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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

ايدبوع

.هتوبنيفروكذملاالإايدبوعيبنلانعًائيشفرعنال
ًاصخش١٣سدقملاباتكلاركذيو.هللادبعمسالاىنعمو
.ةوبنلاهذهنمديدجلادهعلاباتكسبتقيالو.مسالااذهب
مهملظلجأنممودأنمبرلاماقتناًالوأاهنومضمو
ةاجنوممألالكىلعبرلامويءيجمومهيبسمويليئارسإل
اذوهييبسنأضعبلالوقيو.مهلكلملاعوجروهللابعش
ناك)١١ع(يفهيلإراشملاميلشروأباوبأبناجألالوخدو
ةنسوحن)١٧و٢١:١٦مايأ٢رظنا(اذوهيكلمماروهيمايأيف

ريخألاميلشروأطوقسدنعناكهنأحجرألاو.مق٨٥٠
ق٥٨٦ةنسوحننيينادلكلانم)١٠-٢٥:٨كولم٢رظنا(
ق٥٨٣وحنيأمودأطوقسلبقوكلذدعبايدبوعأبنتفم
.م

َموُدَأْنَعُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰه:اَيْدَبوُعاَيْؤُر١«٩-١
اوُموُق:ِمَمُألٱَْنيَبٌلوُسَرَلِسْرُأَوِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمًاَربَخاَنْعِمَس
لَو
ْ

لِلاَهْيَلَعْمُقَن
ْ

لَعَجْدَقِّـينِإ٢:ِبْرَح
ْ

.ِمَمُألٱَْنيَبًاريِغَصَكُت
لَقُُّربَكَت٣.ًاّدِجٌرَقَتُْحمَتْنَأ

ْ
يفُنِكاَّـسلٱاَُّهيَأَكَعَدَخْدَقَكِب ِ

لٱ،ِهِدَعْقَمَةَعْفِر،ِرْخَّـصلٱِئِجاََحم
ْ

يفُلِئاَق لَقِ
ْ

َىلِإِينُرِدُْحيْنَم:ِهِب
ًاعوُضْوَمَكُّشُعَناَكْنِإَوِ،ْرسَّـنلٱَكُعِفَتْرَتَتْنُكْنِإ٤؟ِضْرَألٱ
َكاَتَأْنِإ٥.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَكُرِدْحُأَكاَنُهْنِمَف،ِموُجُّنلٱَْنيَب

َنوُِقْرسَيَالَفَأ.َتْكَلَهَفْيَك.ٍلْيَلُصوُصُلْوَأَنوُقِراَس
َفْيَك٦؟ًةَصاَصُخَنوُقْبُيَالَفَأَنوُفِطاَقَكاَتَأْنِإ؟ْمُهَتَجاَح
ُّلُكِمُخُّتلٱَىلِإَكَدَرَط٧؟ُهُئِباََخمْتَصِحُفَووُسيِعَشِّـتُف
ِملاَسُمَكْيَلَعَبَلَغَوَكَعَدَخ.َكيِدِهاَعُم

ُ
َكِزْبُخُلْهَأ.َكو

َحتًاكََرشاوُعَضَو
ْ
يفُديِبُأَالَأ٨.ِهيِفَمْهَفَال.َكَت لٱَكِلٰذِ

ْ
،ِمْوَي

حلٱ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي
ْ

لٱَو،َموُدَأْنِمَءاَمَُك
ْ

٩؟وُسيِعِلَبَجْنِمَمْهَف
وُسيِعِلَبَجْنِمٍدِحاَوُّلُكَضِرَقْنَيِل،ُناَمْيَتاَيَكُلاَطْبَأُعاَتْرَيَف
لٱِب
ْ

.»ِلْتَق
ايمرإو٦-٦٣:١و١٧-٣٤:١ءايعشإو١٣٧:٧رومزم

٤٩:١٤ايمرإو٤-١ع١٤-٢٥:١٢لايقزحو٢٢-٤٩:٧
٢٤:١٨ددع٥و٦:٤ايمرإ٣٠:٤و١٨:٢ءايعشإ١٦-
:١٤كولم٢و٤٩:١٦ايمرإو١٦:٦ءايعشإ٢٣:٩ءايعشإو
٧و٢٠:٦بويأ١٥-١٤:١٣ءايعشإ٢٥:١٢مايأ٢و٧
١٠و٩ع٤٩:٩ايمرإ١٥-١٤:١٢ءايعشإ٢:٩قوقبحو
ايمرإ٣٠:١٤ايمرإ٤٩:١٠ايمرإ٢٤:١٣و١٧:٦ءايعشإ

