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  تع��2 +ال1لف�� 

. ل. وج
�# ج�ل مع�وف�� 6*5ل�� دول���، وم1لف�� 6*� ومعل�� لل5*اب أ  
ل:ات  واعً;ا  دولة  ت'ع��  م�  ألك>�  أخ@ته  ال�س
ل�ة  ل.  أ.  خ�مة  ز�ارات  الق�س. 
  األل
ف وجًها ل
جه وألك>� م� ذلG الع�د ع�� ال*لف(�
ن ووسائل ال*
اصل األل5*�ون�ة.  

م�     أك>�  م)ها  ب�ع   Lو6*�ه  Lال*ي  م1لفاته  Lو6*اب*ه ن'�ة.  مل�
ن  ع���� 
 .Lل العال
  ُت�جU إلى ع�ة لغات ُت'*��م م� خالل م�اك( ال*�ر�� و6ل�ات الاله
ت ح

م� خالل وع;هL الفعال، وتعل�هL و6*اب*هL، واص�اراتهL م� ف��ی
هات وخ�مة    
ل5لة   الُغ��   WXوال الق
�ة  الX�اة   Uفاض أمZ�   ال�بص
ت�ة  6ا  األخ���.  ح�اة  في 


ر  [Xل اُل@هل   �%ال !�*��    ال�بت@وق  ف�ها  وال*ي  والع�ادة  لل*'��ح   Lاته�في م1ت
حق�ق��  عاب�ی�  
ن X�]! 6�ف  ج�یً�ا   ال1م)
ن  ُ+عً�ا  أك*�ف
ا  ف5>����   ._ وق����� 

  وم�هً�ا م� ال)[�ة وال%�أة م� خالل تعال�هL ع� سلaان ال1م�.   

    Lخ�م*ه  
Xن 
ات aخ  
a��ل ال1م)��  م�   ��<6 ب*�ر��   Uقام ج�ل  خ�مة 
  Lاها لهaع�ة ال*ي أع��b ق
ال�اف�ة ال*ي ت*�فW خالل ا!ادیهL.   ال�بمع ق
ة    ال�بالف

الس*��ام ف5>��ون   ال�a�ع�ة  ف
ق  �b�عة  ذو  
ن
ن Z! 6�ف  ت�Xروا  أن  +ع�  
ا تعل ق� 
 .Lم�ة وخ�ماته
  م
اه� ال�وح الق�س ال*'عة في ح�اتهL ال�

الاله
ت�ة،     ال�راسات  في  الاج'*��  أ. ل. وج
�# 6الها حاصل على درجة 
 U'تأس  Lف��م*ه الاله
ت.  فل'فة  في  ال�6*
راة  درجة  على  ح[ل  ل.  أ.  أن  كا 

6لة  + على  ال�وح ال�ب[ال+ة  +ق
ة   L�وال*عل  f
الق واإل!ان  
ع '! ح
ل   )6�وت*  ،
    الق�س. 

ال'Xة،     +ق
ة  
ب X]م  Lهوتعل�  Lووع;ه اآلب.  قل�  �Xة + ُتقاد   Lخ�م*ه
. ال�بواآل!ات، والع%ائ�، ومع%(ات ال�فاء مع ان�aاح ال5>���� في م
جات تUX ق
ة  

  .    ال�بوق� اخ*�� الXاض�ون إلج*اع*هL إiهارات م@هلة لق
ة وم%� 

ل*أه عل�ة  أدوات  إلص�ار  نف'�ها  ج�ل،   #�
وج ل.  أ.  للق�ام  ك�س  ال1م)��  �ل 

ع.'! 6ل    +أعال  في  م1م�  ل5ل  والع%(�ة  ال)*[�ة  الX�اة  ت�و�ج  هي   Lف�غ�*ه

  م'*
�ات ال)]ج ال'�Xي. 
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  كل االق*�اسات ال5*اب�ة 

   New King James Versionمأخ
ذة م� ت�جة   

  ت
ماس ن�ل'
ن ل)��. 1982، 1980، 1979إن لL ی*L اإلشارة لغ�� ذل�b .Gعات 

   

  


iة: تL اس*��ام ت�جة فان�!G في ال*�جة للع�u�ة Xمل 
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  �� والaل�ةعلكلة إلى ال
ال4�اه/   " ه\هأَْعVَى ال<َّاَس َعVَاQَا"َ   3�عأن Q  12  -8:  4في أف�3    كG/ ال�س�ل ب�ل�

والهامة   وال<3اءال�ائعة  لل�جال  ،  رعاة  م=@���،  أن=�اء،  ، رسل  ال�ب دعاه�  ق�    ال\ی�  هي 
لG3�>gهال�راسة تg@ف    معل��4. ه\ه ال4�اه/  تُ   ،ال��م  ��ف ت� إح�اء ه\ه  �lف و��ف  

ال.�مة.    الق�mG�  n��3Qهل لللع4ل  �Gابي  �فه�  ت�4نا  خ4اس�ة  ال.�مة  4@�.ة،  إنها 
�lف مًعا في الg<�3ة الq4ل�ة.تُ ه\ه  ال.�مةو��ف أن م�اه/ الm4االت   

م�    rع� sقائqة ال4ق�م  ال   /�Ggُال ه\ا  وال<4ا  في  ال4عGق�ات   t�qGت الGقل��Qر4uا    .ةذج 
أن  ��\Gن أن   /mQ  ب�<4ا Qع4له    xس�Gداداالع4ل  اله   x\ه  مع  ال�ب الG3�>�    ،ث�qQ

mQ/   ذل}،  ب�ًال م���3 لل�ح�ة.  و   إنق3ام�ث  ل�q  ه\ه الف�صة  G3Q.�م أن  qQ/ ال@�Vان 
�ن م ج�4ع<ا أن  gن qGعل� في أرواح<ا،  وقاب  ��<<فGق|  ل�� لل� نqاف~  q/ �{ل الوفي نف� ال

  ال<4�ذج الGقل��G.xفا� �ح اال �غ=�ن فيیال�ح�ة مع ه�الء ال\ی�   على
تعل�  أن  ق=ل  إلى  ه  نق�Gح  ت4G3ع  أن  �رس gال ال\ا  الل  ��ت�ةال�m3Gالت  3ل3لة     ه\ه 
 .وم�اه/ ال.�مة ال.�4  ة الGgاب�ةال4@�.  �.��ص   ال�ب 4ة  �ل  م� حقائs@=ع نف3}  وتُ 

 �  ف یnودك ��V.4 ب�<4ا تعل� ه\ه الqقائs لآلخ���. ه\ا الGgاب س
الgات/ ح\ف ال<4اذج في ه\ا الع4ل   ال@.��ة مVل�uة جً�ا لل.�مة الفعالة.ن4اذج ال�qاة  

�VG3Qع الVالب أن  أم�لة م� خ=�ته أو خ=�تها الغ<�ة. أو ه�الء ال\ی�  حGى QُعVي ال4عل�  
�اصلGای�  معه�.  

  x\ال ��ل األم�ر، وأنه ون�q نعل� أو   4<اأتى ل�علmQ/ الG\�� دائ4ًا أن ال�وح الق�س ه
    .ال�وح الق�سونقاد �نGق�mQ t/ دائ4ًا أن نGعل�  

4�عات،m4ال أو  الف�دQة،  لل�راسات  مG4ازة  ال�راسة  م�ارس    ه\ه  أو  الاله�ت،  �ل�ات  أو 
4�عات ال=��Gة.m4األح�، أو ال  

�x  أنه ل�4 ال4ه� لل4عل� والVال/ أن G4Qل} ن3.ة م� ه\ا الGgاب أث<اء ال�راسة. فGqهي ت
  /Ggأف�ل ال  |=G�ُ ي ق�Gأمالت و الGال  .  s�3>Gلق� ت��<ا م3افات ل4الح�ات} وتعل�قات}. ال

  �mGعة لل�4اجعة ول34اع�ت} ل�ال4�اض�ع م�ة أخ�t. ه\ا  ق� ت� ت�4�4ه ب<�ام م�اجع س�
  t�Gq4عل�� الGاد، ل�الs�3>G ال.اص تmعلها م4{<ة لgل ش.�، ��m4د دراسGه� له\ه ال4

  .��   لألخ�
4�ثاوس�Gل� ل�  : كG/ ب


ا َوَما  "ُ!َعلُِّ َأْن  َأْكَفاًء  5ُ
ُن
َن !َ ُأَمَ)اَء،  ُأَناسًا  َأْوِدْعُه   ،�َ��ِ�<ِ6َ ِ+ُ�ُه
ٍد  ِم)ِّي  َسِْعَ*ُه 

ثاوس  2( "آَخِ��َ� َأْ!]اً   ب) 2: 2ت�
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تل�4\ خ�V أن �Q=ح    ال�ب   ن�q ن�م� أن ال�Gg/  معل4ًا. وق� ُص   �ل  م� أجل �4 ه\ا 
ال�qاةGلGا في  له\ا    عل��ت  ومG3ق=ل  ال.�مةفي  ، و �اعف  �إسG.�امه  تل�4\  اآلخ���. �ل 

�رس �3ه�لة لآلخ���.  تعل��ال�VG3Q /�Ggع gه\ا ال      
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  ال�رس األول                 
  م
اه� ال��مة                                       

   
  مق�مة 

 #  ال��مات ال�
أف'#   ب
ل#    ، أرuعةاصXاح  في  األرض،  أن !���نا  ه@ه  
ع '! غادر  ع)�ما  أعaى ه 

  . �عى م
اه� ال��مة، وهي تُ ا!اعa )اسال
  ِإْذ َصِعَ� ِإَلى اْلَعَالِء َسَ=ى َسْ=�ًا َوأَْعVَى ال<َّاَس َعVَاQَا». ِلَ@ِلGَ َ!ُق
ُل: «"11  ،  8:  4أف'#

ُرُسًال،   �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �ُرَعاًة  َوُهَ  rََواْلَ=ْع  ،�َ��ِ ُمَ=@ِّ  rََواْلَ=ْع َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع
  " َوُمَعل��4َِِّ 


ن
ا رسالً وه
 ب)ف'ه أعaى ال�ع�  Z! ، وال�ع� ، وال�ع� أن��اءأن�وال�ع� م���� ،
.��  رعاة ومعل

U�a ع)�ما صع� " ألنها أعُ صع
د ال'�حعى "م
اه�  �ه@ه ال��مات ال�'ة أ!ً]ا تُ 
  " إلى األعالي

  وم
اه� ال��مة هي: 
  ال�سل -
  األن=�اء  -
- ��    ال4=@�
  ال�عاة  -
  ال4عل��4  -

خaة   في  ل�#  أن  ال�بأنه  
اه�    ه@ه  مaلًقا فات ال ه@ه   ال�باس*�داد  ن  أل ]�ع. 

اه� لZانها
اه� ال�'ة    الغالً�ا ما ال*ي م� !'
ع إلى 6)�'*ه  ال[X�ح. ه@ه ال

  . "ة�ساال� "ال��مة ـب!�ار إل�ها 
6َِ)�َ'ِ*يأ: "قال !'
ع 
ن م�  %'�  اله
 س��)ي ال5)�'ة،  "  ْبِ)ي Z. ال1م)��ال*�X ال

ا  
اوه ال5)�'ة  في وصف   �ی�)�ها  س* وال*ي ل*ي س
ف  وم)*[�ة،  غال�ة  أنها  على 
) "L�X%اب ال
  عل�ها.ق
� ل� تإشارة ل5ل مل5ة ال��aان) "أب

 م�  ج(ء
 ال5)�'ة 
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ْ.َ�ِة َأْبِ<ي َ�ِ<�Gِ3َي َوَأْبَ�اُب  "  18:  16م*ى   َوَأَنا َأُق�ُل َلَ} َأ�Qًْا: َأْنَ| Vْ�ُُ�ُس َوَعَلى َهِ\ِه ال�َّ
  " اْل�qِmَِ� َلْ� َتْقَ�t َعَلْ�َها

ال@f !فعله !'
ع ل��)ي  ج(ء هام م�  ه
  االس*�داد ال5امل له@ه ال��مات ال�#  ن  إ
  ال�
م. ك)�'*ه 


نة م� 6ل ال1م)�� في !'
ع ال'�ح،  ال5)�'ة ال)*[�ةأن    ال�بل)ا 6لة    عل�تZم 
على   ال�ب مل5ة  ل*ق�م أو ب�ورها ب)�ا�  واح� !ق
م ب�وره  %'�ه م��6 و�عل مًعا. 6ل  ف

  األرض.
سار على ه@ه األرض م)@  لها !'
ع ع)�ما  عكل م1م� س�عل نف# األعال ال*ي  

ال��مال��مة، أو األعل  ا في  هامً   ال5ل م1م� دورً ألفي عام. و    ال5)�'ة ة في  �عال 
  ال*ي ی�)�ها !'
ع. 

Qَْع4َُلَها   َاْلsqََّ اْلsqََّ " 12:  14ی
ح)ا   َأُق�ُل َلgُْ�: َمْ� ُیْ�ِمُ� ِبي َفاَألْع4َاُل الGَِّي َأَنا أَْع4َُلَها 
  ُهَ� َأ�Qًْا َوَ�ْع4َُل أَْعَ�َ� ِمْ<َها َألنِّي َماٍض ِإَلى َأِبي." 

  وأرسلهL ل�ق
م
ا +أعاله. رجًال  ، درب إث)ا ع��ع)�ما 6ان !'
ع ه)ا على األرض
َحGَّى  ُث�َّ  "  1:  10م*ى   َن3َmٍِة  َأْرَواٍح  َعَلى  ُسْلVَانًا  َوأَْعVَاُهْ�  َعَ@َ�  اِالْثَ<ْي  َتَالِم�َ\ُه  َدَعا 

  Qُْ.ِ�ُج�َها َوَ�ْ@ُف�ا ُ�لَّ َمَ�ٍض َوُ�لَّ ُضْعٍف."
4َاَواِت. َوِف�4َا َأْنGُْ� َذاِهُ=�َن اْكِ�ُزوا َقاِئِل�َ�: ِإنَُّه َقِ�  "  8،  7:  10م*ى   �ُت ال3َّgَُ�َب َمَلGَا   اْق�اْشُف

�ا."Vُانًا أَْع َّmانًا َأَخْ\ُتْ� َم َّmا َشَ�اِ��َ�. َم�ُ�وا ُبْ�صًا. َأِق�4ُ�ا َمْ�َتى. َأْخِ�ُج   َمْ�َضى. َ�هِّ
  

س)
ات تلع�ة   U6ان 
ع '! أعال  أن  نع*ق�  6)ا  ال@ی� ،  ال�جال  م�  م�Xود  +ع�د  قام 
  أع*ق�نا أن 6ل أعال ال��مة ت�Xث م� خالل أ!ادیهL. خ�ام. لق�  �ع
ن یُ 
  

 عaى رسل، أن��اء، ة أف]ل. ع)�ما صع� إلى أب�ه، أن !'
ع 6ان ل�!ه خaومع ذلG فإ
  معل�� ل%'�ه.و  م�����، رعاة


ن لها ذات اله�ل5ل خ�مة Z! ن لـف. !%� أن
  : ف*5
  .ألع4ال ال.�مة ال�ب إع�اد شع/  -
  ب<اء ج�3 ال�34ح. -
  اإل4Qان. ة ح� ق�ادة ال�3m إلى و  -
  .ال�ب ب� امع�فة تعل��  -

 ال�بخaة 

  م
اه� ال��مة 
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  ل<�ج. لال�4م<�� ق�ادة  -
  4لء ال�34ح. ق�ادته� ل -

َج3َِ�  "   13،  12:  4أف'#   ِلُ=ْ<َ�اِن  اْلِ.ْ�َمِة،  ِلَع4َِل   ،�َ�3ِQ اْلِق�ِّ َت�4ِgِْل  ِإَلى   اْل�3ِ4َِح، َألْجِل 
اْبِ�   َوَمْعِ�َفِة  اِإل4َQاِن  َوْحَ�اِن�َِّة  ِإَلى  َج�4ُِعَ<ا  َنْ<Gَِهَي  ِقَ�اِس  ال�ب َأْن  ِإَلى  َ�اِمٍل.  ِإْن3َاٍن  ِإَلى   .

    َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح."
  

شع�   إع�اد  ول5�   ،Lأنف'ه+ ال��مة  أعال  +Zل  الق�ام   Lف*ه�iو ت5�   Lللق�ام   ال�بل
وهL ال@ی� دع�
ا   .ال�بأ!ً]ا أن 6ل م1م� ه
 ج)�f في ج��    ال�ب6لة    تعل�  بها.
   .لل��مات ال�# ال�بم� 


ن العالL +إن%�ل !'
ع الXuف ی�
'�ح. و�uًال م�  ل�'
ا ج)
د ال�� األمامي ال@ی� س

ن
ن Z! Lه Gال*�ر�� في ال%��"    رق�� "  م>ل  ذل  �1م)�
ن الuد  ی�ر

ن
ا ج)Z�اش�اءل 

  . ال�بفي ج�� 
نX*اج أن ، والعلL،  م� ال�س
ل، ال)�ي، ال���، ال�اعي  ب�)ا نX� ن�رس خ�مة 6الً 
  هL م� !%� عل�هL الق�ام +العل ال��ام  أن ه1الء    وهي  ،ن*�ك جانً�ا أف5ارنا ال*قل��!ة 

    . ل5ل م1م� ه�فهو  ال�بنعaي إن*�اه)ا إلى خaة دع)ا و�uًال م� ذلG  ،"ال�ب��ام ك"
ال@ی�   
ا  ق�  ال1م)
ن م1م)�تعل 
ن
ن Z�س  #ال� ال��مات  خالل  نام�  ض%��. � 

ثاب*�� أق
�اء،  
ن
ا Z�ة  سauاألر  Lت�ع 6ا  األخ�   Lم)ه 6ل  !'ان�  +ال�Xة،  عامل��   ،
  .fال%'� ال���  

ِ�ُ{لِّ ِر�ِح  "  16  - 14:  4أف'#   4ُ�ِل�َ� qَْوَم  �َ�uِ�ِVَ�َْأْ�َفاًال ُم َ�ْعُ�  �َن ِفي َما gَُن َال  َكْي 
َالِل. ال�َّ َم�gَِ�ِة  ِإَلى   �ٍgْ4َ�ِ ال<َّاِس،  �qِ�َِلِة  َصاِدِق�َ�    َتْعِل�ٍ�،  ُ�لِّ َبْل  ِفي   �َنْ<4ُ اْلqَ4َ=َِّة،  ِفي 

الَِّ\x ِمْ<ُه ُ�لُّ اْل3َmَِ� ُمَ�كَّ=ًا َمعًا، َوُمْقGَِ�نًا 4ُ�َِ�اَزَرِة   َشْيٍء ِإَلى َذاَك الَِّ\x ُهَ� ال�َّْأُس: اْل�3ِ4َُح،
ُل ُن4ُ�َّ اْل3َmَِ� لِ  ِّ�qَQُ ،ٍءnَِّْة" ُكلِّ َمْفِ�ٍل، َح3ََ/ َع4ٍَل، َعَلى ِقَ�اِس ُ�لِّ ُج=qَ4ََ�اِنِه ِفي اْل>ْ=ُ  

 ال�ب  ت[�Lو   ،ل5ل خ�مة م� م
اه� ال��مات ال�#  )*�هن س
ف    في ه@ه ال�راسة

اه�  ل ال�بم�*ار�� م�    ،ن'اءهي رجال و 
i�فة ه1الء في ال5)�'ة الXل�ة. ه@ه ال

 Lا ه

نZ�ة لل5)�'ة.لXا!اه ال[الaع  
  
  

 كل م1م� 
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 U'�ائف  ، بلألقابلiو  
 ------------------------------------------------  

  Lعلوال ال�اعي   ،���ال ال)�ي،  ألقاب  ه@ه  ال�س
ل،   U'�م)اص�    أو رت�ل داخل أو 
ذلG،  ال5)�'ة م�  و�uًال  وiائف.   Lهيه خ�مة  وi�فة  6ل  ل�)اء    .   Lمه ج'� ج(ء 
   ال'�ح.

ال>ال ب
ل#  ،  على س��ل  ال5*ا+ةع)�ما 6*�  ی��أ  6ان عادة  ب
ل# رس
ل"  "  رسائله، 
6
نه رس
ل هي م
ه�ة خ�مة أو وi�فة في ج'� ال'�ح. ولL   أن  ام�لًال في ب�ای*ه

  !قل " ال�س
ل ب
ل#" م��ً�ا إلى رس
ل�*ه 6لق�. 
  

    خ*�ار إن'ان.ول�# م� إ  ال�بِق�ل �Xد م� إن م
اه� ال��مة تُ 
نXاول م'اع�ته. ه@ا ما !فعل شيء ما،    ال�ب�ف +ال�وح أن  في م�ات 6>��ة، ع)�ما نع

�� ال�سل ) اآلن ع)�ما +ع� ال)اس ی@ه�
ن م� مZان آلخ� م�Xدی� أو مع�ذل�X!  Gث  
ال@f    ال�ب+X'� م)aقة جغ�اف�ة مع�)ة.    
ال��مة.ه ال@ی�   !�Xد 6ل م
اه�   ال)اس 


اه�  ی�ر6
ن  !*ل:
ن م� روحه  . ه@ه ال
ُأَناسًا ِفي   ال�ب َفَ�َضَع    َأمَّا َأْنGُْ� َف3َmَُ� اْل�3ِ4َِح َوأَْعَ�اُؤُه َأْفَ�ادًا."   28،  27:  12ك
رن>
س 1

َوuَْعَ� َذِلَ} َمَ�اِهَ/ ِشَفاٍء أَْعَ�انًا َتَ�اِب�َ�   اْلgَِ<�3َِة: َأوًَّال ُرُسًال َثاِن�ًا َأْنِ=َ�اَء َثاِل�ًا ُمَعل�4َِِّ� ُث�َّ ُق�َّاتٍ 
  "َوَأْنَ�اَع َأْل3َِ<ٍة.

َفْ�َق    َمْ� ُهَ� َبْ�َ<gُْ�: َأْن َال َیْ�َتِ¡يَ َفِإنِّي َأُق�ُل ِ�ال<ِّْع4َِة اْل4ُْعVَاِة ِلي ِلgُلِّ  "  8  -3:  12روم�ة  
ِل 4َ�َا َق3ََ�   َفِإنَُّه    ِلgُلِّ َواِحٍ� ِمْقَ�ارًا ِمَ� اِإل4َQاِن.   ال�ب َما َیْ<َ=ِغي َأْن َیْ�َتِ¡َي َبْل َیْ�َتِ¡َي ِإَلى الGََّعقُّ

  �ْgَِلْ�َ� َج�4ُِع اَألْعَ�اِء َلَها َع4ٌَل َواِح�ٌ َك4َا ِفي َج3ٍَ� َواِحٍ� َلَ<ا أَْعَ�اٌء َ�ِ��َ�ٌة َوَل    �ُqْا َن\َgََه
ِ��ِ��َ�: َج3ٌَ� َواِحٌ� ِفي اْل�3ِ4َِح َوأَْعَ�اٌء َ�ْع�ًا ِلَ=ْعrٍ ُ�لُّ َواِحٍ� ِلآلَخِ�.gَاِهُ/   اْل�َوَلgِْ� َلَ<ا َمَ

َف=ِ  َأُنُ=�ٌَّة  َلَ<ا:  اْل4ُْعVَاِة  ال<ِّْع4َِة   /ِ3َqَ�ِ اِإل4َQانِ ُمْ.Gَِلَفٌة  ِإَلى  َأِم   ال<3َِّْ=ِة  اْلِ.ْ�َمِة  َفِفي  ِخْ�َمٌة  َأْم 
الGَّْعِل��ِ  َفِفي  ال�َّاِحُ�   اْل4َُعلُِّ�  َفِ=اْجGَِهاٍد  اْل4َُ�بُِّ�  َفِ=3ََ.اٍء  اْل4ُْعVِي  اْلَ�ْعِ~  َفِفي  اْلَ�اِعُ~  َأِم 

  َفِ=3ُُ�وٍر."
ء لهL نف# ال
i�فة. ل@لG  كا أن ل)ا أع]اء 6>���� في ج'� واح�، ل�# 6ل األع]ا

bالا   ، وأع]اء +ع])ا ل�ع� اف�ادا.إال أن)ا ج'� واح� في ال'�ح  ف�غL أن)ا 6>����
: إن 6انU ن�
ة ف�ع
نا '*��مهال)ا م
اه� م*)
عة +X'� ال)عة العaاة ل)ا، دع
نا ن 

  ال�ب مع�)
ن م� 
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ن ف�ع
نا  خ�مة   U6ان إن  إ!ان)ا،   �'X+ ففي    ا،'*��مهن*)�أ   Lعلال خ�م*)ا،  في 
L�ع�، ال*عل
  ال�ب� ف�اج*هاد، ال�احL ف�'�ور. ،العaي ف�'�اء، ال
اع� ففي ال

         

أم� ل���5اء . ال تع*ق� أبً�ا أنها  %'� ال'�حل  خ�اًماإن دع
ة ال��مة هي دع
ة ل)5
ن  
  )ا.ل !'
ع ه
 م>الف�ائًا م)[� أله�ة ذات�ة. أو 

3ُ�ُع َوُهَ� َعاِلٌ� َأنَّ اآلَب َقْ� َدَفَع ُ�لَّ َشْيٍء ِإَلى َیQْ�َِه َوَأنَُّه "  17 -12،  9  -3:  13ی
ح)ا  Qَ
َقاَم َعِ� اْلَعَ@اِء َوَخَلَع ِثَ�اَ�ُه َوَأَخَ\ ِمْ<َ@َفًة َواتnَََّر ِبَها  ،  4ْQَِ�ي  ال�ب َخَ�َج َوِ¤َلى    ال�ب ِمْ� ِعْ<ِ�  

مِ  ِفي  َماًء  َواْبGََ�أَ ُث�َّ َص/َّ  ُمnَِّGرًا    ْغ3ٍَل  َ�اَن  الGَِّي  ِ�اْل4ِْ<َ@َفِة  َوَ�qُ3َ4َْها  الGَّالِم�ِ\  َأْرُجَل  Qَْغ3ُِل 
  ِبَها. َفmَاَء ِإَلى ِس4َْعاَن Vْ�ُُ�َس.

 «!   َفَقاَل َلُه َذاَك: «Qَا َس�ُِّ� َأْنَ| َتْغ3ُِل ِرْجَليَّ
3ُ�ُع: «َل3َْ| َتْعَلُ� َأْن|َ أQَ ْفَهُ� ِف�4َا َ�ْعُ�».  َجاَبGََس {ََّ>gُِ�ُس:   اآلَن َما َأَنا َأْصَ<ُع َوَلVْ�ُ َقاَل َلُه

3ُ�ُع: «ِإْن ُ�ْ<ُ| َال أَْغ3ُِلَ} َفَلْ�َ� Qَ َلَ} َمِعي َنِ��ٌ/».  «َلْ� َتْغ3َِل ِرْجَليَّ َأَب�ًا!» َأَجاَ�ُه  
  ْل َأ�Qًْا َیx�ََّ َوَرْأِسي»  َفَقْ� بَ َقاَل َلُه ِس4َْعاُن Vْ�ُُ�ُس: «Qَا َس�ُِّ� َلْ�َ� ِرْجَليَّ 

ِ�ُ{ْ�؟   "َفَل4َّا َ�اَن َقْ� َغ3ََل َأْرُجَلُهْ� َوَأَخَ\ ِثَ�اَ�ُه َواتgَََّأ َأ�Qًْا َقاَل َلُهْ�: «َأَتْفَه4ُ�َن َما َقْ� َصَ<ْع|ُ 
  َ\ِلَ}.َأْنGُْ� َتْ�ُع�َنِ<ي ُمَعل4ًِّا َوَس�ِّ�ًا َوَح3َ<ًا َتُق�ُل�َن َألنِّي َأَنا �َ 

�ُِّ� َواْل4َُعلُِّ� َقْ� َغ3َْلُ| َأْرُجَلgُْ� َفَأْنmِQَ �ْGُُ/ َعَلgُ�ْْ� َأْن Qَْغ3َِل َ�ْعُ�{ُ  ْ� َأْرُجَل َفِإْن ُ�ْ<ُ| َوَأَنا ال3َّ
َأ�Qًْا.  �ْGَُأْن َتْ�َ<ُع�َن   �ْ}ُ�ِ َأَنا  َصَ<ْعُ|  4َ�َا  َحGَّى  ِمَ�اًال   �ْgُGُ�ْVَأَْع ألَنِّي   rٍَ�ْع   َّsqَاْل  َّsqََاْل

َهَ\ا   �ْGُ4َْعِل ِإْن  ُمْ�ِسِلِه.  ِمْ�  أَْعَ�َ�  َرُس�ٌل  َوَال  َس�ِِّ�ِه  ِمْ�  أَْعَ�َ�  َعْ=ٌ�  َلْ�َ�  ِإنَُّه   :�ْgَُل َأُق�ُل 
4ُ�ُه." Gُاُكْ� ِإْن َع4ِْلuَ�Vَُف  

  


ع '! L  6ل م
ه�ة خ�مة ت
 ---------------------------------------------  

اعaى   ��مة. ول5� ع)�ما رجع إلى أب�هأتL 6ل مهام ال،  ع)�ما 6ان !'
ع على األرض

اه� لل���  ل�)%(وا بها العل ال@f ب�أه.  ه@ه ال

"
  �عى رس
ل ورئ�# 6ه)ة إع*�اف)ا. رس
ل. ه
 یُ ال�سل" !'
ع ه
اِإلْخَ�ُة  "  1:  3ع��ان��   َأیَُّها  َث�َّ  َرُس�لَ ِمْ�  َالِحُ��ا  4َاِو�َِّة،  ال3َّ ْعَ�ِة  ال�َّ ُشَ�َكاُء  3ُ�َن، Q  اْلِق�ِّ

3ُ�َع" Qَ ِه اْل�3ِ4ََحGِ>ََ�اِفَ<ا َوَرِئ�َ� َ�َهGِاْع  

  ال�ع
ة ��6ام

 رس
ل 
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ع ن�ً�ا كان '! UXت.L!العه� الق�  
  :َمْقُ=�ًال ِفي َوَ�ِ<ِه.َوَقاَل: «اْلsqََّ َأُق�ُل َلgُْ� ِإنَُّه َلْ�َ� َنِ=يٌّ " 24: 4ل
قا 

!" " 19: 4ی
ح)ا    َقاَلْ| َلُه اْل4َْ�أَةُ: «Qَا َس�ُِّ� َأَرt َأنََّ} َنِ=يٌّ
 

3�ع ال�اعي ال�الح. ونف� الgل4ة في اللغة ال��نان�ة تُ Q ج� كان�G3ق�� .  
اِلُح " 14 :10ی
ح)ا  Gِي َتْعِ�ُفِ<ي" َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ال�َّاِعي ال�َّ Gِي َوَخاصَّ   َوأَْعِ�ُف َخاصَّ

  "َوَمGَى lََهَ� َرِئ�ُ� ال�َُّعاِة َتَ<اُل�َن ِإْكِل�َل اْلmْ4َِ� الَِّ\x َال َیْ=َلى." �a+5 :4س  1
َراِعي  " �a+2  :25س    1 ِإَلى  اآلَن   �ُGَُرَجْع  �ْgَُّ>gَِل َضالٍَّة،  َ�ِ.َ�اٍف   �ْGُ>ْ�ُ  �ْgَُِّسُ{ْ� ألَن�ُنُف

  َوُأْسُقِفَها."
  

3�ع �ارزً Q ت.�@� لق�   - م=@ً�ا –ا  كان�gل ال4ل�mإن�  
اْلx�ِ3ِgَ>ْ4ُ "  18:  4ل
قا   َألْشِفَي  َأْرَسَلِ<ي  اْل3َ4َاِك�َ�   �َ ألَُ�@ِّ َمqَ3َِ<ي  َألنَُّه  َعَليَّ  ال�َّبِّ  ُروُح 

�َّةِ  ِّ�qُِق�َ� ِفي اْلqِ3َ>ْ4ُِ�اِإلْ�َالِق وِلْلُع4ِْي ِ�اْلَ=َ�ِ� َوُأْرِسَل اْل �َ� " اْلُقُل�ِب ألَُناِدxَ ِلْل4َْأُس�ِر
        

3�ع Q أع�� معل� كان  
ِبِ=َ@اَرِة  "  35:  9  م*ى َوَ�gِْ�ُز  َمmَاِمِعَها  ِفي  Qَُعلُِّ�   t�ََواْلُق ُ�لََّها  اْل4ُُ�َن  �ُف VُQَ 3ُ�ُع Qَ َكاَن 

ْعِ/. �ِت َوَ�ْ@ِفي ُ�لَّ َمَ�ٍض َوُ�لَّ ُضْعٍف ِفي ال@َّgُاْل4ََل "  
  

  م
اه� ال��مة هي ل�
م)ا
3�ع أعVى م�اه/ ال.�مة لل�4م<�� ع<�ما صع� إلى األعالي.Q  

     ِإْذ َصِعَ� ِإَلى اْلَعَالِء َسَ=ى َسْ=�ًا َوأَْعVَى ال<َّاَس َعVَاQَا." " 8: 4أف�3 
  

3�ع،  ع�V| ل<ا  إن م�اه/ ال.�مة أُ Q ل  ج�4ًعا م� خالل�Q ىGم�    ل م�م��ح t�G34ل
  . ال�34ح ب<ف3هه� ملء ال\x ال<�ج 

. ِإَلى ِإْن3َاٍن  ال�ب ِإَلى َأْن َنْ<Gَِهَي َج�4ُِعَ<ا ِإَلى َوْحَ�اِن�َِّة اِإل4َQاِن َوَمْعِ�َفِة اْبِ�  "  13:  4أف�3   
  " َكاِمٍل. ِإَلى ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح.

أعطى    يسوع 
 المواهب 

  ن�ي

  راعي

  م���
 

 Lمعل  

  ل� ُت�د 
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الg<�3ة حGى   الgاملة والGامة. ی�جع  م�اه/ ال.�مة ه\ه س�4G3G في  3�ع إلى ع�وسه Q
م@4Gلة على ال�س�ل وال<=ي    أن �ل م�اه/ ال.�مة ه\ه  ل.� األم�ل\ل} ن�VG3ع أن ن

  ج�3 ال�34ح. ه� لق�ادة 
و  �ع��ی�   �qن  ��  tن� ال�34ح،  إلى ج�3  ن<��  ت��4Gب�<4ا  في  َقاَمِة  "  ف@ل<ا  ِمْلِء ِقَ�اِس 

  .م�اه/ ال.�مة ه\ه في �ل �<�3ة مqل�ةلع4ل الgامل لgل t �� اإلح�Gاج ل ن�  اْل�3ِ4َِح."
�ان ال�4م<�� في �ل الg<ائ� G3Qق=ل�ن واح� أو إث<ان أو ثالثة م� م�اه/   لع�ة س<�ات 

    .�<ائ3<افي �=�� جً�ا  ع�م ن�جأن ه<اك ب اعm أنه أم� ی��� اإلال.�مة. 

  

الهاروني الgه<�ت  �ان   �Qالق� العه�  ف�Gة  هارون خالل  ب��  لل.�مة  تق��3  ه<اك  و�ان   ،
 ً�Vعة معuم�. لا ال.�مات ال.34ة خالوأب<ائه األرnة م� ال�Gه\ه الف  

  ال�بلل4qاQة وال�عاQة، و أن لل�3m ال=@�x خ34ة ح�اس وهي    إنه م� الG44ع أن نالح~
  ق� أم� ج�3 ال�34ح �ال4�اه/ ال.34ة لل.�مة م� أجل ال4qاQة وال�عاQة. 

  

  ل��مةام�اه/  وصف
" ال��نان�ة  �لGأب�س("  apostolosالgل4ة  �تع<ي    )أب�سلapostle  ")"  ت�ج4|   (س الGي 
  .إرسال ش.� ش.� م�سل لـ، 

  
ال��نان�ة  إلى    )��ب�وف�propheteuo,”  " ) G  الgل4ة  الGي    )وف�| � ب(  ”prophet“ت�ج4| 

�حي، الgGل� باإلعالن�األح�اث،  الG<=أ تع<ي.    

  

 ) إف<mل�3| (  ”evangelist“| الGي ت�ج4  )¤نmل��G3(ی�  ”euangelistes“الgل4ة ال��نان�ة
    رس�ل األخ=ار ال3ارة.والGي تع<ي 

  

ال��نان�ة   ت�ج4| )  ��4ب� (  ”poimen“الgل4ة  راعي،    )ر� �اسpastor” )G“الGي   xأ
4�عات m4ع أو ال�Vجه الق�  @�ف.مُ  ،، ی�ش� و�Vع� الق�Vعال@.� ال\x ی

 L!في العه� الق�  

  ال�س
ل

  ال)�ي

���  ال

  ال�اعي 
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  الGي تع<ي معل� )دی�اس{ال�( ”didaskalo“الgل4ة ال��نان�ة 

   

  مع�فة ال�ع
ة لل��مات ال�'ة 

! أن   �%! م
اه�    االش�اص  ق�رال  اخ*�ار  لآلخ���  أو   Lاألنف'ه #ال�   ل��مات 
م� !�Xد 6ا ه
  عادة    ال�ب'
ف ن�� أن  فه
 م� !ع�)هL.    ال�ب.  هL ال�اص إخ*�ار 

  ت5لL وخ�م م� خالل رسله وأن��ائه.

"  28:  12ك
رن>
س  1 َثاِل�ًا    ال�ب َفَ�َضَع  أ  َأْنِ=َ�اَء  َثاِن�ًا  ُرُسًال  َأوًَّال  اْلgَِ<�3َِة:  ِفي  ُأَناسًا 
  ُمَعل�4َِِّ� ُث�َّ ُق�َّاٍت َوuَْعَ� َذِلَ} َمَ�اِهَ/ ِشَفاٍء أَْعَ�انًا َتَ�اِب�َ� َوَأْنَ�اَع َأْل3َِ<ٍة." 

  


ن ال��� ه@ا Z�ال�وح س �ل�!ة شهادة داخل�ة م  

    .ال�ب َفُأوَلِ¡َ} ُهْ� َأْبَ<اُء  ال�ب  َیْ<َقاُدوَن ِبُ�وِح َألنَّ ُ�لَّ الَِّ\ی�َ “روم�ة 
وُح َنْف3ُُه َأ�Qًْا Qَْ@َهُ� َألْرَواِحَ<ا َأنََّ<ا َأْوَالُد    .ال�ب َال�ُّ

  

م
اه�  مaلW م�    ف��و ال�ع
ة اإلله�ة. س*5
ن ال'Xة ق
�ة  دل�ل    هي  ال�بم'Xة  
  ال1م�. ذلG ل�وح الق�س في ح�اة م�Xدة ل

  

ق�    Gأن  
ال  Lاركخ* ت�    �دع    ال�بم ال   ال�بلل��مة،  أ!ً]ا.  ولآلخ���   Gذل  Gل ی�61 
 U�<اول أن تXت Gذل.G'ب)ف  

ُ/ َلُه َوَتْهQ�ِِه ِإَلى َأَماِم  " 16: 18أم>ال   اْلُع4َ�َاِء."َهQ�َُِّة اِإلْن3َاِن ُتَ�حِّ
  َوُ�ْ.ِ�ُج ِمْ�َل ال<ُّ�ِر ِب�ََّك َوَحقََّ} ِمْ�َل ال�َِّه�َ�ِة."  " 6: 37م(م
ر 

  

    مًعاتعل  ال��مات ال�'ة 

ال�'ة   ب  اه�ت�� ی*L  ال��مات  6ل اإل ��  عادة  مع  العل  إبهام   
ه ال�س
ل  ن'ان. 
. وال)�ي !>ل أص�ع ال'�ا+ة قائًال: هZ@ا قال ال�ب" و�عل +الق�ب م� األصا+ع اآلخ�� 

Lعل  ال

ال�هادة  
 ال�اخل�ة 

  ال'Xة 

![)ع   ال�ب
 W��aال  
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ل ال�س
ل. واألص�ع األوسbاأل 
>ل    � ه! 
و�>ل ال�5ازة. أما أص�ع خاتL ال(واج فه
ب�)   الق'�#ال�اعي   ال�اصة   �Xال عالقة  إلى  ی�م(   f@ال  ��uو واألص�ع  ه  ال�ع�. 

   وه
 ض�ورf ل*Xق�W ال*
ازن. عيال[غ�� ه
 العلL ال@f !عل +الق�ب م� ال�ا

أن   +��aقة  تX*اج    6ل األصا+عكا  ال��  ل*عل  مًعا  تعل  ال��مات فإن    ،ةج��أن  6ل 
  لق�!'��.ل�)اء ال5امل لمًعا ل لأن تع تX*اج 
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  س:لة لل�اجعة: ا

 11:  4أكG/ قائ4ة �4�اه/ ال.�مة ال.34ة �3q/ أف�3  - 1

 

  ؟ 16  -12:  4ال.�مة ال.34ة �3q/ أف�3 ما هي مهام م�اه/  - 2

 

3 -  /3q�1  س��ن جnء    ال\ی�ه�الء    ه� ال\Q xع��م�    28،  27:  12ك�رن�q=�Q
 ؟ م� م�اه/ ال.�مة
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 ال�رس ال>اني 

خال�� #  وال��مات ال�

  
 الق�مة  

---------- --------------------- -----------------  
  في ال5)�'ة الXل�ة.   ال�بم� ق�ل تأس'*ا  �وi�ف*�ه)اك 

3ُ�َع، " 1:1  ل�ي�فQَ �3َِ� ِفي اْل�3ِ4َِحQ 3ُ�َع اْل�3ِ4َِح، ِإَلى َج�4ِِع اْلِق�ِّQَ َثاُوُس َعْ=َ�ا�ُب�ُلُ� َوِت�4ُ
  "الَِّ\یَ� ِفي ِف�ِل=ِّي، َمَع َأَساِقَفٍة َوَش4َاِم3ٍَة.

  . �سلوع�)
هL ال ال�بهL ا اخ*�  .لق�ادةودوره ا، اس�ف �عىیٌ  !ً]اا، ��خال وi�فة
�َدَعاُهْ�  " 23:  14اعال ال�سل  ْGَاٍم َواْس�َواْنGََ.َ=ا َلُهْ� ُق3ُ�سًا ِفي ُ�لِّ َ�ِ<�3ٍَة ُث�َّ َصلََّ�ا ِ�َأْصَ

  ِلل�َّبِّ الَِّ\x َ�اُن�ا َقْ� آَمُ<�ا ِ�ِه."

ثاوس  1  اْلgَِل4َُة: ِإِن اْبGََغى َأَحٌ� اُألْسُقِف�ََّة َفَ�ْ@Gَِهي َع4ًَال َصاِلqًا.""َصاِدَقٌة ِهَي  1:  3ت�
  

  ال�سل. ل��مة. اخ*ارهL ال1م)
ن وتأی�وا م� دوره ا وi�فة ال�اس، و

ثاوس  13َُّ4�ا ِإْن َ�اُن�ا ِبَال َلْ�ٍم."َوِ¤ن4ََّا َه�َُالِء َأ�Qًْا ِلُ�ْ.Gََ=ُ�وا َأوًَّال، ُث�َّ " 10:  3ت�@َGََی  

ال�سل   َأْن  " 6  ،4- 2:  6اعال  ُیْ�ِضي  «َال  َوَقاُل�ا:  الGََّالِم�ِ\  ُج4ُْه�َر  َعَ@َ�  اِالْثَ<ا  َفَ�َعا 
َ�ِل4ََة    �ُqَْن َمَ�اِئَ�.  ال�ب َنGُْ�َك  َلُهْ�   َوَنْ.ِ�َم  َمْ@ُه�دًا   �ْgُ>ِْم ِرَجاٍل  َسْ=َعَة  اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها  �ا =ُ.ِGََفاْن

َوِحْ{4َةٍ  اْلُقُ�ِس  وِح  ال�ُّ ِمَ�   �َ� ِّ�اْلqَاَجِة.َوَم4ُْل َهِ\ِه  َعَلى  َفُ<ِق�4َُهْ�  َعَلى       /ُlِا�َفُ<  �ُqَْن َوَأمَّا 
َالِة َوِخْ�َمِة اْلgَِل4َِة».   ال�َّ

.xَاِدQَا َعَلْ�ِهِ� اَأل�  "َالَِّ\یَ� َأَقاُم�ُهْ� َأَماَم ال�ُُّسِل َفَ�لُّ�ا َوَوَضُع

  

  فهL ال5لات ال�
نان�ة 
  
"Presbuteros  "ال أ�جل  ال،  ��ختع)ي   �'أرج  .�5��ال و  ال م*ق�م�� و  ل  في    إم�أة 
  . في القام�6ار او م، ال!اا

 #a�َن اَألْشَ�اُخ َصاِح�َ�،" أ 3 -2: 2ت�gُQَ َأْن... ُnاِئmََكَ\ِلَ} اْلَع.   

  ال��
خ

  ال�ام'ة 

     "Presbuteros"  
  

 ش�خ
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  ع)ي ال��� االك��. كا ت'*��م ل*ُ 
  ..."اَألْكَ=ُ� ِفي اْلqَْقلِ َوَ�اَن اْبُ<ُه  " أ 25:  15ل
قا 
  لق�!'�� العه� الق�!L.شارة ��م لإل'*تُ نها كا أ

  " َفِإنَُّه ِفي َهَ\ا ُشِهَ� ِلْلُقَ�َماِء."  2:  11ع��ان�� 
للتُ   ا!ً]ا ال�س���  '*��م  أ'الفي  ققادة   L�أورشل في  اله�Zل  في   Lرؤساء و  )ه�ر�

  . ةمع الXل�ا%ال
ُ��َخ َواْلGَgََ=َة....." " أ12: 6اعال ال�سل  ْعَ/ َوال@ُّ �ا ال@َّmََُّوَه�  

  َوِ¤َذا َواِحٌ� ِمْ� ُرَؤَساِء اْل4َmْ4َِع اْس4ُُه Qَاِیُ�ُس َجاَء."" أ22: 5م�ق# 
  ال5)ائ# الXل�ة. ن*�اب قادةال  ا!ً]اكانU ت'*��م 
  " َ�ِ<�3ٍَة.....َواْنGََ.َ=ا َلُهْ� ُق3ُ�سًا ِفي ُ�لِّ  "أ  23:  14اعال ال�سل 


ثاوس    1ِلgََ�اَمٍة ُمَ�اَعَفٍة، َوَال   "  17:  5ت� �ا أَْهًال =ُ3َqْ�َُفْل اْل4َُ�بُِّ�وَن َح3َ<ًا  ُ��ُخ  َأمَّا ال@ُّ
  " ِفي اْلgَِل4َِة َوالGَّْعِل��ِ  ِس�4ََّا الَِّ\یَ� َیGَْعُ=�نَ 

  #a�5:  1ت  "   |َ�َل َتْ�ِت�َ/ اُألُم�ِر ال<َّاِقَ�ِة، َوُتِق�َ� ِمْ� َأْجِل َهَ\ا َتَ�ْكGَُ} ِفي ِ�ِ� ِّ4gَْي ُتgَِل
 ".{َGُ�ْخًا 4َ�َا َأْوَص�  ِفي ُ�لِّ َمِ�یَ<ٍة ُشُ�

  َأَمِ��rٌ َأَحٌ� َبْ�َ<gُْ�؟ َفْلَ�ْ�ُع ُشُ��َخ اْلgَِ<�3َِة....."  أ" 14: 5!عق
ب  
  

  مًعا في جل'ة.  ��*%عم " تع)ي م%ل# ال��
خ "ب��'�*��
ن 

ثاوس    1َأْیx�ِ  "   14:  4ت� َوْضِع  َمَع  ِ�ال<ُُّ=�َِّة  َلَ}  اْل4ُْعVَاَة  ِف�َ}  الGَِّي  اْل4َْ�ِهَ=َة  ُتْه4ِِل  َال 

  اْل4َْ@َ�َ.ِة."
  " New King James" ت�جة " في ال���ةال��
خ" ت*�جL " م%ل#"
  

  .��خو رف�W الأ ال��خع)ي م'اع� سام���'�
ت�وس" تُ "
آلَالِم  "  أ  �a+5  :1س    1 اِهَ�  َوال@َّ َرِف�َقُهْ�،  ْ�َخ  ال@َّ َأَنا   ،�ْgُ>َ�َْب الَِّ\یَ�  ُ��ِخ  ال@ُّ ِإَلى  َأْ�ُلُ/ 

  اْل�3ِ4َِح،. 
    


س" u
Z'+تُ و "ا  و الXارس.أ��ف ع)ي ال)ا�i، ال

 �iال)ا  

"Episkopos"  

"Sumpresbuteros  " 

"Presbuterion  " 
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  �Uجتُ "  New King Jamesفي ت�جة "  م�ات في العه� ال%�ی�.   اس*��مU خ'ة
  .28: 20اعال ال�سل في ع�ا ام اس�ف""

اْلُقُ�ُس "  أ28:  20اعال ال�سل   وُح  َأَقاَمgُُ� ال�ُّ الGَِّي  َوِل�4ِmَِع ال�َِّع�َِّة  َألْنُف3ُِ{ْ�  اذًا  ِاْحGَِ�ُزوا 
  ِف�َها َأَساِقَفًة..."

3ُ�َع " 1:1ل�ي  �فQَ َثاُوُس َعْ=َ�ا�3ُ�َع، ُب�ُلُ� َوِت�4ُQَ �3َِ� ِفي اْل�3ِ4َِحQ اْل�3ِ4َِح، ِإَلى َج�4ِِع اْلِق�ِّ
  الَِّ\یَ� ِفي ِف�ِل=ِّي، َمَع َأَساِقَفٍة َوَش4َاِم3ٍَة."


ثاوس  1�َن اُألْسُقُف ِبَال َلْ�ٍم،..."أ 2:  3ت�gُQَ َأْن /ُmِ�ََف"  
 #a�َن اُألْسُقُف ِبَال  "أ  7: 1ت�gُQَ َأْن /ُmِQَ ٍم...."ألَنَُّه�  َلْ

ُنُف�ِسُ{ْ� " �a+2  :25س    1 َراِعي  ِإَلى  اآلَن   �ُGَُرَجْع  �ْgَُّ>gَِل َضالٍَّة،  َ�ِ.َ�اٍف   �ْGُ>ْ�ُ  �ْgَُّألَن
  َوُأْسُقِفَها."

  

ب"Z'ای�"  

س". وااهu
Z'+"ا �م Lاو االس�ف  الس ،�iفة ال��خ، ال)ا�i
ل*ي ت��� ل

  . "New King Jamesفي ت�جة " 
�ٌب ِفي ِسْفِ� اْلnَ4َاِم�ِ�: ِلGَِ�ْ� َداُرُه َخَ�ا�ًا َوَال gُQَْ� ِف�َها  "    20:  1اعال ال�سل  Gُgْألَنَُّه َم

    َساِكٌ� َوْلَ�ْأُخْ\ َو�lَِفGَُه َآَخُ�."

ثاوس  1  َصاِدَقٌة ِهَي اْلgَِل4َُة: ِإِن اْبGََغى َأَحٌ� اُألْسُقِف�ََّة َفَ�ْ@Gَِهي َع4ًَال َصاِلqًا." " 1:  3ت�

  

" هيu
Z'ب"الفعل  "ای�
Z'"ای� �تُ و   م�iأو م��ف ع)ي نا .  

  الGَِّي َبْ�َ<gُْ� ُن�َّارًا،..." ال�ب اْرَعْ�ا َرِع�ََّة "أ  �a+5 :2س   1
  

  ال)ا�i ال��خ و مقارنة ب�� 
 ______________________________________________________  

ق���ة   عالقة  ال5لات  ب��  ه)اك  أو  :�جUتُ ال*ي  6ل   ،�iنا ف5لة  اس�ف.   ش�خ، 

ن لل1م)�� الع��ان�ت'*��م    " 6انU عادةً ال��خ"�*Z! ا
ه@ه  ن  ع�ف*هL أ � ل�ع)�ما 6ان

خ أت فة 
i�ال��+ Wع. قادة و  *عل%  ال

  "�iتُ ال*ي  "ال)ا'*��م تُ   6انU عادة  ."New King Jamesفي ت�جة "  "  "اس�ف  ��ج
لل  Lال*5ل الع)�  ع)�هL  5لة  الهي  6انU  النها    ����
نان1م)��  ُت'*��م  6>�ً�ا  ال*ي 

  . ق�ادة*ع��� ع)لل

"Episkope" 

"Episkopeo  " 
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  )�لى نف# ال
i�فة في  ��ان إها !�. ف5ل*��� الج@ر هات�ب��    6*ابي ل�# ه)اك ت
 وأ "ال)ا�iو    لى ال���"ال��خ" ُت��� إ  نتق
ل أ  ال5)�'ة. +ع� ال'لaات ال�
نان�ة

  ��� لل
i�فة. ف*ُ االس�ف" 
  �ن في  6)'ي  ه�مي  ت'ل'ل  ه)اك  الXل�ة.    ال�بل�#  مXل�ة  لل5)�'ة  6)�'ة  ف5ل 

  ه@ه ال5)�'ة.ها ال@ی� ُی�ی�ون ش�
خ ل�یها
  ع� األخ�� ح'� االح*�اج ال*);�ي.م'*قلة وذات�ة اإلدارة 6انU كل 6)�'ة 

    
  .اساقفة، ول5� ع)�ما جاءوا، دعاهL اف'#ال5)�'ة في  ق'
سلب
ل# ارسل 

  َأْرَسَل ِإَلى َأَف3َُ� َواْسGَْ�َعى ُق3ُ�َس اْلgَِ<�3َِة." َوِمْ� ِم�ِل�Gَُ�  " 17:  20اعال ال�سل 
وُح اْلُقُ�ُس  "  28:  20اعال ال�سل   ِاْحGَِ�ُزوا اذًا َألْنُف3ُِ{ْ� َوِل�4ِmَِع ال�َِّع�َِّة الGَِّي َأَقاَمgُُ� ال�ُّ

  الGَِّي اْقGََ<اَها ِبَ�ِمِه."  ال�ب ِف�َها َأَساِقَفًة ِلGَْ�ُع�ا َ�ِ<�3ََة 

ن
ا    ار;ال)  أو  ال��
خنالح� ا!ً]ا ان 6ًل م�  Z! أن �%!  Lك�� أ*ل+ا  أنهرعاة على ال�غ

  . �#"ق'"و " أراعي6ـ " ��مة خاصة في ال ةه� له م
 )هL كان ی
ج� +ع� م
  

هي نف# م1هالت م� دعاهL في الع�د ال�ام#    ش�
خلل@ی� دعاهL ب
ل#    ال1هالت
  ذات ال
i�فة. وه@ا ُ!��� إلى انهL في الع�د ال'ا+ع، اساقفة 
  #a�َهَ\ا  " 7،  5:  1ت َأْجِل  ال<َّاِقَ�ِة، ِمْ�  اُألُم�ِر  َتْ�ِت�َ/  َل  ِّ4gَُت ِلgَْي   |َ��ِ�ِ ِفي   {َGَُتَ�ْك

.....{َGُ�ْخًا 4َ�َا َأْوَص��َن اُألْسُقُف ِبَال َلْ�ٍم َ�َ�ِ��ِل  َوُتِق�َ� ِفي ُ�لِّ َمِ�یَ<ٍة ُشُ�gُQَ َأْن /ُmِQَ َألنَُّه
مُ ال�ب  َوَال  َغُ��ٍب،  َوَال  ِبَ<ْف3ِِه،   /ٍmُِمْع َغْ�َ�   ، َ� َوَال  َض�َّاٍب،  َوَال  اْلَ.4ِْ�،  ِفي  ْ�ِمِ�  اِمٍع 

uِْح اْلَقِ=�حِ    " ال�ِّ
    

  �*6 له و ش�
خ  دعاهL  ش�اص  الأ!ً]ا  +�aس  یقال  أن   Lا  �ع
���م
ه  و   ال�بشع�  
  .ار;ك)
اِهَ� آلَالِم  " �a+5  :1-  2س    1 َوال@َّ َرِف�َقُهْ�،  ْ�َخ  ال@َّ َأَنا   ،�ْgُ>َ�َْب الَِّ\یَ�  ُ��ِخ  ال@ُّ ِإَلى  َأْ�ُلُ/ 

َرِع�ََّة   Qُْعَلَ�،اْرَعْ�ا  َأْن   �ِ�Gِاْلَع  �ِmْ4َاْل  {َ�َوَشِ� َعِ�    ال�ب اْل�3ِ4َِح،  َال  ُن�َّارًا،   �ْgُ>َ�َْب الGَِّي 
  " ِلuْ�ٍِح َقِ=�ٍح َبْل ِبَ<َ@ا«ٍ  اْضVَِ�اٍر َبْل ِ�اِالْخGَِ�اِر، َوالَ 

  

  ال��
خ في ال5)�'ة الXل�ة 

  م>ال ب
ل# 

  نف# ال1هالت

  م>ال +�aس
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 ______________________________________________________  

ا ال�سل ع�)
ا و   في 6ل 6)�'ة في 6ل م�ی)ة. اش�
خً رس
�َدَعاُهْ�  َواْنGََ.َ=ا َلُهْ� ُق3ُ�سًا ِفي ُ�لِّ  "  23:  14اعال ال�سل  ْGَاٍم َواْس�َ�ِ<�3ٍَة ُث�َّ َصلََّ�ا ِ�َأْصَ

  ِلل�َّبِّ الَِّ\x َ�اُن�ا َقْ� آَمُ<�ا ِ�ِه."
  #a�َ�ِك....  5أ،  4:  1تGَ@ْ4ُ4َاِن اْلQِح َح3ََ/ اِإل��ِ ِمْ� َأْجِل َهَ\ا  "ِإَلى ِت�Vَُ�، اِالْبِ� ال�َّ

َتْ�ِت�َ/   َل  ِّ4gَُت ِلgَْي   |َ��ِ�ِ ِفي   {َGُ4َ�َا  َتَ�ْك ُشُ��خًا  َمِ�یَ<ٍة  ُ�لِّ  ِفي  َوُتِق�َ�  ال<َّاِقَ�ِة،  اُألُم�ِر 
.{َGُ�َْأْوَص "  

  

رة. ال��
خال�سل ت%ع
ا مًعا مع �  لل

ال�سل   َل3َ�ْْ|   "  2:  15اعال  َوُمَ=اَحَ�ٌة  ُمَ<اَزَعٌة  َوuَْ�َناَ�ا  ِلُ=�ُلَ�  َحَ�َل  َمَعُهْ�  َفَل4َّا  ِ�َقِل�َلٍة 
ُأوُرَشِل�َ� مِ  ِإَلى  َواْل4ََ@اQِِخ  ِإَلى ال�ُُّسِل  ِمْ<ُهْ�  َوُأَناٌس آَخُ�وَن  َوuَْ�َناَ�ا  ُب�ُلُ�  Qَْ�َعَ�  َأْن  ْ�  َرتَُّ=�ا 

  َأْجِل َهِ\ِه اْل3ْ4ََأَلِة."
ا اْلgَ<ِ  "  4:  �15سل  لاعال  َقِ=َلGُْهُ�  ُأوُرَشِل�َ�  ِإَلى  َحَ�ُ�وا  َواْل4ََ@اQُِخ  َوَل4َّا  َوال�ُُّسُل  �3َُة 

  َمَعُهْ�." ال�ب َفَأْخَ=ُ�وُهْ� ِ�ُ{لِّ َما َصَ<َع 
  َفاْج4َGََع ال�ُُّسُل َواْل4ََ@اQُِخ ِلَ�ْ<ُ�ُ�وا ِفي َهَ\ا اَألْمِ�." " 6:  �15سل لاعال ا

ل�L ق�ارات الق�ادة، وال'�اسة وال*ع  م�*�6�� في ج(ء مهL م�واضح أن ال��
خ 6ان
ا  
  في ال5)�'ة الXل�ة. 

