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 ةيحورلا برحلا
ةسينكلا دض ناطيشلا ططخم ةميزه

 .َان>بََحأ يِذ>لاِب اَنُراَصِتْنا ُمُظْعَي اَهِعيِمَج ِهِذَه يِف َان>نِكَلَو )٣٧ :٨ ةيمور( : ةيسيئرلا ةي*ا
 Sكردمً اضيأ حبصن امك . برلا ةكربل لخدن ، حيسWا يف ديدج نم نيدولوم Sنمؤم حبصن امدنع

 ببسب ،ديدج نم نيدولوم Sيحيسم حبصن امدنع ةيحور كراعW لخدن b . انلوح يه يتلا ةيحورلا برحلل
 Sعاوو Sكردم حبصن ، Sنمؤم حبصن امدنع نكلو . Sنمؤم ريغو Sنمؤم ، رشبلا لك مجاهي ناطيشلا نأ
 يذلا ، انلجj nا ىدل يذلا يحورلا حkسلا دجن ،jا ةملك سردن امدنع . ناطيشلا تامجه نع رثكأ
 لامعأ سردن فوس ، سردلا اذه يف . حيسWا لkخ نم نيرصتنم نم رثكأ حبصن يكل ةكرعملل اندعي
 نكمي فيك فرعن يكلً اضيأ سردنس امك . ةسينكلا هاجتو انهاجت هتاءادتعإو هططخم ملعن يكل ناطيشلا
 . حيسWا لkخ نم نيرصتنم نم رثكأ حبصن نأ

 دكؤي طقف سيل . اهدجن يتلا ةيحورلا برحلا نع حضاولا فيرعتلا ١٨ -١٠ :٦ سسفأ نوكت دق
 يدقاف نوكن ، jا انل اهرفوي يتلا ةحلسnا لامعتسإ  نعً اديعب هنأ انرذني نكل ، ةيحور برح كانه نأ انل
 نمضتت ةحلسnا هذه ،اذه قوف . ةيهل�ا انتحلسأ ةيهام لوح انملعُي عطقWا اذه . سوؤيم ٍلكشب ةوقلا
  يدصتم لضفأ يه يتلا ةحلسnا كلت يه jا انل اهرفو يتلا ةحلسnا . هيف نحن يذلا عارصلا ةعيبط
 ذخnا لkخ نم ةضراعWا ناطيشلا ةعيبط لوح kًئاهً امك ملعتن نأ اننكمي يلاتلابو ، ناطيشلا تامجهل
 . انلوانتم يف ةحلسnا نم حkس لك رابتع�ا Sعب

 ناطيشلا ططخم مهف
 عم لماعتن فوس سردلا اذه يف . SنمؤWا - ريغ دضو SنمؤWا دض ةيحور تامجه كلانه

 . SنمؤWا ، ةسينكلا دض ةيحورلا تامجهلا
   . jا دض رفيسول درمت امدنع ءامسلا يف ليوط نمز ذنم ةيحورلا برحلا تأدب

 َرِهاَق اَي ِضَْرnا ىَِلإ َتْعِطُق َفْيَك ؟ِْحب�صلا َْتنِبُ ةَرَُهز اَي ِءاَم>سلا َنِم ِتْطَقَس َفْيَك )١٤-١٢ :١٤ ءايعشإ(
 َِلبَج ىَلَع ُِسلَْجأَو ِ>jا ِبِكاَوَك َقْوَف ي�يِسْرُك ُعَفَْرأ .ِتاَواَم>سلا ىَِلإ ُدَعَْصأ :َكِبْلَق يِف َتْلُق َتَْنأَو )١٣( ِ؟مَُمnا
 .�ِيلَعْلا َْلثِم ُريَِصأ .ِباَح>سلا ِتاَعَفَتْرُم َقْوَف ُدَعَْصأ )١٤( .ِلاَم�شلا يِصاََقأ يِفِ عاَمِتْجbِا

 عفري نأ دارأ . ديزWا هيدل نوكي نأ دارأ نكلو ، ناطلسو ، ةوق ،ً اميظع bًامج كلمي رفيسول ناك
 دنع هعم ةكئWkا ثلث بلج ناطيشلا/رفيسول نأ طقف سيل . jا لثم حبصي نأ دارأ ؛ دعبأ ٍدحل هسفن
 . هدرمت يف نكمم ٍددع ربكأ بلج وه ناطيشلا ططخم  . هدرمت يف ناسن�ا بلجي هارن نكلو ، هدرمت
 َلاَق اّقَحا« :ِةاْرَمْلِل ْتَلاَقَف ُهَلbا �ب>رلا اَهَلِمَع يِت>لا ِة>ي�َربْلا ِتاَناَوَيَح ِعيِمَج َلَيْحا ُة>يَحْلا ِتَناَكَو )٥-١ :٣ نيوكت(
 ُرَمَث ا>ماَو )٣( . ُلُكاَن ِة>نَجْلا ِرَجَش ِرَمَث ْنِم« :ِة>يَحْلِلُ ةاَْرWْا ِتَلاَقَف )٢( »؟ِة>نَجْلا ِرَجَش �لُك ْنِم kُكاَت jُ bا
 ْنَل« :ِةاْرَمْلِل ُة>يَحْلا ِتَلاَقَف  )٤( .»اَتوُمَت >kَئِل ُها>سَمَت bَو ُْهنِم kُكاَت jُ: bا َلاَقَف ِة>نَجْلا ِطَسَو يِف يِت>لا ِةَرَج>شلا
 .»>ر>شلاَو َرْيَخْلا Sَِْفِراَع jِاَك ِناَنوُكَتَو اَمُُكنُيْعا ُحِتَْفنَت ُْهنِم ِنkُكاَت َمْوَي ُه>نا ٌمِلاَع jُا ِلَب )٥( !اَتوُمَت

