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َرَ 
"ِل اِظ "  

 

  ١٨اَُب َرَم 

  دراِ َرُ وُس ارُول اُو إ أھِل ُورُوس

  َد ار دداً 

ل( وزُء اا(  

  

  

  

  
  اَّس اّدُور ِدْك ُوودُورد: َِم

ََر :سر ر ُورّدّس اا 

 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



 

ل ولُ اَا  

"ُوُوس اورُ ََُ"  

) ُووس اُورُ ٩ - ١: ١ِر(  

  ِة أ د وسُورُ  ُسوُ َ أ ا َدى ا َن 
 ُْر سِ س ؤٍُل وَرُ َظِمأ َِ ُج إ ت ،لِو

وع اُ ُ.  

ب أ ِوَل ِض ادة اذن    ز ب أًَة زُ ُت ا
وُدو أن أَد اء . وَُم ُوُس ُھك، َُُِذوا وَُُوا اُؤن

 ذيا ِر أ ٍَ  َن ،َك اَ  ِديِ ٍزَر  َن
أ َِزو َ . ٍَر ِ  ٌدِت أ م نَك، ووَن ذِر َُن ا

ََُِه ھذه ا . مَِم اأ ً مُ وَنُُ ِوَنؤَُن او
باََدُ  ورُوس، و رَء ا مُِو د ِرَ روَنَ واُ.  

ود أَُِر ُوُس ن ار ن ھذه اِل، ن َِِل إدى ِس   
وأ ،ًَب ُ اُورُوِوَن ِر ،ًَُوهُ  ن . اِزل ُھك

واج، ون  ُُِق َدِة اون، ون َدو زا ،ا  ءر ا
  ُُدسوِح ا رِل ا نو ،ا  دةا ُض أو ن ً 

ود ُ ََوُس ََُِ . ا، ون ا، ون  ُق ذة
 واُة  ٤إ  ١إِِم  ات  ل اِوا ،

 ٧، ُم ا ا َوََْ رَُم  ات ٦و ٥ات 
 ١٦إ.  

   ُظُر إَ وَد ،ُووس اُورُ َِِر  ھذه ا َ
ِِداِد اا . َُ ُسوُ َفل، و ودِد اا " : ُسوُ

 َِ َوع اَُِ ًوُّو َرُدَا َِِ ". وى ھذهَُ ُل إَِ َد
َِ اِ إ أھِل ُورُوس، َُِف أنُ ََ ورُوس  روا  را

 ُسوُ ِ وَُرِ تَ  . َن ُ َرًة أَُ َو" ًواً َر وُد
 ِ وع اُ ".  

   ُوُ َ و إ  رَن "س ھذه ا وُدَوع اُ َِا  نِ دُا
ن ِد) ".٢: ١ (  "ن دُ" :" ًِ َنُروز ". َرُزُ د
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ِور اُُن ا ُدَِ وَف ِط ،َِع ا  ًِ . ددا نو
 ، ِ  سدا   ل ،طن ا ُرزَت د َكِو  َس

 َُ َِر َكذي َدا ب ر َص ِرَز وَ َتِد ُد َِكو)٩: ١ .(

 َد ُوُس َرِة إ اُؤن، ِھَِِِ َم  ُا ََطرا إن
ن" ِد ".ء اؤ َب د ُسوُ وَنَ م إنِِ ٌِم ن، وُھَوؤُ

 ُد دُھم  رة، وأن،"ا ِد " َ أن   َسدا أن  ُرِظُ
ُ . ًل ط ن ِكَ  َُ َُ  وُدَ نِؤُا أن  ل

طن ا ًداو ،.  

ِ َ اذن "...، َب ُوُس ُول،  اِف ا ن ادد  
م وُ ٍن لُ  َوع اُ ِم َر وَنُدَ ". ْن ھذهُ م

 ًَط إُ   ِ ورُوس، َل أً إُ ل ن  وُ َُ را
  رت ھذه اَُِ ُذ ،وع اُ ِم وُد َن ،ھذا ِوَ و

َ  . ٌَر ال، و  أِء اَم وُ  رھذه ا أن ِ ھذا
َك و" . َُ "و ،ِرَر ا ِا ا ھ"   

  .ھ ا اَر ِھ اُ " ََّورُوس

  دُد اوي اَِ  ُِث" : ب روا أ ِ ن ٌمم وُ ٌَِ
َوع اُ ". دى َن إن ُ َن أآ ُ  ،وَذُُس اوُ ُ  ت ھذه

 ُ ھإ َُ ا رات ارَواع اأ لُ َُده وُنُ ، نؤُا
 َس ،ِِ  ن ل ،ِذاوِدِه اُُ َزهَأ ُأو أ  ِِِب إ

َ َُت ط  اودة اَُ َ . ،َِ   ھذه اَرت
َف ََع  ر ن أن ُ◌ِ كُ ا  زرو طُ ًأ و

وع اُ . ََ ن  إنوُورَُن اِؤُا أن ھ  َِ َزِةِ
، ٥: ١." (إَُوا ُ لَ ٍء وم ُِوْزُھم أ وِھَ ُروُ"وا د 

٧(  

ََر . َن امُ ن ِء ا ًَِ ن أَھم م ُوُس  
 ل ورِن اَا  نؤُء اوا  ھؤُ مُ وس أُورُ" َنِوَُ

وع اُ َن َرَِب ) ٧: ١." (إَ ،َُوُِظُروَن ُرَ واُ و
ً إ ا ِ َوم  وِم َرُ وع "ُوُس أنُ وَع  م أُُُ

٨: ١." (ا(  
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 ً ھذه ا) َِدهُ ھذه ا  ََف أََن ُِوُس أن ُونَ    
ن ھؤء اُؤن وَف ُُِوَن َرَُم دوَن ) ُل   ن ِل

أن ُُطوا،  وِم ِء ُوع ا؟ د ت ُ َُِوُس ارُول 
 ُ أ" : َِرَ م إُُد ِِ ذيا ُ ٌن ُھَوأَر َوع اُ ِِإ ِ) ".١ :

٩(  

  

ِ لُ اَا  

  "َھِل إَََم اُ؟"

  )١٧ - ١٠: ُ١ورُوس ١(

  رد ھذه ا ن ُفَِ ل وِح اا  دادھذِه ا . و
ِة  دِ ن تَ ٍَ تَُِ ُووس اُورُ ِر وٌر، إنُذ ُھَو

لِ . تا ََُِ ُسوُ ََ ،ُوا َرِت اا 
ا  . ا  تن ھذه ا َِرُد أ َنن أھِل "و

ت ُ ُورُوس ِ  َ أرِء دَِ ) ١١: ١." (ُُوي
ُ َوُس ت َ وُل اِس . ُورُوس ِ س اِزل أ ا

طرذه ا . ،مُ َل ،سُأ ِ وَخُُ ُسوُ َطَب دو" 
 َ اُُ ". م َراً وُ لَ ت وا َرُر ن اُھم د َدِ

 ا َر أن و أن ِ ،ُُدسوُح ا را  مَََُس إِ ُدوا وخُ
و ِّذن  را وُ ا  راِفن ا َنؤو واُس، وُأ  ِز

ِزِس اِا  وھمَل . (إ٢٨: ٢٠أ ( َ ُوا ُت ا
ُوا َُِروِن اا  ِزِس اا .  

و أنُ وُس . ُورُوس اَِز وَل َد ِد َوَرت ِسُ   
ن اص اذي َء إُ ورُوس ورَز ل دَ َُص 

 ، مُ َل ،ءُس"ھؤوُ َ أ . َد ذيُس ُھَو اوُ
 َُُ ذاو ، ". ًَن دار ،ُسوُ َد د َل أنوس، وُ ًظ

ً درَس َد أداِم ل، اُم ار  ر نو ،ًل . (أو راأ
َك َت َد أداِم ٍَُم ) ٣: ٢٢ م أَك اِ  ولن ا َن  أن

َك ُِل َدًة ن إَدى  رة أِا ِ أ  وَلا ُُِ ،مظَ
. ٍت أُرى، َن دى ُوُس ُّل اھ ار. اِت ارة

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



وَن . َرةُ او  أِم ُوُس أوَت ار ن ا م
اُؤُوَن اُورُوِون اذي ُوا َِرُوَن اَل اِري ٍل 

 وَنُُ واُ ،رطُرسُ َس نُس، ووُ رَ ٍمِھ.  

ون م ُن اُ  ُورُوس ُن؛ وھذا أَب اَروَن   
َُ إِم طُرس د ذيق اَُِوا َِواَُظ اوم اُ . ُمَ م مُ

 ِّ طُرس اُ َظوا وُِ  ُسوُ َم . َم أنُر  ْنُ م طُرسُ
ُد  اطِق ادي  دُ َن ُ أ ََُِرأُوَن ر د روَن ،ًَُ

و روِر اُُ ََوا.  

   ً وُ َن ُ دو أ ذيوس، اوُأ ٌُُص إ َكَن ُھ مُ
دَ  د َل أن ً .وُا أن رى وُ ً ُطوَنُ واُ نوُر

َُو وُدهُ اذي ُؤُر  . أَُ  أُووس" ،ََل ُُم، 
 ِِِ ".  

اً    د ً ت وسُورُ ِ  ٌَوُ ُدَوُ تَ ،ًراوأ .

ُم ُوا   ُسوُ ُھمن دذء ُھم اھؤ" ". ءھُؤ ُس أنوُ 
  )١٢: ١." (أ  أُ إ ،ًل أَُ اُ"وا ُوُون، 

َد أن وَف ُوُس ھذه ات  ا ََ ،ُوَر   
  " ھل إَََم ا؟: "اُؤَن ُھك وَل َدِم ُِؤام

   ُسوُ طد، أدٍد وا صُھَو ا   َِط ًَ . َب
." أٌَن ُھَو ُ اذي ِِ ُدُِم إَ ِرَِ إُ ِِوع ا َر"ُول، 

ن َن اُص ِه ا دَوًة َ َِ ا ،ن ) ٩: ١(
 َا َِا َ ٍَِ َ  أن  ًُِ َن  ُسوُ طَرُح دھ ،مُا

 ًو ًؤاُ " :؟َُم اََھل إ"  

    َا هُ أن  ُسوُ َب ،نِووُا إ َِِِر 
ِ، ) ٢٧: ُ١وُوُ) . وِ ُھَو رُؤ اَود ُھَو ا ِوا ُُؤاُ

ذي   وُھَو  ، ٍَ َف ُُر َف ُُر اَُ ا"
َِل اِرق، اط اِ، اض، إِخ اس اََرّي، 

ُ؟ َُ رىُأ ٍ  ِ دة، أو أدة، اِل اأ  

ْر ذا    ؟ََُم اََونَ . ھل إُ أن َ ر واُب اا 

ون ھذا اج اواَ ِ أن ُوَن  أس !" ِ"ُوُوح 
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ِ  ًل، دھ  أن ُ وَن َُِن  َُن ا إن ُ وإن . أ
 َ َِ   ٌَلَ َكُ ،َِد وَل َوُر ِو َنَُِ ُ

وُھ ،اَِد إ ِظَر َِطر  ٌلَ َك .  

َِدمُ ُوُس َِ ٍَُل ن َف َ أن َُظَر  ١٣ ادد   
و ُولُ " أََلُ وُس َُِب ُِم؟ أم ِم ُوس إََدُم؟. "ِدة

 ،ًُِ"ذ َسم، أُِن أ ِبا  ْتُم أ ُولُ أ ذاِ َك؟
َن َِدٍة آرن" أُِ وُس؟: اُض ُم زََك اُس أووُ ِطبُ م .

  ،كُھ َُوَُ نذَك اأُو ٍ ُِوِد طَب ل"  ُوا ِا
  ."ُورُوس

َد اََن ط ن    د ِِو ُس إوُ َرد أو   نؤُا
 ِودَُن ا ِرُنُ ذيق اَا رَم ھذا ا د ُم ،وسُورُ

َد َل ُرَ : "وال ُ ِْرُ م ََا ن . ِ ٍم َِِ 
ُب اَ َل ط) ".ل، ) ١٧: ١وا ِودَُن ا َلِ أن

  َُص َ ُدَِ   أ .َُ  ُدَِ ل . ھ ُوِدُ
َِ إِِل ُرٍس، ُث ُوُم ر ََِ ٍن راٍر َق وم إُذهُ 

  .  إِراد

ُ َِوُ َِوُس ھذه اط، إََدَم ُوُس   ن اِح   
ا ،َِرَح َ ُل  ًَِد ا رِث واوا ت ال، وا و

ُدون دُس وُن اِؤُل، و َرُزُ . َكِطُب أُوُ ُ أ ِوان ا
  ل مُ رَز ذيص اَن ا ُ  ط َدھم وَنََُ َنذا

 د وسُورُُدوا د.  

 ًن    وَُ َل ال إ َوُ ِط  وَنُ روَنَ
رِا ا . ،ً ِطَو ً ِلن ا ُواَ وَن أنُِ واُ ءھؤ

 ُروَنُ واُ ُمَك : "وِِأ لُ  َكَُُت أن أطو إ
رُصا َك ٌن أَََ  ،".  

    ل رَز د َدَث  َس ھذا أن ُس ُھوُ ُرُِ
ِ اُ .ُِورُوس ِا ََِم ا ًِدَُ ل ِرْز م َوُ .

 ا ِِم ا ل ِرَز لَرُ م ُ َن أَل أُا ِ . وو
 ً رُ واُن آذُن اَن إو ،ِِ ُو ن َب ا َغ ر ،َكَل ذ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



ا َِا  . ٍف  مَ َن ُ ُوُل أ ُسوُ َب ل
ٍر وَِم أن  ِرَف  ًَن . وِرَدة وَ ِقِ ن َر رو

 وُورُا ًُوَ ُهوإ ا ن إ . ،مِِد  لَن اَأ دو
وِح اُُدس رِة ا ُو ًرھُ ُدواَِ.  

  

  الُ اِث

  "اِراَزةُ ل"

  )٥: ٢ - ١٨: ُ١ورُوس ١(

 وطُوا ُ َُ م ُوُس  ھذه    رو ھذه اَُُِ َمِ و
ا إ ظرَق و داد ا)م، )١٧ - ١٠: ١َِد وَلَ ُوا  ،

  .و ت م إت

رُح ُوُس  ھ راَزةُ اب، وَف َوُب  ١٨ ادد   
 رھذه ا َ ُسا" : َد  وأ َ َنَِِد ا با َََِ ن

 ُُن ا ُة ُو َِ نَِ ". وسُورُ َء إ ُ ُس أوُ َل د
ِرَز ل، ا ا إَد رازة  أ َُء وأَن 

 ًََ ًوُر َِنُ ََِرُس اُق ا وُ  ،ٍَط َلا.  

   ُ ُس أوُ ُِنُ د  وَع اُ م إَ ِرَف  َم أن َ
 ا ُ ن ِر ال  را ُ ِا ُدُِ ،ًُوَ ُهوإ

َر َ ھذه ات ا طَق ُ وُس ُورون دُ َ . ُحا
إَزهُ ُوُس  أ، اذي  ا ِر ن ِر ال َُِف إَراً 

َر ٍُق  دُ  ِِورُوس أ.  

د َن  أ، ُدَِ ََِظ  ارُوُوس، وھَو ٌن َر   
ُروَن  ُا ِإ دُ َنو ،أ  ِطلُ ،قر ري ِ ٍقَُذو رو

ِوَن واُطء وا  ا ََِا وَل ا ُواَد ،ُورونا
  . َك ام، أو ُُ وا ُھك

    رت اوطُ  َمَُس إوُ ن أنر ُُض ا ُِدَ
رت ادوا ا  ددن، وَك اذ . ًظ ًظ 

ُ اذي وَظ  ُن وٍل ُوٍب َت ُھك   ًذاِرس، آ َِ 
ت . أِد م، و ًِظ ٍَُس ن ا واراء اُون
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َز ُِا  أ ،ًرا ُظُد . ان، و ُسوُ ن ًَد ر 
 ً سؤُ م ُ كأُھ .ا ِِظ َ واَُو ط ُوَنَ.  

  أ  رَِد ھذا ا رًةَُ وسُورُ ُس إوُ َلََإ" : 
 ً ن  . َك و ََُ َك أٌَد ُِؤِذَكَ . ََْف ل ْم وُ تْ 

دَھذه ا  ًرا) ". ل١٠ - ٩: ١٨أ (  ل ُسوُ َظو
ِة ٍَ وِف دُ وسُورُ.  

    ل ِِظن و نوُورُ ُسوُ َُ  رْأإ
ُورُوس، آِذاً ِن اِر اطَر ارّ اذي  ُُن ِر 

ُل ن دُ ِوُس ُ ورُوس  رِل ال (أ١٨ - ١٧أ .( 
 ُ ُظِ صََ ما  َُو ًواُس أوُ ِدْمَ م ،وسُورُ .

ِراُن ووُا ِ ن سَِ من . و نَ ط َنل أ
وع اُ .ل رَز د . ُ ِْداُ مل و ِدلُ م . ل

ِد إ رُ َإ ِِ)وس ١ُورُ٥ - ١: ٢.(  

 ٍن ل وَف رَز ُ  ِورُوس    رَم ھذه اَ
أن ا ََت ن  –آَن ُوُس أ ُد رَز ل ). ٤ - ١: ١٥(

وَح اُُدَس ُِط  –أِل ط وَم ن اوت ََِب اُُب رَن ا
ا ََلِھوا اُِ نذِض ا ن . َنذوا اُ واُن آذَك اأُو

  .َدُھم  ُد َل ُوُس أن ً ُ راً ُ ورُوس

  ذا ُؤُِن اَُض؟

    ُرُض اوا ،ِ َرُزُ د ل ط ُضُن اِؤُ ذا
ذا س أن وَن؟ُِؤُءِوَن ُھم أذُِؤُ  نذء واِوَن ُھم أُِؤُ ن .

