةيرعشتاهيبشتو

اهيلعةمئاقتاومسلانأل.لابجلاِتاَواَمَّـسلٱُسُسُأ
:٢٦بويأ(تاومسلاةدمعأبويألاق.رهاظلابسح
١١(.

تاهيبشتوةيرشبظافلأبفصوِهِفْنَأْنِمٌناَخُدَدِعَص
زمررانلاو.)٤١:٢٠بويأ(هئادعأىلعهللابضغةموهفم
:١٢نييناربع٩٧:٣رومزم٣٢:٢٢ةينثت(هللابضغىلإ
٢٩(.

:١٠٤رومزم(هتبكرمباحسلا)١٠ع(ِتاَواَمَّـسلٱَأَطْأَط
ىلعلزنامك.هدبعذقنيللزنامنيحتاومسلاأطأطف)٣
ملاعلايفهتوقرهظُيلهللالزني)١٩:١٦جورخ(ءانيسلبج
ىلإريشيبابضلاو)٦٤:١ءايعشإ١٨:٢١و١١:٧نيوكت(
رومزم(ةميقتسماهلكاهنأريغاهمهفننأردقناليتلاهقرط
٩٧:٢(.

ناكو.ميبوركةيناربعلاببوركعمجو)١١ع(ٍبوُرَك
سدقيفعامتجالاةميخيفتوباتلاءاطغىلعنابورك
نيبنمءاطغلاىلعنمىسومعمهللاملكتو.سادقألا
نومدخينيذلاةكئالملاىلإزمرتنيبوركلاتناكو.نيبوركلا
هنكسمعامتجالاةميخيفميبوركلاىلعهللاسلج.هللا
ذقنيلىتأامدنعبوركىلعبكرو)٦:٢ليئومص٢(
.هدبع

خلاّفهو)١٨:١٠رومزم(يفِحيِّـرلٱِةَحِنْجَأَىلَعَيِئُرَو
.اهبوبهتوصعمُساذإحيرلاتفهو.هريسيفعرسأيأ

يأهايملاةريثكلامامغلاوةظفللايه)١٢ع(ٍتَّـالَظَم
نمىرُيالامكاهئارونمبرلاىرُيالفةكشاحهايم
.ةلظميفنكاسلاجراخلا

جرختيتلاقوربلاىلإةراشإ)١٣ع(ُهَماَّـدُقِعاَعُّشلٱَنِم
.ةباحسلانم

لكهلإهنوكليلعلاهللاىمستُهَتْوَصىَطْعَأُِّيلَعْلٱَو
توصدوعرلاو)٢٢-١٤:١٨نيوكت(لكلاقوفوضرألا
.هللا

هصلخودوادءادعأوهءادعأتّتش)١٥ع(ْمُهَتَّـتَشَف
كولمو)١٤:٢٤جورخ(نييرصملاجعزأامك.مهنم
)٤:١٥ةاضق(ارسيسو)١٠:١٠عوشي(نييرومألا
.)٧:١٠ليئومص١(ليئومصدهعىلعنيينيطسلفلاو

عاطأوهبربرحبلافرتعا)١٦ع(ِرْحَبْلٱُقاَمْعَأْتَرَهَظ
ليلجلارحبوليئارسإونبهربعامدنعرمحألارحبلاك.همالك
.)٨:٢٦ىّتم(عوسيهرهتناامنيح

لٱَنِمَلَسْرَأ١٧«٢١-١٧
ْ
ٍهاَيِمْنِميِنَلَشَن.ِينَذَخَأَفَىلُع

لٱَيِّـوُدَعْنِمِينَذَقْنَأ١٨.ٍَةريِثَك
ْ
ىَوْقَأْمَُّـهنَألَّـِيضِغْبُمْنِم،ِّـيِوَق

يفِينوُباَصَأ١٩.يِّـنِم ٢٠.يِدَنَسُّبَّـرلٱَناَكَويِتَّـيِلَبِمْوَيِ
يِنُئِفاَكُي٢١.ِيبَّـُرسُهَّـنَأليِنَصَّـلَخ.ِبْحُّرلٱَىلِإيِنَجَرْخَأ
.»َّـَيلَعُّدُرَيَّـيَدَيِةَراَهَطَبَسَح.يِّـرِبَبَسَحُّبَّـرلٱ

٣١:٨رومزم٢٣:٤رومزم٢:١٠جورخ١٤٤:٧رومزم
٨:٣٢كولم١و٢٦:٢٣ليئومص١و١٥:٢٦ص١١٨:٥و
٢٤:٤رومزم

.دوادصلخيلىلعلانمهديّدمهنأكَىلُعْلٱَنِمَلَسْرَأ
هايمنمىسومبرلالشنامكٍةَريِثَكٍهاَيِمْنِميِنَلَشَن
هايمنمدوادلشناذكه.ًاصلخموًادئاقنوكيللينلا
هبعشىلعًاكلموًادئاقهلعجوةميظعلاةريثكلاتاقيضلا
.ليئارسإ

ىلعًاكلمهحسموهراتخاامنيحهببرلاّرسِيبَّـُرسُهَّـنَأل
.يماسلابصنملاكلذىلإهلهؤياملمعينألبقليئارسإ
هدعوذإهبّرسو.هيسركتبثوهرصنوهظفحذإهبّرسو
برلابحيناكهنألهبّرسو.ةميظعوةريثكديعاوم
ملو.هتئيشملمعينأهبلقلكنمدصقوهمالكلعمسيو
هاياطخبهفارتعاوبيدأتلاوراذنإلاهلوبقبلبهاياطخبرسي
.برلاىلإاهنععوجرلاو

.يِٰهلِإِصْعَأَْملَوِّـبَّـرلٱَقُرُطُتْظِفَحِّـينَأل٢٢«٢٥-٢٢
٢٤.اَهْنَعُديِحَأَالُهُضِئاَرَفَويِماَمَأِهِماَكْحَأَعيَِمجَّـنَأل٢٣
مثِإْنِمُظَّـفََحتَأَوِهْيَدَلًالِماَكُنوُكَأَو

ْ
َّـَيلَعُّبَّـرلٱُّدُرَيَف٢٥.يِ

.»ِهْيَنْيَعَماَمَأِيتَراَهَطَكَويِّـِربَك
-٦:٦ةينثت٨:٣٢لاثمأو١٢٨:١رومزمو١٨:١٩نيوكت
١:٤سسفأو٧:١و٦:٩نيوكت١٠٢و١١٩:٣٠رومزمو٩
٢١ع٢٢و١:٢١يسولوكو

همفيفهللاحورلعجحيسملاىلإًازمرناكدوادنأامب
نيديلارهاطوًارابناكهدحويذلاحيسملاقفاويًامالك
ىونامعملكتفدوادامأو.هصعيملوبرلاقرطظفحو
هبلقفشكيناكةريثكاياطخأطخأنإووهو.دصقو
دعبسرطبلاقامكةقثلكبلوقيوبرلاهلمعامرهظيو
ينإفرعتتنأ.ءيشلكملعتتنأبراي«.برلاركنأام
)٢٦:٢٣ليئومص١(هسفنلدوادةداهشرظنا.»كبحأ
كولم١(يفخرؤملاةداهشو)١٤:١٨كولم١(هلبرلاةداهشو
١٥:١١(.

ِلُجَّـرلٱَعَم.ًاميِحَرُنوُكَتِميِحَّـرلٱَعَم٢٦«٢٨-٢٦
لٱ
ْ
َعَمَوًارِهاَطُنوُكَتِرِهاَّـطلٱَعَم٢٧.ًالِماَكُنوُكَتِلِماَك
لُمُنوُكَتِجَوْعَألٱ

ْ
لَُختَو٢٨.ًايِوَت

ِّـ
لٱَبْعَّـشلٱُص

ْ
َكاَنْيَعَو،َسِئاَب

ملٱَىلَع
.»ْمُهُعَضَتَفَنيِعِّـَفَرتُْ

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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٢٤و٢٦:٢٣نييوال٣:٣انحوي١و٥:٨ىّتم٥:٧ىّتم
:٢ءايعشإ١٣و٧٢:١٢رومزمو٣:٧جورخ١:٢٨ةيمورو
٥:١٥و١٧و١٢و١١

)٥:٧رومزم(عوسيلاقًاميِحَرُنوُكَتِميِحَّـرلٱَعَم
سانلامحرييذلانإيأ.نومحرُيمهنألءامحرللىبوط
.هللاهمحري

هلناسنإلاةمدخوهللاةمدخيفلماكلاِلِماَكْلٱِلُجَّـرلٱ
.ماودلاىلعهتيانعوةلماكلاهللاةبحمواهلامكبهللاديعاوم

بلقلاءايقتألانإ)٥:٨ىّتم(عوسيلاقِرِهاَّـطلٱَعَم
يرهاطللهسفنيرُيرهاطلاوهوهللانإيأ.هللانوري
.بلقلا

هاوفأيفبذكحوربرلالعجامكًايِوَتْلُمُنوُكَت
برلامالكضفردقناكيذلاباخأاوشغييكلءايبنألا
:٢٢كولم١(بذكلامالكلابحأوايليإمفبواخيممفب
:٢٦نييوال(ًاضيأرظنا)٢٢:٢٠ددع(ماعلباذكهو.)٢٣
.)٢٢:١١ايؤرو١:٢٨ةيمورو٢٤و٢٣
الهسفنينيعبسئابلاوهانهسئابلاوَسِئاَبْلٱَبْعَّـشلٱ

.برلاىلعلكتيلبهتردقىلعلكتيالوهلامعأبرختفي
حورلابًانيكسمنوكينأناسنإلكىلعبجياذهىلعو
.مولعلابًاملاعوألاملابًاينغناكامهم

ُءِيضُيُّبَّـرلٱَو،ُّبَراَييِجاَِرسَتْنَأَكَّـنَأل٢٩«٣١-٢٩
لُظ
ْ
ُتْرَّـوَسَتيِٰهلِإِب.ًاشْيَجُتْمَحَتْقٱَكِبِّـينَأل٣٠.يِتَم
َوُهٌسْرُت.ٌّيِقَنِّـبَّـرلٱُلْوَقَوٌلِماَكُهُقيِرَطُهللاَا٣١.ًاراَوْسَأ