 . jا دض ةئيطخ بكتري نأ هايإ kًعاج ، دوواد كلWا بلق يف ربكتلا عضي ناطيشلا ىرن
 ُدُواَد َلاَقَف  )٢( .َليِئاَرِْسإ َيِصْحُيِل َدُواَد ىَوَْغأَو َليِئاَرِْسإ >دِض ُناَطْي>شلا َفَقَوَو )٧-١ :٢١ مايbا رابخأ ١(
 َلاَقَف )٣( .»ْمُهَدَدَع َمَلَْعأَف >يَِلإ اوُْتأَو ,َناَد ىَِلإ ٍَْعبَس َِْرئِب ْنِم َليِئاَرِْسإ او�دُع اُوبَهْذا« :ِبْع>شلا ِءاَسَؤُرِلَو َبآوُيِل
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 ُبُلْطَي اَذَاWِ ؟يِد�يَسِلً اديِبَع َِكَلWْا يِد�يَس اَيً اعيِمَج اوُسْيََلأ .ٍفْعِض ََةئِم ْمُهَلَاثَْمأ ِهِبْعَش ىَلَع �ب>رلا ِدِزَيِل« :ُبآوُي
 �لُك يِف َفَاطَو ُبآوُي َجَرَخَف .َبآُوي ىَلَع ِِكَلWْا ُمkََك >َدتْشاَف )٤( »؟َليِئاَرْسِ�ٍ مِْثإ ََببَس ُنوُكَي اَذَاWِ ؟يِد�يَس اَذَه
 ََةئِمَوً انوُيْلِم َليِئاَرِْسإ �لُك َناَكَف ,َدُواَد ىَِلإ ِبْع>شلا ِدَدَع َةَلْمُج ُبآوُي َعَفَدَف )٥( .َمِيلَشُرُوأ ىَِلإ َءاَج >مُث َليِئاَرِْسإ
 ْمَلَف Sُِماَْينِبَو يِوbَ ا>َمأَو )٦( ,ِفْي>سلا ي�َلتْسُم ٍلُجَر َفَْلأ Sَِْعبَسَو ٍَةئِم َعَبَْرأ اَذوُهَيَو ِفْي>سلا ي�َلتْسُم ٍلُجَر ِفَْلأ
 .َليِئاَرِْسإ َبَرَضَف ُرَْمnا اَذَه ِ>jا َِينْيَع يِف َُحبَقَو )٧( .َبآوُي ىَدَلً اهوُرْكَم َناَك ِِكَلWْا َمkََك >َنn ْمُهَعَم ْمُه>دُعَي

 ددع فرعي نأ يعارلا ىلع سيل اW . ءيس ٍرمأب نكي مل ، ركفي نأ ءرملل نكمي ، بعشلا ءاصحإ
 ميظع جاعزإو ، هلعف امبً ائطخم ناك دوواد نأ حضاو وهل . ناسن�ا ىري امك سيل ىري jا نكلو ؟هعيطق
j ، nةئيسم يلاتلابو ضراعتت يتلا ةئيطخ كانه سيلو ؛ هبلق يف ربكتب كلذ لعف هن j ربكتلا نم رثكأ .  

 لاWا نمً انيعمً اءزج امدق ناذللا ، ةريفس هتجوزو اينانح نع أرقن سماخلا لصفلا لامعأ يف
 ىلإ بذكلا ردصم ازع ، هعادخل اينانح سرطب رهن امدنع . رادقWا اذه صوصخب ابذك نكلو ، jا لمعل
 ِسُدُقْلاِ حو�رلا ىَلَع َبِذَْكتِل ََكبْلَق ُناَطْي>شلاَ  َم اَذَاWِ ا>يِنَانَح اَي« :ُسُرْطُب َلاَقَف )٣ :٥ لامعأ( . ناطيشلا
 ؟ِلْقَحْلا ِنَمَث ْنِم َِسَلتْخَتَو

 . ةرفغWا ىلع لصحن نأ انديري b هنn كلذو ، نيرخ¡ا حماسن نأ انديري b ناطيشلا
 ْدَق ُْتنُك ِْنإ - ِهِب ُتْحَماَس اَم اََنأ ي�َنn ً.اضَْيأ اََنأَف ٍْءيَشِب ُهَنوُحِماَسُت يِذ>لاَو )١١-١٠ :٢ سوثنروك ٢(
  .ُهَراَكَْفأ ُلَهْجَن bَ َان>َنn ،ُناَطْي>شلا َانيِف َعَمْطَي >kَئِل )١١( ،ِحيَِسWْا ِةَرْضَحِب ْمُِكلَْجأ ْنِمَف - ٍْءيَشِب ُتْحَماَس

