
ةلاسسرلا
(٢١-٢ :٩ روك١)

يتلاشسر َاخ نإأ ُةوخإأ اي
وه أذهو *برلأ  متنأأ وه
َنـيذـلأ َدنـع يــجاــجــتــحأ
ل اـنـلـعـلأأ *يـنـنوـشصحـفـي
َلــكأاــن نأأ اــنــل َناــطــلــشس
َناطلشس ل انلعلأأ *بَرششنو
ٍتخأأ ٍةأأرماب َلو نأأ انل
برلأ ِةوخإأو ِلشسرلأ ِرئاشسك
اـباـنرـبو اــنأأ مأأ *اــفــشصو
ل نأأ انل َناطلشس ل اندحو
طق ُدـنـجـتـي نـم *لـغـتـششن
نَم *هشسفن ىـلـع ُةـقـفـنـلأو
نم ُلكأاي لو ًامرك ُسسِرغي
ًاعيطق ىعري نَم وأأ .ِهرمث
*عيطقلأ ل نم ُلكأاي لو
ِبشسحب أذهب مـلـكـتأأ يـّلـعـلأأ
ُسسومانلأ َسسيل مأأ ةيرششبلأ
دق ُهنإاف *أذه ُلوقي ًاشضيأأ

ل ىشسوم ِسسومان  بتُك
َهللأ لعلأأ .ًاشسِرأد ًأروث مُكت
َكلذ َلاق مأأ *نأثلأ ُهمهُت
لـب .ةـلا ل اـنـِلــجأأ نــم
ُهنأل .انلجأأ نم َبتُك امنإأ
َثُرحي نأأ ِثراحلل يغبني
ىلع ِسسِرأدللو ِءاجرلأ ىلع
 ًاكيرشش َنوكي نأأ ِءاجرلأ
دق ُنحـن اـنـُك نإأ *ِءاـجرـلأ
تاـيـحورـلأ مــكــل اــنــعرز
َدُشصحن نأأ ًاميظع ُنوكيفأأ

َناك نإأ *تايدشسأ مكنم

ةفأارلاو ةعادولا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رششع نماثلأ حاحشصإلأ ىدم ىلع

حاـحـشصإلأ وـهو ،ىـتــم لــيإأ نــم
انيلع ولتَأ عـطـقأ هـنـم ذوـخأاأ

 انل مِشسَتري ،مويـلأ أذـه ةـشسيـنـكـلأ
ًاـقـح ةـششاـعأ ةــعأدوــلأ نأأ فــيــك
حمم حـشضوأأ يه ةفأأرلأو ةباب
نَم> ـب ًأءدب .هللأ بلق إأ قيرطلأ

لثم هشسفن عَشضَو
وـهــف دلوــلأ أذــه
 مــــــَظــــــعألأ

توكــــــــــــلـــــم
ىتم) <تأوـمـشسلأ

إأ ،(٤-١ :٨١
ةـنوـنـيدلأ ةوـشسق
رـّثـعـي نـم ىـلــع
ءلؤوــــــــــه دحأأ>
راـــــــــغــــشصــــلأ
يأأ <نــــــمؤوأ
-٦) ءاـــعدوــــلأ

مـَجرـَتـُت ةـَعأدَوـلأ نأأ فـيـك مـث .(٤١
لاــح  ةــحأرــشصو ًاــقدشص ًاـــشضيأأ
،(٠٢-٥١) <كوــخأأ كيــلإأ أاـــطـــخأأ>
لوق بشسحب يذلأ نأرفُغلأ إأ ًلوشصو
-١٢) ّدح ب نوكي نأأ يغبني ّبرلأ

يشضرـُت يـتـلأ ةـعأدوـلأ فـشصو .(٢٢
ىدم ىلع ،ًايدعاشصت ًأذإأ يتأاي هللأ
ةورذـــلأ إأ ًلوـــشصو ،حاــــحــــشصإلأ

كلأ لَثَم  ،ةيقيبطتلأ ةلوثمألأو
هيوري يذلأ ريرششلأ دبعلأو فوؤورلأ
.مويلأ ليإأ

 رهظي يذلأ <كلأ ناشسنإلأ>
وه هديبع بشساحُيل ًايتآأ لثأ أذه
نـم> ًاـناـشسنإأ راـشص يذـلأ هـلــلأ نــبأ