ِجل
َ
ملٱِعيِم

.»ِهِبَنيِمَتْحُْ
٨-٥:٦ص١١:٣٦كولم١و٢٧:١رومزمو٢١:١٧ص

لاثمأو١١٩:١٤٠و١٢:٦رومزم٥:٤٨ىّتمو٣٢:٤ةينثت
٨٤:٩رومزمو٣ع٣٠:٥

هبشينأدوادللضفألانأةلهولوألنظنيِجاَِرس
جارسلانمىوقأسمشلانألجارسلابالسمشلاببرلا
ناسنإلانأملعنامدنعاننكلو.هلكملاعللءيضتوًارون
دنعوهتيبيفهلمعتسيوهاوسنودجارسلاكلمينأهنكمي
الويجارسلوقينأناسنإلاردقي.لوقلابوصتسنةجاحلا
ع(ًاشويجمحتقاهنامزيفدوادو.يسمشلوقينأردقي
اناكهحاجنوهتوقنأبفرتعيانهوةريثكًاراوسأروستو)٣٠
)٣٠ليئومص١(ةقلامعلاشيجماحتقارظنا.برلانم
.)٨-٥:٦(نويهصنصحراوسأروستو

سدقملاباتكلالاوقأنمكلذرهظيٌلِماَكُهُقيِرَطُهللاَا
ردقناليتلاةريثكلارومألايف.نيسيدقلاعيمجرابتخانمو
.ًانسحاهربديبرلانأبناميإانلنوكينأبجياهمهفننأ

عبسةصحممةافصمةضفك)٣٠ع(ٌّيِقَنِّـبَّـرلٱُلْوَقَو
شغلاوطلغلانمءيشهيفسيل)١٢:٦رومزم(تارم
.سانلالاوقأك

َوُهْنَمَو،ِّـبَّـرلٱُْريَغٌهٰلِإَوُهْنَمُهَّـنَأل٣٢«٣٧-٣٢
لٱِبِينُزِّـزَعُييِذَّـلٱُهٰلِإلٱ٣٣؟اَنِٰهلِإُْريَغٌةَرْخَص

ْ
ُرِّـيَصُيَو،ِةَّـوُق

ِيتاَعَفَتْرُمَىلَعَوِلَّـيِإلٱَكَّـَيلْجِرُلَعَْجييِذَّـلٱ٣٤.ًالِماَكيِقيِرَط
لَعُييِذَّـلٱ٣٥يِنُميِقُي

ِّـ
لٱَّـيَدَيُم

ْ
ٌسْوَقَّـيَعاَرِذِبىَنْحُتَفَلاَتِق

َجتَو٣٦.ٍساَحُنْنِم
ْ
طُلَوَكِصَالَخَسْرُتِيلُلَع

ْ
َكُف

َحتِيتاَوُطُخُعِّـسَوُت٣٧.يِنُمِّـظَعُي
ْ
لَقَتَتْمَلَفيِت

ْ
.»َياَبْعَكْلَق

٢:١٨ص٤و٣١:٣رومزمو٢ع٢:٢ليئومص١
٢٠:٢٤بويأ١٤٤:١رومزم٣٢:١٣ةينثت٣:١٩قوقبحو
٤:١٢لاثمأو٢٠ع١٧و٦:١٦سسفأ

ةميدقلابورحلايفءيشمظعأةيدسجلاةوقلاتناك
ينحيناكوضكرلايفًاعيرسناكفةوقلاهذهبدوادزاتماو
املكهلناكيأًالماكهقيرطناكوساحنلانمًاسوق
رختفيملفبرلانماهلكهذهنأبفرتعاو.ةوقلانمهمزلي
.اهلجأنمهللاركشلباهب

براحفبرلادبعدوادناك)٣٥ع(َلاَتِقْلٱَّـيَدَيُمِّـلَعُي
.ضرألايفقحلاولدعلاةماقإلجألهتمكحوهتوقوهرمأب

ّربعوهللاةمظعًاقباسدوادفصويِنُمِّـظَعُيَكُفْطُل
هذهنكلوقوربلاودوعرلاوحايرألاوبحسلاركذباهنع
مهنعيماحتلهبعشلجألاهسراميةدودحملاريغةردقلا
رشبلاينبلكىلإهفطلهللارهظأو.مهئادعأنممهلمقتنتو
نيكاسملامدخودسجتولزانتيذلاحيسملاعوسيبرلاب
ملو.ةأطخلاودالوألاوءاسنلاوءافعضلاوىضرملاوىنازحلاو
:١٢ىّتم(ةنخدملاةليتفلائفطيملوةضوضرملاةبصقلافصقي
٢٠(.

حلَأ٣٨«٤٣-٣٨
ْ
ىَّـتَحُعِجْرَأَالَو،ْمُهُكِلْهُأَفيِئاَدْعَأَُق

َحتَنوُطُقْسَيْلَب،َنوُموُقَيَالَفْمُهُقَحْسَأَوْمِهيِنْفُأ٣٩.ْمُهَيِنْفُأ
ْ
َت

طَنُت٤٠.َّـَيلْجِر
ِّـ
لِلًةَّـوُقيِنُق

ْ
لٱُعَْرصَتَو،ِلاَتِق

ْ
َحتَّـَيلَعَنيِمِئاَق

ْ
.يِت

َنوُعَّـلَطَتَي٤٢.ْمِهيِنْفُأَفَّـِيضِغْبُمَويِئاَدْعَأَةَيِفْقَأيِنيِطْعُتَو٤١
لَُخمَسْيَلَف

ِّـ
ْمُهُقَحْسَأَف٤٣.ْمُهُبيِجَتْسَيَالَفِّـبَّـرلٱَىلِإ،ٌص

.»ْمُهُسوُدَأَوْمُهُّقُدَأِقاَوْسَألٱِنيِطَلْثِم.ِضْرَألٱِراَبُغَك
٢٣:٢٧جورخ٤٤:٥رومزم٤:٣يخالم١٥:٩جورخ
٢٨:٦ليئومص١و٨و١٧:٧ءايعشإ١٠:٢٤عوشيو
٧:١٠اخيمو١٠:٦ءايعشإ١٣:٧كولم٢و١:١٥ءايعشإو

اذهبهراختفاوهءادعأهقحسبةئيطخبرعشيملدوادنإ
ىلعرطمأيذلاوهبرلا.برلاةئيشملمعهنأىأرلب

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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كلهأورحبلايفنييرصملاقّرغوًارانوًاتيربكةرومعومودس
ةقلامعلاونيينايدملاوعوشيدينعناعنكبوعش
نيمواقموًارارشأاوناكمهنأل.ةاضقلادينعنيينيطسلفلاو
فختسنالنأانيلعبجيف.سودقلارهاطلاوهوبرلل
براحنفةيحوربرحنمؤملكةايحيفو.ةئيطخلاب
رورشلانعىضرنالوءايربكلاوعمطلاوةيدسجلاانتاوهش
.ملاعلايفوأانبولقيفاهئاقبنعالو

ىلعهءادعأبرلالمح)٤١ع(يِئاَدْعَأَةَيِفْقَأيِنيِطْعُتَو
.)٢٣:٢٧جورخ(همامأبرهلا

بيجتسيبرلانإ.)٤٢ع(ْمُهُبيِجَتْسَيَالَفِّـبَّـرلٱَىلِإ
يردزينمنكلوًاجراخهجرخيالهيلإلبقُينموةالصلا
لوبقمريغتقوىلإًاريخألصيسهصالخضفريوهتمحرب
.)٣٣-١:٢٤لاثمأ(بيجتسيالفهيلإخرصيف

َحتَويِبْعَشِتاَمَصاَُخمْنِمِينُذِقْنُتَو٤٤«٤٦-٤٤
ْ
يِنُظَف

ألِلًاسْأَر
ُ

لٱوُنَب٤٥.ِيلُدَّـبَعَتَيُهْفِرْعَأَْملٌبْعَش.ِمَم
ْ
ِءاَبَرُغ

لٱوُنَب٤٦.ِيلَنوُعَمْسَيِنُذُألٱِعاَمَسْنِم.ِيلَنوُلَّـلَذَتَي
ْ
ِءاَبَرُغ

هنوُصُحْنِمَنوُفَحْزَيَوَنوُلْبَي .»ِْمِ
رومزم٥٥:٥ءايعشإ١٤-٨:١ص١٤و١٩:٩و٣:١ص
٧:١٧اخيمو١٤:١١ليئومص١و٨١:١٥و٦٦:٣

دوادللواشتيبةمواقمىلإةراشإيِبْعَشِتاَمَصاَُخم
.هكلمنمىلوألانينسلايف
مارأىلعهددؤسوهكلمدادتماىلإةراشإِمَمُألِلًاسْأَر
هنوكهيفليقامرظناو)١٤-٨:١(مهريغوبآومونومعو
.)٢:٨رومزم(يفحيسمللًازمر

ايادهةامحكلميعوتلسرأامك)٤٥(ِنُذُألٱِعاَمَسْنِم
-٨:٩(مارآبرضدقدوادنأعمسناكهنألدوادلةنيمث
مهفرعيملنيذلانموءابرغلانمهبعشويعوتناكو)١١
.دواد

هظفحهللاودوهيلاهبعشتامصاخملمتحاحيسملاو
عمعوسيعمتجيملو.ممأللًاسأرريصيلتاومألانمهماقأو
اونمآيأهلاوعمسمهنكلودسجلايفضرألاىلعوهوممألا
ميدقلايفمهريغولسرلاريشبتنميأنذألاعامسنمهب
انبرلريصتسملاعلاكلاممنأانهةوبنانلو.انمايأيفو
كلمنعينغُياليحورلاكلملااذهنأريغ.هحيسمو
.مهتطساوبنوكيلبملاعلااذهكولم

ٌعَفَتْرُمَو،ِيتَرْخَصٌكَراَبُمَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح٤٧«٥١-٤٧
ملٱُهٰلِإلٱ٤٨،ِيصَالَخِةَرْخَصُهٰلِإ