Gَ.ْQَاُروا َرُجَلْ�ِ�  أ "22:  15اعال ارسل   َأْن  اْلgَِ<�3َِة  َواْل4ََ@اQُِخ َمَع ُ�لِّ  ِح�َ<ِ¡ٍ\ َرَأt ال�ُُّسُل 
  ِمْ<ُهْ� َفُ�ْ�ِسُل�ُه4َا ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة َمَع ُب�ُلَ� َوuَْ�َناَ�ا:.." 

ْلَقَ�اQَا الGَِّي َحgََ� ِبَها َوِ¤ْذ َ�اُن�ا GَmْQَاُزوَن ِفي اْل4ُُ�ِن َ�اُن�ا 3َQُل4ُِّ�َنُهُ� ا "4: 16اعال ال�سل 
  ال�ُُّسُل َواْل4ََ@اQُِخ الَِّ\یَ� ِفي ُأوُرَشِل�َ� ِلqْ�ََفُ��َها." 

  
  ش:
ن ال5)�'ة الXل�ة.  
اوجه ال��
خ

َ� ِلgُلٍّ ِمْ<ُهْ� َأْن  "  30  -29:  11اعال ال�سل   ُیْ�ِسَل ُ�لُّ َواِحٍ� َفGَqََ� الGََّالِم�ُ\ َح3َْ=4َا َت3�ََّ
اِكِ<�َ� ِفي اْلَ�ُه�ِدQَِّة. َفَفَعُل�ا َذِلَ} ُمْ�ِسِل�َ� ِإَلى اْل4ََ@اQِِخ ِبَ�ِ� َبْ�َناَ�ا   َشْ�¡ًا ِخْ�َمًة ِإَلى اِإلْخَ�ِة ال3َّ

  َوَشاُوَل."

ثاوس    1لِ "  17:  5ت� أَْهًال  �ا =ُ3َqْ�َُفْل َح3َ<ًا  اْل4َُ�بُِّ�وَن  ُ��ُخ  ال@ُّ َوَال َأمَّا  ُمَ�اَعَفٍة،  gََ�اَمٍة 

  ِس�4ََّا الَِّ\یَ� َیGَْعُ=�َن ِفي اْلgَِل4َِة َوالGَّْعِل�ِ�" 

!'اع�ون في  
  ات�اذ الق�ارات

تL تع�)هL م� ق�ل 
  ال�سل

  ت
ج�ه ام
ر ال5)�'ة 
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ا واح�ة م� م1هالت  و (�u خ
ال5ل !��م
ن    ل�#إال أن  ،  "*عل�Lلعلى ا�  انهL "قادر�  ال��
  . *عل�Lلو ا
ع� أخ�مة الفي 
  


ح)ا.. ن�� ام>لة م)ه�a+ Lس و ش�
خهL  ال�#كل ال��مات �  
اِهَ� آلَالِم اْل�3ِ4َِح،  " �a+5 :1س   1 ْ�َخ َرِف�َقُهْ�، َوال@َّ ُ��ِخ الَِّ\یَ� َبْ�َ<gُْ�، َأَنا ال@َّ َأْ�ُلُ/ ِإَلى ال@ُّ

  َوَشِ��َ} اْلmْ4َِ� اْلَع�Gِِ� َأْن Qُْعَلَ�،"
، َوَل3ُْ|   1:  1ی
ح)ا    2 ِّsqَاَرِة، َوِ¤َلى َأْوَالِدَها الَِّ\یَ� َأَنا ُأِح=ُُّهْ� ِ�اْلGَ.ْ4ََُّة اْل�ْ�ُخ، ِإَلى ِ��ِ� "َال@َّ

 ". َّsqَا اْل�  َأَنا َفَقْ�، َبْل َأ�Qًْا َج�4ُِع الَِّ\یَ� َقْ� َعَ�ُف
Lا!اه اعaى  م�  6   ه1الء  ل5)�'*ه  و رعاةو م�����،  و ان��اء،  و   �سل،!'
ع   ،�� ،معل

"ل*5�ل مًعا  ال��مةالق�!'   !عل
ن  لعل  في  ر  ا�!ُ ه@ه ال  ال��مة  وiائف  ،  "��  إل�ها 
أنها   نهائً�ا على  الق�س  م)هL هي  6ل واح�م)[�.    ابً�اال5*اب  في    ال��خوi�فة  ة 

  ال5)�'ة.
  
في    ��
خال جاعة  !عل
ن  و مXل�6ل  ل��ع
ا  
ا  �ة اaع دعاهL  ل@ی�  ال�ع�   ال�ب ق� 

  .عل�هL لالش�اف
اِهَ� آلَالِم  "  �a+5  :1-  3س    1 َوال@َّ َرِف�َقُهْ�،  ْ�َخ  ال@َّ َأَنا   ،�ْgُ>َ�َْب الَِّ\یَ�  ُ��ِخ  ال@ُّ ِإَلى  َأْ�ُلُ/ 

Qُْعَلَ�،  َأْن   �ِ�Gِاْلَع  �ِmْ4َاْل  {َ�َوَشِ� َرِع�ََّة    اْل�3ِ4َِح،  َعِ�    ال�ب اْرَعْ�ا  َال  ُن�َّارًا،   �ْgُ>َ�َْب الGَِّي 
ِبَ<َ@اٍ«، َبْل  َقِ=�ٍح  ِلuْ�ٍِح  َوَال  ِ�اِالْخGَِ�اِر،  َبْل  َبْل   اْضVَِ�اٍر  اَألْنِ�َ=ِة  َعَلى  3ُ�ُد Qَ  �ْ4َ�َ َوَال 

 َصاِئِ��َ� َأْمِ�َلًة ِلل�َِّع�َِّة،" 
  

خال��   Lن +ه
  ال��مات ال�# م� !ق
م

 _______________________________________________  
ال  ال�ب  وضعهLال@ی�  ه1الء    #ال��مة ال� صXاح الاف'# افي    لة'%في م
اه� 

aاع و   هLاال�ا+ع،  إلنعة  مع�)ة  الق�!'��.  م'Xة  واضXًا��و  و�ع�اد  ه1الء  ا  ه@ا  ن 
ل��ع
ا ول�اخ*��وا  ال�ع�  ،  
ا عل�هو aع فهL    ���ف
ا   Gن  ل@ل
و لل!X*اج لل'Xة )عة 

  .ات ال�#ل��مألجل ا

  خ�مة ال��
خ 

ال��مات ال�# 6ان !ق
م  
  بها ش�
خ
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هL  ش�
خ الXل�ة  ال�#  ال5)�'ة  لل��مات   Lدعاه م)هL  ال@ی�  واحٍ�  6ل  ی**ع  . 
  .ق�ادةل�ة الو +'1 ول@لG فأم� ج�� أن ی*L ت
ص�*هL ة. ل1هالت ال5*اب�ة لل���ا+

ثاوس    1ُ��ُخ   "  17:  5ت� ِلgََ�اَمٍة ُمَ�اَعَفٍة، َوَال َأمَّا ال@ُّ �ا أَْهًال =ُ3َqْ�َُفْل اْل4َُ�بُِّ�وَن َح3َ<ًا 

  ِس�4ََّا الَِّ\یَ� َیGَْعُ=�َن ِفي اْلgَِل4َِة َوالGَّْعِل�ِ�،" 
ا  (�uمواح�ةٍ و م�  ا  أن  ��
خ  ل1هالت  على  قاهي  ال%�ع  !;ه�  ،  *عل�Lلدًرا  ل�#  ان 

  . الXل�ة داخل ال5)�'ة *عل�Lو الال*���� أ
ن في خ�مة !عل
  

اال وُ اس+ع�   f@ال م�  س  و ضع  ال�س
ل  ب*ع��� ال)�ي  ق�ل  ال5)�'ة  ش�
خ    قام
ا  في 
اخ*ارهL  الXل�ة،   ال@ی�   Lه و ل�  ال�به1الء  6ق'اوسة  مع�ف*هL معل��،  ��م
ا   L*ف

  خ���. الا ��
خوال  )�يالب
ضع االی�f م� ق�ل ال�س
ل و و�bالقهL لل��مة 
6  �X(1م)�فو اب)تL  ق�  �   ال5لة  في  +تءنا  !ه1الء  ��مة  ه@ب)ا  �6عاة  ال@ی�  ��م
ن 

6����� ا!ً]ا  ل�عل
ا    ال�بوه1الء ال@ی� اخ*ارهL  معل��،  و   Lالقهbو� Lمع�ف*ه Lق� ت
ال  fای� ب
ضع  و�ف.  ��
خلل��مة  ی�رب   ���الXل�ة  
جه  ال ال5)�'ة  في  ال1م)�� 

  .وال
ص
ل لل@ی� هL في خارج ال5)�'ة +ال�5ازة الع%(�ة�5ازة لل
و  ی)]ج  أن  فق�  !ق�ر  م%ه(ً ال%'�  
ن Zأ�+ ال��مة  العال  !ُ ا  م
اه�    م�  ��من  6ل 

#  .ال��مة ال�
  

  ة ال5)�'ة في العه� ال%�ی�إدار 
 _______________________________________________  

في    أص�UX ش�6ة،  و bائفةجع�ة أو م);ة أم>ل  ن ت5
ن  ة ال5)�'ة، ب�ًال م� أإدار 

ن
ا رسل، و �ال@ی� دعال�وح ب�� Z�ا ل
  ل5)�'ة الXل�ة.ا لارً ;و نأ ش�
خ

أالو ار  ;وال)  ��
خال ا��ف��  مع�)ة  م�  فق�  ق
دون  !ساقفة  الو  مXل�ة  6)�'ة  خارج 
 الهLرسی*L إم� ثL،  و   ب
iائف م
اه� ال��مة ال�#ف�ها  !ق
م
ن    ال*يف*�ات  الاث)اء  
  ة. �'*هL الXل�ة له@ه الهة ال�Xدم� ق�ل 6) فق� 

"الال5)�'ة الXل�ة ب�الً    ، تLZX ال5)ائ# االخ�� �ی� و تي  م" ال*5)�'ة األ م� أن ت5
ن 
 ُال ال%'�   U.  كان�1م)�لل ال@ی�  �سل  
ن دفهL ی�سل
ن ه1الء ال و ی* ��مة  رهL في 

اس�ة.ال�  

  الهات
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!]ع
ن   واالن��اء  ال�سل  و�ع�)
ن   ن و�)�:
س،  السااف��)ا  6ل    ��
خال  ال5)ائ#  في 
ال�وح    اتعالقأ!ً]ا  ان�أوا  ك)�'ة،   في  العالقات  ال�ا+�  روح�ة ع�قة. ه@ه  فق�  هي 
    ب�� شع� ال��مة ال�اس�ة. ت
ج� عالقاتفق� 6انU ب�� ال5)ائ#. ال
ح�� 

 
  الXل�ة  ق�ادة ال��
خ في ال5)ائ#

 _______________________________________________  

اح�ة م� م
اه�  ق
م
ا ب 
ا ل��ال@ی� دع  Lهب
ض
ح  ال@ی� ع�)
ا م� ق�ل ال�سل    ال��
خ

#ال� مع�)ة.  ال��مة  مXل�ة  6)�'ة  ت5  في   Lل مXل�ة  6)�'ة  6ل  في  ابً�ا �  الق�ادة 
Xرة في  م
]  ،Gا !  ال�بف�د واح�. ومع ذللق�ادة ال�وح�ة ل�ع�ه. م
سى ل  اف�دً   ق�Lدائً

.Gم>ال على ذل  
إخ*ار    L*ی ما  دائًا  ال���  كان  القائ�.  6ال��خ  ال��
خ  م�  ال��خ واح�   
ه  f@ال

م
ه�ة  دائًا  القائ�   ال�جل    �#ق' 6  ��مةال ل�!ه  ه@ا  ال�اعي.  ق�ل    
تهعدی*L  او  م� 
ال�سل و �، و ال�ب ق�ل  ال*أك�� عل�ه م�   L*  .ُ!ق�لوق�  االن��اء   �خ االخ��
ال�� ق�ل  م� 

في  الو  ال1م)��  وه@ا  الXل�ة.  خالل قائ�  ال��خ  ال5)�'ة  م�  وم
اه�ه    ُ!ع�ف  دع
ته 
    ق�ادة. الوق�رته على رؤ�*ه وم'X*ه و 

  
ع)ي م�سل  تُ   �ةفي ال�
نان   ”Aggelos“مالك  تL اإلشارة له@ا ال�جل أنه  في سف� ال�ؤ�ا  

  و6�ل. او 
ِفي "  1:  2رؤ�ا   �اِكَ/ َgَاْل ْ=َعَة  ال3َّ اْل3ِ4ْ4ُُ}  Qَُق�ُلُه  «َهَ\ا  َأَف3َُ�:  َ�ِ<�3َِة  َمَالِك  ِإَلى   /ْGُُاْك

ْ=ِع اْل4ََ<اِیِ� ال\ََّهِ=�َِّة:"     �4ِQَِ<ِه، اْل4َاِشي ِفي َوَسِ� ال3َّ

  
ب
ل#أواضح   في    ن  القائ�  ال��خ  الى   ���! ف�6ان  "6)�'ة  ال���G ل�ي ع)�ما دعاه 

  ال�ل�." 
َجاَهَ�َتا   "  3:  4ف�ل�ي    �ِ�ْGََّالل َهاَتْ�ِ�  َساِعْ�  اْل4ُْ.ِلَ�،  َشِ��ِ{ي  Qَا  َأ�Qًْا،  َأْنَ|  َأْسَأُلَ}  َنَعْ� 

ِسْفِ�  ِفي  َأْس4َاُؤُهْ�  الَِّ\یَ�  َمِعي،  اْلَعاِمِل�َ�  َوuَاِقي  َأ�Qًْا  َأْكِل�4َْ<ُ�َس  َمَع  اِإلْن�mِِل،  ِفي  َمِعي 
  اْلqََ�اِة."

  

  ال�سل 

 ش��G حق�قي 

!عق
ب، ش�خ 
  قائ� 
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iه�   !ال��خ  6!عق
ب  ق�   f@ال ا  ق
دالقائ�،  6)�'ة  في  االخ���  6ل و ال��
خ   .L�رشل

ا في أم� ال�سل ل� هL و قابل
ا ت��
خ ال<X� .العق��ة  

  َفاْج4َGََع ال�ُُّسُل َواْل4ََ@اQُِخ ِلَ�ْ<ُ�ُ�وا ِفي َهَ\ا اَألْمِ�." " 6:  15اعال ال�سل 
ال�سل   َقاَل  "  19،  13:  15اعال  َسَ{Gَا  اِإلْخَ�ُة َوuَْعَ�َما  ال�َِّجاُل  «َأیَُّها  Qَْعُق�ُب: 

  اْس4َُع�ِني....
َل َعَلى ال�َّاِجِع�َ� ِإَلى     ِمَ� اْألَُمِ�"  ال�ب ِلَ\ِلَ} َأَنا َأَرt َأْن َال ُیَ�قَّ

م�Zلة. مع ذلG    اص�ح ال@f ذلG األم� العقائ�6mX+    fان
ا م�ار6�� في    ال��
خكل  
  الق�ار االخ��. 6ان عل�ه ان ی*�@6ال��خ القائ� كل� !عق
ب �6أس او 

ال@f صار ب�6ة  ال�سل 6ان
ا !�ار6
ا ب)�ا� في الق�ار  كان م� ال
اضح ان 6ل ال��
خ و 
  ل5)�'ة 6لها.ل

" ِح�َ<ِ¡ٍ\ َرَأt ال�ُُّسُل َواْل4ََ@اQُِخ َمَع ُ�لِّ اْلgَِ<�3َِة َأْن Gَ.ْQَاُروا   23  -22:  15اعال ال�سل  
َرُجَلْ�ِ�    َرُجَلْ�ِ� ِمْ<ُهْ� َفُ�ْ�ِسُل�ُه4َا ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة َمَع ُب�ُلَ� َوuَْ�َناَ�ا: َیُه�َذا اْل4َُلقََّ/ َبْ�َساَ�ا َوِس�الَ 

َمْ�ِ� ِفي اِإلْخَ�ِة.    ُمGََق�ِّ
�ا ِ�َأْیِ�یِهْ� َهgََ\ا: «َال�ُُّسُل َواْل4ََ@اQُِخ َواِإلْخَ�ُة ُیْهُ�وَن َسَالمًا ِإَلى اِإلْخَ�ِة الَِّ\یَ� ِمَ�  =ُGَ�َاْألَُمِ�  َو

  ِفي َأْنVَاِكَ�َة َوُس�ِر�ََّة َوِ��ِل�ِ{�ََّة:"
  

مع�)ة  اسة  رئ  6ان ی
ج� أ!ً]ااسة !'
ع،  رئ*UX  ف مع ذلG  و س ال5)�'ة.  !'
ع ه
 رأ
ال�ئ  ال�بم�   ه@ه  الXل�ة.  ال5)�'ة  ت
ج� على  ال@f    اسة  القائ�  ال��خ  6ل في  مع 

  الق�!'�� لعل ال��مة.   +��aقة ج��ة، و�ع�واق�ادة +ال  ق
م
ا، !االخ��� ال��
خ
  


ذج)ا  اذا  
ذج العه� ال%�ی�،  مع ن*فW  ی  ال5)�'ة ال إلدارة  ال*قل��f  6ان ن!%� عل�)ا 
رغ�ةان   ل)ا  
ن Z!  ات ن في  ل*غ��  
ات aذج)ا.  �اذ خ
ال�اس�ة    !'*ع��  ال�ب ال��مة 

  ل5)�'*ه في وق*)ا.
  

ه@ا  ع)�ما    Lح  اإلعالنن'*لن' ان   �%! له@ا  ب،   Uق
م� ان    اإلعالن إدراكه   L*ی
Z))ا    ةالXل�ال%اعة  ! ه@ا  +عل  الaل
ب.  ال*غ��  عل  ن�أة اح*ال�ة    ت%)�ق�ل 
و  الق�ارات  ص�اع  ت��ن(اع.  أنال5)�'ة  إدارة    ال*ي  ش��   !%�  خالل  م�  ُتعل 
أ (  6ال�س
لمع�وف    f@و   س�#)ال القائ�  ال��خ  لمع  انها  ال5)�'ة.  ت5
ن ش�
خ   �

  . ال1م)��جاعة ق�ار إنق'ام وس� لى م
ضع م�Zلة تق
د إ

ال��اسة في  
  ال5)�'ة


ذج العه� ن
  ال%�ی� 

  تغ�� ب�ون ن(اع
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  م1هالت ال��
خ 
 _______________________________________________  

عال��
خ لL ی)*��
ا م� قّ %م� ق�ل    هLع�)تL تو   ال�بZ6ل. لق� اخ*��وا م� ق�ل    �ل ال
ال1هالت   قائة  في  ال�سل.   U�aاع الق�سال*ي  ال  ال5*اب   Uأس*��ا6ان ال�سل  و م 

  �6�خ.  �سLل�ُ ��� مع�� ل ال�بدع
ة  حالة انف'هL، فيال��
خ 
اخ*اره   أ�6  ال�باf ش��  واح�  �خ،  ال�#الح�  و  ف�ه    ال��مات  ی*
ف�  أن   �%!

  في الفق�ة القادمة.  سُ*@�6م� ال1هالت . ه@ه القائة ال�ب وضعها 1هالت ال*ي  ال
  

ثاوس  1ِهَي  "   7  -1:  3ت� َع4ًَال  َصاِدَقٌة  َفَ�ْ@Gَِهي  اُألْسُقِف�ََّة  َأَحٌ�  اْبGََغى  ِإِن  اْلgَِل4َُة: 

ُمGَqِْ@4ًا،   َصاِلqًا. َعاِقًال،  َصاِح�ًا،  َواِحَ�ٍة،  اْمَ�أٍَة  َ�ْعَل  َلْ�ٍم،  ِبَال  اُألْسُقُف  �َن gُQَ َأْن   /ُmِ�ََف
uِْح اْلَقِ=�ِح، َغْ�َ�    ُمِ��فًا ِلْلُغuَ�َاِء، َصاِلqًا ِللGَّْعِل�ِ�، ُمْ�ِمِ� اْلَ.4ِْ�، َوَال َض�َّاٍب، َوَال َ�اِمٍع ِ�ال�ِّ

ِلْل4َاِل،  ٍّ/qَِوَال ُم ُمَ.اِصٍ�،  َغْ�َ�  َحِل�4ًا،  ِ�ُ{لِّ   َبْل  اْلُ.ُ��ِع  َأْوَالٌد ِفي  َلُه  َبGَ�ُْه َح3َ<ًا،  ُیَ�بُِّ� 
َغْ�َ� َحِ�یِ½ ؟  ال�ب َف QَْعGَِ<ي ِ�َ{ِ<�3َِة  َ�بَِّ� َبGَ�ُْه، َف�gَْ َوِ¤ن4ََّا ِإْن َ�اَن َأَحٌ� َال Qَْعِ�ُف َأْن یُ   َوَقاٍر.

َف3�َْ  َیGََ�لََّف  ِلَ¡الَّ  ِإْبِل�َ�.  اِإل4َQاِن  َدْیُ<�َنِة  ِفي  َح3ََ<ٌة  ُقَ�  َشَهاَدٌة  َلُه  �َن gَُت َأْن  َأ�Qًْا   /ُmِ�َوَ
  "�ٍ� َوَفخِّ ِإْبِل�َ�.ِمَ� الَِّ\یَ� ُهْ� ِمْ� َخاِرٍج، ِلَ¡الَّ 3ْQَُقَ� ِفي َتْع�ِ 

  #a�ِفي  "  9  -6:  1ت َل3ُ�ْ�ا  ُمْ�ِمُ<�َن  َأْوَالٌد  َلُه  َواِحَ�ٍة،  اْمَ�أٍَة  َ�ْعَل  َلْ�ٍم،  ِبَال  َأَحٌ�  َ�اَن  ِإْن 
ِدیَ�   ِّ�4َGَُم َوَال  اْلَ.َالَعِة  �ِ��ِل  -ِشَ{اQَِة َ�َ َلْ�ٍم  ِبَال  اُألْسُقُف  �َن gُQَ َأْن   /ُmِQَ َغْ�َ�  ال�ب َألنَُّه   ،

uِْح اْلَقِ=�ِح،َبْل   ُمْعmٍِ/ ِبَ<ْف3ِِه، َوَال َغُ��ٍب، َوَال ُمْ�ِمِ� اْلَ.4ِْ�، َوَال َض�َّاٍب، َوَال َ�اِمٍع ِفي ال�ِّ
اِدَقِة ُمِ��فًا ِلْلُغuَ�َاِء، ُمqِّ=ًا ِلْلَ.ْ�ِ�، ُمGََعقًِّال، َ�اّرًا، َوِرعًا، َضاV�ًِا ِلَ<ْف3ِِه، ُمَالِزمًا ِلْلgَِل4َِة ال�َّ 

�uَِّخ اْل4َُ<اِقِ��َ�."َ��qِِح َوُ �َن َقاِدرًا َأْن Qَِعَ~ ِ�الGَّْعِل�ِ� ال�َّgُQَ ْيgََّْعِل�ِ�، ِلG3َِ/ الqَ�ِ يGَِّال  
  :ه@ه ال1هالت !Z� ان ت*ل�� في ثالث ت[)�فات

  


ن Z�ل#، ل

ن:!%� أ، اش��ً ال��� ح'� بZ! ن  
  َلْ�مٍ ِبَال  •
�ف  •Vع 
 ُمGََعقًِّال،  •
 سل��ه ج��  •


ثاوس ت�
 #a�وت  

في الX�اة  
  ال��[�ة
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 ل�Vف •
 عادل •


ن:� ال !%� أه@ا ال��Z! ن  
 �ش��/ خ4 •
 مq/ لل4ال •
دِ  • ِّ�4َGَُم  
 �4اع  •
 ع<��  •
   ُمْعmٍِ/ ِبَ<ْف3ِهِ  •
 ض�اب  •
 س��ع الغ�/  •
  الق=�ح �uح لل 3Qعى •


ن:Z! في ح�اة العائلة، ال��خ !%� ان  
 ة واح�ةزوج الم�أ  •
 ا للغ�uاء  فً ��م •
 ی�ب� ب�Gه ح3ً<ا  •
 ال.��ع �{ل وقار له اوالد في •
  غ�� م�Vع�� والد في اال4Qان ول�3�ا جام��q و ه ال •


ن:في الX�اة ال�وح�ةZ! ال��خ !%� ان ،  
 Gعل�� لصالqًا ل •
 غ�� ح�ی½ اإل4Qان  •
 \ی� ه� م� خارج  ل�Qه س4عة ج��ة مع ال •
 مق�س •
 م<�=�   •
  االم�<ة �ل4ة ثاب|  •

  

  خ�مة ال��
خ 
 _______________________________________________  

  الق�ادة 

  ح�اة العائلة 

في الX�اة  
  ال�وح�ة
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َ�َأنَُّهْ�   "  17:  13ع��ان��   ُنُف�ِسُ{ْ�  َألْجِل  3ْQََهُ�وَن  َألنَُّهْ�  َواْخَ�ُع�ا،   �ْ}ُQ�ُِمْ�ِش َأِ��ُع�ا 
�َن ِح3َا�ًا، ِلgَْي Qَْفَعُل�ا َذِلَ} VُْعQُ َف��َ�، َألنَّ َهَ\ا َغْ�ُ� َناِفٍع َلgُْ�." َسْ   ِ�َفَ�ٍح، َال آنِّ

"   13  - 12:  5'ال
ن�Zي  ت  1 َبْ�َ<gُْ�   أ  َیGَْعُ=�َن  الَِّ\یَ�  َتْعِ�ُف�ا  َأْن  اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها   �ْgَُن3َْأُل ُث�َّ 
  َتْعGَِ=ُ�وُهْ� َ�ِ���ًا ِجّ�ًا ِفي اْلqَ4َ=َِّة ِمْ� َأْجِل َع4َِلِهْ�."َوُ�َ�بُِّ�وَنgُْ� ِفي ال�َّبِّ َوُ�ْ<ِ\ُروَنgُْ�، َوَأْن 

  
2   �ُن�َن َأْكَفاًء  "  2:2
ثاوس  ت�gُQَ ،َأْوِدْعُه ُأَناسًا ُأَمَ<اَء ،�َ�َوَما َس4ِْعGَُه ِم<ِّي ِ�ُ@ُه�ٍد َ�ِ��ِ�

  َأْن Qَُعل4ُِّ�ا آَخِ��َ� َأ�Qًْا." 
  
وُح اْلُقُ�ُس  "  28:  20عال ال�سل  أ ِاْحGَِ�ُزوا اذًا َألْنُف3ُِ{ْ� َوِل�4ِmَِع ال�َِّع�َِّة الGَِّي َأَقاَمgُُ� ال�ُّ

  الGَِّي اْقGََ<اَها ِبَ�ِمِه."  ال�ب ِف�َها َأَساِقَفًة ِلGَْ�ُع�ا َ�ِ<�3ََة 
  الGَِّي َبْ�َ<gُْ� ُن�َّارًا...." ال�ب اْرَعْ�ا َرِع�ََّة "أ  �a+5 :2س   1
  

  ات ال�#ال��م اخ*�ار خ�ام
 _______________________________________________  

  Uاتإذا 6انXلa]6�ف  إًذا    ،االقا+ً   ، ل�'UمعلLو   ،راعي ، و م���و   ،ون�ي  ،رس
ل  : ال
  ؟ اخ*�ارهLی*L مع�ف*هL و 

له  ال���  f@ف    ال
س  ،#ال� ال��مات  ه@ه  اخ*�اره  ُی�ركأح�   L*دور   و� ه  +'�� 
  . م
اه�ه ال��م�ةو 

ن�*ارهLن  ع)�ما س
ف  أ!ً]ا  ،  خ�ما
 ف )ال  في  *هL.  ئ�  ف�ل)ا  اذا    اخ*�ارو   مع�فةأما 
ارسله  ال*ي  ال��مة  نل)ا،    ال�با  م
اه�  نأن  ف�ل  ف'
ف  وأن   
و ن) %ه(  ن أن  )]ج 

  .ال�ب ق[� لعل ال��مة 6ا  
َمْ� Qَْقَ=ُل َنِ=ّ�ًا ِ�اْسِ� َنِ=يٍّ َفَأْجَ� َنِ=يٍّ Qَْأُخُ\ َوَمْ� Qَْقَ=ُل َ�اّرًا ِ�اْسِ� َ�ارٍّ َفَأْجَ�  "  41:  10م*ى  

  َ�ارٍّ Qَْأُخُ\"

  
في ال5)�'ة    إن 6ان
ا  ،��
خ6  ه@ه ال��مات ال�#ل@ی� !عل
ن في  ن�5م ا عل�)ا ان  
تلG  م�  �ارج  +ال  الهL لل��مةارسL  ه تالن و ه1الء ال@ی� ل�یهL خ�مات م*)قلة  الXل�ة أ

ه@ا   ل!%�    االك�امال5)�'ة. �! مالح;ة  ان  الاد!ة  على   Lاح*�اجاته انهL  و   ت'�ی� 

 L�ال*عل  

 -ال�عا!ة 
  االش�اف 

  االدراك واالخ*�ار 


ارد الال�ة  ال
  واالتهامات 
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ا!ً]ام�ار6�� مادً!ا. ه@ا االك ت  اع لالتهاتس*االع�م  �ل  !  �ام  إال*ي   Lال قام ض�ه
 Lأعلى ف �د. شاه�ی
  و ثالثة شه


ثاوس    1ِلgََ�اَمٍة ُمَ�اَعَفٍة، َوَال  "  17:  5ت� �ا أَْهًال =ُ3َqْ�َُفْل اْل4َُ�بُِّ�وَن َح3َ<ًا  ُ��ُخ  َأمَّا ال@ُّ
    ِس�4ََّا الَِّ\یَ� َیGَْعُ=�َن ِفي اْلgَِل4َِة َوالGَّْعِل�ِ�،"

  .رuح الالدافعهL ه
 ل�# ال��
خ !��م
ن +إرادتهL و 
الGَِّي َبْ�َ<gُْ� ُن�َّارًا، َال َعِ� اْضVَِ�اٍر َبْل ِ�اِالْخGَِ�اِر، َوَال   ال�ب اْرَعْ�ا َرِع�ََّة   "  �a+5  :2س    1

  ِلuْ�ٍِح َقِ=�ٍح َبْل ِبَ<َ@اٍ«،" 
  

  في ا!ام !'
ع. ���)ل�یا  القادة6ا فعل القاب ال��اء ن�ع
 +ع])ا ال�ع� +ال !%� ان 
  

ِفي  "  12  - 6:  23م*ى   اُألوَلى  َواْلmَ4َاِلَ�  اْلَ�َالِئِ�  ِفي  َل  اَألوَّ اْلgََّG4َُأ  �َن ُّ=qِ�َوُ
!x�َِِّس�  x�َِِّس� ال<َّاُس:  َیْ�ُعَ�ُهُ�  َوَأْن  اَألْسَ�اِق  ِفي  ُتْ�َعْ�ا  اْلmَ4َاِمِعَ�ال�qَِّGَّاِت  َفَال   �ْGَُأْن َوَأمَّا 

اْل�3ِ4َحُ  َواِحٌ�   �ْgُ4َُِّمَعل ِإْخَ�ٌة.  َس�x�ِِّ َألنَّ  َعَلى اَألْرِض َألنَّ    َوَأْنGُْ� َج�4ِعًا  َأ�ًا   �ْgَُل َتْ�ُع�ا  َوَال 
4َاَواِت. �ُن   َأَ�اُكْ� َواِحٌ� الَِّ\x ِفي ال3َّgُQَ �َْواِحٌ� اْل�3ِ4َُح.َوَأْكَ=ُ�ُك �ْgُ4َِّا ُمَعل�4َِِّ� َألنَّ ُمَعل�َوَال ُتْ�َعْ

  ُه َیGَِّ�ْع َوَمْ� Qََ�ْع َنْف3َُه َیْ�َتِفْع."َخاِدمًا َلgُْ�.َف4َْ� َیْ�َفْع َنْف3َ 

   
ِإْخَ
ٌة".  "َ   :!'
عقال   َجِ�عًا   Lْ*ُالً فَأْن��  �م اس*اذد6*
ر،  أو  ق'�#،    أو  األ و  أ  ،أو  ب 

ب�ون   +اسه االولتعامل  خ. ح*ى !'
ع  ـ أباألخ�  
اح�  ال�ع
  ن نأ  ، L6 ه
 رائع�اعيال
  .ال
اح� لألخ�ا خ�ام نX� ج�عً ، و القاب

  
  خ
ته. � إل@ه�+ع� ق�ام*ه، !'
ع اخ�� ال)'اء أن ی

3ُ�ُع: «َال َتْل�3ِ4ِِ<ي ألَنِّي َلْ� َأْصَعْ� َ�ْعُ� ِإَلى َأِبي. َوَلgِِ� اْذَهِ=ي   "  17:  20ی
ح)ا  Qَ َقاَل َلَها
  َأْصَعُ� ِإَلى َأِبي َوَأِب�ُ{ْ� َوِ¤َلِهي َوِ¤َلِهُ{ْ�»."ِإَلى ِإْخَ�ِتي َوُق�ِلي َلُهْ�: ِإنِّي  

َال  "  12  -11:  2ع��ان��    /ِ=َ ال3َّ َفِلَهَ\ا  َواِحٍ�،  ِمْ�  َج�4َِعُهْ�  ِس�َ�  َواْل4َُق�َّ َس  اْل4َُق�ِّ َألنَّ 
  ِ� اْلgَِ<�3َِة ُأَس=qِGَ3ْQَ ".«{َqُِّي َأْن َیْ�ُعَ�ُهْ� ِإْخَ�ًة، َقاِئًال: «ُأَخ=ُِّ� ِ�اْس4َِ} ِإْخَ�ِتي، َوِفي َوسَ 

  

ب�أ  األ   ب
ل#  +اسه  "ب
 رسائله  "ول،  !قل:   Lول ال'�ح،"،  
ع '! رس
ل  ال�س
ل  ل#، 
  ب
ل#."

  Lاس*ق�اله
  كأخ
ة 

  القاب ال��اء 

  ج�ًعا أخ
ة 


ع دعا  '!
  ال*الم�@ أخ
ة 

 ب
ل# 



     

29 

 

  
  # 6أخ.+�aس اشار إلى ب
ل

اْلqَِ=�ُ/ ُب�ُلُ� َأ�Qًْا  َواْح3ُِ=�ا َأَناَة َرuَِّ<ا َخَالصًا، 4َ�َا Gَ�ََ/ ِإَلgُ�ْْ� َأُخ�َنا   "  �a+3  :15س    2
  3َqَ�ِِ/ اْلqِْ{4َِة اْل4ُْعVَاِة َلُه،" 

  
  ح)ان�ا خا�b شاول 6أخ.

َوَقاَل: «َأیَُّها اَألُخ  "  17:  9اعال ال�سل   َیQْ�َِه  َعَلْ�ِه  اْلَ=ْ�َ| َوَوَضَع  َوَدَخَل  َف4ََ�ى َحَ<اِن�َّا 
َقْ�   تُْ=ِ�َ� َشاُوُل  ِلgَْي  ِف�ِه  ِجْ¡َ|   x\َِّال  sِ��َِّVال ِفي  َلَ}  lََهَ�   x\َِّال 3ُ�ُع Qَ ال�َّبُّ  َأْرَسَلِ<ي 

وِح اْلُقُ�ِس»."   َوَتGَ4ِْلَئ ِمَ� ال�ُّ
  

  �bن�ا ال  ب
ض
ح   �Xن +الا+ع])ا  ب�)ا،  ال��اءخ�  ان  ،  القاب  عل�)ا   �%! ن(ال  ما 
دعاهL  نX*�م   أ  ال�بال@ی�   �%! ال��خ.  و ل
i�فة  ن�5م  م)XهL  نX*� ن  ال@ی�   ال�بم 
  في 6)�'*ه. ال�#م
اه� ال��مة خ�مات 

  "َمْ� Qَْقَ=ُلQَ �ْgُْقَ=ُلِ<ي َوَمْ� Qَْقَ=ُلِ<ي Qَْقَ=ُل الَِّ\x َأْرَسَلِ<ي." 40:   10م*ى 

ع'! قال  ِإْخَ�ةٌ ":  ب�)ا  َج�4ِعًا   �ْGَُأْن  Uق
ال نف#  في   �%! ال@ی� 6ل  م  ونX*� ق�ر  نأن  " 

ال��م�دع في  للعل  
ا #ال� اذً ات  أ.  اخ*�نا  إن  نُ ا  إن  بـ���  ق'�')ا    الخ"ا  لى 
أن نW�a  ح !%�  �')ا. ب
ض
 نX*�مه 6ق'و ق�ره  ن  أن�%� في نف# ال
قU  ف!عق
ب"،  

  خ��. ذات األم� على 6ل م
اه� ال��مة األ
الع في  لق�وال@ی�  لL  الل@ی�  ع�  
ن <Xی�  ،  Lع)�ه ُنع�ف  "  ب�'اbةدع
نا  خ�ام 6ـ 

  االن%�ل." 
  
  
  
  
  
  
  
  

 +�aس

 اح*�ام ال
i�فة

 خ)ان�ا 
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  : اس:لة لل�اجعة
_______________________________________________   

1.  �Gف�l� الg<�3ة الq4ل�ة؟ في  ال�ب م� ق=ل  ان@أت ل��G  ل� اما ه4ا ال
 

2. x\ال n�4Gال � االساقفة؟ ار و �ق�س ب�� ال@��خ وال<في الGgاب ال4 ن�اه  ما ه
 

  .صف وlائف ال@��خ في �<ائ� العه� ال�mی�  .3
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 mالف[ل ال>ال 

  خ�مة ال�س
ل 
  

َثاِل�ًا    ال�ب َفَ�َضَع  "    28:    12ك
رن>
س  1 َأْنِ=َ�اَء  َثاِن�ًا  ُرُسًال  َأوًَّال  اْلgَِ<�3َِة:  ِفي  ُأَناسًا 
  ُمَعل�4َِِّ� ُث�َّ ُق�َّاٍت َوuَْعَ� َذِلَ} َمَ�اِهَ/ ِشَفاٍء أَْعَ�انًا َتَ�اِب�َ� َوَأْنَ�اَع َأْل3َِ<ٍة." 

�ُن�ا ُرُسًال، َواْلَ=ْعrَ    "  11:  4أف'#  gُQَ َأْن rَى اْلَ=ْعVَأَْع �ِ��َ�،  ُهَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ ُمَ=@ِّ
  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�"  

  
  مق�مة 

 _______________________________________________  
یُ   x\ال ال@.�   �ه �<ال�س�ل  ل��س�  �3لVان  خارًجا  ق�x الاالساس  على    ائ��سل 

  . ال�ب gل4ة ل
  �ال4�ج�دة  Qُ أQً�ا  ه الg<ائ�  ال  �الفعل@�د  لفي  الع4ل�ة  والGعال��  األساس�ة  gل4ة عقائ� 
  .  ال�ب 
�  ب�اسVة ال�وح الق�س. Q.�م �3mارة وسلVان ومع�فة لل�ؤ�ة  ه

  �ل م�اه/ ال�وح الق�س.  G3.�م�ل م�اه/ ال.�مة و�Qع4ل ه� س�ف 
مع   ال@.��ة  العالقة   s4م م� ع�.Q ل�Qه عالقة  ،ال�به� س�ف  مع �ة أب"  وس�{�ن   "

  . Q.�مه�ال\ی�  ه�الء 
�ن lاه�ة ���رة م العالمات والعmائ/ gف ت�  �4G3ة في خ�مGه.ومعnmات ال@فاء س

 ��ن مع�وفة    ال.�مة  اه/ مgGة سQعامل معها �عالقة م� ال�وح  ل�Gال �G�م�qدة    ائ�لg< و
ل�  آخ�t ل.�مات  و  �ن عالقة م�س3ة. gأو  ت ال�ائف�ة.    �@��ة  ه\ه    ال�وح�ة، عالقة  م� 

Qق�د   أx  س�ف   xد��و م3ائلة،  ،  ض�ورx تأدی/  ال�س�ل  ح�اة    إلسGق�ارأو  وح4اQة 
  .ال�4م<�� وال.�مات والg<ائ� م� ال.�اع

  ال�بدع�ة    م���ی�  ال@��خ،  رسامة.�مة ال<=ي في تع��� و لس�ف Qع4ل ال�س�ل �الق�ب  
  إل�ها. ال�ب  �الGي دعاه ال.�مة ة4�ه=ل�ق�م�ا � �أس�3هوتمع�� م�م� ح�اة  على

� Qق�م  ال�4مإرسال  ه� س�ف  �<و¤�الق  للع4ل  الق�س م� خالل وضع ه/  4�ا ��  ال�وح 
  �x.األی

  تع��2        
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و  Q.�م  �3لVانس�ف  ال�س�ل  سلVانه�  ولg<ه    ،�gGل�   |qت س�ف ألنه  أQً�ا    إن3ان 
  ال\ی� أرسل�ه.االخ��� وال@��خ سل أمام ال� qQُاس/ 

  
�ل�س"G3نان�ة " أ��  ع<ي ال@.� ال\x ُأرِسل لـ . تُ  الgل4ة ال�

�ل�س"و�ل4ة  G3ا  "أ� ُGث أو سف��.  .�م|  س�في العال� ال��ناني الgالس�{ي لG@�� إلى م=ع
تُ  �ان|  الGي  ال3ف�  �ل Vألس تG3.�م  تأس���سل  كان|  �ان    �غ�ض  ج�ی�ة.  مG3ع�4ة 

الق=Vان Qق�د    G3Q.�مها   x\أم�  ال��لوVم    ،االس�.G3ت إلىلو�ان|    الG34ع�4ة  إلشارة 
 .ق� تأس3| الGي �mی�ة ال
ه،  � أرسل\ی�  لعالقة ال�الء ل@�� إلى  تُ في اسG.�امها  ض4<ُ�ا  أب�سل"  u<اًء عل�ه فإن �ل4ة "و 

  رسل له. الغ�ض ال\x أُ ل4ه4ة و وال�فاء ل
َالِحُ��ا "    2،  1:  3ع��ان���   4َاِو�َِّة،  ال3َّ ْعَ�ِة  ال�َّ ُشَ�َكاُء  3ُ�َن، Q اْلِق�ِّ اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها  َث�َّ  ِمْ� 

3ُ�َع، َحاَل َ�ْ�ِنِه َأِم�<ًا ِللَِّ\x َأَقاَمُه، 4َ�َا َ�اَن ُم�َسى َرُس�َل اْعGَِ�اِفَ<ا َوَرِئ�َ�  Qَ ِه اْل�3ِ4ََحGِ>ََ�َه
  َأ�Qًْا ِفي ُ�لِّ َبGِ�ِْه."

3�ع رس�ل ع��� ُارسل م� ل�4 أرسله. � واقعي    ¤lهار م�ئيو ال�س�ل إم�Gاًدا  كان  Q ان
  .ة ول��4ل �امانة إرادة اآلب ، ل��س� الg<�3اآلب 

�ٌب َع<ِّي، َألْفَعَل َمِ@�َ¡Gََ}  "  7:  01ع��ان���  Gُgْاِب َمGَgُِث�َّ ُقْلُ|: َهَ¡َ<َ\ا َأِجيُء. ِفي َدْرِج اْل
  »".ال�ب Qَا 
  

  م'*
�ات ال��مات ال�س
ل�ة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3�ع    ، ل� Qأت ع���كال�س�ل الQ،هG¡�@�4 مGه ق�   ل�>gفق� فعل ما �هبرسل م� أأُ   ل �. ه
لل.�مة لgل   ا��، أص=ح ن4�ذجً ق=ل�ا اآلب. �ال�س�ل الع�ال\ی� ق=ل�ه  رسل ألجله. ه�الء  أُ 

.��  ال�سل اآلخ�
َرُس�َل "  1:  3ع��ان���   َالِحُ��ا  4َاِو�َِّة،  ال3َّ ْعَ�ِة  ال�َّ ُشَ�َكاُء  3ُ�َن، Q اْلِق�ِّ اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها  َث�َّ  ِمْ� 

3ُ�َع" Qَ ِه اْل�3ِ4ََحGِ>ََ�اِفَ<ا َوَرِئ�َ� َ�َهGِاْع  
ُمmِVَ�ْعًا  "  30:  5ی
ح)ا َ�اَن  َهِ\ِه  َوُع3ٍْ�  ِفي  َوُعْ�ٍج  َوُع4ٍْي  َمْ�َضى  ِمْ�   �ٌ��ِ�َ ُج4ُْه�ٌر 

ِ��َ} اْل4َاِء".qَْن َت��قَُّعَGََی 
4َاِء َلْ�َ� َألْع4ََل َمِ@�َ¡Gِي َبْل َمِ@�َ¡َة الَِّ\x َأْرَسَلِ<ي."  " 38: 6ی
ح)ا    َألنِّي َقْ� َنnَْلُ| ِمَ� ال3َّ

ال'�ح 
ع '! -  
L�;ل الع
  ال�س

أصل كلمة  
 رسول 
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ت  ع�� رس
الً   االث)ا
ة  دعتL  لق�   أث)م�  ع�)هL  األوائل  في  !'
ع  األرض�ة.  اء خ�م*ه 

   اْل4َqَِل اِالْثَ<ْي َعَ@َ�".ُرُسِل " على أنهL �ار إل�هL، !ُ سف� ال�ؤ�ا
ُرسُ "  14:  21رؤ�ا   َأْس4َاُء  َوَعَلْ�َها  َأَساسًا،  َعَ@َ�  اْثَ<ا  َلُه  َ�اَن  اْل4َِ�یَ<ِة  اْل4َqَِل َوُس�ُر  ِل 

  اِالْثَ<ْي َعَ@َ�" 
 ُ!" Lل# إلى ه1الء االث)ا ع�� على أنه
ُسِل"��� ب   َفاِئِقي ال�ُّ
  "َألنِّي َأْح3ُِ/ َأنِّي َلْ� َأْنُقْ� َشْ�¡ًا َعْ� َفاِئِقي ال�ُُّسِل." 5: 11ك
رن>
س 2
  

في إعaاء  �أن !'
ع م'* أف'# أرuعة   �'X+ نع�ف  �Xه�ة    ن
  ال�س
ل�ة   خ�مةم
 .األصل��� ع�� رس
الً  ه)اك أك>� م� االث)ا  ل5)�'ة +ع� صع
ده آلب�ه.ل

 
�ِنَ�اَس " 7:  16روم�ة  �َوُ �َس gَُأْنَ�ُروِن َعَلى  ُه4َا    َسل4ُِّ�ا  اللََّ\ْیِ�  َمِعي   �ِ�اْل4َْأُس�َرْ َن�3َِ=يَّ 

  َمْ@ُه�َراِن َبْ�َ� ال�ُُّسِل َوَقْ� َ�اَنا ِفي اْل�3ِ4َِح َقْ=ِلي." 
   
ْلGُُه َتْ@ِ=�هًا ِإَلى َنْف3ِي َوِ¤َلى َأُبلُّ�َس ِمْ� َأْجِلgُْ�    9،  6:  4ك
رن>
س  1 َّ�" َفَهَ\ا َأیَُّها اِإلْخَ�ُة َح

َیْ<Gَِفَخ َأَحٌ� َألْجِل اْلَ�اِحِ� َعلَ  �ٌب َ�ْي َال Gُgَْم �َتGََعل4َُّ�ا ِف�َ<ا َأْن َال َتْفgِGَُ�وا َفْ�َق َما ُهَ ى ِلgَْي 
  اآلَخِ�."

  tَأَر ِإنِّي  ِصْ�َنا    ال�ب َأنَّ  "  ألَنََّ<ا  ِ�اْل4َْ�ِت.  َعَلْ�َ<ا  �ٌم gُqَْم َ�َأنََّ<ا   �َ�آِخِ� ال�ُُّسَل   �ُqَْن َأْبَ�َزَنا 
  َمْ<َ��ًا ِلْلَعاَلِ� ِلْل4ََالِئgَِة َوال<َّاِس.

  
َفgَاَن   "  14،  4:  14أعال   اْل4َِ�یَ<ِة  ُج4ُْه�ُر   َّs@ََمَع َفاْن َوuَْعُ�ُهْ�  اْلَ�ُه�ِد  َمَع  َ�ْعُ�ُهْ� 

  ال�َُّس�َلْ�ِ�."
َقا ِثَ�اَبُه4َا َواْنَ�َفَعا ِإَلى اْل4ْmَِع"  َّnُلُ� َم�uَُالِن َبْ�َناَ�ا َو�  "َفَل4َّا َس4َِع ال�َُّس

  
َوَلgِ<ِّي َح3ِْ=ُ| ِمَ� الالَِّزِم َأْن ُأْرِسَل ِإَلgُ�ْْ� َأَ�ْفُ�وِدُتَ� َأِخي، َواْلَعاِمَل َمِعي،  "  25:  2ف�ل�ي  

  َواْلmَGَ4ُ<َِّ� َمِعي، َوَرُس�َلgُْ�، َواْلَ.اِدَم ِلqَاَجGِي. 
  

االث)ا   ال�سل 
  ع�� 

ال�سل اآلخ��� في  
  العه� ال%�ی� 

  أن�رون5
س و�
ن�اس 

  أب
ل#

  ب
ل# و�uنا+ا 

  أ+ف�ودت#
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.  "19: 1غالb�ة    َوَلgِ<َِّ<ي َلْ� َأَر َغْ�َ�ُه ِمَ� ال�ُُّسِل ِإالَّ Qَْعُق�َب َأَخا ال�َّبِّ
  

َعَ@َ�  "  26:  1أعال   اَألَحَ�  َمَع   /َ3ِqَُف َمGَِّ�اَس  َعَلى  اْلُقْ�َعُة  َفَ�َقَعِ|  ُقْ�َعGَُهْ�  َأْلَقْ�ا  ُث�َّ 
  َرُس�ًال.

  
ِفي  1:  1ت'ال
ن�Zي  1 ال3ََّGاُل�ِن�ِ{�ِّ�َ�،  َ�ِ<�3َِة  ِإَلى  َوِت�4ُ�َثاُوُس،  َوِسْلَ�اُنُ�    ال�ب"ُب�ُلُ� 

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح. ِنْع4ٌَة َلgُْ� َوَسَالٌم ِمَ� Qَ َِّع اْل�3ِ4َِح.""  ال�ب اآلِب َوال�َّب�3ُQَ َِّأِب�َ<ا َوال�َّب  
اِس، َال ِمْ<gُْ� َوَال ِمْ� َغْ�ِ�ُ�ْ� َمَع َأنََّ<ا َقاِدُروَن " َوَال َ�َلْ=َ<ا َم�mًْا ِمَ� ال<َّ   6:  2ت'ال
ن�Zي  1

�َن ِفي َوَقاٍر َ�ُ�ُسِل اْل�3ِ4َِح." gَُأْن َن  
  
ِت�Vَُ�  "  23:  8ك
رن>
س 2 ِجَهِة  ِمْ�  َوَأمَّا    َأمَّا   .�ْgَُألْجِل َمِعي  َوَعاِمٌل  ِلي   {ٌ�َشِ�  �َفُهَ

  َأَخَ�اَنا َفُه4َا َرُس�َال اْلgََ<اِئِ�، َوَمmُْ� اْل�3ِ4َِح."
  

عل�ها   ح[ل)ا  ال*ي  ال��مة  واألن��اء  +ع�م
اه�  ال�سل  ت�ل  ال'�ح  و6@لG   صع
د 
عU�a م� خالل !'
ع ل5)�'*ه ع)�ما صع� لألعالي. ق� أُ �عاة والعل��  ال�����، وال

  Lا  وه
به@ه ال��aقة    ."ال.�مة  لع4ل"  ال�ب!عل
ن بها داخل ال5)�'ة إلع�اد شع�  6ان

 ح*ى ![ل ال5ل ال�بب�  مع�فة او اإل!ان    إلى وح�ان�ة  فإن ج'� ال'�ح س
ف ی)

  قامة ملء ال'�ح.و�[�ح ناضً%ا، لل
ص
ل إلى ق�اس 
5ل م
اه� ال��مة  ل@ا فداخل ج'� ال'�ح،  +ع�  +ا أن ه@ه األه�اف لL ت*XقW 6املًة  

أُ وال*ي  ه@ه   ال�
م. وه@ا  عU�a م� خالل !'
ع س ق�  ال5)�'ة  العل داخل  � في *'*
ل خ�مة ال�س
ل وال)�ي.�!  

  
  م1هالت ال�س
ل 

L ت)W�a عل�هأص�ح م� ال
اضح أنه !%� أن  في ال5)�'ة،    اأن 6ل ال�سل ش�
خً   +ا

ث1  1هالت عامة لل��
خ 6ا أعU�a فيال  9  -6:  1، وت�a#  7  -1:  3اوس  ت�
  ) ال�رس ال>اني، م1هالت ال��
خ(
  

صفات  نف# 
  ال��
خ

سل
ان# 

ثاوس  وت�

 #a�ت  

  !عق
ب أخ
 ال�ب

  م*�اس

  ال�سل ال�
م



     

35 

 


ن Z! ل!%� أن
 .    م� اآلب الXق�قي ةنا+ع  ة�X مأ!ً]ا قل� و  لل�س
�اٌت ِمَ� اْل4ُْ�ِشِ�یَ� ِفي اْل�3ِ4َِح َلgِْ� َلْ�َ� "    16،  15:  4ك
رن>
س  1َuََر �ْgَُألنَُّه َوِ¤ْن َ�اَن َل

3ُ�َع ِ�اِإلْن�mِِل.Qَ ِفي اْل�3ِ4َِح �ْgَُأْن    آَ�اٌء َ�ِ��ُ�وَن. ألَنِّي َأَنا َوَلْ�ُت �ْgُ�ْ�4َِِّل�َ�  َفَأْ�ُلُ/ ِإَلGَا ُم��ُنgَُت
  ِبي. 
ِإْن ُ�ْ<ُ| َأَتgَلَُّ� ِ�َأْل3َِ<ِة ال<َّاِس َواْل4ََالِئgَِة َوَلgِْ� َلْ�َ� ِلي َمqَ=ٌَّة   " 7 -4، 1: 13ك
رن>
س 1

 .   َفَقْ� ِصْ�ُت ُنqَاسًا �VِQَُّ َأْو َصْ<mًا َیِ�نُّ
َوَال ُتَق=ُِّح َوَال َتVُْلُ/ َما   َوَتْ�ُفsُ. اْلqَ4َ=َُّة َال َت3ِqُْ�. اْلqَ4َ=َُّة َال َتGََفاَخُ� َوَال َتْ<Gَِفخُ اْلqَ4َ=َُّة َتGََأنَّى  

 َ� .  ِلَ<ْف3َِها َوَال َت�Gَqُّْ َوَال َتُ��ُّ ال3ُّ ِّsqَ4ُِل ُ�لَّ َشْيٍء َوُتَ��ِّ   َوَال َتْفَ�ُح ِ�اِإلْثِ� َبْل َتْفَ�ُح ِ�اْلGَqُْق َوَت
  ُكلَّ َشْيٍء َوَتْ�ُج� ُ�لَّ َشْيٍء َوَتْ�ِ=ُ� َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء." 

  
  عالمات وع%ائ� وآ!ات. +اس*�ار في خ�مة !%� أن ت�Xث ال�س
ل 

ِ�آQَاٍت   "   12:  12ك
رن>
س  2 َصْ=ٍ�،  ُ�لِّ  ِفي   �ْgُ>َ�َْب ُصِ<َعْ|  ال�َُّس�ِل  َعَالَماِت  ِإنَّ 
  َوَعmَاِئَ/ َوُق�َّاٍت." 

َعَلى    43:  2أعال    t�َmُْت َ�ِ��َ�ٌة  َوآQَاٌت  َعmَاِئُ/  َوَ�اَنْ|  َنْفٍ�.  ُ�لِّ  ِفي  َخْ�ٌف  َوَصاَر   "
  " َأْیx�ِ ال�ُُّسِل.

