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ووبْ رالُِز َىحٕب واٌفشَِّغُني َقوىِىْ  جاوباوا ولوبٌىا     «+ 
ٌٗ: دلبرا َقىَ رالُِز َىحٕب واٌفشَِّغوُني وأِوب رالُِوزن جوال     

قىِىْ؟ جمبي ذلُ َغوى:: ٘وً َغوزطُن ثٕوى اٌع وش ط أْ      َ
ِعهُ. ِب داَ اٌعشَظ ِعهوُ ال َغوزطُعىْ    والعريسَقىِىا 

أْ َقىِىا. وٌىٓ عزؤيت أَبَ حوني َ ش جعون  اٌعوشَظ عٕوهُ      
 (12-27:1)ِش » جحُٕئٍز َقىِىْ يف رٍه اَْبَ.

أْ َذخً ٘زا اٌٍمت مّٓ أٌمبة ادلغُح اٌال٘ىرُوخ  جهوزا أِوش    
َذ٘ؼ ٌٗ اٌعمً  خبفخ أٔٗ ٘ى اٌوزٌ اخزوبسٖ ٌٕفغوٗ. ولوذ     غشَت 

رىشسد اٌىٍّخ يف اٌضالصخ أْبجًُ. وٌوُظ ِقوبدجخ أْ رجوذس ِوٓ     
      ٍْ ادلغُح ٘زٖ ادلعٍىِخ اٌيت ر حغوت أاوب خبفوخ جوذاا وراد ِعوب
ًٍ ِٓ أحتِّ اِْضبي اٌُوٗ وٌٍىُٕغوخ  و٘وى     َِضع وجريح  وٌىٕٗ وشَّس٘ب يف 

ِٕوهٓ حىُّوبد ومخوظ جوب٘الد      َِضعً اٌعؾش اٌعزاسي؛ مخوظ  
وأخز عًٍ اجلب٘الد أاوٓ ألٍوٓ يف واججوبد االعوزعذاد دلمبثٍوخ      
اٌعشَظ  ووبْ عمبهبٓ ِشَشاا ار ح شِٓ ِوٓ اٌوذخىي ِعوٗ  وادلعضعوً     
فشَح: أٗ َزحذس عوٓ اٌوذخىي اىل ٍِىىروٗ واالعوزعذاد  ُئوٗ      

 اٌضبين.
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 ٘زا ِب اٌزمطٕبٖ ِٓ جُ اٌشة عوٓ وفوفٗ ٌٕفغوٗ أٔوٗ عوشَظ      
ْْ وبٔذ سلفُخ موّٕبا يف والِوٗ جهوٍ اٌىُٕغوخ       حُش اٌعشوط وا
وّب وؾفهب اٌمذَظ ثىٌظ يف سعبٌخ أجغظ عٍوً ِغوزىا٘ب اٌض وٍ    

ِٓ أجً ٘زا َزشن اٌشجً أثوبٖ وأمِوٗ وٍَزقوك ثبِشأروٗ       «احلمُمٍ: 
ُ،  وٌىوٕأ أٔوب ألوىي      وَىىْ االصٕبْ جغذاا واحذاا. ٘زا اٌغشُّ عظوُ

 (51و52:3)أف » ِٓ ضلى ادلغُح واٌىُٕغخ.
وٌىٓ صجَّذ ثىٌظ اٌشعوىي ٘وزا اٌىمون اعٕوبٖ اٌعوبً جوذاا        
ثبعزجبس أْ ادلغُح احتذ ثبٌىُٕغخ جعوالا وعوشِّا وفوبس ِعهوب جغوذاا      
واحذاا جُٗ  جقبسد اٌىُٕغخ متضًِّ والن جغوذٖ عٍوً اْسك  عٍوً    

ٍّ  ّعهّب ثبحتبد:  أَهب اٌشجوبي أحجُّوىا ٔغوباوُ     «أعبط حتٍّ حمُم
تَّ ادلغُح أَنوبا اٌىُٕغوخ وأعوٍُ ٔفغوٗ ْجٍوهب  ٌىوٍ       وّب أح

ِ طهِّشاا اََّب٘ب ثغغً ادلبا ثبٌىٍّوخ  ٌىوٍ َ حنوش٘ب ٌٕفغوٗ      َمذِّعهب 
َٓ أو ؽٍا ِوٓ ِضوً رٌوه  ثوً      وُٕغخ رلُذح ال دٔظ جُهب وال غعن 

 (18-13:3)أف » رىىْ ِمذعخ )جُٗ( وثال عُت )ِضٍٗ(.
ُٕغوخ ثبٌٕغوجخ ٌٍّغوُح    و٘زا اٌىفف واٌزعجري اٌال٘ىيت ٌىالن اٌى

ثبعزجبس٘ب جغذٖ  ال َذخً جُهب اٌزقىَش اٌشِوضٌ وال ا وبصٌ  ثوً    
اْ اٌشعىي ثىٌظ َزىَُّ عٓ الزٕب: ال٘وىيت عٍّوٍ  إٔٔوب وّوئِٕني     
ووىُٕغخ اهلل وادلغُح ٔ حغت أعنبا حمُموُني يف جغوذٖ اٌغوشٌ    

