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 َرَ"ِل اِظ "  

  

  َُ١٩ب َرم 

 ُووس اُورُ َِر) زُء اا(  

  

  

  

  

  

  
  ورداَّس اّدُور ِدْك ُوودوُ : ََِم

َرَ :سر ر ُورّدّس اَا  
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َ دُا  

 َرُ َِورُوس  َُا ََدرا َُِأن أ ب، أََودَُھذا ا 
 ِ إ  و ا ُس اوُ ِلِن ر ٌَدةِوا وھ ،ُوا

ُم  دراَِ اُ . ُورُوس َُم أب رََرأُوا ھذا ١٨ َل أن ،
َ اُ  وَُ َ َوا ٍل  َِم اُ ُروُ َكذ ن ،بُا
 َِن ر رزِء اھذا ا  َ أن ُ ُدرُ َق اِل اَأ

ُووس اُورُ.  

  

ل َولُ اَا  

"ل واُ راَوا ُ ،رأَةَ"  

  )١٦ - ١: ُ١١٢ورُوس ١(

ن ُورُوس اُو ،َرَك   ١٠، و٩، ٨ اِت 
َت أَ َََُ ًة  وا ،د ََُ ُسوُ" : م أنُُُِ 

 ِِّ ون َد ادِد ا ".ُدُوا اَرن وُُوَُم  ِس اوت
 ِ  َدَِر ُوآ ًوُو ُسوُ ُُِ ،ر ِديِح اا

َِد ا  رأَِةَوس، وُھَو َدوُر اُورُ . ددا ح  ٦ن ا
ََُ ص : "اِدي ر َب ُوُس ُولُ  طَََ  تَ رأَةُ إِْنَإِذ ا

ُرھَ .إنو  َ َن طََََ َقَُ أو صَُ رأَِة أنَ ً ". ُداةُذ اِ َ
 ُ رِطإن"ا " ً ھ ً ددھذا ا .  

ُ ورُوس، َن اَُء ُزءاً ن واِِ اة  اَرة ُھك، 
ُ وٌِس،  ذا أراَدت إَرأَةٌ  أن ِرَف ا  . َُ ھَِل ادة أ

 ت  َُ اء، وذَك ن ِزَع   ُِفَ ًراُل أَ ت
د َن اُر . اِطَء ن رأِ، وت أ ًُص َرھَ راً داً 

  . اَُِر  ًَ اَء  َرِة ُورُوس
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 ،ُِب وِ ِس اِزل ُ ورُو ِء أُض ا َدتََس، إ
 ُدَن أََإ ،ا  ھرإ ا ِ  رُوا ِ ِداا ِ ِو روَرِة اا

َنَ   َن أوَُ ُھن  أِس رِء اط زِع ًراراأ نَُ أن نِِ.  

ا ََُِ ُسوُ َُدأ ددا  ٍََد ٍَطر وعُوَم : "٢َُُد
  َُ  مُِظوَن اٍَء وَ لُ  َُروُذَ مُ أ  َوةا أ

" ام"إن  ." إُم ھا َِ  ت . ھ راراِتَا ُدو أن
ُوِس اِا  ُذَ ُ ِرُكُ ُسوُ نو ،را َل ھذه ا 

ُ َِ ًَ ُم  َرِم َظ ِ . ِِ ٌسأ َِد ْنُ م ن
ِم  ھذا َُ َن ،مُ ٌد دَُ.  

ِطَء  َُِِ ََُِ اء اوا ِِزنَ   ُُِ٣ ادد 
 َدِة اِا  نٍِِل ُھَو : "ُرُؤوَُر لُ َرأَس وا أنَُ ُد أنن أُرو

 َُل. اُ رَو اُ رأَِةََرأُس ا  وأ . ُ ُھَو ٍَل . ورأُس اَُر لُ
 َُُن رأُ َوُ ٌءَ ِِرأ  َُو ُ  أو َُ . وأ َُ َرأٍَةإ لُ 

َِ ًُن رأ َ واَُوَ ٌَء واٌِد  طَُ ُرَ ُورأ ُ  َََ أو
 َِِِ .ُرھ صََُ  ط  ت رأَةُ إنَرأَِة . إِذ اَ ًَ َن وإن

 طََََ َقَُ أو صَُ أن . ُ را ن ِِوَِ َُرأ َ طَُ أن َ  َل
ُل. ُوَرَة ِ وِدهِ  رُد ا َِ ُرأَةا  ن . وأ َس َلُ را ن

ُل رن ا ُرأَةِل اَ رأَِةِل . ا رأَِةِل ان أ َْقُ م َلُ را نو
ُل رِل ان أ ُرأَةَا . َ َ ذا َِرأ  ٌنطُ  وَنُ رأَِة أن

ِل ان أ) ".وس ١ُورُ١٠ - ٣: ١١(  

 ُأ ِِوان ا ،ً ؟ أوَطھذا ا  ُسوُ ُُدهُ ذيُھَو ا 
َُوُل أ ُن اطَ أن ِزَع ھُؤء اء طَء ُرؤوِِن  اَدِة 

و ِذھ  . َِِن ِ ذَك  َرِة ُورُوس ا ،ََِب
 ِِو"سا لُ ءَ ّلُ) " ُظرُوس ١أورُس )٢٢: ٩ف ا أي ،

  ُ وٍح أُُو ُسوُ ُول ،َدِة  ٍَر ِ َرِة أِ َُ  ٍل
 ََُن ُرُؤو طَُ ء أنء اھؤ ن . ُ أ ًِ ُبُ َوُِر  إنن ا َن

 َرَِك  ارأَِة أن ُوَن ُرھَ راً، أو أن  َ طًء 
، وأن ُر َِرھ ن أِل ادة ط أن  دھ ،ِرأ .  
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 ُ ًِ ًَُ َُو ًدِھُ ًراُب أُ مُ ُّوديُولُ . وِس ا َب
 ِِرأ  ٍءَ أي َ ب أنِ  ،ُ ُل أوُ را َُ د ُ أ .

ِ اِرة، أن ُِوا َُُُوةً  أ   سُوذُورود اَُدِة ا نِ
ة َد ا ِِرأ  ُلُ را َُ ،ة  . أ ُ أ ُوُل ُھَ ُسوُ 

 ِرَ  ة طُ رَ أو ًَُو مُوَن ُرؤوُ ُل أن را  .  

وَ ھ ل ا َن  زوج وا زَن ا َا ُوُل أن ُسوُ إن
و ا .َد ا ن، وأنوَق ا ب ُھَوا َ أن ِوان ا ِب ُھَو

ل وا ُ ل، وھِن اُل اُ . ،ُوُلَ َنا َُ َكَم ذُب "وُروا أ
  ).٣٠: ُ١٠وَ (واذي ُُد ِ أُم َُوَن   ً إٍم م " واٌِد،

 َن ا ََُس اوُ ُِدمَ ،رار طُرسُلُ ُھَو وَ و
وَذِج واُ ،بوع وا َن وَدًةُو ت دة اووا ،

: ٥؛ أُس ٧، ١: ٣؛ ٢٥: ٢طُرس ١(اُو ِ َن  ن ازواج 

٢٧ - ٢٢ .( لُ ل ُھَوُ رء واَ  رأَة ھا أن ًِ ُْب م َوُ
ُل ُرَِطَ .ء ررأََة واا ُوُل أن ل ِس ضَا َِِِ ِن

ُُل ُھَو وَق ارأة، . اطر ا رَُِط ُ وُع، اُن، ِ اب ر
 ؤوِل ھذه ا  َط وا ،ِِزل واا َؤو ُلِ ُ أ  .

واُن  واداً، ون،  أن اَب َن وَق ان، ُورَم ذَك ُب 
 ٍ ٍنِوُ ً ن ِرَض، وا ِ َ ٍلِ ٍمإ 
ُِل وارأَِة أن ُوُ ٍَ  َوُن  ر ِنُِن ا طرِس ا ،ٍدوا

ََطُ واٍةُ  ِنوُ ِتوِس ا رأة، وُھَو رأُس ا .  

ٍق ھذه اداد ا ر اُو ن ُورُوس اُو  أُدُرُوا ََِ
ِ . ، وأَُِد أُم ََروَن أِ ٌَ ل١١ ُِن دوِر و ُرُِ َِ

ِن  زواٍج ُوُن ا َُوَرهُ، وأ ًن ُواِة  ِ رأة اِل واُ را
ُِل وار رراِوا َِِا  ت . أَِة ًَُِ ُُِ ًأ وِھ

 ًٍل أّ، وَ أن ُوَن  طٌق ََِريّ  ِر . ھذه
َزةً ن َك  َُ وَنُ أن َ ِرا ِطو رل اِا

 ط زواج وان ا ِم اِذج ا ون ل ،رةا 
 َن ا َب، وان واَن ا ا ھ  ََُزواج اا

وا .  
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 لُ اَا  

ب أم ُؤُم؟" رُء ا"  

  )٣٤ - ١٧: ُ١١ورُوس ١(

 ، ٍََِدأُ ُوُس ١١ُ ََُِن ُورُوس اُو  ١٧ ادد 
ّب، ُوا . أُرى ُ َِ ورُوس رِء ا ُوَنَِ ُوا د

وَن اُس   ُدو ُُوَن ." وَِ اَ"ُوَن ھذا اِل 
  .ط ًَن ِزِم

ُ ِ ورُوس، َن ُض اُؤن داً ُوَن  اَِر 
ھؤء اُراء ُوا َر ِدرَن َ ِب أي طٍم وُوا . ُدِا

ا َُمُ و دُ تَ د وَنُوُ .  ِمطا لُ واُ َدَل أن
طِوَُ ٍََر  َرَك ِ ا ُواُ ،ًَِوا َوُوَن اطَم 

و َن اُض ن . رة ُ ،ََُِلِ  َدة ُ وتٍ 
م، َن آَُروَن َُوُوَن ُ وا ُراُِوَن  طَرِة اَ ن وَنَُُ ِسا

َر ُُدوَث ھذا ار ََُِ  . إوِِم وأواِم ُُون وََ َكِ ھل
  اُؤن؟

 ُأ دُ   ُدِو ُنَ َن ك، وِذ ُھّن ا ُرَُد اَوُ َن
  َرُطوان أذن ا ُضَن ا ،زُر ا أو  رِء اُوِل ا

َت ھذه ھ اُِ ا ! اطِم واراِب د أَُوا  َََِرى
و إذ أُوِ ِذا َُت أَدُح : "ُ ١٧وُس إِداًء ن ادد 

 ًَن َُِوَن َ . وَُم َُِوَن َس َِل َل رَدأِ  أو 
ُق َض ادق دٍُت وأم إَُ أن َُأ َِا ".  

 ِدُم ا طرن ا ًَدِھُ ظرًة ُس ُھوُ طُ  ُ
ُ  ُد أن ُوَن َُم َِدٌع أُ ًوَن : "ات َن اُؤن 
وَن ظِھرن َُم َزُوس ١." (اُور١٩: ١١ .( ُط ٌدَ ٌرَك أُھ

َ َِ مُِِر إِظُ َ ن، وُھَو أنؤَُن ا ِتن ا َُو َف
  .اذن ُوا ِره

ُمُ طُ وُس ھذا ام ال اذي ُ  ًَِرأُ دَ ِلُ  
ِّ اوم رِء اَ وَنُِؤُا" : ًم أَُُ  ب رن ا ُتََ 
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بُ وَع  اَِ ا أَُِم  أذَ  را زاً  إنُ . ُذواُ َلَر و  َرو
ذَك اُس . إَُوا ھذا ِِذري. ُُوا ھذا ُھَو دي اَُور ُِم

َدِ ُددُد اا ُس ھھذه ا ًِ وا َد ًوا ھذا . أَُإ
ُم ُ أََُم ھذا اُز و. َ ُِرُم ِِذري  ُروَنُِ سم ھذه اُِرَ

ب إ أن َِء روِت اَ) ".وس ١ُورُ٢٦ - ٢٣: ١١.(  

ُط ھذا اطُ ً ُو ِ ًَن ُِِ  ا ِن 
بُ ِ  ورُوس رَدِة اِِ ِرُب . اُ د ُحا َ

 ًِ ُسوُ" : وا إنَُِ  َ تَا  لَُ وُعُ ٌدَن أ
َوُ د) ".٣٤(  

 ُن َِر اِ أن  ُن أِؤُ ومَرةٌ ا ُسِ ،ددھذا ا  ًءِ
 ََرَُ ٍمِت طُوَل و ِطن ا ُ وأ ،َا  ٌَط َكد وَنُ

ا  . َددأذا ا ٌف طرَُ ٌقطٌر و ھذا ُِد أن . ِنَُ م
 ِ طَ واَُم إِو  ل ،ا  ُوَنُ مِو  ُِا
َرِه واََ، وم ُِرُوا طَُم َ أُوَك اذن َس ُم، وُوا  ا

 ُُ ھذا اطھذا ُ وا ُوُس ُوَ . ُرونَ  َُو ُُ . ُِد أنَأ 
ِر َََن اُؤن  ا ِوَل َِدِة اطم ا َُ َن ُسوُ .

 ِ ِ  ََ َُدةُ اا ھ ًت دا ٍَرَُ ٍمَدِة ط ُوُل
 را  وىَُ قن أ وَذٍجُ) ُر ٢٠: ٣ؤ ُو ١٦: ١٤؛ - 

٢٤.(  

بّ  رَدةُ اِ  

 ِر ن ًر َنر ن رََر أ ب؟ ردة ا  ُھَو 
ِ إَِم  ھذا اؤال  وَل ُع اََف أَإ ،َب . اأ
ُُ َ م أن اَُز واََر ُِِن  ًَد ودم ا ،د

وُولُ ." اَِ"ھذا  ُ دة . اُؤُوَن وَل ھذه ادة
 ٍَطر ِرَِز واُا  ٌرِ ط ُُدَس ُھَووَح ا را ُروَن أنا

 ٍداً   . دة ُ  وھذا"ور اُُا ". ًُروَن أوآ
 ِ ُِدوَن أنَ ن ِد ودِم ا َِذ ِزيٌر َرذ ط ھ ب رَدَة ا

 ُ اَِ ." إَُوا ھذا ِِذري"أ ،ِنُ وَع َل،  ُروَن أَُِد اَ
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ذه اطر إَرُت أن "اَ ت و َُ اب، َل ُوع، 
َُرو ذ".  

ورة ار ھذه ا ِِ ن وُعُ ھطأ ا  ِزا ز
  ،ََظ وََِل  إ أن َء َ ، ً ،ًَِت 

 ً وَرًةُ .ن َر ٌ ِو ٌوَرةُ إ ،ِوا . ن ٌوَرةُ إ
َُ ُل  َ ا ون، ط ،دُ دِرُك أ . اِ اَُوب

وَرةُ  ًَداً  ھذه ا ُُِ ،مذا ا َصِت ا . َن و
ُوُس َُل ُ ِ  ََُِ ٍَُِ َورُوس، أط ٍت 

بّ  رَدِة اِ ِن ٍ ھ.  

  

  اَلُ اِث

  ََِك، ووَكَ أُظْر وََك، دا

  )٣٤ - ١٧: ُ١١ورُوس ١(

 ُووس اُورُ  َ ُسوُ ولُ را طُ ُت اا
ات  دِت ِر  ١١ رَن ا ُراَء ت ،ّب رَدِة اِ َلِ

ُ . اُز  ،وعُوَذا ا ً ِإ ً َص َُأن أ أود َِ 
 ھدد . اا  َُ ُسوُ ُُِ٢٧  ،ًِ" زَُل ھذا ان أ إذاً أَي

 ِِوَد ب رِد ا  ًِرُ وُنُ قُدوِن إِ ب رَس ا ِرَبَ أو .

ن  .ون ََِِِن اُن َُ وھذا ُلُ ن اُِز وَرُب ن اس
اذي ُُل وَرُب ُِدوِن إٍِق ُُل وَرُب َدُو َِِ ًََر ٍَُز 

ب رَد ا .ُُدونر ُروَنَِو َرَء وَُ ُروَنَ مُ ِل ھذان أ .

َ َمُِ  ُِأ  ََ  ُ و   .  َمُِ د ن إذُب  و ؤدُ
ّب ُ  َداَن  ام رن ا . ِل وَنَُِ َن وإ  ًإذا

 ً مُُ ِظُرواَإ .   تَا  لَُ وُعُ ٌدَن أ إن
وُ د واَُِ) ".وس ١ُورُ٣٤ - ٢٧: ١١.(  

ا َُِِ ََُِِ ُسوُ ُُِ  َن  ّب رَدِة اِ ر
 ِِ ن ٍَ َدًةد ًوَھَرة طُ ،ُوسورُ ِ  ري . ،ً أو

 ب را َ أ ا رَن ھذه ا َدا أن ََِواا َظمُ ا دُ
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 اَض وُ . ُوع ا، ُھَو أن  ًََِ وُظَر إَ وق
  .، ن اََد  ُھَو اَظ  وَدَ ِ ا"اراك"

ُِدوِن "ُوُل ُوُس أن اِراَب ن ھذه ادة ُدوِن إق، أو 
َ "رةطَ ٌطَ دد . ھَوا  ُوُلُروَن "، ٣٠وَ مُ ِل ھذان أ

  ." وَن رُُدونُء ورَ وَرُ 

 َُُُ  َنؤُ ،وقَ َن إِظر ُنو َِ أن َ ،ً أو
ُل ال اذي ُُ. اَِدة َُ َدةد . ھذه اا إ ًُر أُو

 َّم اُا ِا َ ُه إ د ذيا .َُز واُُل ا و  ،ُر
َل زءاً ن َِ ادّي، َُِل َُِزةِ  ُ ،ِ ِو دوَرِة ا دِم وا

َا َ ًداِوا ِو.  

ِِدا ُظَر إ أن ب رَدةُ ا   ُُبط ،د " : ِنََِ
 َُ ُنوس ١." (اُورُ٢٨: ١١ .( ُر َذُ ھذا ا ظُا َِ
َِن : ُ وع ؤھُ ُُِ دھو ،ً أو ُِأ  َمُ أن  ُ أ

ھذا َدأٌ ھمَ  أن ُط َُ ). ٥ - ١: َُ) ٧َم  اَرن 
بّ  رَدِة اِ ن ِرُبَ .  

َ ِنَرُِن أظَر َكن ُھ ِراَِد إ ِ ُظَر أن  
بّ  رَِدِة ا) .١ ( ،وع اُ ِب ف، إَ ُظَر إ أن )٢ (

 ًَِ وع اُ وِعُُر م إا ُظَر إ أن و . ُب اَ
 ِ  ِوُع اُوَُد ا. ُھَو اُز ا َرُ بِ ا   ُمدَ

 وراء، إا ُظُر إ ُددُد اا  أ ، ِواََا ِذِل ا ن
ب ا.  

