
SQسالة الكتاب املقدSس (التوQاI, الزHوQ, االإجنيل)

مقدمة
(Uضحف   IاQالتوc eنه   AزاLاأ اأو  املقّد�س)  (الكتاب  الإجنيل  jتناb�ضون Mول  النا�س  cثري eن 
النا�س aعال bروؤوا  القليل eن  اإجنيل j�ضوع امل�ضيح. ولكن  eو�ضى), واملزاeري (RبوO QاوO), و 
اأcQOوا متواgا. اأLزاe Aن gذا الكتاب تعطي لنا aكرY Iن Lوgر Q�ضالة gذه  gذه الكتب و 
اأjام  الكتب املقد�ضة اّلذي gو, Mتى jوeنا gذا, fف�ضه cما cان Yند اليهوO و امل�ضيحيني يف 
ممد و eا bبلها eن القرن الأول و Mتى بعد ولIO امل�ضيح. الأLزاA امل�ضتخدeة اأNتريت Yن 
الهولندjة   Iالن�رس وbد وYRت  �ضابقًا.  لغات   Iبعد fُ�رست  bد  و  Tضابان.  الدcتوc Qولن  Wرjق 
Yلى fطاق �ضيق. fتمنى بهذه الر�ضالة املخت�رسI اأن جتعلك eت�ضوbًا لقراIA الإجنيل cاeاًل. 
الكلمات امل�ضاIQ لها ب� * jوLد لها Tرسح يف لFحة الكلمات يف اخللف. cل Lزjُ Aراaق ب�رسح 
Uضغري للر�ضالة و امل�ضمون ب�ضكل Yام. jنتهي cل اإUضحاح ب�ضالI (اأَو Uضلوات) الكتاب املقد�س. 

باإeكاfك bراFتها Lهراً و aQعها c�ضالI اأو YOاA هلل. 

ما معنى cلمة bijbel (الكتاب املقدSس)?
gى cلمة jوfاfية و eعناgا eباTرسI »الكتاب«. gذا الكتاب gو YباY IQن اإLماع �ضتة و �ضتون 
cتاب الذي b�ضم اإىل b�ضمني: العهد القدمي Oُّون bَبل eRن j�ضوع امل�ضيح. و العهد اجلدjد الذي 

Oُّون يف القرن الأول بعد امل�ضيح. 

العهد القدمي h يحتوي على:
- التوQاc ,Iذالك eعروaة يف القراآن, وgي الكتب اخلم�ضة ملو�ضى, و eعناgا التعليم اأو ال�رسjعة.

- eزاeري لداوO, و املعروaة يف القراآن بالزبوQ, تراfيم لتمجد و تعظم اهلل. 
- اأeثال واأMكام امللك �ضليمان و Zريgم.  

- cتب تاjQخية ت�رسح تاjQخ Tضعب اإ�رساFيل.
- cتب الأfبياc Aي�ضوع و اإeQيا و jوfان و Zريgم.

 OاوOو�ضى وe ي اىلMاأو اإPن العهد القدمي gو YباY IQن اإLماع ت�ضعة و KالKون cتاب الذي 
وZريgم eن الأfبياc .Aتبت gذه الكتب بالعرباfية وLزe Aنها بالآQاeية (يف cتابني Oاfيال   
و اأ�ضرت). cاfت اللغة الآQاeية e�ضتخدeة Yلى Tضكل اأو�ضع eن العرباfية بني اليهوO بعدeا اأبعدوا 
اإىل بابل يف القرن ال�ضاO�س bبل امل�ضيح. اأوMى اهلل gذه الكتب يف aرتe Iا بني ال�ضنة 1300 

وال�ضنة b 300بل XهوQ امل�ضيح.

العهد اجلديد h يحتوي على:
- اأQبعة Q�ضاFل eن الب�ضاIQ امل�ضيحية املعروaة يف القراآن باإجنيل j�ضوع امل�ضيح, واملعروaة 
باإ�ضم ب�ضاe IQتى, eرb�س, لوbا و jوMنا. cلمة ب�ضاe IQعناgا اخلرب ال�ضاQ. اإ�ضتعمل امل�ضيح gذه 
الكلمة لإj�ضال Q�ضالة اهلل التي ب�رس بها. cر�ضت�س c (Christus)لمة jوfاfية تعني »امل�ضيح«*,   
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و يف القراآن �ضمي بعي�ضى امل�ضيح, تالeيذ و Q�ضل امل�ضيح Oوfوا eا bاله و Yمله امل�ضيح يف 
اأQبع cتب. Yرaت gذه الكتب حتت اإ�ضم الإجنيل. ZQم اأfنا fتكلم Yن اأQبعة اأfاLيل, fق�ضد بها 
aعال اأQبعة اأوUضاف لالإجنيل واMد. الأfاLيل الأQبعة تتمم بع�ضها البع�س و j�ضوQون ب�ضكل 

cاeل اأYمال و اأbوال j�ضوع امل�ضيح. 
- اأYمال الر�ضل. تقرjر Yما Mدث بعد UضعوO امل�ضيح اإىل ال�ضماQ .A�ضالة الب�ضاIQ اإfت�رست. يف 
cل eكاٍن eن اأوTQضليم و Mتى Qوeا. Yن Wرjق الرLال و الن�ضاA الذjن Tضكلوا جمتمع e�ضيحي 

�ضمي باجلالية امل�ضيحية. 
- Q�ضاFل الر�ضل »اأتباع امل�ضيح« cبول�س و بطر�س و jوMنا. Q 21�ضالة وLهت باخل�ضوUس 
اإىلاجلالية امل�ضيحية و bياjOها Mتى تعلمهم يف Mكمة الأfاLيل واحلياI امل�ضيحية اليوeية.

jوMنا. jح�رس  تابعه  اإىل  امل�ضيح  اأXهرgا  اّلتي  Qوؤjة  jعرب Yن  الكتاب  gذا  الروؤjا.  cتاب   -
امل�ضيح اأتباYه للمعناI والأمل اّلتي �ضيتلقاgم. امل�ضيح �ضيعوO بجد و jُقيم مملكة اهلل*, مملكة 

ال�ضالم و العدل. 

العاeية يف  اللهجة  التي cتبت باليوfاfية,  العهد اجلدjد jحتوي Yلى �ضبعة وY�رسjن cتاب 
 IOيما بني ال�ضنة اخلم�ضني و الت�ضعني بعد ولa تبتcُ .امjاين للنا�س يف تلك الأeالعهد الرو

امل�ضيح.
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bائمة اأSسفاQ الكتاب املقدSس

العهد القدمي
IاQالتو

التكوjن 
اخلروج 

الالوjني 
 Oالعد

التثنية 

االأSسفاQ التاQيخية
j�ضوع 

 Iالق�ضا
QاYوث 

UضموFيل الأول 
UضموFيل الثاين 

امللوك الأول 
امللوك الثاين 

اأNباQ الأjام الأول 
اأNباQ الأjام الثاين

YزQا
fحميا
اأ�ضتري

الزHوQ, االأSسفاQ ال�سعرية
اأjوب 

املزاeري
الأeثال 

اجلاeعة 
 Oضا�fضيد الأ�f

االأfبياء
 AضعياTاأ
 AياeQاأ

 AياeQي اأKراe
Mزbيال 

Oاfيال 
gوTضع
jوFيل 

Yاeو�س 
Yوبدjا 

jوfان
eيخا 

fاMوم 
Mبقوق 
Uضفنيا 
Mجي 
cRرjا 

eالNي

العهد اجلديد

االإجنيل Hح�سب الب�سري 
eتى 

eرb�س 
لوbا 

jوMنا 

Sسفر JاQيخي
اأYمال الر�ضل 

الرSسائل
Qوeية 

c 1وfQثو�س 
c 2وfQثو�س 

ZالWية 
اأa�ض�س 

aيليبي 
cولو�ضي 

1 ت�ضالوfيكي 
2 ت�ضالوfيكي 
1 تيموKاو�س 
2 تيموKاو�س 

تيط�س 
aيليمون 

العرباfيني 
jعقوب 

1 بطر�س 
2 بطر�س 
j 1وMنا 
j 2وMنا 
j 3وMنا 

jهوPا 

ال�سفر النبوي
Qوؤjا 
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1  اهلل اأMد, و bد Nلق الإf�ضان ليخدeه و jحبه

الeتناgي  اهلل  Uضدaة.  fتيجة  لي�ضت  Mياتنا  باأن  تخربfا  ملو�ضى,  اأYِلنت  التي   IاQالتو  1.1

 .Iراأeل واإLQ ضان�fلق الإN .AضيT ن لe س�Qلق ال�ضماوات و الأN .لق الكونN هYبحكمته و اإبدا
و اأYطاgما الأQ�س ليعمراgا و jهتما بها.  

2:  3–  1 تكوjن 1: 
ماواِت والأQَ�َس, وcاfِت  يف الَبْدN Aَِلَق اهلُل ال�ضَّ
الَغْمِر  وL��ِه  وYلى  Nاليًة,  Nاوjًة  الأQ����سُ 

Xالٌم, وQوُح اهلِل jَِرفُّ Yلى وLِه املياِه. 
وbاَل اهلُل: »ِليُكْن fُوa ,»Qٌكاَن fُوQٌ. وQاأi اهلُل 
الِم.  وQِ والظَّ َل اهلُل َبنَي النُّ وMَ Qَ�َضٌن. وa�ضَ اأنَّ النُّ
وcاَن  لياًل.  الَم  والظَّ fهاQًا   Qَو النُّ اهلُل  ى  و�َضمَّ

ُل.  e�ضاAٌ وcاَن Uضباٌح: jوٌم اأوَّ
ُل  وbاَل اهلُل: »ِليُكْن يف و�َضِط املياِه Lَلٌد jَف�ضِ
َبنَي eياٍه وeياٍه«, aكاَن cذِلَك: Uضَنَع اهلُل اجلَلَد 
واملياِه  اجلَلِد  حتَت  التي  املياِه  َبنَي  َل  وa�ضَ
ى اهلُل اجلَلَد �ضماAً. وcاَن  التي aوَق اجلَلِد. و�َضمَّ

e�ضاAٌ وcاَن Uضباٌح: jوٌم Kاٍن. 
 Aِما وbاَل اهلُل: »ِلتجَتِمِع املياُه التي حتَت ال�ضَّ
aكاَن  الَيْب�ُس«,  ولَيظَهِر  واM��ٍد,  eكاٍن  اإىل 
وجُمَتَمَع  ا  اأQ�ضً اليْب�َس  اهلُل  ى  و�ضمَّ cذِلَك. 

املياِه ِبحاQًا. وQاأi اهلُل اأنَّ Pِلَك Mَ�َضٌن. 
 Qُبِزjُ Yُ�ْضًبا  fَباًتا:  الأQ�ُس  »ِلُتنِبِت  اهلُل:  وbَاَل 
ِبزQًا, وTضجًرا eُثِمًرا jحِمُل Kََمًرا, ِبزQُه aيِه eِْن 
نِفِه Yلى الأQ�ِس«, aكاَن cذِلَك, aاأNَرLِت  Uضِ
نِفِه,  Uضِ eِْن  ِبزQًا   Qُبِزjُ Yُ�ْضًبا  fَباًتا:  الأQ�ُس 
نِفه.  Uضِ eِْن  aيِه  ِب��زQُُه  Kََمًرا,  jحِمُل  وTضجًرا 
وcاَن   Aٌضا�e وcاَن  Mَ�َضٌن.  Pِلَك  اأنَّ  اهلُل   iاأQو

Uضباٌح: jوٌم Kالٌث 
ُل  اٌت تف�ضِ ماfَ Aِريِّ وbاَل اهلُل: »ِليُكْن يف Lَلِد ال�ضَّ
َبنَي النَّهاQِ والليِل, وُت�ِضرُي اإىل الأYياOِ والأjّاِم 
 Aِما ال�ضَّ Lَلِد  يف  اُت  النريِّ ولتُكِن  ننَي,  وال�ضِّ
a�ضَنَع  cذِلَك.  aكاَن   ,» الأQ���سِ Yلى   Aَِلُت�ضي
م�َس  ال�ضَّ العظيَمنِي:  jِن  َ والنَّريِّ الَكواcَب  اهلُل 
ْكِم الليِل, وLَعلها اهلُل  ْكِم النَّهاQِ, والقمَر حِلُ حِلُ
ماAِ ِلُت�ضيY Aَلى الأQ�ِس ولتْحُكَم  يف Lَلِد ال�ضَّ

الِم.  والظَّ  Qِو النُّ َبنَي  َل  وتف�ضِ والليَل   Qَالنَّها
وcاَن   Aٌضا�e وcاَن  Mَ�َضٌن.  gذا  اأنَّ  اهلُل   iاأQَو

Uضباٌح: jوٌم Qابٌع. 
ًة ولَتِطْر  وbاَل اهلُل: »ِلَتِف�ِس املياُه NالFَِق Mَيَّ
 .»Aِما ال�ضَّ وL��ِه  Yلى  الأQ����سِ  a��وَق   Qٌي��و��Wُ
Oََب  eا  وcُ��َل  خمَة  ال�ضَّ احِليتاَن  اهلُل  aخلَق 
ت ِبها  ِة التي aا�ضَ eِْن اأUضناِف اخلالFِق احَليَّ
 iاأQنٍف. و ِح eِْن cُلِّ Uضِ املياُه, وcَُل WاFٍر جُمنَّ
»اإْني  bاَل:  اهلُل  وباcَQها  Mَ�َضٌن.  gذا  اأنَّ  اهلُل 
وْلَتْكُثِ   ,Qِالبحا يف  املياَه  واeَ��الإي  واcَْ��ُثي 
وcاَن   Aٌضا�e وc��اَن   .» الأQ����سِ Yلى   Qُيو الطُّ

