
ةيناثلا ةد$ولا

 ىَرَي َْنأ ُرِدْقَي َ< ُقْوَف ْنِم ُدَلوُي َ< ٌدََحأ َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ 4قَحْلا 4قَحْلا« :ُعوُسَي َلاَقَف )٨-٣ :٣ انحوي(
 َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي ُه4لَعََلأ ؟ٌخْيَش َوُهَو َدَلوُي َْنأ َناَسْنQِا ُنِكْمُي َفْيَك« :ُسوُميِدوُقيِن ُهَل َلاَق )٤(.»H4ِا َتوُكَلَم
 ِءَاcْا َنِم ُدَلوُي َ< ٌدََحأ َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ 4قَحْلا 4قَحْلا« :ُعوُسَي َباََجأ )٥( »؟َدَلوُيَو ًةَيِناَث ِه\ُمأ َنْطَب
 .ٌحوُر َوُهِ حوeرلا َنِم ُدوُلَْوcْاَو َوُه ٌدَسَج ِدَسَجْلا َنِم ُدوُلَْوcَْا )٦( .H4ِا َتوُكَلَم َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي َ<ِ حوeرلاَو
 اَهَتْوَص ُعَمْسَتَو ُءاَشَت ُثْيَح eبُهَت ُحي\رَلا )٨( .ُقْوَف ْنِم اوُدَلوُت َْنأ يَِغْبنَي :َكَل ُتْلُق ي\َنأ ْب4جََعتَت َ< )٧(
 .ِ»حوeرلا َنِم َدِلُو ْنَم eلُك اَذَكَه .ُبَهْذَت َنَْيأ ىَِلإ َ<َو يِْتأَت َنَْيأ ْنِم ُمَلْعَت َ< َك4نِكَل

 لايقزح( ، دعولا اذه نع لايقزح ملكت .سوميدوقين ىلع ةبيرغ نكت مل ةديدجلا ةد<ولا ميلعت
 .ْمُكُر\َهُطأ ْمُكِمَانَْصأ \لُك ْنِمَو ْمُكِتَساَجَن \لُك ْنِم .َنوُر4هَُطتَفً ارِهَاط ًءاَم ْمُكْيَلَع eشَُرأَو )٢٦-٢٥ :٣٦

 ْمُكيِطُْعأَو ْمُكِمْحَل ْنِم ِرَجَحْلا َبْلَق ُعِزَْنأَو ,ْمُِكلِخاَد يِفً ةَديِدَجً احوُر ُلَعَْجأَو ً,اديِدَجً ابْلَق ْمُكيِطُْعأَو )٢٦(
ٍ.مْحَل َبْلَق

 ةبرجت يه ةديدجلا ةد<ولا ، كلذ عمو .اهريسفت يف نيرصنع ىلإ ةديدجلا ةد<ولا مسقنت
 ةد<و ىوس كانه سيل ، كلذلو .رخ�ا نود نم لمتكم ريغ دحاو ءزج ، نيأزج نم فلأتت ةدحاو
.�نثا سيل ةديدج ةدحاو

ءا.ا نم ةد$ولا
.ءاcا ةيدومعم يف اناياطخ انل رفغي Hا
 ىَرَُتأ« )٤٧ :١ ٠ لامعأ( ؛ ءاcا ةيدومعم ينعي ءاcا ةملك مادختسا ناك ىلو<ا ةسينكلا يف

 »ً؟اضَْيأ ُنَْحن اَمَك َسُدُقْلا َحوeرلا اوُلِبَق َنيِذ4لا ِءَ<ُؤَه َدَِمتْعَي َ< ى4تَح َءَاcْا ََعنْمَي َْنأ ٌدََحأ ُعيَِطتْسَي
 قافت<ا يف مدلاو ، ءاcاو ، حورلا نع ثدحت امدنع ةيفرح ةقيرطب ءاcا ةملك انحوي مدختساو

 ،ُءَاcْاَو ،ُحوeرلا :ٌةَثَ�َث ْمُه ِضَْر�ا يِف َنوُدَهْشَي َنيِذ4لاَو )٨ :٥ انحوي ١( : ص�خلل دحاو فده ىلع
.ِدِحاَوْلا يِف ْمُه ُةَث4�َثلاَو .ُم4دلاَو

 نع ثدحتي ٢٣ : ٣ انحويو ٣٤-٢٥ : ١ انحوي .ءاcا ةيدومعم ةوقب يحوت ٥ : ٣ انحوي
 اهارجا يتلا ةيدومعcا فصي ٢-١ : ٤ انحوي و ٢٢ : ٣ انحوي .نادمعcا انحوي دي  ىلع ةيدومعcا
.عوسي برلا ناطلسب ذيم�تلا

 ، كلذلو  ٌ.ةَدِحاَو ٌة4يِدوُمْعَم ،ٌدِحاَو ٌناَمِيإ ،ٌدِحاَو �بَر )٥ :٤ سسفأ( : ةدحاو ةيدومعم كانه
 .مهضعب عم �لماكتم �ئزج امه حورلاو ءاcا ةيدومعم

 ةد<ولا نم اءزج نوكت ءاcا ةيدومعم نأ بجي ، كلذلو .ءاcا ةيدومعم يف بونذلا رفغي Hا
 :٢٢ لامعأ( : ةميدقلا ةايحلا اياطخ ىحمت امدنع <ا ، ديدج كانه نوكي نأ نكمي فيك ، ةديدجلا