لــجأأ نــمو رــششبــلأ نــحـــن اـــنـــلـــجأأ
.انناإأ روتشسد  نلعُن امك<انشصخ
مويلأ  يتأاي فوشس يذلأ هشسفن وه
يّدؤوت فوشس هدحو هلو ًاناّيد خألأ
تانزولأ امأأ .باشسأ اهرشسأاب ةقيلأ
ناشسنإلأ اهنأدتشسأ يتلأ فلآأ ةرششعلأ

إأ زُمرَتف اهءافيإأ ىلع ًأرداق داع امو
ةيهلإلأ اياشصولل ناشسنإلأ لامهإأ مكأرت
ىلع هنيعتل سساشسألأ  هل ةاطعأ

مقرلأ .سصأ
إأ زمري ةرششع
اـــــــياـــشصوـــلأ
فـلألأو ،رـششعـلأ

 باتكلأ ةغل
زــمرــت سسدقأ
يتلأ ةكلأ إأ

نألو .اهل دح ل
ل هـلـل ةـعاـطـلأ
حبـشصي ،أأزـجـتـت
ةرششعـلأ ىـنـعـم
نـــــــم نأأ فلآأ

يهو اهلـك اـهرـشسك دقـف ةـيـشصو رـشسك
نأأ هتأذ نم عيطتشسي ل يدبأأ نيد هيلع
لثاأ دبـعـلأ ةروـشص يـه هذـه .هـيـفـي
ناشسنإلأ جورـخـب .ًاـنوـيدم كلأ ماـمأأ

نيَدلأ كأذب ًّبكم تاب هللأ عوط نع
عابي> نأاب رمألأ ردشصف ،لئاهلأ يهلإلأ

ىفويو هل ام لكو هدلوأأو هتأأرمأو وه
،ناشسنإلأ راشص أذكه .(٤٢ ةيآلأ) <هنع
ًاـعاـبـم> ،يــهــلإلأ رــمألأ ىــشصع ا>
 ةجوزلأ .ءيشش لك ًأدقاف ةئيطخلل

دشسجو ،دشسأ إأ ششت لــــثأ أذـــــه
،هيلع هلو هتجوزك هل مزم ناشسنإلأ

فافعلأو ةنامألأ بجأو ،هتجوزل امك
دشسأ راـشص ةـئــيــطاــب .ةــلاــعإلأو
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دوعيل ،ةشسأدقلأ هتاقاطو هبهأوم إأ
ًاشسدقم هبهأوم لكو هدشسجو هحورب
دعب ،دبعلأ أذهل ًانك ناك امأأ .هلل
ىقبي نأأ ،ةيرح نم هب معني داع ام
هلل هشسفن ينبيف ةشسأدقلاب ًاـمـعـنـتـم
هيف ام لكو هيلع نيد ب ،ديدج نم
،يذـلأ ناـشسنإـل ًاـنـك سسيـلأأ ؟رــح
برـلأ تو لـشستـغأ ،ةـيدوـمــعاــب
حورـلأ بهأو نأدزأو هــتــماــيــقو
رأرشسأأو ةيهلإلأ ةملكلاب وهو ،سسدقلأ
 دحتم اهيشسيدق ةكرششو ةشسينكلأ
ًاـنـيـمأأ ىـقـبـي نأأ ،موـي لـك حـيـشسأ
لعل ؟مأودلأ ىلع هيلإأ ًأدت هيدافل
اـهـلـك اــشسنإلأ درــمــتــلأ ةاــشسأاــم
انلـَثـَم  دبعلأ ةوشسق  سصخلتت
هقتعأأ امدعبـف .هـيـخأأ ءأزإأ يـلـيإلأ
،هيفي نأأ ىلع رداق غ ناك ا هللأ
،ناـشسنإلأ هــيــخأأ ىــلــع كشس هأرــن
.ًاـهــفاــت ًاــيرــششب ًاــنــيد ،ةوــشسقــبو
لو ثـكـلأ  ةـمـحرــلأ يدجــتــشسي
لوقي لَثَأ أذه  .ليلقلأ  محري
ةبهب كتررح دقل :سسودقلأ ديشسلأ انل
كل تدعأأو ،كنم قاقحتشساب ل ينم
ليعافم نكـل .سسيدقـتـلأ بهأوـم لـك
لإأ ًاقيبطت سشاعت ل ةديدأ كتيرح
نم يعم كتقعو كتدلج نبأ عم
سسانلل أورفغت  نإأ> .نوكت هلخ
ًاشضيأأ مـكوـبأأ مـكـل رـفـغـي ل مـهـتّلز
.(٥١ :٥ ىتم) <مكتّلز