ُُِر . وَس ن اذن ُؤُِوَن ُھم أذِء واذن ُ ؤُوَن ُھم أِء
وُح اُُدُس ذن ُؤُوَن  را َُ ٌَأو ِھ ٌ ِطَ َن ُھَوا ُس أنوُ

ُك ھؤء ِرُوا أن . ة لدَُ وَن اِرازَ  رَُ ُُدُسوُح ا ر
  ُھَو َُوَُ  . نا َ طَ واُُِ ُم وَنُِؤُ مُ) سُ٢أ :

٨ ٢٩: ١؛ و.(  

ِ إء ١٩ ادد    ن ا ُسوُ ُسَِ" : ءُا ََ ُدُأ
 ُءوأُء ." (َم ادد ) ١٤: ٢٩إا ِح  ١٩ن ا

ُر : "اِث، َُِس ُوُس ن ِر أوب وََ مِ َءُُذ اِا
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 ُن ِل إء ن َر ) ١٣: ٥أوب ." (َُوَرةُ اِرن  ُ َن
 َُرا ُبُ نا . ٍلدُس، ووُ ُل ،ة وُ ِق ھذه ا " َنأ

ھر؟ أم َُِل َ ُ ھذا ام؟  دُث ھذا اُِ َنُب؟ أَِن اُم؟ أا
)٢٠: ١ ( ،ِِؤاُِ نا َ ُواَره ُ َدأ"ت؟َن أن، " أ َل ُم
واؤاُل ُھ ُھَو " أَن َزوََُك؟"راِھم، و د، َل ُ إ" أَن أُوَك؟"
  "أَن اُن اَُم ُروً؟"واُوُد ذا اؤال ُھَو، " أَن اَمٌ؟"

اَُم م "ذا ََُُر َُِ ھذا ام  ًَد ؟ أَب ُوُس   
 َ ِرِف) ".٢١: ١ ( َُم أن ُ  َِروِف وَِ َُدأ ََا

ِ) . ل١٠: ٩أ(  

َص ُوُس اطر اَ  ِرُب اَوُد ن  د َل،    
" ًَوَن آُُط وُدَوَن ." اُِرَ وسُورُ َن أھُل  ا َطرَر ا و

ذا ََُُر ." وِوَن طُُوَن ًَ وا" ُن ، أو َِرِه، د َل، 
ھذا  . اُن اَط ل ُوع ا اَُوب، َرًة َود
  .ُطم آًَ أَُر ن اَ اُ ُ ل واٍِد دَُ  ال

ُب َك أن ُوَن ، "َ"  ُُظن اوِوَن أن اَل    و
ن . ُراً أو  ًَِم ال وُدَص ا َِ نو–  ضَِ

 إذا ُوا وداً أم ُوِن   َظرا–  ِل ا َظوا ن
ةُ ، وُھَو اذي ُُِز َُِزَة ا ُوو  َُ وب ُھَوَا  ص

  .ِم دَُ وَن وُؤُِون

  

ِرالُ اَا  

" ِو رُن اوا ِّ طُن اا"  

  )١٦ - ٦: ُ٢ورُوس ١(

 ادِد اِدس ن اِح ا َب ُوُس أد أل   
 ِ  ِطا:  

  " َِن ا ٍَِِ ُم  َِن . ھر دن ھذا ا تََ ٍَِِ نو
ھر اذن َُطُون دِء ھذا اَظُ ن و . رِ  ِ َِِِ ُم لَ .

ِدَ ُھوِر دَل ا َ َ ُ َق ا ُوَا ا . َْ م ا
ھر دِء ھذا اظُ ن ٌدَأ .َر و ْندا وا َربََُ  وا .  ْلَ
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  نِل إ  ُطر مأُُذٌن و ِ َْ مٌن و َر مَ  وٌبُ ُھَو
 َُو ُِ َنذ ُ ُه دأ . ُِِروِ ُن  ُ ََُ . لُ ُصَ وَح را ن
 قأ  ءَ .َن اِ ْنَ ْن ُروُح ن إوَر اُُِرُف أ س

 ِ ذين اا . ُروُح ٌد إَأ ُِرَ   وُرُُأ ًذا أُن . ھو
وح اذي ن َ ِرف اء اَوُھو  َن  رِل اَ مْذ ُروَح اُ م

 . َُُ واٍل  ًأ  ُم وُح ا را ُُُ  ل ٌ إ ٌَِ 
وِت ر تِو رَن اِر ُُدُسا .  ُلَ  طَن اا نو

 َُده ن ِ ُِروِح . ً ُرو ِ ُمَُ إ ُ  َُِر ِدر أن و .

 َُ ِو را  دوأَن أ ِ ُمَُ  ٍء وُھَوَ لُ  ن . ُم ُ 
 ََُُ ب رَر اِ رَف .ر ا ََ ُن  ١٦ - ٦: ٢." (وأ(  

ُس ُوَن . ُلُ ٍم ظٍم ل ُوُس َُم َف مُ اس  
ھذا َُل ُل ُُ  ن أھَُ . ،ِوَُ أو  " ِب اُُذن،"ن ِِل 

مُ ." ِب اَن"وُم أ ًن ِِل . ُُوَُ ،ِ، وارن
 راهُ   . ُظَُِرأُهُ و  لُ ُلَ ھذا . َ ا َُ ُر اََُ ذاِ

  ا ، رََاً ا د ًَ  ًَطر ،ً ُُذِنِن و اَِب ا ن  ُم
  .م

اَُب ُُر إ . ذُُر ُوُس  ھذا اَط اََن، اُُذَن، واَب  
أََر . ن اِب أن َُم أُوَك اذن ُ رُدوَن أن ُوا. ارادة

 ،ًِ  َمإن أر"ر ،َلَ ٌد أناَد أ) ". وُع ) ١٧: ٧ذ أ
اُ وَن ََل، ون مِ ِء   ن ِم َِل 

َ َب أنُ وَع َن ." ذ"ھذا ُھَو ا اوَھرّي ُ . وه
  .ن َُوا َُ وه ُُش ن أٍص ت ُم ارادة

   ًَ َم   أ ھ  م اظَح اھذا ا ُر
وح  –ُروَ ، أن ُوَن َد ٌب آَر  رب ا د وَنُ أن َ

اُ َو َ .ِدُم ُوُس إ  ًَ ًوُ  َرُد وَُ . اُُدس د
َر وِن روح ان وَدھ ِرُف أَر ان ُ ن . َُطرا

ُر  ٌِص آر، ھ أن ُوَن  ُ  ِرَف أن ُط ِ َدةُ اَوا
  . د ُروح ھذا اص ار
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   ُھَو ُروح  َرِرُف أ ذيُد اوُص اا ،ِ َِطر 

وس ُدر . اأ ِر إ د وُنُ ،ُُدسوُح ا را َد وُنُ َدِ
 . َد وُنُ ، ًِ ُُدسوح ا را د وُنُ د ،ّ ًِ

 َِِ ُر ا.  

   ِرَف دةَوا طرا ٍب أن ُسوُ ُمُ ھ ،رو ًَ
 ً َرُف ُروُ و را ََا ن ،ُُدسوح ا را د وَنُ ن . م ن

 ُرو ًَ ِرَف َك أنِ وَنُ ن ،ُُدسوح ا رَك اد ْنُ . 
و"ُد َرة،  ١٥: ُ٢ورُوس ١ رن اُس". اوُ ُم ن  ؟ُھ  

َِ ُُف اص اذي َن د آَن ل وإَََر َُِزةَ    إ
وَح اُُدس رَل اَِ د وُنُ ِِ ن ص، اا .  صھذا ا

ا ٍص  رن ا ُ َم أُر ،ً ُِھو ًُ أو ً  ًراُ وَنُ أن َ
 أن ُِّرو ُِھو ٌَ َِد وَنُ.  

ن   ُأ ً واُ لِواا رل اُ را ُھَو أن ُرَُ  . دو
ُم ُوا أً ُروِن،   ،وعُ َم أُروا اُ وا أنُطإ

وَح اُُدس رُوا اَِ د ُواو . وُ وا دوُ  س أو را 
  داٍت ُوَنِ مُ فأ  ن لن أوم، وم اھذا ا 

ون ا اَّ اُم ن اوات  زاُل َِلُ إُ وِب . اُھوت
ن ُل اُ رء ال ھؤ ٍصِل أِ ن َِم أَا  سا.  

وھذا ُوَذٌج . ، مُ ُوُس ن وَِن ن اس ھذه اداد  
ُِل . راهُ ِ ِر ِت اِب ادس را ُر إُ ُرزا

ُِل  رن ام وَِل اُ رن ا ُم وعُر؛ و رِل اُ را َرك وإُا
ُم ُوُس ُھ ن ان و) ٢٧ - ٢٤: ٧؛ و ١ازُور . (اِھل

 ِّ طن اوا ّو رُس، . اوُ ُِدَ ا وا"طا" ،
 " ِّو رر ا ". ِ ُنُ ذيل اُرا ،طِ ُھَو  ُُ دُ ذي

وُح اُُدس را ِ ُنُ  ذيل اُ رُُدس، واوُح ا را.  

دَِ ُظ اُُوُس وُُوَن ِ َ اوم، ن اُِن أن ُظُروا   
طن اوا ِو رِن اَن ا ُزواُور وُوِر اُ إ .

 ،ًِ  ،نَُِ ُسوُ  د"مُِوُن أذھُ َرًةَُ ".
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اذن ُِرُوَن َ ِ َ ارن، ِم أن  أُوكَ ) ١٨: ١أُس (
 َ ُسا َُ د ،ِم ُر وَنَُروا ا.  

   َُُِ ذين اَز اَُ أن ًِل أن ا ،لِھذا ا و
 ِّو رر اَ نأو ا ،ِّ طِن ا ُسوُ . مُ ھذاَ  نا

ِو روَر اُا . ًَ ُرھَِ لَ  .ُُدسوُح ا را ِد َس ُ  ،ذا .

ِن ُُور، . (ون  ر ََُرن م طُ ُه وُنُ ًوأ
    .) أ ُد  َ َُ ِمُ وم

   َ ََوا اَُ ن أنِو رر ا صن ا َو  أن 
 مٌ ُروَِ مُ وَنُ أو أن و رَك . اَِرَك إُ ِوُل أنُ 

  َُ َك أن ،نؤُ ر نَ ٍصأ َ  َرَكِوإ
وُح اُُدُس  را ََ مَُم وأذاَُُأ ََ  ،كََك وأُُذ ََ ذيا ُُ

 ُوا روَحَو ًَِ َُدواوُ  ،ًأ.  

   ا َِض ا َأ ُ َت . ھذاھل آ ، َِِِ
وُح اُُدُس َك؟ وھل را  ؟ وھلًَِ ِدَتل، وھل ُو  َكد" ُب

وح رَك " اَُ ،َِك َبَِك، وَب أُُذَك، و َب ََ أن ِِ ذيا
و؟ وھل َدَك ُوُوٌل إ أِر  وِر ا ،ن َدَك  را ََا

 ِو رر ا ِ طن اَك اَك؟ أم أ ً  ُُدسوَح ا را  ذيا ّ
و، واذي ُ ال َ؟ را َََم اَ أن ُط 

 

  اَلُ اِس

وُح اُُدس" را َُُ ٌتَِ"  

  )١٦ - ٦: ُ٢ورُوس ١(

ةُ دٍت وُِت   د ُُدسوُح ا ردى ا .دِرُي وا زَُو اُ .

 ،ُد دَُ ِرجوُھَوا ِل إِدان ا َدةد َقِ َُهُ . ود دو
ي"ُوُع  زُا ". ،ُ أ  وُا ھذه ا و" ،ِ إ 

َدُِ  ُقَِو".  

  ََُ أن ُُدس ھوح ا رت اد َدى أھّموُع . إُ َلَأد دِ
وحِ  روَم اُ ِ ُ دىوُن إُ ھذا َرُھم أنَل، أُ ر ُُدسا :

 ." (وُُِرُم ُُوٍر آُ ...َِرُِدُم إَِ  اَّق " وُ١٣: ١٦ ( 
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  ُبُ لُ را َ َُدهَن و ،ًرا وُعُ َم َد أنو ،ََُ ٍََُ
 ُم، وِِِرادأإ  َُ مُ وا . ُرَُ ُم أن َِطُأ َُرُھم أَ

ُل َُ َوا . َُ، ون َس َرن ر َِطُذي أُر اُھَو ا 
  َُ؟

   ن ظُوُع ھذه اُ َم د  ًِ . ن َُ َم د َد أن
واج، لَ  زن  ا َُ ُواَ وَن أنُط مُ َِطُن أذط ا ُأ

واج زا) . َك ) ١١: ١٩ط أُو ُ َب أٍل، أ َم ذا َِلُ َدِ
 َُوَُ ُوا مُ َِطُن أذا) . ١١: ١٣ ( َِطُذي أا أن ٌِوا

 واَُ ذُُدسوح ا رَن ا َُ .  

 أن د ٌَ ، وھذه ا ََِدرةٌ أن    وُ ولُرَب ا
ََُ . ،ٌنإ ََُ ُج أن   أ َرَأ ُ أ در ذَھَب إ ُ أ و

 َُ ِدَرةٌ أن وھ ، ھذه ا  ن)١ ُ  ٢٧، ٢٠: ٢و(  

   ُرُِ د ،لُ را ِِِر َو َِر َ ً ُسوُ وُلُرُِق ا 
 ُروا ََا َُ ِدُر أن   ذيُُدَس اوَح ا را ُر . أنُ

 ُِم أھداَف ر دُ د لَ ٍل ن ھذه ا ُسوُ ِ ٍمُ ِ
 . ،نو رِص ا و را َمُ اُ ُ ُِن أُ َوُ" ٍتَِِ

وح را ُُ ". ُزَُ و را ََا ُوُل أن د ُُده  ھذا
و ِِص  را ََمُ اُ ُ وأ ،ً ن ُروِو رور ١. (اُ١٣: ٢ (  

راً    ََُ َكَ ُدِ ھل ، ِ َمَظ واوا َُ َرأُ أو د
 ،ًِو"ِرأو ا وع اُُا َُُِ أو ُُرأ  ٌَ ُ ھذا ".

وَح ھل ِ أن أَ أََك ھذا ادي ُدِرَك ً؟ و را ُھَو أن
  َ َك ُھُُ ذيُُدس ھو اُُدُس " –اوُح ا را ُُ ٍتَِِ

 َِِِ ".  َدةُ اوا َُطرول، اُرا  وُُس ووُوع وُ ِبََِ
 ُُدسوح ا را د وَنُ ن ھ ، َ َمَ أن ُط ،مََُ 

 ٍوٍر ُروُُن أ ًِ . َء ِن أ ب ان ا ٌدِھذا وا
وَح  كَ  – ََِك  رُل اَ ُرق ا طا ن أھم ٌِدةووا.  

وَُِ َدًة  ذِء ان،    را َِِم ا  ُُدَرةت ا و
 َِ أو ً ًِد َن ھذا  ،ِ . ء ذن ا َدرَس ا ً د َس
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ُن واِھَُ ا، . أو َُرص ام وُ ت اُر ا ذين ُھَو ا
ُد َُرَُ ا؟ دُ ة اأو ُظُروف ا  

  ،ََُِب رُ طُرس أن ِن ْنُ م  َلِدُرُس ر د نو
وِ؟ د َن طُرس  روِر اُن ا ِرُف َن ُ د أ طُرس، ھل

 ًُرو ً ! َ ُوُل أن َبوى"وِة واَِ ُھَو  لُ  وھَب ".

  ًم ُن ًُ أن َم اِراَءَة واََِ ) ٣: ُ١طُرس ٢( وَن ُروُ .

 ن ،ََُُ ن ي ُج نُ مو ،ِ ًِ ُُدُسوُح ا را َِد َن
 َُ ُُدَسوَح ا را.  

وُ ُ ِوٌر ُؤَِن اوم   رُم اوع . ھذا اُ َل" ُواإ
 ُ واَُرُدوا، إَِ واَُُطوا، أطُمُ َْ) ". ٧: ٧ ( ََِِ ن مَُرَن إ

 ، َ مُ َُ ُُدَسوَح ا را ن ،نِرَن، وَِن، طِ ِ
  .وَُُُم

  

  اَلُ اِدس

  "َن ُھَو ُوُس؟"

  )٧ - ١: ُ٣ورُوس ١(

  إ رََا ُِس اوُ َم َد أن  ،ٍِّن ُرووإ ٍِّن َطإ
َم  ًِ ًد دأَ اح اِث ن رِِ اُو إ أھِل  د

ذا أدُوُم أ اوُد "َل ٍت َرة  هُ، . ُورُوس
ُِروَ مَُِطُُن أن أُِ َفوس؟ وُورُ  نذذاُل اوا  ،ن

ُوَن وَل َدُِم اََرن؟ زَُوَن وَُُِ مُأ"  

   ،ُ ُسوُ ُمُن "وِدَََ ل نُِروَ مَُِطُأن أ ُطأ 
– ا  ٍلط) ".وس ١ورُ١: ٣ ( ِّو رن اا د ،ن
وح اُُدس وأ( رَل اَِ ذياِو روَر اُُُم اَ ََ( ِّ طن اوا ،
)ِو روَر اُُمُ اَ ُُدس ووح ا رْل اَ م ذيِديّ )اََن اوا ، .