 د ودا ُُِِر َ وِديَُا ِ ُِلَ َن وَعُ ُروا أن ذ
َل طَس اَِدِة اَُوِدي اِّ ھذا إ الِ  و  َدِةا  ِا

ا . َ َف ن ُُِِر وُعُ ُهطذي أُد اَوُم اھذا ُھَو ا
ت َدةُ اَ ُِِِل رِر اِِ  ! َ ِِ أن َُدهُ 

ِم ا  َِر وِدُ ن لراإ . َم، ذَك ا  ،ً واُ
ب . وَروا َد  ََُبِ◌ِة وَ َِِِت ُلُ ؤِنٍ  رُك ا َر دو

ِ َُرهُ ن  ُِزل، وَك ان ذ َرََ ،كُھ ًُور دَمِك، ورأى اُا
  ).١٣ - ١٢: ُ١٢روج (اوت 
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ُل، َل  را َ َك اذ وُعُ َلََإ د َلُ ن ُ م أُ
 لَُل اَُ أن إ م ھذا اَُ) ُوم ). ١٦، ١٥: ٢٢ُ ُوُل َن

  ِ ًوداُ َن  ّلُ ً َ ِ َق ،ب ا  َت د ُ أ
ِِل ا . ِ ُِلَ د ،ب ا وراء إا ُظَر إ أن  َِدة

بّ  را .  

، نُ وَع  ب رَدِة اِ م إا ُظَر إ أن  ،د و
د ً َُِ وَل ). ٢٦." (إَُوا ھذا ِِذري إ أن أءَ "ل، 

 ًَِ ِء ا ِءر م إا ُظُر إ ، ب رَدِة اِ) ُطس٢ :

١٣.(  

ب، َُُم ُل  وأراً، رِء ا َلِ ِت اھذه ا 
 ُ أن ُطَر َو َد  إ ھذه اِدة ُس أوُوع وُ ن .

 ًط ودُ َس ِ  رُء ا . ًأ ُُِل ُھَو أ . ٍَِةُ أ د َكُھ
ُم ُرَََك إ اذَ، ودھ" :  اِد ادد ُث ُمُ ھذا دُ َتُ ن

اَم اَذَ، واذَھْب  ُد َكُر َكُرْك ُھ ،َك ً َك َت أنَ
ْم ُرَكَ  دَل و م َك؛أ َ َِْطإ) " ولُ ). ٢٣: ٥ُ را ُرُِ

 ٍل  َوُ إذا  أ ،ُوا ِِن ر ِا رِح اا َِ  ٍر
 ودُا ََا ن ِذُب ُن ،أ بُِ   و َ بُِ أ ُ

َ   أَِ  ِنِ  ُُِا ََوا  َ .  

َدةُ ا ًأ َُُُُب وط د ،و رَط اا ِ  رِء ا
ُ وُس أن َِظَر اُ  َُروا َل أن َدأَ   . وُرُُِن اَُ م إن

ُِ  ًََُم اَ ُُ إوُِم وأواُِم، وُُم َُوَن أُم 
 ِوَم اد، إذَھُوا وإَطُِوا  َُتِ◌ِرُوَن  َدِة اِء   را

ُم َُوَن . إوُِم وأواُِم  ،ُم اَُِ م أوُِراإ  واَُ
 ِا َ راِك ودُم اُِ ُوَنَِ مُ أ .  

  َُص

 ن  وُُس اوُ ت ذي إنم، اظا َِطھذا ا  
 ،َِدا ،َو ُظَر أن ُرُ ، ب رَدِة اِ ن ِرُبَ َف  ُرِظُ

بّ  رِء ا َِدِة راِك ِرُبَ د ،َوَو ،َأ ،ََ.  

  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 10 - 

ِا رلُ اَا  

و روِر اُُ ُق   

  )١١ - ١: ١٢رُوس ُو١(

، َُِل إ ٍم دٍد َر ّ ھذه َ ١٢ِرُب ن اح 
راا وا را  رم . اا ھ ُور ا دت اا

 رھذه ا  ِ ِت ان ا ِرُبَ وُھ ،ِّا.  

 ُر ا دت اا  ً  ًُوُ ُسوُ ُُب ،و
ُُِ  ، اِل ا أَُِر  ن أھِل ُُوي، وَِن   َلِ

َن ھذه ا َََإ ا رِت . اا  ،نن او
ُُِ  أن   ًُرو ًوُ ُسوُ ُم دَُ ،َََُا  لِا َُِ

  . ُ ِورُوس وِ ِس اوِم َ د واء

اُت ا اُو ن ِم اُوِل اِ ھذا، ُُِن 
 ،ُُِ"ُُدسوِح ا را ُ ُِ ". رُِو  ،نوُورُُس اوُ ُرُِ

 رُد ارُ َفَ ،ًُن أ  َلَ وُح أن .  

 ا َن  ھُؤء  و را َِن ا َءَل أن َك إَُ 
ن،"د دُھم ُوُس . اُورُوون ِد " ن د  َم َكَم ذوُر

ُھم . ُلِِ م  مُ"ند " را  ٌلم أطُ َرھم أَوحوأ . د
ُولُ ُوُس  را ُُ دُ ذيَل اُذ اُ ،رَ ح اا ُل إَِ

و رن اوُورُا َِ : ً ُرو ًُ وَنوُورَُن ا د ! م
  ًُ ُوا ل ،ُُدسوِح ا را َِ ًُ ُواوُ ِ ُِ ُق

 ََا ِا  ُُدسوِح ا را.  

  أَِن أُرى ١٣ اح  ُ  ُسوُ ُُِ ،" َر
وح را) ". طوِح ) ٢٣، ٢٢: ٥ رِل اََِ ِن ِِن أ ُِ َكُھ

وِح اُُدِس ، واذي دهُ أُدُھ ُھَو ُل ا. اُُدِس  ِة اُؤن ر
 " "ون إن ُم  رِف اّر . ُوُع وَدِة اددة

وَح َُل َِ ًلَ َ ، َل  را َروَن أنَ ،لَر ا َرأُوَن
رََ دواٍت ِ ن.  

 ِ ذيُُدِس اوِح ا رَل اَ إندِ ُدِ   ُن أو . لرھُو
وح رُر اََ ُھَو  وِح رِل ا ُلد .  ُُدِسوِح ا رُوِل اُ ُنُرھو
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ُ ِوُس،  ُ  ھو دا  َِد "وح رواِھب ا ". إن
ن ا ٍََُِ واٍع ُ َُؤھ وِح رواِھَب اد .  ُسوُ ُرُِ

وُح اُُدُس َ  ١٢اح  رلُ اَ َف.  

وِ ا  اح  را ُ ُسوُ ُم دُُح . ١٣ھذا ُھَو إ
س دِب اا  مظا ِ َا . ھ َا ُح أنھذا ا ُرُِ

وِح أَظُم ُرھٍن ن ِل ا ر . َل ھو أن ِِح اوَھُر إَو
وح  رل ا د لَ لَُ أن ً ُنُِ   ل ذيوِح ا را

 .وُھَو ا ِ ِ  ُق َطُ  ًِ ٌدأ كُھ" :  إ ُ َِِت اَ
ل ا ،رد أو اوا ً ِن ". ِل َزِةُِ ََُ أن ً 
و  ُُدِسوِح ا را .  

، ُ ُُوُس ن ارب اذي َ أن ُوَد ١٤ اح 
و  َُ ُُدُسوُح ا رُل اَ د ،َ . ُتھذه ا

 ُوُ ُمُ ُث ،َُظَوِر اُُن ا ًُن أ ُُن، ووُورُُس ا
 رَب ھذه ا ُلُ ،ِ ِو را .  

ا ِ اح  را و را َُ ُسوُ ُم دُ١٥ ًَُ ُُب ُث ،
ِِن ا ً ُھو . ُلإ ھ وا ،ا ِوت و ن ط َس

   واٌء ،ُن ِ ن ًل أ ،َُُ ذيا وع اُ
  َرًةُ طُ ذيُر اا ،ًو َِِة ا ُو ِرِإ  م، أوِر اِآ

 طا.  

 ً اح  ِِ ً ُرو ً ُسوُ ُم دُ وَف١٦ طُ د ،
مَأُور  َنُوت ا ٍَِد َِ ن . ٍت ُرُح اا

 تَ أو ِ ٍحٍق أو إَُ ن ُرَُھَو أ  رھذه ا . ََُ
 ًَِ ًُوُ ُل ُ ا ِ و روِر اَُُن ا َذَةٍَد ا ن ُسوُ

  .ه اِِل ھذ

ُ ِوُس  ُ  ٌ َ ٌتِو د ًت"إذادَا " 
 لُِ َ ٌولٌ ُروُو ، رن ھذه ا ُور ا دا ِإ
ِِل اُ  ِورُوس و  اوم، وذَك ن ات 

١٢  ١٦إ .  
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 َُ ھذا ام ا ن ِرَِ  ُھَك ُظنِ  دَُ أن 
ُول اُو إ أھِل ُورُوس رُس اوُ . طن ا ُ ُوُل أ ُسوُ َب

وِح اُُدس را َ ُِ َلَ ُس . أنوُ ِلَِر ر َُُ ذيُر اذوا
ُدوا ن أن ُُوا ظَرًة أُرى ." َُواُت أرُدُم أن ِ" ُھَو،  

 ًِ ُسوُ ُبُ ُث ،رَ ِا رِح اا َِ " : ٌدَن أ إن
بّ  را َو ُ م أُإ ُُُأ  َْمََ ً ِأو ُرو ً َِ َُ ُبَِ . ن إنو

  ).٣٨، ٣٧: ُ١٤وس ُور١." (ََُل أٌد َََل

 و ،ِت اھذه ا  رِا ًَق ُروِ ُسوُ ُم دُ
إن ُُم أً ُروَِن َِّق، دھََ ِرُوَن : " ُوُل  هُ 

ب را و ھ ُھ ُ َق اَا ن . د وُنَُد أن أ نو
 َُر واُوَُ ُروَن أن مُُب ُھَو أ ،ًُ مَُ م، إذاُ 

  ."    ًُ، وأ أُر أن أَِرَم إَِرُم وأَُرَُم ُِ م

 ُن  ھذه، أ ِا ِ ِو رُوِل اُِت اإ  ُسُو ُُب
 َ ُِ َھَل أن َطَُُدس اوِح ا رھذه . ا َِن درا وَنََُ مُُ ن

وُح اُُدُس أن ََل  ھذا ام، وإَرُم أن  رُد ارُ َف ِتا
  وَنُ َوُ دن، ور ط ُوَنوُ مُ ،ُُدسوِح ا رَل ا ُواَ

 ُن اَطِ أن ُؤَ وُِ . أُُِم دً راُ ًؤن أ ًُس أوُ ُر
وِح اُُدس رِت اواِھِب و َض.  

  

  اَلُ اِس

  واِھُب ودتٌ 

  )٦ - ١: ُ١٢ورُوس ١(

ُوُد إ  أَُِرهُ  ُ١٢ورُوس ١اداُد اد ر اُو ن 
 روَھَر ھذه اَ َب أوَ .ن أُرَد ا ًداِداد، واذه ا َل ََُد أن أ

، ُ ُُِوُس ُِوُوح ََُِ اِط اط اذي ٣ ادد . ار
ُس اذي ُوا ُُدوَن . َن راَُق  ََدِة ام ُ وروس

 ِوَن ذُ دَُ واُ ،مذه ا َِوَن ذُ دُن وط َ)١٩: ١٠ - 

  ).٣ - ٢: ١٢؛ ٢١
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ُم  رَُ َُرة ررواُح ات ا ،مُدوَن اُ ُسَن ا د
َوا اََُ .ُول ُسوُ َب" : ُم ٌد وُھَوَس أ م أنُُ رََُك أذ

وُع أُ ُوُلَ ِ ُروِحِ . َ ٌدَس أو إ وُع َرب ُوَلَ ِدُر أن
وِح اُُدس ر ".  

اُس اِدي ِرِ  َِس اِد ادد َن ََِط ٍث 
ُل ن ِ لُ ََُ و"  َََل ُوع، ." ُوع َربّ : "َِت

َِك ُل واٍِد ُم  ُرُك ذ"وَل أ ". ،ًِدُر أن ُوَن ِ ذاً 
  ).٣٥ - ٢٥: ١٤ُوََ) ".  أوا  ِِِدُر أن ُوَن ِ ذاً 

َن  ھذا . ذا َ ھذا ِذَن ُِوا ُوَع ِطُق ذه ات
 ُ وَنُ أن ُط  وع، وإُ ِلن أ وَتُ اً أن دَُِ وَنُ أن 

 ًن أي ٍء أو  َر أھَوَن أُ أن َ وَع اُ ذاً؛ وأنِ
َُُم َُوُع ا . ٍََص آر ِ َك، وإ  ِدُر أن َُوَن  ُذاً 

ذا َدُ ُب ن ھذا اس اِدي ِرَِ  َ اِد 
  .ادد

  ًِة اُؤن؟ ُ َِوع، َِ َل َف  َُ َروَن ھذا
  ُواُدو ، وَت َرواَ وَن أنُط ِ ذيِن اا ُس إا

ھذا َ . َُ ر َُ ٍَُث ُوُن ُھَو َُم، م أن ُوَُدوا ن دد
 ُو  وسُُود وُعُ ٥، ٣: ٣ .( د وعُ َ ُسوُ ُِقواُ

 ،ِو ِھ وَلَا ُط  ا َرا َل إَِ َ ب أُ
"، وع َربُ "ددَ ن ََدوُ ُُدَس، أي أنوَح ا رَر اَِ أن .  

 ،َدأُ ُوُس  ادد  دَُد ھذه ان، و٤ا  َُ ِط
 ِا  ُُدسوِح ا رِل اَ ن ِت اھذه ا  مظَا

 ََح. اھذا ا  نَوَُ  ُسوُ ُد دُ . ،ُسوُ َِِ
ُز ھ ََ وَف ، ٍَ  ٍَ ٍَطر ُُدُسوُح ا رُل اَ د ذه

ِع واِوَدِة  آنٍ  و ُن . اُس ھذوُ َر ر اِت رن ا م ُظواِ
َف ُُِن ََِذِن ادأَِن اَُِن أن . اَُوَن  ھذا اح

وِح اُُدس، ُ َُوُس ھذن  رن ا ٍو دة؟وا ٍ  داَوا
 ،ً نََدأا ّد ال ا ُلَ َ ذاھ أن  ُوُل د .

ل رد واُُذن، واِن واََن ا ٌمظ ٌفٌِع أو إ و َكھذا . ُھ نَِو
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 َ اَد  وََُء اا لُ ن ،دةِوا  ٍدِدَِ ُلَ ع وا
  .اِدھ َت ََطَرِة رأٍس و

  ٌَ ُدَوُ تَ ،نرِرِن ان ا ِف اا 
وِح اُُدس ر ِمِھأن . ا  ،ُُدسوِح ا ر ِراُِر إ ُ 

ُوَن ن  رَُ   ،رة ٍتوٍت وَُق إ  ن َنِذرَ وَنُ
َض ا ِرَفَُُدسوِح ا ر ِران إ ِرا ِطر  ءط .

 ِذا د ً أو ٍَ ُوَن راَِ ًم أََُِق َو ھل ،ً
وَد ھَو اُا َنَوح؟ و ر وَءًة ِو : ن ِنو َكُھ

ام واس دُن، أو اؤَُك أُو. اوِح ُھ ر َنُووَن اؤَُك ا
اً وََِس، وُھَك أُوَك اُؤن، ن ُداٍم وس، اذي م  دُ ،ُُدسا

وِح اُدس ر ً واَُِ.  

ُس دَِ ُف ُؤن وَن ن  دُب اُدهُ ا  ھل ھذا
ا ِوُ ُُدس؟وِح ا رن ا نؤُا َ ُس دُُب ا" ن واَِ

وِح اُُدس رس ." (اُ١٨: ٥أ .( ،ِ َِا َِا  صُوُل ا" واُوُ
وِح اُُدس رن ا َنَُِ ". ٍَطر َم ظُ مھذا ا ،ِ ِوُا َِا 

 ِوٍح َوُُوِ ُرََُوع  اُ َ ٍذِ ًراَ تَو ً.  

وِح اُُدس؟ َُُر  ِر  رن ا َنَُِ وَنَُ أن  ذا
وِح اُُدس،"ال أن طُرس  ر َوَم " إ ظا ظَك ا وأ

َد " وِح اُُدس، ََطُرس ن ارُ" م َرأُ ًِ، . اَن د َظوو
وِح،"ُم رأُ ًِ، . اُف وَُُوا رن ا طُرُس ََل ھذا " وإِو

 إذا َن . وذاك  ُبا  ُرُِ  ل اِراھذه ا  ،ن
وِح اُُدِس أم  ،ل َن ووءاً ن  رن ا ًووءا  طُرس

وح؟ا ر  

 ًِ َس ُُدُسوُح ا رصٌ . اَ ُُدُس ُھَووُح ا رل ا . أن  
 أو ِ  ُُدسوح ا را  وَنُ . ،تَ ُ َِوِح "ا رن ا د م

وُح اُُدس؟"ل " اُُدِس َ وَزِ؟ را ََُِ دى أي إ " د
َُِوح ر نوو وُنُ دھ ،م .  

وُح  را ِ ِطُرُ ذيُُدس ُھَو اوِح ا رن ا ووُءُن اؤُا
وِح اُُدس، َب ُولُ . اُُدس رن ا َءَ ن ُسوُ َِوُ َل أن :

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 15 - 

وح وََ ُروا َِر اذي ِ اَ ،ِل إَُِوا" ر) ". سُ٥أ :

ُ  ًوُن اُص اراُن َت ِر أو َطَرِة اُُول، ). ١٨
وِح اُدس رَطَرِة ا ِر أو َت وَنَُ أن  ذاھ.  

ُُِرُ وُس  ھذا اح أ ،ُدُ وُن ُن وأُء 
وِح ا رن ا َنوو ِ ن دِھٍشُ ٍل ُ ُز ُُدس؛

ِع واِوَدة وا . ،َك ُھن ذ ُسوُ ُرَُ وَدة "وُوَ واِھب واُع
وَح واد را نِت ) ٤." (ود ُ ؤھُ ّو رواِھَب اا أن 

و ،ُوُل ادُد اُِس،  را" َدٍمِ واُعودة،وأُو "  ذيُر اا
 َِد  َدًة دُ ًن ھذه . ُطُر وُ مَ نواِھب، وا  ٌع وََ َكُھ

دا   وُ ِذُج واِھب  وُذِج اُش . ا ٍ 
ا ِء ھذه ا وَنُ ن ،ُُدسوِح ا رَطَرِة ا َت واِھب

ع وََ لَ ، و رت ادوا.  

وأواُع أٍل َوُوَدة ونَ  واٌِد : "ُ٦م ُوُل ُوُس  ادد 
 لُا  لُلُ اَ ذيِب ." اََِ َطُ  وح رِت ادواِھَب و إن

ُر ھذا ُھَو اُود ُھ  َ ). ١١( ُِن، ل ََِِب ََِ اب 
ٌع،  ٦، و٥، ٤اداد  وََُ َِوِھَوَذَج اُ أن ًِ ُسوُ ُبُ د

ٌع، واطر اَ لُ  ُ ن ِل ھذه اذج  وُ ِدوَذَج اُو
ُد  أن و . واِھب وادِ، ھ ت دا ًِس اَورة دُ ُ

 ون  وََُت ادواِھب واھذه ا لُ  ُلَ ذيُھَو ا ُُ وَح را
ِ . لَُ ِا ََِ طُ وِح ر ُتھذه ا.  

