
أي ا���ء � آ��� ا� (ا����ءات �� ا���� ا����� � ا��
	ب ا����س 
وه� ت12 ب	��&� *�ث ا�
/.#� ) ا�,ي أو*( ب' &�% ��ء ا��$#"

 700	 آ	ن أ�B#	ء ن�ً#	 ورس�? � <	ش ت��7ً�.  ن9$'" ا�78وف"وه��� 
�  �$�ع ا��$#" و�� سI79 &� أB	ر إ�( ه,ا ا�78وف آ��#Gدس�� &�% 

��� 	 K
 :خ	ص � <��	 آ

( جً�ه«	$
�R  . ا�ذا <��ي ���% �
�	�( و�7ت�� و� Sان�ه 	آ�
��ك � أ. ...آT#7ون �$� '�	 �� أب72وا &� Vن�� أ��اه��ج 

I���� I���$� �� 	� ص�ق خ�7ن	 و��� اسُ
 .�7�8وا ب' و�ِ� [�
 �' رض �	ب$� ? ص�رةأن�] &�ا' آ79خ وآ�7ق �  .ذراع ا�7ب


�#'إ�#'و? ج�	ل ���_7 a�� 7_�
�7 و8,ول � ا��	س . و? .، 
8
�7 ا�.�ن وآ�$
7 <�' وج�ه�	أوج	عرج% 7 ��� ن�
� ، و�
. 

2	ًبوأوج	<�	 *���	 أ*�ان�	���  ب' I	��$* �.ون 	��	  ت.�
/7وًب?��,�	ص#�	 $.�ق Vج%وه� �7وح  .	 � ا� و 

�	تfد�e Kث	�	 Vج%Gس Bُ I7�.وب '#�> 	�#9.  	�� 	���آ��	 آ��h ض
�#' ، ��7i'إ�(آ% وا*� > jإث� وا�7ب وض	ج�#�� .  ��k	 ه� أ


� ا	م ج	ز��	 
,�% و�� �9
" �	I آa	ة ت$	ق ا�( ا�,ب" وآ���� ص	�
I	� "
9� �� )7 : 53 – 13 :52أ�B#	ء  (».�

	 ء ت.�% وت�� ابً�ه	 ا��,را. ��� ��s#�� ا�$#� ن��e '$9«: آ�	 &	ل أ�B#	ء
ا�  ":	ن�u#% <ّ�'اس���( و ،14 : 7أ�B#	ء ( »	ن�u#%وت�<� اس�' <ّ�

	���s(  ���� ��	 و�� وُنVن'«:  � س6I79 : 9 آ,�R ت��f أ�B#	ء �� ) ."
 أًب	ا  &��7ًإ�ً�	ا 	 a#�7ً<( اس�' <�#ً�	 وت��ن ا��7	س� <�( آ
9' وُ�ابً�

   ». رy#u ا�$Gمأب�ً�	

 	، )�.#( �� ا��e7ن(7�k ا��$#" �$�ع إ�( ا���� ��*�	 ا�����ان <��
� ».ه�ذا َ*َ�% ا� ا�,ي �j�7 <�	 خ�z#s ا��	��«&	ل ��*�	 ��7	&' |� 

إن�	 ن�
�� أن' ه� ا�,ي اخ
	رI . ا��$#.#�ن أن ا��$#" أ<_� � ن�� ��{
ب�ر ب�� إس7اu#% �� آ
K ا�
�راة وزا� وا�,ي ُوِص1َ � ِ&�% أن�#	ء 


.�G �� ذات' واVن�#	ء، أن 	�> Gا��$#" ه� ا�,ي س#��ت ب�� 
�	ص#�	 K�$ن.� ب '�.
��ن أن'  $#.##��إن ا�.  ا��2	ص ا�,ي ن$|�

7 ص�K ا?س
#�	ب ب' ��� ! ��ج� إ�' وا*� أ*�Vن ا	آ 	��و��� 
 ".ا�7ب ���� ��B'" وأ�ً/	.  ���ل ا�7ب"،أج	زي أن	 ،�� ا?ن
�	م"«&	م

 ) 31، 30 : 10ا���7ان##�  (».8#1 ه� ا��&�ع �� ��ي ا� ا�.�
» ���س({����' ا��	�س 	  آ% أنون.� ن� ���7B ،ب' ��� �} أي ���

�س،ا�,�� �� ا�	�� ��� �ّ
 و�2#7 آ% ا��	�� ت.] &2	ص � ، آ% ��$
'ر  آ% ذي ج$� ? �
�7ّبf<�	ل ا��	�س Vن' .ا�	 : 3رو#�  (». أ
 إن ،) �� ا���2#�ا�
�7د( *�� ا� <�( *#	تR ] ر�/VRن . )20، 19

 ن	ر ا��.#� ��ب� �	دل <�( خ#	ن
R ه� R*7i ��ا���	ب ا�����ل وا�
 ان$	ن آ%ون أن �	ع ا�ن�#% ا�.�#�#�ن ��
��اّت.  ب�#�ا <� */7ت ا�

�.
 أج��#� و�/��	 ا��2#	ن <�  ه,ا ا���	ب Vن�	 &� ت�7دن	 <�( ا��$
�>	sا�. 

 

 أ
	 ا��� إذا؟
 7#� �#��

�7ون ه,ا ا��� ������ل�_� ا��$��#� ا�,�� ت.�ث]   .

 j#7ح ا� ج�s� أن �h��� ،�#��
�( أس	س ه,ا ا�> K,ن�	ث#� ب��ا��	س ا��
���	ة ��م ا�.$	ب ب�	 أن ا���#j &� ! إ�( ا��	ر� %آ#1 ���ن ��	 أي أ

� آ�	 �$
.� وه� ��� � وا�.K ا��8��ا �� ا�s	<� ا��	a� �
 %#.
%  ا�ُ���ث �� */7ة ا��' ا��	– ��	 آs8	ة وأث�� –ا��$

 	��� وا���وس؟  إن ت�&j ا� �8�K ن�� و& �� و*ً�	 	
ا�s	<� ا�
آ% �._� �� <�7ن	، ��f� ا�7ج	ء ��	، ب�	 أن' ? أ*� ��	 &� وص��	 ��,ا 

�	&�% أن ���أ .  ا���#	ر بK#> G أو ن� �8B ��7sا� K>�
 أن �$
	 &#% إ�( ا���� آ�	 ��92	 ا��
	ب ا����س، ��� � ا�/7وري أن ���9 

8� ب�	ًء <�( ه,ا ا���9 .  ��.#� <� ا� وا�ن$	نaه,ا ا� j#s
$� ،}��
 ).إن�#% ���� اVخ�	ر ا�$	ّرة(إن�#% �$�ع ا��$#" 

 

، �� أآ�� ا��� 	�� ����� �� 
ً�	 أن �/ّ.�� ب	ب�' ب#��	 a( إب7اه#� j اب�' إ�( ا���% ا�,ي آ	ن 

" ه�ذا ا��	ر وا�.Ks و��� أ�� ا�78وف ���.7&�؟"<�#' س�f' اب�' 
ا��$#.#�ن ��
��ون ."  ا� �7ى �' ا�78وف ���.7&�"وأج	ب �' إب7اه#� 

 Gأن ه,ا ا���ل آ	ن ن��ءة تa#7 إ�( *�ث &	دم �#' �/ّ.� ا� خ7و�	 آ	
j ج�y ا��7a اVث#� "�	2
� '�Gخ � K#> Gج� ا��.  ب��� ��� 
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R�,آ.« ) ����
.   ��s#�	 ا� آ% نy9 ن
�9$') �� ا�
�راة30 – 29 : 1ا�
��	 وVن' ا��' ا�.�، ��� <�( *� أن �s	�K ب�	 أن ا�#�� � خ���	 وه� َ