) َِ ُسوُ ِدُمَ"نرأة" إل أو اُ را  .( ،َءل أن 
  "ّي؟ن ُھَو ھذا اُن اََد"

    ِديّ "إنَ "  وُا  ٌَر م"ھ د أوََ ". ل
ُ ُر إُ ِوُس ُھ ُھَو  أواع ن اس؟ ھذا ٌُِن، ون ُھَك 
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َطھذا ا إ  َظُرُ رىُأ ٌَأن . طر ُ ُُِ  ِّ طُن ا
 ،ً وَن ُروُوح را ِد َس ُ  .رََ ِد َس . د ُُك وُھَو

وح ر ُوِك   ِا ِد َس ُ  ،توِطواَل ا.  

وُح اُُدس، ون ھل ُھَو    را ِد ،رىُأ ٍَ ن ، و رُن اا
 ِ وِح ر ُُك ت؟ وھلوطواَل ا ِرٌ ُرو َِد ل ، رار؟ .

وح،  ر ًو ُُ وَنَك و رَش ووح، و ر َُك أن ِِ
وح رَر اِ َِؤُو . ًدا َُُ  َس ھذا نُن . وُُك ا  د

ُ ِوُس  ُ ،وح ر ِو را" ًد."  

 ِن . إَِظْر َظً "اول،  وِكَ    ُ  َكَس ُھ
 ّو ردي اذا." ا ْر  نن . ون ا رَوٍع آَ ُد أيَوُ ھل

  ً طواَل اوت، ون ھل  َِن ُرو وُع اُ ؟ِّو را
 َنِوَن ُروَُ أن  َك؟ذ ُن وَنَُِ وَن وُد ُنرار، و

َن ِطواَل اوت؟  ُِن ُرو ن ھلَك، وذ وَنُ أن َِك، وذ
  س دب اري ا ُ ُدُف أ رُ"دَ" " دون رََا ط

 َدِةُ ".ا ِِط  ِو رُن اُد اَِ د و 
ََ ،ًِب ارُول ُوُس ِدََ وُنُ ، ن َدًةَُ ُُبط.  

ُوَن    دُ مُ ن أوُورَُن اِؤُِر اِذَ  رُس ھذه اوُ َدأ
ن ِد وَن وُدَم. وَِووى َدَُ  وَنُ  ُمم أُ ُُول نوا .

وِر واص، َب ُوُس . ُل  ذَك ُھَو ُدُھم وُمواد
َن  أن أَُُِم ٍص ُُوَن ََد، ن ھذا دد : "ُول

 َُُوَ  .  ْن ھذا ،لط ً مَُُِرُت أن أ ر د ،ِواو
َ مُأ .ُل اط َل ُواِوُ  م أن ُد أ واُ م ونِو ر

 َدِةَُ ُدوِن ٍءَ م، . أيِ ُو ن د واُ ُوَن أنِوُ َكذ
 ن دةَُِب اَدوِن ط.  

   ،ََِّزُھم ا د روا طوُ م َلطا ُوُل أن ُسوُ َب
 ً بَ ،َُُق ھ ذيم اط مَُِذ مَِ أن َ ذاو .

وُف ُوُس إذ ِ اِرار َِِذِم طِم اطل، وأن َُِل 
  .ُ َورُوس وَُ ِِ  أطل
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   َُُو ذيُد اَوا ِو رُم اطَن ا ل  إن رٌد آَم أ  ھو
ً، وأن ُوَن  ُرو ًوَن طُ ن أنُِن ا ،ًِ ِِ ،ً س ا

ِن اََ ِب أوَ  ى ذ . ًُب طوُن اُ ،ًوُن ِطُ د
 ًِرا . ََِ أن ،ًد َنُوِدوَ ٍلط طُرس  ُ َب ا

 ِ َوُ َ شِم ادطُرس  ١. (اذي ) ٢: ٢د اوَت اوا نو
ُطِمُ ِ ً ًِ و ًَن اَب أو ان ُھَو دُ وُن ھذا 

 ًر ُصا .  

َ ھذه    ُ َر دُ ُس، وأنوُ َ وعُوا َ ََ ّم أنُِن ا
اُوا َرق . ت اِا ُِ َ ُلَ ُسوُ ُروا أن ذ

ُُب ُوُس " ن ُھَو أُووس؟ ون ُھَو ُوُس؟" ا د ل، 
ُ ُھَو وأُووس  وى  ُب أُ د ،اٍت ر َة د ھذا ِِؤاُ 

بُِ ل "ھُؤء اُورُوون، ِدَِن، واَِطِ آَن  را َطأ َو
  )٥: ُ٣ورُوس ١." (واِدٍ 

  َوع اُ دَ ِِ ِفو َِِِظَم رُ ُسوُ ُدأ . ُسوُ
 َِِرل، و راَزِة  ن ِنَ ُ ِنَد وى َوُ م وسُوأ

 َد  وساُورُ ِ . ِِؤاُ  َِ ُسوُ ُُِو" : أ
ُ َن  ن َ وسُُت وأرَ . ِا و ًَ ِرُسَس ا ًإذا

ُِ ذيا  ل) ".وس ١ُورُن ) ٧، ٦: ٣وُورُُس اوُ َ د وو
ِم وَل َدِم، ارُ  ز ب ا  ٍتَب إ ذيا.  

  ِر

   ن ،د وَنُُ ُوَنزا  واُ مول أَ ُسوُ ُمُ
و َِّن ووءاً زاع واد رم اَََُ . ًم أُوُ َرَد أظو

ُم ُوا أطً ُروِن نَ . أ ا َُطا  ٍل أ  ُز رُ
 ،ظص اَزِة اُِ وراَء ِة ا ُوُھَو ا َ أن  ُ ت أَ
وا إََروھ ن ِل وظ ِل ُ ورُوس، َم أن 

 ُورُ إ ُ مََُن أرذام ا دُوَل ا َسو ، وَل ُوا وس
ُ أرََل إَُ إ . زَرُوا وُوا  ،ُوهَُو ِ واُِ م أنو

ام ن أِل ِم، وأرََُ ُھَو ُوَُس إُ ورُوس ََُرُھم 
ة ر ِر ا.  
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ِلُ اَا  

  "اُِء  اس"

  )١٧ - ٨: ُ٣ورُوس ١(

اِث ن رُ وُس ارُول اُو إ أھِل   احِ   
  نؤُا ُب أنُ د ًََ َرًةُِس إوُ ِدُم ،وسُورُ

 ل وس ُھمُورُ .نَا ر ن أوَزاِرُ َِِ وس ُھََُو وأُ . َوُ
 ُ ِل   ل وُذوَر اُ رَس ھذه  وسُوس، وأُور

 ادد . اُُذور، ونَ  ُھَو اذي أط اَة ذه اُُذور وُ َو
َر ُوُس اَِرة، وَل ؤء اُؤن، ٩  ،" ُءِ مُأ".  

   ُ ُش ذيل اَا أن  ُسوُطُرس وُ ن ًُ ن، إنا ِ
ُُِف ُطُرس إ ھذه اَِرة ُوم و َِرةً . ُھَو ُد اُؤن

ِ ذا اوف ) ٥: ُ٢طُرس ١. ( َ اَل اذي  ُِ اوم
  .ال  ا اِم ن اوت

   َ ُُِ ،ءَِح اإ ً ِدَُ ُسوُ ُُِ ،ول"  َِِ َب
 َ روآ ًُت أَد و مَ ٍء ََ  ةطُُظْر . اََ نو

 ِ  َفَ ٍدِوا لُ . ر َرَآ ًأ َ ٌد أنأ ُط  ُ 
وع اُ ذي ُھَوا َِذي ُووس ١." (اُورُُولُ ) ١١ - ١٠: ٣

أن اُ  َورُوس ھ ل ِء، وُھَو وَ أَس ھذا اِء ُوُس 
ُوَن اصَ  ؤُا ُِء اَر أََ ،ل رَز د.  

   ًَرُ ُسوُ َن . ِرَزَُق و ُث ل رَز أن َْ م وُھَو
د . م َُرْز  ً َن َلل أراَد أن ِرَز ُث   .ن َل

ونُ وُس رَف أن اََ ھ لُ رق، . أراَد أن َ ات
  ِِد َمِھوَن اُُِ طُرسوس وُل أ َنرا َن أنوآ

س ووَف ُوَن  ھذا اس اذي و َُوُ . أِن ل ُورُوس
  .د رَز ل

ُ ِذراً ُط ُُُِوَك اذن ُوا ُوَن  ھذا    ون ان َرأ
  :اس
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  " ًَرَ ًَرةِ ً ِ ًس َذَھھذا ا  َِ ٌدََن أ ن إنو
 ً  َ ًُ ًََ .ا ن ًِھراُر ظَِ ٍدِوا لُ ُلََ َُُُ ٍر . وَمِ ُ 

إن ََ ََِلُ أٍَد د هُ . ََُُن وَُِن اُر ََل ُل واٍِد  ُھوَ 
 ُھو ََُُص ون . ُ ََُِذ أَُرةً  ر وأََ ٍدُل أَ َرَقَإن إ

  )١٥ - ١٢: ُ٣ورُوس ١." (ِ ر

  ُِد اَ ُر إُ ُسوُ س أن دب اا ن داِر ُروَن
ُو ،ُث َُُب اُؤُون دب أو اِ ا  رُ . ٌَوَُك دُھ

أُرى ُوَُف  ِ ، وِھ دُوَُ ارِش اض اظم، ُث 
  ).١٥ - ١١: ٢٠ؤ رُ . (ُداُن ُر اُؤن َوِت اديّ 

    ت ا ِّرُ َمب أِأو ا وُدھذه ا نو
ُ ُھ ھ ٌب . ن ُداَن أٌد  ھذا اِب. ادُو َك َل ا

 ُھو ُج ِ ََِك َد أن آَت ُ ٍص  . َم
." ُرَن َ ُزول؛ ون ِ  َهُ ن أِل ا" ََُك؟ 

  ِذھب وا ، ًوراُُأ َ ؟ ھلَس اأ   ذا
 واَرة اَر، أم أَك َ أُوراً ُزول، ََب واُب واَّش؟

ورة اِز ن  رة أو اھذه ا إن   أ رُ ،وُ دا
 واَِرة  ِھب وا ذا َ ًُزو شََب واَُب واََُزُن ا

رَا .  لُ وع اُ ُرُ وَف ،نِؤَُ ُِ مَِ دِ
هُ  ار د . َب، واُب، اََا  ُر ا رُ د وَف ،ّش

ُ ِرُق ھذهَ .رَرَة اوا َ ِھَب وا ذُر اا ُ ذاوھ.  

 دص، وَر اَِ َد أن  أ ھ ُھ ُ م ا َُا
 ِِ َقِ ُدوِن أن َُُدو ِل ا  ِوُل أنُن، وِدََ وُنُ

 ً َو ًُو ً  َُ وُنُ ،ًُِ َل ھذاَ . نِوُن ُروُ د
 ِدَن اا َُ وُنُ ،ا  َندَُِ ُك رو و

رََرَة اِوا .ِ دأ ُ ِو ُد د ،ُرُد اُ دو.  

 ُم أُ  ُسوُ إنِ ُُص  . رھذه ا  ِرُقَ ذي
 َس . ِسا  وَنُ واُ نذَك اُر أُو ذَُ ُ إ ،ِوا

ٍء َم،  ِة اُؤن ُ ورُوس  ُھَو َُذي وُس . اھذا ا
  .اذن آُوا ُ ورُوسَن اَ، اذي َن أَس َص أُوَك 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



 َ ُِقواُ ،ءِ نوُورُن اؤُا َ ُسوُ ُُِ وإذ
ُم ھل  وُروح ُ ُن ُم؟ إن : "ُطُرس د لَ  وَن أَُ أ

ُ ِ َلَھ ن ، ُُدهَُِ  َلَُد ھُِ ٌدَن أ َم ُھوُذي أٌس ا د ".

  )١٧ - ١٦: ُ٣ورُوس ١(

ُِق ُوُس وُطُرس  أن   َ  ھِل َو دي  
، و  َھَِل . اس رَا  َدةِا ََِ  ُنُ ْدُ م وُھَو

ُ ؤن، نَ َد ُھَو ھَُل . ُن ُ ن ...   وُھَو– 

 ً ًدال أَس ھذا ا َُ  أن َو.  

  

  اَلُ اِن

  "اُن اَم واُن اِھل"

  )٢٠ - ١٨: ُ٣ورُوس ١(

ن  ١٧َد ُوُس َم ن اَوُوع اذي َدأَهُ  ادد  
ا  ُب ُھُ ُث ،ل وِح اِثا ِح ا" : ٌدأ نََد 

 َُ . َِ ًِھ ْرََِ ھر دھذا ا  مََُ ٌمَِ ُ أ ُظنَ ٌدََن أ إن
 ًَ َرَ . ُذِوٌب اُ ُ  َد ٌََ م ھھذا ا ََِ ن

ب . اََُء َِِرِھم را ًوأَِط ء أَُر اَمُ أ ".

  )٢٠ - ١٨: ُ٣ورُوس ١(

 دُُِ  أُ ، ًَف ن إِداِم  ُس أوُ ُمُ 
ُِو . ُُ ُُدسوَح ا را أن ِح اا  ُسوُ رَد أ

ِو روَر اُُُر ا ُن وِو رِص ا) .ن ) ١٣: ٢ ُرا
اص ظري  ،ًم ِرُوا أن دم ٌل ََِدُوهُ َل أن 

ا  ُوا ر . رُتََإ د رىُ ن ر َِِا  ُتُ
د ِ . اص رُ وى َس رأ أن ُت أَُظنُ ،توَك اذ و  ل

ً أنَ  أط . اد دِرُ ُتَأ ،ا ُت إ ر َد أن نو
 ً . َد أن ًدا َرل أُت ھذا اَدَُُدس، إوِح ا رن ا ٍَِو

ُ ُت أَِد ُُن َل  ،ا ُت إ ر . رَا  َ وھذا
  .ن اُؤن
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 ُِدم د ًم؟ أھذا ا َِ ُسوُ ُُدهُ ذيا 
  َُ دُُر ام"اا" م، وإَِدات وََُ ِمظ إ  ُرُ ،

 ُِ َُمُرهُ اَِ  م، أور ھذا ا َِذا . طر ُسوُ َُده  ھذا
ھر د١٨. (ا ( ذا رَ صن ا َو  أن  ،ذا  

وِن رص اا ِ مُ وَنُ ن أنِو را .  

َس ُوُِ ھذا ً، أ دَ ُر ُؤِن،  دَب اا إن
ٌِم ُروَِ د ُُِ . رََِد إ وُنُو"َِد أذھد ".) ١٢ُرو :

َر طرَِ اُ ُر  ام) ٢ ُ أن  َس . َ ٍدإ  ُن
 َّا ا .  ُُدُسوُح ا روا .ِروأ َِِ َدَر ُ ََوأ .  

داً  دُ ُضھذا ا َُس أوُ ُ د–  مھذا ا ُ
و  –  ،ًِ ُبُ" ،ِھٍل مِل ھذا اَِ ن َكَظَر إُ ْل أنَإ

ب ُھَو ) ١٠: ٩أل ." (ُ َوَن ِ ًَ   ل روَف اَ إن
بّ  ر ِن ُُ ُرا . ُ و ُِظَر إ أن   ِ وُف

َِط . ل ِ ُنِؤُ َك ِ ًإ  . وَف ،ِ ُنِؤُ َك أ 
 ُ  ذيل اََس ا َُ ُف أن.  

ل ُف ن َدم ط َِ؟ وھل ُؤُِن  ِدرِ أَك ُف أن 
 ؤدُ ُُن أِؤُ َك ،َُطُ  وأن طَِرَف اَ ٌمَ وٌفَ َُك؟ ھذا .

دُء ان، وُن ارھُ ًوُھَو أ . د ًَِ َرَ ن َُدأ َت
 ُنِؤُ . َلَ َك أن َدھ ،   ًَ وَنُ ن أردَت أن

ِر ؟ وھل ل أَت ٌَم  أُُو. ن َُظَر إَك  ھذا ام ِھل
؟  دِر ا َكِ  ٌمَ َت؟ وھل أِو روِر اُُا  ٌمَ َتأ  

ُ ًل ء ُروُا  َب وُد ُمَا . ََ أن َ 
 ِرُف أن د" َ " ُُوهِر م م ، َد ٌَ م ِھا

 .ل رازةل اِ ن َسَص اُ أن ھ  َ طُ إن .

وَُ  ال وُول،  رُر ا ُصا"َ ". ُظُر إ ُ  أ
  !"  َِِ" ھذا ارُل اَ وُول، 

 ُ َُ ،ِو ُِِِل ُرن أ ظا َِِ  ُ وَع
 ،ً" َدَكو َا ََت اُوَك أِر أن ،دةُ اا ھذه ھ

 َُذي أرا وَع اُو) ".  وُ٣: ١٧ (  ِر ،وعُ ِب
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وُواُِق ُوُس ُ َوع دُ ُب . وإِِ ھ اُن اذي َدأُ ِ اة
داد أن أُوَك اذن َُُوَن ھذا اِتِ◌ف اَظم ُھم  ھذه ا

 ة ُھم ُلٌ  دا  ِوَك اِ مُِأ  وَنُ وَُ نذء، واَُ.  