نإأ مكب لعفي يوامشسلأ يبأأ أذكه>
 تدحأو لـك مـكـبوــلــق نــم أوــك
.ًئاق ديشسلأ مـُتـخـي ،<هـتّلز هـيـخأل
ششلأ ةـغـيـشصلأ ةـيـطرـ  ل ةيآلأ هذه
دأرأأ نم نأأ ،ًأذإأ ينعي أذه .اهيف َسسبُل
ةـفأأرـلأ ًاـبـلاـط هـلـلأ ماـمأأ فـقــي نأأ

نإأ ًايدج هشسفن لئاشسي نأأ ،ةمحرلأو
.ةمحرلأو ةفأأرلأ فرعي لعفلاب ناك
نـيرـخآـل كي لـعـفــلاــب ناــك نإأ
ىلع لهشس .تناك امهم ،اهّلك ،مهتّلز
ل أذه ،<نيدلأ كلذ لك> كي نأأ هللأ
امدعب ،ّرشصأأ نم امأأ .ًاتاتب هيف كشش

هبلق ةوشسق ىلع ءاقبلأ ىلع ،رر،
هنيَد لك هيلع ّدَترأ نإأ هللأ نمولي ف
.ليشصألأ

 َنوــــكِششي َنورـــــخآأ
انشسلفأأ مكـيـلـع ِناـطـلـُشسلأ
ْلمعتشسن انكل.وأأُنحن
ُلِمتحن لب َناـطـلـشسلأ أذـه
َبـّبـشسـُن ــئــل ٍءيــشش لــك
 .حيشسأ ِةراششبل امًاقيوعت

ليإلا
(٥٣-٣٢ :٨١ ىتم)

.لـثَأ أذـه برـلأ لاـق
تأوـمـشسلأ ُتوـكـلـم هـِبـششـُي
نأأ دأرأأ ًاــكـــِلـــَم ًاـــناـــشسنإأ
أأدب املف *ُهَديبـع َبـِشساـحـي
ِهـيـلإأ رـِشضحُأأ ِةـبــشسااــب
ِفلآأ ُةَرــششع ِهــيــلــع ٌدحأو
ام ُهل ْنكي  ذإأو *ٍةنزو
َعابـُي نأأ ُهُدـّيـشس َرـَمأأ وـي
لـكو ُهُدلوأأو ُهـُتأأرـمأو وـه رخف *ُهنـع ىـفوـيو ُهـل اـم
ًئاق ُهل ًأدجاشس ُدبعلأ َكلذ

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ِدبـعـلأ كلذ ُدـّيـشس قَرـف *كل
*نـيدلأ ُهـل كرـتو ُهـَقـلـطأأو
ُدبـعـلأ كلذ جرـخ اـمدعــبو
هــِئاــقــفُر نــم ًأدبــع َدجو
ٍراـنـيد ِةـَئ ُهــل ًاــنوــيدم
ُهـقـُنـخـي ذـخأأو ُهـَكــَشسمأاــف
كيلع  ام ينِفوأأ ًئاق
ِهيمَدق ىلع ُدبعلأ كلذ رخف
ْلـهً ـئاـق ِهـيــلإأ َبلــطو
*َكل ام لـك َكيـفوأاـف يـلـع
 هحَرطو ىشضمو ىبأاف
*نيدلأ َوي ىتح ِنجشسلأ

ناك ام هُؤواقفُر ىأأر املف
أوءاـــــجو أدج أوـــــنِزـــــَح
ام لكب مهَدـّيـشس أوـمـَلـعأاـف
هُدّيشس هاعد ٍذئـنـيـح *ناـك
ُريّرششلأ ُدبعلأ اهيأأ ُهل لاقو
كل ُهُتكرت كيلع ناك ام لك
ناك امَفأأ *إأ َتبلط كنأل