�>	sم ا�	�
�,�R ���ل ا� �� ���7B . ب.��	 �' � آ% آ#	ن�	، آ% *#� وب
��R آ% � إ��R ا�7ب �
.K«ا���� �س(، & � آ% و� نR$9 آ% و

Rت�&.«)  �#�T
��	 �)  5: 6ا�a� إذ 	#%، أن��ا� �� ا�ن ���� ذ�R ت����	 آ
_�7ن	 ا�2	�"  �َ��ن�	 &� ِص7ن	 أ7Bاًرا �� ن_7 ا� <�( ا���7 

 .ب	���	رن� j �#7ن	
 

 ��� ،I7�> �� وا*ً�ا 	ن أثً�	ان$ K�إن ارت ،��s7 ا��Vه,ا ا %k ��
�a% أن �.K ا� � آ% ا���K ون
#�� ذ�R أن' &,ر و�7# ���ل <�� ا� 

�#7 ( إذا ن_7 رج% إ�( ا7أة <�( ص�رة ا��T	ل،.  ا���وس وا�s	ه7
'
��'، ��� �a% أن �j#s ا� � آ% ا���K، و�2#7 ) زوج& �� 	�#�
a#�

إن آ,ب إن$	ن 7ة وا*�ة !  زانً#	 �� ن_7 ا� و&� ت�7ّد <�( *�� ا�
 .ب��I7، ��� ا*
�7 أ7 ا� <� وج% وج�% ن9$' دنً$	 و�7# ���ل �

 

�� ن_7 ) ص	�" أو i	ه7(ك أ*� ب	ر ���ل ا��
	ب ا����س إن' �#y ه�	
	، ��ن' ? �
�j ا� . ا� ا���وس �8B 	�ً�ّ�
 7�k 	�����ل إن' 

ت����	 آ��� ا� ه,I أن ا��% &� زا��ا ً�	 و�$�وا ب�? � .  ب	�.�#��
'���	 زادت أ<�	��	 ا�2	�.� ا�
� *	و��	 ا��#	م ب�	 ��� ? .  ا�
�7ب 

%�� ن�	س
�	 Vن *$�	ت�	 T% ��ط ن�$� �� ن_7 ا� ت�.� eث	�	 و? ت
 .*$K ا��
	ب ا����س

 

� ا���h أن �
�&j إن$	ن أن ا� س�ف �
�	ه% أي  ��� ،Rس ذ�	أس )�>
��	ت .  �2#� أو ? ��	&��	s
 �#��آ��� ا� ت7�8ن	 أن�	 �72ّون �� ت

%�#	رI ا�2	�" وا��	 K$* &�2ن	ن 	وأن� 	ا� ��  .	��� ا��
	ب ��
 )�ا����س أنR ت$
.� إدان� ا� VنR &� ر�/] أن ت$�" � أن �$�د <

� أج% &$	وتR و&��R �#7 ا�
	Ku، ت,َخ7 «. *#	تR ر�� أن' رب ا���ن
ا�,ي  ��R$9 �/ً�	 �� ��م ا�K/h واس
�Gن د���ن� ا� ا��	د��،

? إن$	ن ) 6 – 5 : 2رو#�  (».س#�	زي آ% وا*� *$K أ<�	�'
� ��1 أ	م «.   � �/K ا� ب�.	و�
' <#S *#	ة ص	�.�س#�7ب

 ) 6 : 1ن	*�م  (».�#_' ��$�K آ	��	ر. َسsِ8َ' و� ���م �� ُ*��� �/�'

�' و&� 	�
.�	2�� 	�ً�7i 7ن.� <�' ��ّب 	ن��> 	 �*Vا� ا��' ا 	���
I��>  .»7ة،ا#T7ق آiن�اع وfب 	ء &��ً�	ن�#V	ء ب	ا�ب ��آ���	  � ب�� 	 آ