 . قحلا نوري اودوعي b يكل رشبلا نويع ءامعإ وه سيلبإ هلعفي دحاو ٌءيش
 ِلِيجِْنإُ ةَراَِنإ ْمُهَل َءيِضُت >kَئِل ،SَِنِمُْؤWْا ِرْيَغ َناَهَْذأ ىَمَْعأ ْدَق ِرْه>دلا اَذَه ُهَِلإ ْمِهيِف َنيِذ>لا )٤ :٤ سوثنروك ٢(
 .jِاُ ةَروُص َوُه يِذ>لا ،ِحيَِسWْا ِدْجَم

 . انناسل لامعتسإب ناطيشلل  حامسلا وه ةئيذبلا ةغللا لامعتسإ و ةرثرثلاو تاعئاشلا رشن
 ريمدتل ناطيشلا ططخم هنإ . رومnا هذهب ثدحتلاب بغرن نحن ، انناسل ىلع ذوحتسي b ناطيشلا
 >نُهَلَو )١٥-١٢ :٥ سواثوميت ١( . ةسينكلا ريمدتل ةسينكلا لامعتسإ وه ناطيشلا وه ةرثرثلا . ةسينكلا
 َنْسَلَو .ِتوُُيبْلا يِف َنْفُطَي ،ٍتbَا>طَب >نُكَي َْنأ َنْم>لََعتَيً اضَْيأ َكِلَذ َعَمَو )١٣( .َل>َوnا َناَميِ�ا َنْضَفَر >نُه>َنn ٌةَنُونْيَد
 َنِْدلَيَو َنْج>وََزتَي ِتاَثَدَحْلا >َنأ ُديُِرأَف )١٤( .ُِبجَي bَ اَمِب َنْم>لََكتَي ،ٌتا>يِلوُضُفَو ً،اضَْيأ ٌتاَراَذْهِم ْلَب ْطَقَف ٍتbَا>طَب
.ِناَطْي>شلا َءاَرَو َنْفَرَحْنا ِدَق >نُهَضْعَب >نِإَف )١٥( ِ.ْمت>شلا ِلَْجأ ْنِمِ مِواَقُمْلِل ًة>لِع Sَِطْعُي bََو ،َتوُُيبْلا َنْر�بَدُيَو َدbََْوnا
 يِتَوِْخإ اَي ُحُلْصَي bَ !ٌَةنْعَلَو ٌةَكَرَب ُجُرْخَت ِدِحاَوْلاِ مَفْلا َنِم )١٠ :٣ بوقعي( . ةئيذبلا ةغللا لمعتسن b نأ انيلع 
 !اَذَكَه ُروُُمnْا ِهِذَه َنوُكَت َْنأ

 تمواق اذإ بوقعي لوقي ةعباسلا ةي¡ا يف اهدعب . ةسينكلا يف عازنلاو ةبراحWا بوقعي نادأ
 يِف ِةَبِر )٤-١ :٤ بوقعي( . هتمواقم انيلعو ، سيلبإ لمع وه عازنلا نأ ىرن انه . مكنم برهي فوس ،سيلبإ
 َنوُبِراَحُتَو َنوُمِصاَخُت .اوُلَانَت َْنأ َنوُرِدْقَت ُْمتْسَلَو َنوُدِسْحَتَو َنوُُلتْقَت .َنوُِكَلتْمَت ُْمتْسَلَو َنوَُهتْشَت )٢( ؟ْمُكِئاَضَْعأ
 .ْمُكِتا>ذَل يِف اوُقِْفنُت ْيَكِلً اّيِدَر َنُوبُلْطَت ْمُك>َنn ،َنوُذُْخأَت ُْمتْسَلَو َنُوبُلْطَت )٣( .َنُوبُلْطَت bَ ْمُك>َنn ،َنوُِكَلتْمَت ُْمتْسَلَو
 َراَص ْدَقَفِ مَلاَعْلِلً ّابِحُم َنوُكَي َْنأ َداََرأ ْنَمَف ؟j�ٌَِ ةَواَدَعِ مَلاَعْلا َة>بَحَم >َنأ َنوُمَلْعَت اََمأ ،يِناَوَزّلاَوُ ةاَُنزّلا اَه�َيأ )٤(
 .j�ًَِ او�دَع

 تاعاش�ا رشن ، ةحماستم ريغلا حورلا ،عادخلا ، بيذاكnا ،درمتلا ،ربكتلا : يه سيلبإ لامعأ
 مهضعب نونمؤWا براحي يكل SنمؤWا بولق يف رومnا هذه ناطيشلا عرزي . ةسينكلا يف عازنلاو ، ةرثرثلاو
 ، انررحي قحلا . قحلا اومهفي وأ اوري اودوعي b يكل سانلا ناهذأ يمعي ناطيشلا نإ امك .ً اضعب
 .ررحتن نأ انديري b ناطيشلاو
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١٣-١٠ :٦ سسفأ
ً اريَِخأ  )١٣-١٠ :٦ سسفأ( .اهتيدج ىدمو انيدل يتلا برحلل رظنن ١٣- ١٠ :٦ سسفأ تايnا يف