  
  ال�س
ل م*
اضًعا.  !'لG!%� أن 

َأنََّ<ا  "    8  -6:  2ت'ال
ن�Zي  1 َمَع  َغْ�ِ�ُ�ْ�  ِمْ�  َوَال   �ْgُ>ِْم َال  ال<َّاِس،  ِمَ�  َم�mًْا  َ�َلْ=َ<ا  َال 
اْل�3ِ4َِح. َ�ُ�ُسِل  َوَقاٍر  ِفي  �َن gَُن َأْن  ُتu�َِّي   َقاِدُروَن  4َ�َا   �ْ}ُVَِوَس ِفي  ُمGََ�فِِّق�َ�  ُ�<َّا  َبْل 

  اْل4ُْ�ِضَعُة َأْوَالَدَها،
ِإْن�mَِل   ُنْعgُ�َVِْ�، َال  َأْن  ِإَلgُ�ْْ� ُ�<َّا َنْ�َضى   �َ� ِإْذ ُ�<َّا َحانِّ َأْنُف3ََ<ا َأ�Qًْا،   ال�ب َهgََ\ا  َبْل  َفَقْ� 

��uَِ� ِإَلْ�َ<ا."=ُqِْصْ�ُتْ� َم �ْgََُّألن  
�ٌم َعَلْ�َ<ا   َأْبَ�َزَنا ال�ب "َفِإنِّي َأَرt َأنَّ  13 -9: 4ك
رن>
س 1gُqَْ�َأنََّ<ا َم �َ�َنqُْ� ال�ُُّسَل آِخِ�

اٌل ِمْ� َأْجِل اْل�3ِ4َِح َوَأمَّا َأْنGُْ�   ِ�اْل4َْ�ِت. َألنََّ<ا ِصْ�َنا َمْ<َ��ًا ِلْلَعاَلِ� ِلْل4ََالِئgَِة َوال<َّاِس. َنqُْ� ُجهَّ
 ُGُضَعَفاُء َوَأمَّا َأْن �ُqْ4َاُء ِفي اْل�3ِ4َِح! َنgَqَُفِ=َال َ�َ�اَمٍة!َف �ُqَْن َوَأمَّا َن��اُء! َأْنGُْ� ُم�gََُّمَ�  ْ� َفَأْقِ

 قل� وم�Xة االب 

عالمات وع%ائ�  
 وآ!ات 

 ال'ل
ك م*
اضًعا 
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�ُع َوَنْعÁُVَ َوَنْعt�َ َوُنْلgَُ� َوَلْ�َ� َلَ<ا ِإَقاَمةٌ mُاَعِة َن َوَنGَْعُ/ َعاِمِل�َ� ِ�َأْیِ�یَ<ا. ُنْ@Gَُ�    ِإَلى َهِ\ِه ال3َّ
ُنVَ�َْهُ�   ِإَلى   َفَ<4ِGَqُْل.َفُ<َ=اِرُك.  َشْيٍء  ُ�لِّ  َوَوَسِخ  اْلَعاَلِ�  َ�َأْقَ\اِر  َفَ<ِعُ~. ِصْ�َنا  َعَلْ�َ<ا   t�َGَْفQُ

  اآلَن. 
  


ن ال�س
ل م'*ع�ً   !%� أنZ!انaح�ع)�ما    ا إلس*��ام ال'ل �*Z! أو Lا  ی*5ل
ن )Z!
  .*أدی� داخل ال5)�'ةال*[X�ح أو له)اك ض�ورة ل

َفِإنِّي َوِ¤ِن اْفGََ.ْ�ُت َشْ�¡ًا َأْكَ�َ� 3ُ�ِْلVَاِنَ<ا الَِّ\x أَْعVَاَنا ِإQَّاُه ال�َّبُّ  "   11  -8:  10ك
رن>
س  2
«ال�َّ  Qَُق�ُل:  ألَنَُّه  َساِئِل.  ِ�ال�َّ  �ْgُُأِخ�ُف َ�َأنِّي  َأlَْهَ�  ِلَ¡الَّ  ُأْخmَُل.  َال  ِلَهْ�ِمُ{ْ�،  َال   �ْgَُساِئُل  ِلُ=ْ<َ�اِن

�ٌَّة، َوَأمَّا ُحُ��ُر اْل3َmَِ� َفَ�ِع�ٌف َواْلgََالُم َحِق�ٌ�». ِمْ�ُل َهَ\ا َفْل3ِqْ�َْ/ َأنََّ<ا 4َ�َا َن�qُْ َثقِ �  �َلٌة َوَقِ
�ُن َأ�Qًْا ِ�اْلِفْعِل َوَنqُْ� َحاِضُ�وَن." gُا َن\َgََن، َه�َساِئِل َوَنqُْ� َغاِئُ=   ِفي اْلgََالِم ِ�ال�َّ

  

ن لل�سZ! ل قل�  "!%� أن
ل العاناة واإلضaهاد 6ا فعل  الX*ادم وعلى إس*ع�اد ل�


ع.'!  
َعْ�  "  28  :20م*ى   ِفQَ�ًْة  َنْف3َُه  َوِلَ�ْ=ِ\َل  ِلَ�ْ.ِ�َم  َبْل  ِلُ�ْ.َ�َم  Qَْأِت  َلْ�  اِإلْن3َاِن  اْبَ�  َأنَّ  َك4َا 

 .«�َ�  َكِ��ِ�
  "ال�ب ُب�ُلُ� َعْ=ٌ� ِل3ُ�َ�َع اْل�3ِ4َِح اْل4َْ�ُع�ُّ َرُس�ًال اْل4ُْفَ�ُز ِإلْن�mِِل "  1:  1روم�ة 

ِفي "  28  -23:  11ك
رن>
س  2 َأْفَ�ُل.  َفَأَنا  اْلَعْقِل:  Gَ.ْ4ُ�َلِّ  َأُق�ُل  اْل�3ِ4َِح؟  اُم  ُخ�َّ أَُهْ� 
�ِن َأكْ mُ uَ�َاِت َأْوَفُ�. ِفي ال3ُّ َ�ُ�. ِفي اْلGَ�4ِاِت ِمَ�ارًا َ�ِ��َ�ًة. ِمَ� اْلَ�ُه�ِد اَألْتَعاِب َأْكَ�ُ�. ِفي ال�َّ

َواِحَ�ًة. ِإالَّ  َجْلَ�ًة  َأْرuَِع�َ�  َقِ=ْلُ|  َم�َّاٍت  ُرِج4ُْ|.   َخ4َْ�  َم�ًَّة   . ِ�اْلِعِ�يِّ  |ُuْ�ُِض َم�َّاٍت  َثَالَث 
َقَ�ْ�|ُ  َوَنَهارًا  َلْ�ًال  ِف�َ<ُة.  ال3َّ ِبَي  اْن3َgََ�ْت  َم�َّاٍت  َ�ِ��َ�ًة.   َثَالَث  ِمَ�ارًا  ِ�َأْسَفاٍر   .sِ4ْاْلُع ِفي 

ِ�َأْخVَاٍر ِفي  ِ�َأْخVَاٍر ِمَ� اُألَمِ�.  ِ�َأْخVَاٍر ِمْ� ِجْ<3ِي.  ِ�َأْخVَاِر ُلُ��ٍص.  ِ�َأْخVَاِر ُسُ��ٍل. 
�َِّة. ِ�َأْخVَاٍر ِفي اْلَ=qِْ�. ِ�َأْخVَاٍر ِمْ� ِإْخَ�ةٍ  .    َ�َ\َ�ٍة.  اْل4َِ�یَ<ِة. ِ�َأْخVَاٍر ِفي اْلَ=�ِّ ِفي َتَعٍ/ َوَ��ٍّ

ِفي َأْسَهاٍر ِمَ�ارًا َ�ِ��َ�ًة. ِفي ُج�ٍع َوَعÁٍVَ. ِفي َأْصَ�اٍم ِمَ�ارًا َ�ِ��َ�ًة. ِفي َبْ�ٍد َوُعxٍ�ْ. َعَ�ا َما 
  ُهَ� ُدوَن َذِلَ}: الGََّ�اُكُ� َعَليَّ ُ�لَّ َیْ�ٍم. اِالْه4َGِاُم �4ِmَ�ِِع اْلgََ<اِئِ�."

  

  ال�س
ل خ�مة 
 _______________________________________________  

  ال'لaان 

 

 قل� ال�ادم 
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# ن%�ل ول�1ساأل �6ادم ل�ع� +  م� ال5)�'ة الXل�ة bائًعا لل�وح الق�سال�س
ل  �سل  یُ 
  .ك)ائ# وخ�مات ج�ی�ة

اْلُقُ�ُس: «َأْفِ�ُزوا ِلي َوuَْ�َ<4َا ُهْ� Qَْ.ِ�ُم�َن ال�َّبَّ  "  3،  2:  13أعال   وُح  ُ��ُم�َن َقاَل ال�ُّ�َوَ
ِدxَ  َبْ�َناَ�ا َوَشاُوَل ِلْلَع4َِل الَِّ\x َدَعْ�ُتُه4َا ِإَلْ�ِه». َفَ�اُم�ا ِح�َ<ِ¡ٍ\ َوَصلُّ�ا َوَوَضُع�ا َعَلْ�ِه4َا اَألQَا

  ُث�َّ َأْ�َلُق�ُه4َا.
  

 !]عا األساس الق
f م�  ك�)اء حL�Z"، "ال)�ي مًعاال�س
ل و م� ال%�� ان !��م 6ل م�  
  . ال5)�'ة الXل�ة ت�)ي 6ل*ه ال*يإعالن !'
ع ال'�ح و 

األول هي وضع ُأس#   القام  ال�س
ل في  وتع��� وتأس�#   ل�Lع*الم�  خ�مة   L�ال'ل
  قادة أق
�اء في ال5)ائ#. 

. َح3ََ/ ال�ب ِبَ<اُء    ال�ب َوَأْنGُْ� َفَالَحُة    ال�ب َفِإنََّ<ا َنqُْ� َعاِمَالِن َمَع  "  15  -9:  3ك
رن>
س  1
َیْ=ِ<ي َعَلْ�ِه. َوَلgِْ� َفْلَ�ْ<ُ�ْ� ُ�لُّ   ال�ب ِنْع4َِة   اْل4ُْعVَاِة ِلي َ�َ=<َّاٍء َح�gٍِ� َقْ� َوَضْعُ| َأَساسًا َوآَخُ� 

َال �VِGَ3ْQَُع َأَحٌ� َأْن Qََ�َع َأَساسًا آَخَ� َغْ�َ� الَِّ\x ُوِضَع الَِّ\x ُهَ�   َفِإنَّهُ   َواِحٍ� َ�ْ�َف َیْ=ِ<ي َعَلْ�ِه.
اْل�3ِ4َُح. 3ُ�ُع Qَ    َخَ@=ًا َ�ِ��4ًَة  ِحmَاَرًة  ًة  َذَه=ًا ِف�َّ اَألَساِس  َهَ\ا  َعَلى  َیْ=ِ<ي  َأَحُ�  َ�اَن  ِإْن   �ْgَِوَل

َقّ@اً  َسَ�ِ��ُ� lَ   ُعْ@=ًا  َواِحٍ�  ُ�لِّ  َوَسqِGَ4ْGَُ�  َفَع4َُل  Gَ3ْQُْعَلُ�  ِبَ<اٍر  ألَنَُّه  َسُ�َ=�ُِّ<ُه.  اْلَ�ْ�َم  َألنَّ  اِه�ًا 
.�ِإِن اْحGََ�َق َع4َُل    ِإْن َ�ِقَي َع4َُل َأَحٍ� َقْ� َبَ<اُه َعَلْ�ِه َف3ََ�ْأُخُ\ ُأْجَ�ًة.  ال<َّاُر َع4ََل ُ�لِّ َواِحٍ� َما ُهَ

  َ�ْ.ُلُ� َوَلgِْ� 4َ�َا ِبَ<اٍر.َأَحٍ� َف3ََ�ْ.3َُ� َوَأمَّا ُهَ� َف3َ 
ِلَ¡الَّ   20:  15روم�ة   اْل�3ِ4َُح  َي  ُس4ِّ َحْ�ُ½  َلْ�َ�  َهgََ\ا:   �َ ُأَ�@ِّ َأْن  ُمGَqِْ�صًا   |ُ>ْ�ُ  �ْgَِوَل  "

  َأْبِ<َي َعَلى َأَساٍس ِآلَخَ�." 
َأَما َرَأْی|ُ  "  2،  1:  9ك
رن>
س  1 َأَنا ُحّ�ًا؟  َأَل3ُْ|  َأَنا َرُس�ًال؟  اْل�3ِ4ََح َرuََّ<ا؟    َأَل3ُْ|  3ُ�َع Qَ

؟!" ِإْن ُ�ْ<ُ| َل3ُْ| َرُس�ًال ِإَلى آَخِ��َ� َفِإن4ََّا َأَنا ِإَلgُ�ْْ� َرُس�ٌل ألَ  نgَُّْ�  َأَلGُ3ْْ� َأْنGُْ� َع4َِلي ِفي ال�َّبِّ
.   َأْنGُْ� َخGُْ� ِرَساَلGِي ِفي ال�َّبِّ

3ُ�ُع اْل�3ِ4َُح َنْف3ُُه َحmَُ� الnَّاِوَ�ِة" 20: 2أف'# �  "َمْ=ِ<�ِّ�َ� َعَلى َأَساِس ال�ُُّسِل َواَألْنِ=َ�اِء، َوَ
  

ل*ع م�ارس  ال�س
ل  ی1س#  ال�5ازة  س
ف  على  ال1م)��  ل*�ر��  الق�س  ال5*اب   L�ل
االع%(�ة ال'�X�ة  والX�اة  
ن  س
ف  ه
  ل)*[�ة.  ، Z!ل ح�اة  �ع
ة  لم�ر6ًا  على 
ال1م)�� على ال��مة ال*ي دعاهL   �ر�� ه1الءس�لل��مات ال�'ة و مع�)��  م1م)��  

  إل�ها. ال�ب

ال5)ائ#   تأس�# 
  ال%�ی�ة  

 وضع األساس 

 L�تأس�# م�ارس ل*عل
 ال5*اب الق�س 
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" ْعnَGََل َعْ<ُهْ� َوَأْفَ�َز الGََّالِم�َ\ ُمqَاّجًا ُ�لَّ َیْ�ٍم ِفي َمْ�َرَسِة ِإْن3َاٍن    11  -ب  9:  19أعال  
 ْ�Gَ>ََة َس اِكِ<�َ� ِفي َأِس�َّا  اْس4ُُه ِت�َ�انُُّ� َوَ�اَن َذِلَ} ُم�َّ 3ُ�َع َج�4ُِع ال3َّQَ َِّّى َس4َِع َ�ِل4ََة ال�َّبGَح �ِ

�َناِن�ِّ�َ�. َوَ�اَن �  Qَْ�َ<ُع َعَلى َیxْ�َ ُب�ُلَ� ُق�َّاٍت َغْ�َ� اْل4ُْعGَاَدِة"  ال�ب ِمْ� َیُه�ٍد َوُ
أن 6ل ال'اك)�� في مقاbعة آس�ا  كانU ن*�%ة تعل�L ب
ل#" 6ل ی
م في م�رسة ت��ان#"  

ح�اة اآلخ���   نف'ه م� خاللم� ال
اضح أن ب
ل# 6ان !]ا¡2    سع
ا 6لة ال�ب.
في   6ان
ا  !ع;
ن ال@ی�  الع%(�ة  ال�5ازة  في    إلن%�ل+إ  وس�  !ع��
ن  6ان
ا  ل%�ع م� 

 .Lالعال �ه@ا ال%(ء م  
  

س'
ن 6)ائ# ج�ی�ة، هL ل�# ج�ع ال�سل ی1 أنه  ب�)ا ن�رس ال5*اب الق�س، ن��  
�3ِQَ�."" فيعلى ال*أصل �'اع�ونهL كان
ا ی�@ل
ن 6ل ال%ه� ل   اِإل4َQاِن اْل3َ4ُلَِّ� َم�ًَّة ِلْلِق�ِّ

اْلGَ@ْ4َُ�ِك، "ب  3:  1یه
ذا    اْلَ.َالِص  َعِ�   �ْgُ�ِْإَل  /َGَُألْك اْلmَْهِ�  ُ�لَّ  َأْصَ<ُع   |ُ>ْ�ُ ِإْذ 
 ".�َ�3ِQ   اْضVُِ�ْرُت َأْن َأْكGَُ/ ِإَلgُ�ْْ� َواِع�ًا َأْن َتGَmِْهُ�وا َألْجِل اِإل4َQاِن اْل3َ4ُلَِّ� َم�ًَّة ِلْلِق�ِّ

  

ن ال��
خ فال�سل   ها. ني 6ل 6)�'ة ی1س'
 ی)*��
ن و��س
�َدَعاُهْ� ِلل�َّبِّ    "23:  14أعال  ْGَاٍم َواْس�َواْنGََ.َ=ا َلُهْ� ُق3ُ�سًا ِفي ُ�لِّ َ�ِ<�3ٍَة ُث�َّ َصلََّ�ا ِ�َأْصَ

  الَِّ\x َ�اُن�ا َقْ� آَمُ<�ا ِ�ِه." 
  
   Lن ه
ال5)�'ة    ی
افق في  ال1م)��  خالل  م�  ُأخ*��وا  ال@ی�  ال�ام'ة  
ن و��س

X
س�ة. ل�ة لال
i�فة ال�  
َعَلى   6  -1:  6أعال   اْلُ��َناِن�ِّ�َ�  ِمَ�  َتَ\مٌُّ�  َحَ�َث  الGََّالِم�ُ\  َتgَاَثَ�  ِإْذ  اَألQَّاِم  ِتْلَ}  "َوِفي 

اْلَ�ْ�ِم�َِّة. اْلِ.ْ�َمِة  ِفي  َعْ<ُه�َّ  Qُْغَفُل   َّ��ُ َأَراِمَلُهْ�  َأنَّ  ُج4ُْه�َر   اْلِعْ=َ�اِن�ِّ�َ�  َعَ@َ�  اِالْثَ<ا  َفَ�َعا 
َوَقاُل�ا: َنqُْ� َ�ِل4َ   الGََّالِم�ِ\  َنGُْ�َك  َأْن  َأیَُّها اِإلْخَ�ُة َوَنْ.ِ�َم َمَ�اِئَ�.    ال�ب َة  «َال ُیْ�ِضي  �ا =ُ.ِGََفاْن

 َ�� ِّ�َوَم4ُْل َلُهْ�  َمْ@ُه�دًا   �ْgُ>ِْم ِرَجاٍل  َهِ\ِه   َسْ=َعَة  َعَلى  َفُ<ِق�4َُهْ�  َوِحْ{4ٍَة  اْلُقُ�ِس  وِح  ال�ُّ ِمَ� 
وَ   اْلqَاَجِة. َالِة  ال�َّ َعَلى   /ُlِا�َفُ<  �ُqَْن اْلgَِل4َِة».  َوَأمَّا  ُ�لِّ ِخْ�َمِة  َأَماَم  اْلَقْ�ُل  َهَ\ا   �َ3ُqََف

اِإل4َQانِ  ِمَ�  َم4ُْلّ�ًا  َرُجًال  اْسGَِفاُن�َس  َفاْخGَاُروا  َوuُُ�وُخ�ُرَس اْل4ْmُُه�ِر  َوِف�ُل=َُّ�  اْلُقُ�ِس  وِح  َوال�ُّ  
َأْنVَاِكّ�ًا.  َدِخ�ًال  َوِن�ُق�َالُوَس  َوuَْ�ِم�َ<اَس  َوِت�4ُ�َن  َفَ�لُّ�ا    َوِن�َ{اُن�َر  ال�ُُّسِل  َأَماَم  َأَقاُم�ُهْ�  َالَِّ\یَ� 

.xَاِدQَا َعَلْ�ِهِ� اَأل�   َوَوَضُع
  

ال5)ائ#    U��<ت
 القائة

ورسامة   إن*�اب، 
 ش�
خ


افقة على، ال
 رسامة شام'ة 
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  . م�Xدی�  م1م)��في ح�اة  ال�بلل*أك�� على دع
ة هL س���م
ن مع األن��اء 

ثاوس  1ِإQَّاَها َح3ََ/ ال<ُُّ=�َّاِت "  18:  1ت� �ِدُعَ} ْGََأْس ِت�4ُ�َثاُوُس  َأیَُّها اِالْبُ�  َهِ\ِه اْلَ�ِص�َُّة 

  ُتqَاِرَب ِف�َها اْلqَ4ُاَرuََة اْل3َqََ<َة" الGَِّي َسَ=َقْ| َعَلْ�َ}، ِلgَْي  
  


اه� ال�وح الق�س + جاعة ال��
خ ل�ع
ة و�bالق ال1م)�� للعل    مع س
ف !عل
ن 
.fخالل خ�مة وضع األ!اد �م  


ثاوس  2َ=ِ/ ُأَذكُِّ�َك َأْن ُتْ�ِ�َم َأ�Qًْا َمْ�ِهَ=َة   "  6:  1ت� الGَِّي ِف�َ} ِبَ�ْضِع    ال�ب َفِلَهَ\ا ال3َّ
" َّx�ََی  

  َألنِّي ُمْ@Gَاٌق َأْن َأَراُكْ� ِلgَْي َأْمَ<gُqَْ� ِهَ=ًة ُروِح�ًَّة ِلَ�َ=اِتgُْ�"   " 11:  1روم�ة 
  

    مع�فة ال�س
ل 
 _______________________________________________  

تع 
ع  - '
عخالل !م�    ال�س
ل   �� ق� ال)اس. ول�# م� خالل إن'ان، أو م% ة م� 
  خ�م*ه   ل� ت5
ن � س
ف !��مهL.  ه1الء ال@یم�  ُتق�ل  و   وم
ه�ة خ�م*ه س
ف ُتع�ف

جع�ة  أو  ،  +'�� اللق� أو ال)[� ال@f ت'له م� أf م);ة  مق�
لة  أوبها  *�ًفا  مع
  .  ةس�اس�عالقة إج�ار أو تعل�ات  bائفة. ول� ت5
ن ن*�%ة  أو

مع أول:G القادة ال�وح��� ق�
له س
ف ی1س# على عالقة ش�[�ة ع�قة في ال�وح  
     .م�Xدة  مXل�ةفي 6)ائ#  

  
وثار خ�مة   ب)ف'ه.  ال�س
ل  أس'ها  ال*ي  ال5)ائ#   Gتل مع  ت
ج�  العالقة س
ف  ه@ه 

  ال�س
ل س
ف ت;ه� م�عة م
ه�ة خ�م*ه. 
  

ا  uة  رالقائ ال5)ائ#  في  أ!ً]ا  
ن حاضً�ا Z!  أو ال�س
ل�ة  ال��مة  ف�ها  ی��أ   Lل وال*ي 

تال*ي فق�  . ال�وح، أو ل'�� آخ� 6ا !ق
دهL ت عالقاتها مع رس
ل +'�� ال

  

 ال�بتأك�� دع
ة 


اه�  م)ح ال
 ال�وح�ة

كنائم خالل  س  ن 
  جديدة 

م� خالل ال5)ائ# 
 القائة
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فعالً  ال*ي هي  الXل�ة  مع    ال5)�'ة  سلفي عالقة   UXت أ!ً]ا *ه  aرس
ل وتعل  ا uر
الق�!'��   ع� ت'*a�ع أن تُ ه@ا ال�س
ل  ن خ�مة  تع�ف وت)ال ال��مة م� رس
ل أخ� ل
 أ

  للعل في ال��مة.
ال�سل   ه1الء  أن  مXل�ة ق�  ومع  6)�'ة  في  نف#  مع�)ة  !��م
ن  ل5
ن ! ال   Lفإنه  ،

ال1م)��  م>لا  ال'لaان جاعة  خالل  م�  الع�وف  األساسي  ال�س
ل  . ه@ه  !ل5ها 
ل� ال�سل  األساسي   ه1الء  ال�س
ل  مع   Wاف
ی* ال  شيء   fأ فعل  أو  +ق
ل  
ن یه*

  م� ال5)�'ة الXل�ة. والق�
ل  الع�وف 
  


ن ال�سZ! ا الu6ل 6)�'ة  ل مع�وف ر �م �ل�ة.�Xاه� ال��مة �6سل    م
إن تع�)هL ل
  ول�# م� إن'ان.  ال�بكانU م� 

ومع ذلG ح�)ا ال�س
ل ی)ال ال��مة �6س
ل في ت�ت�� فإنه !عل مع جاعة ال1م)��  
*5لL و���1 ه@ا م�  س�  ال�بعادة    .، فإن م
ه�ة خ�م*ه س
ف ت5*�ف وتع�فالXل�ة

ارسة
ه�ة ال)�
ة م� ن�ي أو أح� ش�
خ ال5)�'ة الXل�ة  ال�وح�ة خالل ال  ل
  ب
ل# لL ُ!ق�ل أو ُ!ع�ف �6س
ل م� ال%�ع.

3ُ�َع اْل�3ِ4ََح َرuََّ<ا؟  "  3  -1:  69
رن>
س    1Qَ |ًُال؟ َأَل3ُْ| َأَنا ُحّ�ًا؟ َأَما َرَأْی�َأَل3ُْ| َأَنا َرُس
؟! ِإْن ُ�ْ<ُ|   َل3ُْ| َرُس�ًال ِإَلى آَخِ��َ� َفِإن4ََّا َأَنا ِإَلgُ�ْْ� َرُس�ٌل َألنgَُّْ�  َأَلGُ3ْْ� َأْنGُْ� َع4َِلي ِفي ال�َّبِّ

ُ��َنِ<ي.qَْفQَ �َاِجي ِعْ<َ� الَِّ\یmَGِاْح �. َهَ\ا ُهَ   َأْنGُْ� َخGُْ� ِرَساَلGِي ِفي ال�َّبِّ
ال�سلم
اه�   تُ   خ�مة  ال1م)��  س
ف  ال�سلة ألن  ع�ف م� خالل  ال5)�'ة   ال�بفي 

  ذلG لل5)�'ة الXل�ة م� خالل خ�مة األن��اء وال��
خ.  أی�

  
  .س�ع�ف ال�س
ل م� نف'ه م
ه�ة خ�م*ه

  
نه� رسل ولg<ه� Qعل4�ن تعال�� �اذ�ة و�ق�دون ع�ن أم� ه�الء ال\ی� ی�ّ   ال�ب تq\ر �ل4ة  

  ال<اس لل�الل.
َشْ{َلُهْ�   "  13  :11ك
رن>
س  2 ُمَغ�ُِّ�وَن  َماِكُ�وَن،  َفَعَلٌة  َ�َ\َ�ٌة،  ُهْ� ُرُسٌل  َه�َُالِء  ِمْ�َل  َألنَّ 

  ِإَلى ِشْ=ِه ُرُسِل اْل�3ِ4َِح." 
َأْن  "  2:  2  رؤ�ا َتْقِ�ُر  َال  َوَأنََّ}  َوَصْ=َ�َك،  َوَتَعَ=َ}  أَْع4َاَلَ}  َعاِرٌف  َوَقْ�  َأَنا  اَألْشَ�اَر،  َت4ِGَqَْل 

uَْ| اْلَقاِئِل�َ� ِإنَُّهْ� ُرُسٌل َوَل3ُ�ْ�ا ُرُسًال، َفَ�َجْ�َتُهْ� َ�اِذِب�َ�.    َج�َّ

 ال
ح�ة 

 تأك�� ال��مة

 م� خالل ال)�ي

 م� خالل نف'ه 

تX@ی� م� ال�سل 
 ال5@+ة
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  : أس:لة لل�اجعة
 .اذ�� تع��ًفا م�qًدا لل�س�ل - 1

 
 ل�س�ل. م�هالت خاصة ل اذ�� خ�4 - 2

 
 صف خ�مة ال�س�ل.  - 3
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  الف[ل ال�ا+ع 
  ال�س
ل تا+ع خ�مة 
  

ُأَناسًا ِفي اْلgَِ<�3َِة: َأوًَّال ُرُسًال َثاِن�ًا َأْنِ=َ�اَء َثاِل�ًا ُمَعل�4َِِّ�    ال�ب َفَ�َضَع  "  28: 12ك
رن>
س 1
     ُث�َّ ُق�َّاٍت َوuَْعَ� َذِلَ} َمَ�اِهَ/ ِشَفاٍء أَْعَ�انًا َتَ�اِب�َ� َوَأْنَ�اَع َأْل3َِ<ٍة."

�ُن�ا ُرُسًال،  "  11:  4أف'#  gُQَ َأْن rَى اْلَ=ْعVَأَْع �ِ��َ�،  َوُهَ َواْلَ=ْعrَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ ُمَ=@ِّ
  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�" 

  
  ال�س
ل  ك�ف !ق
د

 ____________________________________________  
وسلVان.   ج�أة  �{ل  ال�س�ل  Q.�م  اإلضVهاد س�ف  وجه  في  ل�qاته،    حGى  والGه�ی�ات 

َواآلَن Qَا َربُّ اْنُ�ْ� ِإَلى َتْهِ�یَ�اِتِهْ� َواْمَ<ْح َعِ=�َ�َك َأْن َیgَGَل4َُّ�ا ِ�َ{َالِمَ} "  31  -29:  4أعال  
َولَ  3ُ�َع». Qَ وِس  اْلُق�ُّ َفGَاَك  ِ�اْسِ�  َوَعmَاِئُ/  آQَاٌت   �َmْGَُوْل َفاِء  ِلل@ِّ َیِ�َك   ِّ�4َ�ِ ُمmَاَهَ�ٍة.  4َّا ِ�ُ{لِّ 

َوَ�اُن�ا  اْلُقُ�ِس  وِح  ال�ُّ ِمَ�  اْل�4ِmَُع  َواْمGََأل  ِف�ِه  ُم4ِGَmِْع�َ�  َ�اُن�ا   x\َِّال اْلgَ4َاُن  َتnَْعnََع  َصلَّْ�ا 
  mَ4ُ�ِاَهَ�ٍة. ال�ب َیgَGَل4َُّ�َن ِ�َ{َالِم 

  L!االسفار*�6ُ في العه� الق� U    خالل األن��اء.  +[فة خاصة �العه� ال%�ی� أما في  م
ن��اء ال@ی� 6ان
ا اال   ال�سل ب�الً   م� خالل ال�سل. وفي ع[� ال5)�'ة فق� U�*6ُ االسفار


ن و���م
ن +'لaانٍ   ع;�L. ی*5ل
   

ع�فةال –!��م ال�س
ل م� خالل اإلعالن ،  Lة وفه  .ال�بحقائW 6ل
ْ�ُت ِ�ِه، َأنَُّه َلْ�َ� 3َqَ�ِِ/ ِإْن3َاٍن." 11: 1غالb�ة َّ@�َ x\ََِّل ال�mُِة اِإلْن�ُفgُْ� َأیَُّها اِإلْخَ   "َوأَُع�ِّ
الَِّ\x ِفي َأْجَ�اٍل ُأَخَ� َلْ� Qَُع�َّْف ِ�ِه َبُ<� اْلَ=َ@ِ�، 4َ�َا َقْ� أُْعِلَ� اآلَن ِلُ�ُسِلِه  "   5:  3أف'#  

وِح:"   �3ِQَ� َوَأْنِ=َ�اِئِه ِ�ال�ُّ   اْلِق�ِّ
  


ه�ة خ�م*ه م>ل 6ل ال��ام  ال�س  ُی�عىمع  ه
  و .  ي ال��مات ال�#خ��� فاآل 
ل ل
  Gوال)]ج ح*ى !!ذل 
ا ���أ العل 6وقU م
ه�ة خ�م*ه �6س
ل ُتع�ف ف �X�  X*اج لل)

م� خالل اإلعالن  
 والع�فة  

  بجرأة وسلطان 

م� خالل 6ل  
 م
اه� ال��مة 
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!عل    ال�به  �سلی ال
قUاع أأن  ه@ا  وأث)اء  الXل�ة.  6)�'*ه  خالل  م�  ال�س
ل    ل 
  . ، معلL أو ن�ي، راعي6��� :س
ف !عل في أf أو 6ل م
اه� ال��مة

أو العلL عل ال���، ال�اعي،  + +%�د أم ت��أ خ�م*ه ال�س
ل�ة، س
ف !'*� أ!ً]ا  

i�فة ال�س
لب  ات�Xی�ً س�ق
م  له@ه ال
iائف اإلضافة+أو ال)�ي،  .  

       
  
 . وق� سلG . ب
ل# قال إنه رأ� ال'�حال�بعالقة ع�قة مع  مع    الً ام>ال�س
ل ه

  ل5ل ال1م)��. +اس*�ار و6ان م>اًال   ال�بع�قة مع ش�[�ة في عالقة 
3ُ�َع اْل�3ِ4ََح َرuََّ<ا؟ َأَلGُ3ْْ�  "  1:  9ك
رن>
س  1Qَ |ًُال؟ َأَل3ُْ| َأَنا ُحّ�ًا؟ َأَما َرَأْی�َأَل3ُْ| َأَنا َرُس

؟!"    َأْنGُْ� َع4َِلي ِفي ال�َّبِّ
  َأ�Qًْا ِ�اْل�3ِ4َِح." ُك�ُن�ا ُم�4َGَِِّل�َ� ِبي 4َ�َا َأَنا  " 1: 611
رن>
س  1
اْلِ.ْ�َمُة.  "   10  -3:  6ك
رن>
س  2 ُتَالَم  ِلَ¡الَّ  َشْيٍء  ِفي  َعْ�َ�ًة  َنmَْعُل  ُ�لِّ   َوَل3َْ<ا  ِفي  َبْل 

اِم   ، ِفي َصْ=ٍ� َ�ِ��ٍ�، ِفي َشَ�اِئَ�، ِفي َضُ�وَراٍت، ِفي ِض�َقاٍت، ال�ب َشْيٍء ُنْ�ِهُ� َأْنُف3ََ<ا َ�ُ.�َّ
�ٍن، ِفي اْضVَِ�اَ�اٍت، ِفي َأْتَعاٍب، ِفي َأْسَهاٍر، ِفي َأْصَ�اٍم، ِفي َ�َهاَرٍة،  ِفي َضuَ�َاٍت، ِفي  mُُس

، ِفي  ِّsqَاٍء، ِفي َ�َالِم اْل�وِح اْلُقُ�ِس، ِفي َمqَ=ٍَّة ِبَال ِرَ ِفي ِعْلٍ�، ِفي َأَناٍة، ِفي ُلVٍْف، ِفي ال�ُّ
َوِلْل�َ   ال�ب ُق�َِّة   ِلْل�4ِ�َِ�  اْلِ=�ِّ  َح3ٍَ�. 3ِ�َِالِح  َوِص�ٍ|  َرِدxٍء   |ٍ��ِ�ِ َوَهَ�اٍن.   �ٍmْ4َ�ِ 3َاِر. 

ِب�َ�   َك4ُِ�لِّ�َ� َوَنqُْ� َصاِدُق�َن. َكmْ4َُه�ِل�َ� َوَنqُْ� َمْعُ�وُف�َن. 4َ�َاِئ�Gَِ� َوَها َنqُْ� َنqَْ�ا. 4ُ�ََ�دَّ
�ِل�َ�.Gَُمْق َغْ�ُ�   �ُqَْداِئ4ًا   َوَن  �ُqَْوَن َال  َكnَqَاَنى  َ�َأْن   .�َ��ِ��ِ�َ ُنْغِ<ي   �ُqَْوَن َ�ُفَقَ�اَء  َفِ�ُح�َن. 

  َشْيَء َلَ<ا َوَنqُْ� َن4ِْلُ} ُ�لَّ َشْيٍء."
  

م�(ة   أب
�ة  عالقة  له  !��مهL  و ال�س
ل  ال@ی�  ه1الء  مع  خ�م*ه ع)�ما  خاصة    ق�ل
ا 

ن ل�!ه عالقة قو �ة.  ال�س
لZ�ة  س�
و6ل    ال��مات ال�#��م
ن  ال@ی� !ق�رة مع  وم

  ال1م)�� في ه@ه ال5)ائ# الXل�ة. 
ال��
خ  !X@ر    ،ی)[ح  ،ق
دم�X. س��X، ی�عى، !�%ع، ی�)ي، !ال�س
ل له قل� أب  


ن  Z�س ال5)ائ#.  في  ف�هوال1م)��  !'��وا  أن   �%!  f@ال  W��aلل بلaف   Lم�ش�ه  .
ل ص
رة  س*5
ن  ح�اته  ال@f  ب  اال�Xة  عالق*ه  عائل*ه.  في   
ع] +Zل   W+ع  L*یه

  .في ص
رة حق�ق�ة ل�Xة أب
نا ال'اوL  fهإعالًنا ل%�ع م� !��مس*ق�م 
ُأْنِ\ُرُكْ�."    17  -14:  4ك
رن>
س  1 َ�َأْوَالِدx اَألِح=َّاِء  َبْل  ِبَهَ\ا   /ُGَُأْك  �ْgَُل ِّmْي ُأَخgَِل  َلْ�َ� 

  �ْgَُل َ�اَن  َوِ¤ْن  َأَنا َألنَُّه  َألنِّي  َ�ِ��ُ�وَن.  آَ�اٌء  َلْ�َ�   �ْgَِل اْل�3ِ4َِح  ِفي  اْل4ُْ�ِشِ�یَ�  ِمَ�  �اٌت َuََر

 ك>ال 

 في عالقة اب
�ة  
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ِ�اِإلْن�mِِل. 3ُ�َع Qَ اْل�3ِ4َِح  ِفي   �ْgُِبي.  َوَلْ�ُت ُم�4َGَِِّل�َ�  �ُن�ا gَُت َأْن   �ْgُ�ِْإَل َأْرَسْلُ|   َفَأْ�ُلُ/  ِلَ\ِلَ} 
 َ� اْبِ<ي اْلqَِ=�ُ/ َواَألِم�ُ� ِفي ال�َّبِّ الَِّ\x ُیَ\كُِّ�ُكْ� Vُ�ُِ�ِقي ِفي اْل�3ِ4َِح  ِإَلgُ�ْْ� ِت�4ُ�َثاُوَس الَِّ\x ُه

  " َك4َا أَُعلُِّ� ِفي ُ�لِّ َمgَاٍن ِفي ُ�لِّ َ�ِ<�3ٍَة.
وِح. " 22: 2أف'#  ِ ِفي ال�ُّ َّÃِ َن َمعًا، َم3َْ{<ًا�  الَِّ\x ِف�ِه َأْنGُْ� َأ�Qًْا َمْ=ِ<�ُّ

َأنََّ<ا    " 12  -6:  2ت'ال
ن�Zي    1 ِمْ<gُْ� َوَال ِمْ� َغْ�ِ�ُ�ْ� َمَع  َوَال َ�َلْ=َ<ا َم�mًْا ِمَ� ال<َّاِس، َال 
ُتu�َِّي  4َ�َا   �ْ}ُVَِوَس ِفي  ُمGََ�فِِّق�َ�  ُ�<َّا  َبْل  اْل�3ِ4َِح.  َ�ُ�ُسِل  َوَقاٍر  ِفي  �َن gَُن َأْن  َقاِدُروَن 

ِإَلgُ�ْْ� ُ�<َّا َنْ�َضى َأْن ُنْعgُ�َVِْ�، َال ِإْن�mَِل  اْل4ُْ�ِضعَ   �َ� َفَقْ�   ال�ب ُة َأْوَالَدَها، َهgََ\ا ِإْذ ُ�<َّا َحانِّ
ِإَلْ�َ<ا.  �َ�uِ�=ُqَْم َأ�Qًْا، ألَنgَُّْ� ِصْ�ُتْ�  َأْنُف3ََ<ا  ِإْذ   َبْل  َنا،  َوَ��َّ َتَعَ=َ<ا  اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها  َتْ\ُكُ�وَن   �ْgََُّفِإن

، َوَنqُْ� َعاِمُل�َن َلْ�ًال َوَنَهارًا َ�ْي َال ُنَ�قَِّل َعَلى َأَحٍ� ِمْ<gُْ�. َأْنGُْ�  ال�ب ُك<َّا َنgِْ�ُز َلgُْ� ِ�ِإْن�mِِل  
َلْ�ٍم ُ�<َّا َبْ�َ<gُْ� َأْنGُُ� اْل4ُْ�ِمِ<�َ�. 4َ�َا َتْعَل4ُ�َن َ�ْ�َف ُ�<َّا  ، َ�ْ�َف Vَ�َِهاَرٍة َوuِِ=�ٍّ َوuَِال  ال�بُشُه�ٌد، وَ 

  ِ َّÃِ ُّsqِQَ 4َ�َا �ا gَُت3ُْل ِلgَْي  َوُنْ@ِهُ�ُكْ�   ،�ْgُُع ِّm@ََوُن َ�اَألِب َألْوَالِدِه،   �ْgُ>ِْم َواِحٍ�  الَِّ\x  َنِعُ~ ُ�لَّ 
�ِتِه َوَمmِْ�ِه."gَُدَعاُكْ� ِإَلى َمَل  

  
  . اآل!ات الع;�ة والع%ائ� ومع%(ات ال�فاء م;اه� س
ف ت'*� خالل خ�مة ال�س
ل

ِ.  "  19  -17:  15روم�ة   َّÃِ َع ِمْ� ِجَهِة َما�3ُQَ اٌر ِفي اْل�3ِ4َِح.َGَِألنِّي َال َأْج3ُُ�   َفِلي اْف
 ِ�ُق�َِّة  َأْن َأَتgَلََّ� َعْ� َشْيٍء ِم4َّا َلْ� Qَْفَعْلُه اْل�3ِ4َُح ِبَ�اِسGِVَي َألْجِل ِإَ�اَعِة اُألَمِ� ِ�اْلَقْ�ِل َواْلِفْعلِ 

�َن َقْ� َأْك4َْلُ| . َحGَّى ِإنِّي ِمْ� ُأوُرَشِل�َ� َوَما َحْ�َلَها ِإَلى ِإل ال�ب آQَاٍت َوَعmَاِئَ/ ِ�ُق�َِّة ُروِح  }ُ�لِّ�ِ�
  الGَّْ=ِ@�َ� ِ�ِإْن�mِِل اْل�3ِ4َِح. 

ِإنَّ َعَالَماِت ال�َُّس�ِل ُصِ<َعْ| َبْ�َ<gُْ� ِفي ُ�لِّ َصْ=ٍ�، ِ�آQَاٍت َوَعmَاِئَ/   "12:  12ك
رن>
س  2
  َوُق�َّاٍت." 
ِ��َ "  43:  42:  2أعال   �َن َعَلى َتْعِل�ِ� ال�ُُّسِل َوال@َّ=ُlِا�َلَ�اِت.  َكاُن�ا ُی ِة َو3ْ�َِ� اْلُ.ْ=nِ َوال�َّ

  َوَصاَر َخْ�ٌف ِفي ُ�لِّ َنْفٍ�. َوَ�اَنْ| َعmَاِئُ/ َوآQَاٌت َ�ِ��َ�ٌة ُتt�َmْ َعَلى َأْیx�ِ ال�ُُّسِل. 
ْعِ/. أ"12: 5أعال    ."َوَجَ�ْت َعَلى َأْیx�ِ ال�ُُّسِل آQَاٌت َوَعmَاِئُ/ َ�ِ��َ�ٌة ِفي ال@َّ

  
  . 6�6*ات
ر �علو ی�ی� � 6� ت5
ن  �وح ال*
اضع. خ�م*ه لب ح�اة ال�س
ل ت
صف

ُم�اِزُرونَ   "  24:  1ك
رن>
س  2  �ُqَْن َبْل   �ْgُ4َاِنQِإ َعَلى  َن3ُل�ُد  َأنََّ<ا  َألنgَُّْ�    َلْ�َ�  ِل3ُُ�وِرُ�ْ�. 
�َن."  Gُ=ُ�ْ4َاِن َتQِ�اِإل  

خالل اآل!ات م� 
 والع%ائ� 

م� خالل روح  
 ال*
اضع
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ن 6�ل�  Z!   

ن أب، خادمم� ذلG    ب�الً ل5�  د على ال��اف،  !'Z�م1س'ة  عالقة  +  س
  .ه1الء ال)اس ال�وح معفي وال�عا!ة  �ال[�على 

َبْ�َ<gُْ� ُن�َّارًا، َال َعِ� اْضVَِ�اٍر َبْل ِ�اِالْخGَِ�اِر، َوَال    ال�ب اْرَعْ�ا َرِع�ََّة   "�a+5  :2س  1 الGَِّي 
  " ِلuْ�ٍِح َقِ=�ٍح َبْل ِبَ<َ@اٍ«،

ال�ئاسة ال*قل��!ة لل���. م� ال�aأ أن !ع*ق� ال�س
ل أنه ش�� على قة اله�م في  

� و و�*'  ال'لaة.�%� ان !ق
د م� هL دونه في ع*ق� انه ش�� رف�ع ال
ال)�ي    . ه
 ال��� مع، نX� ن�� خ�مة ال�س
ل ���6 في االسفلم� ذلG  ب�الً  

  
ه األساس.  !]عان  ول5�  الل@ان  روحي.  وسلaان  ع;�ة  +إعالنات   Lو�*5ل !��م 
إن  ه@ه    ،دائًا خادًما.  
ن Z�ل نف'ه  وضع   f@ال ال���  قل�  م�  س*5
ن  ال'لaة 

م�   ب�ًال  ألسفل.  أعلى  م�   U'�ل ال�س
ل  االفذلG  خ�مة  م�  إن لألعسفل  هي  لى. 
، ل�# +'�� لق�ه بل +'�� عله داخل ج'� ق� ُق�لال5)�'ة  سلa*ه وعله في إدارة  

  ال'�ح.

  

ا ع� أنف'هL ��6ام  .ال�سل األوائل ت5ل

  #a�َعْ=ُ�   "11:  1ت ُمْ.Gَاِرx  ال�ب ُب�ُلُ�،  ِإ4َQاِن  َألْجِل  اْل�3ِ4َِح،  3ُ�َع Qَ َوَرُس�ُل    ال�ب، 
 "t�، الَِّ\x ُهَ� َح3َُ/ الGَّْقَ ِّsqََوَمْعِ�َفِة اْل  

  "ال�ب ُب�ُلُ� َعْ=ٌ� ِل3ُ�َ�َع اْل�3ِ4َِح اْل4َْ�ُع�ُّ َرُس�ًال اْل4ُْفَ�ُز ِإلْن�mِِل  "1:  1روم�ة 
  

اْل�3ِ4َِح   "  1:  1ف�ل�ي   ِفي   �َ�3ِQ اْلِق�ِّ َج�4ِِع  ِإَلى  اْل�3ِ4َِح،  3ُ�َع Qَ َعْ=َ�ا  َوِت�4ُ�َثاُوُس  ُب�ُلُ� 
3ُ�َع، الَِّ\یَ� ِفي ِف�ِل=ِّي، َمَع َأَساِقَفٍة َوَش4َاِم3ٍَة." Qَ  

  
ِإَلى اِالْثَ<ْي َعَ@َ�    ال�ب Qَْعُق�ُب، َعْ=ُ�  "   1:  1!عق
ب   َالَم  ُیْهx�ِ ال3َّ 3ُ�َع اْل�3ِ4َِح، Qَ َوال�َّبِّ 

Gَاِت."    ِسْ=Vًا الَِّ\یَ� ِفي ال@َّ
  
ِإ4َQانًا "  �a+1:1س  2 َمَعَ<ا  َناُل�ا  الَِّ\یَ�  ِإَلى  َوَرُس�ُلُه،  اْل�3ِ4َِح  3ُ�َع Qَ َعْ=ُ�  Vْ�ُُ�ُس  ِس4َْعاُن 

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح."َث�4ِ<ًا Qَ �ًِِّا َلَ<ا، ِبِ=�ِّ ِإَلِهَ<ا َواْل4َُ.ل�  ُم3َاِو
  

 ك��ام

 ب
ل# 

 !عق
ب       


ثاوس  ب
ل# و ت�

 +�aس
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3ُ�َع اْل�3ِ4َِح، الَِّ\x أَْعVَاُه ِإQَّاُه   "   1:  1رؤ�ا  Qَ َن  ال�ب ِإْعَالُن�gُQَ َعِ=�َ�ُه َما َال ُب�َّ َأْن xَ�ِ�ُِل ،
  َمَالِكِه ِلَعْ=ِ�ِه ُی�َح<َّا"َعْ� َقِ��ٍ/، َو�uَََّ<ُه ُمْ�ِسًال ِبَ�ِ�  

ل�*L خ�مات مع�)ة  ش��  !'*��م    ال�بل�# ه)اك مZاًنا لل���5اء في ج'� ال'�ح.  

ن ه@ا ال��� ال !'لG +ال���5اء.Z! على أن   

  
  سلaة ال�س
ل  

 ________________________________________  
 aل'+ ال�س
ل   Lی*5ل تUX  س
ف  إن'ان  ول5)ه  اآلب،  أ!ً]اان  ال��� إ.  سلaان  ن 

 ال�ب�اضع ل'لaان  ه
 ال��� ال  ال�بال
ح�� ال@a*'! f�ع +WX أن ی*5لL +'لaان  
 X�Xص عالقة  اآلخ���.وفي  مع  للXاس�ةإنه    ة  وال��
خ    قابل  االخ���  ال�سل  أمام 

  ال@ی� ارسل
ه.
ِلَهَ\ا:    "  10،  9:  8م*ى   َأُق�ُل   .x�َِی  |َqَْت َتqَْ| ُسْلVَاٍن. ِلي ُجْ<ٌ�  ِإْن3َاٌن  َأَنا َأ�Qًْا  َأنِّي 

َ/ َوَقاَل   اْذَهْ/ َفَ�ْ\َهُ/ َوِآلَخَ�: ایِ| َفَ�ْأِتي َوِلَعْ=xَ�ِ: اْفَعْل َهَ\ا َفَ�ْفَعُل». َّmُع َتَع�3ُQَ َفَل4َّا َس4َِع
  «َاْلsqََّ َأُق�ُل َلgُْ� َلْ� َأِجْ� َوَال ِفي ِإْسَ�اِئ�َل ِإ4َQانًا 4ِ�ِْقَ�اِر َهَ\ا."ِللَِّ\یَ� َیGَْ=ُع�َن: 

 X�Xاذج صن  fن�aسل إلس*��ام  ارسا  انة !  Lل 
ل#. uو +�aس  خ�مة  في   ال�س
ل 
  .لل�)اء ب�ًال م� ذلG إس*��ما سلa*هاال'لaة ال�6*ات
ر�ة أبً�ا. 

ِل3ُُ�وِرُ�ْ�. َألنgَُّْ�   "   24:  1ك
رن>
س  2 َنqُْ� ُم�اِزُروَن  َبْل   �ْgُ4َاِنQِإ َن3ُل�ُد َعَلى  َأنََّ<ا  َلْ�َ� 
�َن." Gُ=ُ�ْ4َاِن َتQِ�اِإل  

ال�َّبُّ   "8:  610
رن>
س    2 ِإQَّاُه  أَْعVَاَنا   x\َِّال 3ُ�ِْلVَاِنَ<ا  َأْكَ�َ�  َشْ�¡ًا  اْفGََ.ْ�ُت  َوِ¤ِن  َفِإنِّي 
  َهْ�ِمُ{ْ�، َال ُأْخmَُل."ِلُ=ْ<َ�اِنgُْ� َال لِ 

�ُن َأْكَ=َ�.  "27  -24:  22ل
قا  gُQَ َأنَُّه ُّ��َQُ �ًْا ُمَ@اَجَ�ٌة َمْ� ِمْ<ُه�Qَْبْ�َ<ُهْ� َأ َفَقاَل   َوَ�اَنْ| 
َوَأمَّا    .�َ�>ِ3ِqُْم ُیْ�َعْ�َن  َعَلْ�ِهْ�  �َن Vُِّ3َلGَ4َُواْل 3ُ�ُدوَنُهْ� Qَ اُألَمِ�  َهgََ\ا َلُهْ�: «ُمُل�ُك  َفَلْ�َ�   �ْGَُأْن

ُم َ�اْلَ.اِدِم. َألْن َمْ� ُهَ� َأْكَ=ُ�؟ َألَِّ\x َیgَِّGُئ َأمِ   الَِّ\x  َبِل اْلgَِ=�ُ� ِف�ُ{ْ� ِلgُ�َْ� َ�اَألْصَغِ� َواْلGَ4َُق�ِّ
  Qَْ.ِ�ُم؟ َأَلْ�َ� الَِّ\x َیgَِّGُئ؟ َوَلgِ<ِّي َأَنا َبْ�َ<gُْ� َ�الَِّ\Qَ xْ.ِ�ُم." 

   

aال'ل �لياله�ف م
  ان ال�س
 ______________________________________________  

 ی
ح)ا 
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�ق
م
ن و ،  اء�)ال'اع�ونهL على  ، هL ! ائ# الXل�ةب�)ا ال�سل وال��
خ !ق
دون ال5)

ا!ة ل5ل واح�و ، Xاس�ةالو ال]�ورf،  +اإلن]�ا�Xاإلس*ق�ار وال.  
  

ا  WقX�ل سلa*ه  ال�س
ل  !'*��م  الXل�ة،  س
ف  لل5)�'ة   fال]�ور قادتها و إلن]�ا� 
ی6ان  و�ذا    Lل ال@ی�  ف�د!ة  ال1م)�� +[
رة  فل5ل   fض�ورa�[(  ةaاس
ب او  
ا  ال�اعي 

  ال5)�'ة. تلG ال��
خ االخ��� في 
َلgُْ� َأْكGُُ/ ِبَهَ\ا َبْل َ�َأْوَالِدx اَألِح=َّاِء ُأْنِ\ُرُكْ�.  "  21، 15،  14:  4ن>
س ك
ر 1 ِّmْي ُأَخgََلْ�َ� ِل

�اٌت ِمَ� اْل4ُْ�ِشِ�یَ� ِفي اْل�3ِ4َِح َلgِْ� َلْ�َ� آَ�اٌء َ�ِ��ُ�وَن. ألَنِّي َأَنا َولَ َuََر �ْgَُألنَُّه َوِ¤ْن َ�اَن َل �ْgُْ�ُت
 ِmَع ِ�اِإلْن�3ُQَ ِل.ِفي اْل�3ِ4َِح�  

  َماَذا ُتِ��ُ�وَن؟ َأِ�َع�ًا آِتي ِإَلgُ�ْْ� َأْم ِ�اْلqَ4َ=َِّة َوُروِح اْلَ�َداَعِة؟ 
4َ3ْQُُع ُمVَْلقًا َأنَّ َبْ�َ<gُْ� ِزًنى! َوِزًنى َهgََ\ا َال 43َQَُّى َبْ�َ� اُألَمِ� َحGَّى   "  15:  65
رن>
س  1

َأِب�ِه. ِلِإلْن3َاِن اْمَ�أَةُ  �َن gَُت ُیْ�َفَع ِمْ� َوَسVُِ{ُ�  َأَفأَ  َأْن  َتُ<�ُح�ا َحGَّى  َلْ�   ِّx�ِqَاْلuَِو ُمْ<Gَِفُ.�َن   �ْGُْن
وِح َقْ� َح4ْgَُ| َ�َأنِّي    الَِّ\x َفَعَل َهَ\ا اْلِفْعَل؟ َفِإنِّي َأَنا َ�َأنِّي َغاِئٌ/ ِ�اْل3َmَِ� َوَلgِْ� َحاِضٌ� ِ�ال�ُّ

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح    َحاِضٌ� ِفي الَِّ\x َفَعَل َهَ\ا َهgََ\اQَ ا>َِّuَن َمَع   -ِ�اْسِ� َر�ِإْذ َأْنGُْ� َوُروِحي ُم4ِGَmُْع
3ُ�َع اْل�3ِ4َِح  Qَ ا>َِّuَِّة َر�وُح ِفي   -ُق Vَ�ْاِن ِلَهَالِك اْل3َmَِ� ِلgَْي َتْ.ُلَ� ال�ُّ َأْن 3َQُلََّ� ِمْ�ُل َهَ\ا ِلل@َّ

3ُ�َع.Qَ ِِّم ال�َّب�  " َیْ
َقْ� َسَ=ْقُ| َفُقْلُ|، َوَأْسِ=sُ َفَأُق�ُل 4َ�َا َوَأَنا َحاِضٌ� اْل�4َََّة ال�َّاِنَ�َة،   "   4  -  2:  13ك
رن>
س  2

َال   َأ�Qًْا  ِجْ¡ُ|  ِإَذا  َأنِّي  اْلَ=اِق�َ�:  َوِل�4ِmَِع  َقْ=ُل،  ِمْ�  َأْخVَُأوا  ِللَِّ\یَ�   /ُGَُأْك َغاِئٌ/ اآلَن،  َوَأَنا 
.sُِف�ُ{ْ�. ِإْذ    ُأْشِف ٌّx�، الَِّ\x َلْ�َ� َضِع�فًا َلgُْ� َبْل َقِ   َأْنGُْ� َتVُْلُ=�َن ُبْ�َهاَن اْل�3ِ4َِح اْلgَGَ4ُلِِّ� ِفيَّ

. َفَ<qُْ� َأ�Qًْا ُضَعَفاُء ِف�ِه، َلgِ<ََّ<ا  ال�ب َألنَُّه َوِ¤ْن َ�اَن َقْ� ُصِلَ/ ِمْ� ُضْعٍف َلgِ<َُّه َحيٌّ ِ�ُق�َِّة  
 " ِمْ� ِجَهgُGِْ�. ال�ب ِ�ُق�َِّة  َسَ<qَْ�ا َمَعهُ 

  
  ال�ع�.*��5# وس� الو ، ال)ه]ة *���X*أتي خ�مة ال�س
ل +ال*
uة، الس

ِفي  "  20  -17:  19أعال   اِكِ<�َ�  ال3َّ َواْلُ��َناِن�ِّ�َ�  اْلَ�ُه�ِد  َج�4ِِع  ِعْ<َ�  َمْعُل�مًا  َهَ\ا  َوَصاَر 
3ُ�َع َیGََع�َُّ�. َوَ�اَن َ�ِ��ُ�وَن ِمَ� الَِّ\یَ�  Qَ ٌِّف َعَلى َج�4ِِعِهْ� َوَ�اَن اْسُ� ال�َّب�َأَف3َُ�. َفَ�َقَع َخْ

 ِ� �َ��َ� َوُمْ.ِ=ِ� Qَْأُت�َن ُمِق�ِّ 4َmْQَ �َqُْع�َن  آَمُ<�ا  َأْفَعاِلِهْ� َوَ�اَن َ�ِ��ُ�وَن ِمَ� الَِّ\یَ� Gَ3ْQَْع4ُِل�َن ال3ِّ

 لإلدارة  

 لل]�� 

 اإلت�ان +ال*
uة 
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 َ\gََه ِة.  اْلِف�َّ ِمَ�  َأْلفًا  َخ�3ِ4َْ�  َفَ�َجُ�وَها  َأْث4َاَنَها  َوَح3َُ=�ا  اْل�4ِmَِع.  َأَماَم  ُق�َنَها  ِّ�qَ�َوُ  /َGُgُا اْل
ٍة."َكاَنْ|  َّ�@ِ�ِ t�  َ�ِل4َُة ال�َّبِّ َتْ<4ُ� َوَتْقَ

  
  ل5ل 6)�'ة مXل�ة. �ة مالXاس�ة مال�س
ل س
ف !ق�م  

َ�َ<اِئَ�    "   4  -1:  16ك
رن>
س  1 َأْوَصْ�ُ|  َف4َgَا   �َ�3ِQ اْلِق�ِّ َألْجِل  اْل4ْmَِع  ِجَهِة  ِمْ�  َوَأمَّا 
ِل ُأْسُ=�ٍع ِلَ�َ�ْع ُ�لُّ َواِحٍ� ِمْ<gُْ� ِعْ<َ�ُه َخاِزناً   َما  َغَالِ��ََّة َهgََ\ا اْفَعُل�ا َأْنGُْ� َأ�Qًْا. ِفي ُ�لِّ َأوَّ

�نُ gُQَ َال  ِجْ¡ُ|  ِإَذا  َحGَّى   �َ ُأْرِسُلُهْ�   َت3�ََّ �َنُهْ� >ُ3ِqْGَ3َْت َفالَِّ\یَ�  َحَ�ْ�ُت  َوَمGَى  ِح�َ<ِ¡ٍ\.  َج4ٌْع 
 �َف3ََ�ْ\َهُ= َأ�Qًْا  َأَنا  َأْذَهَ/  َأْن   ُّsqِGَ3ْQَ َ�اَن  َوِ¤ْن  ُأوُرَشِل�َ�.  ِإَلى   �ْgُِإْح3َاَن ِل4ِqْ�َُل�ا  َن  ِبَ�َساِئَل 

  َمِعي."
  