جبٔٗ مل َجغل أحوذ، جغوذٖ لول ثوً      «٘زا ثقىسح والعُخ جُمىي: 
ٗ  وَ شثُِّٗ وّب اٌشة أَنبا ٌٍىُٕغخ  ْٕٔوب أعنوبا جغوّٗ ِوٓ     ََممىر 

(. ٕ٘وب َزوشن اٌموذَظ ثوىٌظ     52و3::1)أف » حلّٗ وِٓ عظبِٗ
اٌىالن اٌال٘ىيت اٌفىشٌ ٌُذخً اٌىالن أجخبسعويت احلغِّوٍ  جوٕحٓ    
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ارا أوٍٕب جغذٖ فشٔب ثبٌنشوسح احلزُّوخ أعنوبايف يف ٘وزا اجلغوذ.     
يف وفف اٌعاللوخ اٌىُبُٔوخ اٌويت    وٌىٓ ٌىٍ َزّبدي اٌمذَظ ثىٌظ 

فبسد ثُٕٕب وثني ادلغُح  مل َىزِف ثبجلغوذ واٌوذَ اٌوزٌ رعبإُوبٖ     
يف أجخبسعزُب  جؤمبف اٌعظبَ لبفذاا ثزٌه أْ َىؾوف عوٓ ِوب      
يف االحتبد اْوي ثُٕٗ وثني أٔغوبْ  ار مل َؾوزشن ِعٕوب يف اٌٍحوُ     

عوٗ ثبٌزوبً   واٌذَ وحغت ثً ويف اٌعظبَ أَنبا  جؤفجحذ ؽوشوزٕب ِ 
عًٍ ٘زا ادلغزىي ثعذ أْ لذَّط اجلغذ وأعطبٖ وّب ٘وى ٌُقوري ٘وى    

 جغذٔب ثٍحّٗ وعظبِٗ.
وهبزا َٕىؾف ٌٕب أفً اٌض خ اٌيت متَّوذ ثبحتوبدٖ أوالا دغوذٔب يف    
اٌعزساا اٌزٌ أخز ِٕهب عشوعٗ  اٌزٌ ٘ى اجلغذ  جى ٌِوذ ِزحوذاا هبوب    

و ٌوذ ادلغوُح     ثال٘ىرٗ  أٌ و ٌذد اٌىُٕغخ ِزحوذح ثبدلغوُح َوىَ   
وثبٌزبً و ٌذ وً جشد َِّٕب يف ثُذ حلُ جقوبسد ِغومل سأط اٌجؾوشَخ    

 ادلفزذاح.
ولذ دؽَّٕٗ سمسُبا ٌٍىُٕغخ عًٍ اٌقٍُت دلَّب ِغوحٗ ِغوحخ اٌفوذاا    
ثذَ اهلل اٌزٌ أغىت عٍُٗ  جزمذَّعوذ اٌىُٕغوخ اىل اْثوذ حلغوبة     

   ِٕ حوٗ ٌٕوب   اهلل  ثبعزجبس٘ب جغذٖ اٌزٌ أخزٖ ِٕوب ولذَّعوٗ وجوذاٖ و
ثىبًِ سلققبرٗ أذلُخ واغذ اثٓ اهلل. ار و٘جٗ ذلوب ثعوذ أْ أوّوً    

 ثٗ اسرفبعٗ اىل أعًٍ اٌغّىاد ٌُنُ سلققبرٗ اْصٌُخ حلغبهبب:
ِغزٕريح عُىْ أر٘بٔىُ ٌزعٍّىا ِب ٘وى سجوبا دعىروٗ  وِوب      «+ 

٘ى غىن رلذ ِرياصٗ يف اٌمذَغوني  وِوب ٘وٍ عظّوخ لذسروٗ      
)اٌىُٕغخ( حغت عّوً ؽوذح لىروٗ     اٌفبئمخ ضلىٔب ضلٓ ادلئِٕني
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اٌزٌ عٍّٗ يف ادلغُح  ار ألبِٗ ِوٓ اِْوىاد وأجٍغوٗ عوٓ     
ديُٕٗ يف اٌغّبوَبد جىق وً سَبعخ وعوٍطبْ ولوىح وعوُبدح    
ًَّ ٌُظ يف ٘زا اٌوذ٘ش جمول ثوً يف ادلغوزمجً      ووً اعُ َ غ
أَنبا  وأخنن وً ؽٍا حتذ لذُِٗ  واَبٖ جعوً سأعوبا جوىق    

َّ يف     اٌيت ٍ٘ للكنيسحوً ؽٍا  جغذٖ: ًِا اٌوزٌ ديوٓ اٌىو
.ِّ  (15-27:2)أف » اٌى