 .\ب4رلاِ مْساِبً ايِعاَد َكاَياَطَخ ْلِسْغاَو ْدَِمتْعاَو ْمُق ؟ىَناََوتَت اَذَاcِ َن�اَو )١٦
 ِءَاcْا ِلْسَغِب اَها4ِيإً ار\هَطُم ،اَهَس\دَقُي ْيَكِل )٢٦ :٥ سسفأ( ؛ Hا م�كل اقفو ءاcا ةيدومعم

.ِةَِملَكْلاِب
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حورلا نم دولو.ا
 دهعلا تاءوبن نم حورلا ةيدومعم ينعت حورلا نم ةد<ولا مهف سوميدوقين نوكي نأ بجي

؛ ميدقلا
 ُمَلْحَيَو ْمُكُتَانَبَو ْمُكُونَبُ أ4َبَنتَيَف ٍرَشَب \لُك ىَلَع يِحوُر ُبُكَْسأ ي\َنأ َكِلَذ َدْعَب ُنوُكَيَو« )٢٩-٢٨ :٢ ليئوي(

 َكْلِت يِف يِحوُر ُبُكَْسأ ِءاَمQِا ىَلَعَوً اضَْيأ ِديِبَعْلا ىَلَعَو )٢٩( .ىًؤُر ْمُكُبَابَش ىَرَيَوً امَ�َْحأ ْمُكُخوُيُش
ِ.ما4َي�ا

 َوُه ا4َمأَو ِءَاcْاِب ْمُكُتْد4مَع اََنأ )٨ :١ سقرم( ؛ حورلا ةيدومعم نع نادمعcا انحوي أبنت
.»ِسُدُقْلاِ حوeرلاِب ْمُكُد\مَعُيَسَف

 بولق ىلع ةعيرشلا بتكيس هنأ ديدجلا دهعلا يف Hا دْعَو ميدقلا دهعلا تاءوبن نم اًضيا
؛ هبعش
 ُلَعَْجأ :eب4رلا ُلوُقَيِ ما4َي�ا َكْلِت َدْعَب َليِئاَرِْسإ ِتْيَب َعَم ُهُعَطَْقأ يِذ4لا ُدْهَعْلا َوُه اَذَه ْلَب )٣٣ :٣١ ءايمرا(
ً.ابْعَش يِل َنوُنوُكَي ْمُهَوً اهَِلإ ْمُهَل ُنوَُكأَو ْمِهِبوُلُق ىَلَع اَُهُبتَْكأَو ْمِِهلِخاَد يِف يِتَعيِرَش

 )٣ :٣ سوثنروك ٢( ؛ انبولق يف Hا �ناوق بتكي يذلا ، حورلا ضيف نم دعولا اذه ققحتيو
 ٍة4يِرَجَحٍ حاَوَْلأ يِف َ< ،\يَحْلا Hِاِ حوُرِب ْلَب ٍْربِحِب َ< ًةَبُوتْكَم ،ا4نِم ًةَموُدْخَم ،ِحيَِسcْا ُةَلاَسِر ْمُك4َنأ َنيِرِهَاظ
 .ٍة4يِمْحَل ٍبْلَقِ حاَوَْلأ يِف ْلَب

 ُنْحَن َانيِف ِسوُما4نلا ُمْكُح 4مِتَي ْيَكِل )٤ :٨ ةيمور( ؛ ربلا نوناق قيقحتل ةوقلا انحنمي حورلا
 ِ.حوeرلا َبَسَح ْلَب ِدَسَجْلا َبَسَح َسْيَل َ�ِكِلا4سلا

 )٤ :٢ لامعأ( : سدقلا حورلا نم اوئلتما امدنع ةرصنعلا موي دعولا اذه ذيم�تلا ىقلت
 .اوُقِْطنَي َْنأ ُحوeرلا ُمُهاَطَْعأ اَمَك ىَرُْخأ ٍَةنِسَْلأِب َنوُم4لََكتَي اُوأََدتْباَو ِسُدُقْلاِ حوeرلا َنِم ُعيِمَجْلاَ َ¢تْماَو

 eلُك ْدَِمتْعَيْلَو اوُبوُت« :ُسُرْطُب ْمُهَل َلاَقَف )٣٩-٣٨ :٢ لامعأ( ؛ اضيأ انل ةبسنلاب وه دعولا اذه
 َدِعَْوcْا 4َن� )٣٩( .ِسُدُقْلاِ حوeرلا َة4يِطَع اوَُلبَْقتَف اَياَطَخْلا ِناَرْفُغِل ِحيَِسcْا َعوُسَيِ مْسا ىَلَع ْمُْكنِم ٍدِحاَو
 .»َانُهَِلإ eب4رلا ُهوُعْدَي ْنَم \لُك ٍدْعُب ىَلَع َنيِذ4لا \لُكِلَو ْمُكِدَ<َْو�َو ْمُكَل َوُه

 كانهو لك نكلو ، دحاو ثدح ام لك ربتعن نأ نكمي .ةديدج ةد<و ةيعيبط ةد<و �ب ةنراقcا
.رخ�ا نود نم ةلمتكم ريغ ةدحاو ةيلمع .ةد<ولا ةيلمعل ةجاح
ديدج خيراتيعيبطلا خيرات
.نامي<ا نم ةيادب ؛ ليجنQا عامس .١.لمحلا .١
.ءاcا ةيدومعم .٢.محرلا كرتي لفطلا .٢
.سدقلا حورلا ةيدومعم .٣.لو<ا هسفن ذخأي لفط .٣

From “The New Birth” by David Bernard, adapted by Mark Starin.
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