ايمرإ١٤-٥:١٢بويأ٤٩:٧ايمرإ٤١:٩رومزم٣٨:٢٢
ايمرإو٢:١١بويأو١:٤٥مايأ١و٣٦:١١نيوكت٤٩:٢٢
٣:٣قوقبحو١:١٢سوماعو٢٥:١٣لايقزحو٢و٤٩:٧
٣-٦٣:١و٨-٣٤:٥ءايعشإو٥ع
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عمسلبًائيشريملهلعلوهلنالعإيأاَيْدَبوُعاَيْؤُر
عمسيأ»ًاربخانعمس«ليقوبرلالبقنمطقفًاربخ
.بعشلاربخأمثًالوأيبنلا

.باتكلاسوماقيف»نويمودأ«و»مودأ«رظناَموُدَأْنَع
اهنمضوبآومموختىلعتيملارحبلايبونجىلإاهعقوم
نيبومهنيبواهنصحةعانمواهتراجتبترهتشاوريعسلبج
لسننممهلكمهنأعمةيومدوةريثكبورحنييليئارسإلا
همعيعساوعقلبرفقمويلامودأدالبو.ميهاربإوقاحسإ
حضوأًافصورضاحلاهلاحفصينأملقلاردقيالوبدجلا
-٤٩:٧ايمرإو٣٤صءايعشإرظنا(ءايبنألاهفصوامم

٢٢(.
الفالتخاعم١٦-٤٩:١٤ايمرإيفتتأ٤-١تايآلاو

نماهاذخأنييبنلانأنونظملاو.تاملكضعبيفركذُي
.فورعمريغبتاك

ةبراحملممألابرلاميقييأِمَمُألٱَْنيَبٌلوُسَرَلِسْرُأ
نيلئاقهنوبواجيممألاو»اوموق«ممألللوقيلوسرلاومودأ
.برحللاهيلعمقنل

طقفةعفادملابمودأةوقتناك)٢ع(ًاريِغَصَكُتْلَعَجْدَق
.رصمولبابوروشأىلإةبسنلابًاريغصناكوبرحلابسيلو

ًالابجاهرثكأمودأدالبتناك)٣ع(ِرْخَّـصلٱِئِجاََحم
:٢ةينثترظنا(اهيفنونكسيدالبلالهأناكةريثكرغماهيفو

ةيناربعلابروحةملكونييروحلانماهوذخأوسيعونبو)١٢
علاسمودأةمصاعو.رغملاناكسمهنويروحلاو»ةراغم«
يداومويلاناكملامساوىرتيبوأ)١٦:١ءايعشإرظنا(
قيرطلاوةيلاعلالابجلانيبداويفةنيدملاعقوموىسوم
١٣وعرذأةعبرأنيبامهضرعقيضيداولااذهلديحولا
ةيلاعوتيبطئاحكةفقاولابجنيبناجلاىلعوطقفًاعارذ
لهأنمةئمردقيفنيليموحنقيرطلااذهلوطوًادج
بلقربّكتكلذلونيمجاهملانمفالآةرشعاودرينأدالبلا
.نييمودألا

لهحئاسلاقروخصلانيبعفترملاهنكسمِهِدَعْقَمَةَعْفِر
ىلإاودعصيىتحرسنلايحانجكةحنجأنييمودأللناك
ةعفرىلعمودألكتا.ةخماشلالابجلاهذهيفمهنكاسم
ءايربكلاو.ضرألاىلإينردحينأدحأردقياللاقوهدعقم
ىلعلاكتالانودهتوقبرختفيربكتملانألةميظعةيطخ
.هللا

ةصاصخنوكرتينوفطاقلاوًائيشنوكرتي)٥ع(َنوُقِراَس
اذهيبنلاىريامدنعو.ًائيشنوكرتيالفمودأوبلاسامأو
.تكلهفيكهمالكلمكينألبقلوقيايؤرلايفرمألا
ذخأامدعبرصانذخوبندينعًالوأناكةوبنلاهذهميمتتو
اهيلعىلوتساكلذدعبو)٨-٢٧:١ايمرإرظنا(ميلشروأ
اهذخأو.ليعامسإنبتويابنلسننممهوطابنألا

دينعماتلامودأبارخناكومب١٠٥ةنسيفنوينامورلا
.ةبرخانمايأىلإةيقابيهوعباسلانرقلايفمالسإلا