تأوهششلاب ًقثم ًاشسند ًشصأأ حلاشصلأ
انـه نوزـمف دلوألأ اـمأأ .ةـمأدهـلأ
تلو يتلأ تاقاطلأو بهأوأ إأ
هللأ ةروـشص حـمـم نـم ةـئـيـطاـب
ةروشصلأ هيوششتل تأودأأ إأ هلاثمو
يتلأ ،ًثم ةمكأ ةبهومك .لاثأو
بهأوم نم سسبق اهتأذ دح  يه
لك ب نم ناشسنإلأ اهب سصخ هللأ
لــعــفــب تلاــحــتــشسأ دقو ،قــئأ
.ةوابغو ًاعايشض هـلـلأ نـع داـعـتـبلأ
ةـمـكأ ديـعـتـشسي هـلـلاـب قـشصتــلأ

،هتجوزب جوزـلأ كـشس اهب كشسمتيو
هـتــجوزــف هــلــلأ نـع هــئاـتـــلأ اـــمأأ
بجني ةمكاب نقي نم .ةواـبغلأ
،هلل ًايشضرم ًاكولشسو ةرهاط ًأراكفأأ

ًأراـكـفأأ لإأ رـمـثـي ل ةواـبــغــلأ جوزو
يه هذـه .ًاـفرـحـنـم ًاـكوـلـشسو ةـشسند

أذـــه  دلوألأو ةـجوزـــلأ ةروـــشص
إأ ششتـف <هـل اـم لـك> اــمأأ .لــثأ

،ةـيداأ غو ةـيداأ هـتاـيـنـتـقــم
ةاـشص اـهـتأذ  تناـك نإأو يـتـلأ
ناـشسنإلأ نأدـقف ببشسب تراشص اهنكل

أ بهأوتاببشسم زييـمـتـلأو ةـمـك
ناـشسنإلأ ةاـيـح  لاأ .هـطوـقـشسل
،أ لـعـفو ءاـطـعـلـل وـه حـلاـشصلأ

امأأ .هللأ دـ لوؤوـت ـلأ لامعأأو
يـشسميف مــلاعلأ سسوـمانل مـلـشستشسأ

نإأ ،ةاـشصلأ هـلاـمــعأأو هـبر هــلاــم
دـيـجـمــتــل لإأ اـهــلــمـعــي ل ،تدـجو
.هـتأذ

نيدأ دبعلأ ىلع كلأ  دقل
أأر امو لب بلط ا كأأ هاطعأأو
ًانامز هله نأأ نم ًلدبف .لمأاي نأأ
رـمأأو ًاـيـلـك هـنـع اـفـع نـيدلأ يـفـيـل
هدلوأأو هـتـجوز عـم ًأرـح هـقـطإاــب
دبعلأ هان ام لك .هتاينتقم لكو
ام وي دق هنأأ ًاناظ تقولأ نم ًيلق
هللأ نبأ ،كلأ ناشسنإلأ نكل ،هيلع
ًاقـيـلـط ةـيرأ إأ هداـعأأ ،دشسجـتأ

يتلأ ةيناأ ةمعنلاب ،نيد يأأ نم
.بيلشصلأ ىـلـع باـشسح ـب اـهـبـكـشس
،ناــشسنإلأ تداــعأأ ءأدفـــلأةحيبذ
،هئافيإأ ىلع هل ةردق ل نيَدب نيدأ
تداـعأأو ،دشسأو سسفـنـلأ ةـيرـح إأ



َتنأأ َمـَحرـت ْنأأ كل يـغـبـنــي
َكُتْمحر امك كـَقـيـفر ًاـشضيأأ
ُهعفدو ُهُدــّيـشس َبِشضغو *انأأ
َيِفوي ىتـح َــبذعأ إأ

أذكهف *ِهيلع ُهل ام َعيمج
مكب ُعـنـشصي يواـمـشسلأ يـبأأ
لك مكِبولق نم أوكت  ْنإأ .ِهِتلز ِهيخأل ٍدحأو

لمأات
ــــــــــــــــــ

يوامشسلأ انوبأأ انبقاعيشس
اـنـيـلـع مـكــحــي نأأ دأرأأ نإأ
ها ءامحر نكنلف .لدعب
نـيدن لو ،رـششبـلأ اـنــنأرــقأأ
،نوـئـطـخـي نــيذــلأ كئــلوأأ