ملٱَوِيلُمِقَتْنُْ
ًابوُعُشُعِضْخُْ

َحت
ْ
َقْوَفيِنُعَفْرَيَويِئاَدْعَأِْنيَبْنِميِنُجِرُْخييِذَّـلٱَو٤٩،يِت
لٱ
ْ
لُّظلٱِلُجَرْنِمِينُذِقْنُيَو،َّـَيلَعَنيِمِئاَق

ْ
َكُدَْمحَأَكِلٰذِل٥٠ِ.م

يفُّبَراَي ِملٍصَالَخُجْرُب٥١.ُمِّـنَرُأَكِمْسالَوِمَمُألٱِ
َ
ِهِكِل

ِملًةَْمحَرُعِناَّـصلٱَو
َ

.»ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنَوَدُواَدِل،ِهِحيِس
:٢٥و٢٤:١٢ليئومص١و٤:٨ص٨٩:٢٦رومزمو٣ع
:١٤رومزم٤٤:٥رومزم١٤٤:٢رومزم٩٤:١رومزمو٣٩
ص٨٩:٢٤رومزم١٤٤:١٠رومزم١٥:٩ةيمور١١و٤و١
١٦-٧:١٢

ةايحاهلسيليتلاممألاةهلآفالخبُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
نمدوادفرعو.نوتوميونويحينيذلارشبلاينبفالخبو
يفدجوو.هباجتسافهلىلصهنأل.يحبرلانأهرابتخا

ملاعلايفةبيجعلاهلامعأىأروحاجنلاونامألاهاياصوهظفح
.برللهتبحموهلبرلاةبحمبرعشو)٣:١٠عوشي(

.تابثلاوةوقلايفةرخصلاكِيصَالَخِةَرْخَص
دوادلمقتنا)٩٤:١رومزم(ةمقنلابرللُمِقَتْنُْملٱُهٰلِإلٱ

:٢٥ليئومص١(لاباننمو)٢٤:١٢ليئومص٢(لواشنم
.)٤:٨(ثشوبشيإنمو)٣٩
َحتًابوُعُشُعِضْخُْملٱ

ْ
برلادبعدوادناك)٤٨ع(يِت

نوكتلاهميظنتواهسيسأتوليئارسإةكلممةماقإلهلوسرو
مهعوضخةباثمبدوادلبوعشلاعوضخناكف.هللابعش
.برلل

.لواشىلإةراشإ)٤٩ع(ِمْلُّظلٱِلُجَر
يف ىلإاوتأليئارسإلمهعوضخةطساوب)٥٠ع(ِمَمُألٱِ

لوقلااذهسبتقاسلوبو)١٠و٩٦:٣رومزم(برلاةفرعم
وههللاتوكلمىلإممألامامضنانأتبثُيل)١٥:٩ةيمور(
.ءابآلاديعاومنم

:٧(يفدعولاىلإةراشإ)٥١ع(ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنَوَدُواَدِل
نمىتأو.لبابيبسىلإدوادلسنلكلملاتبثف.)١٦-١٢
عيمجهتكلمملمشتفديعاوملاعيمجمتتهبيذلاحيسملاهلسن
.دبألاىلإتبثتوممألا

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِنْبَدُواَدُيْحَو:َُةريِخَألٱَدُواَدُتاَمِلَكَيِهِهِذٰهَف١«١،٢
لٱِلُجَّـرلٱُيْحَوَو،ىَّـسَي

ْ
يفِمِئاَق لٱِ

ْ
،َبوُقْعَيِهٰلِإِحيِسَم،َالُع

حلٱَليِئاَْرسِإِمِّـنَرُمَو
ْ
ُل
ْ
َىلَعُهُتَمِلَكَوِيبَمَّـلَكَتِّـبَّـرلٱُحوُر٢:ِو

.»ِيناَسِل
١٦:١٢ليئومص١و٧١و٧٨:٧٠رومزمو٩و٧:٨ص
١:٢١سرطب٢و٢٢:٤٣ىّتم٨٩:٢٠رومزمو١٣و

نألصاخلارابتعالاقحتستيهوُةَريِخَألٱَدُواَدُتاَمِلَك
ًاريقفناكف.ةفلتخملاوحأيفةريثكنينسرابتخارمثاهيف

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ًاسيدقوًابئاتوًائطاخوًامنرموًابراحموًابوبحموًادورطموًاينغو
.برلابلقبسح

٢٤:٣ددع(دوادمفبهللامالكانهمالكلاَدُواَدُيْحَو
.)٣٠:١لاثمأو٤و

يفِمِئاَقْلٱ ةياعرىلإمنغلاةياعرنمدوادىقتراَالُعْلٱِ
.ةيحورلارومألاوةيسايسلارومألايفليئارسإبعش
بعشللوهليئارسإمسالالامعتسارثكأَبوُقْعَيِهٰلِإ
انركذيانهلوقلاو.هسفنبوقعيلفبوقعيمساامأو
.برلانيبوهنيبةدهاعملاب

يفبعشللدوادةمدخىلإريشيِوْلُْحلٱَليِئاَْرسِإِمِّـنَرُم
هتمدخىلإبوقعيهلإحيسمبقللاريشيامكتايحورلا
بعشلبدوادريمازمةوالحطقفدوهيلاقذيمل.ةيسايسلا
.ليجلكيفًالامجإهللا

.يحولابملكتهنأدوادفرعِيبَمَّـلَكَتِّـبَّـرلٱُحوُر
رعشلامظنانهظحال.)٢٢:٤٣ىّتم(هلدهشحيسملاو
امكرخآلادحاولارسفينالباقتمزجعلاوردصلانإفيناربعلا
.انهىرن

ىّسينبدواديحو١
ىلعلايفمئاقلالجرلايحو٢
بوقعيهلإحيسم١
ولحلاليئارسإمنرم٢
يبملكتبرلاحور١
خلايناسلىلعهتملك٢
لكىلإهتمجرتلهستطمنلااذهىلعموظنملارعشلانإ
ىفقملارعشلافالخب،هقنورنمًائيشرسخينأنودتاغللا
يفرعشبلطا(ةثيدحلاتاغللايفهريغويبرعلارعشلاك
.)باتكلاسوماق

اَذِإ.َليِئاَْرسِإُةَرْخَصَمَّـلَكَتَّـَيلِإ.َليِئاَْرسِإُهٰلِإَلاَق٣«٣،٤
ِحاَبَّـصلٱِروُنَكَو٤،ِهللاٱِفْوَخِبُطَّـلَسَتَيٌّراَبِساَّـنلٱَىلَعَطَّـلَسَت
يفِضْرَألٱَنِمٍبْشُعَك.ُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأاَذِإ ٍوْحَصٍحاَبَصِ
ملٱَدْعَبٍءِيضُم

.»ِرَطَْ
٥-١١:١ءايعشإو٣-٧٢:١رومزم٣٢و٣و٢٢:٢ص
٧٢:٦رومزمو٥:٢١ةاضق٩و١٩:٧مايأ٢و

فوخبطلستيهنأاهنمكلمللةيرورضلاتافصلاركذي
لمجأام.هرمألعضاخوهللامداخهنأًامئادركذتيفهللا
بعشلااذكه،سمشلاهيلعتقرشأاذإرطملاّبغبشعلا
ةمتتانهمالكلاو.هللافوخبكلممهيلعطلستييذلا
ضعبوناميلسبًايئزجتمتيتلا)١٦-٧:١٢(يفةوبنلا
تاوبنضعبكاهو.حيسملابًايلكونيحلاصلااذوهيكولم
.دوادمالكقفاوتحيسملانع

لَسَتُمُنوُكَييِذَّـلٱ«)٥:٢اخيم(َطَّـلَسَت
ِّـ
َىلَعًاط

.»َليِئاَْرسِإ
ٌكِلَمُكِلْمَيَف،ٍّرِبَنْصُغَدُواَدِلُميِقُأ«)٢٣:٥ايمرإ(ٌّراَب
يفًالْدَعَوًاّقَحيِرُْجيَو،ُحَجْنَيَو .»ِضْرَألٱِ

،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحيَو«)١١:٢ءايعشإ(ِهللاٱِفْوَخِب
حلٱُحوُر

ْ
.»ِّـبَّـرلٱِةَفاََخمَو...ِةَمْكِ
ملٱاَُّهيَأْمُكَلَو«)٤:٣يخالم(ُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأ

َنوُقَّـتُْ
لٱُسْمَشُِقْرشُتيِمْسٱ

ْ
يفُءاَفِّـشلٱَوِّـِرب .»اَهِتَحِنْجَأِ

ملٱَلْثِمُلِزْنَي«)٧و٧٢:٦رومزم(ِرَطَْملٱ)َدْعَب(َّـبغ
ِرَطَْ

جلٱَىلَع
ْ
لٱَلْثِمَو،ِزاَُز

ْ
يفُِقْرشُي.ِضْرَألٱَىلَعِةَفِراَّـذلٱِثوُيُغ ِ

.»خلاُقيِّـدِّـصلٱِهِماَّـيَأ

ًاّيِدَبَأًادْهَعِيلَعَضَوُهَّـنَألِهللاٱَدْنِعيِتْيَباَذَكٰهَسْيَلَأ«٥
يفًانَقْتُم َّـلُكَوِيصَالَخَّـلُكُتِبْثُيَالَفَأ؟ًاظوُفَْحمَوٍْءَيشِّـلُكِ
»؟ِيتَّـَرسَم

٥٥:٣ءايعشإو٨٩:٢٩رومزمو٧:١٢ص

اذكهسيل«نومجرتيضعبلاويِتْيَباَذَكٰهَسْيَلَأ
هقاقحتساىلعهلاكتاسيليأ»خلاعضُوهنكلو...يتيب
اذههللامالكو)١٦-٧:١٢(يفروكذملاهللادعوىلعلب
لكيفنقتمهدهعوريغُيالوريغتيالهللانأليدبأدهع
ةميقهليأظوفحموبيرلالبقتالةحضاوهظافلأيأءيش
.ججحلاوكوكصلاوتادهاعملامهأكةقئاف