وعًٍ اٌمبسة أْ َ الحظ اؽوزشان اِة يف ِوٕح اٌىُٕغوخ ووً     
واَبٖ جعوً )اِة( سأعوبا جوىق     «٘زٖ اٌمذساد اخلبفخ جذاا ثبالثٓ: 
 » وً ؽٍا ٌٍىُٕغخ اٌيت ٍ٘ جغذٖ

أٌ أْ اِة ٘ى اٌزٌ فُّ ؤفَّز ٘وزا االحتوبد اٌغوشٌِّ اٌفوبئك     
فف ثني اثٕٗ وجغذ اٌجؾشَخ  ٌريجن اٌجؾوشَخ جُوٗ وثىاعوطزٗ اىل    اٌى

لبِوذ ادلٍىوخ عوٓ     «ِغزىي اجلٍىط عٓ ديُٕٗ ٌُزُّ اٌىحٍ ادلمذط: 
 » ديني ادلٍه

جىبٔذ ٘زٖ احملبوٌخ أصلح احملوبوالد وخخش٘وب اٌويت لوبَ هبوب اهلل      
عًٍ ِغزىي اٌعهذ اٌمذمي وٍٗ ٌُموشِّة اٌُوٗ ؽوعجٗ لموشَة اٌزوىدد       

ي أْ َمشِّة اٌُٗ حجُجزٗ عجضبا وٍ٘ غوري عبثئوخ هجوٗ ثوً     وشجً حيبو
 وغري إُِٔخ حملجزٗ:

ٌىٓ ٘ؤٔزا أمتَّمهب وأر٘ت هبب اىل اٌربَوخ وأمالافهوب... و٘وٍ     «+ 
رغٍِّٕ ٕ٘بن وؤَبَ فجب٘ب ووُوىَ فوعىد٘ب ِوٓ أسك ِقوش.     
وَىىْ يف رٌه اٌُىَ َمىي اٌوشة أٔوِه روذعُٕأ َسج ٍوٍ...     

ثذ  وأخطمج ِه ٌٕفغوٍ ثبٌعوذي واحلوك    وأخطمج ِه ٌٕفغٍ اىل اْ
وأحغبْ وادلوشاحُ. أخطمج وِه ٌٕفغوٍ ثبِْبٔوخ جزعوشجني      
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 (12و:2و21-1::2)٘ى » اٌشة.
وَعىد اؽعُبا َزغًَّٕ هت اهلل ٌؾعجٗ وعًٍ ِغوزىي اخلطجوخ أَنوبا    

 واٌضواط:
ال رزوشَٕوٗ ثعوذ.   وعاار ذرمللكا ك   جبِٔه رٕغنَي ِخض ٌ فجبن  «+ 

ٔع ِه  سةُّ اجلٕوىد امسوٗ  ووٌُُّوِه لوذوط     ْْ ثعٍعِه ٘ى فب
اعشائًُ اٌوٗ ووً اْسك َ وذعً. ْٔوٗ ووبِشأح ِهاوىسح       
وزلضؤخ اٌشوح دعبِن اٌشة  ووضوجخ اٌقوجب ارا س رٌِعوذ  لوبي    
اذلمِه. ٌمَحُظخ رشوز ِه واوشاحُ عظُّوخ عوؤِعِه. ثفُنوبْ     
اٌغنت حاجوذ  وجهوٍ عٕوِه حلظوخ وثبحغوبْ أثوذٌ       

 (7-:3::)اػ » اٌشة. أسمح ِه  لبي وٌُُِّه
ًُّ اعشائًُ ْٔوٗ ثبٌفعوً وزوت وزوبة      وٕ٘ب َزوش اٌشة عبس رش

٘ىزا لبي اٌشة: أَٓ وزبة االق أمِىوُ اٌويت اٍَّمزوهب...     «االلهب: 
    ُ ُِّىو ُ   وِٓ أجوً رٔوىثىُ امٍِّموذ أم  ٘ىرا ِٓ أجً خصبِىُ لذ ث ع ز 

جشأَوذ أٔوٗ ْجوً     «(. وَىمِّحهب اسُِب أوضش ٘ىوزا:  2:32)اػ »
وً اْعجبة  ار صٔذ اٌعبفُخ اعشائًُ جطٍَّمزوهب وأعطُزوهب وزوبة    

(. واجعبا وبْ اٌضٔوب يف عوشف اهلل ٘وى عجوبدح     7:5)اس » االلهب...
 اْفٕبَ  ار اعز رب خُبٔخ ٌجعٍهب و٘ى اهلل.

وٌىٓ شلب َذ٘ؾٕب حمبا أْ ِن ٌغخ اٌض خ اٌيت َزحوذس هبوب أْجُوبا    
أَنبا ؽعىس اٌغريح اٌويت ووبْ َغوري    عٓ اهلل يف حجِّٗ ٌؾعجٗ  َؤيت ِعهب 

هبب اهلل عًٍ عشوعٗ أٌ ؽعجٗ اٌزٌ اخزوبسٖ ٌٕفغوٗ حُّٕوب وبٔوذ     
اعشائًُ رز٘ت وساا خذلخ غشَجخ. ولذ ٌمَّٕهب ذلوُ ِىعوً وطجُعوخ يف    

ْْ اٌووشة امس ووٗ  غُووىس،  اٌووٗ غُووىس، ٘ووى. احزووشص ِووٓ  «اهلل: 
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هُ أْ رمطن عهذاا ِون عوىبْ اْسك )وٕعوبْ( جُضٔوىْ وساا خذلزو     
)خووش » وَووزهىْ ِذلزووهُ  جز ووذعً ورؤوووً ِووٓ رثُحزووهُ. 