 ِدِياَكَم >دِض اُوُتْبثَت َْنأ اوُرِدْقَت ْيَكِل َلِماَكْلا jِا ََحkِس اوَُسبْلا )١١( .ِهِت>وُق ِة>دِش يِفَو �ب>رلا يِف او�وَقَت يِتَوِْخإ اَي
 ِةَمُْلظ ىَلَع ِ،مَلاَعْلا ِةbَُو َعَم ،Sِِطkَ>سلا َعَم ،ِءاَسَؤ�رلا َعَم ْلَب ٍ،مْحَلَوٍ مَد َعَم ْتَسْيَل َاَنتَعَراَصُم >نِإَف )١٢( .َسِيلِْبإ
 ْيَكِل َلِماَكْلا jِا ََحkِس اوُلِمْحا َكِلَذ ِلَْجأ ْنِم )١٣( .ِتا>يِواَم>سلا يِف ِة>يِحو�رلا �ر>شلا ِدَانَْجأ َعَم ،ِرْه>دلا اَذَه
 .اُوُتْبثَت َْنأ ٍْءيَش >لُك اوُم�َمتُت َْنأ َدْعَبَو ،ِري�ر�شلاِ مْوَيْلا يِف اوُمِواَقُت َْنأ اوُرِدْقَت

 نأ انيلع .بسانم ٍلكشب Sحلسم نوكن نأ انيلع يغبني ، Sيحيسم دونج انتفصب - ١٠ :٦ سسفأ
 ِناَميِ�ا َداَهِج ْدِهاَج )١٢ :٦ سواثوميت ١( . نسحلا نامي�ا داهج دهاجن نأ انميمصت يف ءايوقأ نوكن
.َنيِريِثَك ٍدوُهُش َماََمأ َنَسَحْلا َفاَرِتْعbِا َتْفََرتْعاَو ً،اضَْيأ َتيِعُد اَهْيَِلإ يِت>لا ِة>يِدََبnا ِةاَيَحْلاِب ْكِسَْمأَو ،َنَسَحْلا

 . سيلبإ دئاكمو تامجه دض انعافد وه اذه هنj ، nا رومأ سبلن نأ انيلع - ١١ :٦ سسفأ
 هذهل ةفلتخم تاجرد كلانه . ةيوامس تانئاك نكل ، رشبلا عم عراصتن b نحن - ١٢ :٦ سسفأ

ً ايحور ، ةمظنم ةسينك نوكن نأً اضيأ نحن انيلع ،كلذل . Sمظتنم مهو ريبدت مهيدل . ةيوامسلا تانئاكلا
 . jا رومأب ةزهجم

 انيلع . رفيسول عم اوطقس نيذلا كئلؤأً اضيأ نمضتي اذه .ًةميظعً ةوق وذ اوقلخ ةيكئWkا تانئاكلا
 .Sطايشلا دض تاماهت�ا نوقوسي امدنع نيرذح مه ةكئWkا ىتح . مهتوقب Sهتسن b نأب متهن نأ
 )١٠( ،Sَِبَقاَعُم ِني�دلاِ مَْوي ىَِلإ َةَمََثnا َظَفْحَيَو ِةَبِرْج>تلا َنِم َءاَيِقَْتnا َذِْقنُي َْنأ �ب>رلا ُمَلْعَي )١٢ -٩ :٢ سرطب ٢(
 َنُوِبجْعُم ،َنوُروُسَج .ِةَداَي�سلاِب َنُونيَِهتْسَيَو ،ِةَساَج>نلا ِةَوْهَش يِف ِدَسَجْلا َءاَرَو َنُوبَهْذَي َنيِذ>لا اَم>يِس bََو
 َنوُم�دَقُي bَ -ً ةَرْدُقَوً ة>وُق ُمَظَْعأ ْمُهَو ،ٌةَكِئkََم ُثْيَح )١١( ِداَجَْمnا يِوَذ ىَلَع اوَُرتْفَي َْنأ َنُوبِعَتْرَي bَ ،ْمِهِسُفَْنأِب
 ،ِكkََهْلاَو ِدْي>صلِل ٍةَدوُلْوَم ،ٍة>يِعيَِبط ،ٍةَقِطاَن ِرْيَغ ٍتاَناَوَيَحَكَف ِءbَُؤَه ا>َمأ )١٢( .ٍءاَرِتْفا َمْكُح �ب>رلا ىَدَل ْمِهْيَلَع
. ْمِهِداَسَف يِف َنوُِكلْهَيَسَف ،َنوُلَهْجَي اَم ىَلَع َنوَُرتْفَي

 ، ةكئWkا نأ ثيح ) ةيساسnا ةيزيلجن�اب سدقWا باتكلا ،١١ :٢ سرطب ٢( ، ىرخأ ةمجرت يف
. jا مامأ مهدض فنعلا ةغل لمعتست b ، ةردقلاو ةوقلا ةميظع يه يتلا
 ، ىرخأ تاملكب . ةبرجتلا يف نكلو ،مهتبرجت نم نوررحتي b ءايقتnا نأ انعلطت ةيباتكلا تاي¡ا هذه يف
 SملعWا نعً اضيأ ثدحتت ةيباتكلا تاي¡ا هذه .انظفحيسو انعم وه jا نكلو ، ةبرجتلاب نورميس راربnا
 نوملعيو ، Sفرجعتمو Sئيرج مه SملعWا ءbؤه . ءيش يn وأ دحn مارتحإ يأ مهدل سيل نيذلا SفيزWا
 ىلع ةلثمم يه يتلا ، ةسدقWا ةكئWkا .اهنعً ائيش نوهقفي b مهسفنأ مه نأ ثيح ةيحورلا رومnا لوح
 نم عئاقولا نع ةطاسب لكب حرصت ، ةنونيدلا يف برلا مامأ ةطقاسلا ةكئWkا لامعأ لوح ةياورلا بلجت اهنأ
 . تاماهت�ا يف لخدتلاب ةيكتشWا حورلا وأ ، متشلا ، ةرارWا نم ءيش يn لوؤحلا نود نمو ، ةغلابم نود
 يأ تحت اونوكي نأ نوديري b نيذلا ، داجمnا يوذ ىلع نورتفي نيذلا Sفيزم Sملعم كلانه ، سكعلاب
 . ةمث¡ا مهلامعأ لوح ةناد©ل اوضرعتي نل مهنأ امك نوفرصتيو ، ةرطيس