مهناريجمهنودهاعملا)٧ع(ِمُخُّتلٱَىلِإَكَدَرَط
اولكأومودأاودهاعاوناكوبرعلاونيينومعلاونييبآوملاك
مودأىلعقيضلاعقواملنكلودهعلاةمالعاهزبخنم
مهنمةدعاسملااوبلطيلًالسرمودأتلسرأامبرو.اهوكرت
مهنمسانأامبرومختلاىلإمهودرطولسرلااوضفرمهنكلو
.مهوناخونييمودألااوعدخومودأاولخداوناك

.كاردإالوةسايسهلسيلهنإفمودأيفيأِهيِفَمْهَفَال
مودأنميناميتلازافيلأناك.ةمكحلابنويمودألارهتشا
ناميتةملكىنعمو)٤:٣١كولم١و٤:١بويأرظنا(
نميبونجلامسقلاتناكناميتنأرهاظلاوبونجلايلصألا
.مودأ

ريخللًاعملمعتءايشألالكنأامك)٩ع(َضِرَقْنَيِل
.هنوبحيالنيذللرشللًاعملمعتاذكههللانوبحينيذلل

لُظِلْجَأْنِم١٠«١٦-١٠
ْ

َكاَشْغَيَبوُقْعَيَكيِخَألَكِم
خلٱ
ْ
ِتَبَسَمْوَيُهَلِباَقُمَتْفَقَوَمْوَي١١.ِدَبَألٱَىلِإُضِرَقْنَتَوُيْزِ
لٱِتَلَخَدَو،ُهَتَرْدُقُمِجاَعَألٱ

ْ
لَأَو،ُهَباَوْبَأُءاَبَرُغ

ْ
َىلَعًةَعْرُقاْوَق

َالْنَأُِبَجيَو١٢.ْمُهْنِمٍدِحاَوَكًاضْيَأَتْنَأَتْنُك،َميِلَشُروُأ
َمْوَياَذوَُهييِنَبِبَتَمْشَتَالَو،ِهِتَبيِصُمَمْوَيَكيِخَأِمْوَيَىلِإَرُظْنَت
َباَبَلُخْدَتَالَو١٣ِ،قيِّـضلٱَمْوَيَكَمَفَرَغْفَتَالَو،ْمِهِكَالَه
،ِهِتَّـيِلَبَمْوَيِهِتَبيِصُمَىلِإًاضْيَأَتْنَأَرُظْنَتَالَو،ْمِهِتَّـيِلَبَمْوَييِبْعَش
ملٱَىلَعَفِقَتَالَو١٤،ِهِتَّـيِلَبَمْوَيِهِتَرْدُقَىلِإًادَيَّـدُمَتَالَو

ِقَرْفَْ
لَسُتَالَو،ِهيِتِلَفْنُمَعَطْقَتِل

ِّـ
ٌبيِرَقُهَّـنِإَف١٥ِ.قيِّـضلٱَمْوَيُهاَياَقَبَم

لَعَفاَمَك.ِمَمُألٱِّـلُكَىلَعِّـبَّـرلٱُمْوَي
ْ

َكُلَمَع.َكِبُلَعْفُيَت
ِيسْدُقِلَبَجَىلَعْمُتِْبَرشاَمَكُهَّـنَأل١٦.َكِسْأَرَىلَعُّدَتْرَي
َْملْمَُّـهنَأَكَنوُنوُكَيَوَنوُعَرَْجيَوَنوُبَْرشَي،ًامِئاَدِمَمُألٱُعيَِمجُبَْرشَي
.»اوُنوُكَي

٦و٨٣:٥رومزم١:١١سوماعو٣:١٩و٢٥:١٢لايقزح
٣:١٠موحانو٣:٣ليئوي٩و١:٦سوماعو١٣٧:٧و
٣٥:٥لايقزح٧:١٠و٤:١١اخيم-٣٥:١لايقزح
١:١٥ليئوي٤و١٦:٣ءايعشإ٣و٣٦:٢و٣٥:١٠لايقزح
:٥١و٥٠:٢٩ايمرإ٢٠و٥:١٨سوماعو٣١و١١و٢:١و

٢٣و٥١:٢٢ءايعشإ١٣و٤٩:١٢ايمرإ٣٥:١١لايقزح٥٦
١٦و٢٥:١٥ايمرإو

مهيخأىلإمهتيطخوهمهيلعهللابضغببسو
وحنضغبلاودسحلاحورميدقلاذنممهيفرهظو.بوقعي
كولم٢و٢٢:٩ليئومص١و٢١-٢٠:١٤ددعرظنا(دوهيلا