 (23و:5::2
وثزٌه ح غجذ اعشائًُ  حُّٕوب أمغىَوذ ٌعجوبدح خذلوخ اِْوُ      
واْفٕبَ  أاب خبٔذ عهذ ص زهب ِن اذلهب  اىل اٌذسجوخ اٌويت مسعٕوب    
جُهب أٔٗ اٍَّمهب اعىن أٔٗ حات وجهٗ عٕوهب ومل ََع وذ  َوذاجن عٕوهب     

 جتبٖ أعذائهب.
رمَُُّ اٌعاللخ اٌيت اسرجل هبب اهلل ِن ؽوعجٗ اٌوزٌ اخزوبسٖ يف     ٘ىزا

ٌٕفغوٗ   “اٌعوشَظ ”اٌعهذ اٌمذمي. ٌزٌه جعٕذِب أعطً ادلغُح ٌموت  
وبْ رٌه اعزعالٔبا دلىلف َهىٖ ِن ؽعجٗ يف اٌموذمي  وٌىوٓ اهلل صلوح    
أخرياا ثىاعطخ جتغُّذ اثٕٗ أْ َقٕن ص وخ حمُمُوخ ِون ؽوعجٗ اٌوزٌ      

 ثني اهلل وأٔغبْ  محٍٗ االثوٓ يف وُبٔوٗ حُّٕوب    أحجٗ ثبحتبد عشٌِّ ّ 
احتذ ًِا اٌال٘ىد ثبجلغذ جىٌِوذ اثوٓ اهلل  ِىصِّموبا يف راروٗ احتوبد      
اٌال٘ىد ثبٌٕبعىد ثعمذ ال َفقوّٗ اٌضِوبْ  جوذخٍذ اٌجؾوشَخ يف     
حُبصح اهلل اىل اْثذ  وىُٕغخ ِمزٕوبح جوذا٘ب االثوٓ عٍوً اٌقوٍُت      

ٌوىَ يف اثٕوٗ  و  ِوب سخٖ     وغغٍهب ثبٌذَ  جقبسد ِمذعوخ وثوال  
 ووفشح اٌعشَظ ثوبٌعشوط َفوشح  ثوِه اذلموِه.     «اؽعُبا يف اٌشإَب: 

 (3:11)اػ »
وبْ يف اٌزمبٌُذ اٌُهىدَخ  وّب حيىٍ ادسؽوُُ ادلوئسا اٌُهوىدٌ    
ادلزٕقِّش  أٔٗ ارا خطت عوشَظ عشوعوبا ٌوٗ جىوً ِوٓ اٌعوشَظ       

ٓ  ديضٍِّٗ  وخبفخ اٌعوشوط اٌوزٌ َقوري    َِ موبِٕبا   واٌعشوط َىىْ ٌٗ 
ٌجىىسَزهب. وَظهش أْ اٌموذَظ ثوىٌظ ووبْ َعٍوُ هبوزا اٌزمٍُوذ        
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ٌزٌه ثىً جشأح اٌشعىي ادلعَُّٓ وادلخزوبس ِوٓ اٌوشة َموذَِّ ٔفغوٗ      
 ثبعزجبسٖ اؽجني اٌىُٕغخ اٌيت يف وىسٔضىط  جُمىي ثذاٌخ اذلُخ:

 +»      ًٍ جبين أغبس عٍُىُ غوريح اهلل )اٌعوشَظ(  ْين خطجوزىُ ٌشجو
ُْ  (1:22وى 1)» لذَِّ عزساا عفُفخ ٌٍّغُح.)ادلغُح( واحٍذ 

ووساا اٌىالَ ِؤعبح وبٔذ جبسَوخ يف وىسٔضوىط  جهوٍ ِذَٕوخ     
اخلالعخ واٌفاىس  ٍُِئخ ثبْوصبْ واٌعجبداد اٌغشَجوخ. اراا  جوٕحٓ أِوبَ    
عزساا سلطىثخ ٌٍّغُح  واٌؾُطبْ  وىي وَقوىي حىذلوب ثعجوبداد     

  ٌٍ ضٔوب وخُبٔوخ اهلل.   ؽُطبُٔخ  أو هغت ٌغخ اٌعهذ اٌموذمي ثعوشوك 
 ٌزٌه ٔغّن ثىٌظ اٌشعىي َغزطشد اٌمىي:

وٌىٕأ أخبف أٔٗ وّب خوذعذ احلَُّوخ )اٌؾوُطبْ( حوىاا      «+ 
 اىش٘ب ٘ىزا ر فغذ أر٘بٔىُ عٓ اٌجغوباخ اٌويت يف ادلغوُح.   