  

  اَلُ اِدس

وِح اُُدس رواِھُب ا  

  )١١ - ٧: ُ١٢ورُوس ١(

 َُطُف ھذا اَِ  ، ََا ِا  ََُِا و رواِھَب اَا
َُد ا ھ َرأُ . ا" :ِ ُم وِح ر َطُ ٍدِِوا ُ ) ".٨ (

أ ٌَُِ ن ھذا  وِھََ اوِظ واِم َ َ ، َِرِة طِق 
 ِ  ِحوإ ِ ُ.  
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 ُ ِطُ ،دا  ِضَ ُ أ ًُس أوُ َبٍء "وِ واِھَب
وِح اواِد ر) ".٩ ( د ِدّيَِء ا ُق  ط ُرواُ 

وِ ِِن اََرّي ُھَو ُذو ٍَ أظَ . رأُوَن ھذا رَل اا ُروا أن ذ م
 اَُل اَُظور  أ ، ِديََأ ِو رَل اا ن ،دّيل ان ا

 ََّو َزُ رأةِل واُ رَد ا ديوا . ِّا دا ِّو رَء اا ن ،ذا
  .ُھَو ُذو ٍَ أظم ن اِء ارِّ اديّ 

ةوَ : "١٠َرأُ أ ً ادد  وُُ ذي ." رُص اُھَو ا ِ ا
 ِِ ن ُ ُم . وَن أوَُُةُ وا رُظ اَِ د ٌُن أََُ وأ

ُوَن ن َ ُم ن   مُ ،م ُُدِسوِح ا را َِ ،ُروَنَُا
  . ِم

د أََر ُوُس ) ١٠." (ور ُز أرواح: "َُول ُم َب ُوُس
 َُل أن وَب ھُؤء  أ ح، إن ھذا ا ِِداِد اا 
  رة ا ررواِح اَطَرِة ا ًُ َنِ واُ ، واِؤُو

وِح اُُدس، َف ِرُف إن  ٌَ . ُدِة ام رَطَرِة ا َت 
 وإ ِ ِ ُج إ واُب ُھَو أر؟ ا رِ َطَرِة ُروٍح َت َسو

ِد ا  زا َِوِھ.  

م ُم ُوُس ُھ؟ ." وَر أواُع أَِ: "ُ١٠م َب  ادد 
َوِم ا  ُِرُف أ د ،ِِ ٌ ِِھَرةٌ ُروت ظََد ،ن

 َن اس ِوُز اِوات اَ ط . ،ظا َُظ طُرسُ َأ د
 ِ ُمََُ ٌدٌِن واِ َكَن ُھ ، ُلُ را َ و . ضَِ ،ُا ََُِ دو

َُُُ ت   َظرمّ ام ا . ًظ َزًةُِ ُرَن ھذا ا . ُظت او
 ًَذاِن اس وُ لُ رطُرس وا ھأ ت . اَِذا ُد" ًة وُُ " ِلَِ ن

، ١٧: ٢؛ وأل ٢٨: ُ٢ول (اُ ِول ون َِِل ِِب ِر ال 
١٨.(  

ا ِدي اَزد َُو َُن ا رِح اا ُل إَِ د ِ
 ،ُث ََدأُ ُوُس ذَك اح وِل أن اذي  رن ھذه ا رَ

 ل إ سا ُم إ  ٍَِ ُم . ُم أنُُِ  َسا أن ُرُِو
 ُِرو  مُ  ،ِوا ھذه اَُ ل ٍتُِ َس ،ٍز وَنُ م

َُك وِن . ون َس ھذا   ًَدَث وَم اَن). ٢: ١٤(ٍز 
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  ُسوُ ِلَِ نل، وِر ا  ُو ِلَِ ن ،ِنَوُ ِن ا
  . رِِ إ أھِل ُورُوس

، وِوُوا أن ١٠إ  ٧اداد  أُظُروا إِ  اواِھب ن
 ُواََو ُظوھَ . ورةُذَا  و رواِھِب اَا ُظُروَن إ و

، ُم أن ُِوُوا أن َُِوا أي وٍع ُ ١٢ورُوس اُو اح 
وح اُُدس رم اُطد أ و رواِھِب ان ا .َ مُ ن واَُُّ م أنُ

ھم إُطوَح أ را وَن أنُظ واِھب اا ََِرَُ ُطُرٍق .  

َ ول و رواِھب اوَل ھذه ا َُ ُسوُ ُمُ" : ھذه نِو
 َرِدِهُِ ٍدِوا لُِ ًِ َِِِ ُدِواوُح ا را ََُ ُ ءَ) ".١١ .(

وُح اُُدسُ  رلُ اَ ذاد، . ھا  ٍص َل ھذِه واِھَب َُ ُ إ
ُم ِدِم ؤھُ.  

  

ِلُ اا  

 ا َِ ٍتََ ُس  

  )١٩ - ٤: ُ١٢ورُوس ١(

 ِو رواِھُب اا ُُِ َف ن مظَا َِطََد ھذا ا ِذَج ُ
َُو ُُذ ھذن . دَ ،ُِل ُوُس إ زٍء آر ن ِِ اظم

ع واودة  –اََدأَِن اََُِن  وا–  أن ِر ً َُُو
د ال ا ُلَ ا.  

ُرُِ ؟ُل اوَھُر و ُھَو ؟ وا ھ   ،ً وُعُ
" َوى ن ِمواُب اوأ ،َِ وَع ." أُ د أن  َُرأ مُ

 ِِِ َن ) ١٨: ١٦ ٢٠، ١٣، ١٢: ١؛ ُرؤ .( ھ 
 ِ ا ِم اُا َِا ِ ن زٌء وم ھا َ ُل أنِدا

  ھ اوم؟وَُزورُ 

 ُ  ٍدِوا لُم، وھذا ا  َون إَُ َن ن ُرََك أُھ
 ِ  دة ارَا ََُُ . َد دُ م أنوَل ا ِزة اِِن او

ِ َِطِوا َِك وُھِوَ ُھو . ا ِ ا دى ا ل
 ِو ُ ْتَِ رى، إذا إٍُت أ ؟ِرھَ ن ُزھَُ ٌت
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زءاً ن ا اِ  اُ اوم، ل ُوُن ُھَك  ِ ن 
ِ ذَك؟ ِِ ِ ِنرھُا  

 ُ  ٌَُِ أ  دُتد، ودِد اا " ُتََر " اَا ا
ط َُز ا اِ  اُ وُِرُُِ ُوِرِه اوّي 

ُف ط ا اِ  ا ،ل " اََتُ "ھذه . اوم رُ 
ا َِ ِز ً طُ أن ًأ ِ.  

اس اُوُِ ُن أن  اَتُ . أ أُد ھذه اََت َ ن
 ِ ُ  أو ،ََُدأِت ا د َدَوُ"ظُا ورُا " َُ ا

 َدَةوا . ًِ َلُ روُع اُ َرد أ" : ،مَُا َ ُذواَِوا وُإذَھ
 ُُدس، ووِح ا رِن واِب واِم ا ُدوُھم و  َ ُظواَ وُھم أنُ

ھر دِء اِإ م، إا لُ مَُ أ وھ ،ِ مَُُأَو) ". ١٩: ٢٨ - 

٢٠.(  

إن َر ال ُھَو ِِل ن ر ِطِق ُرُِل وذ ُوع 
َظُا ورُ . ُذَُِ ل أن ِظون ا مَُُن ھَد َسوا ا

ُدوُھم وَُُوھم َُو . ً ِر ُ ورُُوُل ھذه ا" : ندُ َنُِذوا؛ ذاِھَِ
  ." وَُن

ُلُ  ررَف ا ،ودن ا فآ َ َد د ُث ،نوِم ا 
ُدوا د نذء اھُؤ َ ُواَ م أن َن ذا . َُرأ  ُدوا د نذا أن

َوات" ِز واُر اَو َِرل واُ رِم اَ  وَنُواِظُ واُ ".

َل ). ٤٢: ٢أل ( ُد أوِأ وُھ ،وع اَُ َ َِدا ُفَِ ھذا
  .ِ ا أو ا ام" ََتٍ "س 

 "َُِد اَظُ "اأ ، ََِ م"ُروا إر" اا أ  .

ا َن إد دُوا ا َس و ل ُلُ رَر ا  د . ُرُو
 َُ"َ م" اا َس . إُل اُ رَم ا ،ظُا ِ ورُ ًَط

ُدوا وَم ان د نذا . َُو "طُوا "ِر ا ء . ُھھؤ
ُروا َب، ل َُروا  َُ م لُ رِظ اِل وِ ن ُدوا د نذذ اا

ِرل  واُ رِم ا  . ََُر"وَُِر "اُ ،ما أي إ ،
ِم َِ اَ اُم . إ ادة  ن ُروا  د ِرَ ِل ن

ُل را َ ِزُا . ً ِ  رِء ا ُوَنَِ واُ ُمأ  ھذا .  أ
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 "رِا " َرأُ أن   ،ةا ُر إُ َِ را َأو ا
ُل را َ ِةا  ُرواَ ُددَُذ اا.  

 ُس َكُھ َِن ر رَ ِ ِح اا  رىٍُت أ
 ٍر َظِمأ ُِد أَأ ن، واوُورُا إ ُوول اُ رُس اوُ
َط اُ اَِ  أن ََل  ط َف ن ُم ذيد، ادِد اا 

  .  ھذا ام

  

ِن لُ اَا  

 ُس َتٍ  ا ِ رىُأ  

  )٢٤ - ١٢: ُ١٢ورُوس ١(

 ا َِ ُِد اِت ا ر أنِح اا  رُتََذ
ُر : ھَِدة؛ وُر اَِ ؛ِرا طم؛ ُوا َُُ ة؛ُم اإ

  .اة

ٍت إََ َس ُدق، أَِح اھذا ا  َِ ٍ ِ
ا . ن ،ِل ا ِ  ن ِ وُِف اوِب ھذا اَ

دَ . ُِ  اِم  اَِد اُرى ُ ُر إ اودة
اٍت ُ َوَن َُُ واداً، وُ أن ظََر  ر َس َُ وَعُ إ

  .اََھذه 

ع وا  رىُِد اا  َِ ا َُ  إن . أ ُ ُس أوُ ُوُل
 ًَر  ِإ ً ُدھوَن أُ أن دُ  ،ً ِنِطَُ   ِنَن إ

 َ َِ ًُو َِرَُ، و. َروريّ  ِز وَرًةُ ُسوُ ِدُمََك وذ
 لُ َن وو ،ُ َن ا ،ً ِدا لُ َن و ،ؤال طَرُح ا د

ّم؟  َن ا ،ً ِدََوزِن ) ١٧(ا ً ُروا وَََ م أنُِ ھل
ٍ وَن وراً؟ أو أُُذ ًوزِن ن وراً؟ إنَ َل 

ع َُل  وع ا وَ ُدوِن ا ُد اوا ،ًا ذ ِِد ان ا
 ًَِ ُُِ .َطُ ع ھ ودوِن ا َُدةِو .  ِطُرُ ا ُا

ِع اَواِھب وادت وََ َدوِن ا ٌَدةو  وُنُ ،ُُدُسوُح ا را.  

ِدََُ اُوط ھ دا " . ًداِواً واُ َس ًَد أا ن
ةُ َِس د ُرةٌ َوُھوُون، وھذا أٌر راَ ".ْل أُء ََرةٌ  د .
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ا ُھَو اص  روَن اُ أن َ  ،ا َُِ د ،نو
ِو را َُواِھ ِرُسُ ذيد اَوذا. ا ِد د َس . ُد ٍة ر لُ 

ا َِِ ُدھ ،َدِة ا ن ُم ٍت ددِد اا   .

 ً د ٍق وَُ ٍص ٌم َل وَ أن َ  ُ . َ ل
إن َد . اِد ً  أن ََل ا ٍد ٍَم، َ ِلُ ُل أءِ 

  .ا ُج إ ِل ُل أَ  َِِل  أراَد  ُُ أن َل

وَُ اَِِر ھ اطف أو اُطف واُور َ ارن، أو 
. ذا َم ٌُو واٌِد، مُ أُء اد   . َُ ً اض

" ً مُُ وَنُِ َف ُظُرواأ ".  َِن ا ُسا َُ  ھذا
ل ورِن اا . َّا ِا ِ ن قَِ ُسا ُُُو  ْن ھذاَُ
  .اّ اوم

وََُ اَِر أو ا اّر  ِد اَِ ا ُُن 
ُِواةُ  .  واِةَُدِر ا  د ُھَوھذا ا  ٍوُ لُ

َ  اِء اُرى ھِطُر . اُ ٌَظ َكُھ ، ِا دُُذِن اا 
َس ِ أن رى ھذه اظ، وُ ُر   . ،ً واُزِن اد

ِ ن تَِزُ ن إذارَج و ٍَ َل ُُِرِض وا  ُ ،
د .  ا ُھَك أٌء ٌِر  اد ل ھذه اَْظ. اه

ُوُوَن َر َُظورن، وُم ُوُوَن َِدوٍر وي َدق  ِة ِد 
ُ  ُ ،ًل أِء اد، واٌء أَت ظِھَرًة أم َِ . اُؤن

ِد ا  ِ ِ  أھ  واِةُدِر ا.  

ِد، اُطف، واُواة؛ ھذه ھ اَُت  دع، ا وَ َدة، اوا
  ،ُسوُ ولُ ر قم اھذا ا   َا  رىُس اا

ط ِّ دِف اوھذا اا ا ا ِ ِلو َِ.  

ع وَدِة واِوا  ظَُلُ اِ  

  َدَةِوَع وا وُق اَطُِرُز وُ  لِ َِ ُسُو ُُِ
 ََِِا . ُ ُنُِ  ھ ُُِ ا ُوا ُِة "اُا

ِو رن ." ا واِھَب ُواَِ ٌصَك أَن ُھ،وسُورُ ِ 
ِا َوِھ ل ،وِح رم . اُوا أھذه، َظ ِا ََوِھَ ُواَِ د

َوِھُذوا ھذه اُ م نذَك ان أُو ً َر ُروَوا أُ .  
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 و رِة اُا ََُِ ومإنِس اِ  ُدوُ  . وَنُِؤُ روَن
ِداِو ًَطُ َُ ٌَوِھ ھ ِا ََوِھ ن . ذَتد أ نُ م ن

 ً َت َكَك وَُوُِ وَف ُوھ نذَك اأُو ،َوِھَھذه ا
 ً ُِرو .و رِة اُ  ُ  ھذا . ُتُ ،ً  ًِؤُ ُت أُ و

  ْلُم أ وَ ،ي دِ ً ُِس ُروا َ م إذا ا  َرُحُ
و ا ََدم رواِھب اِز . ان ا وعھذا ا ََ ُسوُ ُُِ

و ّدُ بُ  رُُذنُ : "اِت اَ وو :  ن ُت  ً ُت 
  " اد، أََم ُْد ذَك ن اد؟

 ُِ ُنُِ د ولُ رُس اوُ  َز ر ا َِا ُِا
"و را دان اُ ". ،ً َن ُروِ َُُر ا نِؤُن ا ُرََك اُ

ُوَن واِھِب "ن َل ُم أٌَد، . َن أي أُم ُ ُرونَ    مُأ
و ا أ ُ أ، وھذا  أُم ُم ُؤَن ن، رَدأُ " ا
 ُ ھھم إطأ ا  و رواِھِب اا ِ ن ِل ءُل ھؤأ.  

 َُُِا ،  ِتا َُُِ ھ ُس ُھوُ ُلُ ا
و را . داِن اُ ُوُد إ ِو رة اُا أن َك ھذ َُِو

ِد ا ِم ُوُد إَ ُِوھذه ا ،و را . ََُ ْت  ذا
 َِ ا ََِر دن ا َ ت إن ، ب رُد اُأ ا ِا 

  َدٍةِن وا ُثَ أ دُ  ،وارِا  رةوُ رىُس أِ َكُھ
طرذه ا ََُ مَِ  ُث .قا َُِ َد نُر . اَُ ًأ
 ،فَ ِِو رِة ان ا ٍتوُ  ً وَنؤُا َُِ 

  ُواُ م نذَك اَن أوَُِ ،مُ تَِطُأ واِھب اِب اََِ
  .س اواھب ا أُذوھ ُھم

اٍت  ِِ ، أن ُوَن واِداً  ر َس وُعُ َ
) َوُرى أ). ١٧ أن ِوين ا ُدوَ وَنُِؤُا ََ ُن أنُِ ُ 

 وع اُ ِلَِ ن َِطُذي أُُدس، اوِح ا رَل ا ِدَمَ ن ُوسا
  ًوراُُو ًِ رى َبُ  ،َِدِو َِِو ا ََِِ

ِن أ ُا َ َدِة اوا.  
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 َاِ لُ ا  

َُد ا  

  )٣١ - ٢٧: ُ١٢ورُوس ١(

َِ ُل إَِِ  درا ِِح ا ِر، َف ُُِن أن 
ُدوا ن أن   ،دء ِدَئ ذي ُس؟وُ ولُ ر ا رم اَز ھذا اِوُ

 ن َرَُز أَرُ ُسوُ ولُ را ُظوا أنُِ َ َرِة أن ِحإ  ة ر
 ً ھذا َِد ا َ ذيُھَو ا . ِو رواھب اا َد َس ُن

 ُبَر َل . ا ُھَو أن ُدرُ ا  ِو رواِھب اا َد لَ
 .ُول ُسوُ َب" :ووُح ا را َُ ُ ھذه نو ًِ َِِِ ُدِا

 ان د و َُ اَء ُل واٍِد ... ُِل واٍِد َُِرِدِ◌ِه َ ءُ  وأ
ُُر ھذا طِ ) ١٨، ١١: ُ١٢ورُوس ١." (  اََد  أرادَ 

َا ،ِد ا إ . َد ا ُ َ د ،رىٍُت أ ً
ٍع  اواِھِب واََدت،  و َ ، وَنُ أراَدهُ أن ا ِطر ً
أِس  رَطَرِة ا َت  ،ً تدواِھُب والُ ھذه اَ  َدٍةوِو

 َمُ اُا ُذي ُھَو اد، اِواا .  

اُس ُ ِ ورُوس  ُِظوا أن وِھََ اِ، ا نَ 
  ُر ُھَذُ ن، وا ِ   ٍنرھُو ٍَطُ َدَر َُروَِ

ن َ ُُل ن واَدةٍ ). ١٠: ١٢أُظْر (آِِر  ِرِب اووت 
وِح ھذِه َدَر َُطٍ ودا ،ِن وھِ  رواِھِب ا ن ھ ِا ََ

  .آُِر وِھ  ٍَ اواھب اُِ ُن إُِرھ ذا

 َ واِھبا  ع وَد ھذا اِوُ أن ٍِل واِ ُ د أراَد
ِد ا  َدِةور . اَن أن ُھم اذن، اِ وُس اء اھؤ لُ
ُم ُُِوا   ً و واُِرُ وَن أنُط ، وََُ واِھَب ُرو

 ًَ مُ ،ِ ط ٍَِر ٍَطر ً ُواَ وأن ،و رُم اَواِھ
 َّا َطَرِة ا َت.  

  ٍتودة أوت وأدوار ادِض ا ن ُسوُ َل د
 َن  ،رى اُأ ً  ُ)ُولُ ). ٢٨ َب" : ًُُر ً أو ".