نوئطخي نيذـلأ حـماـشسنـلو
رّدقـي راـنـيد ةـئ .اــنــيــلإأ
نورخآلأ هفقي يذلأ ملظلأ
ةنزو فلآأ ةرششعبو ،انّقحب
يــتــلأ اــناــياــطــخ رّدقـــت
.هللأ مامأأ نحن اهفقن

ةيّدج ّنأأ ًاعبط نوفرعت
ةمـيـقو بشساـنـتـت اـياـطأ
فعـن نـيذـلأ سصاـخـششألأ
ّنإأ ؟أذه ينعي أذام .مهّقحب
اـيداـع اـيـندم مــتــششي نــَم
نكل ،ًاعبط نوناقلأ فلاخي
متششي يذلأ كأذ ردقب سسيل
،ةـلودلأ  ةـبـتر هـيدل نـَم
 ةبترلأ أذ متششي يذلأو
نوناقلأ فلاخي ل ،ةلودلأ
،كلأ متششي يذلأ كأذ ردقب
ةـمـيـتـششلأ .ىـلـعألأ مـكاأ

ّلك  اهـشسفـن يـه لـعـفـك
ةياـنـجـك اـهـّنـكـل ،تلاأ
نـم اـهـتـيّدج  فـلـتـخـت

ًاــقــفو ،ىرــخأأ إأ ةــلاـــح
،ًأذإأ .هيلإأ ةهجوأ سصخششلل
كلأ مـــــتـــــششي يذـــــلأ ّنإأ
،ةّدششب بــَقاــعـــي ّيـــشضرألأ

نَم بَقاعي نأأ بجي فيكف
 ؟ّيوامشسلأ كلأىلعفّدجي

مويلأ> :اًنلعم عيمأ مامأأ فاشضأأ
<مكعماشسم  بوتكأ أذه  دق
أأدتـبأ ةـظـحـلـلأ كلـت نـمو .(٤:١٢ول)

دهـعـلـل يـمـشسرـلأ شسفـتـلأ ًةـيـنــع
لوـح روـحـمــتأ شسفــتــلأ ،دقــلأ
يذلأ ،شسفتلأ أذه .حيشسأ سصخشش
ةدلوب اًشساشسأأ لّكششتي أأدتبأ دق ناك
تعُي ،ةيدوهيلأ م تيب  حيشسأ

 دئاشسلأ شسفتلأ أًدعاشصف نآلأ نم
ليإأ رخآأ  أأرقـن اـمـك .ةـشسيـنـكـلأ
يذيملتب مئاقلأ برلأ ءاقل نع اقول

ناّيبغلأ اهيأأ> :امهل هلوقو سسأومع
عيمجب ناإلأ  بولقلأ ائيطبلأو
يغبني ناك امأأ .ءايبنألأ هب ملكت ام
إألخديوأذهبأاتيحيشســأ نأ

عيمج نمو ىشسوم نم أأدتبأ مث.هد
ةشصتأ رومألأ امهل رشسفي ءايبنألأ
.(7٢-٥٢ :٤٢) <بتكلأ عيمج  هب

ديدأو دقلأ نيدهعلأ ةقع
يبهذلأ انـحوـي سسيدقـلأ اـهـحـشضوـي
قبشس دقـف ُدقـلأ اـمأأ> :هـلوـقـب مـفـلأ
...َدقلأ رّشسف دقف ُديدأ امأأو َديدأ

قبُشس هّنأل ،اًغراف سسيل ٌديدج وه امف
دق وه ا. دق وه امو  َحمُي،
أذكـه .<ديدأ دهـعـلأ  َرـشسـُف هـنأل

دشض حوشضوب مّلكتي انشسيدق نأأ د
هلإأ ب نولشصفـي نـيذـلأ ةـقـطأرـهـلأ
،ديدأ دهـعـلأ هــلإأو دقــلأ دهــعــلأ

اًفلت دقلأ دهعلأ هلإأ نوتعيو
أذـهو .يـحــيــشسأ ناإلأ هــلإأ نــع
.اناع نع مويلأ اًبيرغ سسيل حرطلأ