  

ِ لُ اَا  

ُرو ارار" َدُ"  

  )٥: ٤ - ٢١: ُ٣ورُوس ١(

 ِِإ ن إُس اُو ُلِ  َ ا ُوا َُِل ا
ِم وَل  ز ب نؤَُن ا قِا ُِ ُوس، وھورُ ِ

إذاً  "، ٢١: ُ٣ورُوس ١ُد إَُ أو ََُِ ھذه  . َدِة ِم
س أم أُوس أم  أم ام أُو . ُنُ لَ ◌ًِء ُم. َََِرن أٌَد س

 أُم . أم اة أم اوت أم اء اِرة أم اُ ََُلَ ٍء ُم وأ
 َُوا ََِ) .٢٣ - ٢١(  

 َك إ َلَِ  ُ َء اِرُف ا َ ُس أنوُ ُوُلَ
ا  َوُ ص وَنا . لُ  َل أن  َرُص وُھَو

َك .   ُُ َق ھذه اُِزاُت ِ كَ  ِرُف أ ُ َن ذا
وإذا رَف ُ أَك ُج إ أُوس، . ُج ُِوُس، ُرُِل َك ُوُس

، ُرلُ )ُطُرس(  وإذا رَف أَك ُج إُ .رُِل َك أُوس
إن َ ِدُم ُل اداث ِ َك َ َُل  ًن . طُرسَ 

ل واُ  ِل ھذا. أِل ِركَ  وُك ا رَُو اُ . ُسوُ َم ذا
 رء اَل ھؤ ُرواَِ  ن أنوُورُء اِر ھُؤ َُ ُ ل

  .اذن أرَُم إم

 ،ِا رِح اا  ُسوُ َل" اِم دَُ ُنا َََ ذاھ
 ِرِراَ ءَوُو َوس ١." (اُورُ١: ٤ ( ُھ َُو ُسوُ ُدُ 

ام "ُھو،  دُ وىِ  ُن)دَ ( . ن وسُورُ إ ِ دو
وُل  َدَث ُ ورُوس، َدَث ِب . اَ أرََ إُ ورُوس

  ." وَس  َِنُ 

ر ُھَو ." ِ   رّ " اِح ا،َب ُوُس ن  
ا  َُنُ ِ ٌَ .نَََِ ًا رِ لُر اُِن إُِو .
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 ُر ُمََُ دو ،ًَِ وُع اُ ُِر د ُنَُ ُل
ا  ِرََل. اََُن ا َُُو رس ادب ادى ا .

 ن اة َد اَر، ُول،  رھذه ا  ًِ ُسوُ ُرُِ دو
ذا ِر أ" مُھوُ ُُُو) ".٥١: ١٥ (  َِ رِ ل ھَُداُث ا

  .  ان، و و  ًوَف َُنُ 

 ُھَو و ُ وس، أُورُ  نؤُء اؤ ُر ُ ُسوُ نو
اَدة، اذن أووا م اص، َ أن ََُُروا َُوَء  أراِر 

 َََُِرة واِن .  ال، ون ا ُُو َ ذيُر اََك اُھ
وُح  را َُِ أن إ َ ً َِ ھ زاُل  ا  ِا ِطا

و اُ رُد ُ أن ُيِ◌ِرَ . اُُدسُ  را َِا لُ ،ذا ا
 َ رِ َء . ھُو وَن اُُ ذيَن اروا َُ ُسوُ َرََد إو

 ِررا.  

 ،ً ُسوُ ُُِ" ًُن أَد اَوُ َِ ءَُوا  َُلُ مُ ".

٢: ٤ ( ُو  وُعُ طَذة ١٦أَ وِم اَُِ ُمُ ًََ .ھذه ا  لَ
َ  ُوَء وع أُ ُُ ،ُِ رىُل أُن . وأ ، ِءو

" ُم ُم ُُِم ل د إُرُم َِن،. "ُدُر أُوراً َُص ً آر

 رھذه ا  ًِ ُسوُ ُُول ) .٢٠ - ١٩: ٦ (  

و َُ أن و ََس ، وأن . ألاُوَُء ُھم ُدُرو 
 تَ ََط .ََُِِو ِوا ط ُطَِر  َُو . ُق وھ

ِ ِدن أ ٍدُ لُِ . وُس اوُ ُطُر ،قا َِطھذا ا 
َََُرة واِا  راِر.  

 وُ  ًِط ِحٍ◌ ًن   ،ًُل أَووَن اُ ھو أن مَُ 
َِم، . وُن ا تذه ا َرَح َن أنِدر وُنُ ل"  أ  ِِ

  "اُد اُِ وان؟

َم ُوُس ھذه اِرة  ادِد ا ،َل  هُ  د َد أن ،" د
َِن وُِ وَنُ ُو  وَنُُ مُُ . روٍر ُر أ ،َراِ

  ُزاُل ُوُس ُِطُب أُ  َُورُوس، أُوَك ." (ُ م ُروا أ ذ
ُ اَظم وَن أُظَ نذا(.  
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 ،ُس ُھوُ ُل"،لَ  ؟ ُوَنِر ذا  ن ِرُف أذا أ
َ  مُ أُأ  ذا؟ و .ذا مُُرُِ . َِھ  ِرُفأ  أ

َ ُِلُ . دوا ؤھُُد اَوُص اذا ُھَو او ِِرُف دوا َُدهو ُ
  َمُ) . ور ١٠، ٩: ١٧إرُز ُھَو ) ٢٤، ٢٣: ١٣٩؛ ب رذا، اِ

ا  ُمُ ن . ذيرا  ِمُ ُق ) ِب َسو ،ً ِإ
طا( ب را َِ أن ٍء إَ  واُُ  ، ". د ،ُسوُ َِ

 ، ب را "ُوبُُر آراَء اِظُم و ظا  ُرُ . دُحوُن اُ ٍذِو
  )٥: ُ٤ورُوس ١." (ٍِد ن ُِل وا

  

  اَلُ اِر

َدة" ن ا ِذج"  

  )٢١ - ٦: ُ٤ورُوس ١(

 ٍَِأ ََ ُسوُ طَرُح ،ِا رِح ان ا ِدِد اا 
 . ،ُل َھو وؤاُل ا ٍص "اَ لُ ن ًَُِ َُكَ ذين ُھَو ا
َدى أظم ُِزاِت  ھ أن اََر َُِوَن ن ِِم " آر؟

ُ ٌََُِ ٌلُ م طُ ِل، وُث ا ن ضَِل . اإ َِِ  ،ً
وُ ُُ طُ ت   وَعُ طُرُسُ َل ،وُ . ، ب را َُ" إن

 ُ ء أُت أُتأ ََك؟ إ ذا ،ءِأ  َ) ".  وُ٢٢: ٢١(  

أر ن ِ رات ن اَر ُوَن  ارِض اَوم، وُرَم 
 ُ ت أ َُِ ِن . ذَك ُل واٍِد َ ردٌ   ٍدِوا لُ

رة، وُت أواُِ ُِن ِدُدھ واِ . ار َطوَُ  روزة إِأ َِط
ُ أ . ِنُ ل واٍِد  َُ ُ وٍت َُِف  ًن ار وھ

ُد ً أ ُدَ َك . َُِف ن ٍص إ آر ؤُ َوِويا َُو
ن ا ََُن اَق او َو ُ َر و  ٍدوا لُ َق ،س

 َُ ذيِب اٍل . اَُل ر َق أو ُذ أن ُل ھذاَ زاُل  وُھَو
  .وارأة

وأيَ ٍء "واؤاُل ا اذي طَرُ َُوُس  ادِد اِ ُھو، 
  ًرْ . َس ھَك ٌَء م ُْذهُ ن  "َك م ُْْذهُ؟ َِ َتُ م َكَِ

ل أَت َن إَرَت أن ُوََد؟ وھل .  َِك، أي أَك م ُْن َك أي َدور
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 م ون ا زٍء أي  رَت ر ْنَ َتك؟ وھل أَِدرَت واَن إَ َتأ
دَت إ د ْنَ َتََد؟ وھل أو أردَت أن ِرن ا ٍَ ِ َك، أِ ِ

و؟ إن َُت ُُر ُل ھذا، ن ُوَن ُھَك ٌَء ََدَك  رَك اَواِھو
 ن ُْذهُ م ذيا .  

وإن َُت د أذَت ذا "وَن اؤاُل اُِث اذي طرُ َُوُس، 
َط أو  –َ ٍوِھ ٍَدَك يَ ق َك أن ََِر َِ " ر َك م ُْذ؟

؟  - ُرو ن ًأ َوِھْذ ھذه اُ م َكو  

 ِ  َطر ا ِھذه ا  ُسوُ ََِوأ َِِ َرْأإ
ُل را  و" .َِل ان أ ٌل ُ ُن ... ُءُ ُن ... ُن

را ِ !إ ٌَإ  َسُم وَُرى وَطُش ووُع وُ ھذه ا  .

ِد َنِ ُبَِرك. وُ ُمَُ . ٌلَِ ُدَ طُ . ُظَِ  رىَُ .

 - ١٠: ُ٤ورُوس ١." (ِر ذاِر ام ووُ لَ ٍء إ ان

١٣( 

ُل . ع ان اواِ أن ھذا َن ََن إ رُس واُو َن د
ونُ وُس م ُْن ُُب ھذا ََل ." ِذَج  اَدة"ارون 

ُزوا أَرُھم . اُورُوَن ُؤون رُ م أنِ ُ  ًراِذ َكَن ذ ل
 ُا َ سو ،ِو م اَِا  مَُُوُوِروز اُ . ًَرةَُ نو

 ،ًِ  ،ب ا وُع إُ ذَھَب َل أن" ِتَد أ ،با أ
ا . ًَك أَُدَك إ َُ َِ ،َكَْد إ َ) ".  وُ١: ١٧(  

Dr. A. W. Tozer ، ً َم  ًِ ،ًدا ً ً َ َن ذيا  أن
 ََُ أن َ وعُ ٍذِ لُ" : ْلَِك وأر ْد َ ،با أ

َد َِداَر ا  . ذين اَن ا  َكَ ْد  ،با أ
 ََُأن أد  ُبر ". ن ًِوَن راُ أن َ وعُ ٍذِ لُ

" ََُ َلِ ". ً لُ رن ا ُُُس وِروُ َن ،ِق ھذه او
 ً  ًرا . َُِ واَُ رُھم أنن ووُورُُس اوُ  ر ذا .

  )١٦: ُ٤ورُوس ١(
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  اَلُ اِدي َر

"َُم اظ"  

  )٥ - ١: ُ٥ورُوس ١(

صَ   َد أن  َُِ  رن ھذه ا ٍتإ َََُس أروُ
اِت ُ َِ ورُوس، د وَل إ اِح اِس، 

َن ن اروف  اس اَِزَ .  َل ٍَُِ َ أُرى
َ ُت ُوَُد َِط أَ ِم وس، أُورُ .َك وَن ُھ ،دد

 ِأ ََِزو َ ٍَ  ٌلُُوُل، . ر ُسوُ َب" وَنَُُِ مُأ
) ٢" (وَِرّي َم ُوُوا ُ ر ََن َوَِطُم اذي َل ھذا اِل؟

 وُورَُن ا َِا ُُِس ھذه اوُ  ُُِ ا ُطرمُ ا دُ ،ن
 ََِِّب اد وما ِ ُ   ً ِِ ًوذُ .  

 ََِّب ادوراَء ا ِداا  

 د نِِدواا ُِِس دا ُھَو ََِّب ادن وراَء اِا ِداا إن
ُوَن أوَدھم  ؤدُ– َُص اا ء أن روا ،ا  ُِر َسِ

َِ ِّرَا  ُُصُرهُ وُِد إُ وَفِدِه وُر إ َِ ا . إن
وس ھُورُ ھِل ةوُول اُرُس اوُ َََ" :  م أنُ

َا  ِطَُوا اَھََ . واِطُ وأن طَوا اُِواُ م أنو
ِردن اؤُع ار".  

اُِ اذي َ أن ُوَن  دن، اِطَن اؤُ ِ  إ َِ
 ، ًَ ُ أ َِ  ًَرا ذُ وَنُ أن َ ََِِب ادوراَء ا

ِرَف   ُُج أن ُوَن ِدرَن أن ُوَل ِص اذي ُِوُل أن
وع اُ ن" : ًذا وَنُ أن  ذا ِرَف ُد أنُر َتُ إن

 َِِِ ِِزَ   ْشَِل و ،دد ن ًوداو وع اُ
َم ھذا َدوة ." أُرٍ  دُ َن أنِدرَن ورِ وَنُ أن  ، َِِ

طُ ي د ووَءة ّقَِن ا وَنَُ نذَدةِ . ة ا وُع ھذا ُھَو
  ِّو رِم اَِء اأر  لَرِت ا ا  دِة اا

ا ِر ن ُوُروِن اا.  
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ِة ِث وات دُ َُ واَُِ ر َذهُ ا وُعُ د . دو
َر ھذا ا دا ل إُ رَة ا ُرِ . ود أنَُا ،ِ طرذه ا

. ،  وُ وع"راٌج  َرة" –ُوَن ا ًِ َ ام 

ورة اِز ،َل ُوع،  ِر ھذه اإط " اَم ُد ذام ھُوُرُ ُِْ
 ََم اََُروا أ َ ،سواتاا  ذيم اُدوا أ َُو  ".

) ١٦: ٥(  

 م، ھذا ا ا ُ دُ ا  َِوا  ردِذج اا إن
و أن اطَن ِرف أنَ . ُب ال اذي ُُُِ ا ََُ ھذا ام

 ُ ھ َُرا ن ، ِذجھذاھذه ا َ . ًَك داذا ُھ
 ًَن اَدة أو اِذج  ،ِد ا  أا َ ُِ .

َد اَدة ن وِم ًِ أو ُوَذ ،ًنَُ م  رُ ُد أنرُ ُر ر
  ًدٍد  َ ُرؤُ وَف ِّو روا ِسان ا ٍرَ.  

 َن اُؤن؟ ھذا  أا طا َ َلَ أن َ َف
 َِوِر ان أ ٌدِوس ُھَو واُورُ أھِل ُس إوُ َِن ِر حا

ؤال ھذا ا  ُددُد اا ُ دُ ا ً  أھ . ور ُس، إذاوُِ َِِ َط
َ ،ِ ٍ أن ُواَُِ اُؤُِوَن  ا، وأن  ِط  ٌلَُر

 ََِِّب ادَت ا ُوه . ِرَفَ ُھَو أن َواُن ھذه ا َدَفا إن
َُرَو ِِِطَ لُ رھذا ا . ُ ُِر وَف َ أن ةُ ھ رُر اوا

ط ُ١. (ه وُ٩: ١  ( ِرِهَِدةُ إوإ ُُإر مِ َكَد ذو) ط
١: ٦(  

َد  رُ ُ ِطَِن اُ م ،ُوسورُ َِ  َُظ أُِ م أنُِن ا
ن ا ٍرُس ھذه . أوُ مُ َب د ًة رَُ زاُل  ت ل

 روأ . اذي واَد ا ِ و ،ًَِ ًَُرو ت َك، أن ذ
ُِذه ا ُسوُ ُرواَأ . ، طِر ھذه ا ُوار َا دو أن

َھ ً ٌدْل أَ م نو .  

َُِل ھذه ا ُسوُ ََ ُد ُھ:  

" ََ ٌبِ  أ   ُتََ د وح ر ٌرِ ند و
ِم َرُ وع ا إذ أُم وُروِ . ٌر  اذي َل ھذا ھذا
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َوع اُ ِة َر ُو َ وَنَُُِ . دك ا نط َم ھذاُ أن
ب ُوع روِم ا  وُح رَُص ا َ) ".وس ١ُورُ٥ - ٣: ٥(  

 ََِّب ادا  را  

ُول،  را ِ را ن ُفِ ُسوُ ِ ن ُرِزُء اا
ا ھ اُص اُِر واََُُل ِن اِط، واذي َ أن 

ُب  ا أن ُِوَل إرَع اخ اذي . َُص ن َطهُ  وو
 ل  َُن، . طروُورُ رىُأ ٍَرِ َُُس ِروُ َأ د

 ِِرَ ل إ روَدة ھذا ا َلَوَد وَُ ن  ٍتو طأ
وس ٢. (اُورُ٨ - ٤: ٢(  

ا  مظَدةُ ا  

 َُض ا ُوُد ّما م اظ َََط ھذا إن ن ِدِ نر
طَ ًط ،ُر َن داً ُ َِ ورُوس َورَُ َن ذيل اُ را .

 ،ًِ ُوسوُ ُسوُ َم ،وَ را ََِِِر " مُْوَن َوُِطُ نذا
بُ وع أُ. أَم اُ َ وَن َد اَِن َوفٌ  روا  َمُدَك أِ

 ًَ ْلَ َرٍض وَ ُدوِنِ َظ ھذاَ ن أنِرَُا َِوا ا
دُ ِرُن ھذه اِ ا  ) ٢٠ - ١٩: ُ٥وُوس ١." (ُة

ِس ن ُوُس ُوُوس َ او َِِدِب ا ََّ اِح ا
 ِ  ًداِ َن ُر ودَُل اُ را أن ُِ ،ُووس اُورُ

  . ُورُوس

ا ِِب ُِِم  رِح اا  نِؤُء اھؤ ََد أن و
 ُوُ ،ُب را َ أن ٍء إَ  واُُ  م أنَُ َد أنو ،ِ مُ

ُ وُس وُ وع م .  ھذا اح  َدِم ُِِم  ھذا اخ
 َ  ُ أن َُم  أيَ ٍء أو أي ن أ ُ . ُ وُع أُ َم
). ٥ - ١: ) ٧ أن َُم  أ ،َُِل أن َُم  ارن 

  ِرُف  َم ُوُس أ  ،نرا ِِدوا  َمُ  أن  ُ
  . دواُ َُِو ِنُ 

َب أُوَك  ُؤدَم وُ أن  ُُس أوُ ُِرُ ،حھذا ا 
ً اَدة  ،َل اِوَن داُِطُ ذيص اإذا . ا ُأ َِ  ھذا

 ََطأ َن ا َُطرُده َِ ُ أو أ ،َُ ُُد وَف ٌِد ُروِ .
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اَط اَودة ا ن أَ ِ طرد اص ن ا ِھ َك 
و راٍف وُِدوِن إ ،َواَُم اُر رَِ ا  طَا.  