َُل ا ر اواِل را  ھذا ُض أنُوُل ا . ِن ُواَإ د
دن ا وَذجُھذا ا َ ت ھذه ،ا . ََِ ُوا أن ُروَنَآ
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" ُر إُ ًُن"ُرَرُ " دِ "أوَوُن ". َوِھََق ھذه اَطُ أن ِ
 اُرَن، أو  اص اذن دم دا ٌِِس ٍ أو 

وَُر ٍَوِھ وَذَجُ ُُرهُِن إُِ ھذا ن ، ٍَد .  

 ًِ ُسوُ ُبُ مُ" :ءَِأ ًِ ". َكُء ُھم أُوِوَن اُ نذا
 ِ ُظوَنَِ ُھم  مِ ن ُ ُم نذَك اأو أو ، ِنِ ًَ

َوُُو  .ُول مُ" :نَُ ًِ ". د ُأ ظُا ُ ورُوُل ا
 أن وَ أن ََِد أ  ًذا َُُ . اُذ، َ أن ُوا

ِ اُِزات "ُم ذُُر ُوُس َِ  . ا َ ِوِھَِ ام
  ." واء

 مُ"رِداو ًواأ ". ًِ ْرَذُ م  ََِواِھب اھذه ا . لُ
داِر ا ً وَت َر و رواِھِب اا ِ ظون أو ا ِء

 . ظُا ِ ورُِم ا ت  ُت ادُس واُِج ا م
اذي  أً " أواً،"وُھ ُد ! إ دار أو إداِرَن ِن

ِ وأراً، و . َ طُوَن ََِطٍ أن ُُِدوا  إِم ال
ِا ََوِھ ًدا دُ ُسوُ ُرُذ ،ا .  

أَََل ا" : َطَرُح ُوُس ھذه اُ  مُ ھذا اح
ُرُلٌ؟ أَََل اَ أِء؟ أَََل اَُُ َون؟ أَل اَ أُب 

ِ واِھَب َِ لَاٍت؟ أ ُو لَََ؟ أٍَِ وَنُ ََا لٍَء؟ أ
إن ." "اواُب اواُِ واُوُ ُھَو ) ٣٠، ٢٩" (اَُ ََرُِون؟

 روريَ َر ِدوُد أُوُن ُوُ ،ً ِنِطَُ   ِنَن إ . وإن
 ن ،واِھبا لُ د ّ ٌدَِن وا  ءا ِِ دھ َج

. ون  رَب ُ اَر، ُ وُد أٌد دُ ِل اواِھب ًََُِ . اد

ذا اب ُوُوُد ُل واٍِد   اد َروري داً، و ُُج 
 رد. َِ اَض  ٍِدوا لُ َ ذيا ،ِ ُدن ا ُلَ اً، وھذا

ِد ا  ًرورَ ًواُ  ٍدوا لُ.  
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  اَلُ اِر

ا ُ ُِوِ  

  )ُ١٣ورُوس ١(

  َََِح اإ  رن ھذه ا ر ِثُح اُر اََُ
س دُِب اا . ل، أ ِأ  ،دِرَكُ أن ُح وَن إ  ُ

س ُھ؛ ن اوُوَع  روع اُوَت ا َ ا نو ،ًظ ِ ا
و رواِھب اوع او س ُھَو ردداً . ا حذا ا َل  َل أن

 إ َظرَ م إذاظَح ان ھذا ا َرًة ُذُ وَف ،رََد ا
إن ھذا . اذي َب ِ ھذه ات اُو  ن ا اطر

و، وھذا  رواِھِب ان ا ًرا ً َُ ن ا قا را
وا َِواِھِب اُ: "اِم اَق إ َد َب ُوُس دِ نو .

  ).٣١: ١٢." (وأً أُرُم َطرً أَل

 ،َب ُوُس  د أَظَم إٍح  اب  دُ تذه ا
ِن ا سدُدد . اا ِوا َر ھ ِثح اا ََِ إن

ا ِر رح ان ا ل وواِھِب : "اَِ وا دِ نَِو  ََوا اَُإ
و ررُ ." اَُ  دَِ أن ن ا ِراا ُطُروھذه ا َِدا 

 دَِ أن ًح أھذا ا َِِ   ُلُو ،َُا و رواِھِب ا
  و رواِھِب اَِ)وس ١ُورُ١: ١٤؛ ٣١: ١٢.(  

ا  َنو ِ َن ا ُسوُ ِرُنُ ،حھذا ا  واِھِب
و ا َن ُو اُورُووَن  ًَرة را . ُِ ُِدمَ ،ًأ

 ِِ  ُرَضَ وداءَ ً َ ًَِ واِھِرن . ا ُسوُ ُم ُھ
َظٍر أ َُُو ِد وَنُ  ،ٍرأو إط ٍ َِ  وِع اُو ِن لَ

و رواِھِب اا .  و رواِھِب ان ا َُُ ُ  ِرُف ھذا
و  اح ١٢اح  رواِھِب اوِع اُو إ ُِر١٤، و .  

وُح اُدُس  ُ١٣ِرُز اح  را َُُ ذيا ِا رل اَن ارھُ
 . ُح ُھَول ھذا اِ" ُِوِ "تَرَ ِث  . َُرا

ُوا َُداُد اا ھ ُوا . ُوا رھذه ا ُأ وأ" ا
رُا".  
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 َ َ ََُس اوُ ُولُ رِرُن اُ ، ِِث اداد اھذه ا 
َ ٌَِ  َن َءأ  وار دن وِؤُ مو ،نِورَُظِر اَ ٌَرة

 ِوَرِة اا . َِوِھَ رىُ ًَ ُوَنوُ واُ ،نؤُ ،ً
َ رىُ ًَ ُوَنوُ واُ نِوَُو ،ِول. اَ َدأ ذا" : إن

ا َِِ ُمُت أُ ًُ رُتِ د ،  َس نو س وا
 ِرنَ ًَ أو ِطنَ) ".وس ١ُورُُت ). ١: ١٣ رى، أٍُت أ

  ُدوِن ، وُ ٍََِ أو ،ٍَِ ُمُت أُ إن َِر ً  وى .  

َ َ َوھِ  ُس اوُ ِرُنُ مُ َزِةرار، وا لُ ِمَة، و وُ ا َِ
 ُ وو َل ُ ل ھذه . ُل ِرٍَ وُل إٍن ِل ال ُِن أُو
 ًَ َس ،دون ا ،ورُا . ِِواأ لُ طو أو ُأ ًِ ُُِ مُ

َ َِرَق ٍََد، ون إن َل ھذا ُِدوِن َُ  ،ََراء، وو َم َدهُ 
 ًَ َُِ ) ".وِر ) ٣ُُا َ ِرُن اُ  ،ًر ُسوُ ُم دُ

َس ُھَك "ا َن اُورُوون ُوُوُ ًَ َرى، ُول  هُ، 
َ  ِأيَ ٍء أُوُُ أ ا لََ لَُ ُن أنُِ َُُوُزهُ أو أُو أ".  

 ،وھُد ھذه ا ُِِو ن َِا ََُرَا  أ" ا
ِد ا ن ھذه اح، ). ٧ - ٤" (اَََُدة ا َھذه ا 

 ،ََوَُوا" َ َظُمم،أا  ٍء " َبHenry Drummond  ن ُوُلَ
ُر َر َدَِ ذھِن ُوُس اووء : "ھذه اداد رَُ ِ ُوَم ا إن

وِح اُُدس، وُرُج ن اطرِف ار َُُوٍد ن اِل ر ". دو
 ◌َِن ا رھذه ا  َ"ََُا َا".   

ن ا ِ ِ  َُِ ٌ ِوُ ٌت َكُھ . Eros 

ِواا ا  . وPhileo وَا ا َ . ُوَمَ نو
 ِوُا ِ ُ ُر ُا ِ اAgape  ن ا وعَك اُھَو ذ

 رَُا  رى  ،ُُدسوِح ا رن ا ووءُس اوُ ذھِن ََِد ن َرة
ُِ ،ُن أن ََُم ط ُ ُود . ھذه اداد ِر ا آ ُ ََ

مُ ُوُس َس َرَة  ًََِ اداد . ِِل دُ٤  ٧إ   أ ُرُِو
 ُ تَ إذا َر طذه ا ُف ر َُُد أ وَف ،ِوَزَِ آ.  

ِ اِ ھذه ھ  اداد  ُِو َِا َُرَ٨ا  ١٣إ .

َِا رھذه ا ُأ" : َوُا ا ". ِا َِرا 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 26 - 

 ِا را ِ َا ُِِورظَ ِ  َس ذا ُسوُ  ُرِظُ ،ھذه َِ .

 ِرا  ا  َرن زات ان ھذه ا لُ ذا  ُرِظُو
ا لَ لَُ أن ُُِ  ،ُوِت . ا ُ ِا ََُرَُم اََُو

َة،: "اھذه ا   ِ زاٍت َُ َكُء،  –ُھ رن، اا
وا .ا نََُظن أو ِرُن ھذه ). ١٣." (ھذه اُ و

 ذا ا سوُ  ُرِظُ ،ِا رھذه ا   ِوُو  ا
  . ھ أَظُم ٍَء  ام

 رن، اذا ا ُنث؟ اا ُ دا َُِا ھ ُء، وا
 ِ ن راُبُِن اُِ  ٍنُدوِن إِ ُ أ ُُ ِ َََِ ن دأ ٌَ ُھَو

ُء ُھَو اُع ). ٦: ١١راِن (و إرُؤهُ  رء؟ ا رِن ا ذاو
ُ ُوُد ٌء  ٌِ ھذه اة، ووَف  َ ِب اِنِ  رّي أََا

 ُ ُلَ .نِراِا إ َِ را  ًَرأُ أ" :  َُُن ُھَو اا
ةَ ." ُرَ واُن ُُِوٍر ُ َرى دا طُ ُنرى، اٍُت أَِ

َِِر . مُِ ُء ر نا إ ُوُدَ ُ  . إ ُوُد ُ  مُِ ُنوا
.  

ء وان،  ت  رن ا َظمأ ھ َ ا ُس أنوُ ُوُلَ
 َدوِرِه إ ُوُدَ ذير، اٍء آَ إ ُوُدَ ً . ا آ ُ

 ُھ ِرُزھُھ ) .١ َوُھذه، ) ١٦، ٨: ٤ آ َ  ُفَِ د
 َتََِد إ وُنُ . ھذه ن ،ِويا  ورُُ َتََِد إ وُنُو

 َِِ وَھُر ھ ٍء . اَ َظُمأ ھ َا وِل أنَ ُسوُ ُمُ ذا
  . ام

 َب أن   ،ولَ َُدأَ إ ُسوُ" لَأ ًم َطرُأُر ًوأ
و رواِھِب ان ا .  َرُن، وأُ  َا أن  ُوُلَ ُ َب أََ و
وُِ أن ََم ذا، َد أن أََر ن  . أَظُم ٍء  ام
إ"آ ،َب ُول،  و رواِھِب اَِ وا دِ نو ،َََوا اَُ ".

 ٌّھ ُِو رواِھُب ا .وا وراَءھ دِ . مَُھد ِن ا ُوان إو
ََ َ ن ،َظما.  
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  اَلُ اِدي َر

  ُُوُد اِل

  )٧ - ٤: ُ١٣ورُوس ١(

ِح اِب اَ  أن  ،ُووس اورُ ن ر ِث
. ھذا، اذي ُھَو َوَھُر ا ا ھ وَھُر ُ "ُوَد اَِلِ "ََِن 

 َف رَُ أن ُط   رَأ  َف ا رَُ ُس أنوُ ِن َس . ُ و
 ِ  رىَُن أِأ و ُھ ُرُِ  ً َ ُُدُسوُح ا رَن ا إذا ُ أ ،ِ

ُُو ،نُ رھَن َك اُزة ُوُن ھذه ال اس َرة 
) ط٢٣، ٢٢: ٥ .( َ ط ا ُد  ،دادھذه ا  ُ أ  ھذا

ََُا ًل وأ ،دةَُا . َِرَف ا أن ذا أرد ُھَو  ن و دز
 ، أن ََِر ھذه اِل، واَِدةً َد اُرى، َُ  لُ 

 وَھِر ٌل ًل أ ط؛ َ ا .  

 ُس أنوُ ُِرُ ،ً أو"ََ َ ا ". ت ُھَِرُ َا َم أنُر
 ، ون ا" ُر" أي أ ،ٌََِر َ ا أن ُر إُ َ ا َ ِوُا َ

ُم  ،َِ وو َن  اَق واُرِ َُِم  َِ و ،ُروطَ ُرَ
  .َ ِ ََِِِ ارن

 َرأُ أن ،مُ" ُُقرَ َ ا." ا ُھذه ا  َ ا أن ُ ِو
 راِبِو ، ِشُ  ٌَ . ُلَو ،ٌَِو ،ٌََط ٌ ا

 اَُر . ََراً  ِوا ا  ٌوَدةُوَ مِھھذه ا ُ" ُُقرَ ".  

 ُُس أنوُ ُُول مُ" ُدُ  َا ". ُ رى ِم ا ا َطرٌَ أ
ٍَِِت أُرى، . إََدُ َوُس ُُر إ إِزاٍم َِر أ ٍِِن آَر

 دُا  رَُذ . اِ  ل ؛ُ ُ ذيص اِر ا بَ مَ  َت
 بُِ ن ِرَِ ًِوا ًزاإ.  

ھ ََِزةُ ارُ ا: "اَََ  ََُ ". ُ   أ  ھذا .

 ًِرا ًِطُرَك إ ٌَ ِد وَنُ ن ،زةِھذه ا ِد ذيُن ا
  .  ارَن وَل إَُم

 ،ً ُسوُ ُبُ ،مُ" َُِ  َُرًة و." اََُ تَ ُ ا 
ََُِ . ،رىٍُت أ" ًَِواَُ ُ ا".  
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 ُ ُطُرٍق طٌَ و ٌَِ ." اُ" َُُ  ُم ُولُ ُوُس،  
اُِل َ ارن    ،ٍََِوُر وَل َِر  ،ِل وَل 

. ھذا  أ ُن اِب إََ  ُ ".ُد اُ" م . ،ِر ارن

ظ َُرةُن إُِ  أ ھ ّ زةن ھذا ا ِر ٍت َُأو .

 ُس أنوُ ُرُِ ،نََزِن اََن ھ"َِِ  ُبط  َن ." ا إن
 ن ا وم ھذه اُد وَل َوُروَن واُوَُ ن ،مَُِ  

 م اََُم، أو طرَََُ ط واُُط نم، وُِذوا . ، د  ُ
 َِطر  وُرَُر ا ُُب أنط   ،قِ ٍل ُف رو

 ا.  

 ُوَ ًأ ھ ِ ا رل اِا ً ًَو" : ُظنَ  َُا
وء ن ." ا وعھذا ا ََِد ذيَص اا أن ،ِّو َُرةا و

 ،ن ََِظ ِِل طِء وِل اذن ُِم ا .  ِد وُنُ ل
 ُ" دَُرة اِذاُولُ." ا ُسوُ َب ،ِوا   زةن ھذه ا

 قّ "أنَ َرُح ل ،م َرُح  ِن ." اُو ِنَِن اھ
 َُ َءُون: اَ مُِ نذا َُِرؤ ر َرُح و  َتأ . و

ق  أن ن َرَح َ . َرَُب ُرؤِم َُون، ل ُم دَ ُون
َ واُرور دَُ وُد اَق  ِة اذن ُِم ر َرُ.  

َِ لُ ُلَ ء،"د َل ُوُس،  َرةُ " اِلُ ھذه اُ 
" ُروَرِة أََل ر ،َُِ ٍََن اَل اُوَ ُِّول،  ا

ِ◌ي أ طَُءَ لُ ُرُ وَن ." وَُ مُِ نذرى ا ُد أنرُ َت
ً، ودَ ُون، ُِ ُر اَرَن ن ُوِطم َِك . ُروَُِروُ دو

ھم رِِ َكَِ َِظَ أن ُط ،مُوِطُ ن.  

ُق ُلَ ء،" دَُ ُ َا " ا أن َ َل لَُق ا دَُ َ
 ُُِ ذيِص اص . اُُدراِت ا َنُِؤرى و ن ُنا  ُ ا

 ُ ُِ ذيء. "اَ لُ وُر ُ َرٍح ." اَ ِظُرَ َا أن  ھذا
 بُِ ن َل ِ ُنُِؤراهُ و  َق .ُ َب دُسُِر : "وَ ُ ا

ُ َُِر َ ِظُر َق ُ  " لَ ء، ا َك أنذ ُدِ َن
  . ُؤُِن ِ ورُو أن راهُ  ِة ن ُِبّ 
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" :  َُد دِم ھذه اِل اس َرة، َب ُوُس ُول ا
اُ اوُِّ ُھ إ أن اَص اذي ُِبُ ُ ُر ). ٨" (ُُط أداً 

  ھذه ا ◌ً ِرُف أن ُ  َل  َن، وأنِؤُ َو، وأنُر ن َُا
 ُ َرًةَُ  . ِِل ھذا ُھَوَُوُد اُو ، ن ُ ھذه ا  ل

 َ زة أنُِن ا ٌرَ ن ِِ ن ُرُص وھذا ا   
 ِِ . ھذه ، ھ ا  ا ُِن أنُ ُلِوھذه ا ،  َ أن 

 ن َُط أداً، ن  َ ن َُط أداً  ا .  ُلَ ُُط أو ُن
واذن ُِم ُ ُوَن داً  اُوُوِل إ ، وَُل  أن ُِّب،

 ھذا اوع ن ا، ون ھذه ا ا ُ ُ َھ وَه 
  .ارَن ن ِ، ھذه ا ن َُط أداً 

  

َ ر لُ اَا  

َرَ ٌ ََ  

  )٧ - ٤: ُ١٣ورُوس ١(

 َََح اإ إن َ ن ٌرظَ  َس َ ََا أن ُرُِ مظَا ِ
 اَُر، اَََُدة، واُو  َ ھذا اح  ا ُ ِوَو ،

 ھ . َر وظ  َا ن ، ھ ھذه ا و وِن بِو
 َلد .  

اس َرة َ ُِك ُلَِ  ال اُ ُر  ھذه اِلُ 
آ َ ن . ُُ ا و رِل اِن ا ِذُج ٍَطَِ ل ھ

 وَھِرِه، ُھو  ،ذيُِروِح ذاَك ا َُِ ٍصَ ِة ن . د
 رُ ا ًَ رَة َسُص ا  ، ھ ا ن ا ُرَُُف و

َ رَ  ٌم ر ھذه ا أن  ً وَلا ُط.  

  ون ،وازنا لَُ ِِو ُسوُ وُلُ روَن اِورَُم اَ د إ
ِوَل ذا َوُر  . َوَ َوٌرِ د ُُ َُو ُر . َِ

ِا ذا ات، أو ا ذَوُر ُھَو اِس، ھذا اَظِم اُ . َز دو
اُورِوَن اََ أنُ وُس م ُْن َ ُس َور اة اذي َت 

  ). ١٣ :ُ٥و ١(ََوُر ُم َوَُ، وواََُم ُوُس رأَُم 
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 وھ ، َدًةدَ َرة ءَو اُِدَُ َغ" ن ِرفَُ
وِ ". ََُوِرهِ  ُ ،َوِرِهِ ن ًِرَُ ِِ ٌر وُنُ د" لَُ
. نَِ وَر أو رََز َدوَر ِِد إَرَف ن َوِِِ ا" اَِور

ل اوَن ھذه اُدُر د ،آ  ن ُرُ َرَة ا َس
 ًَ لََِن ھذه ا ركَُم اِف او َدًة َ َُرةوُن ھذه اُ .