نع مّلكتي ،ٍباتِكل نك فيك نكل
فشصيو يلـيـئأرـشسإلأ بعـششلأ بورـح

نأأ ،ةـيراـشضح غ ةـيـششحو ًلاـمــعأأ
أذه ؟اًيحيشسم اًشسّدقـم اـًباـتـك َنوـكـي
يتلأ َرافشسألأ قدأأ لـكـششبو ،باـتـكـلأ
ةـشصق نــم ءزــج وــه اإأ ،هــنّوــكــت
لبق نم ةيلاتتأ تخدتلل ةرمتشسم
ةعاط  ءأوشس ،هبعشش خيرات  هللأ
.هاياشصول هنايشصع  مأأ هلل بعششلأ
نمزلأوحنهّجوتلأوههيفمهألأ
ةغللاب ىّمشسي دقلأ دهعلأ.احيشسأ
 .<يهلإلأ بدتلأ ةشصق> ةيتوهلأ

طاششن وهف يهـلإلأ يـحوـلأ اـّمأأ

دقلا دهعلا ةناكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةسسينكلا ــــــــــــــــــــــــ

دقلأ َدهـعـلأ ةـشسيـنـكـلأ تـّنـبـت
َخيرات يوتحي هنأل اهباتك هتتعأو
َقبشسأ َشضحتـلأو ،يـهـلإلأ بدتـلأ
عم هلإل َةّرمتشسأ َةقعلأو ،ءأدفلل
هنأل راشصتخابو ،اعلأ عموناشسنإلأ
.حيشسأ عوشسيب برلاب رّششبيف قبشسي

دهعلأ رافشسأأ  أأرقن ام اًبلاغ
لوقي> ،<بتُك دق> تأرابعلأ ديدأ
 ءاج امك> ،<بوتكأ> ،<باتكلأ
اـم اـًبـلاـغو ...<دعوـلأ مـتـيـل بتـكـلأ
شسفـن ُعوـشسي برـلأ دهـششتــشسأ هذـهـب هـُ
دهعلأ رافشسأأ ُباّتك كلذكو ،تأرابعلأ
ةشسينكلأ باتك إأ نيششم ،ديدأ
هنوعدي يذلأ ،دقلأ دهعلأ ،وألأ
 .<ءايبنألأو سسومانلأ> اًشضيأأ

 اًقبشسم َروشصُت نأأ حيشسأ دأرأأ
ىلع هُطاششنو هـُتاـيـح دقـلأ دهـعـلأ
زجوي وهو .هُتمايقو هُتومو ،سضرألأ
دقلأ دهعلاـب اـهـتـَقـعو هـَتـلاـشسر
ل> :لبأ ىلع ةظعوأ  هلوقب
وأأ َسسومانلأ َسضقنأل ُتيتأأ أأ أوّنظت
<لمكُأل لب َسضقنأل ُتئج ام .ءايبنألأ
 ُلـشسرـلأ دنــتــشسأ دقو .(٥:7١تم)
عيذم دقلأ دهعلأ ىلع مهتراششب
حـيـشسأ سصخــشش  هــنأاــب ناإلأ

إلأ .تأءوبنلأ ّلك تقّقيذلأ لي
(هللأ) قبشس> يذلأ هشسفن وه هب أوزرك
بتـكـلأ  هــئاــيــبــنأاــب هــب دعوــف
اًقحل رّشسف دقو .(١:٢ور) <ةشسدقأ
ىلع ًءانب دقلأ دهعلأ ةشسينكلأ ءابآأ

.احيشسأ روظنأ أذه
ةظعوم لّوأأ اقول يليإلأ مّدقي

عم  توبشسلأ دحأأ  عوشسيل
لـكـششلاـب (٨٢-٤:٦١ول) ةرـشصاـنـلأ
بشسح> عــمأ إأ لــخد :اــتـــلأ

يـبـنـلأ رـفـشس هـيـلإأ عــفُدف ،<هــتداــع
عـطـقأ أأرـقو هـحــتــفــف ،ءاــيــعــششإأ
هـّنأل ،يـلــع ّبّرــلأ حور> اــيــشسأ

ششبأل يـــنـــحــــشسم <...كاـــشسأ رـــّ
ىك ةأاـــجاـــفـــمــــكو .(١٦:١سشإأ)