�اتهL   ال�ب ج@ورها الع�قة في 6لة  لل5)�'ة و�عW    ال�س
ل +اإلس*ق�ارتي  س
ف !أXل
  م� العل�� ال5@+ة. 

َتْعِل�ٍ�،  "  14:  4أف'#   4ُ�ِل�َ� ِ�ُ{لِّ ِر�ِح qَْوَم �َ�uِ�ِVَ�َْن ِفي َما َ�ْعُ� َأْ�َفاًال ُم�gَُكْي َال َن
َالِل."    �qِ�َِلِة ال<َّاِس، gْ4َ�ٍِ� ِإَلى َم�gَِ�ِة ال�َّ

ِف�ِه،"  7،  6:  2ك
ل
سي �ا gُاْسُل ال�َّبَّ  3ُ�َع Qَ اْل�3ِ4ََح   �ُGَُقِ=ْل ِف�ِه،    َك4َا  َوَمْ=ِ<�ِّ�َ�  ِل�َ�  ُمGََأصِّ
ْ{ِ�." َوُمَ��َِّ�ی�َ    ِفي اِإل4َQاِن، 4َ�َا ُعلGُ4ِّْْ�، ُمGََفاِضِل�َ� ِف�ِه ِ�ال@ُّ
  
  ی�اق� ال5)ائ# ال*ي أس'ها وال*ي ت[ل إل�ها خ�م*ه. ال�س
ل 

َ�َأنَُّهْ�  "  17:  13ع��ان���   ُنُف�ِسُ{ْ�  َألْجِل  3ْQََهُ�وَن  َألنَُّهْ�  َواْخَ�ُع�ا،   �ْ}ُQ�ُِمْ�ِش َأِ��ُع�ا 
�َ�، َألنَّ َهَ\ا َغْ�ُ� َناِفٍع َلgُْ�.َسْ�َف  �َن ِح3َا�ًا، ِلgَْي Qَْفَعُل�ا َذِلَ} ِ�َفَ�ٍح، َال آنِّVُْعQُ  "  

  

  ل��مة الف*اح�ة ل)اWb ال
 _______________________________________________  

�6�خ  ��م! ال5)  ال�س
ل  ال*يداخل  الXل�ة  ج(ءً فها.  أس'  �'ة  
ن Z�'�م ف��W    ا 

ن في م)aق*هال5)�'ة الXل�ة  +��مة  الZ! فع)�ما Gد  نإ. ومع ذل
ف��W  ه عادة ما !ق

  .�6اعٍ  م
اه� ال��مةق
د  !ش�ً�ا  ال��مة +ال5)�'ة الXل�ة
 

في  !'اع� 
 إس*ق�ار

  القابل�ة للXاس�ة 

 !ق�م حا!ة 
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  رس
لي.ف��W   ال�س
ل  !ق
دفي م�ات 6>��ة 

ال@یال1م) 
ن  ن [! ا uر  Wالف�� ه@ا  شZل
ا  !لااخ���  �  م
اه�   
ن عل@ی�  في 

ال� ال��مة  في  للعل   ��
ال�ع ه1الء   Wالف�� ل �! ا uر ال�'ة.  اس�ة،  ال��مات 

ف ی*L  ول5� في ف*�ة إع�اد ف'Lرسام*ه   �ه1الء ال@ی Wل الف��ا !�uور .Lو�رساله

  .في خ�مة ال'اع�ات!عل
ن 
أع]اء   ق���ةكل  عالقات  في  
ن
ن Z�س  Wالف��   Lع]ه+ ومع  الXل�ة،  ال5)�'ة  مع 

س�عل
ن ،  ال�ع� لل�س
ل.  الق�س  ال�وح  ق�ادة  و�*�ع
ن  ال[ف   وس�ق�ل
ن  في  مًعا 
لل�5ازة،   جاألمامي  6)ائ#  تأس�#  و في  ال�5ی�ة  وف م�ارس  الق�س،  اإلش�اف *اب  ي 


 *إعادة ال�)اء والعلى  a��  ل �*'
ج
دة  ل5)ائ#الون م� إنهL ال1م)�� ال�*ار   .ال
والعال�ب و بهL    *�ف،  ال��
خ،  و و وال�ادرة    ل�یهL دع
ة،ال@ی�  م�  تق
وا  ال�ؤ�ة  ق� 

+ ��
aتمل5ال�وح الق�س ل�'اع�وا ت
  .ح
ل العالL ال�ب 
  

ی�� ص
رة    فه
.  ال5)�'ة الXل�ة في م%االت مف*اح�ة لل��مة  ش�
خ  !عل ال�س
ل مع

�لة ال�  -Zل إجاليال5)�'ة الXل�ة +�bة وXل دائا ی��  فال�س
ل  .  �إح*�اجاتها ال

ال ال��مة  تX*اجه  ي*ن
ع  عل�همXل�ة  6)�'ة    اق�  ل*X[ل  
    امع�)ة ت) .  اروح�َ ل5ي 

ن م� ا ال�س
لس�
صي Z�تها ل*أ+��مات مع�)ة س
    تي وت��م في ال5)�'ة.الف]ل دع


�� اإلس*�ات�%ي!%� أن !'اع� على a*ة ال�املة لل��مة في او  الaل�ة ال�Xل5)�'ة ال
 في 6)�'*ه ال�
م. ال�بلا !فعله ب)اًء على ص
رة أوسع 

  
ال5)�'ة ش�
خ  مع  ال�س
ل  وال*أك  !عل  القادة  إن*�اب  في  القالXل�ة  على  �ادة �� 


ج
دة  في ال5)�'ة الXل�ة.  +الفعل ال
�َدَعاُهْ� ِلل�َّبِّ   "  23:  14أعال  ْGَاٍم َواْس�َواْنGََ.َ=ا َلُهْ� ُق3ُ�سًا ِفي ُ�لِّ َ�ِ<�3ٍَة ُث�َّ َصلََّ�ا ِ�َأْصَ

  الَِّ\x َ�اُن�ا َقْ� آَمُ<�ا ِ�ِه." 
 

  . جاعة ال1م)��ول5ل ع�ون لل��مة  ل@ی� !ُ لل��
خ، ول ی�رب و�عaي ت
ج�هات

ثاوس  2�ُن�َن َأْكَفاًء     2:  2ت�gُQَ ،َأْوِدْعُه ُأَناسًا ُأَمَ<اَء ،�َ�َوَما َس4ِْعGَُه ِم<ِّي ِ�ُ@ُه�ٍد َ�ِ��ِ�

  َأْن Qَُعل4ُِّ�ا آَخِ��َ� َأ�Qًْا." 
  

  م�ارس ال5*اب الق�س.ی1س# و�علL في 

  ف�ق ال��مة

  ��
a*ال
 اإلس*�ات�%ي 

 إن*�اب قادة 

 اال*�ر��

 تأس�# م�ارس 
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َأَماَم اْل4ْmُُه�ِر   10،  9:  19أعال    sَ��َِّVَن َشاِت�4َِ� ال�Qَْقَ<ُع �َن َوَال  َیGََق3ُّ َقْ�ٌم  َوَل4َّا َ�اَن   "
ِت��َ  اْس4ُُه  ِإْن3َاٍن  َمْ�َرَسِة  ِفي  َیْ�ٍم  ُ�لَّ  ُمqَاّجًا  الGََّالِم�َ\  َوَأْفَ�َز  َعْ<ُهْ�  َذِلَ}  اْعnَGََل  َوَ�اَن  انُُّ�. 

�َناِن�ِّ�َ�.�اِكِ<�َ� ِفي َأِس�َّا ِمْ� َیُه�ٍد َوُ 3ُ�َع َج�4ُِع ال3َّQَ َِّّى َس4َِع َ�ِل4ََة ال�َّبGَح �ِ�ْGَ>ََة َس   ُم�َّ
  

ال�س
ل    L*یهL�ال*عل ال5)�'ة ت  ،ب*[X�ح   Uإذا ما 6ان !فعله *�ع  وس���  ما !ق
له أو 
  في ال5)�'ة ال�
م.  ال�ب

  
  دی� ال]�ورf لل5)�'ةو�ق
م +ال*أ س�Xل ال[�اعات

وِح اْلُقُ�ِس   3:  5أعال   Vَ�ْاُن َقْلَ=َ} ِلgْGَِ\َب َعَلى ال�ُّ "َفَقاَل Vْ�ُُ�ُس: «Qَا َحَ<اِن�َّا ِل4َاَذا َمَأل ال@َّ
    "َوَتْ.Gَِلَ� ِمْ� َث4َِ� اْلqَْقلِ 

َأْن   "   3  -1:  3ك
رن>
س  1 َأْسVِGَْع  َلْ�  اِإلْخَ�ُة  َأیَُّها  3َmَ�َِ�یِّ�َ�  َوَأَنا  َبْل  َ�ُ�وِح�ِّ�َ�   �ْgُ4َُِّأَكل
�ُن�ا َ�ْعُ� َت�VِGَ3ُْع�َن َبِل اآلَن َأ�Qًْا َال   َكَأْ�َفاٍل ِفي اْل�3ِ4َحِ gَُلْ� َت �ْgََُّلَ=<ًا َال َ�َعامًا َألن �ْgُGُ�َْسَق

َح�3ٌَ   َت�VِGَ3ُْع�نَ  ِف�ُ{ْ�  ِإْذ  َفِإنَُّه  َج3َِ�یُّ�َن.  َ�ْعُ�   �ْgََُّج3َِ�یِّ�َ�    ألَن  �ْGُ3َْأَل َواْنِ@َقاٌق  َوِخَ�اٌم 
�َن 3َqَ�ِِ/ اْلَ=َ@ِ�؟gَُوَت3ُْل "  

  
��ف أو م�ی� تقل��f. س*قل م�ار6*ه  أنه م !%� أال !ع*ق�عل ال�س
ل ه
 ال*أس�#. 

بهL في  اإن*�تL  في تفاص�ل مهام ال�ع
�ة ع)�ما !'لL ال(�� م� الق�ادة لل��
خ ال@ی�  

�� الق�ادة في 6ل 6)�'ة مXل�ة، س�غادر و�1س# 6)�'ة آخ�� aد ت�%uكل 6)�'ة، و

X�س Gده ال�وح الق�س. ومع ذل
األولى. على العالقات +ال�وح مع ال5)�'ة    ف�ا كا !ق

 +�Zل م*]ا¡2.    و�uالً 
 الع�دf فإن خ�م*ه س
ف ت) ال�ب �ف دع
ة  وس�عم� ال)

!'��a على ال5)�'ة  لX�اة االخ��� وم� ثL !ق
م ب*�ر��هL وتأس�'هL لل��مة. إنه ل�  

ن bائفة  أس'ها.  ال*ي  Z! �ل 
 فإن عالق*ه س*5
ن واح�ة.  م%عأو  تقل��!ة أخ��  وه

  على ال�وح الق�س و�'
ع نف'ه.'*قل وتع*� فق� 6ل 6)�'ة س* م� ال�وح الق�س.
  

  عالقة ال�س
ل +ال5)�'ة الXل�ة 
5)�'ة األم" ألf 6)�'ة  الع*�� "ت
ف� ال5)�'ة ال*ي ت�سل ال�س
ل غaاًء له ول5)ها ال تُ      

  خ��.ال�س
ل ول�# ال5)ائ# الXل�ة األ خ�مةتغaي ال5)ائ# س'U. تأق� 

 L�ح ال*عل�X]ت 

 حل ال)ازعات 

ال*أس�'ات  
 واإلbالقات 
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عي م� القل�       aاء تaقةوه@ا الغ�وال5)�'ة    مع ال�س
ل  وه
 ن*�%ة عالقة ش�[�ة ع
  الXل�ة.


ن ه)اك تفاهًا ب�� ال�س
ل وش�
خ ال5)�'ة الXل�ة أن العالقة ل�'U  ل@ا !%� أ     Z! ن

ه�ة ال��مة ال    تلG ال��مة ال�س
ل�ة. لإلت�ان أ!ً]ا +إدارة�س
ل�ة، ول5� فق� لإلت�ان +

األب
ة     ت)�ع م�  ال�س
ل�ة  العالقة  أن  وت+ا  م>ال دور  ،  ه
 س�ق
م  ف العائلة،  ��م على 
 �ال�ورب  را+اس* األه@ا  ن]ج  6لا   Gذل ومع  العالقة  .  فإن  ب�� سbفال  **غ�� وت)]ج 

الXل�ة.  وال5)�'ة  أال�س
ل    ال�س
ل   �%! الXل�ة  األ6ل    ایل*(م  نوال5)�'ة   
Xخ� ن

قع م)ها.و�*
ن ل�!ه فهًا واضXًا ماذا تع)ي العالقة وما الZ  ن ال5)�'ة  !%� ا
ن ت5

إس*ع�اد   أن  ا+على  وتع�ف  رادتها  م�  تق�ل  الع��  شاملة دوره  ال�س
ل   ال�ب خ�مة 
    . لإلدارة

ال5*ابي      الالي   ال)
ذج   Lال�ع م�  واحً�ا  6ان  لإلرسال�ات  للعaاء  ال%�ی�  العه�  في 
� خالل خ�مة  لل�س
ل أو الف��W ال�س
لي. ال5)ائ# ال�Xی>ة 6ان ی*L م'اع�تها مادً!ا م

# في م'اع�ة 6)ائ6ائ)ة +الفعل !أتي دورها  وت[�ح    ال�س
ل. ح�)ا ت*أس# ال5)�'ة
أخ���. إ أو م� ن  أخ�� ت1س# م� خالل رسل  ال�س
لي   Wالف�� في  !��م
ن  ال@ی� 

ن  العل�� !%� أ!ً]ا أة الXل�ة 6األن��اء، وال�����، و ال5)�'  ًجا ع� ر !��م
ن خا
.Lإرساله+ Uل�ة ال*ي قامX
ا م� خالل ال5)�'ة الع)�ما ت;ه� إح*�اجات مال�ة و ی�ع

ال�س
ل أن   ، فإنه !%� علىوه)اك إح*�اج إلى م'اع�ات مال�ةفي ال5)ائ# الXل�ة  
  .ف ال5)ائ# الXل�ة األخ�� ح�m !��مُ!ع�ّ 
  
  
  
  
  
  
  

  اس:لة لل�اجعة  
 .�مة ال.اصة �ال�س�ل.ق�د الن4�ذج�� ع� ��ف أن ال�س�ل Q أع� - 1
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لل3لVان والGي    �� م� ال3لVان ال�س�لي؟ اذ�� ع�ة ع<اص�ما ه� اله�ف والق - 2

 ن Qف�g ف�ها. 4{� أم� ال4
 
إدارة  ه في  ان�3=/ سلV  ال�س�لف�ه4ا  ع4ل  Q.�مة  للع4ل���  مmال��  اذ��   - 3 مmال 

    .الg<�3ة
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ال�رس ال�ام# 
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  خ�مة ال)�ي 
 

َواْلَ=ْعrَ "  13  -11:  4اف'#   َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع ُرُسًال،  �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �َوُهَ
َج3َِ�  ِلُ=ْ<َ�اِن  اْلِ.ْ�َمِة،  ِلَع4َِل   ،�َ�3ِQ اْلِق�ِّ َت�4ِgِْل  َوُمَعل�4َِِّ�،َألْجِل  ُرَعاًة   rََواْلَ=ْع  ،�َ��ِ ُمَ=@ِّ

. ِإَلى ِإْن3َاٍن َ�اِمٍل. ال�ب َلى َوْحَ�اِن�َِّة اِإل4َQاِن َوَمْعِ�َفِة اْبِ�  اْل�3ِ4َِح، ِإَلى َأْن َنْ<Gَِهَي َج�4ُِعَ<ا إِ 
  ِإَلى ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح."

  

  مق�مة 
 _______________________________________________  

اهلU  س)
ات،  للع�ة    ال)�ي  ق�  ُاسيء  خ�مة  ل�!ههافه أو  ال5>��  ان خ�مة    .  ف�5 
ف*�ة العه� الق�!L. في اف'# ار�عة، ب
ل# ی)� على انها ثاني  ال)�ي 6انU م�Xودة +

  ج.
 ل)]ا لعل ال��مة و ال�بهة الع�اد شع� م
ه�ة م
اه� ال��مة ال
  ن�ي.  أة أخ@ مZاف'
ف !فن�ي  +اسL ق�ل ن�ي !!'
ع قال ان اf ش�� 

Qَْقَ=ُل َنِ=ّ�ًا ِ�اْسِ� َنِ=يٍّ َفَأْجَ� َنِ=يٍّ Qَْأُخُ\ َوَمْ� Qَْقَ=ُل َ�اّرًا ِ�اْسِ� َ�ارٍّ َفَأْجَ� َ�ارٍّ  َمْ� "  41:  10م*ى  
  Qَْأُخُ\."

  
  
 ال�ب *>�ل  لق� تL اعaاء ال)�ي خ�مة م�)ة  .  ال�بL الجل  ال@f ی*5لال���  ال�(ي ه

  !عaي: فه
مع ال5*اب الق�س، +[
رة 6ل�ة ی)'%L ب�)ا اإلعالن، امام ال���. ه@ا 
�ج�ه ا •Gل 
�ج�ه ی�� •Gا وال� � ال�ؤ
 ال�ب �ل4ة في ة � � ��QعVى   •
 � ح�اة ال<اسإخ=ار حقائs ع •
 ت��uخ  •
 {� ح •
 ح � �qت •
 � یq\ ت •
 ح�اث الG34ق=ل الك@ف  •

  ال*ع��2
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UXت !��م  ال)�
�ة    ال)�ي  ال'Xة  م�  اعلى   �
و م'* تفاص�ل  اك>�  مع  م� دقة 

ه�ة ال+ ال��� ال@f ب�'اbة !��م 
  . ةال�وح�ة لل)�

 f
*Xف ت
أك>� ا !عaي تعل�L، ت�%�ع، تع(�ة،  إعالنً   ال5لة ال)�
�ة م� ش�� ن�ي س
  ما !أتي م� خالل م1م� ی*)�أ.

    
  م
سى.ان ل'6ا 6ان هارون م*5لL ب ال�ب نال'ه
 م*5لL بال)�ي 

َوَتَ�ُع   "  16  -15:  4خ�وج   َف4ِِه  َفgَGُل4ُُِّه  َوَمَع  َف4َِ}  َمَع  اُك�ُن  َواَنا  َف4ِِه  ِفي  اْلgَِل4َاِت 
�ُن َلُه اَلها." َواْعِل4َgُ4ُا َماَذا َتْ�َ<َعاِن.gُُن َلَ} َف4ا َواْنَ| َت�gُQَ �ْعَ/ َعْ<َ}. َوُهَ   َوُهَ� gَQُلُِّ� ال@َّ


هZ@ا االن��اء  ،  تعل�ات م
سى لل�ع�ل  �ص!ق
م ب*
 كا 6ان هارون  ان ل'ن بی*5ل
 ل�ع�ه. ال�ب

  
*ه ال�اصة.Zح �اف5ارة او م �ابً�ا م L6)�ي ع)�ما    ال)�ي ال ی*5ل Lال�بانه فق� ی*5ل 

  ی*5لL م�اش�ًة م� خالله. 
،  "�a+1  :02-  21س    2 َعاِل�4َِ� َهَ\ا َأوًَّال: َأنَّ ُ�لَّ ُنُ=�َِّة اْلGَgِاِب َل3َ�ْْ| ِمْ� َتْف�3ٍِ� َخاّصٍ

ُأَناُس   َتgَلََّ�  َبْل  ِإْن3َاٍن،  4َ�ِِ@�َ¡ِة  َق�ُّ  ُنُ=�ٌَّة  َتْأِت  َلْ�  وِح   ال�ب َألنَُّه  ال�ُّ ِمَ�  َم3ُ�ِق�َ�  3ُ�َن Q اْلِق�ِّ
  اْلُقُ�ِس."

  

� �+[تعa�)ا    م)هاان *�ت�aة +ال)�
ة. اث)ال5لات الع���ة  ال  ه)اك ع�د م�Xال��مة    ة ن


ه�ة ال)�
ة ال�وح�ة. ال)�
�ة و   ل
• “Raba”  ع م:ة م�ة أتيتuار �صع  ع)يتُ و   ،اك>� م 
  ص�او    Wفاو ت�  د فقاعة

 . ال)�
ة ل�a�عة ال*لقائ�ةاو  ال)�
ةاسل
ب شيء ما. ه@ه ال5لة ت�5ف 
• “Nataf”    ة ت�5ف م[�رتع)ي !'ق� او م>ل سق
� ق�aات ال�a. ه@ه ال5ل

.fاو ال)�
ة ال'
ال�
نان�ة،   في     ”Propheteuo“ال5لة  ت'*��م   Uاو  كان الق
ل  ُتع)ي  ال%�ی�،  العه� 

   لل)�
ة. جان��� اساس���ع� . ه@ه ال5لة ت�5ف  م5الال
  . ال�ب�سالة م� ه
 ال*5لL ب(اإلخ�ار الف
رf) *)�1 ال •

  ، َ�ْعَ� َما َ�لََّ� اآلَ�اَء ِ�اَألْنِ=َ�اِء َق4Q�ًِا، ِ�َأْنَ�اٍع َوُ�ُ�ٍق َ�ِ��َ�ٍة،"ال�ب "  1: 1ع��ان�� 
 �Xث في ال'*ق�ل. ه
 اعالن شيء س
ف !(اإلخ�ار م'�ًقا) ال*)�1  •

م*5لL بل'ان  
  ال�ب

م[�ر ال5لة  
  ال)�
�ة

  م[�ر ال5لات
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َ�ِل4َِة   "  9:  28ارم�ا   ُحُ��ِل  َفِعْ<َ�  َالِم  ِ�ال3َّ َتَ<=ََّأ   x\َِّال َأنَّ  ال<َِّ=يُّ  ال<َِّ=يُّ  َذِلَ}  ُعِ�َف  ال<َِّ=يِّ 
    ال�َّبَّ َقْ� َأْرَسَلُه َحّقًا]."

  َوِ¤َذا َجاَء َهَ\ا (َألنَُّه Qَْأِتي) َفَ�ْعَل4ُ�َن َأنَّ َنِ=ّ�ًا َ�اَن ِفي َوَسVِِهْ�]."  " 33: 33ح(ق�ال  
  

  ان
اع ال)�
ة
 _______________________________________________  

َأَماَم ِرْجَلْ�ِه َألْسmَُ� َلُه، َفَقاَل ِلَي: «اْنُ�ْ� َال َتْفَعْل! َأَنا َعْ=ٌ� َمَعَ}    َفَ.َ�ْرتُ  "  10:  19رؤ�ا  
3ُ�َع ِهَي ُروُح ال<ُُّ=�َِّة»Qَ َفِإنَّ َشَهاَدَة .ِ َّÃِ �ْmَُع. اْس�3ُQَ ِتَ} الَِّ\یَ� ِعْ<َ�ُهْ� َشَهاَدُة�  ."َوَمَع ِإْخَ

ال�وح الق�س، ال@f !  اء�6ا !عaى  !ُ ال)�
ة ه
 معaف ال'Xة ال)�
�ة،  روح   �Zّ
ال +Zلات  ال1م�  تأال�ب *)�أ  ال)�
ة،  . ع)�ما  روح  ال1م)
ن  تي  ن و�ح*ى    ل*)�أ+ای��أ 

ك�� م�  ك>� ودقة أب*فاص�ل أ  فهL س
ف ی*)�:
ن   .ن !فعل
ا ذلGال�a�عي أكان
ا م� غ��  
  خ��تهL ال�a�ع�ة. 

مع ن�ي !��م اج*اع  في    � ع)� خ�م*هLتأتي على م1م)�� اخ��ن  روح ال)�
ة مZ� أ
 تUX م'Xة ن�
�ة ق
�ة. 

  
َأْنَ�اُع "  10:  12ك
رن>
س  1 َوِآلَخَ�  اَألْرَواِح   nُ��ِ4َْت َوِآلَخَ�  ُنُ=�ٌَّة  َوِآلَخَ�  ُق�َّاٍت  َع4َُل  َوِآلَخَ� 

  َأْل3َِ<ٍة َوِآلَخَ� َتْ�َج4َُة َأْل3َِ<ٍة." 
م� م
ه�ة ال)�
ة تعل ع ذلG ع)�ما f م1م�. ومعل في ح�اة أن تق�ر أم
ه�ة ال)�
ة ت


f فهي  ال��مة،    م
اه�م�  واح�ة  له  ، او  ان��ً   ل�#  ام1م)ً خالل  Xت �عي ل��b لZ�+ 

اه�ال6ا !�Xث مع    اإعالنً 
ن  سه@ا  ل5�  و .  +[فة خاصة  ل)�
ةال�وح�ة ل  ةZ� لل�)�ان 

  ة. *ع(�لوا ال
ع�و 
  َوَأمَّا َمْ� َیGََ<=َُّأ َفgَ�ُلُِّ� ال<َّاَس ِبُ=ْ<َ�اٍن َوَوْعٍ~ َوَت3ِْلَ�ٍة." " 3:  614
ن>
س   1
  

�Xدة ل5)�'*ه ل�ع� شع�ه لعل ال��مة  ب، اعaى م
اه� خ�مة مع)�ما صع� !'
ع لآل 
  ال)�ي. هي  ل)]ج. واح�ة م� م
اه� ال��مة ه@هل وص
لهLو 
  
  

  روح ال)�
ة

  م
ه�ة ال)�
ة

  م
ه�ة ال��مة 
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أن   ال�بال5*اب الق�س ال@f اخ*اره  ل�ی)ا 6ل    +ع� الن عaى  !ُ ه@ا ال)
ع م� ال)�
ة ال  
ان��اءه.  عaى!ُ  ق�ل  و  م�  ل�]اف  شيء  لهان�
ة    الال  
ن Z!    انaسل ال5*اب ذات 

  الق�س.
�ُ� " 19 -18: 22رؤ�ا nِاِب: ِإْن َ�اَن َأَحٌ� َیGَgَِِّة َهَ\ا اْل�ألَنِّي َأْشَهُ� ِلgُلِّ َمْ� 4َ3ْQَُع َأْقَ�اَل ُنُ=

  �ُ�nَِی َهَ\ا  ِمْ�    ال�ب َعَلى  qْQَِ\ُف  َأَحٌ�  َ�اَن  َوِ¤ْن  اْلGَgِاِب.  َهَ\ا  �uََة ِفي Gُgْ4َاْل uَ�َاِت  َعَلْ�ِه ال�َّ
َسِة، َوِمَ�    ال�ب َأْقَ�اِل Gَ�ِاِب َهِ\ِه ال<ُُّ=�َِّة qْQَِ\ُف   َنِ��َ=ُه ِمْ� ِسْفِ� اْلqََ�اِة، َوِمَ� اْل4َِ�یَ<ِة اْل4َُق�َّ

�ِب ِفي َهَ\ا اْلGَgِابِ Gُgْ4َاْل".  
ت
افقها  LZX على اساس  اخ�� !%� االن ان تُ 6ل ن�
ة  ن اك*ل ال5*اب الق�س،  م)@ أ

  الع[
مة م� ال�aأ.   ال�بمع 6لة 

  

  ال*ار�خ ال5*ابي لالن��اء 
 _______________________________________________  

  ل�ع�ه ع�� االن��اء.  ال�ب*ار�خ ت5لL على م�� ال
َف4َِ� اْلَ�ْ�ِم الَِّ\x َخَ�َج ِف�ِه آَ�اُؤُ�ْ� ِمْ� َأْرِض ِمْ�َ� ِإَلى َهَ\ا اْلَ�ْ�ِم َأْرَسْلُ|  "  25:  7ارم�ا  

  ِإَلgُ�ْْ� ُ�لَّ َعِ=�x�ِ األَْنِ=َ�اِء ُمَ=gِّ�ًا ُ�لَّ َیْ�ٍم َوُمْ�ِسًال" 

  
  L;مع  L!خالل6ُ ق�  العه� الق� �ع  االن��اء. +ال  *� م
6*�
ه،  �ج f@ال'ف� ال L%Xا اح�انً ل

م'%ل�� في العه� و ال[غار. ه)اك ان��اء اخ�ون 6>��ون ن��� ال�هL +االن��اء ال�5ار أ
 ر ا، ج�عهL !�هارون واسXاق و�عق
ب و�
سف و اب�اه�L  الق�!L. هاب�ل وأخ)
خ ون
ح و 

 Lم�اش�ة على أنه Lان��اء. ه)اك ا!ً]ا ن��ات.إل�ه  
  

ی*L  العه� الق�!L +ع� ذلG  م
سى اعaى ال�� ال*
ج�هي لل��مة ال)�
�ة ال@f 6ل ان��اء  
  . ان��ً ه لZ! L� م>لوق� تL إخ�ارنا أنه .  الLZX عل�هL على أساسه

  ال�َّبُّ َوْجهًا ِلَ�ْجٍه"َولْ� Qَُقْ� َ�ْعُ� َنِ=يٌّ ِفي ِإْسَ�اِئ�ل ِمْ�ُل ُم�َسى الِ\x َعَ�َفُه " 10: 34ت>)�ة 

   
ِفي "  6:  12ع�د   لُه.  َأْسGَْعِلُ�  ْؤَ�ا  َفِ=ال�ُّ ِلل�َّبِّ  َنِ=يٌّ   �ْgُ>ِْم َ�اَن  ِإْن  َفَقال: «اْس4ََعا َ�الِمي. 

  الqُلِ� ُأَكل4ُُِّه."

ال5*اب الق�س 
  م
حى +ه 

ان��اء العه� 
 L!الق�  


ذج، م
سى   ن

  ال�ؤ� واالحالم 
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لُه  "  22  -15:  18ت>)�ة   ِمْ�ِلي.  ِإْخَ�ِتَ}  ِمْ�   {َVَِوَس ِمْ�  َنِ=ّ�ًا  ِإلُهَ}  ال�َّبُّ  لَ}  «Qُِق�ُ� 

َت4َ3ُْع�َن. َح3ََ/ ُ�لِّ َما َ�لْ=َ| ِمَ� ال�َّبِّ ِإلِهَ} ِفي ُح�ِر�َ/ َیْ�َم اِالْج4َGِاِع َقاِئًال: ال أَُع�ُد 
: َقْ�  َأْس4َُع َصْ�َت ال�َّبِّ ِإلِهي َوال َأَرt َهِ\ِه ال<َّاَر   الَع4َ��َِة َأ�Qًْا ِلَ¡ال َأُم�َت َقال ِلَي ال�َّبُّ

َتgَل4ُ�ا. َما  ِفي  َف4ِِه  ُأِق��ُ  َأْح3َُ<�ا  ِفي  َ�الِمي  َوَأْجَعُل  ِمْ�لَ}  ِإْخَ�ِتِهْ�  َوَسِ�  ِمْ�  َنِ=ّ�ًا  لُهْ� 
  َفgَ�ُل4ُُِّهْ� ِ�ُ{لِّ َما ُأوِص�ِه ِ�ِه. 

  
ُأَ�اِلُ=ُه. َأَنا  ِ�اْس4ِي  ِ�ِه  َیgَGَلُ�   x\ِال ِلgَالِمي  4َ3ْQَُع  الِ\x ال  اِإلْن3َاَن  َأنَّ  �ُن gُ�ال<َِّ=يُّ   َوَ َوَأمَّا 

  t�َُأْخ آِلَهٍة  ِ�اْسِ�  َیgَGَلُ�   x\ِال َأِو  ِ�ِه  َیgَGَلَ�  َأْن  ُأوِصِه  لْ�  ِ�اْس4ِي َ�المًا  َفgَGَ�َلُ�  VْQُِغي   x\ِال
.َف4ُ�َ�ُت ذَ    ِلَ} ال<َِّ=يُّ

  
؟ "َف4َا َتgَلَ� ِ�ِه ال<َِّ=يُّ ِ�اْس�ِ    "َوِ¤ْن ُقلَ| ِفي َقلِ=َ}: َ�ْ�َف َنْعِ�ُف الgَالَم الِ\x لْ� َیgَGَلْ� ِ�ِه ال�َّبُّ

Vُْغَ�اٍن َتgَلَ� ِ�ِه ال<َِّ=يُّ  ال�َّبِّ َولْ� qْQَُ�ْث َولْ� Qَِ�ْ� َفُهَ� الgَالُم الِ\x لْ� َیgَGَلْ� ِ�ِه ال�َّبُّ َبل �ِ 
  َفال َتَ.ْف ِمْ<ُه»." 

  
Xإت Uئ�ل، خ�مة ال)�ي ات
  ال)]ج.م�حلة لى U ق�ادة ص

� َأْرuَِع4َِ¡ٍة َوَخ�3ِ4َْ� َسَ<ًة أَْعVَاُهْ� ُقَ�اًة َحGَّى   "  20:  13اعال ال�سل  ِqْْعَ� َذِلَ} ِفي َنuََو
 ".   َص4ُ�ِئ�َل ال<َِّ=يِّ
ْعِ/.  "  26  -23:  3اعال ال�سل   �ُن َأنَّ ُ�لَّ َنْفٍ� َال َت4َ3ُْع ِلَ\ِلَ} ال<َِّ=يِّ ُتَ=اُد ِمَ� ال@َّgُ� َوَ

   األQََّاِم.َوَج�4ُِع األَْنِ=َ�اِء َأ�Qًْا ِمْ� َص4ُ�ِئ�َل َف4َا َ�ْعَ�ُه َج�4ُِع الَِّ\یَ� َتgَل4َُّ�ا َسَ=ُق�ا َوَأْنَ=ُأوا ِبَهِ\هِ 
ْب�اِه�َ�: َوuَِ<3ِْلَ} َتGََ=اَرُك َج�4ُِع    ال�ب َأْنGُْ� َأْبَ<اُء األَْنِ=َ�اِء َواْلَعْهِ� الَِّ\x َعاَهَ� ِ�ِه   آَ�اَءَنا َقاِئًال ِإلِ

َأَقاَم   َقَ=اِئِل اَألْرِض. ِإْذ  َأوًَّال   �ْgُ�َْعْ�    ال�ب ِإَل  �ْgُ>ِْم َواِحٍ�  ِبَ�دِّ ُ�لِّ   �ْgُ�ُُیَ=اِر َأْرَسَلُه  3ُ�َع Qَ َفGَاُه 
  ُشُ�وِرِه»." 

  

ئ�ل   ان�أ
ا  اج�ی�ً   ان�
�ً   اان�أ ن;امً م�ارس االن��اء 6ا  صال5لة   لل�جال ال@ی� تعل


ن
ا ح'اس�� ل[
ت و Z! ا 6�ف
uقة مع و  ال�بت�ر�  . ال�بل�یهL عالقة روح�ة ع

ئ�ل    1َوَل4َّا َرُأوا َج4َاَعَة اَألْنِ=َ�اِء   "  21-   20:  19ص َداُوَد.  َفَأْرَسَل َشاُوُل ُرُسًال َألْخِ\ 

 َّ=>َGَِئ�َل َواِقفًا َرِئ�3ًا َعَلْ�ِهْ�, َ�اَن ُروُح     ُأوَن,َی� َعَلى ُرُسِل َشاُوَل َفGََ<=َُّأوا ُهْ� َأ�Qًْا.  ال�ب َوَص4ُ

  فه  ال�بكلة 

  !%� االس*اع لل)�ي

  اخ*�ار ال)�
ة 

ان�اء م�رسة  
  االن��اء 


ئ�ل و م�رسة  ص
  االن��اء 
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َشاُوَل, َثاِلَ�ًة,    َوَأْخَ=ُ�وا  ُرُسًال  َفَأْرَسَل  َشاُوُل  َعاَد  ُث�َّ  َأ�Qًْا.  ُهْ�  َفGََ<=َُّأوا   ,�َ�آَخِ� ُرُسًال  َفَأْرَسَل 
  َفGََ<=َُّأوا ُهْ� َأ�Qًْا. " 

ئ�ل و م� ال;اه� أن   م)اWb:  ة ان�أ ه@ه ال�ارس في ارuعص

  

ئ�ل    1ال�َّاَمِة    23،  21  -18:  19ص ِفي  َص4ُ�ِئ�َل  ِإَلى  َوَجاَء  َوَنmَا  َداُوُد  "َفَهَ�َب 

َفُأْخِ=َ� َشاُوُل َوِق�َل  َوَأْخَ=َ�ُه ِ�ُ{لِّ َما َع4َِل ِ�ِه َشاُوُل. َوَذَهَ/ ُهَ� َوَص4ُ�ِئ�ُل َوَأَقاَما ِفي َناُی�َت.
ا َناُی�َت ِفي  َداُوُد ِفي  َوَل4َّا َرُأوا َج4َاَعَة  َلُه: «ُهَ�َذا  َداُوَد.  ل�َّاَمِة».َفَأْرَسَل َشاُوُل ُرُسًال َألْخِ\ 

َعَلى ُرُسِل َشاُوَل َفGََ<=َُّأوا ُهْ�    ال�ب اَألْنِ=َ�اِء َیGََ<=َُّأوَن, َوَص4ُ�ِئ�َل َواِقفًا َرِئ�3ًا َعَلْ�ِهْ�, َ�اَن ُروُح  
ًال آَخِ��َ�, َفGََ<=َُّأوا ُهْ� َأ�Qًْا. ُث�َّ َعاَد َشاُوُل َفَأْرَسَل ُرُسًال َوَأْخَ=ُ�وا َشاُوَل, َفَأْرَسَل ُرسُ   َأ�Qًْا.

َفَ\َهَ/ ِإَلى ُهَ<اَك ِإَلى َناُی�َت ِفي ال�َّاَمِة, َفgَاَن َعَلْ�ِه َأ�Qًْا ُروُح  َثاِلَ�ًة, َفGََ<=َُّأوا ُهْ� َأ�Qًْا.....
  َء ِإَلى َناُی�َت ِفي ال�َّاَمِة."َفgَاَن َیْ\َهُ/ َوَ�Gََ<=َُّأ َحGَّى َجا ال�ب 

  
َفَ.َ�َج َبُ<� اَألْنِ=َ�اِء الَِّ\یَ� ِفي َبْ�ِ| ِإیَل ِإَلى َأِل�َ@َع َوَقاُل�ا َلُه: [َأَتْعَلُ� َأنَُّه   أ "  3:  2مل
ك    2

  اْلَ�ْ�َم Qَْأُخُ\ ال�َّبُّ َس�َِّ�َك ِمْ� َعَلى َرْأِسَ}؟]...."

  
َم َبُ<� اَألْنِ=َ�اِء الَِّ\یَ� ِفي َأِر�qَا ِإَلى َأِل�َ@َع َوَقاُل�ا َلُه: [َأَتْعَلُ� َأنَُّه اْلَ�ْ�َم  أ "  5:  2مل
ك    2 َفGََق�َّ

  Qَْأُخُ\ ال�َّبُّ َس�َِّ�َك ِمْ� َعَلى َرْأِسَ}؟]"
  
اَألْرِض َوَ�اَن َبُ<� األَْنِ=َ�اِء  َوَرَجَع َأِل�َ@ُع ِإَلى اْلmِْلmَاِل. َوَ�اَن ُج�ٌع ِفي   "  38:  4مل
ك    2

  ُجُل�سًا َأَماَمُه. َفَقاَل ِلُغَالِمِه: [َه�ِِّئ اْلِقْ�َر اْلgَِ=�َ�َة َواْسُلsْ َسِل�َقًة ِلَ=ِ<ي اَألْنِ=َ�اِء]." 
"ل�)ي+ع م�ارسه  
ئ�ل ص ان�أ  ع��    �ما  ألن�   ال�باالن��اء"،  ش�[ي  مل
ك  ي  غل� 

  . ال�بم��:ة  علLعلى تهL و �ه
ذا ل�'اع�اس�ائ�ل و 

ئ�ل، ال)اس سأل
ا  
ئ�ل،   خ�مة ب�ا!ة  ول5� م)@  �.  ع�� ال5اه  ال�بق�ل خ�مة صص

  ع�� خ�مة ال)�ي.   ال�با م� ال)اس دائً سع 

  

  القاب االن��اء 
 _______________________________________________  

  ال�امة 

  ب�U ایل

  ار�Xا

  ال%ل%ال 
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  ح�اتهL ال�
م�ة. خ�م*هL و �>ل
ه في _ و ناس ق�����  االن��اء اكان 

ئ�ل    1َرُجُل   "  6:  9ص َلُه: «ُهَ�َذا  َما   ال�ب َفَقاَل  ُ�لُّ  ٌم,  َّ�gَُم َوال�َُّجُل  اْل4َِ�یَ<ِة  َهِ\ِه  ِفي 

  Qَُق�ُلُه Qَِ��ُ�. ِلَ<ْ\َهِ/ اآلَن ِإَلى ُهَ<اَك َلَعلَُّه Qُْ.ِ=ُ�َنا َعْ� َ�ِ��ِقَ<ا الGَِّي َن3ُْلُ} ِف�َها»." 
  

  ل�ع�ه. ال�ب إعالن تهL وت�[��هuL[�� و ؤاهL، و ال�ائ��� +'�� ر �ع
ن یُ االن��اء كان 

ئ�ل    1:  ال�ب(َساِ�قًا ِفي ِإْسَ�اِئ�َل َهgََ\ا َ�اَن Qَُق�ُل ال�َُّجُل ِعْ<َ� ِذَهاِ�ِه ِل3ْ�ََأَل   "  9:  9ص

  «َهُل�َّ َنْ\َهْ/ ِإَلى ال�َّاِئي». َألنَّ ال<َِّ=يَّ اْلَ�ْ�َم َ�اَن ُیْ�َعى َساِ�قًا ال�َّاِئَي)."

ئ�ل  2  َصَ=احًا َ�اَن َ�َالُم ال�َّبِّ ِإَلى َجاٍد ال<َِّ=يِّ َراِئي َداُوَد:" َوَل4َّا َقاَم َداُوُد  " 11: 24ص
  


رة �6��ة لفهLانف'هL    �6س
ال)ام
س.  ف'��� لماالن��اء 6
سaاء 6ان
ا معل�� و ]+ 
  . ال�بتار�خ ال�ع� في ض
ء 6لة ف'�وا روح ال)ام
س اك>� م� 6لات ال)ام
س. 

."" 27: 43اشع�اء  ُل َأْخVََأ َوُوَسVَاُؤَك َعُ��ا َعَليَّ   َأُب�َك اَألوَّ
  


ن Z! ها ل�ع�ه،  ال�بع)�ما�aی�سلها ع�� االن��اء. 6ان ل�!ه رسالة ل�ع  
�ُِّ�   َهَ¡َ<َ\ا "  1:  3مالخي   َِّ��sَ َأَماِمي. َوَ�ْأِتي َ�ْغGًَة ِإَلى َهgَ�ِْلِه ال3َّVُأْرِسُل َمَالِكي َفُ�َه�ُِّئ ال

�ِد. >ُmُْأِتي َقاَل َربُّ اْلQَ َذا�وَن ِ�ِه. ُهَ   الَِّ\x َتVُْلُ=�َنُه َوَمَالُك اْلَعْهِ� الَِّ\x ُت�3َُّ
  

  ه
 اللق� االك>� ش�
ًعا.ه@ا 
  َمْ� Qَْقَ=ُل َنِ=ّ�ًا ِ�اْسِ� َنِ=يٍّ َفَأْجَ� َنِ=يٍّ Qَْأُخُ\...."" 4 : 10م*ى 

  


ع، خ�م*ه 6)�ي '!  
______________________________________________  


ذ6)�يفي العه� ال%�ی� !'
ع iه�   ��مة االن��اء ال�
م.ل اجً . خ�م*ه 6)�ي تق�م ن
  

  ال'�ح 6)�ي. %يء +م
سى ت)�أ 
َفِإنَّ ُم�َسى َقاَل ِلآلَ�اِء: ِإنَّ َنِ=ّ�ًا ِمْ�ِلي َسُ�ِق�ُ� َلgُُ� ال�َّبُّ ِإَلُهgُْ� ِمْ�   "  22:  3اعال ال�سل  

  ِإْخَ�ِتgُْ�. َلُه َت4َ3ُْع�َن ِفي ُ�لِّ َما gَQُلgُ4ُِّْ� ِ�ِه." 

  ال�ب رجل 

  ال�ائي 

  ء وسaا

أو   الالك 
  ال�سل 

  ان��اء

  م
سى دعاه ن�ي
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  )�ي.اشار إلى نف'ه 6!'
ع 
  َوَقاَل: «اْلsqََّ َأُق�ُل َلgُْ� ِإنَُّه َلْ�َ� َنِ=يٌّ َمْقُ=�ًال ِفي َوَ�ِ<ِه."  " 24: 4ل
قا 

َوِفي  "  4:  6م�ق#   َأْقuَ�ِاِئِه   �َ�ْuََو َوَ�ِ<ِه  ِفي  إالَّ  َ�َ�اَمٍة  ِبَال  َنِ=يٌّ  «َلْ�َ�  3ُ�ُع: Qَ َلُهْ�  َفَقاَل 
  َبGِ�ِْه»." 

  
  ق�ل ال5>���� ب)�ي. !'
ع 6ان !ع�ف م� 

ِ�اْلqَِق�َقِة  "  14:  6ی
ح)ا    �ُهَ َهَ\ا  «ِإنَّ  َقاُل�ا:  3ُ�ُع Qَ َصَ<َعَها  الGَِّي  اآلQََة  ال<َّاُس   tَرَأ َفَل4َّا 
  ال<َِّ=يُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلِ�!»" 

َعْ<ُه ِمْ� َحْ�ُ½ ِإنَُّه َفGََح َعْ�َ<ْ�َ}؟»  َقاُل�ا َأ�Qًْا ِلَألْع4َى: «َماَذا َتُق�ُل َأْنَ|   "  17:  9ی
ح)ا  
 ".«   َفَقاَل: «ِإنَُّه َنِ=يٌّ

  
  االرض. وه
 على ك)�ي، ت�Xث !'
ع ع� ا+اه 

َكل4َََّ<ا   ، َ�ْعَ� َما َ�لََّ� اآلَ�اَء ِ�اَألْنِ=َ�اِء َق4Q�ًِا، ِ�َأْنَ�اٍع َوُ�ُ�ٍق َ�ِ��َ�ٍة،ال�ب "  2  -1:  1ع��ان��  
َهِ\ِه   اْبِ<ِه  ِفي  ِفي  اَألِخ�َ�ِة  َع4َِل   -األQََّاِم  َأ�Qًْا  ِ�ِه   x\َِّال َشْيٍء،  ِلgُلِّ  َواِرثًا  َجَعَلُه   x\َِّال
  اْلَعاَل�4َِ�." 

َألنِّي َلْ� َأَتgَلَّْ� ِمْ� َنْف3ِي َل�gَِّ اآلَب الَِّ\x َأْرَسَلِ<ي ُهَ� أَْعVَاِني َوِص�ًَّة:   "  49:  12ی
ح)ا  
  َأُق�ُل َو4َuِاَذا َأَتgَلَُّ�."َماَذا 

"َألنَّ اْلgَالَم الَِّ\x أَْعGَ�ْVَِ<ي َقْ� أَْعGُ�ْVَُهْ� َوُهْ� َقِ=ُل�ا َوَعِل4ُ�ا Qَِق�<ًا َأنِّي َخَ�ْجُ|   8:  17ی
ح)ا  
  " ِمْ� ِعْ<ِ�َك َوآَمُ<�ا َأنََّ} َأْنَ| َأْرَسْلGَِ<ي.

  
  تي.س*أ+اش�اء بل ت)�أ ا!ً]ا على االرض،  ال�بعل� رسالة فق� أك)�ي، !'
ع ل�#  

  
  ان��اء العه� ال%�ی� 

 _______________________________________________  
  .ال'�اان !ع� ال�ع� الس*ق�ال  Uی
ح)ا 6ان اخ� ان��اء العه� الق�!L. خ�م*ه 6ان


ع دعى '!
  نف'ه ن�ً�ا 

!ع�ف   كان 
  ك)�ي

  ت5لL 6)�ي

ال*)�أ +اش�اء 
  قادمة

  ی
ح)ا الع�ان
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وا َفِإنَّ َهَ\ا ُهَ�   "  3:  3م*ى   �َِّة: أَِع�ُّ : َصْ�ُت َصاِرٍخ ِفي اْلَ=�ِّ الَِّ\x ِق�َل َعْ<ُه ِ�ِإَشْعَ�اَء ال<َِّ=يِّ
. اْصَ<ُع�ا ُسُ=َلُه ُمGَ3ِْق�4ًَة»."  َ�ِ��sَ ال�َّبِّ  

  
ار ال%اعة ع� W��b خ�مة اغاب
س  دمق� تX@روا م�  ن
ا  6اال1م)
ن في ال�ه
د!ة  

  انaاك�ة.��م في ! 6انا ال)�ي ب�)
 َوِفي ِتْلَ} األQََّاِم اْنqََ�َر َأْنِ=َ�اُء ِمْ� ُأوُرَشِل�َ� ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة. "  30  - 27:  11اعال ال�سل  

وِح َأنَّ ُج�عًا َع4��ًِا َ�اَن َع��Gًِا َأْن Qَِ��َ� َعَلى   َوَقاَم َواِحٌ� ِمْ<ُهُ� اْس4ُُه أََغاُب�ُس  َوَأَشاَر ِ�ال�ُّ
َ�    -َج�4ِِع اْل3ْ4َُ{�َنِة   الَِّ\x َصاَر َأ�Qًْا ِفي َأQَّاِم ُ�ُل�ِدُی�َس َقْ�َ�َ�.َفGَqََ� الGََّالِم�ُ\ َح3َْ=4َا َت3�ََّ

َشْ�¡ًا   َواِحٍ�  ُیْ�ِسَل ُ�لُّ  َأْن  ِمْ<ُهْ�  َذِلَ} ِلgُلٍّ  َفَفَعُل�ا  اْلَ�ُه�ِدQَِّة.  اِكِ<�َ� ِفي  اِإلْخَ�ِة ال3َّ ِإَلى  ِخْ�َمًة 
  ُمْ�ِسِل�َ� ِإَلى اْل4ََ@اQِِخ ِبَ�ِ� َبْ�َناَ�ا َوَشاُوَل."

  . �[�ةش+[
رة اغاب
س خ�م ا!ً]ا ال�س
ل ب
ل# 
اْنqََ�َر ِمَ� اْلَ�ُه�ِدQَِّة َنِ=يٌّ  َوuَْ�َ<4َا َنqُْ� ُمِق�4ُ�َن َأQَّامًا َ�ِ��َ�ًة   "  11-   10:  21اعال ارسل  

 �َنْف3ِِه َوِرْجَلْ�ِه َوَقاَل: «َهَ\ا Qَُق  xْ�ََی �َuَُلَ� َوَر�ِإَلْ�َ<ا َوَأَخَ\ ِمْ<Vََقَة ُب ُلُه اْس4ُُه أََغاُب�ُس. َفmَاَء 
وُح اْلُقُ�ُس: ال�َُّجُل الَِّ\x َلُه َهِ\ِه اْلVَ>ْ4َِقُة َهgََ\ا َسVُuُ�ْ�َُه الْ  َ�ُه�ُد ِفي ُأوُرَشِل�َ� َوُ�3َل4ُِّ�َنُه ِإَلى ال�ُّ

  َأْیx�ِ اْألَُمِ�»." 
6ان
ا   اخ�ون  تL  ان��اء  ا  الهLارسق�  اغاب
س. و م�  مع  النaاك�ة   L�نع�ف  رشل  Lل  

.Lائه  اس
  ُأوُرَشِل�َ� ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة." َوِفي ِتْلَ} اَألQَّاِم اْنqََ�َر َأْنِ=َ�اُء ِمْ�  " 27:  11اعال ال�سل 

  
ارسل   َبْ�َناَ�ا   "  1:  13اعال  َوُمَعل4ُِّ�َن:  َأْنِ=َ�اُء  ُهَ<اَك  اْلgَِ<�3َِة  ِفي  َأْنVَاِكَ�َة  ِفي  َوَ�اَن 

ِه�ُ�وُدَس  َمَع  َتu�ََّى   x\َِّال َوَمَ<اِیُ�  اْلَقْ�َ�َواِنيُّ  ِ�ُ��ُس �َوُل  �َmَِن� ُیْ�َعى   x\َِّال َرِئ�ِ�    َوِس4َْعاُن 
uِْع َوَشاُوُل."   ال�ُّ

  �سل
ا 6�سل�� لالمL. ق�ل ان یُ معل�� شاول و�uنا+ا 6انا !��مان +امانة 6ان��اء و 
  

  ال*�%�ع لل1م)��. عa�ا الق
ة و اكان��اء، یه
ذا وس�ال خ�ما و 
َنِ=�َّْ�ِ� َوَعَ�ا اِإلْخَ�َة ِ�َ{َالٍم َ�ِ��ٍ�  َوَ�ُه�َذا َوِس�َال ِإْذ َ�اَنا ُه4َا َأ�Qًْا  "  32:  15اعال ال�سل  

َداُهْ�."   َوَش�َّ

  اغاب
س

ان��اء   خ'ة 
  في انaاك�ة

  یه
ذا وس�ال
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  خ�مة ال)��ات 
 _______________________________________________  

  .ال�ب 6)��ات تامع�وفاو 6ان
ا  ال)'اء الل
اتي ت)�:�ج ه)اك ال5>�� م� ناذ
Z� ان ن�رس ! L!رة و في العه� الق�
  . إم�أة إشع�اءخل�ة او ع� م��L ودب

  
أتي ق��ً�ا +الف�اء !L. 6انU تعلL ان الaفل !'
ع س
ف  ح)ة 6انU اخ� ن��ات العه� الق�!

  �ع�ه.ل
َفُ<�ِئ�لَ "  38أ،    36:  2ل
قا   ِبْ<ُ|  َح<َُّة  َنِ=�ٌَّة  َأِش�َ�......  َوَ�اَنْ|  ِسْ=ِ�  ِتْلَ}   ِمْ�  ِفي  َفِهَي 

ِ�ِ��َ� ِفَ�اًء ِفي ُأوُرَشِل�َ�." Gَ>ْ4ُل4ََّْ| َعْ<ُه َمَع َج�4ِِع اْلgَاَعِة َوَقَفْ| ُت3َ=ُِّح ال�َّبَّ َوَت   ال3َّ
  

  �aس اك� تXق�W ن�
ة ی
ئ�ل. �ل ت)�أ +��مة ال)'اء ال)�
�ة، وuی
ئ 
.Qَُق�ُل   "  18 -16:    2اعال ال�سل   �ُن ِفي اَألQَّاِم  ال�ب َبْل َهَ\ا َما ِق�َل ِبُ��ِئ�َل ال<َِّ=يِّgُ�: َوَ

�qُْلُ�  اَألِخ�َ�ِة َأنِّي َأْسُ{ُ/ ِمْ� ُروِحي َعَلى ُ�لِّ َ�َ@ٍ� َفGَ�ََ<=َُّأ َبُ<�ُ�ْ� َوuََ<اُتgُْ� َوَ�t�َ َشَ=اgُ�ُْ� ُرؤtً وَ َ
  Qَّاِم َفGَ�ََ<=َُّأوَن."ُشُ��ُخgُْ� َأْحَالمًا.َوَعَلى َعِ=�x�ِ َأ�Qًْا َوِ¤َماِئي َأْسُ{ُ/ ِمْ� ُروِحي ِفي ِتْلَ} األَ 

  
ا َقْ�َ�ِ��ََّة  "  9  - 8:  �21سل  لاعال  ِإَلى  َوِجْ¡َ<ا  ُب�ُلَ�  ُرَفَقاَء   �ُqَْن اْلَغِ�  ِفي  َخَ�ْجَ<ا  ُث�َّ 

 َuَأْر ِلَهَ\ا  َوَ�اَن  َوَأَق4َْ<ا ِعْ<َ�ُه.  ْ=َعِة  َواِح�ًا ِمَ� ال3َّ ِإْذ َ�اَن   �ِ اْل4َُ=@ِّ ِف�ُل=َُّ�  َبْ�َ|  َبَ<اٍت َفَ�َخْلَ<ا  ُع 
  َعَ\اَرt ُ��َّ َیGََ<=َّْأَن." 