طَمٍكْوَشَكْمُهَعيَِمجَلاَعَّـيِلَبيِنَبَّـنِكٰلَو٦«٦،٧
ْ
ْمَُّـهنَألٍحوُر

ٍديِدَحِبُحَّـلَسَتَيْمُهُّسَمَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَو٧.ٍدَيِبَنوُذَخْؤُيَال
يفِراَّـنلٱِبَنوُِقَرتْحَيَف.ٍحْمُراَصَعَو هناَكَمِ .»ِْمِ
٦:٨نييناربعو٣:١٠ىّتم١٣:٤١ىّتم

كاله)هريسفتو١٩:٢٢ةاضق(َلاَعَّـيِلَبيِنَبَّـنِكٰلَو
كوشلاكمهو.راربألاصالخنمةرورضلابجتنيرارشألا
حلستيف.ٍديبنوذخؤيالمهترضملو.مهعفنمدعلحورطملا
يفرانلابنوقرتحييئاهنلامهكالهلو.مهسمينمديدحب
.نوظفُحيالوبرلانزخمىلإنوعمُجياليأمهناكم

ُثَبَّـشَبَبْيَشُي:َدُواَدِلَنيِذَّـلٱِلاَطْبَألٱُءاَمْسَأِهِذٰه«٨
ِينوُمَكْحَّـتلٱ

ُّ
مثَىلَعُهَْحمُرَّـزَهَوُه.ِةَثَالَّـثلٱُسيِئَر

ََ
ْمُهَلَتَقٍةَئِمِنا

.»ًةَدِحاَوًةَعْفُد
٤٧-١١:١١مايأ١

هنميذلا)٤٧-١١:١١مايأ١رظنا(َدُواَدِلَنيِذَّـلٱِلاَطْبَألٱ
نمىلوألانينسلايفهعماوناكلاطبألاءالؤهنأملعن

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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نايبلااذهنأامبرو.ءامسألاضعبيفًافالتخاىرن،هكلم
ناكهنإوأناصقنلاوأةدايزلابرخآىلإتقونمريغتيناك
ءالؤهركذنمبجعتنالو.ةفلتخمءامسأميدقلايفدحاولل
هذهيفمهركذنألسدقملاباتكلايفنيترملاطبألا
يفمهركذنوربتعيمويلادونجلانألمهلءازجمظعأرافسألا
يفعوسيلوقرظنا.لاملانملضفأءازجمهدئاقريرقت
:٢٦ىّتم(نمثلاريثكلابيطلاهسأرىلعتبكسيتلاميرم
هبْزَرْكُياَمُثْيَح«)١٣ يفِليِجْنِإلٱاَذِٰ لٱِّـلُكِ

ْ
اَمِبًاضْيَأَْربُْخيِ،َملاَع

َهلًاراَكْذِتِهِذٰهُهْتَلَعَف
َ
ًاضيأانملعيءامسألاهذهدوجوو.»ا

همسابناسنإلكفرعيهنألهللادنعًايدارفإسانلاةميق
هلامعأىلعناسنإلكبيثيوهدرفمبناسنإلكبحيو
يفمهؤامسأبتكُتنأنينمؤمللءاجرمظعأو.ةحلاصلا

.)١٠:٢٠اقول(ةايحلارفس
ِينوُمَكْحَّـتلٱُثَبَّـشَبَبْيَشُي

ُّ
ىلإاوءاجنيذلانموه

مايا١(ىلوألاةقرفلاىلعناكو)١٢:٦مايأ١(غلقصىلإدواد
٢٧:٢(.
.)١٢-٨ع(ًالوأنيروكذملاِةَثَالَّـثلٱُسيِئَر
.ةئمثالث)١١:١١مايأ١(يفوٍةَئِمِناََمثَىلَعُهَْحمُرَّـزَه
سمخاولتقهلاجروةئمثالثلتقهنإ)١(ريسافتلانمو
هنإ)٣(ةئمثالثرخآتقويفوةئمنامثلتقهنإ)٢(.ةئم
.ًاوهسطلغلايفخسانلاعقو

ُدَحَأيِخوُخَأِنْبوُدوُدُنْبُراَزاَعِلَأُهَدْعَبَو٩«٩،١٠
اُوَّـريَعاَمَنيِحَدُواَدَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱِلاَطْبَألٱِةَثَالَّـثلٱ
لٱ
ْ
لِلَكاَنُهاوُعَمَتْجٱَنيِذَّـلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ُلاَجِرَدِعَصَوِبْرَح

لٱَبََرضَوَماَقَأَفَوُهاَّـمَأ١٠.َليِئاَْرسِإ
ْ
ْتَّـلَكىَّـتَحَنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفًاميِظَعًاصَالَخُّبَّـرلٱَعَنَصَو،ِفْيَّـسلٱِبُهُدَيْتَقِصَلَو،ُهُدَي ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
.»ْطَقَفِبْهَّـنلِلُهَءاَرَوُبْعَّـشلٱَعَجَرَو،ِمْوَي

١١:١٣ليئومص١و١١:١٣مايأ٨:٤١مايأ٢٧:٤١مايأ١
١٩:٥و

يهوميمدّسف)١١:١٣مايأ١(يفليقَكاَنُهاوُعَمَتْجٱ
:١٧ليئومص١(نيينيطسلفلاضرأبرقباذوهيضرأيبرغ
١(.

نيينيطسلفلااوبراحيلاودعصيأَليِئاَْرسِإُلاَجِرَدِعَصَو
ىتحهدحونيينيطسلفلابرضومهمادقماقأفرازاعلاامأو
مللاتقلافقوتامدعبهنإيأفيسلابتقصلوهديتّلك
ًاليوطًانامزهبعتةدشىلعًاليلدفيسلاتلفينأردقي
.طقفبهنللهوعبتبعشلاو

هلٱيِجَأُنْبُةَّـمَشُهَدْعَبَو١١«١١،١٢
َْ
َعَمَتْجٱَف.ُّيِراَر

لٱ
ْ
طِقَكاَنُهْتَناَكَوًاشْيَجَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
،ًاسَدَعًةءوُلَْممٍلْقَحُةَع

لٱِماَمَأْنِمُبْعَّـشلٱَبَرَهَف
ْ
يفَفَقَوَف١٢.َنيِّـيِنيِطْسِلِف ِطَسَوِ

لٱ
ْ
طِق
ْ
لٱَبََرضَو،اَهَذَقْنَأَوِةَع

ْ
ًاصَالَخُّبَّـرلٱَعَنَصَفَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ًاميِظَع
١٠ع٢٣ع

ناكامدعبهدحوتبثذإهتعاجشرهظأُةَّـمَشُهَدْعَبَو
ليئارسإينبللاقيذلاعوشيلثمناكف.اوبرهدقبعشلا
لٱُمُكِسُفْنَألاوُراَتْخٱ«

ْ
يِتْيَبَواَنَأاَّـمَأَو...َنوُدُبْعَتْنَمَمْوَي

يفتبثيذلاايليإلثمو.)٢٤:١٥عوشي(»َّـبَّـرلٱُدُبْعَنَف
عيمجيفهاوسنمؤمنمسيلهنأًاناظبرلاةدابع
.ليئارسإ

يفاْوَتَأَوًاسيِئَرَنيِثَالَّـثلٱَنِمُةَثَالَّـثلٱَلَزَنَو١٣«١٧-١٣ ِ
حلٱ
ْ
لٱُشْيَجَو،َمَّـالُدَعِةَراَغَمَىلِإَدُواَدَىلِإِداََص

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفٌلِزاَن يفٍذِئَنيِحُدُواَدَناَكَو١٤.َنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَوِ حلٱِ
ْ
،ِنْصِ

لٱُةَظَفَحَو
ْ
يفٍذِئَنيِحَنيِّـيِنيِطْسِلِف ُدُواَدَهَّـوَأَتَف١٥ٍ.ْمَحلِتْيَبِ

لٱٍْمَحلِتْيَبِرْئِبْنِمًءاَميِنيِقْسَيْنَم:َلاَقَو
لٱَدْنِعيِتَّـ

ْ
؟ِباَب

لٱَةَّـلََحمُةَثَالَّـثلٱُلاَطْبَألٱَّـقَشَف١٦
ْ
ْنِمًءاَماوُقَتْسٱَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱٍْمَحلِتْيَبِرْئِب
لٱَدْنِعيِتَّـ

ْ
ْمَلَف،َدُواَدَىلِإِهِباْوَتَأَوُهوُلََمحَو،ِباَب

ُّبَراَيِيلاَشاَح:َلاَقَو١٧ِّـبَّـرلِلُهَبَكَسْلَبُهَبَْرشَيْنَأْأَشَي
.ْمِهِسُفْنَأِباوُرَطاَخَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱُمَداَذٰه.َكِلٰذَلَعْفَأْنَأ
.»ُلاَطْبَألٱُةَثَالَّـثلٱُهَلَعَفاَماَذٰه.ُهَبَْرشَيْنَأْأَشَيْمَلَف
نيوكت٥و٢٢:٤ليئومص١و٥:١٨ص٢٢:١ليئومص١
١٧:١٠نييوال٣٥:١٤

ياشيبألبًاقباسنوروكذملاةثالثلاسيلُةَثَالَّـثلٱَلَزَنَو
.انهًاروكذمسيلامهريغدحاوووهايانابو

يفمالدعةنيدمبرقب)٢٢:١ليئومص١(َمَّـالُدَعِةَراَغَم
ناكامنيحهلاجرودوادعمتجاثيحاذوهيضرأيبرغ
.ًاديرط

.)٥:١٨(محلتيبوميلشروأنيبَنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَو
يف .مالدعةراغمبرقب)٥:١٧(ِنْصِْحلٱِ
ضرأيفنولاحلانوينيطسلفلامهنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُةَظَفَح
)١٤:١و١٣:٢٣ليئومص١(ليئارسإ