 ً،اضَْيأ ِءbَُؤَه َكِلَذَك ْنِكَلَو )١٠ - ٨ اذوهي( . ناطيشلا عم ةكئWkا سيئر لماعت فيك اذوهي يف ىرن
 ُسيِئَر ُليِئاَخيِم ا>َمأَو )٩( .ِداَجَْمnا يِوَذ ىَلَع َنوَُرتْفَيَو ،ِةَداَي�سلاِب َنوُنَواََهتَيَو ،َدَسَجْلا َنوُس�َجنُي ،َنوُِمَلتُْحWْا
 َكْرَِهْتنَيِل« :َلاَق ْلَب ،ٍءاَرِتْفا َمْكُح َدِرُوي َْنأ ْرُسْجَي ْمَل ،ىَسوُم ِدَسَج ْنَعً اّجاَحُم َسِيلِْبإ َمَصاَخ ا>مَلَف ،ِةَكِئWْkََا
 ،ِةَقِطا>نلا ِرْيَغ ِتاَناَوَيَحْلاَك ،ِةَعيِب>طلاِب ُهَنوُمَهْفَي اَم ا>َمأَو .َنوُمَلْعَي bَ اَم ىَلَع َنوَُرتْفَي ِءbَُؤَه >نِكَلَو )١٠( .»�ب>رلا
 فنعلا ةغل لمعتسي مل ليئاخيم ، ناطيشلا دض ليئاخيم ةكئWkا سيئر مصاخ امدنع .َنوُدُسْفَي َكِلَذ يِفَف

 ، ىرخأً ةرم “.كنايد برلا نكيل” ، حرصي ىرخأ ةمجرت يف . »�ب>رلا َكْرَِهْتنَيِل« . طقف لاق ليئاخيم ، هدض
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 مهفقاومب SملعWا ءbؤه . اهنومهفي b مهً ارومأ نولمعي نيذلا SفيزWا SملعWا نع سدقWا باتكلا ثدحتي
  . مهتساجن ىلع مهتنادإ متت فوس مارتح©ل رقتفت يتلا

 فقن نأ انيلع . هططخWو سيلب� مkستس�ا سيلو ، انسسأ ىلع فقن نأ انيلع - ١٣ :٦ سسفأ
 َةَِحلَْسأ َْسبْلَنَو ِةَمْل�ظلا َلاَمَْعأ ْعَلَْخنْلَف ُراَه>نلا َبَراَقَتَو ُلْي>للا ىَهَانَت ْدَق  )١٢ :١٣ ةيمور( . jا رومأب Sحلسم
 ،�قَحْلاِ مkََك يِف  )٧ :٦ سوثنروك ٢( ، ربلا لامعأ يه يتلاو رونلا لامعأ سبلنو ةملظلا لامعأ علخن .ِرو�نلا
 .ِراَسَيْلِلَو Sِِمَيْلِل �رِبْلاِ َحkِسِب jِا ِة>وُق يِف

انتحلسأ مهف 
 يتأيو . قحلا ةيؤر نم اونكمتي b يكل Sنمؤم ريغلا ناطيشلا عضخي ، ةيحورلا برحلا يف

ً ابرح كانه نأ فرعن Sنمؤمك نحنو . قحلاب نامي�ا نع SنمؤWا فقوتي يكل ةسينكلا دض ناطيشلا
 ، jا حkس عضن امدنع .انمصخ عم كراعتنو ، انسفنأ ةيامحل حkسلاب ءيجن نيأ نم فرعن نحنو ،ً ايحور
ِ مْو>نلا َنِم َظِقَْيتَْسنِل ٌةَعاَس َن¡ا اَه>َنأ َتْقَوْلا َنوُفِراَع ْمُك>ِنإَو اَذَه  )١٤-١١ :١٣ ةيمور( . حيسWا سبلن نوكن
 ِةَمْل�ظلا َلاَمَْعأ ْعَلَْخنْلَف ُراَه>نلا َبَراَقَتَو ُلْي>للا ىَهَانَت ْدَق )١٢( .ا>نَمآ Sَِح َناَك ا>مِم ُبَرَْقأ َن¡ا َانَصkََخ >نِإَف
ِ ماَصِخْلاِب bَ ِرَهَعْلاَو ِعِجاََضWْاِب bَ ِرْك�سلاَو ِرََطبْلاِب bَ ِراَه>نلا يِف اَمَك ٍةَقاَِيلِب ْكُلَْسنِل )١٣( .ِرو�نلا َةَِحلَْسأ َْسبْلَنَو
  .ِتاَوَه>شلا ِلَْجn ِدَسَجْلِلً اريِبْدَت اوَُعنْصَت bََو َحيَِسWْا َعوُسَي >ب>رلا اوَُسبْلا ِلَب  )١٤( .ِدَسَحْلاَو