  ���! ال  ال%�ی�  العه�  اعa��  ةم�اش�   +��aقةب�)ا  ال)'اء  أن  ��مة  ال م
اه�    إلى 

ه�ة 
ة �ال)مارس� في انه�  ه واضحانإال ال)�
ة، وخاصة   .6� مع�وفاتروح�ة و 6

  Wف�� ال(وجعادة  م�  ب  -ی*5
ن  !��م  م
اهال(وجة  فعل  @ات  6ا  ال��مة  ال)�ي  � 
  )��ة. ال�عى زوج*ه، ال*ي 6انU تُ اشع�اء و 

ه)اك   زوج ف�ق  كا  م�  ت*5
ن  +!زوجة    -أخ��  
اه�  ��م
ن ال�*لفة  ��مة  ال
Lعلع)�ما !�Xث ه@ا س*5
ن ه)اك ق
ة ع;�ة في    )�ي.الاو    
لس، او ال� كال�اعي وال

6�Xا * وس
ف ی �وح  ها واح� في الواح�، ا!ً]ا  ا أن ال(وج وال(وجة ج'�  5 فال��مة.  
  . اه� ال��مةم
 واح�ة م� ق
ة ع;�ة في و���ما مًعأ +

  

  ح)ة

  ن�
ة ی
ئ�ل 

  ب)ات ف�ل�# 
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     اس:لة لل�اجعة

______________________________________________________    
 ل<=ي �{ل4ات} ال.اصة. اكG/ تع��È ع� ا .1

 
2.  ُQ ة" و ماذا� ��ف تع4ل في ح�اة ال�4م�؟ ع<ي "روح ال<=

 
  .�م| في العه� الق��Q.اسGُ اذ�� القاب أخ�t لgل4ة "ن=ي"  .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الف[ل ال'ادس 
  (تا+ع)   خ�مة ال)�ي

  
َواْلَ=ْعrَ "  13  -11:  4اف'#   َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع ُرُسًال،  �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �َوُهَ

َوُمَعل�4َِِّ�، ُرَعاًة   rََواْلَ=ْع  ،�َ��ِ َج3َِ�  ُمَ=@ِّ ِلُ=ْ<َ�اِن  اْلِ.ْ�َمِة،  ِلَع4َِل   ،�َ�3ِQ اْلِق�ِّ َت�4ِgِْل  َألْجِل 
. ِإَلى ِإْن3َاٍن َ�اِمٍل. ال�ب اْل�3ِ4َِح، ِإَلى َأْن َنْ<Gَِهَي َج�4ُِعَ<ا ِإَلى َوْحَ�اِن�َِّة اِإل4َQاِن َوَمْعِ�َفِة اْبِ�  

 ِإَلى ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح."
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  ال)�ي ال�
مخ�مة 
 _______________________________________________ 


ذخ�مة ال)�ي  ال�باس*�د  لل)�ي  ج العه� ال%�ی� الXق�قي  . !%� ان نلقي ن;�ة على ن
  .ه@ه ال�ع
ةفهL اك>� لخ�م*ه ل�عa�)ا و 

�3ِQَ�، ِلَع4َِل اْلِ.ْ�َمِة،  " 12: 4اف'#    ِلُ=ْ<َ�اِن َج3َِ� اْل�3ِ4َِح،" َألْجِل َت�4ِgِْل اْلِق�ِّ
 ل�)ى ل5ن یُ أج'� ال'�ح    راداوُ�'ح له +ال��مة 6)�ي إذا  ع�ف  ق�ل و�ُ !ُ ال)�ي  !%� أن  
  ال'�ح. قامة ملء

  
ت  خ�مة +ال)�س�أخ@  .  أتي +اإلعالنال)�ي  !أ��aقة  ي وقً*ا ل�'*ع _  خ@ خاصة. س
ف 

 ال�بم� 6لة  إلعالن االس*)ارة  6)�ي س
ف !'*ق�ل او .  ال�ب��رس 6لة  وقU ی*أمل و 
L!��مه �ال@ی+ Wا ی*عل  ج'�ه.س*�داد ال ال�ب همع ما !فعل  ل
حي +[
رة خاصة ف�

َقْ� أُْعِلَ� اآلَن   "  5:  3اف'#   اْلَ=َ@ِ�، 4َ�َا   �َبُ< ِ�ِه  َلْ� Qَُع�َّْف  ُأَخَ�  َأْجَ�اٍل  ِلُ�ُسِلِه الَِّ\x ِفي 
وِح:"  �3ِQَ� َوَأْنِ=َ�اِئِه ِ�ال�ُّ   اْلِق�ِّ

خa�اهL م�اكلهL و ت�ل  معل
مات ع� ح�اة ال)اس  حقائW و   عل�خ�مة ال)�ي س
ف ت
س لع�فة  )االم� ال)�
ة !X]�  ة وال)]ج في ح�اتهL. ه@ا ال)
ع  ال*ي ت)عهL م� ال)[� 

  دانة. ال ت]عهL تUX االهي . ال�ب
25:  14  6
ن>
س  1  "  �ُmُ3ْ�َوَهgََ\ا َتِ��ُ� َخَفاQَا َقْلِ=ِه lَاِهَ�ًة. َوَهgََ\ا Qَِ.�ُّ َعَلى َوْجِهِه َوَ

ِ ُمَ<اِدQًا َأنَّ  َّÃِ ِق�َقِة ِف�ُ{ْ�."  ال�بqَِ�اْل  
 

  .ال�بل�ع� ه 
ج�*لا+ االح'اسخ�مة ال)�ي تX]� ال�ؤ�ة واله�ف و 
ْعُ/" "  أ 18: 29ام>ال    ِبَال ُرْؤَ�ا 4َmْQَُح ال@َّ

 
ل�ع�  عaي  تتX@ی�ات    ال)�ي  !ق�م لا ال�بحا!ة   Lتع�ه ان  تق�ر  ال*X@ی�ات  ه@ه   .

 .Lی)*;�ه  
ال�سل   َنِ=يٌّ  "  11  -10:  21اعال  اْلَ�ُه�ِدQَِّة  ِمَ�  اْنqََ�َر  َ�ِ��َ�ًة  َأQَّامًا  ُمِق�4ُ�َن   �ُqَْن َوuَْ�َ<4َا 
أََغاُب�ُس. Qَُق�ُلُه    َفmَاءَ  اْس4ُُه  «َهَ\ا  َوَقاَل:  َوِرْجَلْ�ِه  َنْف3ِِه   xْ�ََی  �َuََوَر ُب�ُلَ�  ِمْ<Vََقَة  َوَأَخَ\  ِإَلْ�َ<ا 

 �وُح اْلُقُ�ُس: ال�َُّجُل الَِّ\x َلُه َهِ\ِه اْلVَ>ْ4َِقُة َهgََ\ا َسVُuُ�ْ�َُه اْلَ�ُه�ُد ِفي ُأوُرَشِل�َ� َوُ�3َل4ُِّ َنُه ِإَلى  ال�ُّ
  »." َأْیx�ِ اْألَُم�ِ 

  !أتي !اإلعالن 

  اح]ار ال�ؤ�ة

  اعaاء تX@ی� 
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َوَقاَم   َوِفي ِتْلَ} اَألQَّاِم اْنqََ�َر َأْنِ=َ�اُء ِمْ� ُأوُرَشِل�َ� ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة."  28  - 27:  11اعال ال�سل  
وِح َأنَّ ُج�عًا َع4��ًِا َ�اَن َع��Gًِا َأْن Qَِ��َ� َعَلى َج�4ِِع    َواِحٌ� ِمْ<ُهُ� اْس4ُُه أََغاُب�ُس  َوَأَشاَر ِ�ال�ُّ

  الَِّ\x َصاَر َأ�Qًْا ِفي َأQَّاِم ُ�ُل�ِدُی�َس َقْ�َ�َ�."  -اْل3ْ4َُ{�َنِة 
  

  . تع(�ةو  %�عوت� ب)�ان  تق�مخ�مة ال)�ي 
  َفgَ�ُلُِّ� ال<َّاَس ِبُ=ْ<َ�اٍن َوَوْعٍ~ َوَت3ِْلَ�ٍة." َوَأمَّا َمْ� َیGََ<=َُّأ " 3:   614
ن>
س  1

وز  ح%ي  الش%ع ��6ا  ال)��ان  ب)اء  �ع�  ا  ت العادة  ی
اصل و ،  ه�مما  س
ف  ال�
م  ال)�ي 
  . ال�بت�
�W ال)اس النهاء عل ت�%�ع وتXف�( و 

ِي ال<َِّ=يُّ َوَزَكِ��َّا ْبُ�  "  1:  5ع(را   َّmََّأ ال<َِّ=�َّاِن َح=>َGََذا َوُأوُرَشِل�َ� ِ�اْسِ�  َف�َو ِلْلَ�ُه�ِد الَِّ\یَ� ِفي َیُه ِع�ُّ
  ِإَلِه ِإْسَ�اِئ�َل َعَلْ�ِهْ�."

و.  "  14:  6ع(را   ِي ال<َِّ=يِّ َوَزَكِ��َّا ْبِ� ِع�ُّ َّmَِّة َح��َن َح3ََ/ ُنُ=qُmَ>ْ�َوَ�اَن ُشُ��ُخ اْلَ�ُه�ِد َیْ=ُ<�َن َوَ
�َس َوَأْرَتGَ3ْ@َqْا َمِلِ} َفاِرَس."�  َفَ=ُ<�ا َوَأْك4َُل�ا َح3ََ/ َأْمِ� ِإَلِه ِإْسَ�اِئ�َل َوَأْمِ� ُ��َرَش َوَداِرُ

  

ال)�ي و   خ�مة  تأس�#   �ات*] وضع  ان�اء  في  ال�س
ل  مع  س�عل  ال)�ي  ل5)ائ#. 
  ج�ی�ة. وخ�مات ل5)ائ#  ةروح�ات سااس

3ُ�ُع اْل�3ِ4َُح َنْف3ُُه َحmَُ� الnَّاِوَ�ِة،" " 20: 2اف�3�  َمْ=ِ<�ِّ�َ� َعَلى َأَساِس ال�ُُّسِل َواَألْنِ=َ�اِء، َوَ
ِفي   "  5:  3اف�3    x\َِِّلُ�ُسِلِه ال اآلَن  أُْعِلَ�  َقْ�  4َ�َا  اْلَ=َ@ِ�،   �َبُ< ِ�ِه  Qَُع�َّْف  َلْ�  ُأَخَ�  َأْجَ�اٍل 

وِح:"  �3ِQَ� َوَأْنِ=َ�اِئِه ِ�ال�ُّ   اْلِق�ِّ
  

! ال��م�  ف��W  مع    �ك* �ال)�ي س
ف  ال��مةش�
خ  م
اه�  تاك��  في  مًعا  وفي   ، مة 
وضع  م
اه�  عل  اbالق   واس*�عاء    W��b ع�  ال1م�  ح�اة  في  الق�س  ال�وح 

.fف االی�
�( لال
قX!  U]�ون ال5لة ال)�
�ة اث)اء ه@ا س  ل��مة.ال
َبْ�َناَ+ا َوَ�اَن ِفي َأْنVَاِكَ�َة ِفي اْلgَِ<�3َِة ُهَ<اَك َأْنِ=َ�اُء َوُمَعل4ُِّ�َن:   "  3  -1:  13اعال ال�سل   

َرِئ�ِ�   ِه�ُ�وُدَس  َمَع  َتu�ََّى   x\َِّال َوَمَ<اِیُ�  اْلَقْ�َ�َواِنيُّ  ِ�ُ��ُس �َوُل  �َmَِن� ُیْ�َعى   x\َِّال َوِس4َْعاُن 
َوَشاُوُل. uِْع  Qَْ.ِ�مُ   ال�ُّ ُهْ�  َبْ�َناَ�ا  َوuَْ�َ<4َا  ِلي  اْلُقُ�ُس: «َأْفِ�ُزوا  وُح  َقاَل ال�ُّ ُ��ُم�َن �َوَ �َن ال�َّبَّ 

ُث�َّ   xَاِدQَاَأل َعَلْ�ِه4َا  َوَوَضُع�ا  َوَصلُّ�ا  ِح�َ<ِ¡ٍ\  َفَ�اُم�ا  ِإَلْ�ِه».  َدَعْ�ُتُه4َا   x\َِّال ِلْلَع4َِل  َوَشاُوَل 
  َأْ�َلُق�ُه4َا.

  ت'ل�ة-وع�- ب)�ان

  ال*أس�# واالن�اء 

  تاك�� ال�ع
ة 
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ثاوس  1َأْیx�ِ    14:  4ت� َوْضِع  َمَع  ِ�ال<ُُّ=�َِّة  َلَ}  اْل4ُْعVَاَة  ِف�َ}  الGَِّي  اْل4َْ�ِهَ=َة  ُتْه4ِِل  "َال 
 ."اْل4َْ@َ�َ.ةِ 

  
ما   ح�  الى  ذات�ة  ال)�ي  +ال�a�عةخ�مة  ال،  ذات�ة  إلى  تX*اج   Gصل@ل
Xو ف 
ازن  الات *

ال)�ي   !عل  ال��ب�)ا  ال)اض%��مع  و هام  ه@ا  و .  األخ���  
خ  ال%'�  ا!ة Xتق�ل!  L

ه�ة ال�وح�ةال� الهL وج
د وعل ل@ا فضانات ض� ال��اع.   .االرواح *��( ل 

  َأمَّا اَألْنِ=َ�اُء َفْلgَGَ�َلَِّ� اْثَ<اِن َأْو َثَالَثٌة َوْلgُqْ�َِ� اآلَخُ�وَن."  " 29:  614
ن>
س   1
  


اه� ال�وح الق�س ��م
ن +االن��اء !  
 _______________________________________________ 

و�uقة  !عل  ال)�ي   
اه�ال++aالقة ب�)ا   الق�س.  لل�وح  اإلعالنال  اإلعالن�ة  
اه� �ة  
خالل   م�  تعل  ان  +ال�وح6ل  تق�ر  م*لىء  !عل
ن م1م�  س
ف  اك>�،   ،  +aالقة 


� دقة*'uة ع�� خ�مة ال)�ي.   اك�� و  وX'م  
وِح ِلْل4َْ<َفَعِة. "10  - 7: 612
ن>
س   1 ِلَ�اِحٍ� QُْعVَى    َفِإنَّهُ  َوَلgِ<َُّه ِلgُلِّ َواِحٍ� QُْعVَى ِإlَْهاُر ال�ُّ

اْلَ�اِحِ�. وِح  ال�ُّ  /ِ3َqَ�ِ ِعْلٍ�  َ�َالُم  َوِآلَخَ�  ِحْ{4ٍَة.  َ�َالُم  وِح  اْلَ�اِحِ�.   ِ�ال�ُّ وِح  ِ�ال�ُّ ِإ4َQاٌن  َوِآلَخَ� 
َت4ْ  َوِآلَخَ�  ُنُ=�ٌَّة  َوِآلَخَ�  ُق�َّاٍت  َع4َُل  َوِآلَخَ�  اْلَ�اِحِ�.  وِح  ِ�ال�ُّ ِشَفاٍء  َمَ�اِهُ/  اَألْرَواِح َوِآلَخَ�   nُ��ِ

  َوِآلَخَ� َأْنَ�اُع َأْل3َِ<ٍة َوِآلَخَ� َتْ�َج4َُة َأْل3َِ<ٍة." 
  ن�
�ة ع� اش�اء قادمة. +اس*�ار و�ق�م 6لة ال)�ي س�'*ق�ل 

  

تأ  تق�ر أن  ر 6تي  الع�فة  او  ف�5ة   ؤ� و [
ت داخلي،  او  او رسالة م� مالك   ،Lاو حل
  مفاج:ة. 
4َاَواِت." 19: 2دن�ال  �ُّ ِلَ�اِن�آَل ِفي ُرْؤَ�ا اللَّْ�ِل. َفَ=اَرَك َداِن�آُل ِإَلَه ال3َّ   ِح�َ<ِ¡ٍ\ ُ�ِ@َف ال3ِّ

الَِّ\x   "  24  -23:  27اعال ال�سل   اِإلَلِه  َمَالُك  اللَّْ�َلَة  َهِ\ِه  ِبي  َوَقَف  َوالَِّ\x  ألَنَُّه  َلُه  َأَنا 
َج�4َِع    ال�ب َقاِئًال: َال َتَ.ْف Qَا ُب�ُلُ�. َیْ<َ=ِغي َلَ} َأْن َتِقَف َأَماَم َقْ�َ�َ�. َوُهَ�َذا َقْ� َوَهَ=َ}    أَْعُ=ُ�هُ 

  "اْل3َ4ُاِفِ��َ� َمَعَ}.
  


ر�� +ال5امل ب  ال�بعالنات عادة تأتي ع)�ما نع�� ه@ه اال  �وحه.ون5
ن مغ
،..." أ" 10: 1رؤ�ا  وِح ِفي َیْ�ِم ال�َّبِّ   ُكْ<ُ| ِفي ال�ُّ

العل مع  
  االخ���

  اإلعالن م
اه� 

  م*ا+عة الع�ادة 

ال[
ت ال�اخلي، 
  ال�وؤ�، االحالم
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وِح،...."  أ " 2: 4رؤ�ا    َوِلْلَ�ْقِ| ِصْ�ُت ِفي ال�ُّ
�ٍَّة،......."  "أ  3: 17رؤ�ا  وِح ِإَلى َب�ِّ  َف4ََ�ى ِبي ِ�ال�ُّ
وِح ِإَلى َجَ=ٍل َعِ��ٍ� َعاٍل،..."  "أ  10:  21رؤ�ا   َوَذَهَ/ ِبي ِ�ال�ُّ

  

ن  ال)�
ةأث)اء إعaاء  عادة  Z! ، ة ال�وح الق�س  ال)�يaاس
ح*ى انه س�'ع  ملهًا جً�ا ب

 ال�a�عة.االوقات ق
ل اش�اء، لL !ع�فها في نف'ه ! 
ل  جُ م��عة او  او ال)�ي س
ف !'ع ف%أة 6لات ج�ی�ة ونق�ة و اوقات اخ��، ال1م�  

ت ال5لات س
ف  ه@ه  روحه.  و6أنهافي  ال�a�ع�ة  االف5ار  +��aقة    مXق
نة  (عج عل�ات 
  لعقل.  عف
�ة في ا
�ا ِف�َها».   "  21:  30اشع�اء  gُاْسُل .sُ��َِّVَوُأُذَناَك َت4َ3َْعاِن َ�ِل4ًَة َخْلَفَ} َقاِئَلًة: «َهِ\ِه ِهَي ال

  ." اْل�4ِ�َِ� َوِح�َ<4َا َت�4ُِل�َن ِإَلى اْل3َ�َارِ ِح�َ<4َا َت�4ُِل�َن ِإَلى 

 
 . دقة خالل م
اه� ال
حي ال[
تيال)�ي +aالقة و س
ف !عل 

 
  �. �قامة او ت��" ُ!ع)ي إ�)اءال�ة او "ال5)�'ة. "ال*ق
  )ي��ال)�ي س�ق
f و 

ِإنِّي   َیgَGَلَُّ� ِبِل3َاٍن َیْ=ِ<ي َنْف3َُه َوَأمَّا َمْ� َیGََ<=َُّأ َفَ�ْ=ِ<ي اْلgَِ<�3ََة.َمْ�   "  5  -4:  614
ن>
س    1
َیGََ<=َُّأ أَْع�َ  َتGََ<=َُّأوا. َألنَّ َمْ�  َأْن  ِ�اَألْوَلى   �ْgَِوَل ِ�َأْل3َِ<ٍة  َتgَGَل4َُّ�َن   �ْgَُأنَّ َج�4َِع �ُ�َیgَGَلَُّ�  ُأِر ُ� ِم4َّْ� 

  ِ�َأْل3َِ<ٍة ِإالَّ ِإَذا َتْ�َجَ� َحGَّى َتَ<اَل اْلgَِ<�3َُة ُبْ<َ�انًا." 
 

  س��%ع ال5)�'ة. ال)�ي 
  َوَأمَّا َمْ� َیGََ<=َُّأ َفgَ�ُلُِّ� ال<َّاَس ِبُ=ْ<َ�اٍن َوَوْعٍ~ َوَت3ِْلَ�ٍة."  " 3:  614
ن>
س   1


    دائًا  ال)�ي.  ال�ب م�  ق�ب  ل*ل�ع
ة  "ال*�%�ع" 6لة ی
نان�ة تع)ي الXال5)�'ة ن 
ی�ع
ة مع عالقة �  .ال�بح

  
  ال�ب ال)�ي !ع(f شع� 

  م
اه� ص
ت�ة 

اف5ار غ��  
  م*
قعة

ال*ق
�ة ، 
  ال�)اء 

  ال*�%�ع

  ال*ع(�ة
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ش��.  "  ة"تع(�  fأ مع  ة �ح +��aقة   Lال*5ل ُتع)ي  ی
نان�ة  6لة  أتي  س�فال)�ي  هي 
ة و   ال�ب+ال*ع(�ة ل�ع�  �س��Zف  فه
  ش�[�ة.  ع� W��b خ�م*ه��a+ Lقة ق���ة وح

  ح�اتهL. وتفاص�ل ال��[�ة  هLاح*�اجاتهL 6ل !�ار6ورغ�*ه أن  ال�باه*ام 
 

  . ال�ب��ع م� 6لة ال)�ي !%� ان !
6لة  شZل  اعلى   ع)�ما   
ه +اعa بها    ال*)�أ*L  ی  ال�بلل)�
ة  6*ابي اءه  ل���  شاه� 


ن +>ا+ة اجا+ة عZ! ص   .ع)ه ا ی�mXخا
ِإَلى  "  6  -1:  2ام>ال   ُأْذَنَ}  ُت�4َِل  ِعْ<َ�كGqََّى   xَاQََوَصا َوَخ=َّْأَت  َ�َالِمي  َقِ=ْلَ|  ِإْن  اْبِ<ي  Qَا 

َقْلَ=َ} َعَلى اْلَفْهِ�   َف  ِّVَوُتَع اْلَفْه4ِِإْن َ�َلْ=Gََها  -اْلqِْ{4َِة  ِإَلى  َوَرَفْعَ| َصْ�َتَ}  اْل4َْعِ�َفَة  َدَعْ�َت  ِإْن 
َعْ<َها    |َ�ْqَuََو ِة  �زِ َكاْلِف�َّ>ُgَُمْعِ�َفَة    َ�اْل  �ُmَِوَت ال�َّبِّ  َمَ.اَفَة  َتْفَهُ�   \ٍ¡ِ>َ�qِال�َّبَّ  ال�ب َف َألنَّ   .

  QُْعVِي ِحْ{4ًَة. ِمْ� َف4ِِه اْل4َْعِ�َفُة َواْلَفْهُ�."

iةXراسة  ل  :مل�  �دراسة 6*اب6املة ع G�اه� ال�وح الق�س، نق*�ح عل
م� غ�� �=�ع�ة  ال�qاة  "ال  :م

  و ج
�# ج�ل.   A.L+قلL  "م�اه/ ال�وح الق�س خالل

  
  االن��اء !ع�ون الW��a ل%يء ال'�ح ال>اني 

 ________________________________________________ 
الع  ك)�ي 6ان ا�ان  ی
ح)ا  الW��a ل��مة !'
ع في م%�:ه  ل!ع�  وuال>ل  الرض،  ألول 

  الW��a ل%�:ه ال>اني.  �ون االن��اء ال�
م !ع
َق َی�Gُِّ َأ�Qًْا ِس�ُّ  "  7:  10رؤ�ا   ِّ�اِ�ِع َمGَى َأْزَمَع َأْن ُیَ= ،  ال�ب َبْل ِفي َأQَّاِم َصْ�ِت اْل4ََالِك ال3َّ

َ� َعِ=�َ�ُه األَْنِ=َ�اءَ    ." َك4َا َ�@َّ
اِ�ُع، َفqََ�َثْ|  "  15:  11رؤ�ا   َق اْل4ََالُك ال3َّ َّ�َقاِئَلًة: «َقْ� ُث�َّ َب 4َاِء  َأْصَ�اٌت َع4َ��ٌِة ِفي ال3َّ

  َصاَرْت َم4َاِلُ} اْلَعاَلِ� ِلu�ََِّ<ا َوَمqِ�3ِِه، َف4ْ�َ3َِلُ} ِإَلى َأَبِ� اآلِبِ�یَ�»." 
! ال'�ح  لع
دته،  االع�اد  لل'*�د  في  ال%�ی�.  ه�ف و ء و 6)�'*ه  العه�   ال�ب �عالن 

  خ�مة االن��اء.  اله م� خاللع!عل� ذاته، خaaه، ه�فه وأ 
  

  ،L�;ع ح�ث  6ل  اح�اث    ال�بمع  ال>انيس��Zف  ان  ل@لG    ،م%�:ه  ع�وسه  !%� 
  خaaه ل�ع�ه ع�� ان��اءه.ما !�Zف دائًا  ال�ب. *%ه(ت

�َِّ� ال�َّبَّ َال  " 7: 3عام
س    Qَْ�َ<ُع َأْم�ًا ِإالَّ َوُهَ� Qُْعِلُ� ِس�َُّه ِلَعِ=�ِ�ِه األَْنِ=َ�اِء."ِإنَّ ال3َّ

  مع�فة ال5لة 

!���ون   االن��اء 
  أوًال  
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االن��اء   خ�مة  س�
ضع  ت'*�د ب�)ا  ج�ی�  اساس  +الفعلاو   ،ال5)�'ة،  القام   الساس 


ن مًعا مع ال�سل و والعل��  �*ق
�. ال�عاة وال�����  ساساس ل
ضع  االن��اء  س�عل
   م'*
� ج�ی� م� ال)]ج. [ل الىس�+ال5امل وج'� ال'�ح  ،روحي صل�

كا في سف� األعال، ال%�� الع;�L م� ال1م)�� م�ة أخ�� س�عل
ن أعال !'
ع 
+ Lل للعال
  ان%�ل !'
ع ال'�ح ق�ل م%�:ه الق���.وس�*L ال
ص

َأُق�ُل َلgُْ�: َمْ� ُیْ�ِمُ� ِبي َفاَألْع4َاُل الGَِّي َأَنا أَْع4َُلَها Qَْع4َُلَها   َاْلsqََّ اْلsqََّ  "  12:  14ی
ح)ا  
  ُهَ� َأ�Qًْا َوَ�ْع4َُل أَْعَ�َ� ِمْ<َها َألنِّي َماٍض ِإَلى َأِبي." 

ِل�4ِmَعِ  "  14:  24م*ى   َشَهاَدًة  اْل3ْ4َُ{�َنِة  َهِ\ِه ِفي ُ�لِّ  �ِت gُاْل4ََل ِبِ=َ@اَرِة  ُث�َّ    َوُ�gَْ�ُز  اُألَمِ�. 
  Qَْأِتي اْلGَ>ْ4َُهى."

  

ص االن��اء  
  تX@ی� +�[
 _______________________________________________ 

ص االن��اء و   ه)اك تX@ی�ات 6>��ة في 
الق�س +�[  ال�ب   ��)ا !'*�دفال)�
ة.  ال5*اب 
 ال)�
�ة. ق�ل ال5لاتنX� نو ان ن)*�ه عل�)ا !%� ال)�
ة ل%'�ه، 

 
  خ�م*هL 6ان��اء. +أه�ة ق�
ل ان��اءه و  ال�ب� شعتL إخ�ار +ال��ا!ة، 

َمْ� Qَْقَ=ُل َنِ=ّ�ًا ِ�اْسِ� َنِ=يٍّ َفَأْجَ� َنِ=يٍّ Qَْأُخُ\ َوَمْ� Qَْقَ=ُل َ�اّرًا ِ�اْسِ� َ�ارٍّ َفَأْجَ�  "  41:  10م*ى  
  َ�ارٍّ Qَْأُخُ\"

ق�ل  6لاتهL لL تُ   عادةو هL.  6)ائ'ل]�ر ال5)�'ة، ان��اء 6>��ون لL !'*ق�ل
ا ج�ً�أ في  
  ن�
�ة حق�ق�ة.  مع رسالة ال�بم� ق�ل إل�ها  الهLارسال*ي تL ل ال5)ائ# م� ق�ِ 
ِبَال   "  57:  13م*ى   َنِ=يٌّ  َلُهْ�: «َلْ�َ�  َفَقاَل  3ُ�ُع Qَ َوَأمَّا  ِ�ِه.  Qَْعُ�ُ�وَن  َ�َ�اَمٍة ِإالَّ ِفي َفgَاُن�ا 

  »."َوَ�ِ<ِه َوِفي َبGِ�ْهِ 
  نX� ح@رنا ض� رف� االس*اع لل)�ي.

َأَنا   "  19:  18ت>)�ة   ِ�اْس4ِي  ِ�ِه  َیgَGَلُ�   x\ِال ِلgَالِمي  4َ3ْQَُع  الِ\x ال  اِإلْن3َاَن  َأنَّ  �ُن gُ�َوَ
  ُأَ�اِلُ=ُه." 

  

  وضع اساس ج�ی� 

  ق�
ل االن��اء 

اح*�س م�  
  االن��اء ال5@+ة 
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ال>اني اعaيّ  
ن حامً�ا م�  ال�بم�    ال*X@ی� Z�ی�ات    ل@X*ال  L;ال5@+ة. مع هي  االن��اء 
.L!في العه� الق�  

َیGََ<=َُّأونَ  "  31-  30:  5ارم�ا   َاَألْنِ=َ�اُء  َوَقْ@َعِ��َ�ٌة.   Áٌَدَه اَألْرِض  ِفي  ِ�اْلgَِ\ِب    [َصاَر 
. َوَماَذا َتْع4َُل�َن ِفي آِخَ�ِتَها؟"    َواْلgََهَ<ُة َتgُqُْ� َعَلى َأْیِ�یِهْ� َوَشْعِ=ي َهgََ\ا َأَح/َّ

َفَقاَل ال�َّبُّ ِلي: [ِ�اْلgَِ\ِب َیGََ<=َُّأ اَألْنِ=َ�اُء ِ�اْس4ِي. َلْ� ُأْرِسْلُهْ� َوَال َأَمْ�ُتُهْ� َوَال   "  14:  14ارم�ا  
".[�ْgَُُّأوَن َل=>َGَِهْ� ُهْ� َیuِ�  َكلGُ4َُّْهْ�. ِبُ�ْؤَ�ا َ�اِذَ�ٍة َوِعَ�اَفٍة َوuَاِ�ٍل َوَمgِْ� ُقُل

  ال%�ی� ا!ً]ا. عU�a في العه� ال*X@ی�ات اُ 
ِمْ�   "  15:  7م*ى   َوَلgِ<َُّهْ�  اْل4ْqَُالِن  ِبِ�َ�اِب   �ْgَُن�Qَْأُت الَِّ\یَ�  اْلgََ\َ�ِة  اَألْنِ=َ�اِء  ِمَ�  «اْحGَِ�ُزوا 

  !" َداِخٍل ِذَئاٌب َخاِ�َفةٌ 
 َوُ�ِ�لُّ�َن َ�ِ��ِ��َ�." َوَ�ُق�ُم َأْنِ=َ�اُء َ�َ\َ�ٌة َ�ِ��ُ�وَن  " 11: 24م*ى 

 
ت%�أوا   ق�  ی +اال5>��ون  ی ا+وا  � ها;*ن   L*نه  �ع 
ن على  وذلG    ال�ب5ل 
ل ]Xلل

*Xم[لX*لل او   Lت)�أه ق�  اخ�ون  +االخ���.   LZ  عوا ع�  ن*�%ة  ب�ًال  خاb:ة  � دوافع 
  . ال�بعالقة ع�قة مع 

  
ت)�أ ق�  لهL  وا  ال�ع�  ق�ل  ارواح  م+ا  !فافة.  ع� ال�  ان   ع)�ما   Lهال  �ف ه@ا،  �Xث 

 ! س�Xعلى أنه ات ف�;ه� ما ادع
ا أنه إعالنات أو او ن�
 ت�( االرواح،  م
ه�ة  تعل  
  

ب�ون ان ن'ال ل�)ا ان نق�ل خ�مة ح*ى اذا اسُ*عل)U +آ!ات وع%ائ� ع;�ة  ال !%� ع
ال�اخال اوًال ع� شهادته  الق�س  ل)ا.  �وح  م�ل�ة  ح@ر��  ن5
ن  ان  خ�مة    !%� دائًا 

ابً�ا  ش��    �%! ال  ن*%اهل  النف')ا.  ح*ى�هادة  الأن  الرواح)ا،  ه@ه    ال�اخل�ة   
ل
  �لU م� ق�ل قادة مX*�م��. ال��مة ق� قُ 

آQَاٍت   "  22:  13م�ق#   �َن Vُْع�َوُ َ�َ\َ�ٌة  َوَأْنِ=َ�اُء  َ�َ\َ�ٌة  ُمqَ3َاُء  َسَ�ُق�ُم  ِلgَْي َألنَُّه  َوَعmَاِئَ/ 
  اْلGَ.ْ4ُاِر�َ� َأ�Qًْا."  -َلْ� َأْمQُ-  �َgَِ�لُّ�ا 

   

  ال*LZX +ال)ف#.تهL ح*ى ی*�ن
ا على ت�( االرواح، و االن��اء ذا ال�بح@ر 
   َوَأْرَواُح اَألْنِ=َ�اِء َخاِضَعٌة ِلَألْنِ=َ�اِء." " 32: 614
ن>
س   1

  دوافع خاb:ة

  ارواح ع�افة 

  اسأل ال�وح الق�س

 LZXع لل
  ال�]
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اه�  ف+��aقة عف
�ة،    تيتاق�  ح*ى ال)�
ة  LZX !%� أن ت�]ع ل�وح االن��اء وعل ال
 ، ال�بش�[�ة مع  و ة ق���ة  *ول�ة ال+قاء عالق. ال)�ي ل�!ه 6امل ال'1 انف'هL  االن��اء
  مع شع�ه. ال�ب *
اصل ة لنق� 6ق)اة وواضح و 
ن دائًا نقي !Zح*ى 
  

 LZXةال
  على ال)�
 _______________________________________________  


ا و ج�ع االن��اء !%� ان ی*
قع X
ا 
ا و�'aع  ال  !ع�ن�
تهL أن ی*L الLZX  ف�صة ل%
  .عل�ها

  َأمَّا اَألْنِ=َ�اُء َفْلgَGَ�َلَِّ� اْثَ<اِن َأْو َثَالَثٌة َوْلgُqْ�َِ� اآلَخُ�وَن."  " 29:  614
ن>
س   1
ِمَ�   "  1:  4ی
ح)ا    1 َهْل ِهَي  اَألْرَواَح:  �ا >ُqِGَاْم َبِل  ُق�ا ُ�لَّ ُروٍح،  َال ُتَ��ِّ اَألِح=َّاُء،  َأیَُّها 

  " ؟ َألنَّ َأْنِ=َ�اَء َ�َ\َ�ًة َ�ِ��ِ��َ� َقْ� َخَ�ُج�ا ِإَلى اْلَعاَلِ�.ال�ب 
و   Lن*عل ج�ع)ا  ان  و ن ت@�6   
و ) ال�وح�ة  ح�ات)ا  في  ال�وح  ن)]ج  م
اه�  عل  في 

)�أ *ش�� ی  . ل�# النغ�� مع[
م�� وع�ضة لل�aأ���، نX�  +اس*�ار. 6   الق�س
  ا. +ً ا@ا 6ن��ً ل�# انه مع)اه @ا هف
  

  ن�
ة. على تLZX ئًا اسال االس:لة االت�ة ع)�ما دا
• sاف�  ؟ ال�ب مع �ل4ة  هل ال<=�ة في ت


ن رع مع 6ل*ه الZ*ات*[رسالة    ل� !عaي اب�ً   ال�بZ! ة. ال�وح الق�س ال !ق�ر انu

  ص�اع مع نف3ه! في 

  ؟ �وح صالح غ�� ناق� =�ة ُتعVى بهل ال< •
ی�ی�  ال�ب !���    -ال  ع)�ما  ی�ی�.  م�   
ه ال�a�ة    ال�بال��aان  ت5
ن فعلى  
ف '

ان !X]�نا   ال�بارت�اح لل���. غا!ة  )*ج  س*و   ،غالً�ا  ة�[
ص�+��aقة تXاف� على ال
  !]ع)ا تUX االدانة. أن *
uة ال لل

َمْ� ُهَ� الَِّ\x َیِ�یُ�؟ اْل�3ِ4َُح ُهَ� الَِّ\x َماَت َبْل ِ�اْلx�ِqَِّ َقاَم َأ�Qًْا الَِّ\x ُهَ�   "  34: 8روم�ة  
 �ِ�4ِQَ �ًْا َع�Qَْفُع ِف�َ<ا!"  ال�ب َأ@ْQَ ًا�Qَْأ x\َِّال  

  هل ن=�ته او ن=�تها س�ف تqGقs؟  •

  اس:لة ُت'أل
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َتgَلَ� ِ�ِه ال<َِّ=يُّ ِ�اْسِ� ال�َّبِّ َولْ� qْQَُ�ْث َولْ� Qَِ�ْ� َفُهَ� الgَالُم الِ\x لْ� َف4َا   "  22:  18ت>)�ة  
  َیgَGَلْ� ِ�ِه ال�َّبُّ َبل Vُ�ِْغَ�اٍن َتgَلَ� ِ�ِه ال<َِّ=يُّ َفال َتَ.ْف ِمْ<ُه»."

  ال�34ح؟ هل ه� او هي Qع�Á ح�اة تق�t م��nها 
�ِد َعِ� األَْنِ=َ�اِء: َهَ¡َ<َ\ا ُأْ�ِع4ُُهْ� َأْف�Gِ>ْ3َ<ًا  ِلَ\ِلَ} َهgَ\َ  "  16  -15:  23ارم�ا  >ُmُا َقاَل َربُّ اْل

َهgََ\ا َقاَل َربُّ  َوَأْسِق�ِهْ� َماَء اْلَعْلَقِ� َألنَُّه ِمْ� ِعْ<ِ� َأْنِ=َ�اِء ُأوُرَشِل�َ� َخَ�َج ِنَفاٌق ِفي ُ�لِّ اَألْرِض.
�ِد: َال َت4َ3ُْع�ا ِلgََالِم األَ >ُmُا اْل�ْنِ=َ�اِء الَِّ\یَ� َیGََ<=َُّأوَن َلgُْ� َفِإنَُّهْ� mْQََعُل�َنgُْ� َ�اِ�ًال. َیgَGَل4َُّ�َن ِبُ�ْؤَ

".   َقْلِ=ِهْ� َال َعْ� َفِ� ال�َّبِّ
  هل ال�وح الق�س اعVى شهادة مع روح} �.��ص ه\ه ال<=�ة؟  •

َوَأمَّا َأْنGُْ� َفَلgُْ� َمqَ3ٌْة ِمَ� اْلُق�ُّوِس َوَتْعَل4ُ�َن ُ�لَّ َشْيٍء.َلْ� َأْكGُْ/  "  21  -20:  2ی
ح)ا    1
 ِّsqََنُه، َوَأنَّ ُ�لَّ َ�ِ\ٍب َلْ�َ� ِمَ� اْل�، َبْل َألنgَُّْ� َتْعَل4ُ َّsqََن اْل�  ."ِإَلgُ�ْْ� ألَنgَُّْ� َلGُ3ْْ� َتْعَل4ُ

  ؟ �د هاو ثالثة شها م� ق=ل اث<ان � �كن� تأهل ه\ه ق�  •
ُ�لُّ   "  1:  613
رن>
س    2 َتُق�ُم  َوَثَالَثٍة  َشاِهَ�ْیِ�  َفِ�  َعَلى   .�ْgُ�ِْإَل آِتي  ال�َّاِلَ�ُة  اْل�4ََُّة  َهِ\ِه 

  َكِل4ٍَة."
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اس:لة لل�اجعة 
 _______________________________________________  

 خ�مة ال<=ي في ح�اة ال�4م<��.سGع4لها قل ثالث اش�اء اذ�� على اال .1
 

�ة او ال�سالة صف ��ف ت�ل الgل4ة  .2�  <=ي او لل�4م� ال\x یG<=أ. للال<=
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  الف[ل ال'ا+ع 
 ���  خ�مة ال

  
ِ��َ�،  َوُهَ� أَْعVَى   "   11:  4اف'#   �ُن�ا ُرُسًال، َواْلَ=ْعrَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ ُمَ=@ِّgُQَ َأْن rَاْلَ=ْع

  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�،" 
َفَ�َخْلَ<ا  "  8:  21اعال ال�سل   َقْ�َ�ِ��ََّة  ِإَلى  َوِجْ¡َ<ا  ُب�ُلَ�  َنqُْ� ُرَفَقاَء  اْلَغِ�  ُث�َّ َخَ�ْجَ<ا ِفي 
ْ=َعِة َوَأَق4َْ<ا ِعْ<َ�ُه."َبْ�َ| ِف�ُل=َُّ� ا ِ� ِإْذ َ�اَن َواِح�ًا ِمَ� ال3َّ   ْل4َُ=@ِّ
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ثاوس    2َع4ََل   "  5:  4ت� اْع4َْل  اْل4ََ@قَّاِت.  اْح4ِGَِل  َشْيٍء.  ُ�لِّ  ِفي  َفاْصُح  َأْنَ|  َوَأمَّا 
 ".{َGَِخْ�َم �ْ ِ�. َت4ِّ  اْل4َُ=@ِّ

  
  مق�مة 

 _______________________________________________  
���
ن   ال�
م  الZ!  ففي ال[ف
الخ�ار 6ل   ةم�*عل  . وه
 ل�!ه رغ�ةال�ب%��  ل  ةاالمام�   

  ئع�� في ه@ا العالL. لل]ا![ل +اس*�ار  ل�!ه قل� انو ال)اس ع� !'
ع. 
ما ی��� ان  Z)�'*ه الXل�ة. انه دائًا  ان ی�قى داخل ح
ائ� ال�احة +ال��� ال ی�غ� ابً�ا  

الرض. 6ل مZان ی@ه� اعلى  اخ�  في اf مZان  ![ل لل]ائع، س
اء 6ان في م�ی)*ه او  
  ��Zز لل)اس ع� !'
ع. ال�ه، !�ه� و 

 ، ال��مةفي  ي ح�اته ال�
م�ة و ت;ه� ف هي م;اه�  مع%(ات ال�فاء  الع%(ات، والع%ائ� و 
  6ل*ه.   >��Uمعه و ان ال�ب !عل كا 

الXق�قي  م���   ال%�ی�  في  العه�  ب)�ا�  !�ارك  انه  ذاته،  ل�'
ع  ال)اس  ی�uح  فق�  ل�# 
  .ال�5ازة وال*�����6�XهL الى خ�مات و �5ازة ت�ر�� ال1م)�� لع%(ة ال

على ح]
ر فق�  Xفا¨  ال !في 6)�'*ه الXل�ة  ال���  ل5>����،  ة  ال*قل��!  عZ# ال)اذجو 
واالس
اق،  ه
 !��ج لل�
ارع  ول5� ب�ًال م� ذلG  الXل�ة، ال�5از�ة في ال5)�'ة  االج*اعات  

 m�ل في الق�� أو الغا+ات ح  ل'اع اإلن%�ل.  ال)ف
س الX*اجةتع�� وتع

ن الغ�ض م)ها حف� رؤ�ة  Z! ل�ةXال*����  إن خ�مة ال��� ع)�ما ت5
ن في 6)�'*ه ال

و Xلال و �ة  الم�*علة  العال�ة  الق
م�ة  قل
ب  أ!ً]ا  .  �ع�في  في  ال1م)�رب  تهي   ��
  الع%(ة ال*�����ة. م� خالل ع  
 '+ان%�ل ! ��ل]ائع
ن ل[لال5)�'ة 6�ف !

�bق  ال ال1م)��   Lعل! +اس*�ار  لل���  الف�دfفعالة  6�ف  .  عل   Lهuی�ر ان   �%!  
وه
  ت���X م� عل�هL أرواح ش���ة.  ال�ضى و شفاء  
ن خ�مة!��م

ت�����ة   ف�ق  س��Xك  أ!ً]ا   
له الل]ائع��.  لل
ص
ل   
ج�أ  وه +Zل  فق�  في ی���  ة 

ن  ا!ً]ا  بل  ال�
ارع،  Z�ل لفعال في الس]! ،fل الف�د، على  وراء واح�  ل]ائع، واح�ع

  . ر ال�
مام�

اص�)ا س�'*��م ال��� 6ل ادوات ابص    ال*احة ل�]ا¡2الت ال�Xی>ة  ل*
اصل وال ف�

ص.  یلن%�ل لل]ائع��، ف
ق ذلG،  تق�!L اال  ص ![ل
ن الش�ا ی*
قع    ه
ف*(م +ف�5ة اش�ا
*ه لل]ائع�� في 6ل مZان ی6ل ال�بی�61  ح�m مع%(ات �*��  �و * L  االن%�ل. م�ار6ة ف�ه  
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�  +!��م  ال��� م'1ول�ة 6ل م1م�،  ب�)ا ال*���� ه
 خ�مة و *'في  'Xة  عاٍل م� ال
م'1   اه@ ال*����.  في  م*�[�  انه  ال1ماالولى    ول*هاألم�.  6ل  اع�اد  ل)� هي  لق�ام  � 

  ال*����. +عل 
  

    كلات ی
نان�ة مع�)ة 
 ________________________________________________  

هي  ، و ال%@رال>الث 6لات تاتي م� ذات    � او عله.��لل  ثالث 6لات ی
نان�ة ت'*��م
  . "ن%ل�(�ة "م���اال في م[�ر 6ل*)ا 

  
"Euaggelizo "   سع��ة. تع)ي اعالن اخ�ار سارة او +��� ت��� الى ال��مة و  

و ه@  ���ال خ�مة  الى  ت���  ال5لة  ال%�ی�تُ ه  العه�  في  ع�ی�ة  م�ات  
f   ،'*��م *Xوت
 .���  اشارة ل��مة !'
ع 6

  
اْلx�ِ3ِgَ>ْ4ُ "  18:  4ل
قا   َألْشِفَي  َأْرَسَلِ<ي  اْل3َ4َاِك�َ�   �َ ألَُ�@ِّ َمqَ3َِ<ي  َألنَُّه  َعَليَّ  ال�َّبِّ  «ُروُح 

�َِّة"  ِّ�qُِق�َ� ِفي اْلqِ3َ>ْ4ُِ�اِإلْ�َالِق وِلْلُع4ِْي ِ�اْلَ=َ�ِ� َوُأْرِسَل اْل �َ�  اْلُقُل�ِب ألَُناِدxَ ِلْل4َْأُس�ِر
  

اَم  " 91: 1ل
قا  َ�َك ِبَهَ\ا. ال�ب َفَأَجاَب اْل4ََالُك: «َأَنا ِجْ=َ�اِئ�ُل اْلَ�اِقُف ُق�َّ   َوُأْرِسْلُ| ُألَكل4ََِّ} َوُأَ�@ِّ
ِل�4ِmَِع   "  10:  2ل
قا   �ُن gُQَ َعِ��ٍ�  ِ�َفَ�ٍح  ُ�ُكْ�  ُأَ�@ِّ َأَنا  َفَها  َتَ.اُف�ا.  «َال  اْل4ََالُك:  َلُهُ�  َفَقاَل 

ْعِ/:"    ال@َّ
  

ُ�ُهْ�."  " 18: 3ل
قا  ِّ@=َ�ْعَ/ َوُ   َوuَِأْشَ�اَء ُأَخَ� َ�ِ��َ�ٍة َ�اَن Qَِعُ~ ال@َّ
  

ِ��َ� " 4: 8اعال ال�سل �ا َجاُل�ا ُمَ=@ِّGَُّG@َِل4َِة."َفالَِّ\یَ� َتgَِ�اْل  
  

ال�سل   �ِت "  12:  8اعال gُ4َ�َِل ِة  َّ�Gَ.ْ4ُاْل ِ�اْألُُم�ِر   �ُ ُیَ=@ِّ  �َوُهَ ِف�ُل=َُّ�  ُق�ا  َص�َّ َل4َّا   �ْgَِوَل
3ُ�َع اْل�3ِ4َِح اْع4َGَُ�وا ِرَجاًال َوِن3َاءً  ال�ب Qَ �ِاْسuَِو ".  

َ�ُه ِب3ُ�َ�َع."  " 35: 8اعال ال�سل    َفاْبGََ�َأ ِف�ُل=ُُّ� ِمْ� َهَ\ا اْلGَgِاِب ُیَ=@ِّ

Euaggelizo - ال��مة  

  ع� !'
ع

  ع� +�aس و�
ح)ا

  ع� ف�ل��# 

  ع� ال1م)�� االوائل  

  ع� ی
ح)ا الع�ان

  ع� الالئ5ة 
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َ�ا   "  25:  8اعال ال�سل   َّ@uَل4ََّا ِ�َ{ِل4َِة ال�َّبِّ َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِل�َ� َوgَُث�َّ ِإنَُّه4َا َ�ْعَ� َما َشِهَ�ا َوَت

 َ��ِّ�اِمِ�   ." ُق�tً َ�ِ��َ�ًة ِلل3َّ
  

ُ�ُكْ� ِ�اْل4َْ�ِعِ� الَِّ\x َصاَر ِآلَ�اِئَ<ا"  " 32:  13اعال ال�سل    َوَنqُْ� ُنَ=@ِّ
َقاُن�ِن   "  16:  610
رن>
س    2 ِفي  ِة  اْل4َُع�َّ ِ�اُألُم�ِر   �َ.ِGَِلَ<ْف َال  َوَراَءُكْ�.  َما  ِإَلى   �َ ِلُ<َ=@ِّ

  َغْ�ِ�َنا."
3Qِ  "  8:  3اف'#   اْلِق�ِّ َأَنا َأْصَغَ� َج�4ِِع  َبْ�َ� اُألَمِ�  ِلي   �َ ُأَ�@ِّ َأْن  َهِ\ِه ال<ِّْع4َُة،   |ْ�َVِأُْع �َ�

  ِ�ِغَ<ى اْل�3ِ4َِح الَِّ\x َال Gَ3ْQُْقَ�ى،"
  

َأْقَ�اَم  "  15:  10  روم�ة َأْج4ََل  «َما  �ٌب: Gُgَْم  �ُهَ 4َ�َا  ُیْ�َسُل�ا؟  َلْ�  ِإْن  gْQَِ�ُزوَن  َوَ�ْ�َف 
ِ��َ� ِ�اْلَ.ْ�َ�اِت»."  َالِم اْل4َُ=@ِّ ِ��َ� ِ�ال3َّ   اْل4َُ=@ِّ

 
"Euaggelion ُع)ي االن%�ل او ال�سالة ال%��ة.��� الى ال�سالة وتُ " ت  
ال�ها ر  ا�)اك اش�اء 6>��ة ق� !ها ال���. ب�)ا هلها 6لة وصف�ة لل�سالة ال*ي !'ان

أنها   الخ�ار    ،'ارةالخ�ار  الاعلى  ت'*عل  ال5لة خ[�ً[ا  ال'�ح  ه@ه  
ع '! ان%�ل 
  ال'ارة.  

  
ُث�َّ   "  14:  24م*ى   اُألَمِ�.  ِل�4ِmَِع  َشَهاَدًة  اْل3ْ4َُ{�َنِة  َهِ\ِه ِفي ُ�لِّ  �ِت gُاْل4ََل ِبِ=َ@اَرِة  َوُ�gَْ�ُز 
  اْلGَ>ْ4َُهى."Qَْأِتي 

  
َ� ِ�َفَ�ٍح   "  24:  20اعال ال�سل   َوَلgِ<َِّ<ي َل3ُْ| َأْح3ِGَُ/ ِلَ@ْيٍء َوَال َنْف3ِي َث�4َِ<ٌة ِعْ<x�ِ َحGَّى ُأَت4ِّ

3ُ�َع َألْشَهَ� ِبِ=َ@اَرِة ِنْع4َِة Qَ ِّي َأَخْ\ُتَها ِمَ� ال�َّبGَِّال�ب َسْعِ�ي َواْلِ.ْ�َمَة ال".  
  

ِلْلَ.َالِص ِلgُلِّ َمْ� ُیْ�ِمُ�:   ال�بألَنِّي َل3ُْ| َأْسqِGَي ِ�ِإْن�mِِل اْل�3ِ4َِح َألنَُّه ُق�َُّة   "  16:  1  روم�ة
".   ِلْلَ�ُه�ِدxِّ َأوًَّال ُث�َّ ِلْلُ��َناِنيِّ

  

  ع� ج�ع ال1م)��

  ع� ب
ل#

Euaggelion - ال�سالة  

  ان%�ل الل5
ت 

  ال�ب ان%�ل نعة 

  ال�ب ان%�ل ق
ة 

ص   ان%�ل ال�ال
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َ�ِل4ََة   "  13:  1اف'#    �ْGَُس4ِْع ِإْذ   ،�ْGَُأْن َأ�Qًْا  ِف�ِه   x\َِِّف�ِه ال  x\َِّال َخَالِصُ{ُ�،  ِإْن�mَِل   ، ِّsqَاْل
وِس،"    َأ�Qًْا ِإْذ آَمْ<Gُْ� ُخGُ4ْGِْ� ِبُ�وِح اْل4َْ�ِعِ� اْلُق�ُّ

  
“Euaggelistes”  ع)ي تُ ���. و ت��� الى ال ���  االخ�ار ال'ارة. +م�سل   او ال

و  ال���  ت[ف  ال5لة  اف'#  م���.  ت*�جL    عادةه@ه  في  اس*��امها  الى  +االضافة 
ال�ا+ع ل*[ف   ال��مة ال�#واح�ة م�  االصXاح  ا  ،م
اه�  ا!ً]أ  U ل
صف  س*��مانها 


ثاوس "اعل عل ال���""ال���" و  ل�ي�ف  . ا!ً]ا في تعل�ات ب
ل# ل*�
َأْنِ=َ�اءَ  "   11:  4اف'#    rََواْلَ=ْع ُرُسًال،  �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �ِ��َ�،  َوُهَ ُمَ=@ِّ  rََواْلَ=ْع  ،

  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�،" 
ُث�َّ َخَ�ْجَ<ا ِفي اْلَغِ� َنqُْ� ُرَفَقاَء ُب�ُلَ� َوِجْ¡َ<ا ِإَلى َقْ�َ�ِ��ََّة َفَ�َخْلَ<ا َبْ�َ|   "  8:  21اعال ال�سل  

ِ� ِإْذ َ�اَن َواِح�ًا ِمَ�  ْ=َعِة َوَأَق4َْ<ا ِعْ<َ�ُه." ِف�ُل=َُّ� اْل4َُ=@ِّ   ال3َّ

ثاوس    2ِ�.   5:  4ت� "َوَأمَّا َأْنَ| َفاْصُح ِفي ُ�لِّ َشْيٍء. اْح4ِGَِل اْل4ََ@قَّاِت. اْع4َْل َع4ََل اْل4َُ=@ِّ

 "".{َGَِخْ�َم �ْ   َت4ِّ
  

���  خ�مة !'
ع، ال
 _______________________________________________  

  . اشع�اء ال)�يع)ها ت)�أ ق�  6ا خ�مة !'
ع 6�سل 
َ� اْل3َ4َاِك�َ� َأْرَسَلِ<ي َألْعِ�َ/  "  1:  61اشع�اء   �ِِّ� ال�َّبِّ َعَليَّ َألنَّ ال�َّبَّ َمqَ3َِ<ي ألَُ�@ِّ ُروُح ال3َّ

  ُمْ<x�ِ3ِgَ اْلَقْلِ/ ألَُناِدxَ ِلْل3ْ4َِ=�ِّ�َ� ِ�اْلِعsِGْ َوِلْل4َْأُس�ِر�َ� ِ�اِإلْ�َالِق.""
  

aق  ��أ خ�م*ه االرض�ة. ی ب�)ا 6ان)اص�ة ع الع في م%!'
ع ق�أ ه@ا ال
َألْشِفَي  "  19  -18:  4ل
قا   َأْرَسَلِ<ي  اْل3َ4َاِك�َ�   �َ ألَُ�@ِّ َمqَ3َِ<ي  َألنَُّه  َعَليَّ  ال�َّبِّ  «ُروُح 

 x�ِ3ِgَ>ْ4َُّةِ   اْل� ِّ�qُِق�َ� ِفي اْلqِ3َ>ْ4ُِ�اِإلْ�َالِق وِلْلُع4ِْي ِ�اْلَ=َ�ِ� َوُأْرِسَل اْل �َ� اْلُقُل�ِب ألَُناِدxَ ِلْل4َْأُس�ِر
  َوَأْكِ�َز 3َ�َِ<ِة ال�َّبِّ اْل4َْقُ=�َلِة»."


اه�، ه)اك سU اش�اء تح'� ه@ه ال� )�  بها خ�مة !'
ع 6���.  ت
 34اك��  G=@�� �االن�mل للال •
 <�3gة عالج القل�ب ال4 •
�ر�� �اال�الق اس4للال4<اداة  • 

uaggelistes  - سل�  ال

  اشع�اء �
ء ت)

  تاك�� !'
ع 

�(ات ال'*ة   ال
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 ل�=��وا لع�4انشفاء ا •
�ة للq3>4ق  •�qال �� 
 الG=@�� ان ال3<ة مق=�لة م� ال�ب •

الق�
لة م� ال�
u�ل" و   ("ال')ة  الى "س)ة  ال@ال�ب" ت���   Uق
الع��� ال ف�ه 6ان 6ل   f
  ) وا*�Xر � ی�ن
 �یوال

  
6ا ت)�أ اشع�اء ال)�ي. على م�ار ان%�ل  ���  ل
قا، ن�� !'
ع !XقW خ�م*ه 6

�ِت   "  43:  4ل
قا  gًُا 4َ�َِل�Qْاْل4ُُ�َن اُألَخَ� َأ �َ َألنِّي    ال�بَفَقاَل َلُهْ�: «ِإنَُّه َیْ<َ=ِغي ِلي َأْن ُأَ�@ِّ
  " ِلَهَ\ا َقْ� ُأْرِسْلُ|».

3ُ�ُع: «اْذَهَ=ا  " 22: 7ل
قا Qَ 4َا: ِإنَّ اْلُع4َْي ُیْ=ِ�ُ�وَن  َفَأَجاَبGُ4َا َوَس4ِْعGَُح<َّا 4َ�ِا َرَأْی�َوَأْخِ=َ�ا ُی
ُ�وَن." �َّ 4َ3ْQَُع�َن َواْل4َْ�َتى Qَُق�ُم�َن َواْل3َ4َاِك�َ� ُیَ=@َّ �َن َواْلُ=ْ�َص VَQُهَُّ�وَن َوال�ُّ@ُ4ْQَ َواْلُعْ�َج  

�ِت  َوَعَلى َأَثِ� َذِلَ} َ�اَن �3ِQَُ�   "   1:  8ل
قا  gُ4َ�َِل �ُ ِّ@=َ�َوَمَعُه   ال�ب ِفي َمِ�یَ<ٍة َوَقْ�َ�ٍة gْQَِ�ُز َوُ
  اِالْثَ<ا َعَ@َ�." 