Uضباٌح: jوٌم Nاe�ٌس. 
eِْن  ًة  Mَيَّ NالFَِق  الأQ�ُس  »ِلُتخِرج  اهلُل:  وbاَل 
ْنٍف: بهاFَِم وOَواَب وُوMوTَس اأQ�ٍس eِْن  cُلِّ Uضِ
ُوMوTَس  اهلُل  Uضَنَع  cذِلَك:  aكاَن  نٍف«,  Uضِ cُلِّ 
cُلِّ  eِ��ْن  والَبهاFَِم  نٍف,  Uضِ cُ��لِّ  eِ��ْن  الأQ���سِ 
نٍف. وQاأi اهلُل اأنَّ  نٍف, والدواَب eِْن cُلِّ Uضِ Uضِ

gذا Mَ�َضٌن. 
وQَِتنا  Uضُ Yلى  الإf�ضاَن  »ِلَن�ضَنِع  اهلُل:  وbاَل 
وWَرِي  البحِر  �ضَمِك  Yلى  ولَيَت�َضلَّْط  cَِمثاِلنا, 
الأQ���سِ  ُوMوTِس  وLميِع  والبهاFِم   Aِما ال�ضَّ
اهلُل  aخَلَق   .» الأQ�����سِ Yلى  jَ���ِدبُّ  e��ا  وcُ���لِّ 
اهلِل Nَلَق   IِQضوU لىY ,ِتهQَضوU لىY ضاَن�fالإ
اهلُل,  وباcَQَُهُم  Nَلَقُهم.  واأfُثى  cَPَ��ًرا   , الب�رَسَ
الأQ�َس,  ��وا واcَْ��ُثوا واeَْ��الأوا  »اأُْنُ لُهم:  aقاَل 
البحِر  �ضَمِك  Yلى  وَت�ضلَّطوا  عوgا  واأNَ�ضِ
jَ��ِدبُّ  ال��ذي  احليواِن  وLميِع   Aِما ال�ضَّ وWَ��رِي 
اأYطيُتُكم  اأfا  »gا  اهلُل:  وbاَل   .» الأQ���سِ Yلى 
cُلِّها,  ِبزQًا Yلى وLِه الأQ�ِس   Qُبِزjُ cَل Yُ�ْضٍب 
وcَُل Tضجٍر jحِمُل Kََمًرا aيِه ِبزg ,Qٌذا jكوُن لُكم 
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M 1.2رم اهلل يف الت��وQاI التي اأوM��اgا اإىل e���و�ضى Yب��اIO اأي f��وع eن اأf����واع الأUضن��ام. و 

تعلن الوUضيت���ان الأوىل و الثاfي��ة eن الوUضاjا الع�رس, اأن ل اإل��ه اإىل اهلل. و اأfه الوMي��د الذي 
جتب YباOته: 

 Nروج  20: 3 – 5

Y 1.3ندeا �ُضئل امل�ضيح Yن اأYظم وUضاjا العهد القدمي, اأLاب بكلمات eن التوQاI, اأYُلنت اأUضاًل 

لبني اإ�رساFيل بوا�ضطة eو�ضى, bاFاًل: 
eرb�س 12: 29 - 30

jدjن الر�ضول بول�س YباIO الأUضنام cاإMدi الكباFر و Pلك بقوله:  1.4

ZالWية 5: 19 – 21

التي j�ضتحق eرتكبها jOنوfة اهلل يف  الذfوب  الأUضنام بني   IOباY ناMوj الر�ضول j�ضع   1.5

 :Qهنم الناL
Qوؤjا 21: 8

وLميُع  الأQ�ِس,  ُوMوTِس  Lميُع  ا  َّeاأ Wَعاeًا. 
ماAِ, وLميُع eا jَِدبُّ Yلى الأQ�ِس eَِن  Wَرِي ال�ضَّ
اأN�رَس  Yُ�ْضٍب  cَُل  aاأYُطيها  ِة,  احَليَّ اخلالFِِق 
eا  cُلِّ  اإىل  اهلُل  وfظَر  cذِلَك.  aكاَن  Wَعاeًا«. 
 Aٌضا�e وc��اَن  L��ُدا.  Mَ�َضٌن  ��ُه  َّfاأ  iَراأ��a Uضَنَعُه, 

وcان Uضباٌح: jوٌم �ضاO�ٌس. 

ماواِت والأQ�ِس وLميِع eا aيها.  aَتَم Nْلُق ال�ضَّ
الذي  Yَمِله  eِْن  ابِع  ال�ضَّ اليوِم  يف  اهلُل  وa��َرَغ 
ابِع eِْن Lميِع eا  Yَِمَل, واَ�ضرتاَح يف اليوِم ال�ضَّ
ه  َّfلأ وbدَّ�َضه,  ابَع  ال�ضَّ اليوَم  اهلُل  وباQَك  Yَِمَله. 

اَ�ضرتاَح aيِه eِْن Lميِع eا Yِمَل cَخالٍق. 

مِتَثاًل  لَك  ت�ضَنْع  ل  �ِضواَي.  اآلهٌة  لَك  jَُكْن  ل 
ماeِ Aِْن  ا يف ال�ضَّ eَنحوًتا ول UضوT IَQَضيAٍ مِمَّ
ا  مِمَّ eِْن حتُت, ول  الأQ�ِس  ا يف  مِمَّ aَوُق, ول 
يف املياِه eِْن حَتِت الأQ�ِس. ل ت�ضجْد لها ول 

اأYاbُِب   QٌيوZ اإلٌه اإلُهَك  اأfا الّربُّ  َتعُبْدgا, لأينِّ 
الِث  الثَّ اجليِل  اإىل   Aِالأبنا يف   Aِالآب��ا fP��وَب 

ْن jُبِغ�ضوfَني.  ابِع مِمَّ والرَّ

اإِ�رساFيُل, الربُّ  اإ�ضَمْع jا  ُة الأوىل gَي:  الَوUضيَّ
ِبُكلِّ  اإلَهَك  الرَّبَّ  الأMَُد. aاأMِبَّ  الرَّبُّ  اإلُهنا gَو 

bَلِبَك وcُلِّ fَف�ِضَك وcُلِّ aِكِرَك وcُلِّ bُدQِتَك. 

الزfِّى   :Iَِر��gِا��X aِهَي  اجَل�َضِد  اأY��م��اُل  ���ا  َّeواأ
حُر  وال�ضِّ الأوKاِن   IُOَباYِو  Qُوالفجو  IُQَاYَّوالد
والدَّ�سُّ  ُب  والَغ�ضَ  Iُوالَغرَي قاُق  وال�ضِّ  Iُوالَعداَو
 Iُكُر والَعربد واخِل�ضاُم والتَّحزُب واحل�َضُد وال�ضِّ

eِْن  ْهُتكُم  fَبَّ cما  الآَن,  واأfُبُِّهكُم  اأTضَبُه.  وeا 
bَبُل, اأنَّ الذjَن jَعَملوَن gِذِه الأYماَل ل jَِرKوَن 

eَلكوَت* اهلل. 

اأeّا اجُلَبناAُ وZَرُي امُلوؤeِْننَي والأوZاOُ والَقَتلُة 
والَكذَبُة  الأوK��اِن   IَُبَدYَو  Iُحَر وال�ضَّ  Qُوالُفّجا

 Qِامُللَتِهَبِة ِبالنا Iَِن�ضيُبُهم يف الُبَحرَيa ,ميًعاL
والِكربjِت. gذا gَو املوُت الثاين. 
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jدYو النبي النا�س يف الزبوQ اىل ت�ضبيح اهلل eن اأLل Yظمته املعلنة يف الكون الذي Nلقه   1.6

  :(9 – 4 , 1 :33 Qوeزe)
دjِّقوَن,  ها ال�ضِّ ُّjوا للّربِّ اأ Qَنِّ

aالتَّهليُل jَليُق باأgِل ال�ضِتقاeِة
cالُم الّربِّ eُ�ضَتقيٌم 

وcُلُّ اأaعاِلِه Mَقٌّ 
jُحبُّ الَعدَل والإf�ضاَف, 

وeِْن MQَمِتِه مَتَتلْئ الأQ�ُس, 
ماواُت,  ِنَعِت ال�ضَّ ِبكِلَمِتِه Uضُ

وِبَن�ْضمٍة eِْن aِمِه cُلُّ اأaالcِها. 
 , لِّ ُم eياَه البحِر cالتَّ jَُكوِّ

وjجَعُل الأYماَق eُ�ضَتوYًOَا ِللَغْمِر. 
Nايف الّربَّ jا cَُل الأQ�ِس. 

fيا,  اإِ�ضَتجريوا بِه jا cَُل اأgِل الدُّ
 ,AٍضيT ُّلcُ كاَنa اَلb ه َّfلأ
َت cَُل cاFٍِن.  واأوUضى aََثبَّ

يف الزبوQ اأj�ضًا jدYو النبي النا�س اإىل اأن jعبدوا اهلل و j�ضبحوه لأfه اأYلن fف�ضه بوا�ضطة   1.7

 :(6 – 1 :105 Qوeزe) خjQماله العظمى يف التاYاأ
اإMَمدوا الّربَّ واYOَْوا بَا�ضِمِه, 

عوِب باأYماِلِه.  وYرaِّوا يف ال�ضُّ
لوا لُه,  اأf�ِضدوا للّربِّ وQتِّ

ُلوا يف Lميِع YَجاFِِبِه.  َّeوتاأ
gلِّلوا َل�ضِمِه الُقدُّو�ِس, 

واWَُْلبوُه aَتفَرَح bلوُبُكم. 
َتُه,  اإلَتِم�ضوا الّربَّ وYِزَّ

واWَُْلبوا وLَهُه cَُل Mنٍي. 
َنَع,  اأcُPُروا YجاFَِبُه التي Uضَ

وeُعجزاِتِه واأMكاَم aِمِه, 
jا fَ�ضَل اإبراgيَم Yبِدِه, 

jا َبني jَعقوَب الذي اNَتاQَُه. 

بالرZم eن  ال�ضكر هلل  و  بالفرح  النبي  اfطباع  تدل Yلى   Qالزبو اهلل يف   IOلعبا ال�ضلوات   1.8

.(7 – 1 :95 Qوeزe) القهN امeيب اأgه الرaوbو
نا  ُ للّربِّ وfهِتُف للخاِلِق ُملِّ�ضِ تعاَلوا fَُرنِّ

ُم اأeاeَُه باحَلمِد,  fَتَقدَّ
اتيِل,  وfهِتُف َله بالرتَّ
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لأِنَّ الّربَّ اإلٌه Yظيٌم 

وeَِلٌك Yظيٌم Yلى Lميِع الآلهِة. 
ِبَيِدِه اأYماُق الأQ�ِس, 

وَله اأYايل اجلباِل. 
َله البحُر وgَو Uضَنَعُه, 

Qتا الياِب�ضَة.  وَّ وjَداُه Uضَ
تعاَلوا f�ضجُد وfرcُع لُه 

وfَنَحني اأeاَم الّربِّ Nاِلِقنا. 
gَو اإلُهنا وfَحُن Tضعُبُه, 

ُتُه التي jرYاgا ِبَيِدِه.  YQيَّ

14 – 13 ,6 – 1 :139 Qوeزe
jا Qبُّ اNََتربَتِني aَعَرaَتني. 

Yرaَْت bُعوOي وbياeي, 
نَت اأaكاQي eِْن بعيٍد  وتَبيَّ

اأfَت ُتراbُب �َضَفري واإbاeَتي, 
وتعِرُف Lميَع Wُُرbي. 

bَبَل اأْن jَنِطَق ِل�ضاين ِبَكِلمٍة, 
 . اأfَت تعَلُم ِبها jا Qبُّ

eِْن َوQَاFي وeِْن bُدَّاeي حُتيُط بي, 
وجتَعُل Yلَي jََدَك. 

eَعِرaَُتَك gِذِه eا اأYجبها. 
gَي اأ�ضمى eِْن اإQOاcي. 

ي.  ِّe اأfَت eَلْكَت bلبي, واأNOْلَتني َبْطَن اأُ
َك gQَيٌب وYجيٌب.  َّfَمُدَك لأMاأ

Yجيبٌة gي اأYماُلَك, 
واأfا اأYِرُف gذا cَُل امَلعِرaِة. 

j 2علن اهلل وUضاjاه لالإf�ضان

تت�ضمن التوQاI الوUضاjا الع�رس التي اأYلنها اهلل بعد تخلي�ضه بني اإ�رساFيل eن العبوjOة   2.1

يف e�رس (Nروج 20: 1 – 17).
ِة.  َّjOالُعبو QِاO ْنeِ , وتَكلََّم الّربُّ aقاَل: »اأfا الّربُّ اإلُهَك الذي اأNَرLَك eِْن اأQ�س eِ�رْسَ

ل jَُكْن لَك اآلهٌة �ِضواَي.    
ا يف الأQ�ِس  ماeِ Aِْن aَوُق, ول مِمَّ ا يف ال�ضَّ ل ت�ضَنْع لَك مِتَثاًل eَنحوًتا ول UضوT IَQَضيAٍ مِمَّ  
ا يف املياِه eِْن حَتِت الأQ�ِس. ل ت�ضجْد لها ول َتعُبْدgا, لأينِّ اأfا الّربُّ اإلُهَك اإلٌه  eِْن حتُت, ول مِمَّ
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اإىل  واأMَQُم  jُبِغ�ضوfَني,  ْن  مِمَّ ابِع  والرَّ الِث  الثَّ اإىل اجليِل   Aِالأبنا الآباAِ يف  اأYاbُِب fPوَب   QٌيوZ

وfَني وjعَملوَن بوUضاjاَي.  األوِف الأLياِل eَْن jُِحبُّ
ل حَتِلْف بَا�ْضِم الّربِّ اإلِهَك باWاًل, لأنَّ الّرَب ل jُربeَ Qُِّْن jَحِلُف بَا�ْضِمِه باWِاًل.   