�� ه,I ا�V	م اVخ#7ة �� اب�' ا�,ي ج��' وارث	 ��% �Bء ا�,ي ب' أ�/	 
ا�,ي وه� ب�	ء ��I ورس� ج�هI7 و*	% آ% اBV#	ء  <�% ا��	��#�

�� y� ��#� ا��_�� ب���� &�رت' ب��	 ص�j ب�9$' ت�s#7ًا �s8	�	ن	 ج
��	>V3 – 1 : 1ا���7ان##�  (».�� ا( 

 

�ن ���� ا�)'�ر ال��رة ال$# 
"�	 ! � ال�
��7 ��79hان، &� أرس% اب�' i 7#��
إ�) ا��	�� آ� ���( j �$�ع ا��$#"(�

Rص	2& %�.
�ي ا��	رئ أن' ? ت���. أج7ة ذن�بR و���> 	� ��اب� "وا<
" ا��
	بj ا�
�	زي �a#7 إ�( <G&� ا�
�	س% ا��$�ي أو ا� K���� ب% ا�

j ا� خ	ص� "#$�� س�� ُجِ�� �$�ع 2000&�% .    وس��s خ	ص� �
�( ا�2�#K �#��ت j أن' �� ��ِ� ا� أبً�ا> ��ب#��	 ت��� .  وُض7ِب وُ<ِ

 %�
�( ص�#K ا��	ر، أخ, <�( ن9$' ذن�بR وeث	R وا*> 	>ً�i ع�$�
R�> 	ا� <�ًض K/�  .ا� I,ه '
��	ت ا� ت/.#s
�s<#� أو�] 
'�/� [��Bد�� وأ	ا��$#" �$�ع .  ا�� �� R
ا�ن إن وض�] ث�

 	�	s8ا� � ��79hة آ	 )�> %2.
آR��7s ا��*#� إ�( ا�، ��نR س
� ب' ��	ل ب	س�'  «!  إ�( اVب�|� ��' ���a ج�#j اVن�#	ء أن آ% 

	�	s8ل ا�7س%  (».�79ان ا�	ه,ا ا��) 34 : 10أ<� 	إن� ��> � 7Tن أآ	�
	�R ��{، ب% ه� إ��	ن � ا���K أ�ً/	 تfث7 *#	تR ت�	ً�> '��&. 

 

)�*$
�. ��- ال��ت ل+ ��ع، !� ا�$0/ال��
 ��� 
�ات Vب#� ا ��ت'، &	م ا��$#"  ��#y ��{ رو*ً#	، (ب�� ثGث� أ�	م 

7T خGل ا�V	م اVرب�#� ا�
	�#�، 7�k ا��$#" إ�( أآ).  ب% ج$�ً�	 أ�ً/	
 �500 )��( ��#�' رًبً	 ودّ�	ًن	 <> y�8� &�% أن I��2�ُ ا� �#�B 

&�% ص��دI إ�( ا�$�	ء، و<�ن	 ا��$#" بfن' س�ف ���د إ�( .  ا��	��#�
7aو���� آ% ا�� 	رض �#�#� آ% ا���ت( ج$�ً�Vا  . ��س�ف ��#� خ

ا�$�	وات واVرض أ�� ��#��B S' �� */7ت' إ�( اVب� �� ا���	ء 
أ	 آ% ا�,�� �� ��I��7، �$�ف 7َs�ُ*�ن �� ن	ر ا��.#� إ�( . دةوا�$�	

 .اVب�
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 د��ة ا� الُ��'3 ل2
,نK ت.] �/K ا�  �i	خ Rأن R�> ب ا����س	
	 ����' ا�� [�إن &�
�.#	ة ا�8	��ة �� � R� '
و<	ج� <� ت�7�7 نR$9، �	� ��<�ك أن ت��% ه�

ت�	��ا إ�ّ� « : ��$#" �� ا�ن�#%آ�	 &	ل ا.  ا�$�	ء ب�اس�s �$�ع ا��$#"
�� اV*�	ل وأن	 ُأر�.��#�Tوا� �#��َ
ا*���ا ن#7ي <�#��  .�	 ج�#j ا��

��
�اضj ا���K. وتَ����ا Vن . �
��وا را*� ���9س��. �ن� ود�j و

(  (».ن#7ي ه#� و*��� خ1#911 : 28 – 30  ( ��7� � )�> K��


�آ% <�( أ<�	�' ا�2	�.� ��{ أن ��
�� إ�( ا��$#" أن �
�&1 <� ا�
 .و���أ �� اّت�	ع �$�ع ا��$#" <�i 7	<� رس	�
' �� ا�ن�#%

�' ا� ��� ��#�sرق ا�	7 خ�#.#� ا��|�#� �'، �#y ه,ا د�ً�	 ب% ه� أ
'� ��.�8�ن' آ�س#�� .  �#�ّ�ده� إ�( K�B ج��� ن�8' ب���ب � ?
 .ه�ا����ل ��ى ا� �� ا���� Vن �$�ع &� د�j أج7

 

&� ت��د أت�	ع �$�ع رو*ً#	، �	&��� *#	ت�� ا�$	ب�� ا��T#�� ��� ا�ن 
"#$���K أن ���, ن$9'، �����	 و� أه���	 «  &	ل �$�ع، .�7س� �i �

	�##.�.«)  	&��17 : 33  ( ��إن �� تfِت إ�( ا� � خGل �$�ع ا��$#" �
�ر �. ت��ر أن تfت� إ�#'Vا I,ب� 	 �8B �|� 	��> ��$#� ،K� ا��

�� ا��.K ب79حsا�� R� . &#	دة *#	ت' � ت��	uً#	 و��8' ا��
 

 j
�
j ا�، ت$
j#s أن ت R
.�	2	 أآ��' �$�ع � أج%  K�$ب
R��	ا� خ j �#28B �&Gب�  . R���& �#* � Rت	7 *##h
س�ف ت

أ	 آ% ا�,�� &���s>f� I	ه� س�s	ن	 أن �2#7وا و«. ���$#" إ�( اVب�
رًدا ���� ا� ا���	ن#� )  12 : ��1*�	  (».?د ا� أي ا��|��ن ب	س�'أو

إن &7رت !  ��79hان ا�
	م �� ا��$#" أن	 أّB��R أن ت$�� *#	تR �' ا�#�م
 I�#>ا��� <� ا� و�
ذ�R �	ب�أ &7اءة ا��
	ب ا����س ��ً#	 آ� ت

'ِ
79 ا�7ابj �� أ&
7ح أن ت��أ &7اءتR �� إن�#% ��*�	 وه� ا�$.  (�8	َصِ
j ).  ا���� ا����� j�

( ت
�ّ�ى �� إ��	نR ا�����، ��K أن ت�*

%&Vا )��#� eخ�7� آ% أس��ع <|. 

آ	�#� �
�	ل ا����ل <�� ا�  إن اس
�7رت �� ا�_� بfن أ<�	�R ا�2	�.�
 ور�/] 	 ����' ا� �� ا��
	ب ا����س <� �/�' <�#R، �	ن
�' ��,ا

V ل	& �
�جK ا����jو$*�� ���ن أو� &	ل �	 . خ#' ر&	 ���ن 

�جK ن	ر ج���$.« )  )
 )22 – 21: 5ا�ن�#% 

��	
��#� <�ة ا�7د ا�$ �ا� آ�� ا�7*�� وVن' ا� : "&� س��] 
	 �a	ءا� %�> j#s

( �79ان ا�,ن�ب ���7، �#$*  ". Rذ� y�> )�>

� خ79h� '�G ا����#2  ��7i 7ب ا����س أن ا� &� دب	
���	 ا���#�
��9 ت�	I ا� ه� .  ب#��	 �� نy9 ا��&] ��	&K ا����#2
ه,I ا�9�7ة ا��8