ُ� َوَقَف ُرَؤَساُء  "  1:   20ل
قا   ِّ@=َ�ْعَ/ ِفي اْلَهgَ�ِْل َوُ َوِفي َأَحِ� ِتْلَ} اَألQَّاِم ِإْذ َ�اَن Qَُعلُِّ� ال@َّ
ُ��ِخ" اْلgََهَ<ِة    َواْلGَgََ=ُة َمَع ال@ُّ

  

ذ م� خالل ا  ج ل��مة ال��� ال�
م. ل5*اب الق�س ن�� خ�مة !'
ع 6)

ِبِ=َ@اَرِة   "  35:  9مGى   َوَ�gِْ�ُز  َمmَاِمِعَها  ِفي  Qَُعلُِّ�   t�ََواْلُق ُ�لََّها  اْل4ُُ�َن  �ُف VُQَ 3ُ�ُع Qَ َوَ�اَن 
�ِت َوَ�ْ@ِفي ُ�لَّ َمَ�ٍض gُْع/ِ اْل4ََل   ." َوُ�لَّ ُضْعٍف ِفي ال@َّ

�ُّ 4َ3ْQَُع�َن َواْل4َْ�َتى   "  5:  11م*ى   �َن َواْلُ=ْ�ُص VَQُهَُّ�وَن َوال�ُّ@ُ4ْQَ َاْلُع4ُْي ُیْ=ِ�ُ�وَن َواْلُعْ�ُج
ُ�وَن.   " Qَُق�ُم�َن َواْل3َ4َاِك�ُ� ُیَ=@َّ

  
  ل5)�'*ه ال�
م. هه�ف و  ال�ب ل��aال��� مهة جً�ا  خ�مة

  
���  دع
ة ال

 _______________________________________________  
���  . ال�ب��مات ال�'ة االخ��، !%� ان ی*لقى دع
ة م�Xدة م� ال، 6ال

���
ع، ال'!  


ذج
ع 6)'!  

  دع
ة خاصة
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خ االخ��� ��
 الن��اء وال�سل و مة ال)�
�ة لال م� ق�ل ال��  ها�� كأتی*L  ه@ه ال�ع
ة س
ف  
ا!ادf  م� خالل   اعةجوضع   L*ی ال��مة  م
اه�  ق�ل ج'� بها  ف  اع*� اال  ال��
خ.  م� 

  ال'�ح.
���
 م� ق�ل ال1م)�� في ال5)�'ع*�ف +ه  !%� ان !ُ   الX(ل�ة. !%�  على ه@ا الXة ال

  Lمالً�ا و��ع Lده  ان ُی�ع
، !%� عل�ه ان ال�ب+ال[الة م� ق�ل ال5)�'ة الXل�ة. 6ا !ق
  �سل الى م)اWb م� ق�ل ال5)�'ة. یُ 
  

  ان !عل
ا عل ال���  ، على 6ل ال1م)��ال���غL م� ان ه)اك م
ه�ة خ�مة 6على ال� 
   ثاوس. 
 كا ارش� ب
ل# ت�


ثاوس    2َأْنَ|   "  5:  4ت� َع4ََل  َوَأمَّا  اْع4َْل  اْل4ََ@قَّاِت.  اْح4ِGَِل  َشْيٍء.  ُ�لِّ  ِفي  َفاْصُح 
 ".{َGَِخْ�َم �ْ ِ�. َت4ِّ   اْل4َُ=@ِّ


ن شZ! !%� ان �هً�ااكل م1م .  
ال�سل    ِلي  "   8:  1اعال  �ُن�َن gَُوَت  �ْgُ�َْعَل اْلُقُ�ُس  وُح  ال�ُّ َحلَّ  َمGَى  ُق�ًَّة  َسGََ<اُل�َن   �ْgَُّ>gَِل

اِمَ�ِة َوِ¤َلى َأْقَ�ى اَألْرِض»."ُشُه�دًا ِفي أُ    وُرَشِل�َ� َوِفي ُ�لِّ اْلَ�ُه�ِدQَِّة َوال3َّ

ن
ا �6ازة،  Z! ال1م)�� !%� ان  ال�غL م� 6ل  لل�5ازة    ال���على  ل�!ه م'Xة م�(ة 


ن ماه� في خ�مة ه@ه ال)aقة. و Z'! ال*اليu  
  

    م>ال ف�ل�#
  في العه� ال%�ی�.���  لف�ل�# م>ال ل

َفَ�َخْلَ<ا  "  8:  21اعال ال�سل   َقْ�َ�ِ��ََّة  ِإَلى  َوِجْ¡َ<ا  ُب�ُلَ�  َنqُْ� ُرَفَقاَء  اْلَغِ�  ُث�َّ َخَ�ْجَ<ا ِفي 
ْ=َعِة َوَأَق4َْ<ا ِعْ<َ�ُه." ِ� ِإْذ َ�اَن َواِح�ًا ِمَ� ال3َّ   َبْ�َ| ِف�ُل=َُّ� اْل4َُ=@ِّ


 اع�اد في ح�اة    ه)اك وقUكان  
 الى العل�ة ال5املة لa�! خ�مة    ةه�ف�ل�# ق�ل ان
���ال  .  
  

اْلُ��َناِن�ِّ�َ�   "   6  -1:  6اعال ال�سل   َتَ\مٌُّ� ِمَ�  َتgَاَثَ� الGََّالِم�ُ\ َحَ�َث  ِإْذ  ِتْلَ} اَألQَّاِم  َوِفي 
 ُج4ُْه�َر َعَلى اْلِعْ=َ�اِن�ِّ�َ� َأنَّ َأَراِمَلُهْ� ُ��َّ Qُْغَفُل َعْ<ُه�َّ ِفي اْلِ.ْ�َمِة اْلَ�ْ�ِم�َِّة. َفَ�َعا اِالْثَ<ا َعَ@�َ 

َوَقاُل�ا: « َ�ِل4ََة  الGََّالِم�ِ\   �ُqَْن َنGُْ�َك  َأْن  َأیَُّها اِإلْخَ�ُة   ال�ب َال ُیْ�ِضي  �ا =ُ.ِGََفاْن َوَنْ.ِ�َم َمَ�اِئَ�. 
َهِ\ِه  َعَلى  َفُ<ِق�4َُهْ�  َوِحْ{4ٍَة  اْلُقُ�ِس  وِح  ال�ُّ ِمَ�   �َ� ِّ�َوَم4ُْل َلُهْ�  َمْ@ُه�دًا   �ْgُ>ِْم ِرَجاٍل  َسْ=َعَة 

  دع
ة لل1م)��

  اوًأل شاس
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َف<ُ   �ُqَْن َوَأمَّا  ُ�لِّ اْلqَاَجِة.  َأَماَم  اْلَقْ�ُل  َهَ\ا   �َ3ُqََف اْلgَِل4َِة».  َوِخْ�َمِة  َالِة  ال�َّ َعَلى   /ُlِا�
َوuُُ�وُخ�ُرَس  َوِف�ُل=َُّ�  اْلُقُ�ِس  وِح  َوال�ُّ اِإل4َQاِن  ِمَ�  َم4ُْلّ�ًا  َرُجًال  اْسGَِفاُن�َس  َفاْخGَاُروا  اْل4ْmُُه�ِر 

َونِ  َوuَْ�ِم�َ<اَس  َوِت�4ُ�َن  َفَ�لُّ�ا  َوِن�َ{اُن�َر  ال�ُُّسِل  َأَماَم  َأَقاُم�ُهْ�  َالَِّ\یَ�  َأْنVَاِكّ�ًا.  َدِخ�ًال  �ُق�َالُوَس 
".xَاِدQَا َعَلْ�ِهِ� اَأل�  َوَوَضُع

 العل في ه@ااع�اده ق�ل ان ی��أ  �اة ف�ل�# و م� ه@ه الفق�ة ن�� اش�اء م*ع�دة ع� ح

 ال  خ�م*ه.  ةه� %ال ل
  

  . 6)�'*هق�[��ة اص�UX 6)�'ة  ورشل�L. الحًقا Z)�'*ه الXل�ة في ا+ مل*(ًماف�ل�#  كان
  

  ش�[�ة. ن(اهة و  6)�'*ه �6جل ذافي  ق�ادةلث�U نف'ه لاف�ل�# ق� 
  

  ليء +ال�وح. *كان رجل دائًا م
  

ة ال�61ةZXكان رجل ال  
  

الX*اج��.   الح*�اج   ��%*'! ال*ي  
ف aع قل�  ل�!ه  ال�ادم.  قل�  ل�!ه  رجل كان  6ان 
  م*
اضع، !��م االخ��� +ارادته. 

 
  ث�U نف'ه اوًال �6اس في 6)�'*ه الXل�ة. أق�ل ان ی��أ ف�ل�# !��م Z6ارز، 

  

ع ل'لaة ال��
خ اوًأل. ال'لaان ع�� الال*عامل مع ف�ل�# تعلL 6�ف�ة [�  

  
  في 6)�'*ه الXل�ة. م� ال��
خ ف�ل�# 6ان ل�!ه ال�عL ال�وحي 

ال�سل   َ�ِل4ََة  "  14:  8اعال  َقِ=َلْ|  َقْ�  اِمَ�َة  ال3َّ َأنَّ  ُأوُرَشِل�َ�  ِفي  الَِّ\یَ�  ال�ُُّسُل  َس4َِع  َوَل4َّا 
�َح<َّا"  ال�ب �  َأْرَسُل�ا ِإَلْ�ِهْ� Vْ�ُُ�َس َوُ

  

  مل*(م

  ال'عة ال%��ة 

  م*لء +ال�وح 

ة م�61ة Zح  

  خ�مة م>�*ة 

  خ]
ع لل'لaة 

  م
صى +ه م� ق�ل ال��
خ 

  ب�أ مع االضaهاد 

  قل� ال�ادم 
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  . االضaهاد ال@f ح�ثدعي ‘ل�ها +الق
ة ن*�%ة ل��مة ال*ي ف�ل�# ت�Xك ل
َعَلى  َوَ�اَن   "  1:  8اعال   َعِ��ٌ�  اْضVَِهاٌد  اْلَ�ْ�ِم  َذِلَ}  ِفي  َوَحَ�َث  ِ�َقGِْلِه.  َراِض�ًا  َشاُوُل 

اِمَ�ِة َما َعَ�ا ال�ُُّسلَ    ." اْلgَِ<�3َِة الGَِّي ِفي ُأوُرَشِل�َ� َفG@َGَََّ| اْل�4ِmَُع ِفي ُ�َ�ِر اْلَ�ُه�ِدQَِّة َوال3َّ
ِمَ�  َفالَِّ\یَ�   "   5  -4:  8اعال   َمِ�یَ<ٍة  ِإَلى  ِف�ُل=ُُّ�  َفاْنqََ�َر  ِ�اْلgَِل4َِة.   �َ��ِ ُمَ=@ِّ َجاُل�ا  �ا GَُّG@ََت

اِمَ�ِة َوَ�اَن gْQَِ�ُز َلُهْ� ِ�اْل�3ِ4َِح."    ال3َّ
 

���رسالة ال  
 _______________________________________________  

مZان  ال 6ل  ال'�ح.  
ع '! ان%�ل  وهي  اساس�ة،  واح�ة  ب�سالة  !�Zز   ���ال�ه   ذه� 

ع ال'�ح.6ان !عل� ف�ل�# Z6ارز، '!  

اِمَ�ِة َوَ�اَن gْQَِ�ُز َلُهْ� ِ�اْل�3ِ4َِح." " 5: 8اعال ال�سل    َفاْنqََ�َر ِف�ُل=ُُّ� ِإَلى َمِ�یَ<ٍة ِمَ� ال3َّ
ال�سل   �ِت  "   12:  8اعال gُ4َ�َِل ِة  َّ�Gَ.ْ4ُاْل ِ�اْألُُم�ِر   �ُ ُیَ=@ِّ  �َوُهَ ِف�ُل=َُّ�  ُق�ا  َل4َّا َص�َّ  �ْgَِوَل

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح اْع4َGَُ�وا ِرَجاًال َوِن3َاًء."  ال�ب Qَ �ِاْسuَِو  
َ�هُ  " 35: 8اعال ال�ل#     ِب3ُ�َ�َع." َفاْبGََ�َأ ِف�ُل=ُُّ� ِمْ� َهَ\ا اْلGَgِاِب ُیَ=@ِّ
ُ� َج�4َِع   "  40:  8اعال ال�سل   َوَأمَّا ِف�ُل=ُُّ� َفُ�ِجَ� ِفي َأْشُ�وَد. َوuَْ�َ<4َا ُهَ� ُمGَmْاٌز َ�اَن ُیَ=@ِّ

  ."اْل4ُُ�ِن َحGَّى َجاَء ِإَلى َقْ�َ�ِ��َّةَ 
  

  f
*Xت ال��� س
ف  تع��رسالة  ق�ل
ا  ال@ه1الء    على  L*�6 ی�  الاء  في  ال'�ح 
  .شهادة على ا!انهL في !'
ع ال'�حو 

ال�سل   �ِت  "   12:  8اعال gُ4َ�َِل ِة  َّ�Gَ.ْ4ُاْل ِ�اْألُُم�ِر   �ُ ُیَ=@ِّ  �َوُهَ ِف�ُل=َُّ�  ُق�ا  َل4َّا َص�َّ  �ْgَِوَل
3ُ�َع اْل�3ِ4َِح اْع4َGَُ�وا ِرَجاًال َوِن3َاًء."  ال�ب Qَ �ِاْسuَِو  

ال�سل   :  "   36:  8اعال  اْلَ.ِ�يُّ َفَقاَل  َماٍء  َعَلى  َأْقَ=َال   sِ��َِّVال ِفي  َساِئَ�اِن  ُه4َا  َوِف�4َا 
  «ُهَ�َذا َماٌء. َماَذا 4ْQََ<ُع َأْن أَْع4ِGََ�؟»" 

  
 1ال ان   Lن*عل ال'ام�ة،  في  ف�ل�#  ت%�uة  !X*امع��  ال  ال%�د  ف
ًرا )��   ��ال*ع ج
ن 


د!ة +ال�وح الق�س.ول5) +الاء فق�،  هX! L*اج
ن ا!ً]ا ان !ق�ل
ا الع

  ال*ع�� +الاء  

 ��  +ال�وح الق�س ال*ع
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اِمَ�َة َقْ� َقِ=َلْ| َ�ِل4ََة  17 -14: 8اعال ال�سل  َوَل4َّا َس4َِع ال�ُُّسُل الَِّ\یَ� ِفي ُأوُرَشِل�َ� َأنَّ ال3َّ
وَح اْلُق�ُ   ال�ب  �َح<َّا اللََّ\ْیِ� َل4َّا َنnََال َصلََّ�ا َألْجِلِهْ� ِلgَْي Qَْقَ=ُل�ا ال�ُّ�َس َألنَُّه  َأْرَسُل�ا ِإَلْ�ِهْ� Vْ�ُُ�َس َوُ

3ُ�َع.  ِح�َ<ِ¡ٍ\   -لَّ َ�ْعُ� َعَلى َأَحٍ� ِمْ<ُهْ�  َلْ� gُQَْ� َقْ� حَ Qَ ِّ4ِِ�یَ� ِ�اْسِ� ال�َّبGَا ُمْع�َغْ�َ� َأنَُّهْ� َ�اُن
وَح اْلُقُ�َس."   َوَضَعا اَألQَاِدxَ َعَلْ�ِهْ� َفَقِ=ُل�ا ال�ُّ


د!ة  ال�وح الق�س، س
ف !ق�ل
ن ا!ً]ا الق
ة ع)�ما ه1الء ال1م)�� ال%�د !ق�ل
ن مع
 
Z�ًدال
ع
ا +ه.  على وص
للXفا¨ ل فعال�� ن
ا شه'! Lل �االن%�ل لل@ی  

�ُن�َن ِلي ُشُه�دًا ِفي  "  8:  1اعال  gَُوَت �ْgُ�ْوُح اْلُقُ�ُس َعَل َلgَُّ>gِْ� َسGََ<اُل�َن ُق�ًَّة َمGَى َحلَّ ال�ُّ
اِمَ�ِة َوِ¤َلى    َأْقَ�ى اَألْرِض»."ُأوُرَشِل�َ� َوِفي ُ�لِّ اْلَ�ُه�ِدQَِّة َوال3َّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اس:لة لل�اجعة 
 _______________________________________________  

 ؟ 4=@� ما هي خ�مة ال  .1
 

 ؟ م�م�  �ل ح�اةالGي على ال�ع�ة لل�gازة 4=@� ع� خ�مة الت.Gلف ك�ف  .2
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� د و صف اع�ا .3Vت�ن�اها في ح�اة ال�4م� ق=ل ع4له  mQ/ أن  � ال@.��ة الGي  
  ؟ 4=@�ك

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الف[ل ال>ام� 
���  (تا+ع)   خ�مة ال

  
ِ��َ�،   "   11:  4اف'#   �ُن�ا ُرُسًال، َواْلَ=ْعrَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ ُمَ=@ِّgُQَ َأْن rَى اْلَ=ْعVَأَْع �َوُهَ

  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�،" 
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اْلَغِ�   "  8:  21اعال ال�سل   َفَ�َخْلَ<ا ُث�َّ َخَ�ْجَ<ا ِفي  َقْ�َ�ِ��ََّة  ِإَلى  َوِجْ¡َ<ا  ُب�ُلَ�  َنqُْ� ُرَفَقاَء 
ْ=َعِة َوَأَق4َْ<ا ِعْ<َ�ُه." ِ� ِإْذ َ�اَن َواِح�ًا ِمَ� ال3َّ   َبْ�َ| ِف�ُل=َُّ� اْل4َُ=@ِّ


ثاوس    2َع4َلَ  "  5:  4ت� اْع4َْل  اْل4ََ@قَّاِت.  اْح4ِGَِل  َشْيٍء.  ُ�لِّ  ِفي  َفاْصُح  َأْنَ|    َوَأمَّا 
 ".{َGَِخْ�َم �ْ ِ�. َت4ِّ   اْل4َُ=@ِّ

  
  


ذ  ج لل*���� ال%اه��f ن
 _______________________________________________  


ذجخ�مة ف�ل�# في ال'ام�ة   . لل*���� ال%اه��f  ن
  .مأم
ر�ة !'
ع الع;ىي ه
 م>ال ع� تXق�W  اآلت

ال�سل   َلُهْ�  "  8  -5:  8اعال  gْQَِ�ُز  َوَ�اَن  اِمَ�ِة  ال3َّ ِمَ�  َمِ�یَ<ٍة  ِإَلى  ِف�ُل=ُُّ�  َفاْنqََ�َر 
4ُ�ُع Qُْ�ُغ�َن ِبَ<ْفٍ� َواِحَ�ٍة ِإَلى َما Qَُق�ُلُه ِف�ُل=ُُّ� ِعْ<َ� اْس4َGِاِعِهْ� َوَنَ�ِ�هِ mُِ�اْل�3ِ4َِح. َوَ�اَن اْل  �ُ

َ� الَِّ\یَ� ِبِهْ� َأْرَواٌح َن3َmٌِة َ�اَنْ| َتْ.ُ�ُج َصاِرَخًة ِ�َ�ْ�ٍت اآلQَاِت الGَِّي َصَ<َعَها َألنَّ َ�ِ��ِ��َ� مِ 
  " َف5َاَن َفَ�ٌح َعِ;�Lٌ ِفي ِتْلGَ اْلَِ�یَ)ِة.َعِ��ٍ� َوَ�ِ��ُ�وَن ِمَ� اْل4َْفُل�ِج�َ� َواْلُعْ�ِج ُشُف�ا. 

مع) 6ان  ال'ام�ة،  الى  ف�ل�#  ذه�  الق�س.  �ما  ال�وح  م�  حاص�.   ال��� قاد   
ه
 f@ل ال
]X
ع. زرعهف�ل�'ي ح[� ال'!  

  
ِلْلَ.ِل�َقِة   "  18  -15:  16م�ق#   ِ�اِإلْن�mِِل  َواْكِ�ُزوا  َأْج4ََع  اْلَعاَلِ�  ِإَلى  َلُهُ�: «اْذَهُ=�ا  َوَقاَل 

Qُْ.ِ�ُج�َن   اْل4ُْ�ِمِ<�َ�:  َتGَْ=ُع  َوَهِ\ِه اآلQَاُت  ُیَ�ْن.  ُیْ�ِمْ�  َلْ�  َوَمْ�  َخَلَ�   �َ4َGََواْع آَمَ�  َمْ�  ُكلَِّها. 
َ�اِ��َ� ِ�اْس4ِي َوَ�gَGَل4َُّ�نَ  �ا َشْ�¡ًا ُمG�4ًِا َال Qَُ��ُُّهْ�    ال@َّuُ�َِن َح�َّاٍت َوِ¤ْن َش�ِ�َأْل3َِ<ٍة َجِ�یَ�ٍة. 4ِqْQَُل

 َوَ�َ�ُع�َن َأْیِ�َیُهْ� َعَلى اْل4َْ�َضى َفَ�ْ=َ�ُأوَن»." 
bاش�ة ع)�ما ذه� الى ال'ام�ة،  اع ف�ل�#  ا�ت�i UXوف  وهي مZان  6لات !'
ع ال
  ی�غ� في ال@هاب ال�ه. �a�ع�ة ال��� ال�ه
دf ال ال

�ُن�َن ِلي ُشُه�دًا ِفي  "  8:  1اعال  gَُوَت �ْgُ�ْوُح اْلُقُ�ُس َعَل َلgَُّ>gِْ� َسGََ<اُل�َن ُق�ًَّة َمGَى َحلَّ ال�ُّ
اِمَ�ِة َوِ¤َلى َأْقَ�ى اَألْرضِ    »."ُأوُرَشِل�َ� َوِفي ُ�لِّ اْلَ�ُه�ِدQَِّة َوال3َّ

ع)�ما   
ع '! 6لات  ف�ل�#  و اال ++��  اbاع  بت�عن%�ل  وع�  ق�  ال*ي  الع%(ات  ها *ه 

ع.'!  

الأم
ر�ة   W�قXت
  الع;ى
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4ُ�ُع Qُْ�ُغ�َن ِبَ<ْفٍ� َواِحَ�ٍة ِإَلى َما Qَُق�ُلُه ِف�ُل=ُُّ� ِعْ<َ�   "  7  -6:  8اعال ال�سل  mَُوَ�اَن اْل
ِبِهْ�   الَِّ\یَ�  ِمَ�   �َ��ِ��ِ�َ َألنَّ  َصَ<َعَه  الGَِّي  اآلQَاِت  َوَنَ�ِ�ِهُ�  َ�اَنْ| اْس4َGِاِعِهْ�  َن3َmٌِة  َأْرَواٌح 

  ."َتْ.ُ�ُج َصاِرَخًة ِ�َ�ْ�ٍت َعِ��ٍ� َوَ�ِ��ُ�وَن ِمَ� اْل4َْفُل�ِج�َ� َواْلُعْ�ِج ُشُف�ا
  W�قXالم�ق# وصف ب�ا!ة ت  الى ال'اوات.ف
ًرا +ع� صع
د !'
ع لع;ى ة ا
ر�مأ

 َوال�َّبُّ Qَْع4َُل َمَعُهْ� َوُ�َ�=ُِّ| اْلgََالَم َوَأمَّا ُهْ� َفَ.َ�ُج�ا َوَ�َ�ُزوا ِفي ُ�لِّ َمgَانٍ  "  20: 16م�ق#  
  ِ�اآلQَاِت الGَّاِ�َعِة. آِم�َ�." 

  الع%(ات.ال@f �6ز +ه ف�ل�# الن ال5لة ت>�*U +شع� ال'ام�ة ق�ل االن%�ل 
  

لU ال5)�'ة ال
ص
ل الى  س)
ات حاو �. لع�ة  فقالع%(�ة    لفعالة حًقأ هي ال�5ازةال�5ازة ا
واسال��   +�aق  +االن%�ل   Lان  العال ت
قع  ب�ون  +الع%ائ� س�  ال�بتقل��!ة  6المه   U�<

واشZاالً الع%(ات.  و  �bًقا  اس*��م)ا  6>�ً�ةلق�  ول5�  ول5�جً�ا       �
ال*ق ص
رة   ل�ی)ا 
  ق
تها. ��)�5 م

ثاوس  2َتَها. َفَأْعِ�ْض َعْ� َه�َُالِء."َلُهْ� ُص�َرُة الGَّْقَ�t  " 5:  3ت� َّ�  َوَلgِ<َُّهْ� ُمْ<gُِ�وَن ُق
عل����  ال !X[ه  !%�  علأن  وع%ائ� ل  ع;�ة  مع%(ات  مع  ال��مة  م'Xة  ى 

ال)اس تي  س
ف !أ  ةع%(ات ال�فاء ال5>�� 6المه +   ال�ب ومع%(ات شفاء. 6ل وقU ی�61  
  ل�'
ع.

  
  .ال�5ازة الع%(�ةف +'�� النU +اال أنها ق�  اعال ال�سلصفU في ال5)�'ة وُ 

ُتt�َmْ    "43:  2اعال ال�سل   َ�ِ��َ�ٌة  َوآQَاٌت  َعmَاِئُ/  َوَ�اَنْ|  َنْفٍ�.  َوَصاَر َخْ�ٌف ِفي ُ�لِّ 
  َعَلى َأْیx�ِ ال�ُُّسِل."

  اْلgَِ<�3َِة الَِّ\یَ� Qَْ.ُلُ��َن." "... َوَ�اَن ال�َّبُّ ُ�لَّ َیْ�ٍم Qَُ��ُّ ِإَلى ب  47: 2اعال ال�سل 
ْعِ/.."  أ " 12: 5اعال ال�سل    َوَجَ�ْت َعَلى َأْیx�ِ ال�ُُّسِل آQَاٌت َوَعmَاِئُ/ َ�ِ��َ�ٌة ِفي ال@َّ
ال�سل   ِرَجالٍ  "  16  -14:  5اعال  ِمْ�  َج4َاِه�ُ�  َأْكَ�َ�  ِلل�َّبِّ  َیْ<4�َُّ�َن  ُمْ�ِمُ<�َن   َوَ�اَن 

�اِرِع َوَ�َ�ُع�َنُهْ� َعَلى ُفُ�ٍش َوَأِس�ٍَّة َ َوِن3َاٍء َحGَّى ِإنَُّهْ� َ�اُن�ا 4ِqْQَُل�َن اْل4َْ�َضى َخاِرجًا ِفي ال@َّ
َواْج4َGََع ُج4ُْه�ُر اْل4ُُ�ِن اْلVَ�qِ4ُِة ِإَلى   َحGَّى ِإَذا َجاَء Vْ�ُُ�ُس Qَُ.�ُِّ� َوَلْ� lِلُُّه َعَلى َأَحٍ� ِمْ<ُهْ�.

  َشِل�َ� َحاِمِل�َ� َمْ�َضى َوُمَع\َِّب�َ� ِمْ� َأْرَواٍح َن3َmٍِة َوَ�اُن�ا ُیْ=َ�ُأوَن َج�4ُِعُهْ�." ُأورُ 
  

  الع%(�ة   ال�5از�ة

  ك)�'ة اعال ال�سل 

  ام>لة 
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ل#  او�
ح)ا !��ان في ال�ارع، شاه�وا رجل اع�ج م)@ والدته ج ع)�ما 6ان +�aس  
  الجل ال[�قة +%ان� ب
ا+ة اله�Zل.

ٌة َوَال َذَهٌ/ َوَلgِِ� الَِّ\x ِلي َفِإQَّاُه   "   10  -6:  3اعال ال�سل   َفَقاَل Vْ�ُُ�ُس: «َلْ�َ� ِلي ِف�َّ
3ُ�َع اْل�3ِ4َِح ال<َّاِصx�ِِّ ُقْ� َواْمÁِ». َوَأْم3ََ{ُه ِبَ�ِ�ِه اْل4ْ�َُ<ى َوَأَقاَمُه َفِفي اْلqَالِ Qَ �ِِ�اْس :{َ�Vِأُْع 

َووَ  َفَ�َثَ/  َوَ�ْعَ=اُه  ِرْجَالُه  َدْت  4ْQَِ@ي  َتَ@�َّ  �َوُهَ اْلَهgَ�ِْل  ِإَلى  َمَعُه4َا  َوَدَخَل  4ْQَِ@ي  َوَصاَر  َقَف 
ْعِ/ َوُهَ� 4ْQَِ@ي َوُ�3َ=ُِّح    ال�ب َوَ�Vُْفُ� َوُ�3َ=ُِّح   . َوَعَ�ُف�ُه َأنَُّه ُهَ� الَِّ\x  ال�ب َوَأْ�َ�َ�ُه َج�4ُِع ال@َّ

َ�َقِة َعَلى َ�اِب اْلَهgَ�ْلِ     اْل�4ِmَِل َفاْمGَُألوا َدْهَ@ًة َوَحْ�َ�ًة ِم4َّا َحَ�َث َلُه."َكاَن mْQَِلُ� َألْجِل ال�َّ
  . ق� خل[
ا خ'ة االف ش��*�%ة لع%(ة واح�ة، ك)

ال�سل   �   "  4:  4اعال َqَْن ال�َِّجاِل  َعَ�ُد  َوَصاَر  آَمُ<�ا  اْلgَِل4ََة  َس4ُِع�ا  الَِّ\یَ�  ِمَ�  َوَ�ِ��ُ�وَن 
  َخ3َ4ِْة آَالٍف." 

  
ال' الى  ف�ل�#  ذه�  6�ل� ع)�ما  
ع '! ق�ل
ا  ال5>����  الع%(ات   ��'+ ام�ة، 

  تع�وا.و 
اِمَ�ِة َوَ�اَن gْQَِ�ُز َلُهْ� ِ�اْل�3ِ4َِح." " 5: 8اعال ال�سل    َفاْنqََ�َر ِف�ُل=ُُّ� ِإَلى َمِ�یَ<ٍة ِمَ� ال3َّ
ال�سل   �ِت  "   12:  8اعال gُ4َ�َِل ِة  َّ�Gَ.ْ4ُاْل ِ�اْألُُم�ِر   �ُ ُیَ=@ِّ  �َوُهَ ِف�ُل=َُّ�  ُق�ا  َل4َّا َص�َّ  �ْgَِوَل

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح اْع4َGَُ�وا ِرَجاًال َوِن3َاًء."  ال�ب Qَ �ِاْسuَِو  
  

  .الع%(�ة ةال�5از  اك� 6المه ع�� ال�بع)�ما ذه� ب
ل# الى اف'#، 
  Qَْ�َ<ُع َعَلى َیxْ�َ ُب�ُلَ� ُق�َّاٍت َغْ�َ� اْل4ُْعGَاَدِة" ال�ب َوَ�اَن  " 11:  19اعال ال�سل 

على ال�5ازة الع%(�ة    خ���الت�ر��ات ب
ل#  و6)*�%ة ل*عال�L و   الع%(�ةة  ال�5از ك)*�%ة  
اس�ا )aقة  مXاض�ات في تلG ال�ی)ة، 6ل ال@ی� !ع��
ن في مقاعة  في  م�رسة او  في  

  سع
ا +االن%�ل. 
ال�سل   َج�4ُِع   "   10:  19اعال  3ُ�َع Qَ ال�َّبِّ  َ�ِل4ََة  َس4َِع  َحGَّى   �ِ�ْGَ>ََس َة  ُم�َّ َذِلَ}  َوَ�اَن 

�َناِن�ِّ��َ �اِكِ<�َ� ِفي َأِس�َّا ِمْ� َیُه�ٍد َوُ   ." ال3َّ
  

  ل5)�'ة ال�
م.ل ال�5ازة الع%(�ة'*�د ! ال�ب

  +�aس و ی
ح)ا 

  ف�ل�# 

  ب
ل# 

  ال5)�'ة ال�
م
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الب�)  
ن ا uو��ر  Lله!عل
ن ع الع%(�ةعلى  �  )� 1م ال6ل    ���ون  م
جة  ال�5ازة   ،
  لL 6له ق�ل م%يء ال'�ح الق���.اس
ف ت'ح الع ال�5ازة الع%(�ةم�  ج�ارة
اُألَمِ�.  "  14:  24م*ى   ِل�4ِmَِع  َشَهاَدًة  اْل3ْ4َُ{�َنِة  ُ�لِّ  ِفي  َهِ\ِه  �ِت gُاْل4ََل ِبِ=َ@اَرِة  ُث�َّ  َوُ�gَْ�ُز 

  Qَْأِتي اْلGَ>ْ4َُهى."
  

 ً@�تل ع��  اث)ا  
ع '! ارسل  م:ة  اوًأل   ،��'ال� ی
م  وفي  ال'�ع
ن.  ارسل   Lث ا، 
وا ل�ع�ف
ا !'
ع ع)�ما '
ع ال*ي اخ��هL ع)ها. االالف جاءق
ة !نال
ا    ان ش�ً[ وع��و

�جل ا الال�وح الق�س. االالف خل[
ا ع)�ما +�aس و�
ح)ا شف�  شاه�وا مع%(ة م%يء 
و  سع
ا  ال'ام�ة  شع�  ف�ل�#. االع�ج.  مع%(ات  شاه�وا  ع)�ما  
ع '! +ان%�ل  ام)
ا 

W��b ع�   
ت)  Lل االولى  ع)�   ال5)�'ة  ال]اعفة  ع��   Uن +ال  فعل ما  ال(�ادة، 
6
ن ال1م)�� لعل  !ما زال
ا  ن ال�
م  ���وفي 6ل مZان. الاعال !'
ع  ال1م)
ن  �X

    اعال !'
ع.
   

  س�# 6)�'ة مXل�ة ج�ی�ة تأ

 ______________________________________________________  

ا ب
ض
ح، +�aس و�
ح)ا وج�Xuر �ه1الء ال@ی �ل�ة ج�ی�ة في ال'ام�ة مXا 6)�'ة م


ع ع�� خ�مة �6ازة ف�ل�#.'!  
اِمَ�ِة َفgَاَن َلَها َسَالٌم  "  31:  9اعال ال�سل   َوَأمَّا اْلgََ<اِئُ� ِفي َج�4ِِع اْلَ�ُه�ِدQَِّة َواْلmَِل�ِل َوال3َّ

وِح اْلُقُ�ِس َ�اَنْ| َتgَGَاَثُ�."  �ِة ال�َُّnِْعGَuِِف ال�َّبِّ َو�  َوَ�اَنْ| ُتْ=َ<ى َوَت�3ُِ� ِفي َخْ

  
+الق� ���  ال !عل  ان  م�  !%�  6)�'*ه  ب  في   #ال� ال��مة  م
اه�  وuاقي  ال��
خ 

  خ��. ال��مات اال�  عم'*قالً صة" ه ال�ام
ر ا" �ارج+الال !عل   ���. الالXل�ة

ن غ��  ال'ام�ة م>ال ج�� له@ا. !Z� ان !Zارد
م�  X]� اbفال الى ه@ا العالL و ان تُ   ال


ت
ا م� ال%
ع�ون في العلت
ن و ف
ًرا !أ. في ال'ام�ة، ن�� ال�سل  ثL ت*�6هL ل�*'� ، 
6ا ی�� و �aخ �'X+ ذجو  ال�ب و ان�أوا 6)�'ة
  ��مة الفعالة.ال ن


ذجال5)�'ة ال'ام��ة هي 
 ال�ب ن  ال5)�'ة.  ل)
 مان. �ان االه<اك  •

  ن*ائج ح'اب�ة 

  

  العل مع االخ��� 
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�ة. �ان| الg<�3ة  •� ق
 ت<4� في الع�د.كان|  •
 .ال�ب ش.��ة وق��=ة وعالقة اح�Gام مع ل�یها عالقة  •

 �aخ �'X+ االن��اء. على اساس ال�سل و  ال�بوه�ف ه@ه هي ال5)�'ة ال*ي  
  

 ���  سات ال
 ________________________________________________  

في ن االش�اء  +ع�  ال*ي  الح�  ف�ل�#  ع�  القaع  خ�مة    ه@ا  بها  ت*Xلى  ان   �%!
���ال .  

  م*ه. النه لL !�ع� انه !%� ان !فعل 6ل شيء ب)ف'ه. �خ�Xود ف�ل�# اع*�ف +
  

  لق� اiه� ف�ل�# ال�غ�ة في العل مع خ�مات اخ��. 
  
  ل'اع�ة.اح*اج لاع*� عل�هL ع)�ما ه عالقة ق���ة مع ق�ادة 6)�'*ه و ل�! Uكان
  

 1ال 
عة م% ی*�ك   LملLعل لق�  اه*ام.  +غ��  ال%�د  خ�مة    )��  الى  !X*اج
ن   Lانه

 و  ادوار إن ا�عاة الن��اء والعل�� و اال و ال�سل   في اال!ان.>�*
ا �ان ی)

  
  . ال�بلL ی�حل ح*ى سع تعل�ات واضXة م� 

�ِب َعَلى   "  26:  8اعال ال�سل  >ُmَاْل �َqَْن َواْذَهْ/  ِلِف�ُل=َُّ�: «ُقْ�  ُث�َّ ِإنَّ َمَالَك ال�َّبِّ َقاَل 
�ٌَّة." َِّ��sِ اْلqَ>ْ4ُِ�َرِة ِمْ� ُأوُرَشِل�َ� ِإَلى َغnََّة» الGَِّي ِهَي َب�ِّVال 

 

��� والعل الف�دf ال  
 ________________________________________________  

  ح�ود االع*�اف 

  
  العل مع االخ��� 

  
  االق*�اب الى الق�ادة 

  
  ال*�ح�� +��مات اخ�� 

  
  ال�ب اس*ق�ال تعل�ات 

  

  خ��� في رuح ال)ف
س 
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���
ن ل�!ه  ال  الZ�ازن في خ�م*ه س
*ة في ال�5ازة ال��[�ة 6ا انه  ار هال @6اء و ال

ن خ���ً   ال���فة.  ���ال%اهفي ال�5ازة  Z! س.  ا  !%� ان
دائًا ی�mX  فه
  في رuح ال)ف


ع ال'�ح.ع� ف�صة لل�هادة ع� '!  
ال�هادة ل�جل في  U في ال'ام�ة لل@هاب و ح�ث ال*ي  االثارة  و   ل�*�ك ال%�تL ق�ادة ف�ل�#  

+ال*اك��  ف�ل�# اbاع    ال[�Xاء. ه@ا 6ان  ل�و   ال�باخ*�ار bاعة.  الف�صة  ل�!ه   ق
د 6ان 
  ل�'
ع.ال��Xة وز�� مال�ة وه
 ا، مهً  رجالً 

�ِب  "  40  -26:  8اعال ال�سل  >ُmَاْل �َqُْث�َّ ِإنَّ َمَالَك ال�َّبِّ َقاَل ِلِف�ُل=َُّ�: «ُقْ� َواْذَهْ/ َن
�ٌَّة. َفَقاَم َوَذَهَ/.  َِّ��sِ اْلqَ>ْ4ُِ�َرِة ِمْ� ُأوُرَشِل�َ� ِإَلى َغnََّة» الGَِّي ِهَي َب�ِّVَعَلى ال  

َفَهَ\ا َ�اَن    -َوِ¤َذا َرُجٌل َحَ=ِ@يٌّ َخِ�يٌّ َوِز�ٌ� ِلgَْ<َ�اَكَة َمِلgَِة اْلqََ=َ@ِة َ�اَن َعَلى َج�4ِِع َخnَاِئِ<َها  
  َء.َقْ� َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِل�َ� ِلmُ3ْ�ََ�. َوَ�اَن َراِجعًا َوَجاِل3ًا َعَلى َمْ�َكَ=Gِِه َوُهَ� Qَْقَ�ُأ ال<َِّ=يَّ ِإَشْعَ�ا

ْم َوَراِفsْ َهِ\ِه اْل4َْ�َكَ=َة»." وُح ِلِف�ُل=َُّ�: «َتَق�َّ   َفَقاَل ال�ُّ
  

  ؟» َفَ=اَدَر ِإَلْ�ِه ِف�ُل=ُُّ� َوَس4َِعُه Qَْقَ�ُأ ال<َِّ=يَّ ِإَشْعَ�اَء َف3ََأَلُه: «َأَلَعلََّ} َتْفَهُ� َما َأْنَ| َتْقَ�أُ 
  َفَأَجاَب: «َكْ�َف gِ4ْQُُ<ِ<ي ِإْن َلْ� ُیْ�ِشْ�ِني َأَحٌ�؟». َوَ�َلَ/ ِإَلى ِف�ُل=َُّ� َأْن Qَْ�َعَ� َوَ�mِْلَ� َمَعُه.

َخُ�وٍف  َوِمْ�َل  ال\َّْ�ِح  ِإَلى   sَِس� َشاٍة  «ِمْ�َل  َهَ\ا:  َفgَاَن  Qَْقَ�أُهُ  َ�اَن   x\َِّال اْلGَgِاِب  َفْ�ُل  َوَأمَّا 
 الَِّ\nmُQَ xُُّه َهgََ\ا َلْ� QَْفGَْح َفاُه. ِفي َتَ�اُضِعِه اْنnَGََع َقَ�اُؤُه َوِج�ُلُه َمْ� Qُْ.ِ=ُ� ِ�ِه  َصاِمٍ| َأَمامَ 

  َألنَّ َحَ�اَتُه تُْ<nَGَُع ِمَ� اَألْرِض؟» 
َنْف3ِ  َعْ�  َهَ\ا؟  ال<َِّ=يُّ  Qَُق�ُل  َمْ�  َعْ�  ِإَلْ�َ}:  «َأْ�ُلُ/  ِف�ُل=َُّ�:  اْلَ.ِ�يُّ  َواِحٍ�  َف3ََأَل  َعْ�  َأْم  ِه 

  آَخَ�؟»" 
 

َِّ��sِ َأْقَ=َال َعَلى  Vَع. َوِف�4َا ُه4َا َساِئَ�اِن ِفي ال�َ�ُه ِب3ُ�َ   َماءٍ َفاْبGََ�َأ ِف�ُل=ُُّ� ِمْ� َهَ\ا اْلGَgِاِب ُیَ=@ِّ
: «ُهَ�َذا َماٌء. َماَذا 4ْQََ<ُع َأْن أَْع4ِGََ�؟»    َفَقاَل اْلَ.ِ�يُّ

�ُز». َفَقاَل ِف�ُل=ُُّ�: «إِ mُQَ {َ=ِْن ُ�ْ<َ| ُتْ�ِمُ� ِمْ� ُ�لِّ َقْل  
3ُ�َع اْل�3ِ4ََح ُهَ� اْبُ� Qَ َّال�ب َفَأَجاَب: «َأَنا ُأوِمُ� َأن.«  

َصِعَ�ا   َوَل4َّا  َفَع4ََّ�ُه.  َواْلَ.ِ�يُّ  ِف�ُل=ُُّ�  اْل4َاِء  ِإَلى  ِ�َالُه4َا  َفَ<nََال  اْل4َْ�َكَ=ُة  َتِقَف  َأْن  ِمَ�  َفَأَمَ� 
َوَأمَّا   َفِ�حًا.  َ�ِ��ِقِه  ِفي  َوَذَهَ/  َأ�Qًْا  اْلَ.ِ�يُّ  ُیْ=ِ�ْ�ُه  َفَلْ�  ِف�ُل=َُّ�  ال�َّبِّ  ُروُح  َخVََف  اْل4َاِء 

ِإَلى ِف�ُل=ُّ  َجاَء  َحGَّى  اْل4ُُ�ِن  َج�4َِع   �ُ ُیَ=@ِّ َ�اَن  ُمGَmْاٌز   �ُهَ َوuَْ�َ<4َا  َأْشُ�وَد.  ِفي  َفُ�ِجَ�   �ُ
  َقْ�َ�ِ��ََّة." 

  ال�باbاعة تعل�ات 

  

L�ال'�عة في ال*عل  

  

  تع�� م1م� ج�ی�
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���
   الZ! ا انال�ی)ة  *�� الى ال'ام�ة و قأل�وح الق�س. ف�ل�#  ا ل ن ح'اسً !%� دائً
�� الى ال�[ي ال��Xي. ه@ا ال�جل ق� +mX ع� * قأكانU ناض%ة للX[اد. ثL ف�ل�#  

6ال�ب 6ان  .   ���و ح'اسً  لق�ادة  الق�س،  ا  ال�وح   U�ق
في  6ا ل@ا  ت فعال�ة  اك>�  ن 
  خ�م*ه. 

  

ال1م)
ن  م1هل�  اح�اًنا  غ��   Lانه !ق�أ!�ع�ون  ع)�ما   �ال الع;ىمأوا  ع�    
ر�ة 
  االخ�ار ال'ارة ل%�ع ال�ل�قة.+ال*���� 

 �Z! ان �غ�� قادر� L!�ع�ون انه �ا فعل ف�ل�# في ال'ام�ة. و ال5>���مع ذلG،  زوا 6
  �6ز له. الى الع�uة، وجل# مع ال�[ي و صع� ف�ل�#  نالح� ان

َ�ُه " 35: 8اعال ال�سل    ِب3ُ�َ�َع."َفاْبGََ�َأ ِف�ُل=ُُّ� ِمْ� َهَ\ا اْلGَgِاِب ُیَ=@ِّ
لق�ب  ا. ع)�ما جل# ف�ل�# +� او ت�اركت)ادf او ت��هي أن  "ال�5ازة" تع)ي ب�'اbة  

دور 6ان ل�!ه  
ر�ة !'
ع الع;ى و مأه. ب@لG حقW مم� ه@ا ال�جل، ب�'اbة شه� ل
  في ال�5ازة +االخ�ار ال'ارة ل%�ع ال�ل�قة.  ج(ئي

  
���ل�!ه مع�فة شاملة +Zلة    ال 
ن Z! ل�!ه مع�فة �6��ة  ال�ب!%� ان ف�ل�# 6ان   .
  ه +االن%�ل.  ل ��Zزأ ح�m !ق�أ ال�جل و +a*'! m�X�ع ان ی�� ال�بفي 6لة 
  

ف�ل ال5لة +ال*اك��،  رجل  6ان  خ�م*ه.  م� ج
ان�  جان�  6ل  في  م*
ازن  رجل  6ان   #�
  الق�س.ء +ال�وح ل
 6ان مو 

  ذه� ال�ه. 6ل مZان ف�ل�# Z6ارز �6ز ع� !'
ع في 
ُ� َج�4َِع   "   40:  8اعال ال�سل   َوَأمَّا ِف�ُل=ُُّ� َفُ�ِجَ� ِفي َأْشُ�وَد. َوuَْ�َ<4َا ُهَ� ُمGَmْاٌز َ�اَن ُیَ=@ِّ

  ."اْل4ُُ�ِن َحGَّى َجاَء ِإَلى َقْ�َ�ِ��َّةَ 

  

  ال��مة ل%'� !'
ع 
 ________________________________________________

ان   ن;�  و   ال���اح�اًنا  !��ج   f@ال ال���   
+�ه الق
م X  �6از�ة فال*)���  ة�6�� ت   .

  م>ال

  

  مع�فة ال5لة 

  

  ال*
ازن في ال��مة

  

  االع�اد
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ة +X'� اف'# االصXاح االساس�  ال�����مة  ال*)قلة. مع ذلG، فعلى خ�م*ه  ه
  اع�اد الق�!'�� لعل ال��مة." ال�ا+ع هي "

ِ��َ�،   "   11:  4اف'#   �ُن�ا ُرُسًال، َواْلَ=ْعrَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ ُمَ=@ِّgُQَ َأْن rَى اْلَ=ْعVَأَْع �َوُهَ
  " َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل��4َِِّ 

  

���
ا  ق�  هL اوًال    ،العل�Lاعي و ال6ال�س
ل وال)�ي و   الaل  اع
ا ال)اس لعuلل5)�'ة ل��ر

ع.أعال '!  

���نX� ق� رای)ا اعال !'
ع 6  
  : ع ت5لL ع� 6ل ال1م)�� ع)�ما قال. !'
َأُق�ُل َلgُْ�: َمْ� ُیْ�ِمُ� ِبي َفاَألْع4َاُل الGَِّي َأَنا أَْع4َُلَها Qَْع4َُلَها   َاْلsqََّ اْلsqََّ  "  12:  14ی
ح)ا  

  ُهَ� َأ�Qًْا َوَ�ْع4َُل أَْعَ�َ� ِمْ<َها َألنِّي َماٍض ِإَلى َأِبي."  
  

  :اعال ال��مة هي
 ال�gازة �االن�mل  •
 اخ�اج ال@ا���  •
 عالج ال�4ضى  •

 1ال 
 مكل '! اعال  لعل  
ا uی*�ر ان  !X*اج
ن  +االن%�ل  )��  ال�5ازة   �ی*] ه@ا  ع. 
وشفاء    ��bال��ا للواخ�اج  االساسي  العل  ل�#ال�ضى.   ���ال��مة     عل  فعل 

  لعل اعال ال��مة.  ال�بول5� اع�اد شع� 
  

 Lاس�ة ه  . ال�بفي ج�� ال�رu�� ]�ا� ال6ه1الء ال@ی� في ال��مة ال�
�uر�ال و   �ال]�ا�  
ن uارX! ال  ال@ی�   Lن ه
�'Z�    Lخ��ته م�   Lال�غ على  الع�6ة، 

عل ال�Xب.  في   Lه�*ه
ال%)
د  وم ت�ر��   
ه  Lا  ه

نZ�اء.  لع;  ��uارXد  م
ال%)

ن العارك.فع;�L، !عل
ن مًعا 6%�� م);�� و �'Z! �ال@ی Lه  

  
 ع4ل ال.�مة 4لع� mQ/ ان Qكل م�م •
3�ع ال�34ح كل م�م� mQ/ ان Q@ه�  •Q ع� 
 كل م�م� mQ/ ان Q{�ز �االن�mل  •
3�ع 4عالع4ال الGي كل م�م� mQ/ ان Qفعل �ال�=� ذات ا •Q لها 
 ال�4ضى �@في كل م�م� mQ/ ان Q.�ج ال@�ا��� و  •

  ال*�ر��

  

  أعال ال��مة 

  

ضا+�  
  ال*�ر��

  كل م1م� 
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ع 6ان ی*5لL ع� 6ل ال1م)��، ل�# فق� ال@ی� في ال��مات ال�# ع)�ما قال'! :
  �ع ال1م)��" ه@ه اال!ات ت*"

َ�اِ��َ� ِ�اْس4ِي َوَ�gَGَل4َُّ�َن   "  18  -17:  16م�ق#   َوَهِ\ِه اآلQَاُت َتGَْ=ُع اْل4ُْ�ِمِ<�َ�: Qُْ.ِ�ُج�َن ال@َّ
َجِ�یَ�ٍة. َعَلى    ِ�َأْل3َِ<ٍة  َأْیِ�َیُهْ�  َوَ�َ�ُع�َن  Qَُ��ُُّهْ�  َال  ُمG�4ًِا  َشْ�¡ًا  �ا uُ�َِش َوِ¤ْن  َح�َّاٍت  4ِqْQَُل�َن 

  "». اْل4َْ�َضى َفَ�ْ=َ�ُأونَ 
  � ان:6ل ال1م)�!%� على 6ان اذا  

 Q{�زوا �االن�mل  •
 Q.�ج�ا ال@�ا���  •
 �Qع�ا ای�یه� على ال�4ضى  •


ااًذا !%� على 6ل ال1م)�� ان uعلى ی*�ر:  
 ك�ف Q{�زوا  •
 ك�ف Qق�م�ا ال.الص  •
 ك�ف Qق�م�ا ال@فاء لل�4ضى  •

علىب�)  ال1م)��  6ل  ی*�رب  6ارز�  ةال�5از   ا  
ا X�]�س ال1م)��  ف5ل  � الع%(�ة، 
  ان%�ل !'
ع ال'�ح. الL ی*Z� وس
ف ی�uح ثL العوم� ة، � مع%( +اعال 

  

ل�[ل
ا الى العالL +االن%�ل. !%� ان ن�رب ون�Xك 6ل  �  �ال��� ال !%� ان نع*� على  
  
ه ال*�ر��  ه@ا  6
ا  ال��� عل  م1م�. �X! ان   Lعل�ه  �%! االساسي.  ف�ق  ال�� 

  االن%�ل. ال�5از�ة ل�[ل
ا الى ال]ائع�� +

تى و ���ج  في خ�مة !'
ع، ب�)ا 6ان !�Zز !'
ع +االن%�ل و��في االم�اض و�ق�L ال

ل اخ���  ی�رب  ا!ً]ا  6ان   ،��bل�ال��ا
اع  [! 6ان  ح�اة  اعله.  في  نف'ه   2¡
  االخ���.
  
ل بل*[الف*اح  االضافة،   U'�ل فعال،  6ارز  مXاول  �ح   U'�ل انها  لال]اعفة.  �)اء  ة 

L. الش�� في ح�اة ا خ�مة، انها م]اعفة  اض��خ��  

ثاوس    2�ُن�َن َأْكَفاًء  "  2:  2ت�gُQَ ،َأْوِدْعُه ُأَناسًا ُأَمَ<اَء ،�َ�َوَما َس4ِْعGَُه ِم<ِّي ِ�ُ@ُه�ٍد َ�ِ��ِ�

  َأْن Qَُعل4ُِّ�ا آَخِ��َ� َأ�Qًْا." 

  تG��X ال1م)��

  

  الف*اح ه
 ال]اعفة
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ع� ال�راسة  م�   ��)شاه� دل�ل  ال���مادة    لل  ال�ب  خ�a  -  الع%(�ةال�5ازة  ، 
 .Lل الى العال
  لل
ص
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  اس:لة لل�اجعة 
 ________________________________________________  

را  .1 مn�4ات  ثالث  ف�ل=�  صف  في  ب=الGي  و   ال4=@�ی<اها  م�ت=Vة  ج�3  هي  اقي 
 ال�4م<��. 

 
 ��3m ال�34ح.  ال\x ی�ت=� ال4=@�صف ه�ف  .2

 
�ة؟ اع� .3nmازة ال4ع�gل4ة.  ما هي الgاالم�لة م� ال rع� 
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 الف[ل ال*اسع 
   اعيو ال� أ الق'�#خ�مة                               

 
�ُن�ا ُرُسًال، َواْلَ=ْعrَ َأْنِ=َ�اَء، َواْلَ=ْعrَ   "   11:  4اف'#  gُQَ َأْن rَى اْلَ=ْعVَأَْع �ِ��َ�،  َوُهَ ُمَ=@ِّ

  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�،" 
 

  مق�مة 
 ________________________________________________ 

في    م� خ�مة  اك>�  ه
    ال�اعي ال��مة iه
ًرا  اث)اء م
اه�   ،Gذل مع  ال�
م.  ال5)�'ة 
واح�ة اس*��مU م�ة  "  Zpastor� 6@لG. 6لة "ال��Zة لL !6)�'ة العه� ال%�ی�    زم�
االن%ل�(�ة  (.  the New King James Version  ت�جة  في في  : 4اف'#  ان;� 
11  (  

  
تL وضعه على  ع�ء   ق�  ا�#  الق'�'م'*X�ل  ل+'�� نق�  ال��مة س*�عاب)ا  
ه�ة   

  ول ع� 6ل شيء +ا في م'1 ه
    �#الق'�'،  الXل�ة  #5)ائ. في الع�ی� م� اله@ه
ال رuح   Gي،ذلbم'1ول  ،ال�ع�  ا !ارعو   �ا  
االأ!ً]ا    وه و   م
رع�  ذات الال�ة  في 

 Uق

ن معلً  أنم'1ول الZ! ا6ارزً ا و .  
!�ف   لل��a![�ح    ضعال
   في ه@ا  وح�ً�ا  إن'انع)�ما  اوسة  الق'�'االف  ف  ،ع�ضة 


ا  aم)5'سق ��رة    �
ن وال5>��وعقلً�ا.  او    عاbفً�او   ج'�ً!اخالقً�ا وروحً�ا و ا  ة6امل+[
ل ف��'ة  
ا aسق ع��  ���5اء  ق�  ال�ع�  ال*لWالX�اة  لغ�ور.   Lء  و   الغ)ى   اس*'ل
س
   . ال�بم[�رة   ت
ازن و  ف�X ه)اك!ع�  ه لLة الن ت);�L االم
ر الال�

 
 
م و ج�ع  ال��مة   Lعل�ه  �%!  #ال� ال��مة  في  اه�   W6ف�� مًعا  5)�'ة  الالعل 

� 6ل واح� م� خ�م*هL. في 6)�'ة العه� ال%�ی�، ن�  م%االتفي  واح� !علXل�ة، 6ل ال
#ال� ال��مة  على    م
اه�  ال��مة  6ل  ت�ك  م�  ب�ًال  العل  وال@f ،  �#الق'�'في 

  �ل !'
ع: Ua م� قِ �عفي ال5)�'ة الXل�ة اُ  ل�ی)ا. عل ال��مة ال�# تقل�� اص�ح
 للع4ل في ال.�مة  ال�ب الع�اد شع/  •
 ل=<اء ج�3 ال�34ح   •

  ن;�ة تقل��!ة 

  

  ن;�ة 6*اب�ة
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 ال�ب  �ح�ة اال4Qان ومع�فة اب�ل لل�ص�ل  •
 ال�34ح ملء ع�اد الق���3Q لل<�ج و ال •

خ�مة   ت  الق'�#م
ه�ة  ال�اعي  +�او  واح�ة.  عل  مXل�ة  6)�'ة  في  �b�عي  +اقي  Zل 
الخ�،  م� ال
قU    �سل
ا5)�'ة الXل�ة ول5� ا!ً]ا س�ُ الم
اه� ال��مة س�عل
ا داخل  

  ل�)اء م1م)�� اخ��� في اال!ان او الن�اء 6)ائ# اخ��.
  