اِبُع  اأjّاِم تعمُل وُتنجُز Lميَع اأYماِلَك, واليوُم ال�ضَّ ِة  بِت* و cَرِّ�ْضُه يل. يف �ضتَّ اأcُPُْر jوَم ال�ضَّ  
�َضبٌت للّربِّ اإلهَك. ل َتُقْم aيِه بعَمٍل eا, اأfَت واَبُنَك واَبَنُتَك وYبُدَك وLاjَQُتَك وَبهيَمُتَك وfزjُلَك 
ماواِت والأQ�َس والبحَر وLميَع eا aيها,  ِة اأjّاِم Nَلَق ال�ضَّ الذي يف OاNِل اأبواِبَك, لأنَّ الّرَب يف �ضتَّ

�َضُه َله.  بِت* وcَرَّ ابِع اَ�ضرتاَح. ولذِلَك باQََك الّربُّ jوَم ال�ضَّ ويف اليوِم ال�ضَّ
َك ِلَيطوَل Yُمُرَك يف الأQ�ِس التي jُعطيَك الّربُّ اإلُهَك.  َّeُِرْم اأَباَك واأcاأ  

ل تقُتْل  
ل تْزِن  

ل ت�رِسْق  
QٍوRُ IَOََضهاT رِيَكZ لىY ل ت�ضَهْد  

KَوQَُه ول MِماQَُه ول  اeََراأZ Iَرِيَك ول Yبَدُه ول LاjَQَتُه ول  ل ت�ضَتِه بيَت Zرِيَك. ل ت�ضَتِه   
ا لُه«. مِمَّ Tضيئًا   

.خل�س امل�ضيح الوUضاjا الع�رس بوUضيتني اأ�ضا�ضيتني Yندeا bال:   2.2

حتب اهلل و حتب bرjبك:
ّدوbي�نَّي*, aَاLتمعوا eًعا. a�ضاأَلُه واMٌِد eِنُهم, وgَو eِْن  وYَِلَم الَفّرj�ضّيوَن* اأنَّ jَ�ضوَع اأ�ضَكَت ال�ضَ

jعِة?« ٍة يف ال�رسَّ يَّ jعِة, لُيحِرLَُه: »jا eَُعلَُّم, eا gي اأYظُم وUضِ YُلماAِ ال�رسَّ
ُة الأوىل  يَّ aاأLاَبُه jَ�ضوُع: »اأMِبَّ الرَّبَّ اإلَهَك ِبُكٌل bَلِبَك, وِبُكٌل fف�ِضَك, وبُكٌل Yَقِلَك. gِذِه gَي الوUضِ
�َتنِي  يَّ الوUضِ gاتنِي  Yلى  fف�َضَك.  حُتبٌّ  eِثَلما  bَرjَبَك  اأMِبَّ  eِْثُلها:  الّثاfِ�يُة  ُة  يَّ والوUضِ والُعظمى. 

.»Aِب�ياfلٌّها وَتعاليُم الأcُ عُةj َتقوُم ال�رسَّ
eتى 22: 34 – 40

Yلم امل�ضيح اأن TرساFع اهلل ل تتعلق بالأYمال اخلاLQية aقط, بل تطبق اأj�ضًا Yلى اأaكاfQا   2.3

الداNلية و fياتنا (eتى 5: 21 – 24): 
ُه bِيَل لآباFُِكم: ل َتقُتْل, aَمْن jَقُتْل jَ�ْضَتْوLِْب Mُْكَم القا�ضي. اأeّا اأfا aاأbوُل لُكم: eَْن  َّfَضِمعُتم اأ�«
َب Yلى اأNيِه اَ�ضَتوLََب Mُكَم القا�ضي, وeَْن bاَل لأNيِه: jا Lاgُل اَ�ضتوLَب Mُكَم املجِل�ِس,  Zَ�ضِ
رَت gُناَك  َّcَك اإىل امَلذَبِح وتذfَرباbُ ُم َم. واإPا cُنَت ُتَقدَّ وeَْن bاَل َله: jا اأMمُق اَ�ضتوLََب fاLَ Qََهنَّ
ًل وUضاِل�ْح اأNاَك, Kُمَّ َتعاَل  اأنَّ لأNيَك Tضيًئا Yليَك, aَاتُرْك bُرباfََك Yِنَد امَلذَبِح gُناَك, واgَPَْب اأوَّ

وbَدَّم bُرباfََك. 

Y 2.4لم امل�ضيح اأj�ضًا اأن cثرياً eا j�ضع للنا�س eقاjي�س اأYلى eن التي j�ضعوfها gم لأfف�ضهم 

(eتى 5: 43 – 45):
ّلوا لأLِل  YداcُAَم, وUضَ َك. اأeّا اأfا aاأbوُل لُكم: اأMِّبوا اأَ ُه bِيَل: اأMِبَّ bرjَبَك واأبِغ�ْس Yَُدوَّ َّfَضِمعُتم اأ�«
 QِرساTلى الأY َضْم�َضُهT طِل�ُعjُ هَوa .ماواِت اأبيُكُم الَّذي يف ال�ضَّ  Aَاأبنا َطِهدوfُكم, aتكوfوا  الَّذjَن j�ضْ

احلنَي, وُيِطُر Yلى الأبراQِ والّظاملنَي. وال�ضّ
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دعاء 

:(16 – 1 :119 Qوeزe) عة اهللjرسT ةYاW بته يفZQ نY Qرب النبي يف الزبوYاأ  2.5

اFِرjَن يف الكماِل,  gَنيًئا لل�ضَّ
 . الكنَي يف Tرسjعِة الّربِّ لل�ضَّ
ُه,  ْن jحَفُظ aراFِ�ضَ gَنيًئا مِلَ

ْن jَطُلُبُه ِبُكلِّ bلِبِه,  َومِلَ
وِللَّذjَن ل jَجوQوَن, 

بل jَ�ضُلكوَن يف Wُُرbِِه. 
اأfَت اأYَطيَتنا وUضاjاَك, 

واأeَْرَت اأْن fحَفَظها Lيًِّدا. 
jا ليَت Wُُرbي Kاِبَتٌة يف eُراYاMُ Iِقوbَِك. 

اأfا ل اأNَزi اأبًدا 
لُت وUضاjاَك.  َّeا تاأPاإ

اأتَعلَُّم اأMكاeََك العاOِلَة, 
وِبقلٍب eُ�ضَتقيِم اأMَمُدَك. 

 , اأQاYي Mُقوbََك jا Qبُّ
aال ترُتcْني اأبًدا

ابُّ �ُضلوcَُه?  ِباPا jُ�ضِلُح ال�ضَّ
jُربQُِّه ِبِحْفِظ cالeَِك. 

ِبكلِّ bلبي Wََلْبُتَك. 
لِّلني Yَْن وUضاjاَك.  aال ُت�ضَ

ْنُت cَِلَمَتَك,  يف bلبي Uضُ
ِلئاَل اأNَطاأَ اإليَك. 

 , eُباQٌَك اأfَت jا Qبُّ
aََعلِّْمني اإTQِضاOاِتَك. 

ِب�َضَفتَي اأMَُدُِّث Oَوeًا ِبكلِّ اأMكاِم aَِمَك. 
 .IٍروKَ ِّلcُ ْنeِ َثcَك اأ باُع aراF�ضِ jَ�رُسُّين اَتِّ

ُل,  َّeِرَك اأتاأeِيف اأوا
واأYُاjُن �ُضُبَلَك. 

باإTQضاOاِتَك اأ�ضَتنرُي, 
ول اأf�َضى cَالeََك. 
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3  يحذQ اهلل االإf�سان من عواbب عدم Mفظه Tرشيعة اهلل 

 AواM م وOاهلل اآ QذM يثM IاQن التوe دن يف ال�ضفحات الأوىلY نةL دث يفM ماY قراأf  3.1

بقوله لهما اأfهما اإن Y�ضيا اأeره يوتا, و bد Yنى بذلك اأن eوتهما اجل�ضدي jكون Oللة Yلى 
eوتهما الروMي و اإfف�ضالهما Yن اهلل:

تكوjن 2: 8 – 9 و 15 – 17 
ًة يف Yَْدٍن Tرَسbًا, واأ�ضكَن gُناَك اآOَم الذي Lَبَلُه واأfبَت الّربُّ الإلُه eَِن الأQ�ِس  Zَر�َس الّربُّ الإلُه Lنَّ
ِّ يف  cَُل TضجَرM Iٍ�َضَنِة امَلنَظِر, Wيِّبِة املاأcَِل, وcاfَت TضجرIُ احلياIِ وTضجرe Iُعِرaَِة اخلرِي وال�رسَّ

ةِ. و�َضِط اجلنَّ
ِة Yَْدٍن ِلَيفَلَحها وjَحُر�َضها. و اأوUضى الّربُّ الإلُه اآOَم bاَل:  واأNَذ الّربُّ الإلُه اآOَم واأ�ضكَنُه يف Lنَّ
ِّ aال تاأcُل eِنها. aيوَم تاأcُُل eِنها  ا Tضجَرe Iُعِرaَِة اخلرِي وال�رسَّ َّeُل, واأcُِة تاأ »eِْن Lميِع Tضجِر اجلنَّ

eوًتا متوُت«.

اإ�ضتخدم اإبلي�س احلية ليغوي Mواa ,Aع�ضت gى و اآOم اأeر اهلل (تكوjن 3: 1 – 13):   3.2

ِة التي Nَلَقها الّربُّ الإلُه. aقالت ِللَمراأIِ: »اأMُقا bاَل  َّjِّاِت الربfيواM ميِعL يَلMُة اأ وcاfَِت احَليَّ
ا Kََمُر  َّeُل, واأcُاأf ِة ِة: »eِْن Kََمِر Tضجِر اجلنَّ ِة?« aقالِت امَلراأIُ ِللَحيَّ اهلُل: ل تاأcُاَل eِْن Lميِع Tضجِر اجلنَّ
 :Iُِة ِللَمراأ اُه لئاّل مَتوتا«. aقالِت احَليَّ �ضَّ ِة aقاَل اهلُل: ل تاأcُال eِنُه ول مَتَ جَرIِ التي يف و�َضِط اجلنَّ ال�ضَّ
جَرIِ تنَفِتُح اأYيُنُكما وَت�ضرياِن  »لن متوتا, وَلِكنَّ اهلَل jعِرُف اأfُكما jوَم تاأcُالِن eِْن Kََمِر ِتلَك ال�ضَّ

 .»َّ eِثَل اهلِل تعرaاِن اخلرَي وال�رسَّ
ِللَفْهِم, aاأNَذت eِْن Kََمِرgا  ها باYَِثٌة  َّfَضهّيٌة ِللَعنِي, واأTِل وcِللَماأ جرW Iَيِّبٌة  اأنَّ ال�ضَّ  Iُاأِت امَلراأQ و
Yُرjاfَاِن,  ُهما  َّfاأ aَعرaا  اأYُيُنهما  aَاfَْفَتحت  aاأcََل.  eََعها  وcاَن  ا,  اأj�ضً RوLها  واأYَطت  واأcََلت 

 .QَRِاآe َنعا لُهما aخاWا eِْن َوQَِق التِّنِي وUضَ
ِة Yِنَد امل�ضاa ,AَِاNتباأَ eِْن َوLِه الّربِّ  ى يف اجلنَّ و�َضِمَع اآOُم واeَراأُته Uضوَت الّربِّ الإلِه وgَو jتم�ضَّ
ِة. aناiOَ الّربُّ الإلُه اآOَم وbاَل َله: »اأjَن اأfَت?« aاأLاَب: �َضِمعُت Uضوَتَك يف  الإِلِه َبنَي Tضجِر اجلنَّ
َك Yُرjاٌن? gل اأcلَت eَِن  َّfَك اأaَ ِة, aَخفُت ولأينِّ Yُرjاٌن اNََتباأُت«. aقاَل الّربُّ الإلُه: »eَْن Yَرَّ اجلنَّ
ِلَتكوَن eَعي gَي  اأYَطيتني  التي   Iُُم: »املراأOاآ اأْن ل تاأcَُل eِنها?« aقاَل  يُتَك  اأوUضَ التي   Iِجَر ال�ضَّ
ُة  جَرa Iِاأcَْلُت« . aقاَل الّربُّ الإلُه ِللمراأIِ: »مِلاPا aََعلِت gذا?« aاأLاَبِت امَلراأIُ: احَليَّ اأYطتني eَِن ال�ضَّ

اأZوْتني aاأcْلُت. 
ِة: aََقاَل الرَّبُّ الإلُه ِلْلَحيَّ

ِك aََعْلِت gََذا eَْلُعوfًَة اأfَِْت  َّfلأ«
eِْن Lَِميِع الَبَهاFِم َوeِن Lَِميِع 

ِة.  َّj ُوMُوTِس اْلرَبِ
Yََلى َبّطِنِك َت�ْضَعْي�َن 

ام Mََياِتِك.  َّjَلَّ اأcُ ِلنَيcَُْوُتَرابًا َتاأ
ُع YََداَوIِ َبْيَنِك َوَبنْيَ امَلْراأIَِ َوَبْي�َن fَ�ْضِلِك َوfَ�ْضِلَها. َواأَ�ضَ

�َضِك َواأfَِْت َت�ْضَحِقي�َن Yَِقَبُه. gَُو jَ�ْضَحُق Qَاأْ
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Iَِاَل ِلْلَمْراأbََو

َتْكِثرياً اأcَُثِّ�ُر اأَْتَعاب Mََبِلِك.
ِباْلَوLَِع َتِلِدjَن اأَْوَلOاً.