 (5:22وى 1)»
اراا  جزاشثخ اٌعهذ اٌمذمي لبئّخ ثوبغشاا اٌىُٕغوخ اٌويت الزٕب٘وب اهلل     

ؾوُطبْ. ثوىٌظ اٌشعوىي َموف حبسعوبا      ثذِٗ ٌىٍ رز٘ت وساا اٌ
ٌىُٕغخ وىسٔضىط اٌيت خطجهب ٘ى ثىشاصرٗ حلغوبة ادلغوُح حو  ال    
َفغذ٘ب اٌؾُطبْ ثغىاَبرٗ ورجمً عٍوً أِبٔوخ عهوذ٘ب واديباوب ِون      
ادلغُح. وِٓ ٘زا احلىاس ِن اٌىىسٔضُني ٔؾوعش ثوؤْ اٌموذَظ ثوىٌظ     

ُ أْ حمُموٍ  وأْ اٌىُٕغوخ َزحوزَّ    “عريس”ِؾجَّن ثقىسح ادلغُح وو 
رجمً عًٍ ِغزىي أِبٔخ اٌعجبدح عًٍ ِغوزىي اٌعوزساا ادلخطىثوخ اٌويت     
خيذػ ؽشجهب أٌ اضلشاف يف اهبسهتوب. ٘ىوزا َٕجغوٍ ٌىوً أعومف      
ووب٘ٓ أْ َىىْ ٌغبْ حبٌوٗ ثبٌٕغوجخ ٌٍىُٕغوخ عوىاا يف فوالرٗ أو      

أغوبس عٍوُىُ غوريح اهلل  ْين خطجوزىُ ٌشجوً       «عظبرٗ أو اجزموبدٖ:  
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ُْلذَِّ عزسا  » ا عفُفخ ٌٍّغُحواحذ 
واٌعاُت أْ رجموً ٘وزٖ اٌقوىس اٌفشَوذح ٌٍّغوُح وعوشَظ       
واٌىُٕغخ وعشوط اٌيت اِزذد ِعٕب ِوٓ ثذاَوخ اٌعهوذ اٌموذمي ِٕوز      
خشوط ؽعت اعشائًُ ِٓ ِقش عرب ُِون أْجُوبا  ت رشرفون ٘وزٖ     
اٌقىس اىل حمبئمهب اٌال٘ىرُخ ٌٕغوّعهب ِوٓ جوُ ادلغوُح ٔفغوٗ  ت      

ثىٌظ اٌشعىي ادلفزوىح اٌعُوٕني اٌوزٌ اعزورب     َضَذ٘ب ومىحبا وجالايف 
ًَّ ثآالِٗ ِوب ٔموـ ِوٓ خالَ ادلغوُح  وعوشَظ  يف       ٔفغٗ أٔٗ و
جغذٖ أٌ اٌىُٕغخ. ووبْ َؾعش و٘ى َىشص أٔوٗ ااوب ووبْ خيطوت     
ٔفىعبا ٌزذخً يف ص خ حمُمُخ ِون ادلغوُح  سجوبالا ؤغوبايف  جهوى      

ٓ  اٌزقك ثبٌشة جهوى سوح واحوذ   «اٌمبئً:  (  أٌ 28:1ووى  2)» َِ
ص خ عًٍ ِغزىي أفغش وُٕغوخ جشدَوخ. وٌىوٓ ال رموف فوىسح      
اٌض خ ثني ادلغُح واٌىُٕغخ عًٍ ِغوزىي اْسك جمول  ثوً رشرفون     

 ثبٌشإَب اىل أومب: اٌغّبا:
ٍَِعه اٌشة أٌٗ اٌموبدس عٍوً ووً ؽوٍا.      «+  ٍٍِّ٘ىَب  جبٔٗ لذ 

ِٗ ا وذ  ْْ ع وش ط اخلوشوف لوذ جوبا       ٌٕفشح ؤزهًَّ ؤ ع ِط
شأرٗ َُّ٘ؤد  ٔفغهب  وأمعطُذ أْ رٍجظ َثوضِّا ٔمُِّوب هبُِّوب  ْْ    واِ

 (.7-:1:2)سإ » اٌَجضَّ ٘ى رربُّساد اٌمذَغني
أِب ِعىن أْ ع ش ط اخلشوف لذ جبا وأْ اِشأرٗ اٌويت ٘وٍ اٌىُٕغوخ    
لذ ٌجغذ رربساد لذَغُهب  جهزا وامح أٔٗ اجززوبح اٌفقوح اْثوذٌ    

 ٍِىوىد اهلل. وّوب أؽوبس    ٌزحمُك أعّبي اٌفقح اْوي  جذَوذاا يف 
ْين ألوىي ٌىوُ اين ال خووً ِٕوٗ      «اٌُٗ ادلغُح ٌٍُخ اٌعؾبا اْخري: 
ًَّ يف ٍِىىد اهلل.  (21:11)ٌى » ثعذ ح  َ ْى
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وأخرياا  َعٍٓ عفش اٌشإَب عٓ ِبُ٘خ اٌعوشوط اِوشأح اخلوشوف  أٌ    
اٌىُٕغخ  يف فىسهتب إٌهبئُخ أاب أوسؽوٍُُ اجلذَوذح  وُٕغوخ ووً     