وَح اُُدَس  َك،  را ن َكَِ  ِن ا وعَك ھذا ا َن ْن
وَف . نَ َك َ َوُر َوَل ذاِكَ ََُُر َُ  ًل اواُزِن 

 ًَُِ ًزاَرَ وراً أوَِ َكد ن ،مِل أھِل ھذا اَِ ن ًَُ ُرََُ
 َُو َكُ وُرَ . َرفَك إِ َوَرِ ن ورِِرَف اَُ وُنُو

َس اُ اَ اُُم  أ د َِك  ُهُ.  

ََُظٌ أُرى ن ھذا اُُود ن اِل، ُُِن أن ُوَن أن ھذه 
 ً ِدا ً ُر أوََُ  ،ِر ٍََِطِر  ُرَُ لٌَِر . ا  إ

ِدا ٍَ ن ِر .ھذ ول أنَا ِِ ،ً ُر ًِر ه ا
ُروطَ ُر ً ِدا  ،دَ ٍَِ .   ً بُِ د

 ، َِِ ولَك اِ ،ِن "آُ  ٍ َِ ُر َك َ إن
ٍء َُُ أو ُو َُُس ُھَك أي َ . َ َك ھ ُدوِن ُُروط. أداِكَ 

َل أي . ھذه اَُ . ٌِ  أوُف ن  كَ   أن ِو
 ِ َك ُِأ  ،ُُُو أو َُُ ٍءَ ". 

 َدَ  ِا َ ا ن ،ُروٌط ُھَو  ََِ ُدُث  ِ ُرًَة ا
 ٌ اداء َِ . ٍُُروطِ وَنَُ ذيل اطن ا ُروُنََك اد . ُھ

 ،َِّ أو ََِ ٍلِ مِط ُھلُوُل ا"  ًداَ وًىَُ ُم  إذا
ُل ن ھذا ُِ ". َم، وم ُُوا  أِ ل، دھ َُرُُِ م

ُم  َوَو ُذوا ھذا ار َل ھذا   ،ن ُرونُ  لطا
ُوَن ن ِ اُُوَع اَُِل؟ إذا   مُ ُوَن أِر َف ،وعُُا
إَََدِت إرأَةٌ ُ و ٌَن َزو ،ِط ب ُِن أداِ ا ،ِّد 

 َ ، ُظن"  ِدَرًة ْدُم أ و ذا ؟ُ ُتَو أ ذا ُت؟ِرَ و ذا
  ُِن اداء؟ ھل ََظل َزوُِ ؟

َِ َُطُ ٍوُر   ،َِِن َزو وٌبُ ٌُل أَُد َرََوإذا إ
ن،  ظ َُدأ د ،ِزلَِت اِرتُ "إَِ و ذا  و ذا ؟
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 َزو َظلَ ِزل؟ ھلِت ا رو  ًِدرا ْدُم أُت وِرَ
  ُِ؟

 ً َزًة ُروُِ ت إذا إ ،ً ِدا ٌََُِ راً، ھذه اوأ
 ًِِدا . ِا دا  ذه ا َِدُر اُھَو ا َ ن ط ط ذا ،

ن ھذه ا َرَُ ُدَرة أنا د.  

  

  ١٣اح 

  اَل اذي  ُُط أداً 

  )ُ١٣ورُوس ١(

ُول اُو إ أھِل ُورُوس،    رُس اوُ ََرأُوَن ر ََ
 ِ َح اإ أن ،َِا ظَ واُُو ن أن ُدوا  ُن أنُِ ھذا

 ِ  ُسوُ َ ل اِا لُ ًِ ً ُرو ً وَنُ
ً، اَُِ اُو ا ت َُِ اق ُ . ورُوس  ان

ِ . ،م ِء، أ ء، إدرِ ق؟ِِب ھذا اُ  ً َن ذا
داً . ُ ،ِل ھذا َن ُ ِب إِِمَ ذا دُ ًَ ُھمطأ 

 ،د َم  رن ھذه ا ُوا َرِت اا  ُِذه ا
 ھذه ا طُ َن ،نرِر ا وَل َوُرَََو َود ا أن

إ َُِ ًِ ًَمِ ".  

 ِد ت ذيخ اا ََُِ ُسوُ ََ ،سِِح اا 
أ ََِزو َ ٌَ . ذه ِ َوُُس اوُ لَ ِبُ  ُ ُظوا أِ

 َِخ اِط وا ،ِِ َ َوا ، ُد ا ،ُا . لُ
 ََِ ٍبد ِخا وَرد ،َُا ،ِ َدِأ ا  ٌَِ ِ ََِِ  

ِ ن ِطا. 

 اِح ادس، ُوا ُُوَن ُم  ،ًَل ُوُس 
د،  دُا لََك اِب ذُ " وَنَُُ  ذا ِرّي؟َ وَنَُُظ  ذا

] إن َن ھذا ُُِظ َ َدِة اَ  دُ َِورُوس؟[ّي، َرِ 

اِ) ٧: ُ٦ورُوس ١( ذا وراَء ا   ُ رون، ا  .

َِِ   ُُبط و . َُِِ ً ُد ًِ ًَ وُنُُ آ ََُ
  .اَض ِ ِم َدُ َِورُوس ِم َِِم
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د ن ازواج  اِح  دُم اُروَح ا أن ِ كَ   ِ
آ   َن َِد . ا زواِجِل اِ َظِمُ ُد دُُب اُھَو ا و

ِن؟ اؤُا . ِ ُلِا لُھَو ا و َِھ ا ،آ ُ  ؟
 ٍَِ ٌَ اِح اِث رَ  دُ.  

اِمُ : "دُ َ وُس ََُِ أِل  ُذ َِوِن، َب ُولُ 
َ َا نو ُُ) ".وس ١ُورُ١: ٨ ( َُ د ذيُد ا دُا لا

  ْنُ م ُسوُ َل ھذاُ أن َِطَن ا واِب أم ن ا َن إذا  ُق
ِ؛ م ُِب أَك اَف اذي َُظن أن . ام ا ھ َُِت ا

 َُت  أ َِدَر َفََخ اوُع اُ بَد أ ٌ؟ط من ھذا ا ََكأ
 ِِ . َِدر ًَ ُ ُِ ل ؟ِن أ من ا ٍن ن  أن  

وح ن ِل  رِت ادواِھَب و ُُِ ِت اا 
  َدة دَُا َُُوُ طُ د ،ًدا دُ ََِ ٌد دَُ  َََدأُ ا ،ا

ُ ھَ ت ُ. ١٢اِح  و رُت اَدواِھُب وا ل ،َتَِك أ
 ُِر اِء ارَن ُِ . ِن أكَ  ِو رواِھُب اھذه ا َطُ

ُب َك أن َِ ١٤ اح . اد و ُ  ُلُِوُم اَا ،
ةً  ر َنَن أر رَوٌر أُذ ،دا  نرَء اُح . اھذا ا

 ِِ نُھَورا َِد وَل َوُر ا ن ا ِ.  

 َِح اَق إط ُرأ د )١٥(ُد ا ، . د
َمُ إَل َوِت وُ َِوع ا اذي َََك، اطُق ُھَو أََ َُك 

َن اروَن   َ ب رِل ا  َض صأنَك اِر ذن إ .

َن  ِدوة اَدِة اَُ ِلن أ ِدا ِ ُروُح ِ ط ھ ُ َوا
؛ ھذا أُ ًوَذٌج ٌَل ن ال ١٦اَُن  أُورم  اح 

ِ آ  اح    ُدوُ ذيم ا١٣ا.  

رَر ھذه اَ  لِ َدة دُ ُوٌلُ مُد ،ِِ نِورُا إ
دة دَُ . َِ  دِل اَِِ  ا َُ ُسوُ ُِ د

ُ اح   ن َِِ اواِھِب : "َِ ُ١٢ورُوس، ود َدأ وأ
 َ ،وةا أ و رُوا،اَ ُد أنُت أُرَ " ً ُرو ًوُ َكذ ُم دُ

وِح اُُدِس، ارُب اذي َِِِ ًَِ . ُ ُُم رِل ا ِبِ 
 َُوأو آ  ت ،ََِووا ،َِِا ،َِا  ٍص لُ ُنُ
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 لُ لا َُُوس وورُ ِ  لِمُ . اظَُح اذا ا
ال اُِل ُل اِل . ن ا ُھَو ُب ار إ أھِل ُورُوس

ِن ا ا رِح اھذا ا  ُُده وسُورُ ِ .  

  

ا ِر رلُ اَا 

َُن اُ  

  )٥ - ١: ُ١٤ورُوس ١(

داً وُوَع وِھَِ ا١٤ِ اح  دُ ُسوُ ُُِ ، .

 دُ  ،ُس ھذهوُ ل ورِر ا  وعُوَذا ا ُوَن َ د
 طرا  َ ُتَطأ د مُ َُو ا َا ُوا إَِ أن

ا ذَر ُ وُس ا رن ھذه ا رَ ِح اا  َ .

  َم ا ُ َِا ت ھَ نَوَم ا  َمُُ ا 
ِ اُُ َم  وَم ان . ُوُس ُھ  ِرَِِ إ اُورِن

ة، ن ا وُُ  ُ ت َكِن، و ِ ِن َِ ُم ذيُھَو ا ِ
ًَ إ آذاِن اس وُ ت ِل . (اوُل ٢٨: ٢١٨، ١٧: ٢؛ أ(  

 ِر ،حھذا ا  ُھ ِا َِوِھَ ن َُ ُسوُ َدأ
َُِ اَذُوَرةُ  َرَة . اَس ِل  ن ن ََُم َُ  ٍمُ 

ٌَ إ آذاِن ِ وَس إ آذاِن اس وُ ،حھذا ا  ًة ر .  

" َُ ٌدَس أ ْن  لَ َسُم اَُ  ٍنِ ُم ذيا ن .

 ُُم رار وس ١." (وُورُ٢: ١٤(  

  وُنَُ د  ،وُ طأ َ ُس أن دُب اا ُرُِ
 ،ُ ُر َُ    َرَُ ن وىُ ٌَ د وُنُدة، وِ ِ َرِة

وُِل ا ن ِ َمأ ُ ُر َُ    را ِ . َن ذا
 ًوُ ًدا ِ ُب . ٍمَرَِ ب رِر اَ إ َِ أن   َُ داُود

َن دى داُود أرََ آف ھن، م ُن دم أي ). ٢: ١٠٠زُور (
ٍَل إ أن َُُوا  َواَطٍ أدواٍت ُوََ ، داُود ِ َِِدِة 

 )ر ١٥: ٢٣أ .(  

 َُس  أ ُِ ،رَ ُح اا  ُمََُ ا طرن ا
اَ ُوَن  وِھَِ اِ ھذه، وَ  أن وَ اُ أن 
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َ ُواَ . أي ،ِدِإ ًَوِھ َرََُ  أن َ َوِھَھذه ا َو
 أن و ،ٌّص ُرو ُ وأ وُزھُ ذيص اِن اإ َ ِدا رھُنُ

إن َن أي ن اواِھب ا . اذن م َُوا ََ ُھم َُر ُروِن
 ًَوِھ َرََُ أن َ رََ ح اا  ولُ رُس اوُ َرھََذ

 َُ  دِةإ وا ََوِھ وُنُ ،نؤُا َ ِدا رِھُن . أن ِرَد إ
َُ ُُم اس،: "ن ُم َُ ٍَُِم  ،ََب ُوُس ُول  ن نو "

ِ ُھوَ ." ُِن، رض، وِزَ: "وُھَك ُث  ذا   َكذ
ھم وُُم وُِ دِف ِِ إ ِِ ُ ُم ِِ ن ذيص اا .

 ِن اُ ء ھا لُ ھو أن و رواِھِب اھَدَف ھذه ا أن و
ُوة ُھَو أَظُم ن مُ )٢٦: ُ١٤ورُوس ١( ا َُوِھ َِد ذي ،
ِ.  

 د ُ ُب أُ د ،ِا ردد اا  ًِوا ًر ُسوُ ُم دُ
 َُ ِ ُ  ،ولُ ٍنِِ ٌدُم أ . ،ُ  ذيَص اا نو

ا ِ َوُ ،ِِ ُ ُم ِِ ن ذيُص اُُب . وا ذا
 ُوُ ًِ أن : "س َو نو ِ وَنُ مََُ ُد أنأُر إ

ُوا  . َََُل ا  َمَر إذا إ ِ ُمََ ن ِ َظُمأ ُ  ن ن
 ًُ ".  

و ھ أ رواِھِب اا لُ ن َدَا د أندُظوا اِ َل ْن
 ًُ ُا .  ِ ما م إذا ،ِ وُُس اوُ ِم ِبََِ

نُ ل  ُدُث . ا، أو  اَ ، أن ُوَن ُھَك َُرِمٌ 
ِِ ََا ََ أن َ َِا .  

  

  اَلُ اِس َر

" ََِ ٍبِرَو ٍ"  

  )٢٢ - ٦: ُ١٤ورُوس ١(

 َُِ د ِا َِوِھَ ََِرُ ن ة دِِ ولُ رُس اوُ ُر ذَُ
 ً َُا . د ،َوِھَھذه ا ََِرَُِ َد أِوا ،ًَرُ ،َُو

 ً ِدََا لُ َُِ :وُ أن َ  ث ِن أوََدِ ن رََك أَن ُھ
ُدُث  إٍِع َُن، وَ أن ري ھذه ادت واَِدًة َِو 
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إن ارُ ََو ِ ًَن . اُرى، وَ أن وَر ارِ ََُرار
َُ أن َ عُِر اُ ن لُ . َُِ ط  ٍََر ُدوِن

ِذه ا ُم ذيول. اُ رُس اوُ َِ ُولَ ُرَ ٌروھذا أ.  

ُ ُبُ ٦ ادد  ُظوا أِ ،" : مُُت إِ وة إنا ن أ
 ِ ٍن أو  م إَُُْم أ م إنَُُذا أ ٍَِ ًََُ ٍة أو وُُِ ٍم أوِ

ٍَِم آَر، َ أن ُوَن ُھَك إٌن، أو وٌظ أو ٌم َِ " ٍم؟
  ." ُوِ ُ ُُ و ، ِ  أَُِم

ً إن م ُُطوا ِِن ً "، ُ٩م َُِ  ادد  م أُذا أھ
ُم ُوُوَن َََُوَن  اَواءَُُم ََف ُرَ   ؟ِ َمُُ  َب ." ُف

أي ." (ذ  رٌء ل ھذا ََُِل َُھَرًة ََرةً : "ُوُس  ٍن آر
 ) ١٢: ُ٣ورُوس ٢)  ( َ إداَم ٍت َِ ام

 ُ ،ِا َِوِھَ ُق ولَُس اوُ ُِ" : واُعَك أُھ ُر
 ًَ ِ  ٌءَ َسم وا  َدُدھ ٍت ھذاُ . ِرُفأ  ُتُ ن

 ًدي َِمُ أََُوا ًَِِم أَََُد ا وُنُأ ََِة ا ُو) ".وس ١ُورُ
١١، ١٠: ١٤ ( ْم اَ م نن؟ُا ِمَ َف ،َ(  

و، أطُُوا ِل " رواِھِب اَِ وُروَنَُ ُك إذ إ ً م أُذا أھ
ُ إن . ذَك ن مُ ٍِِن َُلَُ َِ رِمَ . ُِن اَ أن زداُدوا 

 ذِ  وأ َُ ُروَ ٍن◌ِِلِ َُُت أُرََ ِ َوُ ُھَو إذاً، . ھ 
 ًھِن أ ذ َُوِح وأ ر َُأ . ًھِن أ ذ ُلوِح وأَُر ر ُلأَُر ".

)١٥ - ١٢(  

  ُدُ وُن َوداً  َدِع َِك، ذا  ُس أوُ ُمَُ
 َُ َك أن ،ِھرة ظرَت ھذه اَََت إأ َُ  ،َر ًَط َ

 ًأ ً َ . ددا  َِر اإط وَع إُوُد اُ مُ١٩و ١٨ :

ون ٍَ  أُرُد أن . أُُر إ إ أََمُ ٍَِ أََر ن َُِم"
َن أً أََر ن ََرة ِآِف أََم َس ٍَِت ِِذھَِ  أََُم آَرِ 

  ."ِ ٍََِِلٍ◌ن

ُُِ  اِدَد ِ ُھَو أ ُ اُ ،َل اَ ِ أن 
 ً ََُا َُِ د ُدُث  لُ ،َُ .  َُو ُدرُ  ُص َُ مُ

وُوا أوداً  أذھُِم ل ُوُوا أوداً  أ اوة َ ُ "، ٢٠ادد 
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  اذھِن ُوُوا ِن. ارّ  ُروا ." وأَ م أنُ ،رىٍُت أَِِ
ھذا  أ ُن اَل أن ُوُوا َِذَن َض اء، . وُُوا

 َُ أن   ،مَُِوم وُِراَء  ًنوأطرِ نِدُِوا إو .  نو
دُ وُس ھؤء اُورِن . أُوا ُِ م: ُو ٍُُل أِ ُھوَ 

" ًل" أط ودد اِث واِح اا   . ن ِا َِرا 
ِ ا  ادد  وأن١٣ َ ُ ِل أِ َم ،  ُطُر ًِ َ

ُو طا . ًٌل ُروم أطُ ن أورُء اُر ھُؤُِ ،ِ ِة ا رو ،وُھ
 ً رو .  

ا  َن ٌء  

 اداِد ا ِِن ھذا اح، ُوَُد َط ٌو ََِدٍل، 
 ن ا َءا ََُا  ن . ِم ُ ول أَا دَ ُس إوُ ذَھُبو

ا  َم رأَِة أنا  ِرا .  ُِرا ُ َِا ُدُِ د
 داِد اِم ھذه ا.  

 د َدَرَت  ُروَن أ َُُِد اَ ،وسُورُ  ِزلِس اِ 
ل ُِوَن ُلُ م ِ ٍب َُِل ار ن  َدةُ  رء واِل ا

و أن اَء ُنَُ  وى ََُدن داً ُ .  ًِرَِ اِع
وُن . راِت َِك ام، ت اُء َر ِدراٍت  ِم ام

 َ رَنِرَُضَا نِِ .ما  ن نََُن أزواَ ًأ نُو .