 تع<ي راعي او ال@.� و   11:  4في اف'#    راعيت*�جpoimen”     L“ال5لة ال�
نان�ة  
  . ال4@�فاو  ،�Vع� الق�Vعاو ی�ش� و  ال\x ی�جه ال�3ب او الق�Vع 

“poimen”     Uاس*��م  Uت�ج فق�  واح�ة  م�ة  ال%�ی�.  العه�  في  م�ة  ع��  ثان�ة 
  ق� ت�جU راعي.  �#. ال'�عة ع�� م�ة ال�اق�ةق'

6>�ً�ا    �Xلح  الن'*��م  ما  نa]ه@ا+'��  "ق'�#"   اس*��مال  ان  اف'#   ع)ى  في 
ال�ا+ع   االن%ل�(�ة)  االصXاح  اعa(ال*�جة   m�ة  حXالالئ  U�  ال��مة 
اه� ل ال5املة 

#   ”poimen“5*ابي العام والع)ى ال
اقعي لل5لة  س*��ام الال�'�� افذلG  . مع  ال�
  5لة" راعي."الاس*��ام 
ن اك>� 6*اب�ة Zس�

+ال�ع�   ق� +ه  f  "راعي" +'�� نق� ال*
ازن ال@  س*��ام م[aلحع�م ال�احة الشع� 
داخلفي   ال�ع�  الاض�ة.  م[aلح  ات5ار�(مالال6�Xة    ال')
ات  اس*��م  راعي �ة 

مع�وفة    UXخارجح بـ  وأص�  UXاص� ال6�Xة  ه@ه  ال�عا!ة.  في  '��U  تو   نا( ت اال   �6ة 
  ال5>�� م� االذ� ل%'� ال'�ح.


ن عل)ا م%�د رد فعلال  ان  ل و نX� نX*اج ان نفع  Z!�'X+ لإعالن   . نX*اج ان نع
حW    ال�ب كلة   !'*�د   
ه في دراس*)ا  العه�  ب�)ا  ال�
م.  ل%'�ه  اخ*�نا  ال%�ی�  ق� 

  .ا�ً 6*اب ال +'�� ان 6الهادال�اعي، +ال*�و  الق'�#اس*��ام م[aلXات 
  

اك ارuع م
اه� خ�مة فق�. الن ه)  ��العلL غ�� م)ف[لالق'�# و ال�ع� !�ع� ان  
ف�ي اف   ال'��  في  ان   Gقال: ذل ال�ا+ع  االصXاح  5ُ
ُن
ا  "  '# !َ َأْن  اْلَ�ْعَ�  َأْعaَى   
َوُهَ

"،�َ�َوُمَعلِِّ ُرَعاًة  َواْلَ�ْعَ�   ،�َ��ِ ُمَ��ِّ َواْلَ�ْعَ�  َأْنِ�َ�اَء،  َواْلَ�ْعَ�   الق'�#ا  اذً   .ُرُسًال، 
  َواْلَ�ْعَ� ُرَعاًة َوُمَعلِِّ�َ�،".  " ت5لة الع�د، والعلL 6الها م@6
ر مًعا في

ه@ا  ه) على  اس*)�وا  ال5>����  خ�مة  مع*����  ال*ف'��  اك  هي  +ال*أ  الق'�#ان  ك�� 

رة �6��ة خ�مة ]+ .L�تعل  

  وصف الق'�#

  
  راعي 

  العلL  -الق#
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+فعال�ة   !عل
ن  ص  اش�ا معل��  هL  5�  ول  ع;�L،راعي  قل�    ل�یهLو   ق'�#6ه)اك 
قاد قادر�� وم
ه
u�� فيغ��   ��ا!ً]ا معل قل�  ول5�  ال5لة    ر��. ه)اك   Lل�یه ل�# 


 ضع�فة ن ل�یهL عالقة رع
�ة ب
ض
ح أ �;ه��اعي و ال  هL. نمع ال@ی� !عل
ق[� الفهL، ، +� اخ*�نا ان ن�رسهLفلقه@ا الع�د،    +ع� ال);� ع� اخ*الف االف5ار ح
ل

   ة م
اه� خ�مة م�(ة.'على اساس انهL خ
  

دع ال@ی�  و ه1الء  له@ه�
ا  ال�#    ت
iف
ا  واح�  فال��مات  ق
ته  م)هL  5ل  ل�!ه 
اهات !دو �X مو  ال'��   
ه ه@ا   .  f@لLهال م�  ال�#  !%عل  ال��مة  م
اه�  أن   على 
مXل�ةمًعا    لعت 6)�'ة  6ل  انفي  تX*اج  ال��مة  م
اه�  6ل  مًعا و !عل
ا    .  ���م
ا 

و و   الع�اد م�  u)اء  
ا (Zی* ح*ى  ال5)�'ة   Gتل في  ال1م)��  ج�ع  لـ ن]ج  ال
ص
ل 
  ء ال'�ح."قامة مل �اسمق"

فه
  .  �6�� اه*ام  اس'ها +ق[� وu*لفة في ال5)�'ة،  �ال��مات  الع)�ما اس# !'
ع  

ج
دة وس� شع�ه و 
عة ال)الح*�اجات ال*ا ل�ر6ً مكان   ًان 6ل اح*�اج م�    ا6ان مه*
  مXل�ة. تعل داخل 6ل 6)�'ة خ�مة م*
ازنة  ه�ام
   !قابله ه@ه

6ل  ذا  إ تعل   Lال��مة  ل ال�b  5�ع�ة+��aقة  م
اه�  الXل�ة،  في  م�   فانه )�'ة 
ال له@ا  !ال1م)م�  %'�  ال'*X�ل  ان  لل)]ج  ��  و مال5ا[ل  
ازالل *ح�اتهL  ن   في 

 Lةوخ�م*ه�X�'     .ال
  

  االساقفة اوسة هL 'الق
 _______________________________________________  

وُح اْلُقُ�ُس ِف�َها   "   28: 20اعال ال�سل   ِاْحGَِ�ُزوا اذًا َألْنُف3ُِ{ْ� َوِل�4ِmَِع ال�َِّع�َِّة الGَِّي َأَقاَمgُُ� ال�ُّ
  الGَِّي اْقGََ<اَها ِبَ�ِمِه"  ال�ب َأَساِقَفًة ِلGَْ�ُع�ا َ�ِ<�3ََة 

ال�
نان�ة "اس�ف  .”episkopos“هي)ا�i  لل  ال5لة  ا!ً]ا   Lت*�ج تُ و  ."ال*ي  ع)ي  ال*ي 
 ُ! f@ة ت��� الى  ال��� الbال��اف. انها ب�'ا Lعa#�'اعي. االس�ف في  او ال�   الق


 سلaان علىول�# ال��� ال@f ل�!ه  العل في ال5)�'ة الXل�ة،    الع)ى ال5*ابي ه

عة م�  الXل�ة 6ا !فعل ال�سل.   ائ#ال5) م%

ال��مات 
#  ال�

  !aعL ال��اف
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إعالن ل  م� ق�ِ 
اقع  تي الى اللL تأ6)'ي،  ه
 ج(ء م� ت'ل'ل ه�مي    ف�5ة أن االس�ف
ال%�ی�أو   العه�  
ذج لن ال����ة  الXاوالت  ق�ل  م�  ول5�  خaة  *ل،  على   ال�ب ع�یل 

Xل�ة  اللل5)�'ة    هه�ف و Lجعله ال@ی�  ه1الء  مZان  !أخ�  ال  االس�ف   ال�ب  ال'*قلة. 
  ان��اء. ك�سل و 

هي راعي !%ل# على جهة   ة!اعة لل� وف� عالقa�ع. ال[
رة العلى �� ال�عاة هL ال��ف

رة م�61ة ام ال ��اق� ال��اف ان 6ان
ا تUX رع�*ه%�ل و الم� ]+ .  

اذا    ار;ج�ع ال��
خ، او ن ل�یهL  6ان  ال5)�'ة الXل�ة عل�هL ان !عل
ا �6عاة ح*ى 
  . �عا!االت�*لف ع� م
ه�ة خ�مة اخ�� ع� 


ه� ی*�
ق
ن لان ه1الء ال@ی� ب
ل# قال   .اصالXً  عالً !�*ه
ن هL ه@ه ة ال��مة 

ثاوس  1  َصاِدَقٌة ِهَي اْلgَِل4َُة: ِإِن اْبGََغى َأَحٌ� اُألْسُقِف�ََّة َفَ�ْ@Gَِهي َع4ًَال َصاِلqًا." " 1:  3ت�
  

 " ان  "ال�اعي" هيالق'�#الح�  او  األم� حق�قي.  لق�ل�#  و   خ�مة  "  +ال)'�ة    ونف# 
#ال� ال��مة  م
اه�  و   ل5ل  وال)�ي  ال�س
ل  ج�عهL  و   ال���االخ��.   Lعلخ�مة  ال

  .القاب ول�#
  

  ��اف ال1م)
ن 6
 _______________________________________________  

ل�' "قa�ع"  و  "خ�اف"  االك>�    Uم[aلح  Z�ق�
ًال  ال[لXات ! تُ   ال*ي  '*��م ان 
  . ال�بل
صف شع� 

  ،Gادنا ال5لي على  فمع ذلإرشاد، وع)ا!ة، واه*ام ه@ه ال[aلXات ت[ف +%�ارة اع*
  ح�ات)ا ال�
م�ة. ، في ال�ب

  
. انها ب�'اbة ال تق�ر  اع*اد!ة  ال�بخالئW  اك>�  فهي    ال��اف تX*اج الى ع)ا!ة خاصة.

  )ف'ها. تع*)ي ب ان 
  ��
ُث�َّ َعاَدْت َفَ�َلَ�ْت اَخاُه َهاِب�َل. َوَ�اَن َهاِب�ُل َراِع�ا ِلْلَغَ<ِ� َوَ�اَن َقاِی�ُ� َعاِمال ِفي  "  2:  4ت5

  االْرِض."
 Uاعائلة ح*ى م)@ وق Uی�عاهال��اف آدم، 6ان �اج م*Xت.  

  ال);�ة ال*قل��!ة 

  خ�مة، ول�# لق�

  

  االح*�اج الى ع)ا!ة خاصة
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  . هاماbعی*L اال��اف !%� ان 


ئ�ل    1َوَأمَّا َداُوُد َفgَاَن َیْ\َهُ/ َوَ�ْ�ِجُع ِمْ� ِعْ<ِ� َشاُوَل ِلَ�ْ�َعى َغَ<َ� َأِب�ِه   "  20،  15:  17ص
...�ٍqْى, َوَأَتى  ِفي َبْ�ِ| َل َّ3Qَ َداُوُد َصَ=احًا َوَتَ�َك اْلَغَ<َ� َمَع َحاِرٍس َوَح4ََّل َوَذَهَ/ 4َ�َا َأَمَ�ُه �ََّg=ََف

  ."ٌج ِإَلى اِالْصVَِفاِف َوَهGَُف�ا ِلْلqَْ�بِ ِإَلى اْلGْ4َِ�اِس َواْلÁُ�ْmَ َخارِ 

انات، ال��اف ل�# ل�یها الق�رة  �ق�ة  U  6ل�'فهي    داود لL ی*�ك قa�عه دون م�اق�ة.�Xال

  االت%اهات.مع�فة ا!ً]ا ل�یها ض°ف في  نهUا6ا )ف'ها. على ان ت%� الaعام وال��اب ل
  

  نها ت�ل الى ال*%
ل.ال��اف ت]�ع +'ه
لة ال 
َأَتاُه�ُهْ�. َساُروا   "6:    50ارم�ا   اْلmَِ=اِل  َقْ� َأَضلGَُّْهْ� ُرَعاُتُهْ�. َعَلى  َ�اَن َشْعِ=ي ِخَ�افًا َضالًَّة 

  ." ِمْ� َجَ=ٍل ِإَلى َأَك4ٍَة. َن3ُ�ا َمuِ�َْ�ُه�ْ 
�ُن ِفي َوَسِ� َغَ<4ِِه اْلGََّG@َ4ُِة, َهgََ\ا َأْفGَِقُ�  "  12:  34ح(ق�ال  gُQَ َم�َك4َا QَْفGَِقُ� ال�َّاِعي َق�Vَِعُه َیْ

َ=اِب."    َغَ<4ِي َوُأَخلُِّ�َها ِمْ� َج�4ِِع اَألَماِكِ� الGَِّي َتَ@GََّGْ| ِإَلْ�َها ِفي َیْ�ِم اْلَغْ�ِ� َوال�َّ
  ْلَ<ا. ِمْلَ<ا ُ�لُّ َواِحٍ� ِإَلى َ�ِ��ِقِه َوال�َّبُّ َوَضَع َعَلْ�ِه ِإْثَ� َج�4ِِعَ<ا." " ُ�لَُّ<ا َ�َغَ<ٍ� َضلَ 6: 53اشع�اء 

  
ل�#  فهي  ات.  ع�ضة الf ن
ع م� اله%. انها  ال��اف م'الة جً�ا الت�افع ع� نف'ها

  ق�رة على ال%�f +'�عة. اع �b�ع�ة 6�ال� او فG ق
f او ل�یها اf وس�لة دف

انات الف*�سة.ا*مف��'ة  إذا ُت�U6 ل)ف'ها، فهي�Xاع ال
  حة ل5ل ان

َوVَ3َuُاَء   "  16:  10م*ى   َ�اْل�qََّاِت  ُح4َgَاَء  �ُن�ا gَُف ِذَئاٍب  َوَسِ�  ِفي  َ�َغَ<ٍ�   �ْgُُأْرِسُل َأَنا  «َها 
  َكاْل4َqَاِم." 

ال��اف في امان فق� ع)�ما   الX;ائ� وال�عاة    ی*L رعای*هات5
ن  ت*%ع في  مًعا. ع)�ما 
  !'ه�ون على حای*ها نهاًرا ول�ًال.

  
فال��اف ت)*ج اللLX  مالك ث�)ة.  إل�ها على أنها ا);�  ف یال��ات;ل  ،  ح*ى مع اخaاءها 

و  للال+#.  للaعام  ل�یهاال[
ف  ات�اع    الق�رة  وهي  ت*�Xكعلى  وع)�ها  راع�ها    ص
ت 
  .وت'*%�� 6لها مًعا

الى  الXاجة 
  االbعام

  ت]�ع +'ه
لة

  

  تX*اج الى حا!ة

  

ذات 
  ق�ة
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ِ�َأْس4َاٍء   "  3:  10ی
ح)ا   َة  اْلَ.اصَّ ِخَ�اَفُه   �َفَ�ْ�ُع َصْ�َتُه  َت4َ3ُْع  َواْلِ.َ�اُف  اْلَ=�َّاُب  QَْفGَُح  ِلَهَ\ا 
  َوُ�ْ.ِ�ُجَها." 

  
َة َیْ\َهُ/ َأَماَمَها َواْلِ.َ�اُف َتGَْ=ُعُه ألَنََّها َتْعِ�ُف َصْ�َتُه."َوَمGَى  "4ع�د    َأْخَ�َج ِخَ�اَفُه اْلَ.اصَّ

ان  ه ل�aع  ها!ع�ف  رعاة  و ب�ون  و �ع*)
ها  بها  تX�او 
نها  ��اق�
ن  فل�  وه@ا ،  ��ع
ها 

  شع�ه. نف# األم� مع 
  

  )ا ل !'
ع، �6اعي
 _______________________________________________  

ن�أة ال5)�'ة  وقU  و   ،وقU خ�مة !'
عفي ال��ا!ة  اعي" 6انU ل*[ف  اس*عال 6لة "ر 
 ن
اااق*[ادهL. ال�عاة  6ا ج(ء اساسي في ح�اتهL ال�
م�ة و ال��اف 6ان
 . ال�عاة و ال��Zة

  ح*�ام. الا�ح و لیلقى افي 6ل مZان. مع ذلG، عل ال�اعي لZ! L� عل 
  . 16  -1:  10في ی
ح)ا  املة6+[
رة  !'
ع وصف ال�عاة 

َحِ��َ�ِة    "3  -1:    10ی
ح)ا   ِإَلى  اْلَ=اِب  ِمَ�  َیْ�ُخُل  َال   x\َِّال ِإنَّ   :�ْgَُل َأُق�ُل   َّsqَاْل  َّsqََاْل»
 ْ�. َوَأمَّا الَِّ\x َیْ�ُخُل ِمَ� اْلَ=اِب َفُهَ� َراِعي  اْلِ.َ�اِف َبْل VْQََلُع ِمْ� َم ِضٍع آَخَ� َفَ\اَك َساِرٌق َوِل�ٌّ

َة ِ�َأْس4َاٍء َوُ�ْ.ِ�جُ    َها."اْلِ.َ�اِف. ِلَهَ\ا QَْفGَُح اْلَ=�َّاُب َواْلِ.َ�اُف َت4َ3ُْع َصْ�َتُه َفَ�ْ�ُع� ِخَ�اَفُه اْلَ.اصَّ
'احة مف*
حة  ع�ارة ع�  نU  الX;��ة 6ا+ ��X! عادة   ال��اف.�جع  توم)ها ت@ه� و حائ� 

القaعان   في  +ع�  جعها   L*واح�ةی ل@ا  ح;��ة  ال�عاة  ،  م�  اك��  ع�د  ه)اك  
ن Z!
ای*ها في الل�Xل �ال*الي !�[ل ال�ق�ة مuال�عاة ل، و �ل�احةاعلى ق'� م.  

  
م� ثL �اعي !ق
د ال��اف الى مZان ام� و في +ع� الX;ائ� ل�# ه)اك +الفعل ب
ا+ة. ال

ای*هXع ل�aاث)اء الل�ل. ا ی)ام وس� الق  
انه  !'
ع   ال��افه
  قال  ه
  و   +اب  او أنه  ال�اب،  م�  ی�خل   f@ال ال
ح��  ال��� 


ن ل ال�ب�ع
 م� الZ�ق�قي لل��اف. ال�اعي الX  
  

َة َیْ\َهُ/ َأَماَمَها َواْلِ.َ�اُف َتGَْ=ُعُه ألَنََّها َتْعِ�ُف َصْ�َتُه.  َوَمGَى َأْخَ�َج ِخَ�اَفُه   "  5،  4ع�د   اْلَ.اصَّ
  َوَأمَّا اْلَغِ��ُ/ فَال َتGَْ=ُعُه َبْل َتْهُ�ُب ِمْ<ُه َألنََّها َال َتْعِ�ُف َصْ�َت اْلُغuَ�َاِء»."

ال�اعي   الى  تX*اج 
  ل*�قى على ق�� الX�اة 

  


ع ه
 ال�اب'!  

  تع�ف ص
ته 
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!ق  رئ�'ي  راعي  ه)اك  6ان  
ع '!  Uوق في  ال�5��ة  القaعان  ال[�اح. 
 في  في  ال��اف  د 
  �)ادیهL. 6انU تع�ف ص
ت راع�ها وت)*;�ه ح*ى !أتي و ال��اف و 


ا ما!'
ع اس  لهL. ه6ان !ق
ل *��م ه@ا ال*���ه، ول5� لL !فه
3ُ�ُع َوَأمَّا ُهْ� َفَلْ� Qَْفَه4ُ�ا َما ُهَ� الَِّ\x َ�اَن gَQُل4ُُِّهْ� �ِ  "  10  -6ع�د  Qَ �ِْه.  َهَ\ا اْل4ََ�ُل َقاَلُه َلُه

3ُ�ُع َأ�Qًْا: «اْلsqََّ اْلsqََّ َأُق�ُل َلgُْ�: ِإنِّي َأَنا َ�اُب اْلِ.َ�اِف. َج�4ُِع الَِّ\یَ� َأَتْ�ا قَ Qَ �ِْلي َفَقاَل َلُه=ْ
 َأَنا ُهَ
 اْلَ�اُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌ� َفَ�ْ�ُلُ� ُهْ� ُس�َّاٌق َوُلُ��ٌص َوَل�gَِّ اْلِ.َ�اَف َلْ� َت4َ3ْْع َلُهْ�.  

َفَق�ْ  َأَنا  َوُ�ْهِلGَ َوَأمَّا  َوَ�ْ@َ+َح  ِلَ�ْ'ِ�َق  َ!ْأِتي ِإالَّ  اِرُق َال  َوَ�ِ%ُ� َمْ�ًعى. َال'َّ َوَ�ْ�ُ�ُج  َأَتْ�Uُ   َوَ�ْ�ُخُل 
  ِلَ*5ُ
َن َلُهLْ َحَ�اٌة َوِلَ�5ُ
َن َلُهLْ َأْفَ]ُل."

  
اِلُح َیْ=ِ\ُل َنْف3َُه َعِ� اْلِ.َ�اِف. َأَنا ُهَ� ال�َّاِعي  " 14  -11ع�د  اِلُح َوال�َّاِعي ال�َّ   ال�َّ

ْئَ� ُمْقِ�ًال َوَ�ْ*ُ�ُك اْل�ِ   َ�اَف َوَأمَّا الَِّ@f ُهَ
 َأِج�ٌ� َوَلْ�َ# َراِع�ًا الَِّ@f َلْ�َ'Uِ اْلِ�َ�اُف َلُه َفَ�َ�� ال@ِّ
ْئُ� اْلِ�َ�اَف   َوُ�َ��ُِّدَها. َواَألِج�ُ� َیْهُ�ُب َألنَُّه َأِج�ٌ� َوَال ُیَ�اِلي ِ+اْلِ�َ�اِف. َأمَّا  َوَ�ْهُ�ُب َفَ�aَ�ُْف ال@ِّ

ِ*ي َتْعِ�ُفِ)ي"  ِ*ي َوَخاصَّ اِلُح َوَأْعِ�ُف َخاصَّ   َأَنا َفِإنِّي ال�َّاِعي ال[َّ
وه
 م%�د أج��، !'
ع اشار الى الف�ق ب�� ال��� ال@f یه*L !ال��اف الجل الال،  

ا!ة خ�افه. نف'ه لXق�قي ال@f س��@ل ال�اعي او Xل  
4َ�َا َأنَّ اآلَب Qَْعِ�ُفِ<ي َوَأَنا أَْعِ�ُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْف3ِي َعِ� اْلِ.َ�اِف. َوِلي   "16  -15ع�د  

�ُن َرِع�ٌَّة  ِخَ�اٌف ُأَخُ� َل3َ�ْْ| ِمْ� َهِ\ِه اْلqَِ��َ�ِة َیْ<َ=ِغي َأْن آِتَي ِبGِْلَ} َأ�Qًْا َف4َ3ْGَُع َصْ�ِتي وَ gَُت
  َواِحَ�ٌة َوَراٍع َواِحٌ�."

.L�;ال�اعي الع 

ع ه'!  
3ُ�َع،  "  20:  13ع��ان��  Qَ ا>ََّuاِت َراِعَي اْلِ.َ�اِف اْلَعِ��َ�، َر�َالِم الَِّ\x َأَقاَم ِمَ� اَألْمَ َوِ¤َلُه ال3َّ

"، ِّx�ِِبَ�ِم اْلَعْهِ� اَألَب  
  

  .سقف)اا
ع ه
 راع�)ا و !'
ُنُف�ِسُ{ْ�   "  �a+2  :25س    1 َراِعي  ِإَلى  اآلَن   �ُGَُرَجْع  �ْgَُّ>gَِل َضالٍَّة،  َ�ِ.َ�اٍف   �ْGُ>ْ�ُ  �ْgََُّألن

  ."َوُأْسُقِفَها
  


ع ه
 رئ�# ال�عاة. '!  

ال�اعي  
  ال[الح 

  راعي ال)ف
س

  رئ�# ال�عاة 
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  ِإْكِل�َل اْلmْ4َِ� الَِّ\x َال َیْ=َلى."َوَمGَى lََهَ� َرِئ�ُ� ال�َُّعاِة َتَ<اُل�َن  " �a+5 :4س   1
  

م)�aح�� "ع)�ما 6ان
ا م)(ع%�� و على أنهL    !��� ال�هLوه
  �ع�ه،  �!ه رحة +!'
ع ل

ن راع�هL.عل�ه ان !*لG ال�حة و   الق'�#كغ)L ب�ون راعي" Z�  

4ُ�َع َتqَ<ََّ� َعَلْ�ِهْ� ِإْذ َ�اُن�ا   "  36:  9م*ى  mُاْل tِ�ِح�َ� َ�َغَ<ٍ� َال َراِعَي  َوَل4َّا َرَأVَ>َْوُم �َ�mِِعnَ>ُْم
  َلَها."

هي   �6اعي  
ع '! 
ذجخ�مة یُ   ن 6ل ش��  
ن  �عى  ل��مة Z�ق'  ا راع�ً ل في   �ً'ااو 
  ال5)�'ة الXل�ة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 L�ال�اعي ال�ح  
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  اس:لة لل�اجعة 
 ________________________________________________  

 اسقف. �� وراعي ونا�l و قg: 3ل4ات الع�ف  .1
 

 �اعي حق�قي. الات ال�4م<�� "ك.�اف" الGي تg@ف اح�Gاج<ا الى صف س4 .2
 

3�ع الGي تg@ف ع<ه اك�� ��اعي .3Q اتn�4ا؟ ل ما م>  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

104 

 

  ال�رس العاش� 

  +ع) ات، أو ال�اعي (الق'�#خ�مة                           

  
ِ��َ�،  "  11:  4أف'#   ُمَ=@ِّ  rََواْلَ=ْع َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع �ُن�ا ُرُسًال، gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �َوُهَ

  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�" 

  

  ) الق'�#( ال1هالت ال�اصة +ال�اعي

 ________________________________________________  

(الق�3اإلضافة   ال�عاة  فإن  العامة،  ال@��خ  أل�4هالت   /mQ �س)  rع� ل�یه�  �ن }Q ن 
Gب Qق�م�ا  وأن  � ال�4هالت V �ال4هارات    rع� ل�  للع4ل  تع�ه�  والGي س�ف  4�ه=ة  ال.اصة 

  ال.�مة ال.اصة ه\ه.

  

�ن }Q أن /mQ .ال�اعي قادًرا على ق�ادة ال.�اف  
َتْعِ�ُف  "  4:  10ی
ح)ا َألنََّها  َتGَْ=ُعُه  َواْلِ.َ�اُف  َأَماَمَها  َیْ\َهُ/  َة  اْلَ.اصَّ ِخَ�اَفُه  َأْخَ�َج  َوَمGَى 

  َصْ�َتُه." 
�ن�ا ق�  }Q ان /mQ ل�ة، فإنهq43ة ال�>gدون ال�4م<�� في ال��ا �الفعل  ل� أن ال�عاة س�قgسل

�ن  للله. mQ/ أن  في ��ق  }Qل4ة  ل�یه� م� sقائq� ا ق� ا  ال�ب ع�فة ع4ل�ة��ن}Q وا وأن�=Gخ
  ع4ل ه\ه الqقائs في ح�اته�.

�ن�ا ه� ، ف�m/ ان م� م�م<ي الg<�3ة أن �Qل�ا  واأراد  ورعاة إذاوه� �قادة }Q ةصالرجال .
 Q أرادوا م� ال�4م<�� أن ��ن�ا ه� أنف3ه�  ل}Q أن /mQ ،ره� وتق�ماته���ن�ا أم<اء في ع@}

أرادوا  و عVائ��   و¤ذا  م<��Gأم<اء.  �ن }Q ال@ع/  �ن�ا  أن }Q أن  أنف3ه�  ه�   /mف�  ،
�ن ال�عاة ن4�ذًجا لل�4م<��. }Q ان /mQ .����G>م  

ِ�َ{ِل4َِة    7:  13ع��ان���    �ْ�ُ�َ�ل4َُّ الَِّ\یَ�   �ُ}ُQ�ُِمْ�ِش ِس�َ�ِتِهْ�  ال�ب "ُاْذُكُ�وا  ِنَهاQَِة  ِإَلى  اْنُ�ُ�وا   .
  َف�4َGََُّل�ا ِ�ِإ4َQاِنِهْ�." 

  ارع الخراف
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ثاوس  1ِفي  "  12:  4ت� اْلgََالِم،  ِفي  ِلْل4ُْ�ِمِ<�َ�  ُقْ�َوًة   �ْ�ُ َبْل   ،{َGَِ�اَثqَ�ِ َأَحٌ�  Gَ3ْQَِهْ�  َال 
 ُّ��ََّGََّهاَرِة."الV4َاِن، ِفي الQوِح، ِفي اِإل   ِف، ِفي اْلqَ4َ=َِّة، ِفي ال�ُّ

الGَِّي َبْ�َ<gُْ� ُن�َّارًا، َال َعِ� اْضVَِ�اٍر َبْل ِ�اِالْخGَِ�اِر، َوَال    ال�ب "اْرَعْ�ا َرِع�ََّة    �a+5  :2  ،3س  1
3ُ�ُد َعَلى اَألْنِ�َ=ِة َبْل َصاِئِ��َ� َأْمِ�َلًة ِلل�َِّع�َِّة" Qَ �ْ4َ�َ ٍح َقِ=�ٍح َبْل ِبَ<َ@اٍ«، َوَالuْ�ِِل  

  ِ�اْل�3ِ4َِح."  ُك�ُن�ا ُم�4َGَِِّل�َ� ِبي 4َ�َا َأَنا َأ�Qْاً  "1: 11ك
رن>
س  1
  

  aعL القa�ع.!%� على ال�اعي أن !ُ 
" 4: 23رم�ا ا   "َوُأِق�ُ� َعَلْ�َها ُرَعاًة َیْ�ُع�َنَها َفَال َتَ.اُف َ�ْعُ� َوَال َتْ�َتِعُ� َوَال ُتْفَقُ� Qَُق�ُل ال�َّبُّ
  َوأُْع�Vُِ{ْ� ُرَعاًة َح3ََ/ َقْلِ=ي َفَ�ْ�ُع�َنgُْ� ِ�اْل4َْعِ�َفِة َواْلَفْهِ�." " 15: 3رم�ا ا

َألْنُف3ُِ{�ْ  "  28:  20أعال   اذًا  ِف�َها ِاْحGَِ�ُزوا  اْلُقُ�ُس  وُح  ال�ُّ  �ُgَُأَقاَم الGَِّي  ال�َِّع�َِّة  َوِل�4ِmَِع   
  الGَِّي اْقGََ<اَها ِبَ�ِمِه."  ال�ب َأَساِقَفًة ِلGَْ�ُع�ا َ�ِ<�3ََة 


ا،    إذاوم*
ازن +غ@اء روحي ج��  غ@ی*هL  ت ی*L  !%� ان  6انU ال��اف س
ف ت*غ@f وت)
  . ال�ب6لة م� bعام وماء 

  

اإذا ال�عاة  
ا    ارادوا أن !aع�iا
  ال�ب على دراسة 6لة  هL أنف'هL  ال��اف !%� ان ی
  5لة +أنف'هL.ال�%� أوًال أن !ق]
ا وقU في اإلس**اع +فوال[الة. 

َالِة َوِخْ�َمِة اْلgَِل4َِة»."  "  4: 6أعال    َوَأمَّا َنqُْ� َفُ<�اlُِ/ َعَلى ال�َّ
�ا َوُ�لُّ َرِع�Gَِِّهْ�    "   21:  10رم�ااqُmَ>ْا. ِمْ� َأْجِل َذِلَ} َلْ� َی�َألنَّ ال�َُّعاَة َبِلُ�وا َوال�َّبَّ َلْ� VْQَُلُ=

َدْت."   َتَ=�َّ
  

ال1م)��  ال�عاة    س��رك یأ!%�  أن  الXالة ةم*
ازن+��aقة    وا*غ@ن  ه@ه  في   Gول@ل  ،
وأن��اء،  +��aقة م'*�ة ل��مة ال��
خ االخ��� ال@ذی� س��م
ن �6سل، س�X*اج
ن إلى  

أن الaعام ال@X! f*اج
نه لهL ه
 "م)ا" bازج ع�ارة ع� ومعل��. س��ر6
ن    ،وم�����
 
    ال�
م. ال�ب هل�عو  هل ما !ق

"ُوِجَ� َ�َالُمَ} َفَأَكْلGُُه َفgَاَن َ�َالُمَ} ِلي ِلْلَفَ�ِح َوِلَ=ْهmَِة َقْلِ=ي َألنِّي ُدِع�ُ| ِ�اْس4َِ}  16:  15رم�ا  إ
�ِد.">ُmُا َربُّ ِإَلَه اْلQَ  

  L القa�ع bعإ

bازن   ماع
  م*

 

 Lا أنف'ه
  !aع
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. ِإَلى ِإْن3َاٍن  ال�ب "ِإَلى َأْن َنْ<Gَِهَي َج�4ُِعَ<ا ِإَلى َوْحَ�اِن�َِّة اِإل4َQاِن َوَمْعِ�َفِة اْبِ�    13:  4أف'#  
  َكاِمٍل. ِإَلى ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح."   

  

ن
ا قادر�� على ال*
اصل   ماق�م
ا bع!%� على ال�عاة أن !Z! هارة. و�%� أنال5لة +


f على  ن القa�ع�ة، م� األح�اث إلى ال)اض%��، أل مع ج�ع األعار ال�وح*X!   خ�اف
  عار. م� ج�ع اال

َأْن   "  12:  16ی
ح)ا   َت�VِGَ3ُْع�َن  َال   �ْgَِوَل  �ْgَُل َألُق�َل  َأ�Qًْا  َ�ِ��َ�ًة  ُأُم�رًا  ِلي  َت4ِGَqُْل�ا ِإنَّ 
  اآلَن." 

َت4ِGَqُْل�ا   11:  40أشع�اء   َأْن  َت�VِGَ3ُْع�َن  َال   �ْgَِوَل  �ْgَُل َألُق�َل  َأ�Qًْا  َ�ِ��َ�ًة  ُأُم�رًا  ِلي  "«ِإنَّ 
  اآلَن." 

ًة."  " 29:  40أشع�اء    QُْعVِي اْل4ُْعِ�َي ُقْ�َرًة َوِلَعQ�ِِ� اْلُق�َِّة �gَQُُِّ� ِش�َّ
  


ن ل!%� أن !Z'عالقة ش�[�ة مع ال��اف. �# لق  
  "ِخَ�اِفي َت4َ3ُْع َصْ�ِتي َوَأَنا أَْعِ�ُفَها َفGْGََ=ُعِ<ي. " 27: 10ی
ح)ا 
ِ�َأْس4َاٍء    "  3:  10ی
ح)ا   َة  اْلَ.اصَّ ِخَ�اَفُه   �َفَ�ْ�ُع َصْ�َتُه  َت4َ3ُْع  َواْلِ.َ�اُف  اْلَ=�َّاُب  QَْفGَُح  ِلَهَ\ا 

    "َوُ�ْ.ِ�ُجَها.
 ،Lخه

ن في ال5)�'ة الXل�ة ع�د 6اٍف م� ال�عاة ال@ی� !عل
ن +%ان� ش�Z! أن �%!


ن  و 6ل واح� م� ال��اف سُ�ع�ف +االسL    ل*);�Lن*�%ة ذلG او Z�له عالقة ش�[�ة مع  س
+عال�ا ال�عاة  
ن Z! أن  م�  و�uًال  ال1م)��،عي.  ع�  م)ع(ل��  
ن
ا   �ی� Z! أن   �%!
في   ���ار6م  Uق
ال ![�ف
ن   ،Lو   له  Lاج  �قامة  مع�ف*ه*X!  .Lمعه ال��[�ة  العالقة 


ن
ا مع ال�ع�.Z�ل Uق
  ال�عاة إلى ق]اء ال
قً'ا،  +ا  �Z!  Lل ح(ق�ال  أن  م�   Lذج  ل�غ
ن  
ال
قU  فه !ق]ي   f@ال للقائ�  م*از 

 .Lده
  ال]�ورf مع م� !ق
َأِب�َ/, "  15:  3ح(ق�ال   َتلِّ  ِعْ<َ�  اْل3ْ4َِ=�ِّ�َ�  ِإَلى   |ُ¡ْmَِوَحْ�ُ½    َف َخاُب�َر.  َنْهِ�  ِعْ<َ�  اِكِ<�َ�  ال3َّ

  َسَ{ُ<�ا ُهَ<اَك َسَ{ْ<ُ| َسْ=َعَة َأQَّاٍم ُم�qَGَِّ�ًا ِفي َوَسVِِهْ�." 
  

]  هL.ل�ع��ر الXق�قي للق
ة وال*�%�ع ![�ح الق'
س ال

  التواصل بمهارة 

  لديه ع��قة شخصية 

  مصدر القوة 
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" َفَقْ� ِع�ُ@�ا 4َ�َا sqِQَُّ ِإلْن�mِِل اْل�3ِ4َِح، َحGَّى ِإَذا ِجْ¡ُ| َوَرَأْیgُGُْ�، َأْو   28ب،  27:  1ف�ل�ي  
ِإل4َQانِ  َواِحَ�ٍة  ِبَ<ْفٍ�  َمعًا  ُمmَاِهِ�یَ�  َواِحٍ�،  ُروٍح  ِفي  �َن Gُ=ُ�َْت  �ْgََُّأن ُأُم�َرُكْ�  َأْس4َُع  َغاِئ=ًا    ُكْ<ُ| 

�ِ  اِإلْن�mِِل، ِف�َ�  َّ�ُمَ. َلgُْ�  َغْ�َ�  َوَأمَّا  ِلْلَهَالِك،  َب�َِّ<ٌة  َلُهْ�   �ُهَ  x\َِّال اَألْمُ�  اْل4َُقاِوِم�َ�،  ِمَ�  َ@ْيٍء 
  " .ال�ب َفِلْلَ.َالِص، َوَذِلَ} ِمَ� 

ِ�َ{ِل4َِة   "7:  13ع��ان���    �ْ�ُ�َ�ل4َُّ الَِّ\یَ�   �ُ}ُQ�ُِمْ�ِش ِس�َ�ِتِهْ�  ال�ب ُاْذُكُ�وا  ِنَهاQَِة  ِإَلى  اْنُ�ُ�وا   .
  َف�4َGََُّل�ا ِ�ِإ4َQاِنِهْ�." 

ة  اله@ا  �Xالعالقة ال �ع م
( fن له قل�  ! ح*ى  لل�اعي    ض�ور
Z! ن قادًرا على أن
Z

Xرة حق�ق�ة ن
  ال��اف. ح)ا +[

ال3ِّْGَعَة  "    4:  15ل
قا   َیGُْ�ُك  َأَال  ِمْ<َها  َواِح�ًا  َوَأَضاَع  َخُ�وٍف  ِمَ¡ُة  َلُه   �ْgُ>ِْم ِإْن3َاٍن   ُّxَأ»
الِّ َحGَّى mِQََ�ُه؟"   َوال3ِّْGِع�َ� ِفي اْلَ=�ِّ�َِّة َوَ�ْ\َهَ/ َألْجِل ال�َّ

  


ن على إس*ع�ادZ! أن !]ع ح�اته ألجل ال��اف. !%� على ال�اعي أن  
  َك4َا َأنَّ اآلَب Qَْعِ�ُفِ<ي َوَأَنا أَْعِ�ُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْف3ِي َعِ� اْلِ.َ�اِف." " 15: 10ی
ح)ا 

َلَ<ا َأْن ِبَهَ\ا َقْ� َعَ�ْفَ<ا اْلqَ4َ=ََّة: َأنَّ َذاَك َوَضَع َنْف3َُه َألْجِلَ<ا، َفَ<qُْ� َیْ<َ=ِغي   "  16:  3ی
ح)ا  1
  َنَ�َع ُنُف�َسَ<ا َألْجِل اِإلْخَ�ِة."

�ا َحَ�اَتُهْ� َحGَّى اْل4َْ�ِت." " 11: 12رؤ�ا ُّ=qِQُ �ِْل4َِة َشَهاَدِتِهْ�، َوَل}َuِ4َِل َوqَُه ِبَ�ِم اْل�  َوُهْ� َغَلُ=
لل�عاة   
ن Z! أن  ال��اف.  !%�  ت%اه  وال
فاء  اإلل*(ام  !ع�ف  و إح'اس ع�W م�  ع)�ما 

ت%اه  6امل  إل*(ام   Lل�یه س�[�ح   ،Lه
Xن 6امل  وتعه�  إل*(ام  ل�!ه   Lراع�ه أن  ال�ع� 
  .Lل راع�هالق
ة  و   اإله*ام،   ]Xي +الX�اة، ال
قU،ان !'�Z ال�اعي و�  وه@ا اإلل*(ام !�

   ألجل ال��اف. 
اِلُح َیْ=ِ\ُل َنْف3َُه َعِ� اْلِ.َ�اِف." َأَنا ُهَ� ال�َّاِعي  "11: 10ی
ح)ا  اِلُح َوال�َّاِعي ال�َّ   ال�َّ

  
  اإله*ام +إح*�اجات ال��افم  خ ال�عاة على ع��
uی*L ت

وُه, "4:  34ح(ق�ال   ُّ�3ُ�ُر َلْ� َتmُْ=ُ�وُه, َواْلVْ4َُ�وُد    اْل4َِ��rُ َلْ� ُتَقgْ4َُه, َواْل�َواْلmْ4َُ�وُح َلْ� َتْعِ�ُ=
ٍة َوuُِعْ<ٍف َت3َلGُVَّْْ� َعَلْ�ِهْ�." الُّ َلْ� َتVُْلُ=�ُه, َبْل ِ�ِ@�َّ وُه, َوال�َّ   َلْ� َتGَ3ِْ�دُّ

  يضع حياته 

  م=االة الال��uخ على ت
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ْئَ/   "  12:  10ی
ح)ا   ال\ِّ  t�َ�ََف َلُه  اْلِ.َ�اُف  َل3َ�ِْ|   x\َِّال َراِع�ًا  َوَلْ�َ�  َأِج�ٌ�   �ُهَ  x\َِّال َوَأمَّا 
ُدَها."  ِّ�=َ�ْئُ/ اْلِ.َ�اَف َوُ   ُمْقِ=ًال َوَ�Gُْ�ُك اْلِ.َ�اَف َوَ�ْهُ�ُب َفَ�ْ.Vَُف ال\ِّ

ْدُتْ�    ِلَ\ِلَ} َهgََ\ا َقاَل ال�َّبُّ ِإَلُه ِإْسَ�اِئ�لَ  "2:  23أرم�ا   َعِ� ال�َُّعاِة الَِّ\یَ� َیْ�ُع�َن َشْعِ=ي: [َأْنGُْ� َب�َّ
". ُ�وَها. َهَ¡َ<َ\ا أَُعاِقُ=gُْ� َعَلى َش�ِّ أَْع4َاِلQَ �ْgُُق�ُل ال�َّبُّ   َغَ<4ِي َوَ�َ�ْدُت4ُ�َها َوَلْ� َتGََعهَّ

  
م�   یالح�ب�افع  س
ف   ،W�الع  �Xا   ال
!ق�م أن   �%!  Lأنه  Lع�ف*هل ال��اف  ال�عاة 

.L6ل واح� م)ه �ح'اً+ا _ ع  
َأِ��ُع�ا ُمْ�ِشQ�ُِ{ْ� َواْخَ�ُع�ا، َألنَُّهْ� 3ْQََهُ�وَن َألْجِل ُنُف�ِسُ{ْ� َ�َأنَُّهْ� َسْ�َف   "  17:  13ع��ان���  

 ،�َ� �َن ِح3َا�ًا، ِلgَْي Qَْفَعُل�ا َذِلَ} ِ�َفَ�ٍح، َال آنِّVُْعQُ.�ْgَُألنَّ َهَ\ا َغْ�ُ� َناِفٍع َل"   
  ال�اعي س�]ع سعادة وم[لXة ال��اف ف
ق ح�اتة ال�اصة وخ�م*ه.

  

  خ�مة ال�اعي ( الق#) 
 ________________________________________________  

  ال]ال��. ن خ�مة ال�اعي هي ال�mX ع� إ
ال3ِّْGَعَة «َأxُّ  "  4:  15ل
قا   َیGُْ�ُك  َأَال  ِمْ<َها  َواِح�ًا  َوَأَضاَع  َخُ�وٍف  ِمَ¡ُة  َلُه   �ْgُ>ِْم ِإْن3َاٍن 

الِّ َحGَّى mِQََ�ُه؟   "َوال3ِّْGِع�َ� ِفي اْلَ=�ِّ�َِّة َوَ�ْ\َهَ/ َألْجِل ال�َّ
. ه
 م*)�ه ألf خ�وف  ال�بق*هL مع  ی*
اصل مع ه1الء ال@ی� ف*�ت عالما  ال�اعي دائًا  

ال*�هان   في  ی�ع
هLو ب�أ  س
ف   .Lخلفه س�@ه�  و�(ورهL،    ،اإلن�Xاف.   Lبه !'*[ل 
 Lه<X! LهX](ع.و��aا إلى الق
  ل��جع

  
.�aال� �ع م�aاسة الق�X+ م ال�اعي
  س�ق

َفٌة َال ُتْ@ِفsُ َعَلى  َألنِّي أَْعَلُ� َهَ\ا: َأنَُّه َ�ْعَ� ِذَهاِبي َسَ�ْ�ُخُل َبْ�َ<gُْ� ِذَئاٌب َخا�ِ "  29:  20أعال  
  ال�َِّع�َِّة."
!ع�ف  ال�اعي   إنه  القa�ع.  أو خارجي على  داخلي  م)*�ًها ألf خ�a س
اء  دائًا  
ن Z!

ال@ی� جُ  ال@ی�ه1الء  إذ  �ح
ا أو ه1الء  إنه م)*�ه  
ا. aا أو سق
ال�ع� ت�اجع ا ما حاول 
  �قاق.النق'ام أو ت'�� اإل ل�L 6اذ+ة او إح�اث اتق�!L تع

s�4الع /qال 

 ال=q½ ع� ال�ال��  

 ح�اسة الق�Vع  
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  یه*L ال�اعي به1الء ال@ی� هL في إح*�اج.

َوِ¤ْ�َالَق "  7،  6:  58أشع�اء   ال<ِّ�ِ�  ُعَقِ�  َف}َّ   . ِّ� ال@َّ ُقُ��ِد  َحلَّ  َأْخGَاُرُه:  َصْ�مًا  َهَ\ا  َأَلْ�َ� 
ِن�ٍ�. ُ�لِّ  َوَقVَْع  َأْحَ�ارًا  �ِق�َ� qُ3ْ4َاْل3َ4َاِك�َ�    َأَلْ�َ�  اْل ُتْ�ِخَل  َوَأْن  ُخْ=nََك  ِلْلmَاِئِع   �َ3ِgَْت َأْن 

 ".{َ4ِqَْغاَضى َعْ� َلGَُه َوَأْن َال َت�3ُgْانًا َأْن َت�  الGَّاِئِه�َ� ِإَلى َبGِ�َْ}؟ ِإَذا َرَأْیَ| ُعْ�َ

ن ال�اعي دائًا على إس*ع�اد ل'اع�ة ال*أل��، الفق�اء، واألرامل، واألی*ام. س�Z!  م
ق

ل�یهL تق�!L  و   ةب(�ار  ع(�ٍ(  فق�وا  ال@ی�  ه1الء  ب*ع(�ة  س�ق
م  لل�ضى،  ال�فاء  خ�مة 

ت.    +ال

  
  وقع
ا في خa�ة.  ال@fس�ق
م ال�اعي ب*ق
�L وته@ی� 

الع[ا م�  6ل  ال�اعي  ل X! ب�)ا  و   س
ف  واإلنقاذ،   mXلل� ت'*��م  العZاز  العZاز. 
 L�
ا!ة. و ت'*��م الع[ا لل*قXح وال�X]*ال  

َمِعي. أ"  4:  23م(ام��   َأْنَ|  ألَنََّ}  َشّ�ًا  َأَخاُف  َال  اْل4َْ�ِت  lِلِّ   xَواِد ِفي  ِسْ�ُت  ِإَذا  �Qًْا 
�اِنِ<ي. "َ ِّnَعQُ َّاُزَك ُه4َاgَعَ�اَك َوُع  

إن ال�اعي ال@�X! f حًقا  �اف إذا ما 6ان
ا في ��bقهL لل)]ج.!%� أن !ق�م ال*ه@ی� لل�
   س�ق
م ب*ه@ی�هL. ال��اف

  

للقادة قادًة  ال�عاة  
ن Z�ازن في    . س
+ال* ال�اعاة  إس*��ام وق*هL. فهL ل� !ق]
ا س�ق
م 
اك>�  Uوق س�ق]
ن   Lول5)ه ه1الءال%�وح��،  مع  فق�   Lوق*ه    �ال@ی ه1الء   ��
aت في 


 وال)]ج في ح�اتهL ال'�X�ة.  إخاد و�uًال م� ق]اء 6ل وق*هL في " ی�غ�
ن في ال)
" في   Lوق*ه غال��ة  فإنهL س�ق]
ن  ال)��ان"  ال)��ان"  ل�یهL  إشعال  ال@ی�   G:أول ح�اة  في 


اه� ال�'ة وق]اء    ال�بالق�ادة وال@ی� ق� دعاهL  س��ر6
ن    6امل.  ت#��5ل��مة ال
 Lق� دعاه f@ل ال إل�ه. ال�بال
قU في تل@تهL للع

  


دة ومهارة م� 6لة     .ال�بس�aعL ال�اعي ال��اف +

 اإله4Gام �الGq4اج��

�� والGه\ی/� االGق

 ق�ادة القادة

 رعاQة ال.�اف 
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ُی�َنا  "    15:  21ی
ح)ا   ْبَ�  ِس4َْعاُن  Vْ�ُُ�َس: «Qَا  ِل4ْ3َِعاَن  3ُ�ُع Qَ َقاَل  ْوا  َتَغ�َّ َما  َأُتqِ=ُِّ<ي  َفَ=ْعَ� 
قَ  ُأِح=َُّ}».  َأنِّي  َتْعَلُ�  َأْنَ|  َربُّ  Qَا  «َنَعْ�  َلُه:  َقاَل  َه�َُالِء؟»  ِمْ�  ِخَ�اِفي»." َأْكَ�َ�  «اْرَع  َلُه:  اَل 


اسaة  !'
ع ه
 اإلج*هاد في رعا!ة خ�افه ب ل�ب  ال�اعي ل  اأع;L تع��� ع� ال�Xة !ق�مه
f ش�د عل�ها ب*�5ارها ثالثة م�ات،  تعل�ات !'
ع ال@. وXu'�  ال�ب6لة    الWX ال@f في

  فإن أهL عل لل�اعي ه
 رعا!ة ال��اف.

خ م�  ال%االت  ه@ه  ال*
ازن  كل  على  !Xاف�  أن   �%! (الق#)  ال�اعي  ألنها  �مة  ف�ها 

ن  ع)�ما !  '*��م في وقU واح�.تُ Z  ال�عاة  �االت فإن ال��اف في 6ل ه@ه ام�ل[�%ل

ال5)�'ة الXل�ة. وم� ال)اح�ة �ل*(ام في عل ال�ب +س
ف ت��أ في ال*%اوب +إخالص و 
قادرةال[X�ة   ال��اف  ال  س*[�ح  و على  ب)ف'هاداالز *
ال�  ال%اد  ف.  !اد  العل  خالل   �

ال�اعي  س
ف   6ان  و6لا  خ�م*ها.   �*وت  
ت) س�عa� ال5)�'ة  ال��اف،  مع  ه  م�لً[ا 
 )  ��.ال'�� ال

اْلَقِل�ِل  "  21:    25م*ى   ِفي  َأِم�<ًا   |َ>ْ�ُ َواَألِم�ُ�.  اِلُح  ال�َّ اْلَعْ=ُ�  َأیَُّها  ِنِع4َّا  َس�ُِّ�ُه:  َلُه  َفَقاَل 
  َفُأِق�4َُ} َعَلى اْلgَِ��ِ�. اْدُخْل ِإَلى َفَ�ِح َس�ِِّ�َك."

  
وا  " 31: 12ك
رن>
س 1 َ�ِ��قًا َأْفَ�َل:" َوَلgِْ� ِج�ُّ �ْ}ُ�  ِلْل4ََ�اِهِ/ اْل3ْqَُ<ى. َوَأ�Qًْا ُأِر

+��Xة  ! ارس
ن ! أن  ال�عاة  على  ف%�  الق�س.  ال�وح  م
اه�  له  6ل  
اه� ال إعالن 
ة، فإن ال�اعي   مو6ال  علL ال  مZال � خالل العل +مو   أه�ة خاصة في خ�مة ال�اعي.ZXال

، ال)اس�  ال�ب1م)��. وفي وقU  في ح�اة ال ال�Xدة  س
ف !ع�ف +ال*اك�� اإلح*�اجات  
ال1م�    
س  أتي!أن  ال�اعي  س��ع ال*ي  اللX;ة  في  حاًال  ب�*ه  مX*�إلى  ف�ها  
ن Z ًااج 
  ل��مة ش�[�ة.

ه)اك حا!ة   ت��( األرواح.م
ه�ة  وذلG ع� W��b خ�مة  ��a  ال!X@ر ال�اعي م�    ال�ب
وفاعل�ات لل5)�'ة  ح�)ا    ع;�ة  ال�اعي  خ�مة  في  خالل أك��  م�  بلX;ة  لX;ة  !ق
د 

  مارسة إعالن م
اه� ال�وح الق�س. 

  

  

  

 ممارسة المواهب 
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  أس:لة لل�اجعة 

  
1 -  rاألساس�ة    صف �ع � V4لالال�4هالت uال�اعي   ةخاص��فة    ة في ح�اة وخ�مة 

 الqق�قي. 
 

   .ل.�اف Gه لخ�م في الهامة لل�اعي  4هاماذ�� �عr م� ال - 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 الXادf ع�� الف[ل 
     Lعِل  ِخ�َمة الُ
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ِ��َ�،    11:  4أف'#   ُمَ=@ِّ  rََواْلَ=ْع َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع ُرُسًال،  �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �َوُهَ
  َواْلَ=ْعrَ ُرَعاًة َوُمَعل�4َِِّ�،... 

ُأَناًسا ِفي اْلgَِ<�3َِة: َأوًَّال ُرُسًال، َثاِنً�ا َأْنِ=َ�اَء، َثاِلً�ا    ال�ب َفَ�َضَع    29،  28:  12ك
رن>
س   1
  ُمَعل�4َِِّ�، ُث�َّ ُق�َّاٍت، َوuَْعَ� ذِلَ} َمَ�اِهَ/ ِشَفاٍء، أَْعَ�اًنا، َتَ�اِب�َ�، َوَأْنَ�اَع َأْل3َِ<ٍة. 

  َعلَّ اْل�4ِmََع ُمَعل4ُِّ�َن؟ َأَلَعلَّ اْل�4ِmََع َأْصqَاُب ُق�َّاٍت؟ َأَلَعلَّ اْل�4ِmََع ُرُسٌل؟ َأَلَعلَّ اْل�4ِmََع َأْنِ=َ�اُء؟ َألَ 
َلْ�َ� َج�4ُِع اَألْعَ�اِء    7-4:  12روم�ة    �ْgَِول َ�ِ��َ�ٌة،  َلَ<ا أَْعَ�اٌء  َواِحٍ�  َفِإنَُّه 4َ�َا ِفي َج3ٍَ� 

الْ  ِفي  َواِحٌ�  َج3ٌَ�   :�َ��ِ��ِgَاْل  �ُqَْن َواِحٌ�، هَ{َ\ا  َع4ٌَل  ِلَ=ْعrٍ، ُ�لُّ  َلَها  َ�ْعً�ا  َوأَْعَ�اٌء  �3ِ4َِح، 
إِ  َفِ=ال<3َِّْ=ِة  َأُنُ=�ٌَّة  َلَ<ا:  اْل4ُْعVَاِة  ال<ِّْع4َِة   /ِ3َqَ�ِ ُمْ.Gَِلَفٌة  َمَ�اِهُ/  َلَ<ا   �ْgَِول ِلآلَخِ�.  َلى َواِحٍ� 

  ،..  اِإل4َQاِن، َأْم ِخْ�َمٌة َفِفي اْلِ.ْ�َمِة، َأِم اْل4َُعلُِّ� َفِفي الGَّْعِل��ِ 
 

    ُمقِ�مة 

3�ع ال4أم�ر�ة الُع�4َى، ل� Qُ.ِ=� فق� ال�4م<�� �ه أن Qع��ا �اإلن�mل، بل Q ىVع<�ما أع
 ع� ���s تعل�4ه�.ةوه\ا ی�G  ج�4ع األم�. وا �4\ أن یGلقال أQً�ا 

وِح اْلُقُ�ِس.  َفاْذَهُ=�ا    ١٩،٢٠:  ٢٨م*ي   ُ�وُهْ� ِ�اْسِ� اآلب َواالْبِ� َوال�ُّ  َوَتْل4ُِ\وا َج�4َِع اُألَمِ� َوَع4ِّ
هْ    ِ�».  َوَعل4ُِّ�ُهْ� َأْن qْQََفُ��ا َج�4َِع َما َأْوَصgُGُ�ْْ� ِ�ِه. َوَها َأَنا َمَعgُْ� ُ�لَّ اَألQَّاِم ِإَلى اْنِقَ�اِء ال�َّ

  
Lعِلال*ف'�� وال��ح ]� *�و L اآلخ���. ه
 ال��� ال@f !ق
م +ال*عل�L، وu*َعِل�ه ُ!عل الُ

 آلخ���.عق��ة لص
رة وتعِل�َه في ق�س ل5*اب الُ ل
 Lذ�6ه +اإلس Lت f@ح�� ال
تX*ل خ�مة ال*عل�L مZانة ُمِهَة في العه� ال%�ی�. الُعِلL ه
 ال


اه� ال��مة في ال>الث ق
ائL ل  ال5*اب الق�س.ال
اِردة في 
  


، وال)]ج وت%ه�( ال1م)�� لل��مة. ال*عل�L ض�ورf لل
ح�ة، وال)
َواْلَ=ْعrَ   ١٣- ١١:  ٤أف'#   َأْنِ=َ�اَء،   rََواْلَ=ْع ُرُسًال،  �ُن�ا gُQَ َأْن   rَاْلَ=ْع أَْعVَى   �َوُهَ

َج3َِ�  ِلُ=ْ<َ�اِن  اْلِ.ْ�َمِة،  ِلَع4َِل   �َ�3ِQ اْلِق�ِّ َت�4ِgِْل  َألْجِل  َوُمَعل�4َِِّ�،  ُرَعاًة   rََواْلَ=ْع  ،�َ��ِ ُمَ=@ِّ
َج�4ُِعَ<ا   َنْ<Gَِهَي  َأْن  ِإَلى  اْبِ�  اْل�3ِ4َِح،  َوَمْعِ�َفِة  اِإل4َQاِن  َوْحَ�اِن�َِّة  َ�اِمل. ال�ب ِإَلى  ِإْن3َاٍن  ِإَلى   .

  ِإَلى ِقَ�اِس َقاَمِة ِمْلِء اْل�3ِ4َِح.