َواإىل LُQَِلِك jَُكوُن اTْضِتَياbُِك
َوgَُو jَ�ُضوYَ Oَُلْيِك. 

َوbَاَل لآOََم
َك �َضِمْعَت ِلَقْوِل اeَْراأَِتَك  َّfلأ

 Iَِجَر َواأcََْلَت eَِن ال�ضَّ
ْيُتَك bَاFِاًل َل َتاأcُْْل eِْنَها  الَِّتي اأَْوUضَ

eَْلُعوfٌَة الأQْ�ُس ِب�َضَبِبَك.  
َعِب َتاأcُُْل Yُ�ْضَب احَلْقِل. ِبالتَّ

ِبَعَرِق َوLِْهَك َتاأcُُْل Nُْبزاً 
Mَتَّى َتُعوOَ اإىَِل الأQْ�ِس التِّي اأNُِْذَت eِّنَها. 

.»Oَُك ُتَراٌب َو اإِىل ُتَراٍب َتُعو َّfلأ

WرO اهلل Yنئذ اآOم و Mواe Aن اجلنة eظهراً بذلك اأfهما ل j�ضتحقان اأن تكون لهما Tرسcة   3.3

eعه aيما بعد:
تكوjن 3: 22 – 24 

 IِضجرT اإىل jََدُه  دُّ  َيُ لعلَُّه  الآَن  . و  َ ا jعِرُف اخلرَي وال�رسَّ eِنَّ اآOُم cواMٍد   QَضاU« :الإلُه الّربُّ  وbاَل 
ا aياأNَذ eِنها وjاأcَُل, aيحيا اإىل الأبِد«.  احلياIِ اأj�ضً

ِة Yَْدٍن ِليفَلَح الأQ�َس التي اأNَُذ eِنها. aَطَرOَ اآOَم واأbاَم الكروِبيَم  aاأNَرج الّربُّ الإلُه اآOَم eِْن Lنَّ
 .Iِاحليا IِضجرT ِق اإىلjر را�ضِة الطَّ ِة Yَْدٍن, و�َضيًفا eُ�ضَتِعاًل eَُتَقلًِّبا حِلِ Tرَسbَي Lنَّ

 Qقدf نا لfظر اهلل, و اأf وبه يفfP نY ضوؤول�e ضان�fل اإc و الكفل لل�ضعب اأنP رسح النبي�j  3.4

اأن f�ضع اللوم يف Pلك Yلى الأgل اأو اأي Tضخ�س اآNر:
Mزbيال 18: 1 – 3 و 30 – 32 

Oوَن gذا املَثَل يف اأQ�ِس اإِ�رساFيَل: الآباAُ اأcلوا احِل�رسَم واأ�ضناُن  ِّOا باُلُكم ُترe« : وbاَل يَل الّربُّ
Oوا َبعَد الآَن gذا املَثَل يف اإِ�رساFيَل. aجميُع  ِّOلن ُتر , يُِّد الّربُّ �َضت? Mَيًّ اأfا, jقوُل ال�ضَّ ِ الَبننَي �رسَ

النُّفو�ِس gَي يل: fْف�ُس الأِب وfْف�ُس البِن, cِلَتاgُما يل. النَّف�ُس التي تخَطاأُ gَي وMَدgا متوُت.
Lميِع  Yَْن  واLQَعوا  aتوبوا   . الّربُّ يُِّد  ال�ضَّ jقوُل  اأaعاِلِه,  بح�َضِب  eِنُكم  واMٍد  cَُل  اأjOُن  »aِلذِلَك 
خذوا bلًبا Lدjًدا وQوMًا  eعاUضيُكم ِلئاَل jكوَن الإKُْم �ضَبًبا لهالcُِكم. اأfُبذوا Lميَع eعاUضيُكم واتَّ
 , يُِّد الّربُّ Lدjًدا, aِلماPا ُترjدوَن املوَت jا Tضعَب اإِ�رساFيَل? aاأfا ل اأُ�رَسُّ بوِت eَْن يوُت, jقوُل ال�ضَّ

aَاLQعوا اإيَل واMََيوا.«

jعلن الر�ضول بول�س اأن النا�س cلهم bد c�رسوا Tرسjعة اهلل و اأUضبحوا لهذا Yبيداً للخطيئة.   3.5

cثرياً eا ت�ضتعمل cلمة »اخلطيئة« يف الكتاب املقد�س لت�ضف Y�ضيان الإf�ضان و تق�ضريه يف 
اأن jعي�س M�ضب eطالب Tرسjعة اهلل: 
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Qوeية 3: 9 – 20 و 23

ُل Yِنَد اهلل eَِن اليوfاfّينَي? cاّل, لأنَّ الَيهوOَ واليوfاfّينَي, cما  aماPا, اإPًا? gل fَحُن الَيهوOَ اأa�ضَ
ُعوَن Lميًعا ل�ُضْلطاِن اخَلطيَئِة. aالِكتاُب jقوُل:  �ضَبَق القوُل, Nا�ضِ

 , ٍّQٍد باMْن اأeِ اe«
ل اأMََد eا eِْن اأMٍد jَفَهُم, 

eا eِْن اأMٍد jَطُلُب اهلل. 
�ضلُّوا cُلُُّهم وaَ�ضُدوا eًَعا. 

eا eِْن اأMٍد jَعَمُل اخَلرَي, ل اأMََد. 
MناLُِرgُم bُبوe QٌفتوMَِة, 

وYلى األ�ِضَنِتِهم jَ�ضيُل امَلْكُر. 
�ُضمُّ الأaاYي Yلى Tِضفاgِِهم وeِلAُ اأaواgِِهم َلْعَنِة 

 ,Aِاeُِّهم ُت�رْسُع اإىل �َضْفِك الدeُداbاأ .IِQَراeَو
واخَلراُب والُبوؤ�ُس اأjَنما �ضاQوا. 

الِم ل jَعِرaوَن,  Wرjَق ال�ضَّ
ول َماaُة اهلل 

ا َتقوُلُه للذjَن gُْم يف Mُكِم ال�رسjعِة, لَي�ْضُكَت cُلُّ اإf�ضاٍن  وfَحُن fَعَلُم اأنَّ cَُل eا َتقوُلُه ال�رسjعُة اإنَّ
ال�رسjعَة  Yِنَد اهلل, لأنَّ  اأMًدا   Qُِّربjُ ال�رسjَعِة ل  باأMكاِم  ْكِم اهلل. aالعَمُل  حِلُ cُلُُّه  العامَلُ  ع  وjَخ�ضَ

عِرaَِة اخَلطيَئِة. aُهْم cُلُُّهم Nَِطئوا وMُرeوا جَمَد اهلل. مِلَ

دعاء 
.jعرتف النبي هلل يف الزبوQ بذfوبه و jرLوه Zفراfها:  3.6

11 – :3 : 51 Qوeزe
اإMَQْمني jا اهلُل ِبَرMمِتَك, 

وِبكَثQ Iِاأaَِتَك اأeُُح eَعاUضَي. 
اإZ�ِضْلني Lيًِّدا eِْن اإKِْمي, 

ْرين.  وeِْن Nطيَئتي Wَهِّ
عاUضَي,  اأfا Yامِلٌ ِبَ

وNطيَئتي اأeاeي cَُل Mنٍي. 
اإليَك َوMَدَك Nِطئُت, 

 . َ واأeاَم Yيَنيَك aَعْلُت ال�رسَّ
اأfَت UضاOٌِق يف اأbواِلَك, 
 . Qٌ يف احُلْكِم Yليَّ وeُربَّ

واأfا يف الإKْم ُوِلْدُت, 
ي.  ِّeُِبَلت بي اأM ويف اخلطيئِة

َك يف اأYماbي  اإMَفْظ Mَقَّ
وYَرaِّْني اأ�رساQَ احِلكمِة. 
رين بالزُّوaا aاأWُهَر,  Wَهِّ
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واZ�ِضْلني aاأبي�َس اأcَث eَِن الثَّلج. 

وQًا وaَرMًا,  اأَ�ضِمْعني �رُسُ
aَتبَتِهج Yِظاeي التي �ضَحْقَتها. 

اأMجْب وLَهَك Yَْن Nطاjاي, 
واeَُْح cَُل اآKاeي

4 اهلل MQيم h حمب h يريد اأن يغفر الذfوب 

jقول النبي يف الزبوQ اأن اهلل j�ضبه اأبًا jحب اأولOه و jهتم ب�ضوؤوfهم:   4.1

14 – 8 :103 Qوeزe
الّربُّ MQوٌم Mنوٌن, 

بوQٌ وcثرُي الرMَّمِة.  Uضَ
ُم Yلى الدَّواِم,  ل jُخاUضِ

ول اإىل الأبِد jحُقُد. 
ل jُعاeُِلنا M�َضَب Nطاjاfا 
ول M�َضَب fُPُوِبنا jُجاjRِنا. 

ماYَ Aِِن الأQ�ِس  cَاQِتفاِع ال�ضَّ
ترَتِفُع MQَمُتُه Yلى NاFِفيِه. 

cُبعِد امل�رِسِق eَِن املغرِب 
jُبِعُد Yنَّا eعاUضَينا. 

cرMَمِة الأِب Yلى َبنيِه 
jرMَُم الّربُّ اأتقياAَُه, 

ُه Yامِلٌ ِبجبلِتنا  َّfلأ
وjذcُُر اأfنا ُتراٌب. 

4.2 اأوMى اهلل يف التوQاI ملو�ضى اأن Yلى gاQون و الكهنة* اأن jقربوا PباFح و تقديات NاUضة 

لتطهري ال�ضعب eن fPوبهم, و مل jعلن eعنى gذه الذباFح متاeًا اإل يف جميj A�ضوع امل�ضيح: 
لوjني 9: 7

ْب اإىل املذَبِح واYََْمْل للّربِّ Pبيحَة تكفرٍي Yَْن Nطيَئِتَك وُمَرbًة  Kَُم bاَل eُو�ضى ِلهاQوَن: »اإbْرَتِ
». عِب ِبح�َضِب eا اأeَر الّربُّ ُر Yَِن ال�ضَّ عِب. وbرِّْب اإىل الّربِّ eا jَُكفِّ ُر ِبها Yَْن fَف�ِضَك وYَِن ال�ضَّ ُتكفِّ

cاfت gناك YالوY Iلى الذباFح اليوeية PباFح NاUضة تقدم يف ال�ضنة jوم الفداA اأو jوم   4.3

 :IQالكفا
لوjني 16: 5 – 10 و 21 – 22

وjاأNُذ eِْن Yِنِد LماYِة َبني اإِ�رساFيَل َتي�َضنِي eَِن املَعِز لذبيحِة اخلطيئِة وcَْب�ًضا للُمحَرbِة. aُيقرُِّب 
ي�َضنِي  التَّ jاأNُذ  Kَُم  بيتِه  اأgِل  وYَْن  fْف�ِضِه  Yَْن  ُر  وjُكفِّ َله,  الذي  اخلطيئِة  Pبيحِة  Yِجَل  gاQوُن 
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 iرNما للّربِّ واأgُداMَتنِي: اإYرbُ َليهماY لقيjُِتماِع  وLيمِة الN نَد باِبYِ ِّاَم الّربeُفهما اأbِوjُو
ا الآNُر الذي وbعت  َّeطيئٍة, اأN بيحَةP َِّقرُِّبه للّربjُ ُةYََليِه الُقرY عتbالتَّي�ُس الذي وa . لjRلَعزا

ِة. َّjَِّل يف الربjRزاYَ ر�ضُلُه اإىلjُنُه, وYَ َر Yَليِه الُقرYُة لَعزاjRَل aيوbُِفُه Mَُيا اأeاَم الّربِّ لُيكفِّ
ُف Yَليه بجميِع اآKاِم َبني اإِ�رساFيَل وeعاUضيِهم وNطاjاgُم  ُع jَدjِه Yلى Qاأ�ِس التَّي�ِس وjعرَتِ وj�ضَ
ِة ِبَيِد LQٍُل eُ�ضتِعدٍّ ِلذِلَك. aَيحِمُل التَّي�ُس Lميَع  َّjِّر�ِضُلُه اإىل الربjاأ�ِس التَّي�ِس وQ لىY ُعها وبذِلَك j�ضَ

fPُوِبِهم اإىل اأQ�ٍس eُنقِطعٍة.