 مامأ دومصلا ىرحnاب لب ، ناطيشلا ةمجاهم سيل وه انبجاو نأ ىرن ١١ :٦ سسفأ يف
 انبجاو . حيسWا نكلو ، ناطيشلا مزهنس نم نحن سيل . ةيموجه سيلو ، ةيعافد يه انتمهم .هتامجه
 . كلذ لعفل ةوقلا انيطعي jاو ، ناطيشلا ةمواقم

 Sسيدقلا ايؤرلا رفس يف . ةكرعWا حبري يذلا وه jا نn ، )كرحتن b ، عقاولا يف( دومصلا انيلع
 دي ىلع سيل يتأت )١٠-٧ :٢٠( ةيئاهنلا ناطيشلا ةميزه . ناطيشلا نومزهي S” bبلاغ“ مه نيذلا
 . برلا وه براحWا ةيحورلا برحلا يف . )٩ :٢٠( ءامسلا نم رانلا لزنُي يذلا ، jا دي ىلع لب ، Sسيدقلا
 امدنع . )٢٧ :٦ -١٣ :٥ عوشي رظنأ( رصتني يذلا برلا نوكي ، ةكرعWاب ةيلاعفب يحيسWا كبتشي امدنع
 يذلا برلا ناك ، دوواد براح امنيب . عkقم طقف نكلو ، فيس ىتح هعم نكي مل ، ثايلاج دوواد هجاو

 زوفلا ىلعً ارداق نكي مل  باشلا اذه نأً ايلج رمnا تلعج دووادل ثايلاج تاملك ىتح . راصتن�ا هل نمض
 . برلل اناك رصنلاو ، ةكرعWا نأ ةيلج تناك دوواد تاملكو .هتهج نم

 ةديدع ٍتارم ناطيشلا ةميزه نع عوسي ملكت . ليجن�ا يف امهنع ربعم انعافدو ناطيشلا ةميزه
 ةميزهو انصkخ . ةثجلجلا بيلص دنع ةزجنم ناطيشلا ةميزه رهظت ، دهشم لك يف . ليجانnا يف
 ، تاومnا نم ماقو ةثجلجلا بيلص ىلع حيسWا تام امدنع ، انبر لبق نم هزاجنإ >مت لصnاب ناطيشلا
ً ةرشابم ةقوثوم يه يحيسWا تاعافد . هسفن ناطيشلا وه يذلا لوnا ماقWا يف ، هودع ىلعً ارصتنم
 ةملك ، صLخلا ةذوخ ، ناميPا سرت ، مLسلا ليجنإ دادعتسإ ، ربلا ،قحلا يهو . ليجن�اب
 يفو حيسWا يف ةدوجوم يه هتامجه دض انعافدو ناطيشلا ةوق نم انررحت . حورلاب ةLصلاو ، Xا
 . ةقيقح هkعج حيسWا ةمايقو توم يذلاو ليجن�ا

 ْمُكَلُجَْرأ َنيِذاَحَو  )١٥( ،�رِبْلا َعْرِد Sَِسَِبbَو ،�قَحْلاِب ْمُكَءاَقَْحأ Sَِقِْطنَمُم اُوُتبْثاَف  )١٨-١٤ :٦ سسفأ(
ِ ماَهِس َعيِمَج اُوئِفْطُت َْنأ َنوُرِدْقَت ِهِب يِذ>لا ،ِناَميِ�ا َسْرُت �لُكْلا َقْوَف Sَِلِماَح )١٦(ِ.مkَ>سلا ِلِيجِْنإ ِداَدْعِتْساِب
 ٍةkََص �لُكِب �Sَلَصُم )١٨( .jِا ُةَِملَك َوُه يِذ>لاِ حو�رلا َفْيَسَو ،ِصkََخْلاَ ةَذوُخ اوُذُخَو )١٧(.َِةبَِهتُْلWْا ِري�ر�شلا
.Sَِسي�دِقْلا ِعيِمَج ِلَْجn ،ٍَةبْلِطَو ٍَةَبظاوُم �لُكِب ِهِنْيَعِب اَذَهِل َنيِرِهاَسَو ِ،حو�رلا يِف ٍتْقَو >لُك ٍَةبْلِطَو
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 ةفرعم انيلع . بيذاكnا ربع يه ناطيشلا اهب مجاهي يتلا قرطلا ىدحإ . انررحي قحلا  - قحلا
 ةجاحب نحن اذل ، ٤٤ :٨ انحوي ، بذكلا بأ وه سيلبإ . ةبذكب عادخلل ءاوح تضرعت . قحلاب ملكتلاو قحلا
 . ناطيشلا تامجهو ططخم دض انسفنأ نع عفادنل قحلل
.ِهِبْلَق يِف ِقْد�صلاِب ُم�لََكُتWْاَو >قَحْلا ُلِماَعْلاَو ِلاَمَكْلاِب ُكِلا>سلا  )٢ :١٥ رومزم(
.»اوُدُجْسَي َْنأ يَِغْبنَي �قَحْلاَوِ حو�رلاِبَف ُهَل َنوُدُجْسَي َنيِذ>لاَو .ٌحوُر ُ>jَا  )٢٤ :٤ انحوي(
 .»ْمُكُر�رَحُي �قَحْلاَو >قَحْلا َنوُفِرْعَتَو )٣٢ :٨ انحوي(