  

  اَل ا ر

  " َِرََ أك"

  )١٢ - ٦: ُ٥ورُوس ١(

ِر اَِن ُرُدھُ  وع  ِة وا ُوا  وما ُِت اَ
كَ . اذ ٍبةُ أ د َكوُھ .  ب ُھن ھذه ا ًداُِد واو

 ُووس اُورُ٥ – َب ادا  ٌرَِ . ُسوُ َر إذا
ِِب ادِب اُ  ََّورُوس، َف َن ُُر ِض ن 

 ًت أَُِو ََُ وم؟َا ِِ َلِ ر ھذاس اِزاِرُع ا
وُُِرُ ل ن طُرس وُوُس أنُ . وَن َِن  ِ ھذا ام

 واُوُ أن َ ا  َنؤُا ِ ا ِا  ً َ َرًة
، ٩: ُ٣ورُوس ١؛ ٥: ُ٢طُرس ١. (اَُ اُُم  ھذا اَِم اوم

١٦.(  

 إ ً راِن ِنوم؟ اا ِِ ِة ُوَوِة و ُا مَ لَ
 . ًب وَ وَنُ ن ً ِ ُِن اَُ م ن . ََِّب ادن ا ُد

 ً و ًو ُء اإ .  

 ِّب ادھَدف ا  

  َط ذيل ا ِخ اُع اُھَو إر ََِِّب ادُد أھداف اأ
 طَِف. اَُا َُ د رُ َس ََِِّب ادن ا ُد . طأ

   وُعُ١٨ َم اا" : ُِْذَھْب و وَكَُك أإ ََطوإن أ
َُدو َََُك وَ . َكَت أِد َر َكِ ََِ َك . إن ْذُ َْ م وإن

َ ن أوِھَد ِفَ◌ِم  ٍََِ لُ ُوَمَ َِ نَداً أو إِوا ًوإن . أ
وإن م  ََْن اَُ َن َِدَك َوَ . َِم ُ َْم ُْل 

  )١٧ - ١٥: ١٨ ." وار

أن "ون  ُھَو اُد ن ادب اََِّ؟ . د ُدو ھذا  ًِداً 
 ". َُرََ أكَ  ؤدُو َُِواُ َك أن ،ُ َكِ  ن ًِط . َن ن

ِ، ووَف ُوب ور ُِن  ِطَ ِرُفَ وَف ،ّقَِ ً ُِرو ً
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 ِِ ِطَ . ُ َط ذيِن اا إ ُُإر م ذاد . وھ وُنُ ذاوھ
َد ِذٍب . َرَِت أكَ  رُ َن ل ،ا  ًَ ًْن أُ م ن إنو

َِك َ وَ ،ِِ أن َُِظ ِ ِب ََل، طِ   ن ً
 َِ ُذكَ   ،ََِّوَ ََُِِ َوِة ا  .  

 ِِو  ُھَو ا ،َِب اد رَھَدٌف آ . ، ُد
 َدةُ اةُ و ُوَوةُ وو ،ُد ان و ُ م، ھا 

 ِّب ادِد أو  أھداِف اِ . ،ََِِّب اِدِق اط  َِ ذا
 َ ُد َُ  مَ   ور، وأُُھذه ا لُ ِرُثَ   ُوُل أ و

ا  َدِة اِ م، وُا َا َِخ وا  مَ م، و
  .اِط

 إ ُوا َُْن ِرُ م ھذِه أن ُس إُو ُرُ ،ِدِد اا 
ة: "اُوروِن زُِطوا اُ  أن َِ را  مُُب إ . ًَطُ َسو

ِن أِو اِطن أو  َطم أِو اةُ ھذا ام أن ُزَُُز ن وإَوَدِة اَ
ب م ) ١٠ - ٩: ُ٥ورُوس ١."(َُرُوا َن ام را ِرُف أن ُن

 َس أن َُذُھم ن ام ل أن . "ُِرْد أداً أن ََِب ن ام
ر رَن ا مَُظَ) ".  وُ١٥: ١٧(  

 ُ ن ُوَنُ ُنمن أھِل ھذا ا نُِر أ ن ُھمذَش اِ .

ود ُِ ب أن ََ ھذا، ود رُُض أن ُوَم . د ُُب ھذا د ًَكَ 
 ِ .ْر ا ذ نو . ا طرِس ا مھذا ا وُع إُ ََد أر

ُوُع اُطَة؟ إرأْ ال ل ََش . أر ََُ اُب إ ام
 َُل ھذا ُد أَِ وَفو َرا . َُ واَُو نذء ُھم اَن ھُؤو

َف ُُِن أن ُِرَك ال َ اُطة إن م ُْن . د رَز ل
  َك أ طَُ م؟ 

 ن أنوُورُ ُُول ُسوُ َن د ُوا نذة ا زن ا ُواَِ
وَن أَُُم ُؤن ُ" . َدِ أو ً أو َط ًِزا ًاً أ وُدَ ٌدَن أ إن

راً أو ِطً أن ُ ُِطوا وُ ؤاُِوا َل ھذا ِ أو ً َ ن أوََو ".

)١١ ( نو ،ًِؤُ َُ ُدُھمأ ذا د  رم وَُ َر ِِ ُوَبُأ
 ُِْطُ  ،ِِة ھذا . أ وَع ُسُف اَِ ًِأم آ ًِ ُ 

ذا رآَك اُروَن ُُِط ." ن ِِرِھم ِرُوَُم"ُوُع َل . اص
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د ة اا   أٌخ، وُھَو ُ ُولُ أ ً ُظنَ ،ھ ُ أ 
 اوى  د ذيص اداِر ھذا ا راٍءُ ٌف أوزُ َكُروَن أَا

طَا  ُُكو.  

  

  اَلُ اِث َر

  "ٌِت َن اذ"

  )٨ - ١: ُ٦ورُوس ١(

 ُ ََ ، رن ھذه ا ِدسِح اُس اوُ َب د ًَِ
َن دى اُؤن ُِل َُم َن ِم . أُرى ُ ِ ورُوس

 َدَِم اِا  ً مُُ وَنُُ واُ مُ أ ِدر ض، إا
  . َ دُ َِورُوس

 ِ مَُُس ووُ ِ َنآ  لُ ًُِ َن ف رذا  .ھذا اَِ
 ٍِّن َطُد إ رُ ٍض ُھَو َمُوا أِ  ََو ٍََ وَن إُِؤُذَھُب ا

 ،ُ ُواُوو ،ِّر رو أو" َُِ َد نون، وٌِص ُروُن أ
َُِ ِا د َسو . ُُدس وأوح ا را ََد َن وو  َت أأ 

وح اُُدس، ُن ُج إ اِ ا َدَك،  رَك اد َس ا
ھإ د َس وا"  َب د ُسوُ ِرِ  ُِت ھذه اَ ؟

 ،ِح ان "ا ِ ُمَُ ٍء، وَ لُ  ُمُ ِو را ن
  ."أَد

 ُو ً،  ووقَ  ُوُل أ ُسوُ َب ،َكم"ذوَن اُؤُُن اد ".

ْن  ُُل ھذا، ذا  طُ أن َُم  ) ٢: ُ٦ورُوس ١(
وُُم َدُم ُت ِدِ م اَض، "  اِة اِ؟ 
ُم د أَُم ِن ھذا." أ ِدِد اا  ُسوُ َُ  وَھُر ُھَو .  

 َُدُم  طُ ،نَن اِ دَُن اِراُ ُطَِن ا و
، ن ھذه اُة  اِم ت  َِوٍض ُل  )٥اح (

 ِ وَنُِؤُ . ّل ُسوُ ولُ رَء ا ذاوھ" : ُموَن أَُُظ  ذا
ب ن َُوا ِرُم وَُوا" َِرّي؟ ر ًدا َُ ًراوُن أُ . نو

ون ِِل ذَك  –دَل ذَك، أُم اذن ظُُوَن َِري وُُون إوَُم 
َ  ُدوَن َُو َُوَن اَ.  
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  َل ُرو ِم

 ِطُ ُسوُ ُدوَن أن ،ا  روَن ھذه اُدُر 
ُ ًلٍَُِ  واُ ِ  ورُوس  ً . ُلَِ د ،نو

مُ ُ وُس ُُوً أََر ُُو ًِ ١٤إ  ١٢إ ات  دُ ،
ِط . لُ ما لَوس،  اُورُ َِ  ُسوُ ََ ل اِا

 ً اح ١٤إ  َِ١٢ُدھ  ات   ،١٣ . 
آ اُ ظُِرھُ وُس  ذَك اح ھ ُر أِ، وَوُر 

اُت ھَ  رَِز ُلَ ٍء  . َُوَل اذات ذا ،ط َُُو ِ ُر  .

 ُد  اُ إُ ،ِ ط رَزاً آََر  ُولُ أ ُسوُ نو
ِِ.  

 ،ًد إُ َوُس َُِوع ا  َطرِق ِدق، وَد 
ِ ًداد ًزاَر .وَل ا َوُرََ تََأ ُُ . َدَلَ ِر

  ِرِهِ ِ َِ ٍءَ لُ رى ََأ ،ُ ِ َن  ٍءَ لُ ِمو
ا . ،ًُ ِِ  ٍَوُُ لُ ن ُسوُ َرَبَد إ" َُِ ذا

َد ا؟  ُ ذا أن ُنُُِ َفن ھذا؟ و ُا  

 ا َُُو وا ھذه ھُ نذن اِؤُء اھُؤ  ُِرَ َظر ا
 ً مُ وَنُُ . ًُوُ ُدوا م أنُِ وُنُ َف ُروا ُ 

ُروا َف   ل ،َ ِرَ مُ َِ ُن أنُِ َفت وزاذِه ا
 ِذه ا ًُوُ ُدوا م أنُُُُِد ا ُ ٍَطر ل . وُل اُ

  مُِ  ُد ن، ھرا َ وَلو وَل ا َوُر
  .وِِ، وذَك ن َُوا اَِرَة ُُِم

 ص ُِرو لَ  

 ردِد اا  ًد ً َنُِِذ ا ُسوُ ُم دُِن : "ا
." َن ُم ُِم  أُُوِر ھذه اَة َُِوا اََُرَن  اُ َِةً 

ً أ ُدُ وُن َد ،َُِ  أن َُش ن  ِرَ ِرُحَ  ُ إ
ؤن، أي ل ُوُل أن اُ . اص اَّل ًَِ أو رًة  ھذه اُُور

َُ ًوا َِل  ُر أھَُُدس، ُھم أوُح ا رم ا  َنذص اا
وِن رُر ا ُصا ِ  ِدُر   ،نِو رِص اا.  
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 ٌَ  ،َََك اِ  نََ َن ٌَُِ َكَن ُھ ن
ٍل ِر و ،َ َك أن َِد أً أِء   رٍث أو

 ََُِا َ ل، وأنإداَرِة ا  رة مد نذن ا ،ا
أُطُْب ُم أن ُِوا َ اطراِف اُِز، وُُطوا َُُم  . أَُم

ُس. ھذه اوُ َِ َذُِد أ  ، دَِل اَ   ن  َوُا
  و را وُس اِا  وما  ُ وھ" ََّوِن اُ".  

  

اَ ِر رلُ اَا  

"ِا ط   ٌُولُ"  

  )٢٠ - ٩: ُ٦ورُوس ١(

 رُن ا ََُس داوُ وَلُ را أن ِ  ،وُ َرَض او ِو را
َ َل "َن ُض اُؤَن اِن ُ ورُوس ُوُون،  رُا دي

  ٌنِ ُُدَسوَح ا را ن ،ٍءَ د. أيأُر  َل رُ َس ." أ نو
 ،م ُْن ُُِر اس أم  َ ِرَه ُوُس. ھذا  َم ُ ِوُس ِوُ ا

وح را  ُؤوَن  ُواَ ون أنُط.  

 ، ِرھم أنِذ َطَدأَ ھذا ا" وَت وَنُِرَ  َنِ ظ٩." (ا (

 ذَن وِوُن وًِة ووا ُزُ مُ َضا ُوَل أن ُُِ مُ ،َن
بُ" مُ ُف . وأَر ن ذكَ  رِم ا مُر ر ْلَ ُم د ْلَ مََُن إ

ُِِروِح إو وع اُ) ".١١(  

ُوُل ُوُس ؤء اس اذن أُُِذوا ن ھذا اوع ن اِة 
 ،د رھ"ا إ ِِ ُظُروا م أنُُُِ َف؟ظ زةُِ ذا "  ُرَ

ُض ھؤء اُؤن اُورُون ت دم ُوٌت  ا ن 
دم اِ ُوِبُأ . طَِرِب ا َ وَنَُر ُوَنزا  واُ

ا . ُُ ُنُِ ٌروھذا أ . َنَُِ ُوا ٌصذا أ  ھذا
  َكَن ذ   ر م ِبَن ا َن ،طن ا وعا

ُطوا  ھذا اوع ن اَة ور م نذص اا . ََك، أوذ مُر
طِرَف ا  رُا د َس ا  دةدَق اِا ُس أنوُ.  

اِص اذَن ُوا ُوَن  إَس ُوُس ن ١٢ ادد 
 ِو رم اِ  رُ َل ُ َسِا" . لَِ ٍءَ لُ ". ُفُ ُم
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ُمُ ُف، " ُل اء َِل ،." "ون ََس ُل اء ُواِق"ُوُس، 
  ." ون  ط َ ء"

ا إ  د د َتُ  ُِدُرهُ ُرَك، وَُ ،َتأ  
َت إ . أن َ ٌَدةِةٌ وا ُو َكوُن ُھُ ،ًداِ رَك اِ نو

وِح  رةُ ا ُوم، وُا وع اُ ّب رةُ ا ُو َك، وھِ  ِطَرُ
ب  ِ . اُُدس رَن ا ن ٍص ٍء أو أيَ أي َط ن ،َك

 ً َك َر وَنُ َرهُ أن . َِطُ َت وَنُ ن َرُضَُ ٍنِؤُ َِطَن او
 َرب أي َِطُ َت وَنُ ن ،وع اُ ِ وَُت ُرُُدس، ووِح ا را

  .آر

َم ُرھَ ، ًِدمُ ُوُس ُوَرًة ١٣ ادد  دُ   ً ِز
. اطَ َِوف واَوُف طِ وُ ُُد ھذا وِك. "ظً آر

بََ د روا ب ر لَ  ز َس َدا نو ".ُس ُھَو اوُ ُُُو  :

" َدًةِ طم، وأط ً َ ُ طد أم طَم اُ . ٌدَ وھذا .

َس ُول،  دَب ان او"   َرََل أُ َك أن أ   ھذا
َ".  

 ُ ًِ وَن ،ّب ر لَ ، ز َُ م ُدَت . وأ دو
 د ٍل ٍنََِ داَكراَك، وإب، إِ ا  َِكن أ وُعُ ًَد أِن . او

 ُ و ُ ًُ َتَت أَك، وأُِ ََراَك، أُولُ . إ ،ذا
ُدوا  َ أِدُم"ُوُس،  ) ".٢٠(  

  ُص  و ،طھذا ا  نراھن ا ُطوٍرُ ُة د َكُھ
َ" : زن ا واُ١٨." (أھُر ( ِطَ ُدَُو  ذه ِدَكََِ ُرُؤ رىُأ ٌ

 طٍَك . ارَ َ  َُرو ،َُ ٌدَت واوأ ، ُلََدَك ُھَو ھ أن و
 َ ٍِ َدٍةأو و ٍد ٍَ ِ َطَِر ن ّقََك اد َس ،َِّزو

اذي ُھَو ھَُل َ  ، أن  وُوُل ُوُس أن َد،. أي إٍن آر
َِزا َ ًداِداً وا َُِ) .وس ١ُورُ١٩، ١٦: ٦ (  

 ة ُو دةِأ   ن أِِة أ د  ِ ُ ُرُِ .  ذا
ُض ِرب  ر ُث ،ًِأ ِرھ وٌكُ ُظروٍف َِق إَز أن

و َُ أن ب رن ا ُو مَ ِرِب . نن ا ُرَب أن  ل
ِت . اوَُ ِو َكوذ ،ُ َن ا َزِوا َِ أن 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



ُوَن  َُ ُن ،ُِوُ ِقأ   ، َھل  ِظِدئ وأو
 ِرَفَ  أن  زا َ ط . 

 

  اَلُ اِس َر

واج" زلُ اَد"  

  )ُ٧ورُوس ١(

 ِِواُ م ،ُووس اُورُ ن ِح اُس اوُ َب د
 رن ا ًداد ً َدأ ل ،َُِ ًَُِ ط . ن َرَُِق وأ د

ا، ون ُة ِم اِت  ا، ون اِص  زا
ُھ َدأَ ُوُس ُواُِ . اض، ود أَُِر ن ھذه اِل ن أھِل ُُوي

ن ھذه ا َََإ ٍر  ُ تَ ُد ل اِا.  

واج، أطُ وُس َِ ُرهُ  زوَل ا مِِأ  ُبُ َن و
واجاُر  ز ًِة د رن ا . َُدإ ًُح دھذا ا َد أو

اُُوس ُذ  ،ِِد َن أُء ِم ُوَن ن ازواج 
ُِ واج و زَدِة اق وإطوا.  