b�س امل�ضيح املثل التايل Yن احلاLة اإىل التوا�ضع و التوبة اأeام اهلل. aمع اأن الفرj�ضي*   4.4

(eعلم ال�رسjعة اليهوjOة) Yُني باأن jطيع ال�رسjعة, مل jغفر له اهلل fPوبه, اأYتز بنف�ضه و اأYماله, 
بينما Zفر اهلل جلابي ال�رساFب الذي Qبا cان Zري اأeني و eكروgًا eن LماYته, وPلك لأfه 

اأYرتف بعدم اإ�ضتحقاbه MQمه اهلل و اأfه ل j�ضتطيع Yمل Tضيj A�ضتحق Zفران اهلل: 
لوbا 18: 9 – 14

ِعَد LُQَالِن اإىل  ُهم Uضاحِلوَن, وjَحَتِقروَن الآNرjَن: »Uضَ َّfَقٍة باأKِ لىY واfاc ذا املَثَل ِلقوِمg اَلbو
اFِب. aوbََف الَفرjِّ�ضيُّ jُ�ضّلي يف fَف�ِضِه  لِّيا, واMٌد aَرjِّ�ضيُّ والآNُر eِْن LُباIِ ال�رسَّ الَهيَكِل* لُي�ضَ
gذا  eِثُل  ول   ,Iِاf الزُّ الظامِلنَي  الطاeعنَي  الن�ا�ِس  �ضاFِِر  eِثُل  اأfا  aما  اهلل,  jا  لَك  Tُضكًرا  aيقوُل: 
ا اجلاب�ي, aوbََف َبعيًدا  َّeلِِّه. واأcُ ليNOَ َرْس�Yُ َتنِي, واأويف اجلاب�ي! aاأfا اأUضوُم يف الأُ�ضبوِع eَرَّ
اأfا  اهلل,  jا  اMَQَْمني  وjقوُل:  ْدQِِه  Uضَ jَُدقُّ Yلى  cاَن  بل   ,Aِما ال�ضَّ fحَو  Yَيَنيِه  jَرaََع  اأْن  jَْجُروؤُ  ل 
, fَزَل اإىل َبيِتِه eَقبوًل Yِنَد اهلل. aَمْن jرaَْع fَف�َضُه  اخلاWْئ! اأbوُل لُكم: gذا اجلاب�ي, ل Pاَك الَفرjِّ�ضيُّ

jَنَخِف�ْس, وeَْن jْخِف�ْس fَف�َضُه jَرَتِف�ْع«.

و لكن cيف jغفر اهلل الذfوب? cيف jقدc ,Qقا�س YاOل, اأن j�ضاeح بكل ب�ضاWة, الإf�ضان   4.5

اأن jغفر  اإfه لي�س �ضهاًل Yلى اهلل  اأeQيا,  النبي  الأ�ضئلة بوا�ضطة  املجرم? jجيب اهلل Yلى gذه 
fPوب الذjن اإبتعدوا Yنه: 

اأeQيا 5: 7 و 9
ِك jا اأوTQُضليُم  : »cَيَف اأُ�ضاِمُ وbاَل الّربُّ

وَبنوِك تَرcوين 
وMَلفوا باإِلٍه eَزYوِم Mنَي اأTَضَبعُتُهم fَRَوا, 

ويف ُبيوِت الزَّواين Uرَسaوا وbَتُهم.
اأaال اأYُاbُِبُهم Yلى gِذِه 

jعاeلهم  اأن  jرjد  ل  للب�رس  مبته  ل�ضبب  اأfه  gوTضع,  النبي  بوا�ضطة  اهلل  اأYلن  gذا  eع  و   4.6

بالطرjقة التي j�ضتحقوfها. و gذا التوتر بني bدا�ضة اهلل و مبته ل jجد Mاًل اإل با bام اهلل 
بعملة بوا�ضطة امل�ضيح: 

gوTضع 11: 8 
jقول الرب: cيَف اأَتخلَّى Yَنُكم jا َبيَت اأaرامَي? 

cيَف اأgجُرcُم jا َبني اإِ�رساFيَل? 
اأاأLَعُلُكم eِثَل اأeOَْة 
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بوjيَم?  واأYاeُِلُكم eِثَل Uضَ

ْدQي,  bلبي jَ�ضَطِرُب يف Uضَ
ِقُد.  وcُلُّ eَراMِمي َتتَّ

دعاء
Yرب النبي يف الزبوY Qن الفرح الذي jح�ضل Yليه الإf�ضان eن eعرaته اأن fPوبه Zفرت:  4.7

7 – 1 32: Qوeزe
ْن fُ�ِضَيْت eَع�ضيُتُه  gَنيًئا مِلَ

و�ُضرِتَت َله Nطيئُتُه. 
ْن ل jُحا�ِضُبُه الّربُّ  ومِلَ

Yلى eا اQَْتكَبُه eِْن اإKِْم, 
 . ْن ل jكوُن يف bلِبِه Zِ�سًّ ومِلَ

Mنَي �ضكتُّ َبِليت Yِظاeي 
eَِن الأfنِي fهاQًا ولياًل. 

fهاQًا ولياًل Kَُقَلت jَُدَك Yلَي, 
يِف  وfَ�ضاQتي Lفَّت cما eِْن Mرِّ ال�ضَّ

ِلذِلَك اYَرتaُْت لَك ِبخطيَئتي, 
وeا cَتْمُت اإKْمي Yَنَك. 

عاUضَي,  bُلُت: اأYرِتُف للّربِّ ِبَ
aين�َضى اإKْمي وNطيَئتي. 

 ,Iِ دَّ jُ�ضلِّي اإليَك الأتقياAُ وbَت ال�ضِّ
 .Iِرjْمُر املياِه الغزZَ بلُغ اإليِهمjَ الa

يِق,  ت�ضرُتُين وتن�رُسُين يف ال�ضِّ
وِبحبِل النَّجاIِ تن�ُضُلني. 

5 اأعلن اهلل الأfبيائه اأfه Sسيكون Hني الب�رش

LاA اهلل اإىل الب�رس بوا�ضطة cلمته. jخربfا اأTضعياA النبي cيف jعمل اهلل يف العامل بكلمته.  5.1

 11 – 10 :55 AضعياTاأ
وcما jنِزُل امَلَطُر والثَّلج 

 ,Aِما ول jَرLعاِن Kاfيًة اإىل ال�ضَّ
بل jروjاِن الأQ�َس وjَجَعالfِها 

جتوa Oُُتنِبُت fَْبًتا وُتعطي 
اQِِع وNبًزا لالآcِِل,  YًQْRَا للزَّ

cذِلَك تكوُن cَِلَمتي, 
ِتلَك التي تخُرج eِْن aمي, 
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ل َترLُع aاZQًة اإيلَّ 

بل تعَمُل eا Tِضئُت اأْن َتعَمَلُه 
وتنجُح يف eا اأQ�َضلُتها لُه. 

اأeر اهلل eو�ضى يف التوQاI, اأن j�ضع Nيمة للعباIO,* تكون Yالeة حل�ضوQ اهلل بني Tضعبه.   5.2

aاهلل Qب eطلق ال�ضلطان و bد اأQاO اأن تكون له Yالbة وKيقة ب�ضعبه.  و gذه gى الأواeر التي 
اأYلنها ملو�ضى:

لوjني 26: 1 – 2 و 11 – 12
ُكم  ًبا ول اأMجاQًا eَُزNَرaًة يف اأQ�ضِ ل ت�ضَنعوا لُكم اأوKاfًا ول مَتاKيَل eَنحوتًة, ول ُتقيموا fُ�ضْ
�َس. اأfا  ْبِت* و اإMرتeوا eعَبدي امُلَقدَّ ِلَت�ضجدوا لها, لأينِّ اأfا الّربُّ اإلُهُكم. اMَتِفظوا يل باأjّاِم ال�ضَّ
الّربُّ واأLَعُل eَ�ضِكني aيما َبيَنُكم ول اأfِبُذcُم. واأ�ضرُي aيما َبيَنُكم, واأcوُن لُكم اإلًها, واأfُتم تكوfوَن 

يل Tضعًبا.

Nروج 29: 44 – 46  5.3

َبني  و�َضِط  يف  واأ�ضُكُن  يل.  cَهنًة  ِليكوfوا  وَبنيِه  وgاQوَن  واملذبَح  الإLتماِع,  Nيمَة  واأbُدِّ�ُس 
اإِ�رساFيَل و اأcوُن لُهم اإلًها aيعلمون اأينِّ اأfا الّربُّ اإلُهُهُم الذي اأNرLُهم eِْن اأQ�ِس eِ�رْسَ ِلي�ضُكَن 

aيما َبيَنُهم. اأfا الّربُّ اإلُهُهم.

اأYلن اهلل الذي بوا�ضطة النبي Pو الكفل, اأfه �ضيجيA و jعي�س Pات jوم eع Tضعبه بطرjقة   5.4

 :IدjدL
Mزbيال 37: 26 – 27

اإىل  و�َضِطِهم  gَيكلي يف  واأLَعُل  gُم  ُ واأcُثِّ واأKُبُِّتُهم  eَعُهم.  jكوُن  اأبديٍّ  �ضالِم  Yَهَد*  واأYاgُِدgُم 
الأبِد, وjكوُن eَ�ضَكني eَعُهم واأcوُن اإلَهُهم وjكوfوَن يل Tضعًبا

5.5 و cذلك اأYلن اهلل للنبي eالNي اأfه �ضياأتي اإىل gيكله*: 

eالNي 3: 1
رjَق اأeاeي, و�رُسYاَن eا jاأتي اإىل gَيكِله  اأQُ�ِضُل Q�ضويل aُيهيِّْئ الطَّ اأfا  وbاَل الّربُّ القدjُر: gا 

الّربُّ الذي َتطلبوfَُه وQ�ضوُل الَعهِد* الذي بِه ُت�رَسُّوَن. gَا gَو اآٍت.

اأYلن اهلل بوا�ضطة النبي اأTضعياA اأfه �ضيظهر جمده جلميع الب�رس:  5.6

5 – 3 :40 AضعياTاأ
ة:  َّjِّخ يف الربQِضاU ضوُتU

gَيِّئوا Wرjَق الّربِّ 
دوا يف الباjOِة  eهِّ

QOًَبا bَوًيا لإلِهنا. 
cُلُّ واj Oٍرتِفُع. 

cلُّ Lَبٍل وتلٍّ jنخِف�ُس. 
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j�ضرُي امُلعَوج bَوًيا 
و َوYُر الأQ�ِس �َضهاًل, 

aَيظَهُر جمُد الّربِّ 
وjراُه Lميُع الب�رَسِ eًعا, 

لأنَّ الّربَّ تكلََّم. 

يف العهد القدمي eواYيد cثريI و fبوات تخربfا اأن اهلل �ضيعلن fف�ضه بطرjقة اأcث و�ضوMًا   5.7

للب�رس. aالنبي eيخا eثاًل, تنباأ اأن اهلل �ضيقيم eن f�ضل Oاووe Oن �ضيملك Yلى ال�ضعب: 
eيخا 5: 2

لكْن jا بيَت حلَم اأaراتَة, 
ْغرeُ iُدِن jَهوPا,  Uضُ

eنِك jَخرج يل 
�ضيٌِّد Yلى َبني اإِ�رساFيَل 

jكوُن eنُذ القدمِي, 
eنُذ اأjّاِم الأRَِل. 

دعاء 
jعلن النبي يف الزبوY Qن aرMه العظيم لأن اهلل �ضياأتي لي�ضوO العامل بالعدل:   5.8

13 – 10 :96 Qوeزe
 . fاOوا يف الأمَمِ َيِلُك الّربُّ

jَُثبُِّت الكوَن aال jَتَزYَزُع, 
عوَب باَل�ضِتقاeِة.  وjَدjُن ال�ضُّ

ماواُت وتبَتِهج الأQ�ُس,  ِلَتفَرِح ال�ضَّ
ولَيهِدQِ البحُر وcُلُّ eا َيالأُه. 