ُنُ نُ ِدَن أزواُن ن   ،ً وَ◌ِه أو ُمِ ًَُ وُن ھذاُ د
ُر اَم اِل أِ ُن أن .  ٍَِن اُرَِ إ اِ اُرى َُ ھذا

  . رَن إ أن ََِن إ اِزل  طرََن ا ِ أزواِِنَ ظِ 

، أطُ وُس ٍت ن اء اواَُ َن ١١ اح 
َا  َن  أو .  ِمن ا َءا ً طَ َْ م ُأ  ھذا

ا .ُ َُُ َن  ل َأردَن طر ا ِوا ، ُنَُرَرَ ُس ُھَوو
، ن ٍَِ إ أُرى ُ رَِ اع ِ  اِزل،  نِِأزوا 

ُول راً  رُس اوُ َُرهََذي إُر اا.  
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  اَلُ اِدس َر

  "َُن ُلَ ٍء ُِن"

    )٣٦ - ٢٦: ُ١٤ورُوس ١(

ُص ُوُس  َُ  اح  َُ ،ًَدداَ رَ دھذه ا 
ا ِر را . َ َِر اد، وذدَ ٍقُ ِا َ َِ ََ وََو 

ًة، ون و َق وأرُت، اوُوع ا ذا اح  ر َرَة
ةً  ر َنَن أر رَوٌر أُذ . ،َا َُِ د ُ وُع ُھَو أُوَھذا ا

ا لُ ِنُِ ن أوَُِل ا َلَُ أن َ ءا لُ .  

ٌق ن َف  َ اُؤَن  َُ ٌم ًُھَو أ ِِ ُص َُو
َا َُِ د ُدواُ َت . أنُ ن  ُدوُ َرٍة  ُش

 ،ٍََُِ ٍ  ٍة ر لُ ًوَُُر أ َ رَتَ ذا ،سِ ة د
. وَف َدِھُش ن وِن ھذه اس  أٌل  ٌََُِداً  اَدةِ 

 ،ًُِ ددَد اَت ا َك ِرْض أَإ" ِن ھذه ا أي ُا س ھ
 َُ طر ََِد ِ؟ د " اوَم اا ُف أنَِ وَف

 ِ ُ  َس أ د َن ،دةِِن ا ِِ وُعُ ُهطذي أا
ب"أو " اِراك،" ردة ا ". ن ُلھذا ا َِدا  ُِر إُا َُطَا

ُھَو امُ اَُر  ًُ اِد ادد ن َف   َري، 
  .اِ أن ُدَ 

  ِرُكُ ِدئ اَض ا ُظواِ ،زَوُُص ھذا ا َُ ََ
ِدَئ ِذي دء، َ أن ُوَن ُھَك َُر . ٣٦إ  ُ٢٦وُس ن ادد 

ن ا ٍص لُ ننرِ . لُ ِرَكُ أن َ ،ً َُِ د
 َد   ِ ٍدِوا–  ََر ن، أوِ ،نم، إ ،ورُز)٢٦ .( ُم

ُم َُُو َوَواُِظو اَ  ،َِ أن  ُِد أَن أذَء، اِا ُُب أن
 ُ َن، أيِردَُ َكذ واُُو َ ن أوَل إ ،َرِدِهُِ ٍدِوا ٢٩(ل .( 

ُوُم ان أو ا ِذ أدواِرھم ُ َرَِ ا، إذا أَُِن أٌر 
ٍَِص آر، َ أن َُت اََُمُ، وأن دَع ارَن ُِرُون 

)٣٠ .( ٍدِوا لُ َء إذا ،َرةُ ھِت ا وإن ،ِ ِرَكُ د أنُرُ ٍر
ُوَن  وَن و زو َُُم ا ،ور د ِما ََُر ٍِدوا لُ دى

  .وَُون
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 ًِم  ِ رَا َُِر اََُ  ًُِ ًراُس أوُ ُفَِ
را" وَھذا َ . ُ فِ  اوم دا  " أوSeminar مَِو ،

رة  ا ِت اُا  أو ،ُِت ارا دا  َكذ  ُزرا
وف، وُوُن  ا  َرٍة ِب طداُد اوُن أُ ُث ،َرة َطوَا

ُب َوُھوِن طت. اُوَ ًدرا ُرُِوُن اُ ُذُ ٍذ لو ،
ف َم اأ ُ ع دوا َُ ذيا ِ ََُِِم، ود  ُُر . َدوَرهََُ

رَُ ھ اَر  ًَِِم اطب، ن ُھَك ََُ وُل طھذه ا .

ُذ أ َُُِ ُسوُ َن  د ُھَود َدأ، ھذا َب ھذه د ،م َ
  .اداد اد ر

  ٍدوا لُِ وم؟ ھلا ً ُِ َُِ د ُووُن اُ َف
ُِرَ ُُ ارن؟ إن َُت َ إ ٍ ُث َُطُق ھذه اِدئ، 

 واِءأ  ُشَ وَف َرٍةَ ٍَوُ  َُر ِ . ُشَُ وَفو
 د ُأ ً ِ ،ً َِ َك ب را ٍَُر أم، أو أ ور، أوُز ن

َرُا َُُر َك وُنُ وَف ،ً ُدا َُِ . َك َطُ م ن إنو
 ُُرُ ٍََر ،َُر ن  وَوَزَِك أيَ ٍء  أ ِ ِرَك◌ُِت .

 َِ ٍد أنِوا لُ  َ ،َدةا  ُبرھذا ا ََ  نو
 أ  ََِرُا ََُر ٍدِوا لُ وَتُ أن َر، وُ د ٍءَ

 ِ . ََِرُ َُُر سدى ا وُنُ ،َدةِ ََِّب ارھذا ا 
  .اِھِم، وھذه اواِھُب وَف ُو وزَدِھرُ و

: ١٠(ھذا ٌم ِِ ٌَُِدة ا م اُم   ِر اراِن 

٢٥ - ٢١.(  

إن ًُ ن ھذن اَطَن اَذن ُِرا َِف َ أن َُد، 
ُ ُھَو أ . د َدأٌ ََُرك  َدُ َ ُِ َُِ ؤَن ھذا اَدأ

 ُُِ َف رىو ،ً ُ َرَِ وَن أنُ أن َ ُن، ھَدرَآ
 ُوَنَ نذَن ارَن اِؤُِرَك اُو ً ُ َِ أن.  

ذَھُب إ ذا ً؟َ ًؤاُ ََكأن أ ِ ؟  ھلا
ُؤُوَن َُروَن ُُروَن ا ،َب َ ُوَن  ِن 

ِْظ  ھذن اَطَن، أن  ذَھُب َُظُم اُؤن ن أِِ . اع
ب َل أن  رن ا ُُذوهُ َن أنؤُِن اَطَُم ھذان اَُ ،ا إ
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ا وا إُذَھعِ . أن َ ،َدةِر اِن إ ًزءا وَنُُِ دو
ُِظَن ُم  ًرض  ا وال "ُوَن ھَدُُم، 

ََا ".  

 َِ ُرََُ ُووس اُورُ ن رَ ِا رح اا أن مُر
 ُِح اإ َُن أر حھذا ا  ََد ادا نو ،

ول اُ رُس اوُ ِت  ُُدهِ" :نُ ٍءَ لُ نُِ".  

  

  اَلُ اَ ِر

   ُھَو الُ؟

  )٤ - ١: ُ١٥ورُوس ١(

 َوَط ،ًَوور ً ،ززِرُئ اا َك أَُطأ ِرْض أََِ َك ُت
ؤال ھذا ا  َكَوا َُب ل؟: "أنُھَو ا  " ُتََط ْر أ و

َك أن ُرَِق واََك ُ ؤا ِِض ات ن أداِد اِِب 
س د؟. اؤاُ  ُبُ َتُ َف  

 َُوا إُُِ ن ََُُذهُ وُر وُعُ َف   ٍ ُوأ ٍََ لُ
 ،ً أن َدأَ ). ١٥: َ١٦رُس (ارض  دَ َظُا َُ ورُ ذَإذا أ

ِد ن َو ِِرُف  ُھَو   ، ةطُا ورُذه ا ََط
  . الُ 

 ُف لول، ھذا اُ رُس اوُ ِبََِ وعُ ن نَ ن
ُولُ . ا ُسوُ َب" ِل َوةا َم أُُ رََُت ...وأ َا أن

ِث َب اُُب... ن أِل ط َب اُُب وِم اا  َم ُ وأ ".

 "ھذا ُھَو اواُب ا ُ اؤال، ). ٤، ٣، ١: ُ١٥ورُوس ١(
 ِر اُورُون أ ُد َء " َو اُل؟ھُ  رُس ھذه اوُ َدأ

 َوع اُ م إَُ ً ِرَف  أن  ً ُ َن ،ُوسورُ إ
 ًُوَ ُهرَز ). ٢، ١: ٢(وإ ُ ِرھم أِذَ  رَم ھذه ا دو
  . ً وَ َ ًُُو

ُ َِ ُِب ال ارَ، إلُ  َت أَََق وإ ھل
 ،َُول إُ را  َوُ َب د د؟ن ا ً ُر أھَُھَو أ َِا
 َ ن اِث واوات اَ  ِِف إ وا َص 
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ُُ َوِع ُوُع  ا  ِِن إ رف ارض، وا
ُل ال . ار اذي ُ َُوع ُ ًَن إِو ٍ نَ نو

 ودة ا واوات اِن  طَُ  ٍتإ ََُأر ،َرا
 ًُروَن إِو ٌَ َ ،ِِ ن ُور  اَوع اُُا  طَُ

ذا ظ ھذا اُُوع اُر ن ِة ُوع ذا . اذي ُ َُوع
ِب  ُ َِ ،دن ا ًدا أھم ُُر اََُ ذاو  ، ھن ا درا

  َرِة ة ُوع ا اُو ، أي ال؟

ر واُب اوِع اَُُل ھذا اِ ُ ُھَو أ ِھذه ا  ُ
ِ ِلن أ  وتَن ا َموُع وُ َت ،دِواُر . ا واُبَا

اواِِ ُھَو أِ َُل ھذا اُوِع اواِد، َرَھَن ُوُع اَُ اََة 
َظر اا َر أو ُوطا ھ ا ،َ دَن اذَك اأُو َُ ِ ن 

ِم  ووا أوُ َؤُوت، وَِة واَا ُظروا إ أن َ ل ُونِؤُ
  .َِِش ِم  ھذا ام

 ِرَد او ،ُووس اُورُ ن رَ سِِح اا 
 َُِوُت و َل ُھَوا ن وٍحُُوِ  ِ َِ ُُسوُ َز ر ،وع اُ

 َِ ال  ا َََك ا  َزرا– َوع اُ َُِ . د
  ، ٍِد  ٍَطر ًراِظُ ،ِ ًوُ ًددا َنَو ًَِ َب

َك و وع اُ َُ ََُ أن ِ.  ن مظِح اھذا ا 
َر ن اَر، وُظُِر  أن ُھَك  ول اُ رُس اوُ َُر ،ددَِد اا

  .ةٌ َد اَوت، وةٌ َد اَر

ُ ل وِم أٍد ِ َُِ أُع ُوع اَُ ً ُدوهُ، َُِوَن 
 ِ ا َك ا لِق اِ ن َ– وتن ا َم وَع اُ أن .

ُلُ، اذن ُوا ُ ًوداً، وَم  رَر ا  ذا َتَءَق و ھل
 ِوم ان ا مَِد) ِتوم ) ا وع، أيُُا  ِل ووِم اا إ

 ُرى أ وف ،ٍن ََِ رأَت د؟ إذاد اداً اوَن أُدَ  ت"م ."

 َُ وعُُن ا ُل ووُم ا" ّب روم ا " ھذا ُھَو ن ،لُ رِل اَِ ن
ُل وِم أٍد ِ َُِ اُ . اوُم اذي َم ُ ِوُع ن اوت

  ،وع اُ َِ ٌلَِدة، ُھَو إ ،وعُُن ا ل ووِم اا  ُ
 دِة اوا َِِ َطُا ََِرَھَن اوُع وُ َنأ.  
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 ُھَو أنُ ََ وع   روَھُر ھذه ا ،ِن ا ُسوُ َُِ 
 َزة اُِن ا َُ ٌوَرةُوَذٌج وُ ،ٌنرھُ ،ٌة وُُ ھ ا ُ أ ،َوُ

 لُ ِ ط ٌَِر ٌَ َكوُن ُھُ ،ًَِ وع اُ ِء َد
ََِِب ُوُس، ھذه اُزة اظ د . اُؤن، اء واوات

وع اُ َِِ  َِنُوأ َُُّك، وَ ُدوِن أد ترَھ.  

 ُ َت دِ ِلن أ وِتن ا َمةُ . وُع و ر ُر اا
ھ أ ُد َت ُوُع  اب، و ُ َ إِ ) الُ (

ط ِب رَ◌َِبُن ا ُهَذي إب اِا لُ دوب اا .

ِا َُدا وأر ُ َرَس ،طرذه ا . ن ًأ ُ َر دو
ِِ ا ،ِد َت ُوُع  اب  . ول إُ را  وُ ُرُ

ُ ُھَو .  ھذا ھ ا"اِب وُوُل،  ل أ ، َُن أ  َس أ
ط ط، ل  أََ وأرََل إُ َُوَت رةً ن ط، وَس ن

 ًم أا طَ ن١." (و َوُ٢، ١: ٢.(  

 ً ِ ُقََِك، و ًَ َوِت اَِ َكَإ َُ د
ُوَن َََُك، ُوُن د َدََت إ اص اذي ن أِل  َِِت 

  ). ٢٤: ُ٢طُرس ١؛ ٢١: ُ٥ورُوس ٢؛ ٥٣إء (اُ وَم 

 ََرَُا  ِوُا راف"اِِن "إَ ن ٌَ رُ ٌ ھ ،
ن ُھَ ِوُ" :لِْوُل اَ ". أن ً ِر  ِرَفَ ن"لُِوَل ا " أو

 َ َِقواُ أن . ُددُد اا ِ   ذيا ھذا ُھَو ا 
 وع اُ رافِ١(ا وُوت ). ٦ - ١: ٤َ  ُظُر إ ََ

   َ َِقواُ ل، وأنُِوَل ا َك أنُ ُأ ،وع اُ َِو
وع ا وِتَ  .  

ُر اِ إُء َف َِرُف أنُ وَع ا َت ن أِل 
ط . ًِ ُءَب إ" : ِِطر ٍد إوا لُ ِ ،ََ ٍمَََ ُ .

َِ َمإ ِ َو ب رء ." (وا٦: ٥٣إ .(  

 وِھ ،ِس ا َِدُد وَدأُ ھذا ا"َ ل أوُ ". ُل لّ "أوُ "

 ِر اا ُر إُ ددن ھذا ا ًدا َرَدَ د   ٍص لُ أن ،
 ا ِِِب طر .  ُل  د" ّلُ " دد، ھلن ھذا ا ُوا

  َُِر أَ َُك أَت أً؟
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 و" "  ة أن ر ُر اا دد ھھذا ا  رةا
 َآ وع اُ  َو ً ُن طَك . و  ُنِؤُ ھل

ارة ن ھذا ادد؟ دََ ُل ََك، " اَُ"َوٌل ذه 
ن ھذا ادد اظم ن ِر " ُ و" :ُِن، ن اَن

ِ أنُ وَع َت ن أِل  دا َِِ ِرُفَ وُنُ ،ءإط.  

  إُح ا َِِ اِب ادس

ُم اُح اِس َر ن ُورُوس اُو ُِِ ن 
ِا . َِا ول أنُ رُس اوُ  ُرِظُ ،حھذا ا –  َسو

أُ ھ زٌء –  ط َ ا ،ل أِ ً اُؤن اوات  ز
ذا َدأُ ھذا . ن ال اذي رَز ُ ِوُس د َء إُ ورُوس

ُُم أ اوة ِل اذي َرُُم ِ وَُُِوهُ "اح َول،  رَُوأ
 ِ وَنُُوَم. وُُرَ ٍم ُروَن أَيُذ مُُ ون إنَُُ ًأ ِو  إ ِ

 ًَ مُد أ مُُ وس ١. (إذاُورُ٢ - ١: ١٥.(  

 ِ رَز ذيل اا  ُسوُ ُزرُ مُ" :  مُُت إَ 
ل َُُِ  أ أً أن ا ََت ن أِل ط َب اُُب وا .

 َُم   اوِم  َِن وأُد ُ ُبوأَُب ا ِث وس ١." (اُورُ٣: ١٥ ،
٤(  

وُت وع ا وَُ َُوع : اُل ُھَو واَ ِن
دة . اِوا ٌَ ط َل ُھَوا ُروَن أنَُد اََِ–  َا أن

ط ِلن أ َت .َإ َُ د ،وع اُ وُت  ،ِ 
 َِا ذه ا َإ َُ د ،وع اُ ََ نران، وُا
اظ ن ِِق ال،  اِرَ  ا، اذي طُ أن 
ََو َوَُ د ء اا لُ َلَوَن وُ أن  َِطُ  .

 َلھِن اَُ نِن ا .  

 َِا ُِش ھذه اُ ًددا َنو ٍَِ َر ُسوُ ُُِو
وع اُ َُ ل، أيِق اِ ن . وِن بِ ھذا ُرَ

ُروا  رٍ أرَُوا  ُن أٍِ وُوكٍ   د نوُورَُل  ا
ِن . اِوَُك او ً ِ ًَُِ ِِ ََِِرةُ ا وُنُ د

 ً  َنِِذََُن واُِِا .  
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 َ َُدأ ُ و ،َِِن ا ُوا َِدر ُم ُحھذا ا
ُھَو ا   د دَُو ٍِوا ٍرل .  د ل؟ُھَو ا  ُمَ ل

اداُد ارَ اُوُ . وُن  ، ًَِك م َِ اَل ن َل
 ُھَو ال، اذي   ًِرةً وا ٍنإ لُ طُ لن ھذا ا

  "ة رر اا ".  وع اُ َت د ،با
  .َس ط ن أِل ط ام، ل أ ًن أِل طي وطك

ِ اِن ُوع، أَك ن طَ أداً  ِإ  ُرُ َ ، ُظنَ د
. أَت َ  ًواب. أن َش  ُدَِ وَم أُع اِ أن ُوا

َن ن اَشِ   ن  ن ما ِ  دة ا ُوُدوِن ا ،طرذه ا
ذا ُج أن ََم أن اََ ا َِن ال . اوت واذي  كَ 

وع اُ َُ ھ . َ  َك أنِو ، َِ ، َ ُ أ  ھذا
ُب  ،َُ ٍََك ا ا و ا طر َ َك اَُ 

ِ  أن ِذ ا .  

إن َُت م ُؤِْن د ، ھل ُؤُِن ِل ان؟ إن َُت 
ودَِ ُر اص، َل ََ . ُل ذَك، دھَِ ُر اص

 رِح اھذا ا َِرا ُر إَك أ َُِ ُن انُِ ذا ُظْروا ،ا
ةُ  ر ا َِا–   رََ  َِك، اوَ ََ ُِواُ د ن أمواٌء ا
  . اطق

  

ِن َر لُ اَا  

  إٌن ِق

  )١٠ - ١: ُ١٥ورُوس ١(

ا  ََِِح ادُرُس إ ََ دِرَكُ أن  مُِن ا ،ددِد ا
ر ً َِ ط َس وَع اُ أو . أن ، َِ َد رُ ط َسو

 وفَُ ٍد ت، أوَ ٍمَُ . ِرا  وع اُ َ َ دُرُس 
 َر ذيا َا ُ ُف أَِ ،َ دَُا ٍِّد إ   داً، أو .