َدة  ھذا اح،  أن َدأَ  دُم اَم اَ و
ُظ  ٍت .نَ ون اَدَدن ا ُ َب ُوُس . اُظ اُو َدأ
ُل أن ََ س" ُول،  ر ٌنَََ   مَُ ور اُُا َِِ ن  وأ
َُِ ن ُل واٍد إرأَُُ وُِْن ُل واَِدٍة َرُُ. إرأَة زِب اََِ نو. "

 َظَرةٌ َرِھ ٌَن ازواج، أَس ذَك؟ ون َح  ظرة ودو ھذه ا
ل واِ ،ُدهُ  ادد  ون اددم ا٢٦ ،ً ُسوُ َب ُث ،

ََ ٌُن ن أن ُوَن " ر أِِق ا ِب ا ٌن ھذا أن َُظن
ِق اِر؟  اذي َدهُ ." ھذا  ُسوُ  

ةَ  د َُرت اَإ ،ا ِر ن ُوا  َل ا
ِِد اطن ا لِرا .  نؤُء ا بد أَن ھذا أ

 ًَد  ن ا و رراُطور اَل اَ َل أن ، ِز سِ
 َِ  ر م َكوذ ، نو رن اواِطُ ت . م ٣١٣ق د

ِة  ُِرون دُ ً  رِ ًَ ؤُ أن . ا َ ِِِ ُحوھذا ا
ِق اِر وِء ھذا اَ  ََرأُ "نؤُد اطإ  َن ذيا .
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 ُوُ وِلِ بد اَن ھذا أ  َك أن لَ ،ًِز َتُ إذا ُ س أ
ون إذا َُت ِزً وَك َرُع َ اِرب،  ََِب . ذكَ 

ج زو َك أن ،أا طن أن . ا ج زو َك أن لَن ا
ق وة ر  .  

و ُق   رىُأ ظُ حذا ا َك . اُھ
ب "أُِن  دِل ازواِج ھذا، ُث َب ُوُس،  رن ا ٌرأ َدي َس

ِن َرأ مُ ُرَُأ ر، وھذا ا  ". ،َب ُِل "أو أَ ،َس أ
ب را ". ، ت وردو ھذه ا"م ھُ ُوُلن أ ُت أ ،ذا

ب ُھَو اذي ُوُل ھذا، رل اَ " أو" ل أ ،ُوُل ھذا ن ھو ب رَس ا
إََ اُض ُِطَن أن أ ًن ھذا اح، ُث ." أوُل ُم ھذا

ب، ُظوَن طً أن ھذه ام َر  رن ا ٌرأ ِد َس َُُس أوُ ُوُل
  ًَوُ ن .  ُسوُ َ رة ات اُظوا اِ نو

 ." وأَُظن أ أ أ ًدي ُروُح "ادِد ار ن ھذا اح، 
وِح  را ِو ُبُ َوُ ،ِ ُِدَ  ُرُِ د ُ ُس ُھَو أوُ ُُده

  )٤٠: ُ٧ورُوس ١. (اُُدس

 ُھَو  ،ُب رُم ا ُم ُھَو و  ُرُِ ُسوُ نُ م ن
ُ ل ھذه ارت؟ إنُ وُس  ََذر  أِس ِم وع 

ن َن اؤاُل اذي طَرِ َُ اُورُوون . ن وُوِع ازواج
 – ١٩أو   –    ،ً٥ن ازواج   ًََُم ُ ِوُع 

ب" دھُ وُن ُوُس ُول،  را ن ،ؤالھذا ا  َبُأن أ  َس
َ ِ َبذي أوع ھو اُ".  

أُد . ون ض أِِِم ت ُق وا م م ُ وع
ُھو ا ً ھذه ا" :  د  زو رأًَةوإ ًَُر ِرض أنَِ

ُم َت أَت  ًِرُز ل، ََُص أُد . ُِھ َر ُؤَِن
 را ن، أَو ز؟. ا ِن أنَزون اِن ھذ ذا " وَعُ إن

  .م ِ ھذا اوع ن ِل ازواج

 و د دادا  ؤال ُس ھذا اوُ َل،  ١٢ ،َ َس "و
، ون أ أُوُل ُم ب رن ا ٌرأ َدي ". ًَوُ ٌم ھذا روا أن ذ ْنو

 ُروِح َِوِ ُُب ُسوُ ن ، ن ِ.  
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  الُ اِدس َر

" َزوََُد ا ِةُ اناِؤَُن اِ"  

  )٦ - ١: ُ٧ورُوس ١(

ؤاِل اَم اء أِا َُِع اَر أإ ،ا ِر َر :

َن؟ ھل ُھَو  زوَُ ِنَِرَ ِة  ِا َِن ا ُدُھَو ا 
ُِط  ٥إ  ٣اد ََِط اُر؟ وھل ھذا ُھَو اَدُف اَود؟  اد

ِ ا ََد  دََا َِن ا  ن  َوُزواج اا َ ُسوُ
َِن ُ ورُوس دَُن اِؤُزواِج اا.  

ُل اَرأََة  اواَِب وََذَِك اَرأَةُ : "َب ُوُس ُول روِف اُِ
ُلَ  را ًأ . َسلُ ر لَ ِدھ  ٌط رأِة . َس ُلُ رَك اذو

 ُُب أُدُم ار إ أن ُوَن  ُ . ٌط  ِدِه َل ِرأَة
 َ ً  ًوا أَُِ مُ ةوِم وا ِ واُ ر َ ٍنِ إ َواُ

ِ ُنطم اَُ رُ مُِزاَھ َدِم ٥ - ٣." (ِب( 

اُب اَود اذي ُِ ُِِن أن ُرَم َرِ َََك أو أن 
ِ اَ، ھو َدِف  ِا َِا ق ن ِِك َكرَ ُِر

وِم واة  تؤُِل اِا . ً ُُ َُر  أن َو
وِم واةإ  أ   ر ن َدلَُق اس ا . م نو

 اطن رُ  ،ً ِنَِ .  

 ُ ِ ن ھذه اداد دئ ھ ُ َكَدأُ . ُھا
ُل ُھو ود: اٌِد واََ ِن ُھُد . او ،َزو صَُ رأِةُد ا

ُِل َُص زوَُ ا ر .رأة ْلَ ِدِه  ٌط وِج ز َس . َسو
ُل ر لَ ِدھ  ٌط رأَِة .  

أي  –َدأٌ آَر ھو أن أََل ِدٍع د ِرَِ از ُھَو ُھُوٍم َد 
 ِزوا  ِدة وَ د  َكَد وَنُ كَ أن . د ،طرذه ا

 ،َرَم اأ ًَ وَنُ ن ،نرا َ ُلَم وا ُرُج إ
َك د َق وأرَت ََك  اِزل  . ًَ مدد اا طُ

ِن، ِ ِر أل  زوَُِن ا  ٢٠ - ١٥: ٥.  
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 ِا ا ِث ُھَو أن ٌَدأ لِدا َا ِ دا َِا  ِ
  ھ ،َِزوا ا"َدُ ".  واٌب و ُھَو   ِطَرُح اُ

 ُِّر َطَ ُھَو  و ُھَو َط   ،ٌَطَ ُھَو . ِطََوُل ا دُُھَو ا  و
 َِن از ِا ِ ُھَو ھذه ا لُ  واُبً؟ ا ِوُُن أَو

 ن أنَو زا  َدل؟: "أنُُھَو ا "  

 ، َ مُ ٍدِوا لُ  ُ  ا ََا ر ُھَو أنَآ مَدأٌ ھ
ت ھذه ا وو  ،و ًرِدَ وَنُ ن رَِ  و َ

 َ ذه ا ً وَنُ  مم، وأِزوا .  

د ًَ ط ت نَو زَن ا َا وُع أنُ َم . د
وح  را  ًداُِوا واوُ ن أنِو زِن اَِر  َط ط ،زواجا ُ َم 

ُ ا  ار ن  وواِداً  ار، دا َُوُن اُ م نو
ِ  ت اوُزواج ھذا . ھذه ادِأ ا  ُسوُ 

 ِو رَِ  َ نَو زا َ رة أنِا َِ ،وعُ َُ د ذيا
 َم أُر ، َِو ً رِدََدَُ ًَ ًأ ُُِ . ِو رُط اِا را

 ذَھ أو ،ً ِنَُ َُو َطَِ َس ،ًداَِن وا زوُُل اَ ذيا
 ً َِا َرِدِه، . إُ ُ لُ ، أن ِ َُُُل وَزوُ ر

  .ٍد ُروَ ِ ا

  نُ م وإن ،ًََ ُُ  ِو زَك اَ دَت أنإذا و
إٌد ٌَق َ  أن ُون، ذا َُل َِل ذَك؟ َِ ُ أن 

 َ قَأ ٍَ و َ . نَو زُد ا وُ ذيا ِو رُِط اا ر
،ً ُِرو  ا َ رِدَا ُُ وُنُ  داِر ًَ أو ً و وُنُ

 أو ً و . ن ا ِرْبَإ ، ِو زَك اََ ي وَُ ذا أردَت أن
  .أَر َر
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  اَلُ اَ ِر

ن" زوَُ ةوُُس اوُ ََُ"  

  )١٦ - ٧: ٧س ُورُو١(

 ِن اَدَدَا  ُسوُ ََواج، أو زن ا ِِِط ِرو 
 ًِز َن ُ أ ِِح ان ا نِوا" : َُ وَنُ ُد أنأُر 

أ  ِسا ...أ  واَُِ م إذاُ ٌنََ ُ إ ". َُن أر ُُض ا ُِدََ 

 ً وٍت  زوُ َن ُ أ دُ  ،مدرَا  ًواُ َن ُسوُ أن 
 َُن أر ًَد َب ِرُ ََورُوس   واََُ ،تون ا

ُومُ . ا دُ َوُ ،ِِ َرَ َد ًِز َر أم ،ًأ ًِز َنواٌء أ
  .إن َُت ِزً، إَق ذك: َُ ُھ اَدأَ 

داً أن اِزن اذن م ِق أن  دُ ُسوُ ُمُ ،حا َِ 
وا، م أن ُوا ِزن زو .  مھذا ا َظَر إُ أن 

ِد ا" اق اِر،"، اذي ُُر إ َ٢٦وء ادد  طنأو إؤُ .

اً َ ٍص  دِ َلَوُن أُ د طا وح أنُُوِ ُر ُ ُسوُ َن
ٍج وُ أود زوُ ٍص  ُُوُ   ِزٍب.  

 ًَن َو ّب روَع اُُر أن ًُس أوُ َنر  –آآ ً َن ھذا
 َن أنِزن ا ُسوُ َبط ِِن أ َكذ ُوا . َب ،َكذ  َوًةو

  ُ مَُُِزوا إھ رُ م أنِ نِ زوُر ا ُس أنوُ
بّ  رِء اِء . إرَ ًَُ ُسوُ َم د ،حن ھذا ا نِِة أ د و

ُ إن م ُنْ  أ ًَل أ ُو ،ُِزوُا    ءَل اَِك إِ
 دھ ،وة ُق ر َُكَ   ً و َِك اُِن دا وإن ،ُِزوُا

ج زو َك أن . ھذا  ُزوُن ا وٍحُُِو ُِداُ ُسوُ نو
اُزو  أ ُدو أن وِھََ . وُھَو دُو اُُزو وِھَ. اح

َِك أن ِرَف اَ وار دوِن ازواج، وذَك ن ِِل 
ب" زواِكَ " را َ َِكَِرَ أي .  

ِن، ازواج اُؤن،  ١١و ١٠ اداد  زوَُُس اوُ ِطُبُ
ُ َُم َس إن . ٥ - ٣أي س ازواج اذن َن ُِطُُم  اداد 

َس أ" ذا َب ًِ، . وُُ ھذا ٌَُِم  َِم ُوع. أن ََطُوا
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ب رِل اَ ". َُِِء اھذا، وُھَو إ  ًِداًء واإ ب را طد أ
ِو زا . َِ ٌد واَج ُھَو زا وُع أنُ َم ررِط اَ 

وِن زن اَِر َن ا َا  رٍل آَد لُ ِءِوإ . د
 ِّو زِد اَُر اَْ َنَُ ُن أنُِ ،ِرَرُط اَ ُكََُ .  ُوا ُ
ً، وُ راِن اُؤن ن َش َ َرٍك َ ِزمُ ن َش  ِر َُ

  . ارن

َدأُ دِم واب ُوُس ُ ؤاٍل آر طرَُ  ١٢ادد 
دو أُم ُوهُ ذا . اُورُووَن  ِرِم   ،ُُق زواج

 َ ارُل اُؤن أو ارأة اُؤَِ أن هُ، دُ وُن 
 ًن َرٍك َِر ُؤنأدُ  زوُ ُول. ُھ ُسوُ َب" : ُ َن أٌخ إن

ُْر  َُ َنُ أن َِر وھ َِؤُ ُرَ ٌرأَةإ .  رأةُ اوا
 ُُْر  َ َنُ أن َِر ٍن وُھَوِؤُ ُرَ ٌلُ١٣ - ١٢." (َر(  

 ُِ م وَعُ وَع إنُو"طََُت ازا"  وُنُ ا ،
 ُرا أ ،ًؤُ نَو زُد اواِل . أ ًَ ت ُر ت زھذه ا

 ًأ ِ أ  ُُُدوُ ُرُ ٌرزواج، وھو أَد ا صن اَو زِد اأ .

ن ن َرٍك َر ُؤن، اُر ط ،د ُوُن ھذا  ًَزواِج اُؤ
ِ ن ُس دُُب اا َُ ذيوس ٢. (اُورُ١٤: ٦(  

  اطُق  اِِب ادس

 زواٍج ََُط، ُ طُ وُس ََر اطق ُؤن، ل َِِر 
ً، أن َدُوَ ِرُض . وھذا ِدٌل داً  أَِر ن وٍَ . اُؤن

 زو َد أن ًَِؤُ تََرأٍَة أن إ ٌج زوَُ ن ُھَوؤُر ا َلُرا .

 د َنن؛ وَُِ ِنََُِ َ ،نَِؤُ ر و  زو د
 ِمَُِم اظ . ًَِؤُ َُو زت اَأ مُ .لَ أن  ذا ،ن ؟

َِزو ًَِزَُ َ أن  ُ ُسوُ ُمُ . إ َُظَر زو ن إذو
ُ"ول،  زو رأة اس ا وديُ م ِتأ .ِ ِرَج ُدِكأُر ".

َس اُخ أو اُُت َََُدِن ِ ِل ھذه . دھ ،ُولُ ُوُس، ُِرق
  )١٥( ."اوال

وُج َُر اُؤن، زَل ا ن، إذص "وودي اَُ م ِتأ ،ً
ُُ، و  أزاُل أُِكِ  زو ذيا .، ًَزو َ ُدِك أنوأُر " ن
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  ءا ن ھؤُا ِو زِك اِر ُ دُ ة اوُُس اوُ ََ
ٌس  ارأة"ذا؟ . ازواج دُ نؤُر ا َلُ را لُ ) ١٤." (نوا

زوَن ا  أن ط ُھَو ا َِِر َِدِة زوِ ن ُ . أن و
 َُ َؤُا ِِِء زوَ ُبَر زوجون ا  ذا َف رُ .  ذا

 وُدوَن َ َش أن ِ ُ أ ً ر ِرھ . ُس أنوُ َب د
  أ  ل ھذا ،ُزو ُُر د َدًةََُ تَ ِؤُا ََو زا

ط  ُِدَأ د؟ أدَ ن َج زوََ ٌة رُ . ِو دَم ُر ُأ 
َج ن َدد زوََ ٌة رُ  ،دةََُ.  

  

  اَلُ اِن َر

"َطََُت ازُت ا َِ"  

  )٢٤ - ١٧: ُ٧ورُوس ١(

د ُت ھذا اح اَظم ن ازواج إ أم،  أُؤُِن 
 ِ َطر ا ِا  ُسوُ َِِوأ إ ُر إُ ٍمِ لُ أن

 دُرُس أِوُ َوُس  ھذه . ِمھُؤء اُورُوون  رِ 
َد أُِم دُ أن ِ ،ِا .  

 أن ِدَِ َمََ أن ِ َطھذا ا  ،َدأھذا ا داً إِإ
َن أو  زوُ واُ ٍصل أَِ ن ؤاٍل ُطِرَحُ  ُبُ َن ُسوُ

ةم أَر ن  ر . ُة ت َفُوس ھذه، وورُ َرةِ ُروا 
. اس اذن ُوا َُوَن إ ھذه ا ،ََل أن َُِروا ادد

  َنط ورُ واُ ءھؤ ِدس أنِح اا  َل ُسوُ ُروا أن ذ
ھذا اَطُ ُُِ ،وُس   . أواِع اَط ا ُطُر ل

 ِ  زواجِض ا َن ،َطََُت اَِذات ا رَت ا زا
  .ُورُوس

ُم اَدأَ  ٢٤، و٢٠، ِ١٧ظوا  ھذا اط ،َف أن اداد  دُ
 َُ" . ب را َد  ٍدوا لُ ُ َم  َُر أ  ُْكَِ ذاٍد ھوا لُ

َوةُ ا ُدُ  َِل واٍِد ) "١٧." (وھذا أ آُُر َِ  اَِس دا
 ثََ) ".٢٠" ( َ َكذ  ثََ وةا أ  ٍدِوا لُ َُِد 

) ".٢٤(  
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 ِ  ِلِ ن وم ھذا اُ ُِأُو وَد ،ُِرِن أَزو
َِن  اُر دَُ ن . وُھو زن اھذ  ُت ر نَ داِر 

وذاَت  َ إذا ُُت أَُل أن أ َدھ َد إِِء . ن ََب
ُ أرادي أن   ،ِِز  ُهذي إس ا دب اِع درِس اِإ

ُِِر ِ ا .  