ديدشلارحلانمشطعفداصحلامايأتناكُدُواَدَهَّـوَأَتَف
تيبيفدلووهوهبرشيناكيذلادرابلاءاملاهلاببرطخو
ملهنكلو.خلاينقسينملاقوعجوتوىكشتيأهوأتفمحل
هديبعلاسرإدصقيملوةعاطتسملارومألانمكلذنأروصتي
مهدئاقلةديدشلامهتبحمنمةثالثلانكلو.محلتيبىلإ
طقفدرابءامسأكسيلوبلطامهمهلاوبلجينأاودارأ
.)١٥:١٣انحوي(مهفتحىلإاذهىدأولو

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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هنيمينعوهيديبءامةرجًالماحًادحاورّوصتُهوَُلَمحَو
.نيينيطسلفلابجعروصتو.هنايمحيناقيفرهراسينعو
.دوادىلإهلوصولبقًانخسراصدرابلاءاملانأكشالو

نأكةثالثلابناهتساناكبرشولوُهَبَْرشَيْنَأْأَشَيْمَلَف
برلانألبرللهبكسفطقفءامسأكةميقكمهتايحةميق
ةديهزلاةيدهلاريصتامًاريثكو.هذهكةمدقتقحتسيهدحو
.اهمدقينمةبحمببسبةنيمثةميقلا

ُسيِئَرَوُهَةَيوَُرصِنْبٱَبآوُيوُخَأُياَشيِبَأَو١٨«١٨،١٩
َْنيَبٌمْسٱُهَلَناَكَف،ْمُهَلَتَقٍةَئِمِثَالَثَىلَعُهَْحمُرَّـزَهاَذٰه.ٍةَثَالَث
َهلَناَكَفِةَثَالَّـثلٱَىلَعْمَرْكُيَْملَأ١٩.ِةَثَالَّـثلٱ

ُ
َْملُهَّـنَأَّـالِإ،ًاسيِئَرْم

.»ِلَوُألٱِةَثَالَّـثلٱَىلِإْلِصَي
٢١و١١:٢٠مايأ١و١٨:٢و١٤و١٠:١٠ص

:١٠(نيينومعلابرحيفبآويهيخأعمناكُياَشيِبَأ
ًاداحًايساقهعبطناكو)١٨:٢(مولاشبأبرحيفو)١٤و١٠
.)١٩:٢١و١٦:٩ليئومص٢و٢٦:٨ليئومص١(

ُريِثَك،ٍسْأَبيِذُنْبٱ،َعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَو٢٠«٢٣-٢٠
َوُهَو،َبآوُمْيَدَسَأَبََرضيِذَّـلٱَوُه،َليِئِصْبَقْنِم،ِلاَعْفَألٱ
يفًادَسَأَبََرضَوَلَزَنيِذَّـلٱ لَّـثلٱَمْوَيٍّبُجِطَسَوِ

ْ
َوُهَو٢١.ِج

ملٱِدَيِبَناَكَو،ٍرَظْنَماَذًاّيِْرصِمًالُجَرَبََرض
ْ
َلَزَنَف،ٌحْمُرِّـيِْرصِ

ملٱِدَيْنِمَحْمُّرلٱَفَطَخَوًاصَعِبِهْيَلِإ
ْ
٢٢.ِهِْحمُرِبُهَلَتَقَوِّـيِْرصِ

ِةَثَالَّـثلٱَْنيَبٌمْسٱُهَلَناَكَف،َعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبُهَلَعَفاَماَذٰه
.ِةَثَالَّـثلٱَىلِإْلِصَيَْملُهَّـنَأَّـالِإ،َنيِثَالَّـثلٱَىلَعَمِرْكُأَو٢٣،ِلاَطْبَألٱ
.»ِهِّـِرسِباَحْصَأْنِمُدُواَدُهَلَعَجَف

١٥:٢١عوشيو٢٠ع٢٠:٣٢و٨:١٨ص

)٢٧:٥و١٢:٢٧مايأ١(نهاكلاعادايوهينباوُهاَياَنَب
وهايانبناكو.شآويكلملانامزيفنهاكلاعادايوهيريغو
ثلاثلاشيجلاسيئرو)٢٠:٢٣(ةاعسلاونيدالجلاسيئر
شرعلاهئّوبتنيحناميلسعمناكو)٦و٢٧:٥مايأ١(
.)٢:٣٥و١:٨كولم١(بآويلدبشيجلاسيئرراصو

:١٥عوشي(مودأمختىلعاذوهييبونجيفَليِئِصْبَق
٢١(.
نيرابجنيلجروأنييقيقحنيدسأَبآوُمْيَدَسَأ

.امهتعاجشوامهتقويفدوسألاك
يفًادَسَأَبََرض بجلالعجدقدسألاناكٍّبُجِطَسَوِ

ىلعرساجتدحأالومئاهبلاوسانلالتقيلهنمجرخيهسيّرع
.بجلايفهلتقووهايانبلزنفهلتق

لونكهحمروعرذأسمخهتماقٍرَظْنَماَذًاّيِْرصِمًالُجَر
تايلجدوادلتقامكهحمربهلتق)١١:٢٣مايأ١(نيجاسنلا

.امهلمعتسينمللبحمرللالواصعللةوقلاتسيل.هفيسب
.لقعلافيعضًامسجرابجلانوكيًانايحأو

)٢٢:١٤ليئومص١(هيريشمنمِهِّـِرسِباَحْصَأْنِم
ركذُيملواسامعهلعلوًاروكذمسيلةثالثلاءالؤهثلاثو
.مولاشبأعمناكهنأل

،َنيِثَالَّـثلٱَنِمَناَكَبآوُيوُخَأُليِئاَسَعَو٢٤«٣٩-٢٤
حلَأَو

ْ
حلٱُةَّـمَشَو٢٥ٍ.ْمَحلِتْيَبْنِموُدوُدُنْبُناَنَا

ْ
اَقيِلَأَو،ُّيِدوَُر

حلٱ
ْ
لٱُصَلاَحَو٢٦،ُّيِدوَُر

ْ
لَف
ْ
،ُّيِعوُقَّـتلٱَشيِّـقِعُنْبَاريِعَو،ُّيِط

لٱُرَزَعيِبَأَو٢٧
ْ
حلٱُياَنوُبَمَو،ُّيِثوُثاَنَع

ْ
لَصَو٢٨،ُِّيتاَشُو

ْ
ُنوُم

َةَنْعَبُنْبُبَلاَخَو٢٩،ُِّيتاَفوُطَّـنلٱُياَرْهَمَو،ُّيِخوُخَألٱ
اَياَنَبَو٣٠،َنيِماَيْنِبيِنَبِةَعْبِجْنِمَياَبيِرُنْبُياَّـتِإَو،ُِّيتاَفوُطَّـنلٱ
لٱ
ْ
ِينوُتَعْرَف

ُّ
لَعوُبَأَو٣١،َشَعاَجِةَيِدْوَأْنِمُياَّـدِهَو،

ْ
َنوُب

لٱ
ْ
لٱُتوُمْزَعَو،ُِّيتاَبَرَع

ْ
لَأَو٣٢،ُّيِموُْحَرب

ْ
ِينوُبُلْعَّـشلٱاَبْحَي

ُّ
ْنِمَو

هلٱُةَّـمَشَو٣٣.ُناَثاَنوُي:َنَشاَييِنَب
َْ
َراَراَشُنْبُمآيِخَأَو،ُّيِراَر

ملٱُنْبٱَياَبْسَحَأُنْبُطَلَفيِلَأَو٣٤،ُّيِراَرَألٱ
ُنْبُماَعيِلَأَو،ِّـيِكْعَْ

جلٱَلَفوُتيِخَأ
ْ
ِينوُليِ

ُّ
لٱُياَْرصَحَو٣٥،

ْ
،ُِّيبَرَألٱُياَرْعَفَو،ُِّيلَمْرَك

جلٱِيناَبَو،َةَبوُصْنِمَناَثاَنُنْبُلآَْجيَو٣٦
ْ
ُقَلاَصَو٣٧،ُّيِدَا

لٱ
ْ
ِينوُّمَع

ُّ
لٱُياَرْحَنَو،

ْ
)َةَيوَُرصِنْبَبآوُيِحَالِسُلِماَح(ُِّيتُوريِئَب

لٱَاريِعَو٣٨
ْ
لٱُبَراَجَو،ُّيِرْثَي

ْ
حلٱاَّـيِروُأَو٣٩،ُّيِرْثَي

ْ
.ُّيِّـثِ

جلٱ
ْ
.»َنوُثَالَثَوٌةَعْبَسُعيَِم
:١٤ص٧:١ةاضق١١:٢٧مايأ١و٢٧:٧مايأ١و٢:١٨ص
:١٨عوشي٢١:٣٠مايأ١و٢٥:٢٣كولم٢و٢١:١٨عوشي٢
:١٩عوشي٣:١٦ص٢٤:٣٠عوشي١٥و١٢:١٣ةاضق٢٨
١٥:١٢ص١١:٣ص٢٠:١٤و٨و١٠:٦ص١١ع٤٢
:٢٠ص٤:٢ص٨:٣ص١٥:٥٥عوشي١١:٣٧مايأ١و
٦و١١:٣ص٢:٥٣مايأ١و٢٦

سوماقبهيلعفنيروكذملانعةفرعملاةدايزديرينم
.باتكلا

ىلوألاةبترلانمنولوألاةثالثلاَنوُثَالَثَوٌةَعْبَسُعيِمَْجلٱ
ةبترلانمنورخآلاةثالثلاوةيناثلاةبترلانمنوناثلاةثالثلاو
.سيئرلابآويوةثلاثلا

دئاوف
حلاصلالجرلامايأ.»ةريخألادوادتاملك«)١ع(.١

نوريثكءاقدصأهلنوكيهنأل)١(همايألضفأةريخألا
مومهنمةحارلاضعبلابلاحيرتسمنوكيهنأل)٢(
امهريغوةمكحوربصهلنوكيهنأل)٣(هباعتأوملاعلا
هنأل)٤(ليوطلاهرابتخانماهبستكالئاضفلانم
اهلامكبضرألاىلعناسنإلاةايحىلإرظنينأردقي

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ًاريثكحرفيالوةيتقولااهبئاصمنمًاريثكنزحيالف
.ةبيرقءامسلاىريهنأل)٥(ةلئازلااهحارفأب
هيلعفهللامداخهنأب)١(فرتعا.»بوقعيهلإحيسم«.٢