ب ن أِل ط ام ٍِل  ا  َت ،با  َت دو
دَُ  إ َِل ا . م، ون أِل طَِ ٍل صّ 
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 َُُھَو ا ا ُ وُنُ ،ِن أ ب ا  م ُا
 ُرةَُاِ .  

 اُ، وَل أن . ونُ وَع ا َم أ ًن اوت
ُل أ َُدأُ  را َ وُعُ َرَك ،ذا وَُ ِلَِ ن َِِ وُعُ َض ر

َد وِِ و ،ََِِن ُوَُد  ھذا ام، َِطر . ٍَر ًدداً 
 َُ د َُ وَنُط ُوا   رَأ َُ ٍَو ٍَ َِن إ مُُ

ود أَ ھذا ارُب ادُد ِرَي اُول ُذ . َن َُم  اَد
دَُ  إََك اَ ِ ا ،وُن اَُ . أ َم

 ٌ َِ ٌَب را َ ٌَ.  

 ُدةُ و ھ ،وع اُ َِ َِ ََُظم ادى أإ
ُول ُوُس رُدود، . اا ُدّو ا ،ِّوُطرُول ا َر ذيُھَو ا 

إ رُوٍل ظٍم ُوع ا؟ إنُ ََ وُع ا ھ اَ ت 
  .ريھذا ار اذ

  ن َزٍل ولُ رُس اوُ َة َر ُ أن ِ َس
َن َدِ إٌر . د َن َد ِ اَل َ إِرات أ." إِر"

رراِء ا  ٌرِإ ً أ ِد َن نق، وِق ِدطر  .

راِء ا  َن ُأ  إد ُا َُ ُث ،واٍت ِث ِة دُ  ر
 ُھوا َُِِ  َ ََر ء اَك ا لُ ُمُا) ط١ :

-١: ُ١٢ورُوس ٢(د إَز أ ً إٍر ِوّي ). ١٠: ٢ - ١١
٤ .( َ َُءهِ َح أن ر ،ھذا َِِِح اإ   ذيم ُھَو اُا ا

َر َُ رأَ  ًِب  . ًِ َب" :  َرط، ظ ِ ُ  ّلُر اِوآ
وس ١." (أُورُ٨: ١٥.(  

ِ ن ًظ ًر ُسوُ طُ مُ" : َِ ُرَأ 
 ًوَُر َن أُد ًُت أھَ ذيا ل أُ را ََ دُتَ طإ  .

ون ِ َِِِ أ  أ وَُُِ اُطة  م َُْن ِط ًَل أَِ ُت أََر 
 )١٠: ُ١٥ورُوس ١." (ُم م

 ُم  رى أَ َكو ،ُھ ٍ ِ ُف ر ُسوُ ُروَن أنَُِِد اَ
ُ ٍلُ ِِِ ْن أ  دَ ٍَدرا َتُ إذا ،ً ِ . َزةِھذه ا رى ُھ ن ْد 
 ا" :َِ ا ِ َُِ لَ أ  نِن ." وُ م ُ  ُسوُ ِرُفَ
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ل   ًَذي ُو ُُم ُْن إِراً،. اُص اذي أََز ُل ھذه اُُور
ِن . واَُِ لُ را ِ ن َرَزاٍت أُس إوُ َق د–  َِِو

  .ِ أُِطُ َ ھذا اِزُ 

دُد ُوُس ُھ ُھَو ٍِل أُ َِ  ل ھذا ال 
 ّوُ رذا آ: "اِرُز وھَ ذاَك ھأْم أُو واٌء أََمُ) ".وس ١ُورُ١٥ :

١١(  

 ًَ َطُ َُِا  

، وَف ُوُد ُوُس ِدِث ن ھذه ا ١٢إِداًء َ ادد 
 ًَِ : ع اأ ُ وُن ،ًَ وع اُ َُ تَ ن

 ًأ ًَ وَا . َز َرُ ن حا  ن ذاوھ َِ  ًرا
  . ُوع ا ،ل ُ َِ ل اُؤِن

 ٍل أِ واُ  ل ،وعُ َِ ط واُ َُ م وَنوُورُا
. ِم ُوُس اذي ُوُل أن اُؤن وَف ُوُوَن و  ًن اوت

  ُِطر وَف ُسوُ ن ،ذاوع وُ َِ َن حن ا  
 ً ِِأ َِو .  

 َِِح ا ٍَ دُ ُور ا دداد اھذه ا ٍ َرِو رْأإ
ُز َِ  ا ،واٌء ُزٍء ن . ھذا َُر ُسوُ ْظ أنِ ،َُرأو

ھذا اُح َ أن  ِ . َِنُ  ال، وٍَ إ وُوعِ 
ِ ِد أوت أ ُن، أو ِو َِ ُِواُ د را .  

  

  اَلُ اَ ِر

َرون اُِا  

  )٢٢ - ١٢: ُ١٥ورُوس ١(

ُِ ، ًُرُ وُس أنََ  اُؤِن رَُِط و١٢إداًء ن ادد 
إن َن د اُن ُِؤَِن َُِزِة َِ ا ،دھُ َِ . وع

 ًو وِتن ا ُوَم أن  ِنُِن ا ُ  َنِؤُ أن  . م و ،نو
ِوْل داَ . ًُِم ا ُن اَوت،   َن ُھَك  ٌَِي ن اوات

ُول رُس اوُ ِطَق َََْ ُولُ. أن َب" : ِ َرُزُ ََُن ا ن إنو
 َُم ن اواِت َف َُوُل َوٌم َُم إْن َس َُ أواتٍ  ْن . أَُ م ن
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وإن م ُِن ا ُد م ِطَُ . ٌَ أواٍت ُ وُن ا ُد م
َِ دِ . راَزُ وِطلٌ أً إُُم  ِ وُد ُزوٍرُُ ًُن أ ُدَُوو

  ." ن  َِِِ أُ أَم اَ وُھَو م ُُِْ إن َن اَو  َُوُون

ُ إن َن اَو  ُوُون ُ وُن ا ُد م"  . ِنُ م وإن
إذاً اذن رَُدوا  . أُم ُد  طُم.  ُد م ِطٌل إُُما

 . اِ أً ھَُوا  ا  ٌءط ر ِةھذه ا   َن إن
 )١٩ - ١٢: ُ١٥ور ١." (أَِ  اس

َِِن اة؟ ھَوُُس اوُ َ ُ ُ َََ ھل ً وََ ِنَطَِرُ ِن .

َِ ِ اُؤن ِإ  نرھُت ا وعُ َُ . َِ َُزةُِو
  .َُوُد إ اُِد اَِديّ 

 ًدِھُ ُُرهٍَِم أ ُس إوُ ُِلَ مُ .ُولَ َب" : وُتَإِذ ا ُ 
  ُ آَدم ُوُت اَُ . أَُ ً اوات ٍن واٍِد نٍ  

َا ُ ِا  ذاوس ١." (ھُورُ٢٢ - ٢١: ١٥(  

 إ ُ و ٍَط  ِ ن ھذه ا  وُ ٍلِ ُسوُ َب
 ،ُِ ذيا ،أھِل ُرو"َروَن اُِا) ." ٢١ - ١٢: ٥ُرو ( ُ إ

َر ون ھذه اُور ارَ ھُ . ظُِر أرََ أُُوٍر َِبُ  و ُن أنُِ
 ،ًَل أن ُھَك اك َط. أرُ َُُوك م . أوھذا ا إ ُ طَِت اَد

 ُ ام. وَت إ أن َََت طَدِت ا مُ .  

د دَل . ُس أن اََك َوت َء ََُرةً َد اَطُُِرُ و
  َدََب و أن وُت إَض ا ،طَ ٍَِ مھذا ا وُت إا

رََا لُ .  َء  ،ًوُرو ًد ،رَوت اَا  وُت ُھَا
 ٢٣: ٦ُرو ،" ََرةُ اُوتٌ أَ ھ ِوُت ." طُِب ا ،ًِأم آ ًِ

 ً ََ َ ِطَا َك ُھَو أنذ ُدوُب اوا ، ٍدوا لُ .  ُل أو
ُ"ِرُزهُ ُوُس ِِ  ا ھِل ُرو ُھو،  ُر اا".  

 د  ُرُِ ُ ةو ر َِك .  ِر اَا أن ًُُب أ ُ إ
ُوع دَل ھذا ام و ََِ ھذا ام إ أن َب وَََك، اُر اذي 

 َُ َِ ِل ن  ِةا  َِك أن َ  . ،وعُ ُِث ُھَوُِك اَ
َت وأُھَو أ ُِا رُك اوا . ِ ِةا  َض َة، وأنَل اُد َك أن

 َا )  َوُوع ) ١٠: ١٠ُ ِل ن ِةَا  َِك أن َِ
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 ِِ ن َنرَُِ ن أوِ ن َظَموَن أَُ وأن ،ا) ٥ُرو :

 ُوُ ). ٣٧: ٨؛ ١٧  ٍ َوُ ٍل ُرُ ھذا لُ نددا  ُسوُ ُ٢١ 

  .٢٢و

، ُھ ن أَِل ِت اِد " ا"إن ھَن اَََِن، 
ًة  "  اَ"،ِدمُ ُوُس ھِن اِن . اَدد ر َنِو ً
 ِِ . رَأ  ِا  وَنَُ ؟ أنا  وَنُ أن  ذا

أن َُوَن  . أن ُوَن  اَ، وأَر ن أن َُوَن  اِد ن
ا  أن ََِد وَِِك  ٍص، وأن َ َ ًَ ٍَِص، 

ر ُنُُط اَِر  ً . َِِِِ ًَ  ُوُع اُ . ن
 ا  َثُ أن  نُِا َِرََ وُھَو ،ُ ٍن مُا َا

) َوُ١٦ - ١: ١٥.(  

 ِا  َن ُأ ِِِ  ولُ رُس اوُ ُرُِ . ،َُِ  لُ
َو ، ،ا  َكَل ذ . ِِ َزَر ُا َد أ .

 َب د ُُده  وھذا ً" : ُا ُ ِا  ". َرَِ ن
ا  َُِ أن إ َة اا.  

  

  اَلُ اُِرون

 ِو رُد اا  

  )٤٦ - ٢٣: ُ١٥ورُوس ١(

 َِِ ٌبر ُدوُ ُ  ُسوُ ُرُِ ،دادھذه ا " . لُ نو
 َُِِر  ٍدِوا " َل  . ،ًَِ َوع اُ َء َتد در َتُ إن

 ُد  ا ،ًَِ ُوَف ُُذ ن ھذا ام أُوَك اذن  ِرُف أ
ا  ُھم . رأُ أن" ً وَن أوُُو ا  واتا ".

)١ وءَ ) ١٦: ٤وَن أُوُ ذيون، اُؤُا  ، َد
دا َِ ًداداإ ًذر َروُن  . قٍَل أ ھذا ُظُر إ وَف

وَد ذَك ا ،"  ََب ُوُس ُول، ٢٤ون ُھ  ادد .  د
 ُو لٍُن وطُ لُو ٍِِر لُ َطَلأ  با ِ َكَُم اَ ٍة ".  

ؤال،٣٠ ادد  ُس اوُ طَرُح ،" لُ  ُن ِطُرُ ذاو
ٍََ .ومَ لُ وُتُأ وع َرُ ِا   ذيم اُِرِ إن . إ
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 ََُا  سُأ  ًوُُت ُوَر د ٍن ُتُ . واُتَن ا إن
 ََُ ونُُو وتَُ ًدا  َربَل و ". ول ُھَا ُُِ ُ إ ، ًِ

 :" َُ ١٩ ادد   ،ا  ٌءط ر ِةھذه ا   َن إن
  ." أَِ ََ اس

ُ ،": وُ اُورُون  ِِن ٍَل ُوِّ ٣٣ ادد 
 َِدة َق اُد اُِ ِد ررة اِن ." وا، اِؤُا أن ِرُح ُھَ َوُ

ِ اَُِط ِم ِوَُرِة اِل اِِ ُدواُِد أ نِوُورُُولُ . ا َب
.  إُوا ِِر وُ ِطوا نَ وَ ًت ُم َِرٌَ "، ٣٤ ادد 

  ." أُوُل ذَك َُِِم

ى اُؤَن اُورُون َودة إَِ ِم أع وع  د ُسوُ إن
ا  رد َ دى أي وإ ،ا . ِا  ُز ُھ َرُ ُ إ

ُم َ . اد َد اُؤن أ  ،ُه  ُوُل مَُد أَُ ُم أن
 َِدَ  ٌصأ َِ ُدوُ ، زٌء مُأ َرِة ا

 ُوَنِر  وسُورُ .مُُِن أ ُواَ أن َ َكذ"!  

ا ً َل  د أن َ وَُ ٌت ھذه ھ ُِد أنَأ
َب ُوُس إ أھِل ُرو . س اذن ُؤُِوَن لورَ ََِم ا

 ُرُد أن ََِف وََل ِ  ِ َ، إدى اُطوات  ُ إن ُ أ
 ھ ِذھ َُ ھر"ا دُوا ھذا اُِ ) ". ٢، ١: ١٢ُرو .(

 َ أن  ُوُع أُ َم د رضا َِم ووَر اُ وَنُ) ١٣: ٥- 

١٦ .( ،َر  َرؤُوَر وَُ أن  ُِن أِ ِنرِِن اھ
َر َرِة ا  شُ     . ھذه  َُ رُس ھذا اوُ ُمُ

  . اداد

ول  أََُِرهُ ُب ووَھَر إَح ، َدأُ ُوُس ُوُ ٣٥ ادد 
: وُھَو ان ُُب ُ ؤاَن ُطِر ن َِِل اُورِن. اَِ اظم

ھذان ُؤاِن واِِن ُطَرِن " َف ُوُم اواُت، وَِي ٍد ُون؟"
َِ ِ اُؤ َِ ًَ ُرَُ ن أي ن . وٍعَ ُدُث؟ وأي َف

 ن اد ُوُن دى اذن ُوُوَن ن اوت؟

 َِ ھذه اِ ا ،ِ َََُِدُم ُوُس إَح 
 ِِطُق ُوُس . ذَرٍة زُرو ٍ ارض ُأ  ٌل ٌحوھذا إ
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 ِ وُول اُ را .  ،وَنوُورُوَن اُؤُُوُل ا َن ،رون
" :َُ  وَُم ِن  َِِ ُنِؤُ  ُن ". ُسوُ ُِد أنَأ

 ،ً ِدُلُ"واَُإ !َوَُ  ءٍة أ د وَنُُِؤ مُوَن . أُ مُ
 درِض، وا  ذَرًة ،ذَرًة ِوَ ن ُفوََِذَرةُ ووُت ھذه اُ

. د ُوُن ھذا اُد زَََ اِِ اُ . ً ط ُ داً آر

 وَنُِؤُ مُ  ،زةُِوا ھذه اَُ م وو  ".  

 توَن اُزَر ِسن ا ُرَن ا ،مَك ا  واُِطُ 
وَن َر  ِرُوا َُِم، ُم آُوا أنِ . م َُ واُو

َد ُل ن ُوع . ھذه اُُذور ا زرُوھُ ُُِ راً وِراً  د ذا
س ُِدُل ُوُ . وُُب وأُِء اِد ادم  إَرِة ازرِع واد

ُم ُؤُِوَن َُِزِة  أ ،زُروم اُِو ِلِ ن ُروَنِظُ مُ أ ًِ
رِع واد، ُرَم أُم م ََُوا َف ُُِ اِذَرةُ زھَرًة أو رة زا.  

ُد، . ُوُل ُوُس أن اَد اِ ُھَو  ًل َك اِذرة
رو اُوُ  ،دَُن، ل ُزَرعُ  ََِبِ  ھذا ا . ًِ ُسوُ ُِو :

ُزَرُع ُ . زَرُع َ ٍد وُُم َ َدِم د. ھذا أَُ ً اوات"
ةٍ . َھواٍن وُُم َ دٍ  ُو  ُمٍُف وَ  زَرُعُ . ًِواَ ًِ زَرُعُ

ً  وُمُ  ُِرو ًِ . ٌِم ُروِ ُدَوُو ِواَ ٌمِ ُدَوُ ".

  ).٤٤ - ٤٢: ُ١٥ورُوس ١(

َا ھ  ٌلَ ٌفَن . ھذا وا أن  دُُر اا ُُ
دِ ازء ادّي، اُوس، اِدّي، . ُؤٌف  اََّل ن ُزَن

وُ ِ، اذي َس ِطََِك . ي َُُِك ُرؤَُ اذ رزُء اا ِدو
 َُُرؤ .  ُزَرُعُد، وُ ،وُتُ د ،نن ا ِديََزُء اا

ون، َُ ف اِذَرةُ ن و ِذَرًة َُِ  زَََ . اراِب ِدٍ 
 َِ ،ِا ُد َز أن َ ، دا َِ ُدَر أ 

دُ زَرُع . اُِد َر َُِزٍة َُل ن ھذا اد َر ٍِل َد
اُد ُوُن  ُذرَوِة . اََُد، ُزَرُع  َھواٍن، و ُوَف ُُم َ دٍ 

ِف دُ وُت، وھذا ُزرَ  فٍ اَ  وَف . ُع ،ُمُ د نو
ٍة ود ُو  ُمُ.  
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ُزَرُع  ًِواًِ، وُُم ُ" . ًمَِ ُل ُوُس إ ٍم ظم
 ً ِ؟ ) ٤٤." (ُروِّو رم اوَن ھذا اُ ُن أنُِ ذا ؟ ٌِم ُرو

.  أن َطََ أِد ا  َُزاُل ُر ٍَُن أَُِد أنُ وُِ َرُ 

ُ إذا أُظَِر َُوُن  . َُم ُظَْر ُد ذا َُون: "ب ُول مُ أَ نو
 راهُ  ُھوَ  ) ".١ وُ٢: ٣(  

  وع؟ُ َ د ل ً َِ ُد وُنُ ١ھل ُ و :

ُد ُو َِ  وِِ رأى وَس َد ُوع اِم ن اوت١ دُ ، .

 َِ َد ُوُل أنَ َب ،ِث ا ِِإ َل إو د ،نو
  . ُوُن  ٍل م َُْن  ُد

 رم اا د ،م ھذاظا َِِِح اإ  نُسووُ ا :

 ٌِم ُرو ُدَوُو ِوا ٌم ٌدوُ . ،ولا ُُِ مُ" َس ن
 ِو رَك اَد ذو ، ِوال ا ً أو َِو روس ١." (اُورُ٤٦: ١٥(  

 َل  ،حھذا ا َدرا ُُِ  : ُسوُ ِ ذا
د  ،َِزِة اُِ ِل نو ، ِوا ٌد د أن ًِ ُبُ

ً؟ ِداً ُرو ُ طُ  

  

  اَلُ ادي واُِرون

  اُِر  اَوت

  )٥٨ - ٤٦: ُ١٥ورُوس ١(

ن، وُھِؤُا َِ ن نَؤاُ نوُورُدى ا َن : َف
ُ ًِ ُسوُ ُبُ ون؟ُ ٍدََ يوات، وُم ا" : ِّوا ٌم ُدَوُ

 ٌِّم ُروِ ُدَوَُك ... وَد ذو ،ِّواََل ا ،ًأو ِو رَس ا ن
ِو را . ِراُ رِضن ا ُل َوُن ان . ا ب رن ا  ُن اا

ءا . ًون أِراذا اھ ِراُھَو ا  . ذاھ ِويُھَو ا و
 ًوَن أِو وَرَة . اُ ًُس أَََ ِراوَرَة اُ َِ و

ِويّ  وس ١." (اُورُ٤٩ - ٤٧: ١٥.(  

ن، وََ  َشَ ُِ ُوُل أ ُسوُ َب ٍدِوا  َس
َ  ًَش  ارض. َب د ًدا ذد أ . ِحِب إَ 

  َشَ ،َ د ًأ  َ َِ ُس أنوُ ُرُِ ،ھذا َِا
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َ َُش  . اء ؤھُ ،ً داً ُرو  ًو َُ وَف ُ
داا ِء إ.  