دَ  د َل أن ركا  ً ِوا ًَِ ُرأَةت ا . ًت أو
ات ر َث أو أر ًِ تَ زو د تو ،ِأ  ًة ُش . نو

 ِّا ِزوِ تََإ م . ث أو َج زوو ُ َق دو ،ًِرُ َن ُھَوو
ات ر َِرُز . أر ًظِوا ِ ،رةَ ٍَد  تََُدى اإ و

دَك ا  رة ٍ ر ٍَ  ل . ص، وإذرا اَََ
س، أذا َءن،  دب اِراَءة ا دأا" َلِ َلَ أن َ ذا

ً و " زواِ؟  داوا ََا ُ َ" : إ ُ لُ ِإر
ل، وإذا َن ھذا ارُك  زاُل َ ِد اة وم ُن  وِك ارا

 زو ِِك أن َك أوِ ،ً زوُ . ِ ھ  مََُ نو
  ."ان ھ ِز، وَ إء ھذا ازواج ان

و ،ط أن ُ َْ م در ضا ُ ِن ُِ  ُ 
َهُ   ،َُ ذيا  د آ ُھِ  ُأ ً  . ِ نو

 زِن اِرُ َ ُ دا أََأ ،دا َُ  را ذ ٍة ر لُ .

ِب ََُ لد  ذ وُرھُُ َن . د  ُ ،س دِب ا ِدرا 
 ، ،زواِج ھذاَح اإ  وَ ودر " ُسوُ ُوُل َن ذا

اٍت أن  "  َ؟ ر َث ُسوُ َل ُث َطھذا ا إ ُ رُت
  زواِ، أي  ت ر د ِزوا َُ.  

  ،صر اَِف إَِ وةد  ِدَمَ ُس أنوُ بد أ
أَُِد أنُ وُس َن ُِطُب أزواُ . ً ،ًظُِر  ھذا اَط وُرهُ 

 َُ َل ،َُ ُت نذن اَو زن ال ھذ  ُه" : د
 َإ ،ُُ ِ ت  ؟ِو زا ُُ ت ذا ،وعُ َُدو

ُِزوا  ".ر ِنَ دُن اَزون اھذ ِ ُت  د . ھذاو
ِ ٍُل زواٍج ُ، أي ٍِل ُروِ ط  ِ  أن ُِرَك 

َس إَدُھ ،ً ُذ أن أ ََذن ُوع او دُ.  
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ُرون ر ،ةطُُُص ا د . ل ،ط ُرَُ  ُھمط لُو
 ًوا أِطُ م مُ وَن وُُِ .  ررَدأَ ا ُقُط وُن، َد
َطَُت اَِت ذات ازم  .اِن ز ط ُروَن رََ ل ُھم

 ؟ِا ! داد، ِھھذه ا   ن  َوُُس اوُ َُ
ُص اذي ُوُن َ َُرٍك َزو ِدَ ٌََُِ .  ال

 َر ُط وأن ،َُ َنِ أو  َ َك أن ،ّب ر َ  ربا
ِزوا  . َِكَك زذ   ،وع ا َت دِم َك ُھو.  

  

  اَلُ اَ ِر

"ُِزوُا  ُِد"  

  )٤٠ - ٢٥: ُ٧ورُوس ١(

ھذه ا  اَطِ ا ِِّن اِح ا ِن 
 ٌَِص اِزن، وُ ،ُووس اُورُ  ر واُواٌء أ

َن أً، أم أُم أراِل أو َُطون زوُ . َمَ  ،ًِ ُ و
َر  وُ ُُوُس  ادد  ذ ُروري أن ن ا ،ُس ُھوُ َم٢٦ :

َ ٌُن ن أن ُو" ر أِِق ا ِب ا ٌنََ ھذا أن َُظن َن
َِ إ  َء أهُ، َن ُوُس َُِد ُِرُوِع ا ." ھذا

  )٣١، ٢٩." (ن ھََ ھذا ام ُزول. اوُت َرب. "اَرب واَوك

 ِد واُ ر  ،ُھم  وَنُِزا  أن ًُس أوُ أراَد
 ُا ُط  ٍَطرِ ب راُوھَ وَن أنُ زو" . َّھم  واُوُ ُد أنُر .

 ب را رُ َف ب رِ   مََ ج زوُر ا . مََ ج زوَُا  وأ
 ََُرأإ ِرُ َف م  ) ".٣٤ - ٣٢ ( َُ َرا ُس أنوُ َل

َر اِزوَن ن إت اَمأراَد أن  َِ . اء ر.  

و أن  . َر ھذا اح، داُ َوس راً ن اِزن
 ب روا اُُد  ،نز ِد ا  ٌصأ ََِ ِرَب إذاَ

 ُُِن اج ن ِم ُوُس  ھذا. ُدوِن أن رَُِوا ُوِر اة

أن اَص اِزَب ُُِن أن َُِ أََر ر ًدِ  –اح 
ّب  را–  ً وُنُ ًِز ًُِر را ا َا أن.  
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 ًوُ ًراَ زاُل  زواجا ُس أنوُ ََأو ِ ِتوا و .

  ًطُب اِل" زوَُ َتُ ن .وإن  ًَُب زوط  ًِز َتُ .

ِطُ م َت زو وإن ".  

ارأةُ ُرََِطُ ٌوس  " ُق ر ،ََب ُوُس ُول، 
 ً ُُداَم ر .  ُدرُ نَِ َج زو َ ٌة رُ َِ َُُت ر ن إنو

ب ط رطَ . اِ رَأ وِب رأ ذات ھََِ إن ً . أ أ وأُظن
 دي ُروُح ًُق ) ٤٠ - ٣٩." (أَِط ھذه ا أن ِوان او

  .أ ً ارل اذن ُُدوَن زوِم

ذا دَت رِ َََك، وو َن دَك أَل زواٍج  ام ن 
 رُ َت ،ُُره ودد ن َج زو ن . طُر اا ُ إ . ِ ُ

." َس ً أن  آدم وَدهُ " َُدأً  ِر اون ُث ول، 

ُد ) ١٨: ٢ون ( رُ ُھو ِِدوِن زو ذيل اُرَك اذ دُ م ُ
 ،ٍلِ َر َُ َِ ص، أن ن زٍء  واتت ا وو

  . ار أو ا ر ارة ن  ِِدوِن ر ِةٍ 

 ُم  أ  َد دُأن أ َ ،زواِجِح ا دراُمُ ھذه اأ 
 ٌذا اح داِر ُ  اوم َك أھت ُھَ ٌتو رَُ . زواُج ُھَو

وِم اَُت امِء اِر أِ  وم . ِرُف أن َنطا ُِد أنَوأ
ود . (ازواَج ُھم اوس اذي  َُطُِق اوُد م، إ ھذا ام

و َُت َن ) ١٢٧َرَك ُُن ام  ھذا اح  زُور 
 ،ذا َُت َل؟ اطن، ورَت م ُُر ھذا اح ن ا

ت؟ ھذا  زَم اط ِوُلُ َتُ وس؟ أَك اَر ذو َُط َتُ أ
َل  اطُق إ دوى  َُوَل  و ذاُن؛ وطا ُُ  ً

  .ام

و ،ُِج  را َِدو ِو را ِرَو ِ ِدََ َنَُ أن
 وَوا ِزرا دة اووا ،ُِب اَ زواَج ُھَوا ن ،ِز
ِن اذن ُرُدوَن أن ُوُوا    رَضا َ أن ُ ُدرُ ِِ ن ا

  .َ ارِض وُوَر ام
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  اَلُ اُِرون

" َِخ اا ُ ف"  

  )ُ٨ورُوس ١(

ُِن ن رُ ِوُس اُو إ أھِل ُورُوس َدأُ  ُح اا
ُِ َُل  ُوَل  أ دُ  رؤاٍل آُ  ،ِ وُُس اوُ واب ِمد

وھ أُل  م دُُ َذ ٍَُِ–  ًَِت وُوَدًة ُ ِ ورُوس 
 َنو.  

َل أن َُِ اُورُووَن ُؤن، َن اَُروَن َن اذن َب 
ِطَن  َدِة اَون ورُ ،ھذه َُُس روُ مُ . َُدة ت دو

و َوھر  ُظَ واُ ًَُِدوَن آُ واُ مُ  ،ِر أو ًََِ ِنوا
اوة ا . وِدُو  وي ذه ا مَُُد ت دو

ِن   وِد اُُو إ َِ ،وَنَُر نذ  ول اا  تِوُ
 ًِ ن ذِ نِا .ذه ا ُم دُ ُِ ذِت ا . ِِذُم ا نو

ل َن ن . ٍر ُ  ََُوِق ام ُ ورُوس َُُ وُعُ 
ُوهُ  دِة اطم،  دُم وُروا ھذا اَ أن ِع ا واِبا
َد أن م ُس ھذا ام دٍِ ِِ وَط َدٍة أِ؟ د 

وَل ھذه ا وسُورُ َُ تََإ .  

. َل أن َِ اُر ن اُورُون إ ا ،ُوا َدة أون

ِوَُرِة ان ا ً ھ ًن ووَدةُ ا ت ،وا . ُدَل أ
رَن أ ُد ذھَب ُوُس إ أ ، أل  ُِل ١٧اَن ا َن ،

  د إلإُِد َرن إ دَك اِ .  

مُ أزاٌء َرةٌ ن اِم،  دُ ت ،دةن ا وعِب ھذا اِ إ
ِن، اذن ُوا . ذ َِون ِل اَ◌ِن ِق ًِ َُُ َن ُمھذا ا

ََُ ٍر وق ا  َُوُ .ؤُِد ا طِب إ َكِ  ن
 ًن اِر، ِب  ِدِوَن إُُ واُ مُ ِرَض أَ أن ِ ،ما

اً  َطرٍَ . إِم د َنرَ واُوُ َن أنؤُا  َ ن
م  دُم اِل اراِء وأ  ًط ُرواَ م مُ روَنم، وِرو

  .وَن
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اً  د َنِ  واُ نذَك اوس أوُورُ  َن ند  –وو
ر"أَر إِم ُوُس َوِم  َء اُ) ".وس ١ُورُ١٠: ٨ (  ُرَ

ُطوا   ًَِدِة اون، وُزٍء ن ھذه ادة،  ور د ءَن َھُؤ
 َُِؤء، م ُْن ن . اروِر اَ  ُِر َرُوا ُل أواعِ 

َس ذه ادات اررة  ذيم الُ اواب أا .  َن ن
َواب ون َن  ط؟ د َب ُوُس اح اِن ن ھذه 

، أط اُورُوَن وا َُ ھذا اؤال را . ِ َدأ  ٍت
 َنَوُ وَنَِوَن ا ا ،رن ا .َل واُدوَن اُ واُ .

را  ِدد ُسوُ َدأ" . ًِ َِِِ َُم أن . نو ُُ ُمِا
َِ َ ا . ُ  ًَ ِرُفَ ُ أ ُظنَ ٌدََن أ ن   ُد ًَ ِرْف م

." ون إن َن أٌد ُِب َ ذا ُروٌف َدهُ . َُِب أن ِرف

.   َُِق م أت ِرف، ل َِم ُِب ) ٢ - ١: ُ٨ورُوس ١(

 ََخ اا بُِ مَِ ل ،ٌَطَ ُھَو واٌب و ُھَو  ُ ِت اََف و
طَ  َكأ ُظنَ ذيُر، . ا ُ د" وم؟ا  َق ھذاَِط ُن أنُِ َف

َم ون ُد ً ريَأ ن، ووُد اُأ   ". َ   ً 
ُطن وِِح اا  ِدئ ن ُثَ َوُواج، د زِح اإ.  

 ُوُ دَح د ِل ُِ ُدَوُ  ُُِدوَن أَ واُ نذَك اس أو
، . ھذا ام َ ٌدوا ٌُد إَوُ ُ وَن أَُ َس ا ُ َل أ ُو

 ر وذھب وب و د رُ ل ،ً تَ َنوا وأن . د
َم و ُد ً  ءُل ھؤُُرھم ىذ ،ن" . ن أن َذُرواذا إ

ُ ًُوا ھذا  رُ مُطُ ذيا ِرن ا وى اُھذا ا ََرُ
  ) ٩." (ام، أن َُِ  ھذا َرًة ِخ اَف

  فا ُ  ِ َمُِ ذيَص اا بُِ وع اُ
  ره أوِ . ن َت ُ أ ِدر صوُع ھذا اُ بَد أو

 ُِِس، . أوُ َل" من ا ٍن ن   ًَِ َكأ بُِ ھل
داً َت  ُھَو واٌب وَط ،ل م ُِب " ن أِ؟ دُ ُ ا

  اص اذن ُظوَن أن ھذا ط؟ 

 ن رَِك أو َِك أو َِك، اذي ُھَو ِرأَِك  ْر رٍ 
ُ ُِن از  َكِو ،ًط َس .  نؤُ ِرُف وُنُ د نو
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ِ ُوُوح  راھ أت روَن ا ت، وداِرَك أ زوَن اُُِ .

 ٍم، َُظوَن أن ھذا   ٍبوط . ،رُل ھذا اَ وإذا رأَوَك
 ً ِوَن ُرو ذ وَف.  

 ب ِف ِر أو ٍل ٍص "د َءُل،  رُ دَُ ذا
َ ت  . ُھ ظَُر دوُر ا" آر؟ ا ُس أنوُ ُوُل ذاو

 َُك وِ ُم َُُك، وََُك  .ِر أو ِم ا  ر، أ 
 َُت ن أِ. ارن أ ِدر َفََخ اا ُا بَد أ . م

 وَس ام، أن  ا ِِدا ،ُدرُ ل ف ھذا؟ََك اأ بُِ َتأ
ُِ لُِ  ُن أن َُر أَك اَف؟ َُ  

  

لُ اَُروناِدي وا  

  "ُل اء ُل اس"

  )٢٣ - ١: ُ٩ورُوس ١(

 َءھَد أ َد أن ًَ َس أ ً  ِرْض أنََ . 
 ر نراٍم آ دُ َص ُرَب اط ،ُو اُ ت . و ذا

 ُء اِم ھؤَد ُِت اَ رام اَد م و ،ً نرام ا د
َ؟ ل ُوُن ھذا واً؟ ذي أا  

امُ اذن َُوا  اس . ھذا  َدَث ُ ِ ورُوس دُ
اذي َق وهُ ُوُس، ُوا دُوَِن ن اَ، ونُ وُس م ُْذ 

 ُن ا ًد ًنوُورُن اَدَم ھذا . ؤَإ ِِح اا 
 ِِط  ٍلََ"فَخ اَدأ ا "ا ِِ  . َرََإ

  .ُوُس اُورُوَن وة اَف  ِل اطء

 ن ُسوُ قَ واُ  وسُورُ ِ  َضا ُدو أن َوُد
 ًوَُر َُ . لأ  ُروان إذَل اُ را ْر أن ذُرُھم ١ِإ م ،

ُُ  ِِوِده ودُ ُذ ب را َ َُوا مُ  . ،رِھذا ا  ًء
 ًوُوَن َرُ ً ؤھُ ُسوُ ْنُ م .ھذا ا َ ُسوُ َلَ َد أن وعُوَ

  فِخ ا وع اُوَ ن َم َر ،ِح اا 
  .اِح اِر
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اً؟ أ رأُت "َب ُوُس ُول،  رُ ُت أًَ؟ أوَُر ُت أأ
 إ ًوُت َر ُتُ ّب؟ إن را   مُُم أ؟ أ ر وَع اُ

  نرَبّ آ را  َُم ِرَ مُم أُ  ،وٌلُم َرُإ أ  ".

  ) ٢ - ١: ُ٩ورُوس ١(

ُولُ  ر) َلِذي أُرأو ا ( إ ُُإر م ذيُص اَن ا
ُ أُرَِل إُ ورُوس، ُث َن .  آرن، ل اُرَل  ُسوُ رِھُنُو

 َنَُس َوا ً ن ََِِ  لُ . ُرواََم، إإ ِ ًَ نو
بّ  ر ِ ََ واُ ذاص؛ وھن . اذوَن اوُورُء اھُؤ

ُم ُوا  ُس أوُ ُد ؤُ ،ا  روا نذن، واًَِة و ر ُوا
 ِوَر  ًُِ ًرھُ ِ.  

أ َََس . ھذا ُھَو إ َِِد اذن َُوُ"َم ُول ُوُس، 
 ٍٍَت زوُِ وَلَُ ٌن أنطُ  َس ََرَب؟ أََل وُ ٌن أنطُ 
ب وَ؟  أم أ ور وَد َس ُ طٌن أن  روِة ال وإُ را 

 ل؟َِ ... مُ د مٌ إنِظََت أِو رم اُ د َزَر  ُ إن
طن ْل ھذا اَِ م  َِ ت؟ِدَََل . اَ  ٍءَ لُ ُل  ل

ِل ا ًِ) ".ور ١ُ١٢ - ١١، ٦ - ٣: ٩(  

 ُم  َن دى ُوُس اَّق ن ََل د ًن وس، وُورُ ِ
و  نذن ا س، وُأ  نذن ا ٍم، وَد م أيُ ْذُ .

  ت سُدُم ھذه ا َن د َُْد ا َُق . او
 ُِدوام اُ وَنُ ًَ َنِ واُ نِا ُس أنوُ  ِمد ا

 ُ مِول دُ زُھم إط ،ِِد.  