 انتايح يف ناطيشلا ططخم . jا ةملك بسح شيعلا . انتايح يف ةسدقWا ئدابWا قيبطت - ربلا
 . ةواقتلا سبلنو ناطيشلا لامعأ علخن نأ انيلع . ةمثآ ٍةايحل اندوقي نأ وه
.اّرِب ُهَل َُهبِسَحَف �ب>رلاِب َنَماَف )٦ :١٥ نيوكت(
.»اَناَصَْوأ اَمَك َانِهِلإ �ب>رلا َماََمأ اَهلَمَْعنِل اَياَصَولا ِهِذَه َعيِمَج َانْظِفَح اَِذإ ¬رِب َانل ُنوُكَي ُه>ِنإَو  )٢٥ :٦ ةينثت(
 .ِرو�نلا َةَِحلَْسأ َْسبْلَنَو ِةَمْل�ظلا َلاَمَْعأ ْعَلَْخنْلَف ُراَه>نلا َبَراَقَتَو ُلْي>للا ىَهَانَت ْدَق )١٢ :١٣ ةيمور(

 بلجت jا ةمعن . انل jا ةمعن ليجنإ وه يذلا ، حيسWا ليجنإ وه مkسلا ليجنإ - مLسلا ليجنإ
 نيذلا سانلا ، لسرلا لامعأ رفس يف رشبُي ليجن�ا ناك امدنع . تازجعWاو ،ررحتلا ،صkخلا ، ةوقلا
 يكل انتايح يف jا ةوقو ةمعن وه انتايح يف ليجن�ا . اوصلخو ،اوررحت ، اويفش ةملكلا ةداعسب اولبق
 . ناطيشلا تامجه دض نيرصتنم نم رثكأ حبصن
 َةَمْدِخْلاَو يِيْعَسٍ حَرَفِب َم�مَُتأ ى>تَح يِْدنِع ٌَةنيِمَث يِسْفَن bََو ٍْءيَشِل ُبَِستَْحأ ُتْسَل يِن>نِكَلَو )٢٤ :٢٠ لامعأ(

.jِا ِةَمْعِن ِةَراَشِبِب َدَهَْشn َعوُسَي �ب>رلا َنِم اَهُتْذََخأ يِت>لا
 >مُث bً>َوأ �يِدوُهَيْلِل :ُنِمُْؤي ْنَم �لُكِل ِصkََخْلِل jِاُ ة>وُق ُه>َنn ِحيَِسWْا ِلِيجْنِإِب يَِحتَْسأ ُتْسَل ي�َنn  )١٦ :١ ةيمور(

.�يِناَنوُيْلِل
 مهفن نل امبر .انقرط نم ىمسأو انقرط نع ةفلتخم jا قرط . jا رسُت نأ بجي انتايح - ناميPا

 عيطن ناميإب ، امدنع انب jا رسُي .jا ةطلسو ةوق انيلع لحت اهدنع ، هقرطل عضخن امدنع نكلو ، هقرط
 انبولق يف كشلا ناطيشلا عضيس . انعم jا ةوقو ةمعن لداعي يذلا بسانWا فرصتلا وه نامي�ا . هتملك
 . jا يف نامي�اب ايحن ، هموجه ةمواقj . Wا يضرت يتلا رومnا كلتب مقن b يكل
.ِسا>نلاَو ِ>jا Sَُِْعأ يِف ًةَحِلاَص ًَةنْطِفَو ًةَمْعِن َِدَجتَف )٥ :٣ لاثمأ(
�رَسُت bَ >دَتْرا ِِنإَو ،اَيْحَي ِناَميِ�اِبَف �رَابْلا ا>َمأ )٣٨ :١٠ Sيناربع( .»يِسْفَن ِهِب َ
 ْمََلأ  )٢١(؟ٌت�يَم ٍلاَمَْعأ ِنوُدِب َناَميِ�ا >َنأ ُلِطَابْلا ُناَسْنِ�ا اَه�َيأ َمَلْعَت َْنأ ُديِرُت ْلَه ْنِكَلَو )٢٣ -٢٠ :٢ بوقعي(

 ،ِهِلاَمَْعأ َعَم َلِمَع َناَميِ�ا >َنأ ىََرتَف )٢٢( ؟ِحَبَْذWْا ىَلَع َُهنْبا َقاَحِْسإ َم>دَق ِْذإ ،ِلاَمَْعnاِب اَنوَُبأ ُميِهاَرِْبإ ْر>َرَبتَي
. ِ>jا َلِيلَخ َيِعُدَو ً»اّرِب ُهَل َبِسُحَف ِ>jاِب ُميِهاَرِْبإ َنَمآَف« :ُلِئاَقْلا ُبَاتِكْلا >مَتَو )٢٣( ُناَميِ�ا َلِمُْكأ ِلاَمَْعnاِبَو

 مل اذإ . انئاطخأ نم صkخلا ىلع لصحن نوكن ، انتايح يف ليجن�ا قبطن امدنع - صLخلا
 . انتايح ىلع ذوحتسي لظيس ناطيشلا اهدنع اناياطخ نم رهطتن
 اَياَطَخْلا ِناَرْفُغِل ِحيَِسWْا َعوُسَيِ مْسا ىَلَع ْمُْكنِم ٍدِحاَو �لُك ْدَِمتْعَيْلَو اوُبوُت« :ُسُرْطُب ْمُهَل َلاَقَف )٣٨ :٢ لامعأ(