هللأ لبق نم ءانتعأو رمتشسم لعاف
 باتكلأ رافشسأأ رّشسفت أذل .خيراتلأ

هــلــلأ ب ةــقــعــلأ هذـــه سسدقأ
أوُششتَف> :دوهيلل لاق ديشسلأ .اعلأو
اَهيِف ْمُكَل نَأأ َنونـُظـَت ْمـُكـنَأل َبـُتـُكـْلأ

َلو  ُدهششت يتلأ يهو .ًةيدبأأ ًةايح
ْمُكـَل َنوـُكـَتـِل يـَلِإأ أوـُتْأاـَت ْنَأأ َنوُديِرـُت

،رخآأ ٍمكب .(٠٤-٥:٩٣وي) <ٌةاَيَح
يـخـيراـت عـباـط يـهـلإلأ يــحوــلــل
يخيراتلأ عباطلأ أذه ُلهج .حشضأو
ناإلأ زقت إأ دوقي هُداعبتشسأوأأ

ٍخشسَمو ةـيـجوـلوـيديإأ در هـلـعـجو
َراشص>هللأ َةملك نإأ .سصأ ةلاشسرل

يكل ،(١:٤١وي)<اننيب لحوأًدشسج
هعم َاعلأو َناشسنإلأ سسّدقيوعفري
اإأو ةرـخآلأ  طـقـف سسيـل ،اــًشضيأأ
 .رشضاأ و ايخيرات

،نيدهعلأ نوك  يه ةقيقأ
اـًعـباـتـت نـّكــششي ،ديدأو دقــلأ

نإأو ،ٍبعشش خيرات نايوريو ،أًدحأو
هنأأ لإأ ةنيعم ةيشصوشصخ هيدل تناك
ةينوكلأ هتلاشسر هااب اهزواجتي
ىرخألأ بوعششلأ مامأأ هـتـيـلوؤوـشسمو

 ششبـــي نأأ سصأ ةــلاــشسرـــب رـــّ
ةــلاــشسرـــلأ ناـــتاـــه .ةـــياـــعـــلأ

ليئأرشسإأ امهأأدتبأ ناتللأ ةيلوؤوشسأو
ةـشسيـنـكـلأ اـمــهــب رــمــتــشست دقــلأ
.ديدأ دهعلأ  ةيحيشسأ

عم لّكششي يذلأ دقلأ دهعلأ نإأ
دق ،سسدقأ باـتـكـلأ ديدأ دهــعــلأ
ءابآأ لبق نم ةشضافتشسأو ًىنغب َحرُشش
ماـهـلإأ ردشصم لــّكــششو ،ةــشسيــنــكــلأ
يـمـشسأرو حــيــباــشستــلأ يــمــظاــنــل
 مأزأ تلـــخد .تاـــنوـــقـــيألأ
ذنم ةشسينكـلـل ةـيـجروـتـيـلـلأ ةاـيأ
حـيـباـشست نــم ثــكــلأو ،اــهــتــيأدب
ثأدحألأ نـم تمـهـلـُتـشسأ ةـشسيـنــكــلأ
اـمأأو .دقـلأ دهــعــلأ  ةــشسيــئرــلأ
دقف نونانفـلأو تاـنوـقـيألأ وـماـشسر
َدهاـششم ،سسئاـنـكـلأ لـخأد ،أوـعــبــط
يكل دقلأ دهعـلأ نـم ٍتاـيـشصخـششو
سصخألاـبو ،نوـنـمؤوأ اــهدهاــششي

هللأ مامأأ انفقأ أذإأ
يـتـلأ اـهـشسفــن ةــئــيــطأ
ّنإاف ،سسانلأ مامأأ اهفقن
ردقبف .هشسفن سسيـل اـنـبـنذ
نــم ىـــمـــشسأأ هـــلـــلأ اـــم
انبنذ ردقلأ أذهب ،ناشسنإلأ
ٍةــــئـــــيـــــط كأأ نوكي
نـكـل ،هـها اــهــفقــن
اـنــّنأأ رــمألأ  بيرــغــلأ
نم لجخنو مّركنو فاخن
،هــلــلأ نــم كأأ سساــنـــلأ