هنأب)٢(اهلمعيوهتئيشمفرعينأءيشلكلوأ
مهنعيماحينأهيلعفليئارسإبعشيأبوقعيمداخ
يدسجلامهمدقتومهتحاربلطيولدعلابمهسوسيو
هلوهللانموعدميأهللاحيسمهنأب)٣(يحورلاو
هحنميفهللاةياغنأبوهللانمةصاخةوقوبهاوم
هسفنلشيعينأهلسيلف.بعشلاةمدخاهايإ
.بشعلاىلعرطملاك.هسفندجمبلطيو
عمهللاةدابعيفناكممينرتلل.»ولحلاليئارسإمنرم«.٣

نسحأسدقملاباتكلايفانلو.ظعولاوةالصلا
)١(تامينرتلاو.ريمازملارفسيفاميسالتامينرت
ىلعطشنتويّزعتوحّرفت)٢(هللاىلإراكفألاعفرت
عيمجلاناكاذإبعشلادّحوت)٣(حلاصلالمعلا
يفظفُحت)٤(دحاوبلقودحاوتوصبنومنري
.)٣٠-٣١:٢٨ةينثت(ةركاذلا
ددجيبرلاحور)١(.»يبملكتبرلاحور«)٢ع(.٤

فطاوعوةحلاصًاراكفأاهيفلعجيواهسدقيوانبولق
فاخنالفانتطساوبسانلاملكيبرلاحور)٢(ةرهاط
برلاحور)٣(ملكتلاتقويفتكسنالومتهنالو
.ةحلاصًالامعألمعنيكلانيفلمعي
مه)١(حيسملالاطبأ.»دوادلنيذلالاطبألا«)٨ع(.٥

ًالاجر)نومع.ّتج.نيماينب.اذوهي(لئابقلالكنم
ةمدخلانمعاونأمهل)٢(ءارقفوءاينغأ،ءاسنو
ةمدخلاوءارقفلاوىضرملاةمدخوميلعتلاوريشبتلاك
يفنوتبثي)٤(حيسمللةقئافةبحممهل)٣(ةيتيبلا
.ميظعرجأمهل)٤(راطخألاوتاقيضلا
نمةميقلقأءيشال)١(.»ءاماوقتسا«)١٦ع(.٦

ةبحملانعتّربعاذإاهنمنمثأءيشال)٢(.ءامسأك
وهفحيسمللًابحنيجاتحمللهمدقنام)٣(ةيبلقلا
.)٢٥:٤٠رومزم(حيسملل

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َجاَهَأَفَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَفَداَعَو١«٤-١
َلاَقَف٢.اَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإِصْحَأَوِضْمٱ:ًالِئاَقَدُواَدْمِهْيَلَع
ملٱ
جلٱِسيِئَرَبآوُيِلُكِلَْ

ْ
يفْفُط:ُهَدْنِعيِذَّـلٱِشَْي ِعيَِمجِ

َمَلْعَأَف،َبْعَّـشلٱاوُّدُعَوٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِمَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأ
لِلُبآوُيَلاَقَف٣.ِبْعَّـشلٱَدَدَع

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱِدِزَيِل:ِكِلَم

ُ
َك

َهلاَثْمَأَبْعَّـشلٱ
ُ
ملٱيِدِّـيَساَنْيَعَو،ٍفْعِضَةَئِمْم

.ِناَتَرِظاَنِكِلَْ
ِملْنِكٰلَو

َ
ملٱيِدِّـيَسَُّرسُياَذا

هبُكِلَْ ُمَالَكَّـدَتْشٱَف٤؟ِرْمَألٱاَذِٰ
ملٱ
جلٱِءاَسَؤُرَىلَعَوَبآوُيَىلَعِكِلَْ

ْ
ُءاَسَؤُرَوُبآوُيَجَرَخَف،ِشَْي

جلٱ
ْ
ملٱِدْنِعْنِمِشَْي

.»َليِئاَْرسِإاوُّدُعَيِلِكِلَْ
٣:١٠ص٢٤و٢٧:٢٣مايأ١و٢١مايأ١و٢و٢١:١ص
١:١١ةينثت٢٠:١ةاضقو

ةريخألادوادكلمينسيفِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَفَداَعَو
داعةملكبهيلإراشملا)٢١:١(يفروكذملاعوجلادعبناكهنأل
رهشأةعستءاضقنكيملفًالوأبورحلاتهتناامدعبو
دادعتسالانامزيفو.بعشلاءاصحإيفًاموينيرشعو
.)خلا٢٢:١و٢١:٢٨مايأ١(لكيهلاءانبل

نألبعشلاءاصحإدرجمنكتملفدوادةئيطخامأو
ىسومو)٣٠:١٢جورخ(ةعيرشلابسحبناككلذ
١:٢ددع٣٨:٢٦جورخ(رثكأوأتارمثالثمهاصحأ
لقاشلافصنعفدلامهإبنكتملو.)خلا٢٦:١ددع٣و
تناكلب.سوفيسوييأرىلع)١٣و٣٠:١٢جورخ(طقف
رهقوةديدجًابورحدصقامبرهنألدوادةياغيفةيطخلا
ريخستدصقوأ.هدجمدايدزاوهتكلممعيسوتلبوعش
حورهيفلخدف.ةليقثةيلامةيزجهعضوبمهملظوبعشلا
ىلعلاكتالانودشيجلاةمظعىلعلاكتالاوعمطلا
حورلااذهنأكشالو.روشأورصمكولمكراصف.برلا
سيلومهتئيطخةئيطخلاتناكفمهلكبعشلايفناك
.هدحودوادةئيطخ

يفناكهلعل.دوادجاهأبرلايأَدُواَدْمِهْيَلَعَجاَهَأَف
ءايربكلاةئيطخيأةقباسةئيطخبعشلامومعيفودواد
يمحف.برلاكرتوةيدسجلاةوقلابراختفالاوعمطلاو
هذهمهتئيطخلًاباقعفةرتتسملاةئيطخلاهذهىلعبرلابضغ
)٢١:١مايأ١(دواديوغُينأناطيشللحمسوًانامزمهكرت
برلاف.هبلقيفةرتتسمتناكيتلاةئيطخلالعفلابترهظف
ًاميلستًانايحأمهمّلسيهنكلوةئيطخلاىلعسانلاجيهيالًاذإ
ةيرسلامهتئيطخلعفلابرهظتيكلناطيشلامهيوغيلًايتقو
.لتقُيفهسيّرعنمجرخييكلدسألادايصلاجيهيامك

ماسقنالبقةروكذملاثداوحلاتناكاَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإ
مايأيفناكو.هدعبناكرفسلااذهفيلأتنكلوةكلمملا
ع(ليئارسإطابسأعيمجلوقلاو.ماسقناللدادعتسادواد
يفنادناك.دحاوبعشكًاعماذوهيوليئارسإلمشي)٢
)٨-٥ع(اوأدتباف.بونجلاىصقأيفعبسرئبولامشلا
ىلإلامشلاىلإاومدقتوندرألايقرشيفبونجلانم
اورادمثاديصتاهجىلإبرغلاىلإاورادمثنادتاهج
.ميلشروأىلإاوعجرمثعبسرئبىلإاولصووبونجلاىلإ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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)٢١:٢مايأ١(يفليق.عمجلابانهرمألاَبْعَّـشلٱاوُّدُعَو
اوعمتجامهلعلوبعشلاءاسؤرلوبآويلناكرمألانإ
دتشانكلو.هتقفاوممدعىلعاوقفتاورمألايفاوضوافتيل
ًامكحناكدوادمكحنأىلعليلدانهومهيلعكلملامالك
.ًاقلطم

ًاينيدًالجربآوينكيمل.)٣ع(ِكِلَمْلِلُبآوُيَلاَقَف
ضرتعاهنأكشالو.برلاىلإيطخينأنمكلملارذحيف
بعشلاجييهتنمهفوخاهنمةيسايسبابسألكلملارمأىلع
نمليئارسإءادعأجييهتوأهدصاقملمهتمواقموكلملاىلع
.برحللًادادعتساليئارسإيفاوأراذإجراخلا

يفاوُلَزَنَوَّـنُدْرُألٱاُوَربَعَف٥«٩-٥ ِنيِمَيْنَعَريِعوُرَعِ
ملٱ
يفيِتَّـلٱِةَنيِدَْ َىلِإاْوَتَأَو٦،َريِزْعَيَهاَُجتَوَداَجيِداَوِطَسَوِ

لِج
ْ
َحتِضْرَأَىلِإَوَداَع

ْ
َنَعَيِناَدَىلِإاْوَتَأَّـمُث،ِيشْدُحَىلِإَميِت

ِعيَِمجَوٍروُصِنْصِحَىلِإاْوَتَأَّـمُث٧،َنوُدْيَصَىلِإاوُراَدَتْسٱَو
حلٱِنُدُم

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
ِرْئِبَىلِإاَذوَُهيِّـِيبوُنَجَىلِإاوُجَرَخَّـمُث،َنيِّـيِناَعْنَك

يفاوُءاَجَو،ِضْرَألٱَّـلُكاوُفاَطَو٨ٍعْبَس هنِ ٍرُهْشَأِةَعْسِتِةَياَِ
ِدَدَعَةَلُْمجُبآوُيَعَفَدَف٩.َميِلَشُروُأَىلِإًامْوَيَنِيْرشِعَو
ملٱَىلِإِبْعَّـشلٱ

مثُليِئاَْرسِإَناَكَف،ِكِلَْ
ََ
لَأِةَئِمَنا

ْ
يِذٍلُجَرِف

لَأِةَئِمَسَْمخاَذوَُهيُلاَجِرَو،ِفْيَّـسلٱِّـلَتْسُمٍسْأَب
ْ

.»ٍلُجَرِف
٣٢:٣٥و٢١:٣٢ددع١٦و١٣:٩عوشيو٢:٣٦ةينثت
١١:٣عوشي١٩:٢٩عوشي١:٣١ةاضقو١٩:٢٨عوشي
مايأ٤٦١-١:٤٤ددع٢٣-٢١:٢٢نيوكت٣:٣ةاضقو
٢١:٥