ِلَتغتِبِط احُلقوُل وcُلُّ eا aيها, 
ْ Lميُع اأTضجاQِ الغاِب.  َولرُيَنِّ

ُه اآٍت,  َّfِاَم الّربِّ لأeاأ
َي يف الأQ�ِس,  اآٍت ِليق�ضِ

jق�ضي يف العامَلِ بالَعدِل, 
عوِب بالأeاfِة ويف ال�ضُّ
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للب�رس بطرjقة  اإYالن اهلل fف�ضه  اإىل  ال�ضعب و jتطلع ب�ضوق  اأTضعياA بذfوب  النبي  jعرتف   5.9

aعالة cما Yمل يف املا�ضي: 
8 – 1 :64 AضعياTاأ

ليتك ت�ضق ال�ضماوات و تنزل 
aتبيد اجلبال eن وLهك 

و تكوُن jا Qبُّ cناQٍ توbُِد الَه�ضيَم وجتَعُل املياَه َتغلي, 
ليعِرَف اأYداوؤَُك اَ�ضَمَك 

عوُب eِْن وLِهَك.  وترتِعَد ال�ضُّ
Mنَي fَزلَت aيما e�ضى 

وYَِمْلَت اأYماًل gQيبًة مل fُكْن fنَتِظُرgا, 
eاOَت eِْن وLِهَك اجلباُل.

eَِن الأRَِل مل َت�ضَمْع اأPٌُُن ول Qاأْت Yنٌي اإلًها Zرَيَك 
ُب َبْن jفَرMوَن ِبَك  ِّMُه. ُتَرfَوLرj َنjضَنُع للَّذ�j اe ضَنُع�j

وjَ�ضِدbوَن وjَذcُروَن Wُُرbََك. 
نا Nِطْئنا. eَِن الأRَِل وfحُن يف Nطاjاfا, aهل fخُل�ُس?  َّfٌب لأ اأfَت Zا�ضِ

ا cُلُّنا c�ضيAٍ جن�ٍس, وa�ضاFُِلنا cُلُّها cخْرbٍة fِO�َضٍة,  cُنَّ
aَذُبْلنا Lميًعا cالوbَQَِة, واآKاeُنا Mَمَلْتنا cالرjِِّح 

َك بَك,  ُك ليتم�ضَّ وeا بقَي اأMٌَد jدYو بَا�ضِمَك ول jتَحرَّ
ا وترcَتنا fذوُب باآKاeِنا.  Mتى Mجبَت وLَهَك Yَنَّ

نِع jَِدَك.  والآَن jا Qبُّ اأfَت اأٌب لنا. fحُن Wنٌي واأfَت Lاِبُلنا, fحُن Lميُعنا eِْن Uضُ
ِب, ول َتذcُِر اإKَمنا اإىل الأبِد.  ْب jا Qبُّ cَُل الغ�ضَ ل تغ�ضَ

اأfُُظْر! aنحُن Lميًعا Tضعُبَك

Iاالآيات املعجزH اأيده h لية, اإىل العامل مبولد عجيبRلمته االأc ,سل اهلل امل�سيحSQ6 اأ

بعد اأن متت Nطوبة jو�ضف ملرمي اأQ�ضل اهلل eالcًا jعلن بحلم اأfها �ضتلد امل�ضيح بوا�ضطة   6.1

الروح القد�س*: 
25 –  18 eتى 1: 

َ bَْبَل اأْن َت�ْضُكَن eََعُه  طوَبًة ليو�ضَف, aَتبنيَّ ُه eَرمَيُ َمْ ٌّeُت اأfَاc :ضوَع امَل�ضيِح�jَ Oِيالe Iُِذِه �ضرَيgو
ا aَما اأQاOَ اأْن jْك�ِضَف اأeَْرgا, aَعَزَم Yلى  ها Mُْبلى eَِن الرٌّوِح الُقُد�ِس. وcاَن jو�ضُف LُQَاًل Uضاحِلً َّfاأ
َله: »jا  احُلُلِم وbاَل  الرَّبَّ يف  َله eَالُك  Xََهَر  الأeِْر,  ُر يف gذا  jَُفكَّ ا.  وَبيَنما gَو  �رِسُ jَرُتcَها  اأْن 
jو�ضُف اَبَن OاوOَ, ل تَخْف اأْن تاأNَُذ eَْرمَي اeَراأIً لَك. aَهَي Mُْبلى eَِن الروِح الُقُد�ِس, و�َضَتِلُد اَبنًا 

ُه jَُخلَّ�ُس Tضْعَبُه eِْن Nَطاjاgُْم«. َّfضوَع, لأ�jَ ُت�ضّميِه
: »�َضتْحَبُل الَعْذQاa ,Aَُتِلُد اَْبنًا jُْدYى »YِّماfوFيَل«,  ب�يَّ Mََدَث gذا cُلٌّه ِلَيِتمَّ eا bاَل الرَّبٌّ بِل�ضاِن النَّ
. aَجاAَ بَاeَْراأِتِه اإىل َبيِته,  اأeََرُه eَالُك الرَّبَّ ا bاَم jو�ضُف eَِن النَّوِم, Yَِمَل ِبا  اأي اهلل eََعنا. aلمَّ

ُه eا Yََرaَها Mتى وَلَدِت اَْبَنها aَ�َضّماُه jَ�ضوَع. ولِكنَّ
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b�ضة eولد امل�ضيح:   6.2

20 –  1 لوbا 2: 
ُل  ِة. وLرg iذا الإM�ضاAُ الأوَّ َّjQِوWرباeضّكاِن الإ� Aِضا�Mضُط�ُس باإ�Zَُر القي�رَسُ اأوeَاِم اأjّويف ِتلَك الأ

َة. aذgََب cُلُّ واMٍد اإىل eَدjنِتِه ليكَتِتَب aيها. َّjQًما يف �ضوcِاM ِن�يو�ُسjريcِ اَنc اeنَدYِ
ُه cاَن  َّfلأ ,OَاوO نِةjدe ِة اإىل َبيَت حَلَم َّjOاإىل اليهو Iِ َ ِعَد jو�ُضُف eَِن اجَلليِل eِْن eدjنِة الن�اUرسِ وUضَ
 AَاL ,ما يف َبيَت حَلَمgُ بلى. وَبيَنماMُ تfَاcطيَبِتِه, وNَ رمَيeَ َعe ضريِتِه, ليكَتِتَب�Yو OَاوO ْن َبيِتeِ
َل لُهما يف الُفنُدِق.  ُه cاَن ل َمَ َّfلأ ,Oٍْذوeِ َطْتُه واأ�ضَجَعتُه يف َوbُتها ِلَتِلَد, aوَلَدِت اَبَنها الِبكَر وbَمَّ
ِتِهم. aظَهَر  َهَر يف الليِل Yلى YِQيَّ ِة, jتناَوبوَن ال�ضَّ َّjِّب�يتوَن يف الربjَ IِاYQُ يِةMاَن يف ِتلَك الن�اcو
eَالُك الرَّبِّ لُهم, واأ�ضاAَ جَمُد الرَّبِّ Mَوَلُهم aَخاaوا Nَوaًا Tَضدjًدا. aقاَل لُهُم امَلالُك: »ل َتخاaوا! 
عِب: ُوِلَد لُكُم اليوَم يف eدjنِة OاوOَ ُملِّ�ٌس gَو  cُم ِبَخرٍب Yظيِم jَفَرُح َله Lميُع ال�ضَّ ُ gا اأfا اأَُب�رسِّ
َجًعا يف eِْذوOٍ«. وXَهَر eَع امَلالِك  ًطا eُ�ضْ دوَن Wِفاًل eَُقمَّ . واإَليُكم gِذِه العالeََة: جَتِ امَل�ضيُح الرَّبُّ

ماjُ ,Aِ�ضبِّحوَن اهلل وjقولوَن:  َبغتًة Lُمهوeِ Qٌْن Lُنِد ال�ضَّ
الُم ِللحاFزjَن Qِ�ضاُه«.  «امَلجُد هلل يف الُعلى, ويف الأQ�ِس ال�ضَّ

ُهم ِلَبع�ٍس: »َتعاَلوا fَذgَُب اإىل َبيَت  ماb ,Aِاَل الرYُّاIُ َبع�ضُ َف امَلالFِكُة Yَنُهم اإىل ال�ضَّ ا اfَ�رَسَ وملَّ
فَل  «. وLاوؤُوا eُ�رسYنَي, aَوLَدوا eَرمَيَ وjو�ُضَف والطِّ fا ِبه الرَّبُّ حلَم ِلرنg iذا احَلَدَث الذي اأNرَبَ
ُب eِْن  Kُهُم امَلالُك Yَنُه, aكاَن cُلُّ eَْن �َضِمَع jَتَعجَّ ا Qاأوُه اأNرَبوا ِبا Mَدَّ eُ�ضَجًعا يف امِلذوa .Oِلمَّ
دوَن اهلل وjُ�ضبِّحوfَُه  جِّ لْتُه يف bَلِبها. وLَQََع الرYُّاIُ وgُْم ُيَ َّeلَُّه وتاأcُ ذاg رمُيeَ ِفَظتMَِهم. وeِالc

Yلى cُلِّ eا �َضِمعوا وQَاأوا cما اأNربgُُم امَلالُك.

b 6.3بل امل�ضيح YOوN IاUضة eن اهلل يف اأن jبداأ Nدeته العاeة Yندeا cان له KالKون �ضنة eن 

العمر. و aيما jلي بع�س املعجزات التي bام بها Oللة Yلى مبة اهلل للب�رس و Yناjته بهم: 
* j�ضوع jهدئ العاUضفة:

لوbا 8: 22 – 25
 Iِالُبَحري TضاWِئ  اإىل  fَعرُبُ  »َتعاَلوا  لُهم:  aقاَل  تالeيُذُه,  وeَعُه  bاQًِبا  cِQََب  الأjّ��اِم  اأMَِد  ويف 
 Aُاملا Oَكاa ,َفِة امُلقاِبِل«. aاأNَذوا jَعرُبوَن. وfاَم jَ�ضوُع وgُم �ضاFِروَن. aَهبَّت Yلى الُبَحريY IِاUضِ
eَُعلُِّم, jا  َله: »jا  jَ�ضوَع واأjَقظوُه وbالوا  eِْن  التالeيُذ  Nََطٍر. aَدfا  القاQَِب, واأUضَبحوا يف  َيالأُ 
كوُن. aقاَل لُهم jَ�ضوُع: »اأjَن  eَُعلُِّم! fَحُن fَهِلُك!« aَقاَم واfََتَهَر الّرjاَح والأeواَج, aَهَداأْت و�ضاOَ ال�ضُّ
ُهم لَبع�ٍس: »eَْن gذا? Mتى الّرjاُح والأeواُج jاأeُُرgا  بوا, وbاَل َبع�ضُ اإياfُُكم?« aخاaوا وتَعجَّ

aُتطيُعُه«.

* j�ضوع jطعم Nم�ضة اآلف LQل:
لوbا 9: 10 – 17

�ُضُل اأNرَبوا jَ�ضوَع ِبُكلِّ eا Yَِملوُه, aاأNََذgُم واYََتَزَل ِبِهم Yِنَد eدjنٍة اَ�ضُمها َبيُت  ا LَQَع الرُّ وملَّ
Uضيدا. وYَرَف الن�ا�ُس aَتِبعوُه, aَا�ضَتقَبَلُهم وcَلََّمُهم Yلى eَلكوِت اهلل*, وTَضفى امُلحتاLنَي eِنُهم 
َلُه: »اUَرِسْف gذا اجلَمَع  اإليِه تالeيُذُه الKنا Y�رَسَ وbالوا  فاAِ. واأNََذ النَّهاQُ َييُل, aَدfا  اإىل ال�ضِّ
نا gُنا يف eكاٍن  َّfا, لأeًعاW ِجدوا لُهمjَيها وa َيب�يتواa ,IِQَِع امُلجاِوQِوامَلزا iبوا اإىل الُقرgَلَيذ

eُقِفٍر«.
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اإّل  اأZِQَفٍة و�َضمكتاِن,  اأfُتم لياأcُلوا«. aقالوا: »cُلُّ eا Yِنَدfا Nَم�ضُة  aقاَل لُهم jَ�ضوُع: »اأYطوgُم 
اإPا gَPَْبنا واTَضرَتjَنا Wعاeًا ِلُكلِّ gوؤُلAِ الن�ا�ِس«. وcاfوا fحَو Nَم�ضِة اآلِف LُQٍَل. aقاَل ِلتالeيِذِه: 
»اأbِْعدوgُم LَماYًة LَماYًة, يف cُلِّ واMدeِ Iٍنها Nَم�ضوَن«. aاأbَعدوgُم cُلَُّهم cما اأeَرgُم. aاأNََذ 
ماAِ وباQََك وc�رَسَ واأYطى تالeيَذُه لُيوYِّRوgا  الأZِQَفَة اخَلم�ضَة وال�َضَمكَتنِي وaَQَع Yَيَنيِه fَحَو ال�ضَّ
َلْت. bُ Iَفًة eَِن الِك�رَسِ التي aَ�ضَ Yلى اجَلمِع. aاأcلوا cُلُُّهم Mتى Tَضِبعوا, وaَQَع التالeيُذ اKَنَتي Yَ�رْسَ

* TضفاLQ Aل aيه Qوح جن�س:
لوbا 4: 31 – 37

بوا cُلُُّهم eِْن  بِت*. aتعجَّ وfََزَل اإىل cَْفَرfاMوَم, وgَي eدjنِة يف اجَلليِل, واأNََذ jَُعلُِّم الن�ا�َس يف ال�ضَّ
�ٍس, a�ضاَح باأYلى  ُه cاَن jتَكلَُّم ِب�ُضلطاٍن. وcاَن يف امَلجمِع* LُQٌَل aيِه Qُوُح Tَضيطاٍن جَنِ َّfَتعليِمِه, لأ
bُّدو�ُس  اأfَت  اأfَت:  eَْن  اأYِرُف  اأfا  ِلُتهِلكنا?  اأLْئَت   ? يُّ الن�اUرسِ jَ�ضوُع  jا  لَك ولنا,  »اآه, eا  Uضوِتِه: 
يطاُن الرLََُّل يف َو�ْضِط امَلجَمِع  َع ال�ضَّ اهلل!« aَاfَتَهَرُه jَ�ضوُع, bاَل: »اNََر�ْس واNَُْرْج eَِن الرLَُِّل!« a�رَسَ
ُهم ِلَبع�ٍس: »eا gذا الكالُم?  وNَرَج eِنُه, eِْن Zَرِي اأْن jُ�ضيَبُه باأa .iPَا�ضَتغَربوا cُلُُّهم, وbاَل َبع�ضُ