 ��7ة ا��$�� ت���'.  ا�79ق اVس	س� ب#� ا�سGم وت��#� ا��
	ب ا����س
� س#z	ت'، � ا����� أن �79h ا�  7Tت' أآ	ن *$���ت 	��	i 'أن ��
أن ��

ه,ا ا����9م ���7s ا�ن$	ن إ�( ا���� و����	ة .  خs	�	I و����' �� ا����
��9م ا��
	ب ا����س ����ض�ع yآ	ج��� ��م ا����، �� � .    

 

 >;/ة �:$�39 ت��7 ا�6��ن
i	7 ن9$' خ�
��	 إذا ا<$ [�fإن س ،��	
��i	 "�، �#7د <	دة ردا T% ا�

�z#sب�ون خ %Vن ا��$�� �a#7 إ�( ا�,نK ." أن	 خ	G� �i إن$	ن آ	
 �z#s8آ)�s�� %T�G ��رك آ� ت��ن �i#�� ا�,نK &,رة وh/�ب ) 

�#�	 أ	م ا� ا���وس وا�s	ه7 وا�2	�"> . 	�	sن خ	إذ �$�ي آ% إن$
 jا��ض y9ن )�> 7a&� ا��	و�7ى ب 	ن�<)'�، �#�,ر )رب�	 أس�ئ 

 .ن$9'
 

 � '� 	�
>	iو 	ب.�� K�	s� �	� ،ب ا����س	
���( <�y ذ�R، و��	 �>
�� آ% *#� �� آ% 7kف وب�ون آ% ا���K وآ% ا��y9 وآ% ا�9�7 

��	 ن�72ّ �� .  اس
�T	ء وه� �$
.� ه,I ا��.�� وا�s	<� ا��	��>
 ا�.K إ<s	u' ��  ونa9%�8ن'i	<� ا�8	�� *
( �� أص7h أ7 ��ن�	 ن

7ن	 ب�	fو� 	��.
$� �
 .وا�s	<� ا�
 

 �� '� ��ِ8ْ.K و K�& ��� ا��	ب�� 7ن	 ب	�s	<� ا��	f� ا�.� أن �
إن ا��
	ب ا����س �����	 أن ا� &� خ���	 وو�7 ��	 .  آ% �._� � *#	ت�	

�( اVرض> 	�
�� إو&	ل ا� «. آ% 	 ن.
	ج إ�#' خGل أ�	#s>ن� &� أ
7 ���ر آ�B 7ُ7 �#' ث��B %رض وآVوج' آ% ا )�% َبْ�ٍ% ���ر ب�را <

		�i ن��� ��را ��و��% *#�ان اVرض وآ% i#7 ا�$�	ء وآ% دّب	ب� . ب
		�i 7/اخ Ka> %آ [#s>أ �#* y9ن 	رض �#�Vا )� وآ	ن. <
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=>! 	� 3����
:$��9ن ا6سAم وال� C� آ
 

 )�
a	ب�
	ن وذ�R رب�	 <
�� ا��T#7 أن ا�سGم وا��$#.#� د�	ن
	ن ��
ب#��	 .  <	ء آ�#��	 أن إ����	 إ�' ا���� إب7اه#� وخ	�� ا���نادأس	س 

��9ن <� ب�� �#�	 

7آ� ب#� ا��$��#� وا��$#.##�، �8a �u	�> ت�ج�
�� ب	� وا�ن$	ن و�
 .ا���7s إ�( ا�����

 

 >;/ة �:$�39 ت��7 ا�  
 )�����ل ا��$���ن إن ا� ت�	�( ب	ر وص	�" وi	ه7 ت�		 و��� 
أي (صGح ا� ا�
	م ��ى ا��$�� ? ��ا�� ب�	 �����	 <�' ا��
	ب ا����س 