ْجُبي  ِزاٍُِّخ ثؤعّبي لذَغوُهب وِىا٘جوهُ  ؤعّوخ اهلل    اٌعقىس وا
 رضَٓ أرمُبا٘ب وؽهذاا٘ب ثؤوبًٌُ ا ذ:

َّ جؤمسَه اٌعشوط اِوشأح اخلوشوف. ور٘وت ا ثوبٌشوح اىل      «+  ٍ٘م
ججً عظُُ عبٍي وأساين ادلذَٕخ اٌعظُّخ أوسؽوٍُُ ادلمذعوخ ٔبصٌوخ    

 (22-12::)سإ » ِٓ اٌغّبا ِٓ عٕذ اهلل  ذلب رلذ اهلل...
ويف احلمُمخ ضلٓ ٔغزشَح ٌٍغبَخ ِوٓ رعوجري ادلغوُح أٔوٗ عوشَظ      
اٌىُٕغخ  ْٔٗ اسرفن ثعاللزٕب ثوٗ ِوٓ ومون اٌعجوبدح ادلفشوموخ اىل      

جبٌعاللوخ ثبدلغوُح وعوشَظ حُبرٕوب     حد العثاادج.  احلت اٌزٌ َجٍغ 
أخزد فىسح اٌعؾك ال ِٓ ٔبحُزٕب جمل ثً ِٓ ٔبحُزوٗ ٘وى أَنوبا.    

أَهب اٌمبسة اٌعضَض  أٔوه زلجوىة عٕوذ اِة    ججّاشد أْ َٕزجٗ لٍجه  
وادلغُح  ٍَزهت لٍجه ثوؤوضش ِوٓ احلوت  ٌوى رضوُوٗ ثبٌقوالح       
وادلٕبجبح ََِقش  عؾمبا  حُش َقعت عٍوً اٌمٍوت أْ َٕؾوغً ثغوري     

ٓ  ً يف اٌغوّبا  وِعوه ال     «ادلغُح. امسن ِب َمىٌٗ عبؽك لذمي:  َِو
عبؽوك؟ ثوً   (. أٌُظ ٘زا فوىد  13:85)ِض » أسَذ ؽُئبا يف اْسك

اىل  «امسن فىد ٔيب زلجىة َقوف حبٌوخ عؾومٗ جهوبساا اوبساا:      
امسه واىل ِرْوِشَن ؽهىح إٌفظ. ثٕفغٍ اؽوزهُزه يف اٌٍُوً  أَنوبا    

(. ٘وزا ٘وى عبؽوك    :و7:11)اػ » ثشوحٍ يف داخٍٍ اٌُه أثزىوش 
اًٌٍُ وإٌهبس  ولذ اعزىىل اعُ اهلل ورووشٖ عٍوً ووً ِوب عوذاٖ.      

ٌخ ص خ حمُمُخ فوبدلخ ثوبٌشوح؟ أو حُّٕوب    أٌُغذ ٘زٖ فىس حَُّخ حلب
هكااا أحاة اا العااىت حاىت تاا        «َمىي َىحٕب ثً ادلغوُح:  
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ٓ  َئِٓ ثٗ ثوً رىوىْ ٌوٗ احلُوبح     اتنه الىحيد،  َِ ٌىٍ ال َهٍه وً 
(  أال َىؾف ادلغُح ٕ٘وب اٌغوشَّ ادلغوززش حلبٌوخ     21:5)َى » اْثذَخ

 عؾك ثشَّح ثمٍت اِة ح  ٘بْ عٍُٗ رثح اثٕٗ؟
زٌه وبْ سد االثٓ عًٍ حت اِة اٌزٌ ثٍغ ٘وزا اٌجوزي حو     ٌ

ًَّ وال َ وجغل أثوبٖ وأمِوٗ     «اىل رثح اثٕٗ  أْ لبي:  اْ وبْ أحذ َؤيت ا
واِشأرٗ وأوالدٖ واخىرٗ وأخىارٗ حو  ٔفغوٗ أَنوبا جوال َموذس أْ      

(. ٘زا ٘ى ادلغوبوٌ ٌعؾوك اِة ِوٓ    :11:2)ٌى » َىىْ ً رٍُّزاا
عٍُٗ أْ َوزثح اثٕوٗ ِوٓ أجوً خالفوهب.       ضلى اٌىُٕغخ اٌزٌ ٘ىَّْ

جٍُظ وضرياا عًٍ اٌزٌ رثح اهلل اثٕٗ ِٓ أجٍوٗ  أْ َوزثح ٘وى ٔفغوٗ     
ِٓ أجً اهلل. و٘زا ال َزطٍت اٌزثح ثً احلت ثوً اٌعؾوك  جبٌعؾوك    
ال ََش دُّ عٍُٗ اال عؾك اعىن احلت ِٓ ووً اٌمٍوت. ثوىٌظ اٌشعوىي     