رمألأ أذـه مـكـل رـهـظأاـشسو
.ةدّد ٍةلثمأاب

عم ،زي نأأ ررقي نَم
،هأرـي هـلـلأ ّنأأ فرـعـي هـّنأأ

،ئطخـيو ثكـي ل هـّنإاـف
دحأأ هأرــي اــمدنــع نــكـــل
.هشسفنكلامـتـي سساـنــلأ
قرشسي امدنع ًاشضيأأ سصللأ
نيرخآلأ ّسصخــت ءاـــيـــششأأ
نع ىـفـخـي ل هـّنأأفرعي
ل كلذ عـمو ،هــلــلأ رــظــن
 ام لعفي هّنكل ،ابي
حـشضتـفـي ل يـكـل هـعــشسو
كلذك .سساـنـلأ ماـمأأ هرـمأأ
ّلكو لتاقلأو ماّمنلأ لعفي

تيأأرأأ .نوـناـقـلـل فـلا
كأأ سساـنـلأ مّرـكـن فـيـك
فاـخـن اـنـّنأأو ؟هـلـلأ نــم
لجخنو ؟هللأ نمكأأسسانلأ

؟هللأ نم كأأ سسانلأنم
هذه مكل لوقأأ ينّنإأ

فرعأأو ،ًأرأرم اهّلك رومألأ
...مـكـبـعـتـي اـهرأرـكــت ّنأأ
عاــمــشس نــم نوــبــعــتــت
نوبعتت ل نكل ،انحئاشصن
.هلـعـفو ّرـشش ّلـك لوـق نـم

نكل يتاملك نم نونز
مــتــنــك نإأ مــكــّمـــهـــي ل
.مكلاعفأاب هللأ نونزحُت

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

،اهتءأرقمهرودقنكينيذلأكئلوأأ
،ٍةهج نم اينف اًطي تلّكشش أذكهو
 .ىرخأأ ةهج نم ايحيشسم ًاميلعتو

شسفتـلأ رـكذـن نأأ اـنـه ٌرـيدج
هروشضح لبق هنأاـب لـئاـقـلأ يـئاـبآلأ
ناك ،يرششبلأ خيراتلأ لخأد دشساب
،ّيدشسج ل لكششب ،رهظـي هـلـلأ ُةـمـلـك
دهعلأ  ةيهـلإلأ تأروـهـظـلأ لـخ

هلإـل تأروـهـظ يـه يـتـلأو ،دقـلأ
رودي أًرو كلذب ًّكششم ،ثولاثلأ

دهعلأ ءأوشس ،سسدقأ باتكلأ هلوح
راشص> ح ديدأ دهعلأ مأأ ،دقلأ
انـيأأرو اـنـنـيـب لـحو أًدشسج ةـمـلـكـلأ

هد ل ٍديحو د(١:٤١وي) <بآ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةئسشنتلا ةسسردم
ةيتوهلا ــــــــــــــــــــــــ

سسترأوك سسيدقلأ ةشسردم نلعت
يفةيتوهلأةئششنتلل لوـشسرـلأ
ليـجـشستـلأ ءدب نـع تورـيـبةيششربأأ
ىلع ،٦١٠٢/7١٠٢ يشسأردلأ ماعلل
ةـشصب يـشسأردلأ ماـعـلأ حـتـتـفـُي نأأ
سسيمخلأ ءاشسم ةشسداشسلأ دنع بورغلأ

سسوردــلأ ءدــبو ،٦١٠٢ لوـلـيأأ٩٢
.لوألأ نـيرــششت٣ نـيـنــثإلأ ءاــشسم
ءاـمـشسألأ لـيــجــشستو مــعــتــشسإــل
٤٢٩٣٠٢/١٠ مقرلأ ىلع لاشصتلأ

٩) تأونشس ثث ىلع ةشسأردلأ دتمت
ناتيشسأرد ناتدام ىطعتو ،(لوشصف
سسيمخلأو نينثإلأ يموي لشصف لك
(ًءاشسم٠٣:٨و٠٣:٦ ةعاشسلأ نـيـب)
لباقم ـ لماششلأ يئاعرلأ زكرملأ يف
 .سسويرتميد سسيدقلأ ةشسينك

باتكلأ لمششت ةيشسأردلأ دأوملأ
،ةديـقـعـلأ ،اـيـجروـتـيـلـلأ ،سسدقـمــلأ

ةيحيشسملأ قخألأ ،خيراتلأ ،ءابآلأ
.ةيحورلأ ةايحلأ لوشصأأو
ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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