م ُِرْد ُوُس أن َل َرًة أَم اُؤن اُورُوَن ِب ھذه 
َِم . اُ ُضَن ا ،ُ قَِ َن ذيم ادا ِِوا  رو أ

وھذا ." و أن َل   الإنُ لُ ُ  وُس ھ"د ل، 
 َ   ،وسُورُ  ً  لَم ا د ِِو  ُسوُ رأ

 ِنا ٍء إن ا ٍدَم أَرًة أَ . ُسوُ َن َف رى ل
  ُطُق َدأَ اِخ اَف ُ  َ َِِ ورُوس؟

 ُ ُس ھذاا ُِ   ددِد اا  ِطَظِم اِد أأ إ وُد
دا  . ددا  ُسوُ ُوُل١٦ ،"  ٌَوُو ُروَرة إذ ا .
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َن ُُب . ھذا ت اُل ُ َِوُس." وٌل  إن ُُت  أَُر
 ْرَُ م و ل . لَم ا دُ ْن ُُزاَن إ د" دوِن "

  .و ُھَو َُل ذَك، َن َُطُق َدأَ ا ِخ اَف –) ١٨(

د َُ ُسوُ طر أطھذا ا " : ن ًا رُ ُتُ إذ 
 َا ََر َ ِ دُتََإ َناُودي ) ١٩." (رَ َِ

 ََت اُوس و َُ ُسوُ َل ،وسَُت ا ذيف، . اِ و
 َء ا َر  ،ً َأ" .  ٍءَ لُ لُ رُتِ

 ًو ٍل لُ  ََ٢٢." (أر(  

 َسُ أن َ َُُ  لُ نرا  ِرِه ِ  . أن 
ِِز إھَر  َنرَل ا . ِزَر  َفََخ اَل اَ وأن

 ُس أو ،ِل  - إھا ِ  ِلن أ ھذا لَُل . و د
ؤُن اف، وَِخ ان ان، وَدَُا وِديَُن ا ُسوُ ،ّوُ ن ا

ن، َُم   ًرَِز  ِص ان او ،ُ وَسُ  ذين او
ِدو ِِ .  ٍءَ َل أيَ َم أن س، وء اُؤ َُ َدََوإ

  .َرَِ إَھُم وََُرُھم ل

  

  اَلُ ا واُِرون

  " َُوا أرُُوا"

  )٢٧ - ٢٤: ُ٩ورُوس ١(

 ، رِم اَ ن ٍتإ ًِدَُ ِح اُس اوُ ُمُ
َ اُؤن اب ُ ورُوس ن ُُوا  إِم ُ َ" . مَُأ

ون وُُرَ مَُُ دانا  وَنُُرَ نذا وَن أنَُ ُذُ ًداِوا ن
ُوا. ا َِ واُُذا أُرھ . لُ  َُ ُطُ ِھُدُ ن لُو

 ُن َ .َ  ًء وأ ،َ ًُذوا إُ ََِ َكأُو  أ . إذاً أ
 َُس ن َِر َن  ذاُض ھُور ١." (أرُ٢٦ - ٢٤: ٩(  

 َن ا َھو ، رن ا ُسوُ ولُرا ُُِد ذيُل ا َوُل اَ
ََِِرض أن اَُِن ُروَن  ِق رة . ُراة ارض

إُم َُوَن ُطُھم ََُن أظَرُھم  ادف اذي  . ورات
ق  ا َِ–  َُط ذيط ارأي اَا ط ُزوَن د َُو .
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  ُزوَنَ ا َِظا  ،َ ٍلِ مِ◌ِرَعُِ واُ  وإذا
َط اَُ ،َوُوَن ِرَن  َِِيَ ٍء ُرُدو َِ َُرَُوا 

ق ٌر . ھذا اُھَو أ َر  َم ا قإنا ِِر  ھا َِ  .

اُؤوَن ُ رُدوَن أن ُذوا َُرى ِدھم ن اِداَ، وإُ وُر  د
ََل اق، وطرِف اََ  واُھم . ق وا اُُ دوَن أنرُ و

  .نَُِظَن ط ٍَم ِدُوھ َن ُِن أن َُم وزو

ُطُق ُوُس ھذا اَُوم   اد اذي أَرَزهُ   ھذا 
َن ھدُ ُُرَل أن ََُر ام، وَن َُل أي ). ٢٣ - ١٩(اح 

 ََُق ھدُ  ،وِس اُ َن ،زم ٍءَ . َُُ رَف أن د
–  ُِ َنذص اأي ا ِِظب و لوا ا–  ً دوُن أُ .  

 ٢٦ ادد  رِم اَ ن َرآ ًُس إوُ َدَمَذا : "إھ
ل أ َدي "ُمِ ُُِ ً، ." أَُ◌ِرب   أِرُب اواء

 ًُور  ُر أأ  نر رزُت  َد  ُُِدهَ٢٧" (.وأ (

 ُِدمُ دداً ن ھذه   ،ً ُس ِروُ َن ب ٍلَُرَ ُرَ
 ِِِر  تس . اُأ ٦َرُن ا ُم ،ً ، . ھذا 

  ري ا طرا َ دِة وا ِِظر َِرُ َدو ،طا
ق ا  اُء دا ا َِطر ِِدو ِِ إ َُظر َ ،ُونرا

رُ ِرُعُا  دََِ.  

 دُِ ُوراً وُھَوُ  ،َرُ ِرُعُا دَِ د
رُ ً را . َط ُدِ ُ ،ِِرَ ن ًدُرُس أ َوُ

  ِفح –ا ََُُر ًَُِ .ِو ِِ ُو َط ِرُف وھو . لُ
رُا ِِر ِِ را ن زٌء داد ُھَوِھذا ا.  

اء اذي ُدوا ٍت َطو، ول اُِرع، وأيَ َطٍل  دُل ا
ُز  ھَدِِ ِرِ آر َِد َدث، َن ُوُس ِس ا رُ طر .

د ُهق، دِق ِدطر  ُا َُ د . َق ھذه و
 َُ   ا َِطر ً طُ ُسوُ َأ ،دا–  لُ وُنُ َوُ

ا س إن ا دٍد َرَوَد أ َ ،نإ لُ ٍءَ . ُ و ُِ
 َِدهُ درٍب ِرم، ھذا َل ُوُس رَطُل اَِرْد أن . اُ م َوُ
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ق  ا َِ  َفَِ–  وهُِرُ َنرآ د د َن ذيق اھذا ا
 – ا ََُِ َُ ُِدهُ أھُ  ِ ٍط َل أيِ د ُ أ.  

ھذا . أنُ لُ  ٍِ ون ُ ھذه ا ِة واِد أََود و
 َُ ِن أ ة اَل اِ ََد ذيف اووَن اُ أن َ 

ُِد ت . وإ مم، و ظُ َُن ا مد، و  ُ َن م
ُ اُظ ق،  ورُا ُ مد ت نؤُن ا دزا و أن

  .ادِ واَة ا َر ُ وُس  ھذه اداد

  

  الُ اِث واُِرون

  "ِذج وذراتٌ "

  )٢٢ - ١: ُ١٠ورُوس ١(

 ُووس اُورُ ل ١٠وع أو ن ِثِد ُسوُ ُِر ،
واب أل ھذا ام، َر ُو.  ُذ َِون ن ا ُ ُدوا أََن إذَك ا

أَس اذن ُُوَن . أُظُروا إراَل َب اد. "ُوُس ن ذر
ِ ُھم َُرُء اذَ؟ ذور١" (اُرى، ) ١٨: ١٠ٍُت أَِ" وَنُدِرُ أ

م ون؟ ل ُُِن  ذا ُِرُوَن أَُُم دُ ُونَ  دُم اھذا ا
أن ُوُوا َ رَ ٍَ ا وُ َِز ا، اذي ُُر إ ِدِه، 

وا ُر  َدِة اون وُلُ  راِ؟ رَِ وأن"  

ن اودة ا َكذ   ،مدِد ان ا ًََِر أَد أن ذ 
 ،َل ُوُس  ادد   رَا  واُ د مدَا ِ ُب  َط ور١١ ،

" ت إََن إذُن ا ذاِر تَُِو ًِ مَُأ ُ ورُُذه ا
ُھور دُر اِأوا".  

  ل"إنِ "وُا ن ا Tupos    ا ،
ُوذج ُھَو ل ُوذج اط، أي رٌز ُرُك إِطُ ".  ًوذج"

وُط ٍَ . ِوا س ھوُ ُرھُذ ِذج اأو ا ِذه ا
ُوَرةٌ ِز ٌرة، ُوٌد  أن ُرَك إِط ً اُؤن 

  .اُورُون و ُن اوم

 ٌُم ََُظْر أن  ُط" أ ُظنَ ن ًَك ) ١٢." (إذا أ ُظنَ َتُ ن
َك أَت . ن َُط أداً، إِذ ن ِِل ِب إرال اَدم ذراً كَ  
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طا  ُُط د ًِء . أطأ  ًدا دُ ُوِعُون ا َذَر أن 
 ِ ِب مدِد اا  . ود   م، ُھَوِر ل بُد أ

 مِطأ  ُن و .  وَنِا ُداوَن اران اُ مو
ً ُن ً، و َ ار ن  ل أ ،ط ُواطن أذُھم ا  رَا

ل . َ وا ِ ُت أ"هُ، و ِ َِ ل  . اطء
 ُتَ ِب اواوا اُ   ،َرُ ن واُ . ن ُواَإ

  )؛ و٢ِ، ١: ١٢٧زُور ." ( ِذراً ُم

 ًَت أأ  َض ر ن أنُِ ،داُود  َض ر ٍَِرَ لُ إن .

 ر ِر لتوأ  ُض ر د ،نُ  َض . َض ر َِر لُو
ُض  أَت َِدوِركَ  ر د ،مدَا ِ ُب  . ،ًُوا أُ مُ ذا؟

 ُِدُم اوم اِدَر َ ا إد آذاك . وذَك أَت إن
– ِ ر رََ ٍت . وَنُ ر وَف نُِر ا ُص

  .دا ًِِر، ود ُُطون

دِد اا  ًأ طُ ُسوُ نو" . إ َِر مُُِ م
رََ . لَ ونُطََ  وَق وَنُ رَُ مَُُد  ذيٌن اأ َ نو

أ َِر ا َ لََُواَِ وا أنُطََِ ذََا ً) ".١٣ ( ظ أنُِ
  .ادد اُ ظُِر  أن اََذ ُھَو اُُروب

َُِ دةً ود ت َكِ إ  ا ِطواُت اَا .

 ِربوا ھذه اَُروَن واٌص آأ . َقَِ َك أنِ نو 
 ََ  ِر ن وى درُ  ٍَوُد وى ُ وِ أو 

ُ وَد ذا وُُق وَدهُ   ،ِ .  

دة إََر ُب ِ اَدم، وأراَد ُھَو ن  دُ ط ُسوُ َرذ
وھُ ن أنوُورُا :ا ن، اوَدة ا َِر ،

ب، واذر ردد . اا  مُ١٤  َر د ،نَوَدَة ا ًدا دُ َرذ
م ون، وَف ُؤُر ھذا  اِخ اَف دُم ال اأ   إ .

َم ) ١٤." (ذَك  أِ أھُرُوا ن َدِة اَون" ُد ذيِم اُل ا
ر أ وٍكُ َرُا  نَو.  

 ًََِ ُتَرَُت ھذه ا م م َرُ ل أنَُن ا . د
وح رَِم ا ًَطَِرُ ِنوَدةُ ا ت" . م إَُا َُُذ  ل إن
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وَن أن ُرُوا، وأن َُِدوا ذا َل ُورُ ) ٢٠." (ذَُو َُِطن
 َ ُ  لُل وِن ا.  

 ًَظ ًَ ًُل ھذا أ ُ : ن ھذه َرًةَُ واُإھُر
ِ ُم أن ُرُوا ن . اِرب ٍة، وأ ُو وَدُ مُ ُروا ُ و

ُروا أُ وو َت ُروُم ُرُد ذَك،  .اِرب اُ ُف ُِم ذ
إن اَم ن ار ُھَو أن . ُِ وا ََد. ون اَد ف

َِرَ  َ  ن ُ .  ،ذِة ا أو ِ  رِة اا 
 ،ً و ََُ وُع أنُ"ِدُ وِر  ) ". ٤٠: ٢٦؛ ١٣: ٦ ،

٤١(  

  

اِ واُِرون رلُ اَا  

"ا ِ ِدُئ اَ"  

  )٣٣ - ٢٣: ١٠ورُوس ١(

ِ أِل  ُذ ََِون،   وَل ِراا َُُس أُطُرووُ ُمُ 
  رُن ا نِح اا  َُرهَق وذ  ُر رُا ُُِ ا  .

 ٍءَ لُ َس نُوُل، و  ، لَِ ٍءَ لُ . أن  رُِ مُ
ِرَِ  َل أن َنرَر ا َُبط .  

دة دُ ٍت ُسوُ طُ مُ" . َرَ ُُوهُ ََا  ُعُ  لُ
ر ِِن ن ٍَء ن ِل اأ .َھِرَض وا ب رِ ن ".

ُمُ َُ وُس اَص اذي ُد إ ) ٢٦ - ٢٥: ُ١٠ورُوس ١(
َم ھذا اُم َوَن؟"ُدَ طم، أن  َل ھذا اُص،  ُد ل أن " ھل

 ًَِل أ ُدوِن أن َلُ .ُف وَُِرَب اَن إذا إو ،ُ ُدَك أن "َلأُر
َم َوَن، ُد د َن مھذا ا ِرَف أن "ر ِل ان أ ْلُ  دھ ".

 ،ً ُسوُ ُِوُر"ور ا ل ،َتَرَك أ َس) ".٢٩ (  

 . "ُھَِ ُق ُوُس ُؤاَل اُورُون رُ  ُمَُ ذا ُ 
ُر ِ ) ٢٩" (َِر آر؟ن  ُ  دََُد وأُأن أ  ذا ،َل د

 ِد ِلن أ ر؟ٌص آ ! َ وع ا ٍذِ َُُ  لُ
 ًُرو ًَن أ وو  ، ِد َلَُ أن . ن أن َد  أن َو

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



 ُ  َِك ََر طرٍص آ ي َرًة ُأم  –ل ً وِدَُ َنواٌء أ
 ًِؤُ أم ً َُِوس ١." (أُورُ٣٣، ٣٢: ١٠(  

 َُم ذه اُظُ . ،َُك د ُوُن َُر ًص أ و
 ُد دَ َن ً ُوَنُ  َع اأ ُِد أنَ وُنُ د َوُنََِو َم .

ؤال ُھَو   وادة ھذا ا  رواٌب آ" : ". َف أن ْظِ
ُلُ ََ َُِ وُس ُ ِ ورُوس َُِد  ً  إِح 

ُھذه ا   ، ا.  

ا  َق اُوُد ا ت ِدئ َُ ُرُز ُھ و 
ِح اا   َُس ووُ . ل ،َّرهُ ا ُْبط م َوُ

ود وَ اَُوِدي، اَُ، اُؤَن اُو، واَخ . َر ارن
ِ ِتِز إھَر  فَل . ا ،َدهُ ا ُبط م وُھَو

  َد–  ُُِر اَأ  ربل وال ا ،ذي . ورُھَو ا 
 م؟ وھل أَُِن ورِص ا ي إ ؤدُ ذيُھَو ا ؟ و ُد ُ
أَ وراَء َري أم ر ارن؟ ھذه ِدُئ راَ  أن ُِطَر 

ن اؤُة ا .  

ُ وُن اُؤُوَن د ھذه اِدئ ھُ لُ ؤن، ون د
ا دت اطُون ھذه اَُ  د ،نون، . اُُ و

َُوَن اِدئ ا دت  ة ود أظم ُرَل ورا وُم 
  .وِب ِ  اِد ادد

  ًدا وَنُ  ا ِِ   َنِؤَُق وطُ أن ،
، ٩، ٨اة وادِ ھذه، ا طُ وُس وأو  ات 

وح، وُرھُن ا . ن ُورُوس اُو ١٠و رُر ا ھ ُ
 ّو رن. اؤُ لُ ِ ِداِ َنرھُ وَنُ أن َ ُ وا . ھ ُ ا

نروَل او وَل اَ َوُر ا  ا ِط ھذه او  .

 َا ن ،ا س ھذه اأ  ُشُن وؤُ َتُ ن
  .واَر وُن ارن ُوُن  رَِز إھَِك و َوِر ك

 ٌَر ُھَو ُُِر ٍص لُنُ ِر أو . َنواٌء أو
اُص ُؤًِ أم ر ُؤن، ن رَََك َ أن ُوَن د ٍِِد ن 

ِو ُِِ ِلأ . َُ د ً َلَ  أن  َمُ َك أنو
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، وإن ُوا ُؤن. اس ن اِء إ ا، إن ُوا ر ُؤن
 د ُدَُم،   ٍءَ َل أيَ  وَن أنُ أن َ لَك اَُ ن

ُوّ  ن ا مَُ م، أوَِم إَرةً أَ ُل ُ أو.  

د  ،ر ر اُؤن، وُن اُؤن، ھ : ھذه اِدئ
 ً ُدَ  ا" ِد را َ" ُس و دُب اا ُد  ا ،

ِ صَ  ،َُد ... ن ھذه ا َدًةوا ُِواُ د
ْر ذن ُِھُدوََك َلُ   ،نو َم ُد ذيم ال ال أ ،َا

َك، أم وَل ا ھل َوُر َُك وَل ُ . ِم إَِْن َكَ . ذكَ 
ن، وُِن اُؤن؟ ِص او ، ِد َنروَل او  

  ر ُس، واوُ َد دِت ا ون أو َلَ َك أنُ ُأ
 اح ا، وَِِ  اِح اِر، أن ََل  أوَِك 

َطُذْ . اِإ  َ ريََ ٍن لُ ًدا وَنُ ن زامِا .  َُْ
ْد ن ََر ُلَ ٍء ُل ٍص،  َُص  َك، وِِِز إھَر

َرًة . ا َل ُ ُن أنُِ ٍلَ أي  ِدَمُ  ن زامِْذ اِإ ،مُ
 ،نَِدَُ َكِ  مَِ ذين اؤُ ن، أوََّو   . 
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