ونباهانباهنمقرشلاةهجىلإيأةّبرمامأةنيدمَريِعوُرَع
.ةيلاحلانامعيهةّبرو)١٣:٢٥عوشي(داج

ةنيدمنيمينعبآويةلحمتناكيأِةَنيِدَْملٱِنيِمَيْنَع
.اهنمبونجلاةهجىلإيأريعورع

ىلعوةبرنمبرغلاةهجىلإريزعيتناكَريِزْعَيَهاَُجتَو
ةلحمنمبرغلاولامشلاةهجىلإواهنملايمأةعبرأدعُب
تينُبيذلاداجيفرهنلايداووهداجيداوو.بآوي
ءاصحإلجألًاقفاومًالحمهعقومناكف.هيلعريعورع
نادويشدُحوميتحتعقومو.قرشلايفنكاسلابعشلا
نملامشلاةهجىلإهنأةنيرقلانمرهظيولوهجمنَعَي
نييناعنكلاونييوحلاندموروصواديصتناك.ريعورع
ددعنإ)٢:١٧مايأ٢(يفليق.ةمدخلاوةيزجلايدؤت
١٥٣٦٠٠ناكناميلسمايأيفليئارسإضرأيفبناجألا
لجألءالكوولبجلاىلعنيعاّطقونيلاّمحناميلسمهلعجو
اولمكوبونجلاىصقأيفعبسرئبىلإاولصوو.لكيهلاءانب
.ميلشروأىلإاوعجرونارودلا

ةئمسمخوليئارسإيففلأةئمنامثبعشلاددعناكو
ناكسلانأىلعلدياذهو.برحلالاجرنماذوهييففلأ
ددعلااذهو.سوفنلانمنييالمةعبسنملقأاونوكيمل
نكلو.مويلانيطسلفضرأيفناكسلاددعنمًادجرثكأ
)٢١:٥مايأ١(يفليقو.باتكلالاوقأتبثتةميدقلاراثآلا
عبرأاذوهيددعوفلأةئموفلأفلأناكليئارسإددعنإ
نيماينبويوالاودعيملمهنإًاضيأليق.ًافلأنيعبسوةئم
-٢٧:١مايأ١(يفو.بآويدنعًاهوركمناككلملامالكنأل
دوادلناكو.٢٨٨٠٠٠هلاجرددعمئادشيجركذ)٥
ةفلتخملالاوقألاهذهنمىرنف)٦:١(ًافلأنوثالثهيفشيج
امةقيرطىلعهباسحلمعليئومصرفسبتاكنأ
ىلعهباسحلمعمايألارابخأرفسبتاكوحيحصهباسحو
ددعلادّيقتملةموكحلاو.ًاضيأحيحصهباسحوىرخأةقيرط
عقواذكهو)٢٧:٢٤مايأ١(ةيمسرلااهتالجسيف
.فالتخالا

لَقَدُواَدَبََرضَو١٠«١٤-١٠
ْ

َلاَقَف.َبْعَّـشلٱَّـدَعاَمَدْعَبُهُب
يفًاّدِجُتْأَطْخَأْدَقَل:ِّـبَّـرلِلُدُواَد لَعَفاَمِ

ْ
ُّبَراَيَنآلٱَو،ُت

ًاحاَبَصُدُواَدَماَقاَّـَملَو١١.ًاّدِجُتْقَمَحْنٱِّـينَألَكِدْبَعَمْثِإْلِزَأ
ْلُقَوْبَهْذِا١٢:َدُواَديِئاَرِّـيِبَّـنلٱٍداَجَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَك
َْرتْخٱَف،َكْيَلَعٌضِراَعاَنَأًةَثَالَث:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:َدُواَدِل

َلاَقَوَدُواَدَىلِإُداَجىَتَأَف١٣.َكِبُهَلَعْفَأَفاَهْنِمًادِحاَوَكِسْفَنِل
يفٍعوُجيِنِسُعْبَسَكْيَلَعِيتْأَتَأ:ُهَل َةَثَالَثُبُرَْهتْمَأ،َكِضْرَأِ
يفٌأَبَوٍماَّـيَأَةَثَالَثُنوُكَيْمَأ،َكَنوُعَبْتَيْمُهَوَكِئاَدْعَأَماَمَأٍرُهْشَأ ِ
١٤.ِيلِسْرُمَىلَعًاباَوَجُّدُرَأاَذاَمْرُظْنٱَوْفِرْعٱَنآلٱَف؟َكِضْرَأ
ِجلُدُواَدَلاَقَف

َ
لَف.ًاّدِجُرْمَألٱَِيبَقاَضْدَق:ٍدا

ْ
يفْطُقْسَن ِدَيِ

يفْطُقْسَأَالَوٌَةريِثَكُهَِمحاَرَمَّـنَألِّـبَّـرلٱ .»ٍناَسْنِإِدَيِ
مايأ٢و١٣:١٣ليئومص١و١٢:١٣ص٢٤:٥ليئومص١
٩:٩ليئومص١و٢٩:٢٩مايأ١و٢٢:٥ليئومص١و١٦:٩
٧و١٣٠:٤و٥١:١رومزم١٤:٢١لايقزحو٢١:١٢مايأ١و

فرتعاوهتئيطخفرعوهبتناولمأتُهُبْلَقَدُواَدَبََرضَو
دغلايفيبنلاداجةطساوبهيلإبرلامالكناكو.برللاهب
نأبآومةافصميفوهودوادللاقيذلاوهداجوهلًاباوج
عمناكامبرو)٢٢:٥ليئومص١(اذوهيضرأىلإبهذي
مالكلانأامبروهتايحرخآىلإلوألانمًاريشموًايبندواد
.)٢٩:٢٩مايأ١(داجمالكانه

ثالث)٢١:١٢مايأ١(يفو)١٣ع(ٍعوُجيِنِسُعْبَس
طلغلايفخسانلاعقوهنأىلإنوبهذينيرسفملارثكأو.نينس
.مايألارابخأيفوهامكنينسثالثباوصلاوًاوهس
عوجلاينسثالثباسحلايفلخدهنإنولوقيمهضعبو
.انهنينسثالثوهدعبةنسو)٢١:١(نيينوعبجلاببسب

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةدايزيهفمايألارابخأيفعوجينسثالثامأبرلالوقو
.نينسعبسيأعومجملاوهانههلوقو.ىضمامع

يفْطُقْسَنْلَف اذإمهنألأبولاراتخا)١٤ع(ِّـبَّـرلٱِدَيِ
عوجمهباصأاذإوناسنإلادييفاوعقوبرحلايفاورسكنا
لزانتبرلاو.بوبحلاراجتونيركتحملادييفاوعقوكلذك
رهظأدوادوراتخينأدوادلحمسذإهتمحروهفطلرهظأو
.أبولاراتخاامنيحبرلابهتقث

يفًأَبَوُّبَّـرلٱَلَعَجَف١٥«١٧-١٥ ِحاَبَّـصلٱَنِمَليِئاَْرسِإِ
ملٱَىلِإ

ْ
َنوُعْبَسٍعْبَسِرْئِبَىلِإٍناَدْنِمِبْعَّـشلٱَنِمَتاَمَف،ِداَعيِ
لَأ
ْ

ملٱَطَسَبَو١٦.ٍلُجَرَف
،اَهَكِلْهُيِلَميِلَشُروُأَىلَعُهَدَيُكَالَْ

لِلَلاَقَوِّـَّـرشلٱِنَعُّبَّـرلٱَمِدَنَف
ْ
ملٱِكَالَم

!ىَفَك:َبْعَّـشلٱِكِلْهُْ
لٱَةَنوُرَأِرَدْيَبَدْنِعِّـبَّـرلٱُكَالَمَناَكَو.َكَدَيَّـدُرَنآلٱ

ْ
.ِّـِيسوُبَي

ملٱىَأَراَمَدْنِعَّـبَّـرلِلُدُواَدَلاَقَف١٧
اَه:َبْعَّـشلٱَبِراَّـضلٱَكَالَْ

خلٱِءَالُؤٰهاَّـمَأَو،ُتْبَنْذَأاَنَأَوُتْأَطْخَأاَنَأ
ْ
؟اوُلَعَفاَذاَمَفُفاَرِ

لَف
ْ

.»ِيبَأِتْيَبَىلَعَوَّـَيلَعَكُدَيْنُكَت
١٩:٣٥كولم٢و١٢:٢٣جورخ٢ع٢٧:٢٤و٢١:١٤مايأ١
١٠ع١٥:١١ليئومص١و٣٢:١٤جورخ١٢:٢٣لامعأو

٧٤:١رومزمو٧:٨ص

كلهملاكالملللاق١٦عيفوِداَعيِْملٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم
ةثالثلاةياهنلبقأبولافقوتهتمحرنميأىفكبعشلا
نيعملاتقولاىلإريشيالانهداعيملانأنونظملاو.مايألا
ةيمويلاةمدقتلاداعصإتقوىلإلبمايأةثالثيأإبولل
ناكف)٣:١لامعأو٩:٢١لاينادو٣٦و١٨:٢٩كولم١(
ةكئالملاوطقفًادحاوًامويءاسملاىلإحابصلانمءابولاماود
ةنونيدلاورضاحلانامزلايفبيدأتلاءارجإيفهللامادخمه
١٩:٣٥كولم٢و٧٨:٤٩رومزمو١٢:٢٣جورخ(ةرخآلايف
.)١٣:٤١ىّتمو١٢:٢٣لامعأو

هتئيطخنعباتوناسنإلاّريغتاذإ)١٦ع(ُّبَّـرلٱَمِدَنَف
نمهبهدعوأامهلففخيوأبرلاهنعحفصياهرجهو
لدعيهتئيطخيفطقسوحلاصلالجرلاّريغتاذإو.ايالبلا
ّريغتيالبرلانإيأ.اهبدوعوملاتاكربلاهحنمنعبرلا
:٣٣لايقزح(ناسنإلاّريغتاذإّريغتتناسنإللهتلماعمنكلو
١٩-١٠(.