ِج�َضَة aَتخُرُج«. وPاَع Uضيُتُه يف ِتلَك الأfحاcُ Aِلِّها. j Iٍاأeُُر الأQواَح النَّ ِب�ُضلطاٍن وbُوَّ

�ضمي ب�� »امل�ضيح« و eعناه املم�ضوح لأن اهلل e�ضحه Q�ضوًل NاUضًا aرjداً. ملا cان jحيى   6.4

»jوMنا املعمدان« يف ال�ضجن اأNذت ت�ضاوQه Tضكوك aاأQ�ضل تالeيذه* اإىل امل�ضيح j�ضاألوfه اإن 
cان gو امل�ضيح املوYوM Oقًا: 

لوbا  7: 18 – 23 و 23-21
ا eِْن تالeيِذِه cَُل gِذِه الأeُوa ,QَِدYا اKََننِي eِنُهم واأQ�َضَلُهما اإىل الرَّبِّ لَي�ضاألُه: »gل  وYَرَف jوMنَّ
امَلعَمداُن  ا  َله: »اأQ�ضَلنا jوMنَّ jَ�ضوَع وbال  اإىل  الرLَّالِن   Aَجاa »?َرNَاآ fَنَتظُر  اأو  اأfَت gَو الآتي, 

لَن�ضاأَلَك: gل اأfَت gَو الآتي, اأو fَنَتظُر اآNََر?«
اأQواٌح  a�َضفى jَ�ضوُع يف ِتلَك ال�ّضاYِة cثرًيا eَِن امُل�ضاب�نَي بالأeرا�ِس والعاgاِت والذjَن aيِهم 
ا ِبا  TرِسjِّرIِ, واأYاOَ الب�رَسَ اإىل cثريjَن eَِن الُعمياِن, Kُمَّ bاَل للَر�ضوَلنِي: »اLِQَعا واأNرِبا jوMنَّ
jَ�ضَمعوَن,  مُّ  وال�ضُّ روَن,  jُطهَّ والرُبUُس  َي�ضوَن,  والُعرُج  وَن,  jُب�رسِ الُعمياُن  و�َضِمعُتما:  Qاأjُتما 

ْن ل jَفِقُد اإياfَُه ب�ي.« وَن الِب�ضاIَQ. وgَنيًئا مِلَ واملوتى jقوeوَن, وامل�ضاcنُي jَتلقَّ

دعاء: 
U 6.5ضلت eرمي الدYاA التايل ملا اأYلن لها اأfها �ضتلد امل�ضيح:

لوbا 1: 46 – 55
ُم fَْف�ضي الرَّبَّ  : «ُتَعظِّ aقاَلت eَرمَيُ

لِّ�ضي  وَتبَتِه�ُج QُوMي ِباهلل ُمَ
, اأfا NاeَOُِتُه الو�ضيعُة!  ُه fَظَر اإيلَّ َّfلأ

Lميُع الأLياِل �َضُتَهنُِّئني 
لأنَّ الَقدjَر Uضَنَع يل YظاFَِم. 

bُّدو�ٌس اَ�ضُمُه وMQَمُتُه eِْن Lِيٍل اإىل Lِيٍل ِللذjَن jَخاaوfَُه. 
Oَ امُلتكرّبjَن يف bُلوِبِهم.  Iَ �ضاYِدِه aَبدَّ اأXهَر Tِضدَّ
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عنَي.  اأfَزَل اجلباِبَرYَ Iَْن YُروTِضِهم وaَQَع امُلتَّ�ضِ

اأTضَبَع اجلياَع eِْن Nرياِتِه وUرَسَف الأZنياa AَاZQِنَي. 
َر MQَمَتُه,  َّcَتذa يَلFبَدُه اإِ�رساYَ اَنYاأ

cما وYََد اآباfAَا, لإبراgيَم وfَ�ضِلِه اإىل الأبِد«.

7 اأعطى اهلل امل�سيح SQسالة االإجنيل 

bال امل�ضيح Yن Q�ضالته اأfها »اأNباQ اهلل املفرMة« اأي »الإجنيل« و الأNباQ املفرMة التي   7.1

اأYلنها تعلمنا اأن اهلل �ضين�رس بوا�ضطته eلكوته* الإلهي Yلى الأQ�س: 
eرb�س 1: 14 – 15

ا, Lاjَ Aَ�ضوُع اإىل اجلليِل jُعِلُن ِب�ضاIَQ اهلل, aيقوُل: »مَتَّ الزeَّاُن واbَرَتَب eَلكوُت  وَبعَد اYَِتقاِل jوMنَّ
اهلل. aُتوبوا واآeنوا بالإجنيل.«

اأTضعياA لوUضف العمل الذي YOاه  اإ�ضت�ضهد امل�ضيح بكلمات النبي  Yند بدN Aدeته العاeة   7.2

اهلل للقيام به: 
لوbا 4: 16 – 19

لَيقَراأَ.  بِت* Yلى YاOَِتِه, وbاَم  ال�ضَّ fَ�ضاأَ, وNَOَل املجَمعَ* jوَم  Mَ Iِيُث  َ الناUرسِ اإىل  jَ�ضوُع   AَاLو
ا aَتَح الِكتاَب وLََد املكاَن الذي وa OَQَيِه:  ب�يِّ اإTَضعيا, aلمَّ aناَولوُه cِتاَب النَّ

»Qُوُح الرَّبِّ Yَليَّ 
َ امل�ضاcنَي,  ُه eَ�ضحني لأَُب�رسِّ َّfلأ

ِة,  َّjباحُلر iَي ِلالأ�رسOاfَُضَلني لأ�Qاأ
وللُعمياِن ِبَعوIِOَ الب�رَسِ اإليِهم, 

لأMَُرQَِّ امَلظلوeنَي 
واأYُِلَن الَوbَت الذي aيِه jَقَبُل الرَّبُّ Tضعَبُه«.

و eن اأgO�س الأeوQ التي Yلمها امل�ضيح gو اأن له �ضلطاfًا Yلى اأن jغفر اخلظاjا:   7.3

لوbا 5: 17 – 26
eِْن  jعِة Lاوؤُوا  ال�رسَّ وeَُعلِّمي  الَفّرj�ضّي�نَي*  َبع�ُس   Qِاحُل�ضو وَبنَي  jَُعلُِّم,  الأjّاِم  اأMَِد  وcاَن يف 
jَِدِه.  Yلى  امَلر�ضى  َت�ضفي  الرَّبِّ   IُQدbُ وcاfَت  اأُوTQُضليَم.  وeِْن  ِة  َّjOواليهو اجَلليِل   iرbُ Lَميِع 
ا  وLاAَ َبع�ُس الن�ا�ِس jَحِملوَن c�ضيًحا Yلى �رَسjٍر, وMاولوا اأْن jَدNُلوا ِبِه لَي�ضعوُه اأeاeَُه. aلمَّ
طِح وc�َضُفوا eكاfًا aيه وOَلَّوُه eَع aِراTضِه  ِعدوا بِه اإىل ال�ضَّ Yََجزوا Yَِن الدNُّوِل ِلَكثIِ الزMِّاِم, Uضَ
ا Qاأjَ i�ضوُع اإياfَُهم, bاَل ِللَك�ضيِح: »jا LُQَُل, eَغفوIِQَ لَك  اَم jَ�ضوَع. aلمَّ اإىل َو�ْضِط امَلجِل�ِس bُدَّ
jَنِطُق  الذي  gذا  »eَْن  اأfُف�ِضهم:  يف  jَقولوَن  وَن*  والَفرj�ضيُّ jعِة  ال�رسَّ eَُعلِّموا  aاأNََذ  Nَطاjاَك«. 
بالتَّجدjِف? eَْن jَقِدQُ اأْن jَغِفَر اخلطاjا اإّل اهلل َوMَدُه!« aَعَرَف jَ�ضوُع اأaكاgُQَم, aاأLاَبُهم: »eا 
bُْم واeَْ�ِس.  اأْن jُقاَل:  اأْم  اأْن jُقاَل: eَغفوIِQ لَك Nَطاjاَك,  اأ�ضَهُل?  ا  اأيُّ gِذِه الأaكاQُ يف bلوِبُكم? 
�ضاأjQُُكم اأنَّ اَبَن الإf�ضاِن* َلُه �ُضلطاِن Yلى الأQ�ِس ليغِفَر اخلطاjا.« وbاَل ِللك�ضيِح: »اأbوُل لَك: 
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jَن, وMَمَل  eَِن احلا�رسِ �ضَهٍد  ِبَ احلاِل  Lُُل يف  الرَّ aقاَم  َبيِتَك!«  اإىل  واgَPَْب  aِراTَضَك  واMَِمْل  bُْم 
اهلل. وeالأgُُم  دوا  aَمجَّ cُلِِّهم,  Yَليِهم   Iُ احَلرْيَ aَا�ضتوَلِت  اهلل.  jَحَمُد  وgَو  َبيِتِه  اإىل  وgَPَب  aِراTَضُه 

اخلوُف, aقالوا: »اليوَم Qاأjنا YَجاFَِب!«

7.4 خل�س امل�ضيح Q�ضالة الإجنيل يف eثل eن اأeثالة امل�ضهوIQ امل�ضمى»eثل الإبنني« اأو »eثل 

اإليه و gو  الإبن ال�ضال«. j�ضف املثل مبة اهلل و MQمته التي تدYوا Lميع النا�س للرLوع 
jرMب بهم cاأبناA مبوبيني.

jع�ضي الإf�ضان اهلل aتنقطع العالbة بينهما.

ل jجد الإf�ضان ال�ضعاIO يف بعده Yن اهلل.

jقرQ الإf�ضان اأن jرLع اإىل اهلل و j�ضبح cعبد 
jخدeه.

Yبد  eن  N��رياً  الإf�ضان  jكون  اأن  اهلل  jرjد 
jحاول WاYة ال�رسjعة. jرjده اأن j�ضبح اإبنًا 
jباOله املحبة. و gكذا jاأتي اهلل اإىل الإf�ضان 
ليظهر له مبته بطرjقة Zالية الثمن Lداً و 
Zري eنتظرj .Iقبل الإf�ضان Pلك و jرMب به 

اهلل اإبنًا له.

eع  البقاe Aت�ضلني  اإىل  النا�س  بع�س  j�ضعى 
اهلل و لكنهم jخدeوfه ل cاأبناA له بل cعبيد 

jحاaظون Yلى ال�رسjعة. 

لوbا 15: 11 – 32
َلُه  aقاَل  اَبناِن,  ِلَرLٍل  »c��اَن  jَ�ضوُع:  وb��اَل 
تي eَِن الأeالِك.  الأUضَغُر: jا اأب�ي اأYِطني Mِ�ضَّ
Lَمَع  bَليلٍة,  اأjّ��اِم  وَبعَد  اأeالcَُه.  لُهما  aَق�َضم 
 Oٍِبال اإىل  و�ضاaََر  َيِلُك,  eا  cَُل  الأUضَغُر  البُن 
ِبال  الَعي�ِس  يف  eاَلُه   Oَ َب��دَّ وgُ��ن��اَك   ,Iٍَبعيَد
ِتلَك  اأUضاَبت   ,AٍضيT cَُل  اأfَفَق  ا  aلمَّ Mِ�ضاٍب. 
البالOَ جَماYِة bا�ِضَيِة, aوbََع يف �ضيٍق. aَلجاأ 
 ,Oِالِبال ِتلَك  اأg��ِل  eِ��ْن  LُQَ��ٍل  Yِنَد  الَعَمِل  اإىل 
وcاَن  اخلناjRَر.  Mُقوِلِه  لرَيYى  اإىل  aاأQ�َضَلُه 
cاfَِت  الذي  اخُلرfُوِب  eَِن  jَ�ضَبَع  اأْن  jَ�ضَتهي 

اخلناjRُر تاأcُُلُه, aال jُعطيِه اأMٌد. 

اأب�ي  Yِنَد  اأLَ��رٍي  cم  وb��اَل:  fَف�ِضِه  اإىل  aَرLََع 
eَِن  اأe��وُت  gُنا  واأf��ا  عاُم,  الطَّ Yَنُه  ُل  jَف�ضُ
اجلوِع. �ضاأbوُم واأLِQ�ُع اإىل اأب�ي واأbوُل َله: jا 
اأ�ضتِحقُّ  ول  واإَليَك,   Aِال�ضما اإىل  اأNَطاأُت  اأب�ي, 
َبعُد اأْن اأYOُى لَك اَبًنا, aعاeِْلني cاأLَرٍي Yِنَدَك. 

aقاَم وLَQَع اإىل اأب�يِه. 