آ��� ا� ا���*( ب�	 � ت�راة �س( إ�( إن�#% �$�ع ا��$#"، و�$�ع 
��ن ا��$�� ). ن_I7# �� ا��e7ن <#$( ب� ��7. %اس� ا��$#" �� ا�ن�#


�� أن ا� &	در <�( �79ان ذن�ب' إن اس
79h ا� وت�&1 � ذن�'�� . ?
 I,79ان ب�hا� �> ���رك ا��$���ن و? �_� ا��7a أن ا� <	ج

�K .  ا�K$* ،���7s ا��
	ب ا����سiأ R�,و� j#_� ه,ا ا���ل 	رب�
 . �$7 ا����(س�	*R �� أ��	 ا��	رئ أن أ

 


	ب ا���س، ��K أن ��	&K آ% �V �#2ن ا� <� وج% ص	�" ��و��	 �
 	
�#�«ت�	$�� �#'. �#7�8وا بfن ا�7ب k ?ر  (».ص78ت� ه� و��ا��

<#�	ك «� ا��$
.#% أن �_% آ	k �u	�� أو أث#� �� */7ت' ) 15: 92
� ان ت�_7ا ا�7a و? ت$
j#s ا��_7 ا�( ا�َ�ْ�ر 7�i���1ق * (».ا : 

? �.�� ا� *$K ا���	�#7 ا����7a، و? ���� ا��92	ت j ا�s8	ة   )13
Vن ا�7ب إ���� ه� إ�' ا���� ورب اVرب	ب ا��' ا��_#� ا���	ر «

  )17 : 10ا�
�T#�  (  ».ا���#K ا�,ي ? �fخ, ب	��ج�I و? ���% ر�Bة
 

,ن��ن و&� ج�#�	.  &� ت��ى آ% إن$	ن أوا7 ا� 	��j أن .  ذن�	 <�( ا�آ
 Kب��9 ا�,ن '
ا�7ب ? «ا� ر*#� آ% ا�7*�� ��� �8	�1 صG*' أو &�اس

�

h	ض) ا� <� ا�ث�، �G ب� أن ت�	&( K 3: 1ن	*�م  (».��7ّئ ا��� ?
7u	h2ن] أم ا�	7 آu	��ا� ،�z#s8ل �$�ع . ا��& Rل ذ�	T&� «ا��$#" 

 �
	ء ? ت�
%أس�����
. ن' &#% �& �
�جK ا�.��و$ن	 أ	 أو. % ���ن 
�f ��� إ&�ل )�> K/h� �
�جK ا�.��أن آ% $ .خ#' ب	Gi ���ن 

7�,.
خfsن	 ب	خ
#	رن	 ب�� 	 أخ,ن	 ���7 ا�.� ? ت��( ب�ُ� 	ن' إن أ�«: ا�
	�	s8آ%  ذب#.� <� ا�fة أن ت�#
ب% &��ل د���ن� 8#1 و�#7ة ن	ر <

� خ	�1 ن	�س �س( ���( B	ه��� أو ثGث� ��Bد ���ت  .ا��/	ّد��
� داس اب� ا�،  .ب�ون رأ��َ 	�ً.
$ K$.�ُ '7 ت_��ن أنBأ 	ًب	�> ���

ا���7ان##�  (». ا�,ي &ّ�س ب' دنً$	، وازدرى ب7وح ا�����و*$K دم ا����
10 : 26 – 29( 

 


	ب ا����س"&� وز<] ه,I ا�7س	�� ب�اس�s خ�� ا���#$� ��".  7Bآ� د�7ب�رن �
�� أو G*_	ت، ا�7ج	ء ا?ت2	لzأي أس R��� ن	ب إن آ  Tom 313-565-


7ون�  2792�� DearbornBible@aol.com أو <�7 ا����7 ا?�
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