ةهجىلإميلشروأدنعايرملالبجيفِّـِيسوُبَيْلٱَةَنوُرَأِرَدْيَب
ناكملاهنإدوهيلالوقيو.لكيهلاعقومو)٣:١مايأ٢(قرشلا
نيوكت(ةقرحمقاحسإهنباداعصإلميهاربإفقوهيفيذلا
يفنانرأوهةنورأو.تبثُياللوقلااذهنكلو)خلا٢٢:٢
ضعبنإىرنو.يسوبيمسامسالاو)٢١:١٥مايأ١(
.كالمألااوكلمتوميلشروأيفاوقبنييلصألانييسوبيلا

ىأر)٢١:١٦مايأ١(يفو)١٧ع(َكَالَْملٱىَأَراَمَدْنِع
هديبلولسمهفيسوءامسلاوضرألانيبًافقاوبرلاكالم
مههوجوىلعخويشلاودوادطقسفميلشروأىلعدودممو
.حوسملابنيستكم

ةيلوؤسملاهسفنىلعدوادذخأُتْبَنْذَأاَنَأَوُتْأَطْخَأاَنَأ
.ةيقيقحلاةبوتلاتامالعنموهسفنةزعنمكلذو

مهيعاربرلاوفارخلابنوهبشمبعشلاُفاَرِْخلٱِءَالُؤٰه
الملاسمفيلأناويحفورخلاو.برلاةدايقبمهيعاركلملاو
ىلعلاكتالاوعمطلاوءايربكلاةئيطخنأريغ.هنمررض
.ًاضيأبعشلادنعتناكةيدسجلاةوقلا

يفُداَجَءاَجَف١٨«٢٥-١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
:ُهَلَلاَقَوَدُواَدَىلِإِمْوَي

يفًاحَبْذَمِّـبَّـرلِلْمِقَأَوْدَعْصٱ لٱَةَنوُرَأِرَدْيَبِ
ْ
َدِعَصَف١٩.ِّـِيسوُبَي

ُةَنوُرَأَعَّـلَطَتَف٢٠.ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَداَجِمَالَكَبَسَحُدُواَد
ملٱىَأَرَو

لِلَدَجَسَوُةَنوُرَأَجَرَخَف،ِهْيَلِإَنوُلِبْقُيُهَديِبَعَوَكِلَْ
ْ
ِكِلَم

ِمل:ُةَنوُرَأَلاَقَو٢١.ِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَع
َ
يِدِّـيَسَءاَجاَذا

ملٱ
لٱَكْنِمَِيَرتْشَأل:ُدُواَدَلاَقَف؟ِهِدْبَعَىلِإُكِلَْ

ْ
َيِنْبَألَرَدْيَب

ُةَنوُرَأَلاَقَف٢٢.ِبْعَّـشلٱِنَعُةَبَّْـرضلٱَّـفُكَتَفِّـبَّـرلِلًاحَبْذَم
لَف:َدُواَدِل

ْ
ملٱيِدِّـيَسُهْذُخْأَي

يفُنُسَْحياَمْدِعْصُيَوُكِلَْ .ِهْيَنْيَعِ
لَا.ْرُظْنُا

ْ
لِلُرَقَب

ْ
لٱُتاَوَدَأَوُجِراَوَّـنلٱَو،ِةَقَرْحُم

ْ
٢٣.ًابَطَحِرَقَب

لَا
ْ
ملٱُةَنوُرَأُهَعَفَدُّلُك

ملٱَىلِإُكِلاَْ
لِلُةَنوُرَأَلاَقَو.ِكِلَْ

ْ
ُّبَّـرلٱ:ِكِلَم

ٰهلِإ
ُ

ملٱَلاَقَف٢٤.َكْنَعىَضْرَيَك
ِيَرتْشَأْلَب.َال:َةَنوُرَألُكِلَْ

َىَرتْشٱَف.ًةَّـيِناَّـَجمٍتاَقَرُْحميِٰهلِإِّـبَّـرلِلُدِعْصُأَالَوٍنَمَثِبَكْنِم
لٱُدُواَد

ْ
لٱَوَرَدْيَب

ْ
لٱَنِمًالِقاَشَنيِسْمَخِبَرَقَب

ْ
ىَنَبَو٢٥.ِةَّـضِف

.ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحمَدَعْصَأَوِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهُدُواَد
ْنَعُةَبَّْـرضلٱِتَّـفَكَف،ِضْرَألٱِلْجَأْنِمُّبَّـرلٱَباَجَتْسٱَو
.»َليِئاَْرسِإ
كولم١و٦:١٤ليئومص١و٥٠-١٦:٤٤ددع٣:١مايأ٢
:١يخالم٤١و٢٠:٤٠لايقزح١٦-٢٣:٨نيوكت١٩:٢
٢١:١٤ص٢٥و٢١:٢٤مايأ١و١٤و١٣

ةالصلةباجتسا)٢١:١٨مايا١(برلاهلسرأُداَجَءاَجَف
كالملاىأردقناكثيحميلشروأيفدوادناكو.دواد
ىلعةطوسبمهديوةنورأرديبقوفءامسلاوضرألانيب
.اهكالهإلميلشروأ

)٢١:٢٠مايأ١(يفو)٢٠ع(َكِلَْملٱىَأَرَوُةَنوُرَأَعَّـلَطَتَف
كلملاءاجمثةعبرألاهونبووهأبتخافكالملاىأردقناكهنإ
ىلإههجوىلعدجسورديبلانمةنورأجرخوهديبعو
هنألكلملاءيجمنمًايناثوكالملانمًالوأفاخهنألضرألا
.دوهيلابعشنعًايبنجأةنورأناكو.هدوصقمفرعيمل

ةيناربعلاب)٢٣ع(ِكِلَْملٱَىلِإُكِلاَْملٱُةَنوُرَأُهَعَفَدُّلُكْلَا
ناكةنورأنأربخانلسيلنكلو.كلملاىلإكلملاةنورأ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ىلإكلملااهيأةنورأانأهعفدألكلانومجرتيضعبلاف.ًاكلم
.كلملا

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

.يبنجأهنأىلإةراشإَكْنَعىَضْرَيَك
ردقيناك)٢٤ع(ًةَّـيِناَّـَجمٍتاَقَرُْحميِٰهلِإِّـبَّـرلِلُدِعْصُأَال
برللوههبولطمنألوأًاكلمهنوكلنمثالبلكلاذخأينا
هنمنوكتةمدقتلانأدارأهنكلو.بعشلامومععفنلو
.برلاىلإهعوجروهناميإوهتبوتنعّربعتفةنورأنمسيلو
.هتمدخوبرلاةدابعيفًائيشانعفنيالًائيشانفلكيالامو

ةيزيلكنإتاريلتسوحنيأِةَّـضِفْلٱَنِمًالِقاَشَنيِسَْمخ
نملقاشةئمتس)٢١:٢٥مايأ١(يفو.ةريلفصنو
نيسمخًالوأعفديأةيزيلكنإةريل١٥٠٠وحنيأبهذلا
ةقرحملاداعصإيأطقفةيتقولاةجاحلايفركتفاهنألًالقاش
.رديبلالامعتساواهتاودأورقبلاوجراونلانعضيوعتلاو
هنمثبهارتشاناكملاسفنيفلكيهلاءانبدصقاملكلذدعبو
.هللاةدابعلجألبعشللوكلمللًامئادًاكلمراصفلماكلا

دوادباجأبرلانإ)٢٢:١و٢٩-٢١:٢٦مايأ١(يفو
كلذنأدوادملعفةقرحملاحبذمىلعءامسلانمرانب
نوكيلهللانمّنيعملاناكملاهنإيأبرلاتيبوهناكملا
مدقينأتقولاكلذنمأدتبايأكانهحبذو.هيفهتيب
يفنكسملاىلإبهذينأعطتسيملوناكملاكلذيفحئابذ
ظيغينأنمًافوخيأبرلاكالمفيسنمًافوخنوعبج
.رخآناكميفحئابذمّدقوهنعبهذاذإبرلا

دئاوف
.»دواد...جاهأ«١ع.١

ءايربكلاوتاوهشلاةجاهإ.انمزلتاليتلاةجاهإلا)١(
ةعلاطمومالكلاوراكفألاةطساوبدسحلاوعمطلاو
ةجاهإ.انمزلتيتلاةجاهإلا)٢(.ةقئاللاريغبتكلا
ةحلاصلاتارشاعملاةطساوبءاخسلاوةريغلاوةبحملا
)٣(ةديفملابتكلاةعلاطموةينيدلاتاعامتجالاو
حورللانبولقباوبأحتفوهوانمبولطملالمعلا
همفاخنيذلالمعلا)٤(ناطيشلاهجويفاهقالغإو
.ناطيشلاءاوغإ

ةروشملا»كلمللبآويلاق«٣ع.٢
كلذعم.بآوينميألوبقمريغصخشنم)١(
امكودعلانمديفتسناننألةحلاصلاةروشملالوبقبجي
نأانمزلُياميأ.ةبولطمريغةروشم)٢(قيدصلانم
)٣(انسفنأعضونمهيلعاندمتعاانكامكرتن
تناكنإوةحلاصلاةروشملاضفرنإ.ةضوفرمةروشم
،طوقسللدادعتساوهفانمرغصأوهنمموأودعنم
.ةئيطخلابفارتعالا»تأطخأ«١٠ع.٣

انريغبانذتساالب)٢(فافختساالبورذعالب)١(
.حيسملابهيلإعوجرلاعمبرلل)٣(
»ةيناجمتاقرحم«٢٤ع.٤

ةدئامنمطقاسلاتاتفلاكيهيتلالاملااياده)١(
يتلاةمدخلا)٢(عبشلادعبانعلضفياميأ.ينغلا
يحورويلقعدادعتساالبظعولاكبعتاهيفسيل
سئانكلايفةدابعلاكةدبعلافلكتاليتلاةدابعلا)٣(
مدع)٤(اهئاضعأريغنموأفقولانماهتاقفنيتلا
مدقيذلابرللةيناجملاتاقرحملاميدقتيفةقايللا
.انلجألهسفن

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany
www.call-of-hope.com

contact-ara@call-of-hope.com

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

يناثلاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