 .ِسُدُقْلاِ حو�رلا َة>يِطَع اوَُلبَْقتَف
 .�ب>رلا ِهْجَو ْنِمِ جَرَفْلا ُتاَقَْوأ َيِْتأَت ْيَكِل ْمُكاَياَطَخ ىَحُْمتِل اوُعِجْراَو اوُبُوتَف )١٩ :٣ لامعأ(
.�ب>رلاِ مْساِبً ايِعاَد َكاَياَطَخ ْلِسْغاَو ْدَِمتْعاَو ْمُق ؟ىَناََوتَت اَذَاWِ َن¡اَو )١٦ :٢٢ لامعأ(

 مسقني .“ ةلاعف، ة>يح jا ةملك نإ ذإ” ، انتايح يف ة>يح نوكت نأ بجي jا ةملك - Xا ةملك
 ؛ ةدوصقم هلك يهل�ا يحولا نأ دقتعي ضعبلا ؛ “ jا ةملك نإ” ةلمجلا هذه ىنعم صوصخب نوقلعWا
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 ةملك نأ دقتعأ .  يهل�ا ءاكذلا وأ jا ركف ، رخ¡ا ضعبلا  ؛ ةنامأ لكب ليجن�ا ميلعت ريشبت >مت ، نيرخ¡ا
 هاجت ءانمأ نوكن نأ انيلع .انل jا ركف يه ةملكلا هذه .ً ايهلإ انل تفشك jا ةملك . هذه لك يوتحت jا
 نم مظعأ نحنو ، انتايح يف قلطتس يتلا jا ةوق ىلع لصحن اهدنع . انتايح يف اهقبطنو ، jا ةملك
 نم ةرWا ولتً ةرم ناطيشلا عوسي مزه ، حيسWا ناطيشلا ب>رج امدنع . ناطيشلا تامجه دض نيرصتنم
 اهدنعو ، jا ةملك ذخأ ، ءاوح ناطيشلا ب>رج امدنع . jا ةملك يف ةوق كلانه . تاي¡ا سابتقإ لkخ
 . jا ةملك رييغت وأ فيرحت لkخ نم انعادخب ناطيشلل حامسلا مدعو jا ةملك فرعن نأ انيلع .اهَريغ
 ِسْف>نلا ِقَرْفَم ىَِلإ ٌةَقِراَخَو ،ِنْي>دَح يِذ ٍفْيَس �لُك ْنِم ىَضَْمأَو ٌةَلا>عَفَو ٌة>يَح jِا َةَِملَك >َنn )١٢ :٤ Sيناربع(

.ِهِتا>يِنَو ِبْلَقْلا َراَكَْفأٌ َةز�يَمُمَو ِ،خاَِخWْاَو ِلِصاََفWْاَوِ حو�رلاَو
.»ِ>jاِ مَف ْنِم ُجُرْخَت ٍةَِملَك �لُكِب ْلَب ُناَسْنِ�ا اَيْحَي ُهَدْحَو ِْزبُخْلاِب َسْيَل :ٌبُوتْكَم« :َباََجأَف )٤:٤ ىتم(
.»ْمُكُر�رَحُي �قَحْلاَو >قَحْلا َنوُفِرْعَتَو )٣٢ :٨ انحوي(

 لبق نم داشر�او ، ةدعاسWا ، ةدشلا لاني يلصي يذلا نأ مهفن نأ انيلع - حورلا يف ةLصلا
 نأ سيلبإ انديري b كلذل .برلا لبق نم رومnا هذه نم ٍيأ ىلع لصحن نل اهدنع ، يلصن مل اذإ . برلا
 انيلع اهدنع ، يلصن نأ انيلع اذام فرعن b نكلو يلصن نأ انيلع هنأ رعشن امدنعو . ةkص بعش نوكن
 ُحو�رلا َكِلَذَكَو )٢٧-٢٦ : ٨ ةيمور( . انتاولص يف اندعاسيسو رومnا لك فرعي حورلا نn ، حورلاب يلصن نأ
 bَ ٍتا>َنأِب َانيِف ُعَفْشَي ُهَسْفَن َحو�رلا >نِكَلَو .يَِغْبنَي اَمَك ِِهلَْجn ي�لَصُن اَم ُمَلْعَن َانْسَل َان>َنn َانِتاَفَعَض Sُِعُيً اضَْيأ
 يِف ُعَفْشَي jِا َِةئيِشَم ِبَسَحِب ُه>َنnِ حو�رلا ُماَمِتْها َوُه اَم ُمَلْعَي َبوُلُقْلا ُصَحْفَي يِذ>لا >نِكَلَو  )٢٧( .اَهِب ُقَْطنُي
.Sَِسي�دِقْلا

 يه ام فرعن نحن ن¡ا . ةسينكلا دضو اندض هتامجهو ناطيشلا تاططخW مظعأ ٌمهف انيدل ن¡ا
 لkخ نم نيرصتنم نم مظعأ حبصن يكل انتايح يف اهلمعتسن فيكو ، jا لبق نم اهاقلتن يتلا ةحلسnا
 .انتايح يف jا ةمعنو ، ةوقو ، ةطلس انل يطعت انتايح يف ةحلسnا هذه . ةوقلا انيطعي يذلا حيسWا عوسي
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