 لبي: سدَّ عًٍ عؾك اِة سدِّا ِٕبعجبا ٌٍغبَخ حُّٕب
ِب وبْ ً سهبا جهزا لذ حغجز ٗ ِٓ أجوً ادلغوُح خغوبسح.     «+ 

ثً اين أحغت وً ؽٍا أَنبا خغبسح ِٓ أجوً جنوً ِعشجوخ    
ادلغُح َغى: سا اٌزٌ ِٓ أجٍٗ خغشد وً اْؽوُبا )وِوٓ   
مّٕهب اْة واَْ ووً اْعشح( وأٔوب أحغوجهب ٔفبَوخ ٌىوٍ     

 (.:-8:5)يف » أسثح ادلغُح وأموَجَذ جُٗ
ى خغش أٔغبْ وً ؽوٍا  جٍوٓ َغوزطُن أْ َ اوبسٌ     وح  وٌ

حت اِة اٌزٌ رثح اثٕٗ ِٓ أجً سهٕب  أو حت االثوٓ اٌوزٌ رثوح    
ٔفغٗ عًٍ اٌقٍُت ٌريهٕب هلل أثُٗ. ٌوزٌه لٍٕوب  وٌوُظ ِغوبالح  اْ     
زلجخ اِة وزلجخ االثٓ جبلذ ِعىن احلوت. ٘وٍ اٌعؾوك  ثوً ٘وٍ      

 ِقذس اٌعؾك وِٕجعٗ.
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ذَذ واٌفوبئك جهوى يف اجُعوخ اِة    أِب ِقذس ٘زا احلوت اٌؾو  
واالثٓ  ْْ اِة حيت االثٓ حجِّوب وٍُِّوب ِطٍموبا هُوش ال َىجوذ      
ٌّة حت خبسط االثٓ  واالثٓ ووزٌه وثبدلضوً حيوت اِة حجِّوب     
هُش ال َىجذ خبسط اِة حت ٌالثٓ. جهى حوت ِطٍوك ِزجوبدي    
اجلبرثُخ. ٌوزٌه لُوً أْ اِة يف االثوٓ واالثوٓ يف اِة  جقوبس      

ة واالثٓ واحذاا ِطٍمبا. جٍّب جتغذ االثٓ  دخوً جغوذ اٌجؾوشَخ    اِ
اٌزٌ اٌزحُ ثٗ االثوٓ يف دائوشح حوت اِة  وثبٌزوبً اٌىُٕغوخ       
جؤفجحذ اٌىُٕغخ ِشوض جتبرة حوت اِة واالثوٓ  ورجٍوىس ٘وزا     
احلت ثبْوضش دلب فبس ادلغوُح سأط اٌىُٕغوخ  واٌىُٕغوخ جغوذٖ؛     

َ اِة جبٔزموً اٌُهوب ووً    جقبسد اٌىُٕغخ ِؾخَّقخ ثبدلغوُح أِوب  
 حت اِة ووؤاب االثٓ رارٗ.

ٌزٌه ال ٕٔذ٘ؼ حُّٕب ٔغّن أْ اِة اخزوضْ يف اٌىُٕغوخ ووً    
سلققبد االثٓ وِرياصٗ  حُّٕب سجن ادلغُح جوىق أعٍوً اٌغوّىاد    

 ٌُغٍُِّ اٌىُٕغخ ثبٌزبً وً ِىبعجٗ  امسن:
وِب ٍ٘ عظّخ لذسرٗ اٌفبئمخ ضلىٔوب ضلوٓ ادلوئِٕني حغوت      «+ 

ؽذح لىرٗ اٌزٌ عٍّٗ يف ادلغُح  ار ألبِوٗ ِوٓ اِْوىاد     عًّ
وأجٍغٗ عٓ ديُٕٗ يف اٌغّبوَبد  جىق ووً سَبعوخ وعوٍطبْ    
ًَّ ٌُظ يف ٘زا اٌوذ٘ش جمول ثوً     ولىح وعُبدح ووً اعُ َ غ
يف ادلغزمجً أَنبا. وأخنن وً ؽٍا حتذ لذُِوٗ واََّوبٖ جعوً    

اٌيت ٍ٘ جغوذٖ  ِوًا اٌوزٌ    للكنيسح سأعبا جىق وً ؽٍا 
ِّ.دي َّ يف اٌى  (15-2::2)أف » ٓ اٌى

أظش  أَهب اٌمبسة اٌعضَض  وُوف خٌوذ ووً ٘وزٖ أِىبُٔوبد      
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اذلبئٍخ ٌٍىُٕغخ دلب فبس ادلغُح سأعبا ٌٍىُٕغخ ثزوذثري اِة؟ وِوب ٘وى    
ِعىن أْ َىىْ ادلغُح سأعبا ٌٍىُٕغخ اٌيت ٘وٍ جغوذٖ؟ أٌوُظ ٘وزا     