٢٢-٨:٢٠(.
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لوقلااذهنأحجرألا)١١ع(ُهَتَرْدُقُمِجاَعَألٱِتَبَسَمْوَي
رظنا(.هدينعميلشروأبارخورصانذخوبنىلإريشي
لٱ،َميِلَشُروُأَمْوَيَموُدَأيِنَب«)١٣٧:٧رومزم

ْ
اوُّدُه:َنيِلِئاَق

نزحينأمودأىلعبجيناكيأ»اَهِساَسَأَىلِإىَّـتَحاوُّدُه
عمسيلوهيخأعمنوكينأوهيخأةيلبيفحرفيالو
.ءابرغلاومجاعألا

بهنيللخدياليأ)١٣ع(يِبْعَشَباَبَلُخْدَتَالَو
.لتقيو

دوهيلانمدحأصلخيالئل)١٤ع(ِهيِتِلَفْنُمَعَطْقَتِل
تناكنإوبرحلانإف.ةميظعةواسقىلعلديامماذهو
لتقزوجيالهنأاهنمنيناوقضعباهلرورشلامظعأنم
ريغلتقزوجيالوةبراحملاكرتيومّلسيامدعبودعلا
.زجاوعلاودالوألاوءاسنلالتقالونيبراحملا

مودأنمبرلاماقتناموي)١٥ع(ِّـبَّـرلٱُمْوَيٌبيِرَق
بارخدعبورصانذخوبندينعهطوقسمويهنأحجرألاو
ملمهنكلوميلشروأةيلبباوحرف.نامزلانمليلقبميلشروأ
.ًاضيأمهيلعةيلبلاكلتنأباوثرتكي

املاوركسواوبرشودوهيلااوهبنامك)١٦ع(ْمُتْبَِرشاَمَك
نمنوبرشيساذكهةازغلاةداعبسحميلشروأتطقس
)٥-١:١يخالمو٢١و٢٥:١٥ايمرإرظنا(هللاطخسسأك
ىلعطقفسيلوممألاعيمجىلعلوقلاونوشالتيونوبرشي
يفعوسيميلعتقفاويالمالكلااذهنأىفخيالو.مودأ
نماومقتنينأحيسملاعابتأىلعبجيالهنإفديدجلادهعلا
اوّلصيومهوبحينألبمهكالهباوحرفينأالومهئادعأ
نومواقينيذلاعيمجنييمودألايفىأريبنلالعلو.مهلجأل
نوبلطينيذلانييليئارسإلايفىأروليجلكيفقحلا
ىلإمهمامضناوسانلاعيمجصالخوليجنإلاراشتنا
لكةاشالموقحلاراشتناهايؤريفىأرو.حيسملاتوكلم
.رورشلاعاونأ

،ٌةاَجَنِهْيَلَعُنوُكَتَفَنْوَيْهِصُلَبَجاَّـمَأَو١٧«٢١-١٧
ُنوُكَيَو١٨.ْمُهَثيِراَوَمَبوُقْعَيُتْيَبُثِرَيَو،ًاسَّـدَقُمُنوُكَيَو
،ًاّشَقوُسيِعُتْيَبَوًابيَِهلَفُسوُيُتْيَبَوًاراَنَبوُقْعَيُتْيَب
َّـنَألوُسيِعِتْيَبْنِمٍقاَبُنوُكَيَالَوْمَُهنوُلُكْأَيَوْمَُهنوُلِعْشُيَف
جلٱُلْهَأُثِرَيَو١٩.َمَّـلَكَتَّـبَّـرلٱ

ْ
ُلْهَأَو،وُسيِعَلَبَجِبوَُن

لٱِلْهَّـسلٱ
ْ

،ِةَرِماَّـسلٱَدَالِبَوَمِياَرْفَأَدَالِبَنوُثِرَيَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف
لِجُنيِماَيْنِبُثِرَيَو

ْ
جلٱاَذٰهُيْبَسَو٢٠.َداَع

ْ
يِنَبْنِمِشَْي

لٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱَنوُثِرَيَليِئاَْرسِإ
ْ

ُيْبَسَو.َةَفِْرصَىلِإَنيِّـيِناَعْنَك
يفَنيِذَّـلٱَميِلَشُروُأ جلٱَنُدُمَنوُثِرَيَدِراَفَصِ