َ ََِش  ھذا اُِد اِوي ا ، أن ََِر ُِزَة 
ِوِت واَزِة . اُِ   أن َ راِنَك أُھ ُس أنوُ رُِ
َِوِت واَا . َ َزًةُِ َرَِ أن َ دَ ُلِا ُدََ ُ ُل
. وروُ اَ ِ أن ََِر ُِزًة َلُ  َِدةً . َر ٍِل َد

ود ُُِ ُدَ َر ٍِل َد، وُرو ُِدة واَطُِ ِزةِ 
  !اُ ،وُن ِرَن ََِش  اِء ِ َ وا، إ اد

  ُْ َدن اةُ 

 رة اِطرات ان ا وعَك اران ذَت َطََق ورا ھل
 ن زھَرٍة إ َرط َ ِدُم َفو ،ًوُ أو ًَط َ  ُ
  ٌََُ  و ،ِرَوِر اوَُرِة اِط ُقَُ ًرى؟ أُأ

ھذه . ِن ھذه ارة اطِرة أن َُق ھذا طواَل ارو. اء
ران، ن دُ وِن ن  طزاِت اُِ ن ھ دِھُُت اُوا

ل . اِ اُ  طَِرًة ُدوِن وف رة أوِطَرةُ اھذه ا 
وِل اواِت . هأر َوات ن ُوُوِدھ  ٍم  أِق ا

 ء إَت ا ُش ت رة اذَت ھذه اإذا أ ،ِ ن ُوا
َدة َِزِن َِن َزوُ  ِرة اھذه ا ُد أن ،صَ ٍرََُ .

 ُن إرِِف اه َر  اطول َُ َِ ٌز د  ق وا
ُ اِت ا ُش َت  َ ُلَ  ،ءن ا نُوِرَج ا

 ٍُز َِ . اء  دِھرة اھذه ا أن ًُف أَِ َكو
 ُو ً أن َس اواء د دُُل اَل ا ن  ؤھُ ،رآ

 ِواءا  .  

َد أن َُِل ُوُود اُُوب َت اء إ ،ِِ ر ََُِرةُ 
اُُوب إ أ اه، وُرُج إ اُ ،ُِف أ َََِت 
ُ َِِش  اس، وُرُد ھَن اُوَن اُدِھََن ن اِ، وَدأ

ِد اُا وِدھُن ُو .  ن وٍحُُوِ ٌَ َُ طَوب أو اُُا إن
  .ََش ُ  َِدن أو َنِ 
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اِ ھذا، ُُِرُ وُس أن ََد ھذا اَِم  را َِِِح اإ 
ََِب ُوُس ِ . اط أو اُُوب: اََُرِك َ ھذه ارة اطِرة

 ن َِِل ُ ِوَد َََ ن ُ ًُن أ ،ولُ را . ُ ُ
 ًَش َ ُھ  ارض، ووَف  ُ َُداً  ِداً أر

ا ِ ن ِديا ِد اُا  دا َش إَِ ُ ؤھُ ً ِو ط طُ
ا َِِِل اَِ ن ءا  .  

 ُف أنَ ،ٍد دََُ ٍنِؤُ  ِرَِ ٍَدرا ُوُم ِرض أََِ
ٌد َِزي  َزوُ ،طوب أو اُُل ا د، ُھَود ن ُوَدوَن اِؤُا

ُن ُلُ ؤٍِن َ . ُ َن َُ ٍة ِزِ أو ،ٍِد أر ٌز
ِ  َل وَد اَُش ا ن أنؤٍُن . اِؤُ لُ أن ًُف أَِ وَفو

ُ ِوُس  ُ  ٌزَُ َ"،دةدا ََد"أو " ادن اأو "ا ،
" ِّا دن اُس، ." اوُ ِبََ وِح ر ِقَ ِلُ اھذا ا

اُُدس،  ًل از اِ اُُ ِّوب، َُِق اَد 
 وا إُ م أنُُ ؤھُ ذين، واؤُا لُ ُ ِطُ ذيا و را

  .اِد  اء

 طا  ٌَزةُِ وب ھَُُرَة ا ن إن ِل اا  ران
ِ . ُ َكطُ دو ،ِ ط ٍَِر ٍَطر وَنُِؤُُوُم ا َدِ

 ،ِ ن دي اِد اُِش ا ُ ؤھُ ً داً ُرو طُو
ُروا َف ُونُ  و!  

لُ ُراَِ ََ اِد ادد، و ر  ،ُوول اُرا وُ ِ َ
ھذا اُد اِ  ُ اِد ادد،  ن وذا ُن ُؤن، ون 

 ُوَف َُوُن . وذا َُون د، و ْنَُ م ُُوَُ  أن ُرُِو
 ،ََُ أن ِ ٍء ن أي َرَأ ًدِھُ وُنُ وَف ،ءا  

  ).٢و ١: ُ٣و ١( ً ُھَو اُ ا اُُم اوم 

، دأُ ِِِ اُرة ِح ٥٠دَِ ُل ُوُس إ ادد 
ُولُ ھذا أ اَوة إنَ ً وَد" :  ًَب ُولُ . اَِ اظم ھذا

إن ھذا ََرٌ ." وَ ِرُث اَُد َدَم اَد. اِن أن َِرُ وَت َِدر
 ن ُوَن د أٌد . َق ُس أوُ ُرُِ ؟ ِويُل اا ُُِ ذا

 ِ ٌَِ ُدأ  د، أَ ٍلِ ُرَ  وَت ن ،كُھ ٌ ِودَ.  
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ذا ِر أُوُ ُُم: "٥٢و ُ ُُِ٥١وُس  اداد  ُھو . ُ ُُدرَ 
]وِع اَد ُر ءٌص أأ َ ُ  ،ُ وَتُ ن أي[  َِو ،

َُ ُوَ  . َظ  َطرَ ٍَِن َد اُوِق ار. َ ُر  ُمُ ُق
  ." اواُت دَ د وُن َر

ََُِوِر اُُن ا ً ًدا دُ ھذا طُ . ُولُ را َ د
 ِ ُ   ُسوُ"َف اطِإ ".  ََوَع اُ ُس أنوُ َب

 ُدُث ھذا، ُوُم اواُت  ود. وُُذ  َُن ھذا ام
 ١(ا و١٨ - ١٣: ٤.(  

  " َظ ، َطرَ َِن،"ود َل ُوُس،  ُ إن ُم أُ ُھَو
ََ  ،ًظٍ، إِداداً  ُ َر  أن َ ،ُا  َد َءأ

ً ُھ ھا .َِة  اء ِر ََُدَُا ُ وُةٍ : "ُت ا َذر  ".

اطُق اَريُِ ُن أن  . وھذا  أَر ُزء ُِن ن اوت
اتٍ  َذر ُل إ و أ .  

َ ًوِت وا ،ِن ً ودَ  ُ َر  أن َ ُ أ ھ َُطا ً
 وَتُ ِنُدَ  . دَ لِا َد َذُ أن ِ َس ،َطَِ

: ٥٣ھذا  ُوُ ُُوُس  ٍََِ ادد . إ اء ر اَِ ِد

   ."ن ھذا اَِد ُ د أن َََس َدَم ٍد وھذا اُِت َُس َدَم َوت"

وَِ َس ھذا اُِد َدَم د وََِس ھذا : "ُ٥٤م ََُِ  ادد 
 ٍََ وُت إَا َُِإ َُُوَا َُُِر اَ ٍذ وٍت دَم ُِتا ".

ِ .   ٍت أُرى، ت َُِزةُ اَِِ وَُِب اوتُ 
 ًِر ،"وتا  ُرِا".  

ُِ ،ًُن أن َف  ِرِإ ِ ُنِؤُل وِ َلُم اَ دأ 
ن ِل ھذا اِر اِل واِل اذي َُِرهُ د . اَوت

ب ،ًَِ وَف َُِر َُِِ  اَوت را ُِر . ِزُعَ وَفو
 ِوتاا ََو َُ . ٌرُِر ُھَو إَا ، َِ . ِّرَا ُوو

ُدَ ذيوس اُا ََطُو ِطا ََو زُعَ وَف ِرَا َُِو.  

 ً َُ ُسوُ ُوَل َب أنَ " : َََا طُ ذيا  ًراُ نو
 َرِوع اُ ) ".٥٧ ( وُس اوُ ِطِقَ ٌَِ َكد، ُھُو

ُِوُ  َُ أن َ ذيوا ،ِ . ،َ ورُھذه ا لُ أن و
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إذاً  إَو اِء ُوُوا راَِِن ََر َُزِزَِن : "َب ُوُس َُول
بّ  ُِرَن ََ لِ  را  ًِط َس مَُ َن أنِِ ٍنِ لُ ب را ".

  )٥٨: ُ١٥ورُوس ١(

  

 واُِرون لُ اَا  

ِدت ا ِ ُق   

  )ُ١٦ورُوس ١(

 ،َِِِح اإ  ِو ِت اَرُا ُس إوُ ََد أن ر
ُس إ ارض طرَِ ا دأَ  اح ار ن ھذه ُُدُ و

ا وَا را َ را" : َِا َِِ ن  َرًة ." وأُِ ًَر ُد
ُز  ِل ھذا  َرُ د ،ولُ رُس اوُ َِدِة وَ  مِھ

س ُو ًَن ََُل ن َِِل اُود اُؤن َن دى ُوُ . ا دد
ٍد ٍف د .  أُورَم طإ ًَ َد د ِِو ِب َن ھذا ُرَ

َد  طرِق ِدَق  د َل أن نِوََن اؤُل (ا٩؛ ٣- ١: ٨أ :

٢، ١.(  

 ُصوَن اُ راً، أنؤُ ُد ھذاأ ِرَه ا ًة ر َن ذيا ُُ
وَِل أِِ، ود أََ ان  َُدَُ ًَِدِة اُؤَن اُود اذي 
ُِدُھم ًِ، واذي ُوا ُوَن  أُورم واَُود ن  ط ن

 ظ ٍَ . َظم اا ُدةُ ا ُووع اُ ِ ن َتَ
ةً  ِ ھذا ام ھ َُ  اَُرة ُو ا.  

 ِ ُق  ِت اِض اَِ ُسوُ َُ 
ون ا  ِدئ اَض ا طُ ،تِدا . ٌَ وُ ِدئھذه ا

 ا را  ٍقُِ رھذه ا ََُ )وس ٢ُورُُولُ ). ٩و ٨
ِل أُُوٍع ُ ََِْل واٍِد ُِم َدهُ، : " ُُ ھذا اح أو لُ 

ر،  إذا ُِت ُ وُن  ٌذٍ    ًِز) ".٢: ١٦(  

أُدُھ أنُ وُس . ُھَك أراِن دراِن ََُظ ِ ھذا اََدد
َل  اُُوع ووَم اُر اُذ . ،ََرَك ا  ُِم أِھ ًراُ َسأ

ُل، َس اوم ا َِن اُُوع، ل اوم  رهُ اد  ب رومُ ا ََأ
ل ن اَُوع؟ وا  
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 َِِ  رةَ ُنراِھَ ُدَوُوع اُ . َ أن ُدھََأ
 ُ  ،َدِةوَم ا وَنُ ،وعُُا  َل ووَم ارت اإ وع اُ

ب ن اوت را ِ َم ذيوم اَُب . ا ِم أنِھ ِرَُن ا ذا
ُول رُس اوُ" : ِوا لُ ََ وٍعُُِل أ أو لُ   ًِز َُده مُ ٍد

ر  ".  

َدأَ اا طُ مُ" :ر ََ  ًِز "... أو" ََُر  بََ
 ". ُطواُ أن َ  ِِ ن وَنُؤُُد ا دُ ذيُس اُھَو ا 

 ُدأُ اَن ا ،مدَِد اا  ّب؟ رِل اََِ َن ذيُر، واُُھَو ا َُ
ُل ن دُوِل ان وُر اَُر . اُل اراإ َُ ُ َطد أ

ِ  ًم ُمأ ٍِس ُظَِر  دَ  َن أو داَر . (إن ًدا ُ رَف د
 َُھ مِِزاتٍ .) إِد ُطواُ أن ًم أَُ دُوُق و تَ ا ،

ُ . اُرَ  َن أأ د داُود َ ر ،ٍت وَنُ دُ واُ ،َكوَق ذو
 ِ  َِذ ب ر َم دُ ن) ل او٢٤: ٢٤.(  

َو َ  َُِا ُُِ ،ددِد اا ُل إَِ د نو .

 ُ َُو  لُ ن راٌفإ ھ ََوا ن ،سھذه ا لُ   طَ
 ٌكُ ًُِك ُھَو أ . ُ َِا ُُِ ،ًأ َ صَُ   ءُوَو

 ُ ِ َ و  إدار َِطر  َءُوَن أُ أن .  ِءطُر اِ
َر، و أط ُ "ُھَو  اِد ادد ََ  ". ِِر  ُسوُ ُمُ

اَِ إ أھِل ُورُوس، أن او ُر    ٍََِس د ،ل 
د   .  

ُم رى ُھ دأ ا َِ إداَرِة ووزِ اِد ن َِِل أُوَك 
 ُِماَأُور  َنَُن ا ِد َِِ َن . م أن ُس أنوُ ُوُلَ

رى ُھ َدأَ ). ٣: ُ١٦ورُوس ١(َُُوا أُ ًراُِوَن ِدََُم 
 ٍ ِر َمب أِم اد .  ِرَا  ٌص َدوُ ُن أنُِ

ِِم ادِد اََ  ِب . ،راتو دن ا تٌََت إد َكُھ
 ٌدِم ابِ  ِر َكوَن ُھُ ُدوِن أن . ذاوَن ھُ أن َ  نو

ِد ا  ُلا . رُِ َف ُظواِ ،ِدُس اوُ ُذُ ََ
َ  ٍَروَرِة ُوُوِد  ِوِر اُا  بِم اد ٍ ِر.  
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مُ  دُ ،َِوس اُورُ  ِرُت إِن أَذِن اَا 
َُ ). ٩، ُ٨ورُوس ٢(ُوُس ُورُون ُوَذَج طء اِن 

ُس، ووُ َد ََ ُا َت ا   َرتَ ا ت ا
 ً ِ ُسوُ ِمَد . ،وِدِئ ا َل ًَن ُروِ ونَِن ا د

إ َدَرَِ أن وُس ُ َم أن ُوَن ُم راٌَ دا ،َُ ٌَدِر 
 َِِد ِمد ِل وا .  

ا  ولُ رُس اُو ُبُ َِ رن ھذه ا رِح ا" : إن ُم
ب . أُ وُوس ُظُروا أن ُوَن َدُم َ ِوفٍ  رَل ا ُلَ ُ 

 ًأ أ  . َ ُِظُرهَأ  إ َِ ٍمِ ُوهَُ ْلَ ٌدِْرهُ أَ 
  ).١١ - ١٠: ُ١٦ورُوس ١" (اوة

ُمِھ َرًةُ ً َِ ُوسوُ ُرََ . ٌولَُ ب ُ ُدو و
ٌس داً  َف . وَُ أن بأ ،ظ ٍَ ِرَكُ ُس أنوُ أراَد د

. ھذه ا  َِب ٍص ، و  ًَِن ھذا اص ُوُوس

 ِظُ ُس أنوُ أراَد د َة ُوَن َف   َ ُا ِِ َر
َب ِِن  ًِ . اِل ، أرََل ُوُوس ََِش َُم

ُم ُوُوس: "هُ  ُِ  مُ ُِ د ٌدأ  َس ن . مُُِ َوُ
َ ُُر أ ِّ طر . َ ُِِ َُُِب  َِِِ ٍل َط  ُ ّط إ

  ).٢١ - ١٩: ٢ ." (اس

أُُوا  . إَُروا. "رُ اِِّ  ١٣َدأُ ُوُس  ادد 
وا. ُوُوا ِرً . ان وََ .ََ  مُوِرُُأ لُ ْرَِِ ". ُسوُ ُمُ

تر ذا َُِل أھل . َدًة رٍص أن أ ٍت ُلِرُ مُ
َُظُم رِِل ُوُس . وذُُر أً آرن ُروَِن ََد . ِت إس

  .َ َ ھذه ات

ُ" :مِ ُظوا  اداِد ارة ُِس آِ مُ ُمُ . ُ مُ ُم
ِ  ا ا َ رِو راً أَ ب را ) ".ت ) ١٩

 ُوي، وأُ ل صزل أ  َ وسُورُ  ُا
ِرون. "وَُوة أم اُ ُمُ . ٍَُِ ٍض  مُُ واَُ

 ٍَ دَُ .دَِ ُمُساوُ ن . ي أَُ وَعُ ب را بُِ  ٌدَن أ إن
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أ .ران آ .مَُ وع اُ ب را َُِ .  مَُِ َ ََ
  ).٢٤ - ٢٠." (آِن. اُ ِوع

ا ھ ِِر لُ  ُسوُ ُت  ت د" :وعُ َر َُ 

بُ وع ا ." اَُ م را َُ مُد ت إن ُ ُس أوُ َند آ
ة َ ُل ِ م  ُوو رو م رُد وُنُ دھ ،مُِ 

 ًأ .  َُس ووُ َ ةُ ات اَ ، َِ ُدوِنَِ
 ًََُ . ُن ھُ م َر َِ ن ظمَس أ ُسوُ ُه ٍءَ َك أي

وع اُ .  

 َِ، أط": ُدُ ُم ُوُس ر َُِذه اطر ،ُولُ 
أن أ ھذه اة ا ن أُ ُِت وُدُت، وطُوَن أُم ذَك 

 َِِ َكوذ ،وھُ أنوع اُ َر ِ ".  رُس ھذه اوُ َدأ د
ن"دَوِة ھؤء اُورُون  ِد" واُوَُِ واَِم ُدُم أ ًِ ،

ن ِد . واُ َُ مَُ ؤھُ َع أنطوإ ًَن أ َ أن ًَرُھم أَوأ
ِن أ َد اُِھماد  . َِطر رُس ھذه اوُ ُمُ واو

  َدأَھ ٩، ٣ - ١: ١(ا.(  

َِ اُو إ أھِل ُورُوس د  ر َرا دوَن ھذه اُ و أنُأر
  وع اُ ب را َِ  وُ ا  ،مرِرُئ اا َك أَد

ة اَ  أن   أ وأَت، ِ .ِ  كَ  ُوا ھ َُُ
َن  ِدَ ،وع اُو ِ ،ُد وإ ،َُ ِن أ ة اا

ِط ٍمَ  ءأ.  
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