رٌوه ثوىٌظ    ٘ى اٌزعجري اٌىحُذ ٌعاللخ عشَظ ثعشوط؟ ولذ أوموح 
اٌشعىي ثىً رفغري وّب عجك ولٍٕب. وثغوجت ٘وزا اٌزّوبَض اٌعوبً     
جذاا اٌزٌ فبس ٌٍىُٕغخ جىق اٌغّبئُني ُِعوبا  أْ رعَُّٕوذ اٌىُٕغوخ    
ثبٌزبً ٌزجؾش ورعٍٓ عٓ ادلغُح اٌوزٌ ذلوب ٌوذي ووً اٌغوّبئُني      

 ٘ىزا:
ٌىٍ َ عشَّف اِْ عٕذ اٌشإعوبا واٌغوالاني يف اٌغوّبوَبد     «+ 

هىّخ اهلل ادلزٕىعخ  حغوت لقوذ اٌوذ٘ىس    لكنيسح تىاسطح ا
 (22و22:5)أف » اٌزٌ فٕعٗ يف ادلغُح َغى: سثٕب.

وهبزا ٔبٌذ اٌىُٕغخ ِرياس االثٓ يف اٌغوّبوَبد  ود عُٕوب ثبٌزوبً    
أثٕبا اهلل  ال رلشد رغُّخ ثً ثعًّ اٌشوح اٌمذط اٌزٌ صجَّوذ ٌٕوب حوك    

 اٌجٕىَخ ثؾهبدح واعالْ  وّب لبي اٌمذَظ ثىٌظ:
أعخز  سوح اٌزجٍِّٕ اٌزٌ ثٗ ٔقوشا َوب أثووَّب  اِة. اٌوشوح      «+ 

ٔفغٗ َؾهذ ْسواحٕب إٔٔب أوالد اهلل. جبْ وَّٕوب أوالداا جبٕٔوب وسصوخ    
 (28-23:7)سو » أَنبا  وسصخ اهلل وواسصىْ ِن ادلغُح.

وٌىٓ اٌزٌ َذ٘ؾٕب حمبا ٘ى أٔٗ وّوب وسصوذ اٌىُٕغوخ االثوٓ      
بؽوشح ٌٍض وخ ورجوبدي ِىبعوت     وسس االثٓ اٌىُٕغوخ وٕزُاوخ ِج  

ِغزٕريح عُىْ أر٘بٔىُ  ٌزعٍّوىا ِوب ٘وى     «اٌطشجني  امسن يف رٌه: 
)أف » مرياثاه يف القديساني   سجبا دعىرٗ؟ وِوب ٘وى ِغَٕوً رلوذ     

(. وثزٌه دخً اٌمذَغوىْ موّٓ رلوذ ادلغوُح وؾوهىد      27:2
 سلزبسَٓ جىق اٌعبدح عرياجمىٔٗ عٍٕبا يف عحبثخ ا ذ:
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د ِالئىوخ ووضريَٓ حوىي اٌعوشػ     ؤظشد ومسعذ فوى  «+ 
واحلُىأبد واٌؾُىا  ووبْ عذدُ٘ سثوىاد سثوىاد وأٌوىف    
أٌىف لبئٍني ثقىد عظُُ: ِغزحك ٘وى اخلوشوف ادلوزثىح    
أْ َؤخز اٌمذسح واٌِغًَٕ واحلىّوخ واٌموىح واٌىشاِوخ وا وذ     

 ( 21و22:3)سإ » واٌربوخ
 دلوئِٕني وَ َزَعاَّت ِٕوٗ يف ُِون ا  جاء ليرمجَّد يف قديسيه ِ   «+ 

 ( 22:2رظ 1)»
جماءء  ٌىٍ َضجِّذ لٍىثىُ ثال ٌىَ يف اٌمذاعخ أِوبَ اهلل أثُٕوب يف    «+ 

 (25:5رظ 2)» رتنا يسىع املسيح مع مجيع قديسيه.
واِْ ولذ رؾجَّعٕب هبٌخ حت ٔبدس وجوىق اٌعوبدح وعٍوً ألوذط     
ِغزىي ٍِّىط  مشوً اِة واالثوٓ واٌىُٕغوخ وووً اخلٍُموخ يف      

غزمجٍهب عٍوً اْسك ويف اٌغوّبا ويف ا وٍا    ِبمُهب وحبمش٘ب وِ
اٌضبين  ٔغزطُن أْ ٔمىي اْ عبدلٕب وّوب حيمِّموٗ أصلُوً  ٘وى لقوخ      
حت َثَذد ِٓ اٌغّبا ِٓ عٕذ اِة عُٕفخ دِىَخ ثٍغوذ ألقوً لّوخ    
ادلؤعبح. ٌزذخً يف أعّبي ثطىٌخ حت ؽوهُذ ورٕزوهٍ ٘بدئوخ ٘وذوا     

 اٌفاش ادلٕري ثفشح عشَظ وعشوط.
 (2991ث من يىليى )األحد الثال