ن
ا � L ض�ور�ة للغا!ة إذا 6ان ال1م)�خ�مة الُعلِ  Z! ةی���ون أن   .ناض%�� في ال5َِل

  الأم
ر�ة الُع;َى 

  *ع��2ال

  الغ�ض



     

113 

 

الَِّ\x  15:  4أف'#   َذاَك  ِإَلى  َشْيٍء  ُ�لِّ  ِفي   �َنْ<4ُ اْلqَ4َ=َِّة،  ِفي  َصاِدِق�َ�  ال�َّْأُس:   َبْل   �ُهَ
  اْل�3ِ4َُح،..."

  
�صف اإسGُ.ِ�َم| �ِلG4َان ل x�=الع �Qفان ع� �=�عة خ�مة  وه4ا    ،ل4ُعِل� في العه� الق�@}Q

 .ال4ُعِل�
  
�Gفs �ال4اء (كال�V4)، لإلشارة (ك4ا ه� الqال مع اإلص=ع). وق� ُت�ِج4َ| وُتعِ<ي الQاراح"  "

 :�q>جهعلى ال�   .، إبالغ، تعل�4ات، وضع، إ�الق، إlهار، لGَعِل��، وال�V4ی
  َفاآلَن اْذَهْ/ َوَأَنا َأُك�ُن َمَع َف4َِ} َوأَُعل4َُِّ} َما َتgَGَلَُّ� ِ�ِه».    15، 12: 4خ�وج 

 . ..َفgَGُل4ُُِّه َوَتَ�ُع اْلgَِل4َاِت ِفي َف4ِِه، َوَأَنا َأُك�ُن َمَع َف4َِ} َوَمَع َف4ِِه، َوأُْعِل4َgُ4ُا َماَذا َتْ�َ<َعانِ 
الَِّ\x    20:  18خ�وج   َواْلَع4ََل  �َنُه، gُ3ُْلQَ  x\َِّال  sَ��َِّVال ْفُهُ�  َوَع�ِّ َ�اِئَع،  َوال@َّ  rَاْلَفَ�اِئ َوَعل4ُِّْهُ� 

  Qَْع4َُل�َنُه.  
  َوَجَعَل ِفي َقْلِ=ِه َأْن Qَُعلَِّ� ُهَ� َوأُُه�ِل�آُب ْبَ� َأِخ�3َاَماَك ِمْ� ِسْ=ِ� َداَن.  34: 35خ�وج 

  
" ال*Xكلة  ُتع)ي  أو  ف�(الماد"   ،mXال،  ال حاف(   W��b ع�   L�ع[اتعل ت�ج وق�  إ.   U لى

X(مه ال ،Lرةاال*الي: ال*�ر�# +%�، ال*علL�أو ال*عِل ،Lعِل  .، ُ!عِلL، الُ

َواَألْحgَاَم    1:  5ال*>)�ة    rَاْلَفَ�اِئ ِإْسَ�اِئ�ُل  Qَا  َلُهْ�: «ِاْس4َْع  َوَقاَل  ِإْسَ�اِئ�َل  َوَدَعا ُم�َسى َج�4َِع 
  الGَِّي َأَتgَلَُّ� ِبَها ِفي َم3َاِمِعُ{ُ� اْلَ�ْ�َم، َوَتَعل4َُّ�َها َواْحGَِ�ُزوا ِلGَْع4َُل�َها. 

  .ْ<َ� َتَعل4ُِّي َأْحgَاَم َعْ�ِلَ}.َأْح4َُ�َك ِ�اْسGَِقاَمِة َقْلٍ/ عِ  7:  119م(م
ر 
َوَعل4ُِّ�َها َأْوَالَدُكْ�، ُمgَGَل�4َِِّ� ِبَها ِح�َ� َتmِْل3ُ�َن ِفي ُبُ��ِتgُْ�، َوِح�َ� َت4ُْ@�َن ِفي    19: 11ال*>)�ة 

َِّ��sِ، َوِح�َ� َتَ<اُم�َن، َوِح�َ� َتُق�ُم�َن. Vال  
َقْلَ=ُه   10:  7ع(را    َه�ََّأ  َعnَْرا  ِإْسَ�اِئ�َل َفِ��َ�ًة َألنَّ  َوِلُ�َعلَِّ�  ِبَها،  َواْلَع4َِل  َشِ��َعِة ال�َّبِّ  ِلVََلِ/ 

  َوَقَ�اًء. 
َألنََّ}    5،   4:  25م(م
ر   َوَعل4ِِّْ<ي،  َحقَِّ}  ِفي  uِْ<ي  َدرِّ َعل4ِِّْ<ي.  ُسُ=َلَ}  ْفِ<ي.  َع�ِّ Qَا َربُّ  ُ�ُ�َقَ} 

�َم ُ�لَُّه. َأْنَ| ِإلُه َخَالِصي. ِإQَّاَك اْنGََ�ْ�ُت الْ ْ�َ  
 ُ! f@ال��� ال 

  م� ه@ه ال5َِلات الع���ة، ن%� أن الُعِلL هXإص�عه ��� ن+ W��aال

  .أو +إص�عها، و�
جه و��لغ و�علL و�
ِضح bَُ�ق ال�ب

 ���ةات العِ َ لِ ال5َ 

 ���!ُ  

  !ة +%� �Lَ علِ تَ 
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  L�ال*عل  Wعل ی*�ف%! ه@ا   .L�ال*عل في  ماِهً�ا   Lعِلالُ 
ن Z! ع)�ما  ال'اق�،   �aال م>ل 

ن.  الaالب ی*عل

   .ال�بال)اس لل�ي في �bق ي تmX الع[ا ال*أو  الهازال*عل�L م>ل 
 

ه@ه  6لة م�  6ل   ،Gذل ومع  ال%�ی�،  العه�  في   Lعِل+الُ  Wت*عل 6ِلات   Uإس*��ام س  Lت
   .ال5لات تأتي م� نف# ال%@ر

Zتع)ي ِدَدس "
 L ال*علL أو ال*عِل�L. ق� ُت�ِجَU عل
.  


س" تع)ي  Z�*لدی�اك�  .L�ِ عللل* ُ!عّلL. إنها ُت�ِجَU ال
  

 ،Lس" تع)ي تعل
  .Lة +ال*عل�L، وتL ت�ج*ها تعلالق)اعدی�اك*
  
  .*علL، ُ!عِلL، یُ عق��ةُت�ِجَU  . وق�معل
مةتع)ي ال*عل�L، وi�فة أو   د!ZاسZال�ا""
 


ل
س" تع)ي ZاسZ!ال"د  : ُت�ِجَU علL وق�
 م�ة،  14 معل� •
 م�ة،  47 س��  •
  م�ات،  10 اسGاذ  •
 .م�ة 67كات/  •

  

  ".Lُت�ِجَU "عق��ة، ق� تعل)ي ال*عل�ات، فعل ال*عل�L. ق� ي" تعك�ایدِ 

f على   ل@لG الُعِلL ه
 ال��� ال@f !ق
م +ال*عل�L، وa(. أنه ی�اآلخ�� Lیَ*عِل L�ال*عل+

 ش�ح وتف'�� وتعل�L العق��ة لآلخ���.
  ل*عل�L اآلخ���.  َ#ِ ال� الُعِلL ال@f ه
 ج(ء م� ال��مات ال�بلق� أخ*ار 

 

 Lعل
ع، ال'!  

 ال�
نان�ة   اتَ لِ ال5َ 

Lعل!  

   لLعت

      Lعل 

  )اسLتعل�ات (

  علLم

 (فعل) علLت
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ِم>ال)ا    
ه 
ع '!6 ی*[فح  األول  أن  ُمعلًا  
ن Z�ل  
م�ع ش��   fأ على   �%!  .Lعِلُ
.Lعِل   األناج�ل و��رس ح�اته 6ٌ

  
    ال*الم�@ !'
ع 6ُعِلL. ع�فلق� 

َلُه:  38:  4م�ق#   َوَقاُل�ا  َفَأQَْقُ��ُه  َناِئ4ًا.  ِوَساَدٍة  ِ� َعَلى  َأَما   َوَ�اَن ُهَ� ِفي اْل4َُ�خَّ ُمَعلُِّ�،  «Qَا 
 َیُه4َُّ} َأنََّ<ا َنْهِلُ}؟» 

   َأْنGُْ� َتْ�ُع�َنِ<ي ُمَعل4ًِّا َوَس�ًِّ�ا، َوَح3ًَ<ا َتُق�ُل�َن، َألنِّي َأَنا َ�\ِلَ}. ١٣:١٣ی
ح)ا 
  


ا ال)ام
س !'
ع 6ُعِلL. ح*ى إنهL حاول
ا إس*��ام م
ه�*ه في  َعِ�ف الف��'�
ن وُمعِل
 .في الِ)َ(اَعات ال'�اس�ة وال�ی)�ة لهادخال*عل�Z6 Lـ�� ال

َقاِئِل�َ�:  17،  16:  22م*ى   اْلِه�ُ�وُدِس�ِّ�َ�  َمَع  َتَالِم�َ\ُهْ�  ِإَلْ�ِه  َأنََّ}  َفَأْرَسُل�ا  َنْعَلُ�  ُمَعلُِّ�،  «Qَا 
  sَ�، َوَال ُتَ=اِلي ِ�َأَحٍ�، َألنََّ} َال َتْ<ُ�ُ� ِإَلى وُ   ال�ب َصاِدٌق َوُتَعلُِّ� َ�ِ� ِّsqَِه ال<َّاِس. َفُقْل َلَ<ا:  ِ�اْل�ُج

�ٌة ِلَقْ�َ�َ� َأْم َال؟» َnْى ِجVَُز َأْن ُتْع�mُQَ؟ َأ   َماَذا َتُ��ُّ
  

 ."دعى !'
ع بـالُعِلL الَ[اِلح ب الغ)يال�ا
َوَسَأَلُه:  17:  10م�ق#   َلُه  َوَجَ�ا  َواِحٌ�   rََرَك ،sِ��َِّVِإَلى ال َخاِرٌج   �ُهَ اْل4َُعلُِّ�  َوِف�4َا  «َأیَُّها 

اْلqََ�اَة األََبQ�ََِّة؟». َألِرَث  أَْع4َُل  َماَذا  اِلُح،  3�ع    ال�َّQ ُمعِل4ًا وجاء إلى 4�س نف3ه Qد�ن�ق �ان 
  .ك4ُعِل�

  
.Lعل
س 6ان معلًا وق� جاء ل�'
ع 6  ن�ق
د!
3ُ�َع َلْ�ًال َوَقاَل َلُه:  2:  3ی
ح)ا  Qَ ا  هَ\ا َجاَء ِإَلىQَ»

  ُمَعل4ًِّا،  ال�ب ُمَعلُِّ�، َنْعَلُ� َأنََّ} َقْ� َأَتْ�َ| ِمَ�  
 �ِgُQَ �ْي َأْنَ| َتْع4َُل ِإْن َلGَِّاِت الQَْع4ََل هِ\ِه اآلQَ ْقِ�ُر َأْنQَ �ٌَمَعُه».  ال�ب َألْن َلْ�َ� َأَح  

  
        .كان !'
ع ُمعِلًا أی)ا ذه�. ق]ى ال5>�� م� وق*ه في تعل�L ال%ه
ر م� ال)اس

ِبِ=َ@اَرِة    ٣٥:  ٩م*ي   َوَ�gِْ�ُز  َمmَاِمِعَها،  ِفي  Qَُعلُِّ�   t�ََواْلُق ُ�لََّها  اْل4ُُ�َن  �ُف VُQَ 3ُ�ُع Qَ َوَ�اَن 
ْعِ/. �ِت، َوَ�ْ@ِفي ُ�لَّ َمَ�ٍض َوُ�لَّ ُضْعٍف ِفي ال@َّgُاْل4ََل    

  ا فً و � كان مع

  ال*الم�@

  الف��'�
ن 

 غ)ي  ال�اب ال


س   ن�ق
د!

مZان   6ل  في 

  إل�ه  ذه� !'
ع
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3ُ�ُع َأْمَ�ُه ِلGََالِم�ِ\ِه االْثَ<ْي َعَ@َ�، اْنَ�   ١:  ١١م*ي  Qَ ِ�َز َوَل4َّا َأْك4ََلgْ�َ�َف ِمْ� ُهَ<اَك ِلُ�َعلَِّ� َوَ
  ِفي ُمُ�ِنِهْ�.  

�ا َوَقاُل�ا:  54:  13م*ى  Gُُبِه Qَُعل4ُُِّهْ� ِفي َم4َmِْعِهْ� َحGَّى  «ِمْ� َأْیَ�   َوَل4َّا َجاَء ِإَلى َوَ�ِ<ِه َ�اَن 
  ِلهَ\ا هِ\ِه اْلqِْ{4َُة َواْلُق�َّاُت؟  

Qَُعلُِّ�،    23:   21م*ى    �َوُهَ ْع/  ال@َّ َوُشُ��ُخ  اْلgََهَ<ِة  ُرَؤَساُء  ِإَلْ�ِه  َم  َتَق�َّ اْلَهgَ�ِْل  ِإَلى  َجاَء  َوَل4َّا 
ْلVَاَن؟»  َقاِئِل�َ�:   «ِ�َأxِّ ُسْلVَاٍن َتْفَعُل هَ\ا؟ َوَمْ� أَْعVَاَك هَ\ا ال3ُّ
. َفاْج4َGََع ِإَلْ�ِه ُج4ُ�ٌع  َوَقاَم ِمْ� ُهَ<اَك َوَجاَء ِإَلى ُتُ.�ِم اْلَ�هُ  1: 10م�ق#  �ِدQَِّة ِمْ� َعْ=ِ� اُألْرُدنِّ

  َأQًْ�ا، َوَ�َعاَدِتِه َ�اَن َأQًْ�ا Qَُعل4ُُِّهْ�. 

ال في  
ع '!  Lالِ%�ال  %امع َعِل وعلى  ال�
ارع  في  اله�Zل،  مZان  و ،  6ل  في 
  .ذه� إل�ه

ُت4َgَْل    49:   14م�ق#   ِلgَْي   �ْgَِول ُت3ِ4ُْ{�ِني!  َوَلْ�  أَُعلُِّ�  اْلَهgَ�ِْل  ِفي   �ْgَُمَع  |ُ>ْ�ُ َیْ�ٍم  ُ�لَّ 
.«/ُGُgُاْل  

اْلmََ=ِل الَِّ\x    37:  21ل
قا   َوَ�ِ=�ُ| ِفي  Qَْ.ُ�ُج  اْلَهgَ�ِْل، َوِفي اللَّْ�ِل  Qَُعلُِّ� ِفي  َوَ�اَن ِفي ال<ََّهاِر 
 ُG�ْ َّnِن.ُیْ�َعى َجَ=َل ال�  

 

  عِلZ�َ+ِ Lل ُم�*لف !'
ع 
ان*�اه ال�ع� م !'
ع، ول5� 6ان ه)اك شيء ح
ل  أ!اكان ه)اك الع�ی� م� الُعِل�� في  

'Xة على تعل�ه على عZ# أf شيء فلق� ُجِ@َب ال�ع� ألنه 6ان ه)اك ق
ة وم. ل*عل�ه
  آخ� سع
ه م� ق�ل.

 .سلaان6� له ِلL كان
ا ج�ًعا ُم)َ�هِ��� ألنه 6ان !عَ 
4ُ�ُع ِمْ� َتْعِل�4ِِه، ألَنَُّه َ�اَن Qَُعل4ُُِّهْ�    29،  28:  7م*ى  mُاْل |ِGَاَل ُبِه�3ُ�ُع هِ\ِه اَألْقَQَ َفَل4َّا َأْك4ََل

  َك4َْ� َلُه ُسْلVَاٌن َوَلْ�َ� َ�اْلGَgََ=ِة. 
  لق� أعaى !'
ع نف# الِ'Xة وال'لaان للُعِل�� في 6)�'*ه.


ع في تق)�اته أو  '! L�ن%اح تعل �Z! Lقة  ل��b  في م;ه�ه أو �Z! Lقة  في  ع�ضه. ل��b
  مل�'ه. لق� 6ان في سلaانه.

 
تلق ما  فق�   Lَعِل أنه   
ه  Lعِلُ6 ناجXًا  
ع '! أب�هاه  ما جعل  6ا  م�  'Xة  ، +ِ  Lَعِل أنه 

  .ال�وح الق�س وق
ته

+aان 'ل  

  

ِم'Xة ال�ب  م�    نال 

 +ال�وح الق�س
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3ُ�ُع:  28:  8ی
ح)اQَ �َْوَل3ُْ|   َفَقاَل َلُه ،�«َمGَى َرَفْعGُُ� اْبَ� اِإلْن3َاِن، َف�qَِ<ِ¡ٍ\ َتْفَه4ُ�َن َأنِّي َأَنا ُهَ
  َأْفَعُل َشْ�ً¡ا ِمْ� َنْف3ِي، َبْل َأَتgَلَُّ� ِبهَ\ا 4َ�َا َعل4ََِّ<ي َأِبي.

3ُ�ُع َوَقاَل: ١٦: ٧ی
ح)ا Qَ �َْأْرَسَلِ<ي.  َأَجاَبُه x\ََِّتْعِل�4ِي َلْ�َ� ِلي َبْل ِلل»  
  

  .ت
ض�X�ة أو لف;�ةم)ا�i   ب�)ا 6ان !'
ع !'�� في ال��2، إس*��م
َلْ�َ� َأَحٌ� mْQََعُل ُرْقَعًة ِمْ� ِقVَْعٍة َجِ�یَ�ٍة َعَلى َثْ�ٍب َعs�Gِ، َألنَّ اْل4ِْلَء Qَْأُخُ\ ِمَ�    16:  9م*ى  

  ال�َّْ�ِب، َفَ�ِ��ُ� اْلَ.ْ�ُق َأْرَدَأ.  
  
  .و���u الXق�قة +X�اة ال)اس، كان !'
ع َ!ZXي ِقَ[ة أو ِم>ل، ثL !��حه
  


 ال)اس وuع� ذلG !أخ@هL إلى ح�m أراد أن !  ا 6انكان !'
ع ی��أ في تعل�L أی)X�] .ا
  ال�:� م>ال م*از على ذلG. ع)�ال�أة ال'ام��ة 

َلهَا:  ،26،  25،  15،  10:  4ی
ح)ا   َوَقاَل  3ُ�ُع Qَ َع�Vََِّة   َأَجاَب  َتْعَل�4َِ�   |ِ>ْ�ُ  �،  ال�ب «َلْ
  َوَمْ� ُهَ� الَِّ\Qَ xُق�ُل َلِ} أَْع�Vِِ<ي َألْشَ�َب، َلVََلْ=ِ| َأْنِ| ِمْ<ُه َفَأْعVَاِك َماًء َح�Íا».  

  َألْسGَِقَي».  «Qَا َس�ُِّ� أَْعVِِ<ي هَ\ا اْل4َاَء، ِلgَْي َال أَْعÁَVَ َوَال آِتَي ِإَلى ُهَ<ا َقاَلْ| َلُه اْل4َْ�أَةُ:
«َأَنا أَْعَلُ� َأنَّ َم�3َِّا، الَِّ\Qُ xَقاُل َلُه اْل�3ِ4َُح، Qَْأِتي. َفGَ4َى َجاَء َذاَك Qُْ.ِ=ُ�َنا ِ�ُ{لِّ   َقاَلْ| َلُه اْل4َْ�أَةُ:

  َشْيٍء». 
3ُ�ُع:Qَ َقاَل َلَها  .«�  «َأَنا الَِّ\x ُأَكل4ُِِّ} ُهَ

 
 .ال�بع)� اآلیـــات والع%ائ� ج@بU ال)اس إلى !'
ع. وق�ل
ا أن رسال*ه 6انU م� 

�َن َوُمَعل4ُِّ�َن ِلل<َّاُم�ِس َجاِل�3َِ� َوُهْ� َقْ�   17:  5ل
قا  ُّ�3ِ� َوِفي َأَحِ� اَألQَّاِم َ�اَن Qَُعلُِّ�، َوَ�اَن َف�ِّ
  َأَتْ�ا ِمْ� ُ�لِّ َقْ�َ�ٍة ِمَ� اْلmَِل�ِل َواْلَ�ُه�ِدQَِّة َوُأوُرَشِل�َ�. َوَ�اَنْ| ُق�َُّة ال�َّبِّ ِلِ@َفاِئِهْ�. 

  
  fد
الَ�ه الَ%ِل#  في  وع]ً
ا  الف��'���  م�  6ان  
ع، '! إلى  
س ن�ق
د! جاء  ع)�ما 


ع +'�� اآلیــات الُع%(�ة ال*ي قام بها'! 

س إنه !ع�ف م� ه .الXاكL. قال ن�ق
د!

 ُ  الة سَ �ِ الU >�ِ تُ (ات ع%ِ ال

)ا�iال إس*��ام 

  ال*
ض�X�ة 

Lم>ال +أ ت5ل  

  
  ح�m 6ان ال)اس �أب

  م
ج
دی� 
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ِلْلَ�ُه�ِد. ه\َ   ٢،  ١:  ٣ی
ح)ا   4ُ�ُس، َرِئ�ٌ� Qِد���3ِِّ�َ� اْس4ُُه ِن�ُق ا َجاَء ِإَلى َ�اَن ِإْن3َاٌن ِمَ� اْلَف�ِّ
3ُ�َع َلْ�ًال َوَقاَل َلُه:Qَ   �َا ُمَعلُِّ�، َنْعَلُ� َأنََّ} َقْ� َأَتْ�َ| ِمQَ» ْقِ�ُر َأْن   ال�بQَ �ٌُمَعل4ًِّا، َألْن َلْ�َ� َأَح

 �ِgُQَ �ْي َأْنَ| َتْع4َُل ِإْن َلGَِّاِت الQَْع4ََل هِ\ِه اآلQَ َمَعُه».  ال�ب  
  

 ��  أم>لة للُعِل
 ________________________________________________  

  ُم��ً�ا و6ان أ!ً]ا ُمعِلًاو كان ب
ل# رس
ًال،  

ثاوس    1َأْكِ\ُب،    ٧:  ٢ت� اْل�3ِ4َِح َوَال  َأُق�ُل ِفي   َّsqََاْل َلَها َ�اِرًزا َوَرُس�ًال.  َأَنا  الGَِّي ُجِعْلُ| 

 . ِّsqَ4َاِن َواْلQُمَعل4ًِّا ِلُألَمِ� ِفي اِإل  

ثاوس  2  ... الَِّ\x ُجِعْلُ| َأَنا َلُه َ�اِرًزا َوَرُس�ًال َوُمَعل4ًِّا ِلُألَمِ�."  " ١١:  ١ت�

  
اإلضaهاد   م�  ف�وا  ال@ی�  ال1م)��  +ع�  أنaاك�ة،  لل�
نان���في  ب�أت ثL    شه�وا 

   .ال5)�'ة
ال�سل   ال�َّبِّ    ٢٦- ٢١:  ١١أعال  ِإَلى  َوَرَجُع�ا   �ٌ��ِ�َ َعَ�ٌد  َفآَمَ�  َمَعُهْ�،  ال�َّبِّ  َیُ�  َوَ�اَنْ| 

ِإَلى  GَmْQَاَز  ِلgَْي  َبْ�َناَ�ا  َفَأْرَسُل�ا  ُأوُرَشِل�َ�،  ِفي  الGَِّي  اْلgَِ<�3َِة  آَذاِن  ِفي  َعْ<ُهْ�  اْلَ.َ=ُ�  َف4ِ3َُع 
�ا ِفي ال�َّبِّ ِ�َعnِْم اْلَقْل/ِ   ال�ب 4ََة  َأْنVَاِكَ�َة. الَِّ\x َل4َّا َأَتى َوَرَأt ِنعْ Gُ=ُ�ْ�4َِع َأْن َیmََفِ�َح، َوَوَعَ~ اْل 

وِح اْلُقُ�ِس َواِإل4َQاِن. َفاْنَ��َّ ِإَلى ال�َّبِّ َج4ٌْع َغِف��ٌ  َألنَّهُ     . ;.َ�اَن َرُجًال َصاِلqًا َوُمGَ4ِْلً¡ا ِمَ� ال�ُّ
ُه4َا ُث�َّ َخَ�َج َبْ�َناَ�ا ِإَلى َ�ْ�ُس�َس ِلVْ�َُلَ/ َشاُوَل. َوَل4َّا َوَجَ�ُه َجاَء ِ�ِه ِإَلى َأْنVَاِكَ�َة.  َفqََ�َث َأنَّ 

 َGاِكَ�ةَ اْجVَِفي َأْن «�َ�ِّ�qِ�3ََِّالِم�ُ\ «َمG3َِة َسَ<ًة َ�اِمَلًة َوَعل4ََّا َج4ًْعا َغِف�ً�ا. َوُدِعَي ال�>ِgَ4ََعا ِفي اْل 
  َأوًَّال. 

  
إلى أنaاك�ة، وج�ه ب�نا+ا   هLف�ار وال@ن ت'�� في  ب
ل#، ال�جل ال@f إضaه� ال1م)��  

   .الحًقا وأح]�ه إلى أنaاك�ة ل*عل�L ال1م)�� ال%�د
 

 .ب
ل# و�uنا+ا !عالن 6أن��اء ومعل�� ق�ل أن ی*L إرسالها �6س
ل�� اكان
َوَ�اَن ِفي َأْنVَاِكَ�َة ِفي اْلgَِ<�3َِة ُهَ<اَك َأْنِ=َ�اُء َوُمَعل4ُِّ�َن: َبْ�َناَ�ا، َوِس4َْعاُن    1:  13أعال ال�سل  

uِْع،  ال�ُّ َرِئ�ِ�  ِه�ُ�وُدَس  َمَع  َتu�ََّى   x\َِّال َوَمَ<اِیُ�   ، اْلَقْ�َ�َواِنيُّ ِ�ُ��ُس �َوُل  ،�َmَِن� ُیْ�َعى   x\َِّال
  َوَشاُوُل. 

  # ب
ل

  


ل# uب�نا+ا و  

  

 �دتعل�L ال1م)�� ال%ُ 

  

 العلL  –ال)�ي 
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  .ُمعِلL  - إس*� ب
ل# في ال��مة �6س
ل


ثاوس    1َأْكِ\ُب،    7:  2ت� اْل�3ِ4َِح َوَال  َأُق�ُل ِفي   َّsqََاْل َلَها َ�اِرًزا َوَرُس�ًال.  َأَنا  الGَِّي ُجِعْلُ| 
 . ِّsqَ4َاِن َواْلQُمَعل4ًِّا ِلُألَمِ� ِفي اِإل  


ثاوس  2  الَِّ\x ُجِعْلُ| َأَنا َلُه َ�اِرًزا َوَرُس�ًال َوُمَعل4ًِّا ِلُألَمِ�.  11:  1ت�
  

 كان أب
ل
س ُمعلًا. 
ُث�َّ َأْقَ=َل ِإَلى َأَف3َُ� َیُه�ِدxٌّ اْس4ُُه َأُبلُّ�ُس، ِإْسَ{ْ<َ�ِرxُّ اْلmِْ<ِ�،   ٢٦  -ـ ٢٤:  ١٨أعال ال�سل  

. َوَ�اَن َوُهَ� َحارٌّ ِ�ال�ُّ  وِح َیgَGَلَُّ�  َرُجٌل َفِ��ٌح ُمْقGَِ�ٌر ِفي اْلGُgُِ/. َ�اَن هَ\ا َخِ=�ً�ا ِفي َ�ِ��sِ ال�َّبِّ
. َعاِرًفا َمْع4ُ�ِدQََّة ُی�َح<َّا َفَقْ�. َواْبGََ�َأ هَ\ا mَQُاِهُ� ِفي الْ  4َmْ4َِع. َوُ�َعلُِّ� ِبGَْ�ِق�s َما �Gَ.ْQَُّ ِ�ال�َّبِّ

َال َأَخَ\اهُ ِإَلْ�ِه4َا، َوَشَ�َحا َلُه َ�ِ��sَ ال�َّبِّ ِ�َأكْ  ِّ}3ْ��ِuَِفَل4َّا َس4َِعُه َأِك�َال َو  .sَتْ�ِق� �ِ�َ  
  

 ُ! L�ح�ة'�� ال*عل
  ال
 ________________________________________________  

 !%� أال !ق'L ال*عل�L ج'� ال'�ح، بل !%� أن ُ!XِقW ال
ح�ة. 
َف4َْ� ُهَ� ُب�ُلُ�؟ َوَمْ� ُهَ� َأُبلُّ�ُس؟ َبْل َخاِدَماِن آَمْ<Gُْ� ِبَ�اِسGِVَِه4َا،   ١١- ـ  ٥:  6٣
ر�)>
س    1

  َّ�gِل َسَقى،  َوَأُبلُّ�ُس  َغَ�ْسُ|  َأَنا  َواِحٍ�:  ِلgُلِّ  ال�َّبُّ  أَْعVَى  َلْ�َ�   ال�ب َو4َ�َا  ِإًذا  ُیْ<4ِي.  َ�اَن 
اِقي، َبِل   اِقي ُه4َا َواِحٌ�، َول�gَِّ ُ�لَّ َواِحٍ� الَّ   ال�ب اْلَغاِرُس َشْ�ً¡ا َوَال ال3َّ ِ\x ُیْ<4ِي. َواْلَغاِرُس َوال3َّ
  َسَ�ْأُخُ\ ُأْجَ�َتُه 3َqَ�ِِ/ َتَعِ=ِه.  

اْل4ُْعVَاِة ِلي   ال�ب. َح3ََ/ ِنْع4َِة  ال�ب ، ِبَ<اُء  ال�ب ، َوَأْنGُْ� َفَالَحُة  ال�ب َفِإنََّ<ا َنqُْ� َعاِمَالِن َمَع  
 ٍ��gَِفْلَ�ْ<ُ�ْ� ُ�لُّ َواِحٍ� َ�ْ�َف َیْ=ِ<ي َعَلْ�ِه.  َكَ=<َّاٍء َح �ْgَِقْ� َوَضْعُ| َأَساًسا، َوآَخُ� َیْ=ِ<ي َعَلْ�ِه. َول  

3ُ�ُع اْل�3ِ4َُح.Qَ �  َفِإنَُّه َال �VِGَ3ْQَُع َأَحٌ� َأْن Qََ�َع َأَساًسا آَخَ� َغْ�َ� الَِّ\x ُوِضَع، الَِّ\x ُهَ
  
  
  
  
  

 العلL  – ال�س
ل

  ب
ل#أ
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  أس:لة لل�اجعة 
 

 ��ف ن�<ع تالم�\ م� ج�4ع األم�؟  20،  19:  28ِوفًقا لG4ى   .1

  
تع��È أو ت�ج4ة واح�ة م� الgل4ات ال��نان�ة أو الِع=��ة األصل�ة الGي �ان|   إع� .2

  تG3.�م لل4ُعِل�.

 
3�ع �4ُعل�ثالثة أش�اء  إع�  .3Q ت خ�مةnفي  م� �� .مهاQ أع� ال4ُعِل��4 اآلخ�

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 [ل ال>اني ع�� الف
) Lعِل َ+ع) ات خ�مة الُ

 Lعِل عالمات الُ
  Xة خاصة 'م
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الق�س ال5*اب  ع�  !ع�فه  ما   Lعل! أن  م1م�   fأل  �Zِه�ة  ! هي   Lعِلالُ دع
ة  ول5�   ،
   .عل�Lم�ل إلى ال*ه�ة. ال��مات ال�# للُعِلL ل�'U دع
ة على أساس ق�رة �b�ع�ة أو إل


َحة  'َُمَ وت5
ن  الX�ة،  ال�اه  أنهار  ت)قل  س
ف  جافة.  ت5
ن  ل�   Lعِلللُ ال��مة  ِه�ة 
  .+ال�وح الق�س

  َوَتْعَل4ُ�َن ُ�لَّ َشْيٍء. َوَأمَّا َأْنGُْ� َفَلgُْ� َمqَ3ٌْة ِمَ� اْلُق�ُّوِس  27، 20: 2ی
ح)ا  1
 ْ�gُ4ََِّعلQُ ٌة ِف�ُ{ْ�، َوَال َحاَجَة ِ�ُ{ْ� ِإَلى َأْنGََها ِمْ<ُه َثاِب� َأَحٌ�، َبْل 4َ�َا  َوَأمَّا َأْنGُْ� َفاْلqَ3ْ4َُة الGَِّي َأَخْ\ُت4ُ
 ُgGْ4َََّوَل3َ�ْْ| َ�ِ\ً�ا. 4َ�َا َعل sٌُة َعْ�ُ<َها َعْ� ُ�لِّ َشْيٍء، َوِهَي َحqَ3ْ4َهِ\ِه اْل �ْgُ4َُِّن ِف�ِه. ُتَعل�Gُ=ُ�َْت �ْ  

  
�
ن ل�یهL روح قاب!%� على العلZ! وأن �اضع�

ن
ا م*Z! أن �  �Zلة لل*عل�L. وال !

Lن له
Z! َج�ليدافع  أن. 

ثاوس    2ِ�اْل�4ِmَِع،    ٢٥،  ٢٤:  ٢ت� ُمGََ�فًِّقا  �ُن gُQَ َبْل  Qَُ.اِصَ�،  َأْن   /ُmِQَ َال  ال�َّبِّ  َوَعْ=ُ� 

QُْعVَِ�ُهُ�   َأْن  اْل4َُقاِوِم�َ�، َع3َى  ِ�اْلَ�َداَعِة  ً�ا  ُمَ�دِّ اْل4ََ@قَّاِت،  َعَلى  ِللGَّْعِل�ِ�، َصُ=�ًرا    ال�بَصاِلqًا 
 ...، ِّsqًَة ِل4َْعِ�َفِة اْلuَ�  َتْ

 ه�ة الُعِلL. م
 !X*اج ج'� ال'�ح إلى خ�مة  
 


ُح
ن س�ع*�وا على ال�وح الق�س  'َُ
ن الَلل*عل�L وأث)اء العل�ة ت%ه�(هL    أث)اءالُعِلُ

ن أنهL . �ةعل�*ال .ال�بZلة أن ال�وح الق�س ه
 ال@f م[�ر اإلس*)ارة والX�اة +!فه

Qَُعلgُ4ُِّْ� ُ�لَّ    ٢٦:  ١٤ی
ح)ا    �َفُهَ اْلُقُ�ُس، الَِّ\x َسُ�ْ�ِسُلُه اآلُب ِ�اْس4ِي،  وُح  َوَأمَّا اْل4َُعxِّn، ال�ُّ
.�ْgُُه َلGُكُِّ�ُكْ� ِ�ُ{لِّ َما ُقْل\َ� َشْيٍء، َوُ

3ُ�َع اْل�3ِ4َِح، َأُب� اْلmْ4َِ�، ُروَح اْلqِْ{4َِة َواِإلْعَالِن ِفي  َ�ْي Qُْعg�َVُِ   ١٧:  ١أف'#  Qَ ا>َِّuِإلُه َر �ْ
 َمْعِ�َفGِِه،... 

الGَِّي َنgَGَلَُّ� ِبَها َأQًْ�ا، َال ِ�َأْقَ�ال ُتَعل4َُِّها ِحْ{4ٌَة ِإْن3َاِن�ٌَّة، َبْل 4َ�ِا Qَُعل4ُُِّه    ١٣:  ٢ن>
س  6
ر   1
وِح�َّاِت.  وِح�َّاِت ِ�ال�ُّ وُح اْلُقُ�ُس، َقاِرِن�َ� ال�ُّ   ال�ُّ
  

 Lِّعل f@ال L�;ِالَع Lعِل .+ُ'لaان، العلL أ!ً]ا !Z)ه أن ُ!عِلL +ُ'لaَانه
 م>ال)ا الُ
َ�اَن    ،29،  28:  7م*ى   َألنَُّه  َتْعِل�4ِِه،  ِمْ�  4ُ�ُع mُاْل  |ِGَُبِه اَألْقَ�اَل  هِ\ِه  3ُ�ُع Qَ َأْك4ََل  َفَل4َّا 

  Qَُعل4ُُِّهْ� 4َ�َْ� َلُه ُسْلVَاٌن َوَلْ�َ� َ�اْلGَgََ=ِة  
  

  ال*5لL +'لaان 

  

ال�وح  االع* على  اد 

  الق�س 

  

  روح لa�ف 
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Lنه

ن س�*]اعف
ن في ح�اة أول:G ال@ی� !علXن الِ%��ون وال)اِج
   .الُعِلُ

ثاوس    2�ُن�َن َأْكَفاًء َأْن    2:  2ت�gُQَ ،َأْوِدْعُه ُأَناًسا ُأَمَ<اَء ،�َ�َوَما َس4ِْعGَُه ِم<ِّي ِ�ُ@ُه�ٍد َ�ِ��ِ�

  Qَُعل4ُِّ�ا آَخِ��َ� َأQًْ�ا. 
�ل4ة   ل�راسة  أنف3ه�  تعال�4ه� سGُ�ِ=| في شع/  ال�ب س�{�س�ن  إن  و¤ح�Gاًما    ال�ب .  مq=ة 

4Qصله� إلى م{ان ال<�ج في اإل�  .انللgِل4َة، وت
  

 علL*.L إنف*اح للالُعِلِ�� ل�یه
 َفَأْنَ| ِإًذا الَِّ\x ُتَعلُِّ� َغْ�َ�َك، َأَل3َْ| ُتَعلُِّ� َنْف3ََ}؟   21:  2روم�ة 

 

ثاوس 6ان ُمعِلًا مَ �%عه على iل !ا، و6@لG رس
ًال، ل5� ب
ل#  
حً ِ' نX� َنعَلL أن ت�

 . *علLال

ثاوس    2ًال َ�ِل4ََة اْلsqَِّ اْجGَِهْ� َأْن ُتِق�َ� َنْفÏِ ِ{َ3َ ُمnَُكى، َعاِمًال َال tnَ.ْQُ، ُمفَ   ١٥:  ٢ت� ِّ�

�ن ل�t ال4ُعِل� َمعِ�َفة َع4ِل�ة �اِملة �{ل4ة }Q أن /mQ .َقاَمِةGِال�ب ِ�االْس. 
 س�ق
م الaَُالب +�a�ع*ه�a+ Lح أس:لة صع�ة. 

 

ح
ن س�ق
م
ا'ال 
ن !�ف
ا أf حق�قة    العل ل�   .Lهتعل� في   Lل�یه ما  ب
ضع 6ل 

 !ع�ف
نها.
ال�سل   َجْهً�ا ..٢٠:٢٠أعال  ِ�ِه   �ْgُGُ4ََّْوَعل  �ْgَُوَأْخَ=ْ�ُت ِإالَّ  اْلَفَ�اِئِ�  ِمَ�  َشْ�ً¡ا   �ْ ُأَؤخِّ َلْ�  َ�ْ�َف   .
  َوِفي ُ�لِّ َبْ�ٍ|،
ْ� َأْن ُأْخِ=َ�ُكْ� ِ�ُ{لِّ َمُ@�َرِة   27:  20أعال ال�سل    . ال�ب َألنِّي َلْ� ُأَؤخِّ

  
 الالزمة لل�قة. )اس�ة ُ سَ�Xِ�ص الُعِلL على إس*��ام ال5ِلَات ال

�َن َوَتَ@اَوُروا ِلgَْي Vَ�ْQَاُدوُه ِ�َ{ِل4ٍَة.  15: 22م*ى ُّ�3ِ�    ِح�َ<ِ¡ٍ\ َذَهَ/ اْلَف�ِّ
  Lعِل
ن الُعِلL قادًرا على تW��a ال5لة في 6ل حاالت الX�اة. الُZ! م  !%� أن
س
ف !ق

 .ال1م)�� في ال5لةب*>��U وتع�W +إس*�ار 

 ال*]اُ¡2
 

 لآلخ���  ق�
ل

 bال� ال5لة 
 

 ً اآلخ��� 
ن علِ ا !ُ دائ

 
 ُم*ِق� ه
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�ُن�ا ُمَعل�4َِِّ� ِل3ََ=ِ/ ُ��ِل الnََّمانِ   ِإْذ َ�اَن َیْ<َ=ِغيqألَنgَُّْ�    12:  5ع��ان���  gَُأْن َتq    َن َأْن�َتGَqْاُج
َأْقَ�اِل   َبَ�اَءِة  َأْرَكاُن  ِهَي  َما  َأَحٌ�   �ْgُ4ََِّعلQُ َ�َعاٍم  ال�ب ِإَلى  َال  اللََّ=ِ�،  ِإَلى  ُمGَqْاِج�َ�  َوِصْ�ُتْ�   ،

 . ٍّx�  َقِ
  


ا  � ما (فعله) !'
ع،تعلL ال*الم�@ م .)عّله(ما م�  ق�ل أن ی*عل
ُل َأْنَ@ْأُتُه Qَا َثاُوِف�ُلُ�   1:1أعال ال�سل   Qَْفَعُلُه َوُ�َعلُِّ�  َاْلgََالُم اَألوَّ 3ُ�ُع Qَ َ�َأGََعْ� َج�4ِِع َما اْب ،

  ِ�ِه،  

ن ل�� الُعِلL الX�اة الِ>ال�ة و�ارس ما تعله أو ما تعل*هZ! أن �%!. 

َقاِئًال:  3-1:  23م*ى   َوَتَالِم�َ\ُه.  4ُ�َع mُاْل 3ُ�ُع Qَ َجَلَ�   ِح�َ<ِ¡ٍ\ َخاَ�َ/  ُ�ْ�ِسيِّ ُم�َسى  «َعَلى 
أَْع4َاِلِهْ� َال    اْلGَgََ=ةُ  َولgِْ� َح3ََ/  َواْفَعُل�ُه،  َفاْحَفُ��ُه  َتqَْفُ��ُه  َأْن   �ْgَُل َقاُل�ا  َما  َفgُلُّ  �َن، ُّ�3ِ� َواْلَف�ِّ

  َتْع4َُل�ا، َألنَُّهْ� Qَُق�ُل�َن َوَال Qَْفَعُل�َن. 
  


ن  
ن الُعلZ!  Lله
ا ع
ا bالبهL قل� و ق� ت، ثL  ال�ب  ف�5ع)�ما !ع�ف
ن أنهL عل

ن في bاعة لأل�! Lالبهb ری�ون

ها. م  تعل

ُاْنُ�ْ�. َقْ� َعلgُGُ4َّْْ� َفَ�اِئrَ َوَأْحgَاًما 4َ�َا َأَمَ�ِني ال�َّبُّ ِإلِهي، ِلgَْي َتْع4َُل�ا هَ{َ\ا ِفي   5:  4ت>)�ة  
�َها. gُِلGَ4ْْي َتgََن ِإَلْ�َها ِل�  اَألْرِض الGَِّي َأْنGُْ� َداِخُل

َواَأل�ْ   ١٢،١٣:  ٣١ال*>)�ة   َوال<3َِّاَء  ال�َِّجاَل  ْعَ/،  ال@َّ َأْبَ�اِ�َ}، ِاْج4َِع  ِفي   x\َِّال  /َ�َواْلَغِ� َفاَل 
ال َ�ِل4َاِت هِ\ِه  �4ِmَ�ِِع  Qَْع4َُل�ا  َأْن  َوَ�qِْ�ُص�ا   �ْgُِإلَه َیGَُّق�ا ال�َّبَّ  َأْن  َوَ�Gََعل4َُّ�ا  4َ3ْQَُع�ا  �َراِة. ِلgَْي َّْG

�َن ِف�َها  َوَأْوَالُدُهُ� الَِّ\یَ� َلْ� Qَْعِ�ُف�ا، 4َ3ْQَُع�َن َوَ�Gََعل4َُّ�َن َأنْ ْ�َqْي َتGََِّّاِم الQُ�لَّ اَأل �ْgُا ال�َّبَّ ِإلَه� َیGَُّق
�َها».  gُِلGَ4ْْي َتgََعاِبُ�وَن اُألْرُدنَّ ِإَلْ�َها ِل �ْGُي َأْنGََِّعَلى اَألْرِض ال  

ب*  Lعِلالُ !ق
م  رائعة ع)�ما  ن*ائج  ت
قع   �Z!L�عل    �اة م�Xال+ الُ*عِلقة  الَعِل�ة   WقائXال
6ا عّلL ب
ل# ال1م)�� في أفُ'#،  ال�بة  كل .  
ضا¡2 نف'ه في ح�اة الaالب. فه

 ن*�%ة ل@لG، َسَع الَ%ِ�ع في آِس�ا الُ[غ�َ� اإلن%�ل. 
ال�سل   َأَماَم  .9،10:  19أعال   sَ��َِّVال َشاِت�4َِ�  Qَْقَ<ُع�َن،  َوَال  �َن ْ َیGََق3َّ َقْ�ٌم  َ�اَن  َوَل4َّا   ..

ِت�َ�انُُّ�  اْس4ُُه  ِإْن3َاٍن  َمْ�َرَسِة  ِفي  َیْ�ٍم  ُ�لَّ  ا  Íاجqَُم الGََّالِم�َ\،  َوَأْفَ�َز  َعْ<ُهْ�  اْعnَGََل  . اْل4ْmُُه�ِر، 
َحGَّى  ،�ِ�ْGَ>ََس َة  ُم�َّ ذِلَ}  َیُه�ٍد    َوَ�اَن  ِمْ�  َأِس�َّا،  ِفي  اِكِ<�َ�  ال3َّ َج�4ُِع  3ُ�َع Qَ ال�َّبِّ  َ�ِل4ََة  َس4َِع 

�َناِن�ِّ�َ�.  �  َوُ
  


ن الُعِلL َم�ُع
ًما َمالً�ا م� ِق�ل م� !Z! أن �%! Lه  .عل

 ِ �ة>الِ الX�اة ال
 

 X�اةالغ��� L ل*َ علِ !ُ 
 

 ال�عL الالي
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  َولgِْ� ِلُ�َ@اِرِك الَِّ\x َیGََعلَُّ� اْلgَِل4ََة اْل4َُعلَِّ� ِفي َج�4ِِع اْلَ.ْ�َ�اِت.   ٦: ٦غالb�ة 

ن ه)اك َشZل لل�عZ! ل، الَ)ِ�ي، ال!%� أن
ِرز والُعِلL في ال5)�'ة 6ا  اL5 الالي للَ�ُس

 .�#ه
 الXال +ال)'�ة للق'
'�(6 إن�اء   L*ی الَ�ُس
ل  ع)�ما  ج�ی�ة،  
نة Z! ال5)�'ة  والَ)ِ�ي  خالل  م�  م�ع
م��  ا 

 ُب�) �ِس ال  ،Gذل ومع  اللة.   Lدع في  ت��أ  أن  ی)�غي   
ال) في  ال5)�'ة  ت��أ  5ارز��  ا 
 �� .الق'اوسة ا6والَُعلِ


 ال5)�'ة إلى  ح%L 6اٍف، فإنه أ!ً]ا، ی)�غي أن ت*
قع إرسال رُسل وأن��اء  +%�د أن ت)
  .امال�ً هL دع مع 

  

 ال*عل��b Lق 
  

. !%� أن ت5
ن ح�اة الُعِلL 6ِ*اً+ا َمف*
ًحا، وم>اًال ج�ً�ا هلعL ُ!عِلL ما ه
 +الفعل ! الُعلِ 
  .لآلخ���


ثاوس    2َوَأَناِتي،   10:  3ت� َوِ¤4َQاِني،   ،x�ِ�َْوَق َوِس�َ�ِتي،  َتْعِل�4ِي،  َتِ=ْعَ|  َفَقْ�  َأْنَ|  َوَأمَّا 
  ،x�ِ=ْي، َوَصGَِّ=qََوَم  

«َأَتْفَه4ُ�َن   َفَل4َّا َ�اَن َقْ� َغ3ََل َأْرُجَلُهْ� َوَأَخَ\ ِثَ�اَ�ُه َواتgَََّأ َأQًْ�ا، َقاَل َلُهْ�:  15- 12:  13ی
ح)ا  
ْ<ُ|  َما َقْ� َصَ<ْعُ| ِ�ُ{ْ�؟  َأْنGُْ� َتْ�ُع�َنِ<ي ُمَعل4ًِّا َوَس�ًِّ�ا، َوَح3ًَ<ا َتُق�ُل�َن، َألنِّي َأَنا َ�\ِلَ}. َفِإْن �ُ 

َ�ْعُ�  Qَْغ3َِل  َأْن   �ْgُ�َْعَل  /ُmِQَ  �ْGَُفَأْن  ،�ْgَُأْرُجَل َغ3َْلُ|  َقْ�  َواْل4َُعلُِّ�   �ُِّ� ال3َّ َ�ْعrٍ، َوَأَنا  َأْرُجَل   �ْ}ُ
  َألنِّي أَْعgُGُ�ْVَْ� ِمَ�اًال، َحGَّى 4َ�َا َصَ<ْعُ| َأَنا ِ�ُ{ْ� َتْ�َ<ُع�َن َأْنGُْ� َأQًْ�ا.  

  
ا ه
 ُ!عِلL، !%� أن . ب�)ال�بقائW 6لة  الُعِلL ال ُ!عِلL فق� +ال>ال، إنه ُ!عِلL +إعالن ح

6َِلة   َمعِ�فة  بال� َ!'عَى للXِفا¨ على ت
ازن ج�� في  . م� الهL أن ت'*)� تعال�ه إلى 
ة 6�ف�ة تW��a تلG الXق�قة.ZXالuق�قة، وXال Gتل Lة، وفه  ال5ل

 

  الُعِلِ��على LZِX ك�ف�ة ال
�ُن�ا ُمَعل�4َِِّ� َ�ِ��ِ��َ� Qَا ِإْخَ�ِتي، َعاِل�4َِ� َأنََّ<ا َنْأُخُ\ َدْیُ<�َنًة أَْعَ�َ�!   1: 3!عق
ب  gَُال َت  

  Lعِلالُ خ�مة  ت1خ@  أن  ی)�غي  �6�� +اس*هانةال  م'1ول�ة   Lعِلالُ ل X*ی خ�مة  .  ول�!ه  ة 
 ه ال5)�'ة.م1ِث�ة للغا!ة في ت
ج� 

 +ال>ال 
 

 +اإلعالن
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  G:یق�ل ل)ا أنه ی)�غي أن نع�ف أول �ن ب�))ا. !%� أن َنعِ�ف  *ع�ال@ی
ال���    صفات
 أf خ�مة +ال5)�'ة.هي  أن ی1س# ه
 أو ت1س#وخ�م*ه ق�ل 

َوُ�َ�بُِّ�وَنgُْ� ِفي    ١٢:   ٥ت'ال
ن�Zي    1  �ْgُ>َ�َْب َیGَْعُ=�َن  َأْن َتْعِ�ُف�ا الَِّ\یَ�  َأیَُّها اِإلْخَ�ُة   �ْgَُن3َْأُل ُث�َّ 
 ... ،�ْgُُروَن\ِ>ْ�  ال�َّبِّ َوُ

  

ثاوس قاِئة +األش�اء ال*ي ُنLZِX ِبها على الُعِلL. رسالة )ا تأعaا  ت�


ثاوس    13ُ�َع اْل�3ِ4َِح    5-3:  6ت�Qَ ا>َِّuَ�ِل4َاِت َر sُاِف�ِإْن َ�اَن َأَحٌ� Qَُعلُِّ� َتْعِل�4ًا آَخَ�، َوَال ُی
qَ�qَِة، َوالGَّْعِل�َ� الَِّ\x ُهَ� َح3ََ/ الGَّْقَ�t، َفَقْ� َتَ�لََّف، َوُهَ� َال Qَْفَهُ� َشْ�ً¡ا، َبْل ُهَ� ُمGََعلِّ  ٌل  ال�َّ

 َgَُّة،  4ُ�َِ=اَحَ�اٍت َوُم4َاَحQِد اِت اْلgََالِم، الGَِّي ِمْ<َها qْQَُ�ُل اْل3َqَُ� َواْلِ.َ�اُم َواالْفGَِ�اُء َوال�ُُّ<�ُن ال�َّ
�َن َأنَّ الGَّْقَ�t ِتmَاَرٌة. َتmَ<َّْ/ ِمْ�َل ه�ُالَ ُّ>�ُQَ ، ِّsqَْهِ� َوَعاِدِمي اْل  ِء.َوُمَ<اَزَعاُت ُأَناٍس َفاِسx�ِ ال\ِّ

 
ی*َعاَرض   شيء   fأ  Lعِل!ُ اإلن'ان  6ان  6َِلَة  إذا  فهي  ال�بمع  
uَة، *ُ5زاِئفة،    الَ عق��ة 

  و�%� ت%)�ه +ع)ا!ة.
�ُن ِف�ُ{ْ� َأQًْ�ا ُمَعل4ُِّ�َن   �a+2  :1س    2gُ�َْعِ/ َأْنِ=َ�اُء َ�َ\َ�ٌة، 4َ�َا َس َولgِْ�، َ�اَن َأQًْ�ا ِفي ال@َّ

َأْنفُ  mْQَِلُ=�َن َعَلى  الَِّ\x اْشGََ�اُهْ�،  ُیْ<gُِ�وَن ال�َّبَّ  ُهْ�  َوِ¤ْذ  ِبَ�َع َهَالٍك.  �َن  َیُ�سُّ 3ِِهْ�  َكَ\َ�ٌة، الَِّ\یَ� 
    َهَالًكا َسِ��ًعا.


ثاوس    2�qَِح، َبْل َح3ََ/ َشَهَ�اِتِهُ�    3:  4ت� �ُن َوْقٌ| َال 4ِGَqْQَُل�َن ِف�ِه الGَّْعِل�َ� ال�َّgُ�َألَنَُّه َس
ًة َم3َاِمُعُهْ�،... َّ}qِGَ3َْن َلُهْ� ُمَعل�4َِِّ� ُم�ِة 4َmْQَُع   اْلَ.اصَّ

 

ِحى   ال�بالِ�َ�ع الهَ�َاَمة أو تقاِل�� ال��� الُ�اِلَفة ل5َِلة  عل�L  إذا 6ان ال��� !ق
م ب*الُ

 ه. إ!قاف ِبَها، ف�%� أن ی*L تأدی�ه أو ت[X�Xه أو 
   .ال�ب!%� أن نLZX ِ+عَ)ا!ة الXق�قة ل5لة 

ال�سل   ِ�ُ{لِّ    ١١:  ١٧أعال  اْلgَِل4ََة  َفَقِ=ُل�ا  َت3َاُل�ِن�ِ{ي،  ِفي  الَِّ\یَ�  ِمَ�  َأْشَ�َف  ه�َُالِء  َوَ�اَن 
  َنَ@اٍ« َفاِحِ��َ� اْلGُgَُ/ ُ�لَّ َیْ�ٍم: َهْل هِ\ِه اُألُم�ُر هَ{َ\ا؟  

  
على   ِ+عَ)ا!ة   LZXن أن  ن�اق�  !%�  وأن  القائ�،  !دوافع  ال@ی�   G:ن أول
!��م
ن    عل أو 
 ل*Xق�W مZاس� غ�� ش��فة.

 ال�اق�ة 
 

  ةفَ (ائِ العق��ة ال
 

   الهَ�امةع �َ ال�ِ 

 الَ�َ���� تقالِ 

LZX5ِ ال+ ال َ ة ل

LZXال�واِفع ال+ 
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a�َل،   11،  10:  1#  ت�اْلُعُق َوَ�ْ.َ�ُع�َن  ِ�اْلَ=اِ�ِل،  َیgَGَل4َُّ�َن  ِدیَ�  ِّ�4َGَُم َ�ِ��ُ�وَن  ُی�َجُ�  َفِإنَُّه 
 Qَْقِلُ=�َن ُبُ��ًتا 4ْmُ�َِلGَِها، ُمَعل�4َِِّ� َما  َوَالِس�4ََّا الَِّ\یَ� ِمَ� اْلِ.Gَاِن، الَِّ\یَ� mِQَُ/ َس�ُّ َأْفَ�اِهِهْ�، َفِإنَُّه�ْ 

uِْح اْلَقِ=�ِح.   َال mِQَُ/، ِمْ� َأْجِل ال�ِّ
َوُهْ� ِفي ال4ََّVِع َیmَِّGُ�وَن ِ�ُ{ْ� ِ�َأْقَ�ال ُمَ�<ََّعٍة، الَِّ\یَ� َدْیُ<�َنGُُهْ� ُمْ<ُ\ اْلَقQ�ِِ� َال    �a+2  :3س    2

�اَنى، َوَهَالُكُهْ� َال َیْ<َعُ�. َGََت  
  

 ال5)�'ة الَXِل�ة. م� *
ازن الف�X والخارج ��م ك� ح@را م� أf خ�مة ت
ِمَ�    1،2:  13روم�ة   ِإالَّ  ُسْلVَاٌن  َلْ�َ�  َألنَُّه  اْلَفاِئَقِة،  َالِ��ِ�  ِلل3َّ َنْفٍ�  ُ�لُّ  ،  ال�بِلGَْ.َ�ْع 

ِمَ�   ُمَ�تََّ=ٌة  ِهَي  اْلgَاِئَ<ُة  َالِ��ُ�  َتْ�ِت�َ/  ال�ب َوال3َّ Qَُقاِوُم  ْلVَاَن  ال3ُّ Qَُقاِوُم  َمْ�  ِإنَّ  َحGَّى  ،  ال�ب ، 
  ْنُف3ِِهْ� َدْیُ<�َنًة.  َواْل4َُقاِوُم�َن َسَ�ْأُخُ\وَن ألَ 

  

ن هL خ� خ�مة +ع� الُعِلِ�� على مة ُمِهَة جً�ا في ج'� ال'�ح. س*ق*[�  الُعِلُ

  .في ال5)ائ# األخ��  عل�Lك)�'ة مXل�ة مع�)ة. وس�*L إرسال آخ��� لل*

م* الُعِلُ ال�قاء  على  س�'اع�ون)ا  س
ف  ن  ال5لة.  في  الW��a ی�ق
 (ن��  على  ن)ا 

   .ال�ب6لة  )ا على'ال[X�ح م� ِخالل تأس�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 العالقات + LZXال
 

 ال�اِتة
 



     

127 

 

  أس:لة لل�اجعة 
لل4ُعِل14 عالمات  ثالث  أو  و   ��.اذ��  ش.��Gه�  خاص  �@{ل  ُت�ِه�  الGي 

  .إجGهاده�
  
   ِصف ِخ�مة ال4ُعِل�..2
  
 .على تعل�� ش.� ما  الq{�ذ�� ثالثة أش�اء لل�4ُاق=ة ع<� . ا3

 

  

  

  
  