ْ
ُدَعْصَيَو٢١.ِبوَُن

لَُخم
ِّـ

ملٱُنوُكَيَو،وُسيِعَلَبَجاوُنيِدَيِلَنْوَيْهِصِلَبَجَىلَعَنوُص
لُْ
ْ

ُك
.»ِّـبَّـرلِل
١٥-٩:١١سوماعو٢و١٤:١ءايعشإ٣و٤:٢ءايعشإ

كولم١و٣٢:٤٤و١١:٢٣ايمرإ١٩و٩:١٨و٥:٢٤ءايعشإ
:٩ايمحن٣٣:١٣و٣٢:٤٤ايمرإ٤:٢٦اقولو١٠و١٧:٩
١٤:٩ايركزو٦٧:٤و٩-٤٧:٧و٢٢:٢٨رومزم٣ع٢٧

دادتماو.نييمودألاكالهويبسلانمدوهيلاعوجر
.برلاتوكلمةماقإودوهيلاةكلمم

ميلشروأنميبرغلايبونجلالبجلايأَنْوَيْهِصُلَبَج
بعشانهواهلكميلشروأةنيدموهنويهصلبجًانايحأو
.يحورلاويسايسلامهزكرمميلشروأومهلكهللا

ةدابعلكنمًايلاخوبرللنوكييأًاسَّـدَقُمُنوُكَيَو
.ةينثو

طقفسيلومهلكنويليئارسإلايأَبوُقْعَيُتْيَبُثِرَي
.اذوهي

ذخوبندينعمودأبارخناك)١٨ع(ْمَُهنوُلِعْشُيَف
ماقتنانأيأنينسسمخوحنبميلشروأطوقسدعبرصان
هدعبورصانذخوبنةطساوبناكمودأنمنييليئارسإلا
.نيينامورلاةطساوبًاريخأونييباكملاةطساوب

نممسقلامسابونجلا)١٩ع(خلاِبوُنَْجلٱُلْهَأُثِرَيَو
نييمودألاضعبهنكسةيدوهيلايبونجعقاولانيطسلف
لهأىنعملااذهبفدوهيللاوعضخومهدالبنماودرُطامدعب
باضهلامسالهسلاو.مودأيأريعسلبجاوثروبونجلا
دالبيهرحبلالحاوسو.ةيدوهيلالابجحفسدنعىلفسلا
نيينادلاةريشعنمةعرصنمنوشمشناكونيينيطسلفلا
نيينيطسلفلادالبىلإبهذيناكو»لهسلا«لهأنميأ
.اهريغوةنمتىلإرحبلالحاوسيأ

يأقرشلاولامشلايفَداَعْلِج...،ِةَرِماَّـسلٱ...َمِياَرْفَأ
ًابرغوًابونجةرواجملانادلبلالكنويليئارسإلاكلتميس
ةيدوهيلامختىلعهنألنيماينبركذيو.ًاقرشوًالامشو
.ميلشروأنممسقهلناكلوألابو

»اذه«لوقياذاملفرعنال)٢٠ع(ِشْيَْجلٱاَذٰهُيْبَسَو
لبابيفنييبسملانمناكيبنلانأضعبلانظيوشيجلا
نوكلميومهدالبىلإنوعجريمهنأبةوبنلابهءاقفرىزعف
اديصيبونجةيلاحلادنفرصيأةفرصىلإنييناعنكلاضرأ
لوقي.»درافص«عقومفرعنالو.اهنملايمأ٨دعبىلعو
اينابسأيفدوهيلانومسيمويلاىتحواينابسأيفاهنإدوهيلا

.لبابدالبيفقرشلايفدرافصنأحجرألاو.نييدرافص
سيئرناكيذلالبابرزك)٢١ع(َنوُصِّـلَُخمُدَعْصَيَو

.نييمودألااوعضخأنيذلانييباكملاوأيبسلانمنيعجارلا
حيسملانأعمحيسملاىلإةراشإدرفملاب»صلخم«لوقيالو
.نوصلخملاعيمجهيلإزمريذلايقيقحلاصلخملاوه
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يبنلاعفرةوبنلاهذهةمتاخيفِّـبَّـرلِلُكْلُْملٱُنوُكَيَو
نعوملاعلاكلاممنعورشبلانمنيصلخملانعهرظن
ملاعلايفمكاحلاوهبرلانأحّرصويملاعلادجملاوماقتنالا
نأءايشألالكلعجيوهتئيشمبسحءيشلكلمعيف
يفهتوكلمدتميوهيمواقملكىلعرصتنيوريخللًاعملمعت
.ضرألاىلعكلذكءامسلايفامكملاعلالك

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

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com
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