Yَليِه  aاأTضَفَق  َبعيٍد,  eِ��ْن  bاeًOِا  اأب��وُه  aَ��راآُه 
واأ�رَسَع اإَليِه jُعاfُِقُه وjَُقبُِّلُه. aقاَل َلُه البُن: jا 
اأ�ضَتِحقُّ  ول  واإَليَك,   Aِما ال�ضَّ اإىل  اأNَطاأُْت  اأب�ي, 
خَلَدeِِه:  الأُب  aقاَل  اَبًنا.  لَك  اأYOُ��ى  اأْن  َبعُد 
ُعوا  و�ضَ واأَْلِب�ضوُه,  Kوٍب  اأaَخَر  gاُتوا  اأ�رِسYوا! 
اإUضَبِعِه وMِذاAً يف LQَِليِه. وbَدeِّوا  ا يف  Nامَتً
وfَفَرَح,  aَناأcَُْل  واPََب��ح��وُه,  َن  امُل�ضمَّ الِعجَل 
لأنَّ اَبني gذا cاَن eَْيًتا aعاTَس, وcاَن �ضاُل 

aَُوLَِد. aاأNذوا jَفَرMوَن.
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دعاء 
 Iال�ضال اأبًا مبًا. تعرف gذه  jدYون   Aاأبناc اهلل  اإىل  j�ضلوا  اأن  امل�ضيح تالeيذه*  Tضجع   7.5

»بال�ضالI الرباfية« التي Yلمها امل�ضيح اإىل تالeيذه:
eتى 6: 9 – 13

ماواِت,  اأباfا الَّذي يف ال�ضَّ
�ِس اَ�ضُمَك ليَتقدَّ
لياأِت eَلكوُتَك

 لتُكْن e�ضيئُتَك 
.Aِما يف الأQ�ِس cما يف ال�ضَّ

, اأYِطنا Nُبَزfا الَيوeيَّ
واZَِفْر لنا fPُوَبنا 

cما Zََفرfا fَحُن ِللُمذfِبنَي اإَلينا, 
ول ُتدNِْلنا يف التَّجِرَبِة, 

jِر. َّ نا eَِن ال�رسَّ لكْن جنَّ

8 اأXهر اهلل حمبته للخطاH IواSسطة موت امل�سيح

8.1 اأQاOت ال�ضلطات اليهوjOة اأن تقتل امل�ضيح لأfه bال اأن اهلل »اأبوه« cاأfه cان bد M�ضل Yلى 

اإf�ضاfًا  اأن Tضفى امل�ضيح  اأو cاأfه cلمة اهلل اخلاUضة. و Mدث gذا بعد   Iقة مميزjوح اهلل بطرQ
eرj�ضًا يف jوم ال�ضبت* (jوم الراMة): 

jوMنا 5: 15 – 18

j��ق��دم اهلل مل��ث��ل g����وؤلA م��ب��ت��ه, ال��ت��ي ل 
jتوbعوfها, cي jك�ضب مبتهم.

cل  Yلى  a��اإن  fهاjة.  الق�ضة  لهذه  لي�س  و 
 IوYO bبول   Qقرj اأن  cعبد  اهلل  jخدم  اإf�ضان 

اهلل له اأن j�ضبح اإبنًا اأو اأن jرa�ضها. 

ا LَQ��َع  وc��اَن الب��ُن الأc��رُب يف احَل��ق��ِل, aلمَّ
 Aِالِغنا ��وَت  U��ضَ �َضِمَع  الَبيِت,  eِ��َن  َب  واbَ����رَتَ
والرbَّ�ِس. aَدYا اأMََد اخَلَدِم و�ضاأَلُه: eا اخَلرُب? 
اأب��وَك  aذَبَح  ا,  �ضامِلً اأN��وَك  LَQ��َع  aاأLاَبُه: 
jَدNَُل.  اأْن  وaَQَ�َس  َب  aَغ�ضِ َن.  امُل�َضمَّ الِعْجَل 
aقاَل  jَدNَُل,  اأْن  eِنُه  jَرLو  اأبوُه  اإَليِه  aَخَرَج 
يُت  Yَ�ضَ وeا  ننَي  ال�ضِّ gِذِه  cَُل  Nََدeُْتَك  لأب�يِه: 
لأa��َرَح  واM��ًدا  Lَْدjًا  اأYَطيَتني  aما  اأe��ًرا,  لَك 
gذا,  اَبُنَك  LَQَع  ا  ملَّ ولكْن  اأUضحاب�ي.  eَع  ِبِه 
الِعجَل  Pََبحَت  الَبغاjا,  eَع  eاَلَك  اأcََل  َبعَدeا 
َن! aاأLاَبُه اأبوُه: jا اَبني, اأfَت eَعي يف  امُل�َضمَّ
cُلِّ Mِنٍي, وcُلُّ eا gَو يل aهَو لَك. ولِكْن cاَن 
cاَن  gذا  اأNاَك  لأنَّ  وَن��َرَح,  fَفَرَح  اأْن  Yَلينا 

eَيًِّتا aَعاTَس, وcاَن �ضاُل aَُوLَِد«. 
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Lُُل اإىل الَيهوOِ واأNرَبgُم باأنَّ jَ�ضوَع gَو الذي Tَضفاُه. aاأNََذ الَيهوjَ Oُ�ضَطِهدوَن jَ�ضوَع,  aذgََب الرَّ
بِت*. aقاَل لُهم jَ�ضوُع: »اأب�ي jَعَمُل يف cُلِّ Mنٍي, واأfا اأYَمُل eِثَلُه«.  ُه cاَن jَفعُل Pِلَك jوَم ال�ضَّ َّfلأ
 iضاو�aَ ,اَل اإنَّ اهلل اأبوُهb ,*بِت jعَة يف ال�ضَّ ُه eَع ُماَلَفِتِه ال�رسَّ َّfْتِلِه, لأbَ اإىل Oَِضعُي الَيهو� OَاORَاa

fَف�َضُه ِباهلل.

c 8.2ان jعلم j�ضوع امل�ضيح باأن الرLال jرjدون Uضلبه, ولكنه مل jقاوeهم و مل jحاول التهرب 

eنهم. لقد Qاأi بذلك اإمتام النبووؤات التي cPرgا الأfبياY Aنه وcان Yلى اإ�ضتعداO للمعاfاI واملوت. 
وbد اأNرب اأتباYه بذلك وبالتايل aقد لقب fف�ضه »باإبن الإf�ضان« cما cتب Yنه الر�ضول Mزbيال. 

لوbا 18: 31 – 34
 Qِوeُُِميُع الأLَ َُّضِليَم, َو�َضْوَف َتِتمTQُُدوَن اإىَِل اأُوYِا Kُمَّ اfَْتَحى ِبالKَْنْي Yَ�رَسَ َوbَاَل َلُهْم: »gَا fَْحُن Uضَ
ُق  , aَُي�ْضَتْهَزاأُ ِبِه َوjَُهاُن َوjُْب�ضَ ُه �َضُي�َضلَُّم اإِىَل اأjَِْدي الأمَُمِ َّfِاإaَ .َضاِن�fِِْن اْبِن الإYَ Aُِبَياfََْتَبَها الأcَ الَِّتي
Pِلَك.  eِْن  Tَضْيئًا  jَْفَهُموا  مَلْ  ُهْم  َولِكنَّ jَُقوُم!«  اِلِث  الثَّ اْلَيْوِم  َويِف  jَْقُتُلوfَُه.  jَْجِلُدوُه  اأَْن  َوَبْعَد  Yََلْيِه. 

َوcَاَن gََذا الأeَُْر Nَاaِيًا Yَْنُهْم, َومَلْ jُْدcُQِوا eَا bِيَل.

 OاQه لو اأfو�ضحًا اأe نهY اعaضوع امل�ضيح وَبخ امل�ضيح بطر�س ملحاولته الد�j لىY ب�سb 8.3 ملا

لَطلب eن اهلل اإQ�ضال eالFكة لإfقاPه: 
eتى 26: 51 – 54

fَPُُه. aقاَل  وeَدَّ واMٌد eِْن aQِاِق jَ�ضوَع jَدُه اإىل �َضيِفِه واَ�ضتلَُّه و�رَسَب NاOَِم FQي�ِس الَكهَنِة, aَقَطَع اأُ
َله jَ�ضوُع: »OQَُّ �ضيَفَك اإىل eكاfِِه. aَمْن jاأNُْذ ال�ّضيِف, بال�ّضيِف jَهِلُك. اأتُظنٌّ اأينَّ ل اأbِدQُ اأْن اأWُلَب 
اإىل اأب�ي, aرُي�ِضل يل يف احلاِل اأcَثَ eِْن اKََني Y�رَسَ Lَي�ًضا eَِن امَلالFَِكِة? ولِكْن cيَف تِتمٌّ الُكتُب 

�ضُة التي َتقوُل اإنَّ gذا eا jَجُب اأْن jَحُدَث?« املقدَّ

ملا eثل امل�ضيح اأeام جمل�س اليهوO الأYلى للمحاcمة اإتهمه FQي�س الكهنة باأfه Lدف:  8.4

لوbا 22: 66 – 23 : 2
jعِة, aَا�ضَتدYَوا  عِب وgُم Qُوؤ�ضاAُ الَكهَنِة وeَُعلِّمو ال�رسَّ بُح اLََتمَع جَمِل�ُس Tُضيوِخ ال�ضَّ ا Wَلَع ال�ضُّ وملَّ
دbِّوَن,  jَ�ضوَع اإىل جَمِل�ِضِهم وbالوا َله: »اإْن cُنَت امل�ضيَح aَُقْل لنا?« aاأLاَبُهم: »اإْن bُلُت لُكم ل ُت�ضَ
الَقدjِر.« aقالوا  اليوِم Yَْن َينِي اهلل  َبعَد  اَبَن الإf�ضاِن* �ضَيجِل�ُس  واإْن �ضاألُتُكم ل جُتيبوَن. لكنَّ 
 ?OٍُضهوT حتاُج َبعُد اإىلfَقالوا: »اأa .»َوg اfُتم َتقولوَن اإينِّ اأfاَبُهم: »اأLاأa »*!َت اَبُن اهللfلُُّهم: »اأ اأcُ

وfحُن باأfُف�ِضنا �ضِمْعنا cالeَُه eِْن aَِمِه«.
Lَُل  ِهموfَُه aيقولوَن: »وLَْدfا gذا الرَّ  وbاَم احُل�ضوcُ Qُلُُّهم وLاوؤُوا ِبه اإىل ب�يالWُ�َس, واأNذوا jَتَّ

ُه امل�ضيُح امَلِلُك«. َّfي اأYَّدjَو , jثرُي الِفتَنَة يف Tَضعِبنا, وَيَنُعُه اأْن jدaََع اجِلزjََة اإىل الَقي�رَسِ

M 8.5مَل اليهوO بيالW�س (احلاcم الروeاين) Yلى ت�ضليم j�ضوع امل�ضيح اإىل LنوOه cي j�ضلبوه: 

لوbا 23: 20 – 26
ُه cاَن jُرjُد اأْن jُخِل�َي �َضب�يَل jَ�ضوَع, a�ضاMوا: »اإUضِلْبُه! اإUضِلْبُه!«  َّfيًة لأfاK ُس�Wَُبُهم ِب�يالWخاa
Lُُل? ل اأLُِد Yَليِه eا jَ�ضَتوLُِب ِبه املوَت. a�ضاأLِلُدُه واأNُلي  aقاَل لُهم Kالثًة: »اأيَّ Tرَسٍّ aَعَل gذا الرَّ
اأْن  ِب�يالWُ�ُس  ياMُُهم, aحَكَم  واTَضَتدَّ Uضِ لَبُه,  اأUضواِتِهم Wاِلب�نَي Uضَ باأYلى  Yَليِه  aاأحّلوا  �ضب�يَلُه!« 
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جِن جِلرَيِة bَتٍل واإKاaِ IِQَتنٍة, واأ�ضَلَم  Lَُل الذي Wََلبوُه, وcاَن يف ال�ضِّ jُجاَب Wَلُبُهم, aاأWَلَق الرَّ
jَ�ضوَع اإىل eَ�ضيَئِتِهم. وَبيَنما gُم Pاgِبوَن ِبه, اأe�َضكوا �ِضمعاَن, وgَو LُQٌَل bِ�ريjنيُّ cاَن QاLًِعا eَِن 

ليَب لَيحِمَلُه Nَلَف jَ�ضوَع. احَلقِل, aاألَقوا Yَليِه ال�ضَّ

8.6 �ٌضمر امل�ضيح Yلى ال�ضليب: 

لوbا 23: 32 – 43
باجُلمُجَمِة,  ى  امُل�ضمَّ املكاِن  اإىل  لوا  وUضَ ا  وملَّ امُلجِرeنَي.  eَِن  اKََننِي  الَقتِل  اإىل  eََعُه  و�ضاbوا 
َلبوُه gُناَك eَع امُلجِرeَنِي, واMًدا Yَْن َييِنِه والآNََر Yَْن Tِضماِلِه. aقاَل jَ�ضوُع: »اZَِفْر لُهم jا اأب�ي,  Uضَ
عُب gُناَك jَنُظروَن,  ُهم ل jَعِرaوَن eا jَعَملوَن«8. واbََت�َضموا Kياَبُه eُقرَتYنَي Yَليها. ووbََف ال�ضَّ َّfلأ

»!Qَضيَح اهلل امُلختا�eَ اَنc ف�َضُه, اإْنfَ لُيَخلِّ�ْسaَ رَيُهZَ لَّ�َسNَ« :منَي وQُوؤ�ضاوؤgُُم jَقولوَن eَُتهكِّ
بوَن وjُناِولوfَُه Nَاُل وjَقولوَن: »Nَلِّ�ْس fَف�َضَك, اإْن cُنَت eَِلَك  ا, وgُم jَقرَتِ واَ�ضَتهَزاأَ ِبِه اجُلنوOُ اأj�ضً

»!Oِِلُك الَيهوeَ ذاg« :يهاa كتوٌبe ِةMَاأ�ِضِه َلوQ وَقaَ اَنcو »!Oِالَيهو
ليِب jَ�ضُتُمُه وjَقوُل َله: »اأeا اأfَت امَل�ضيُح? aَخلِّ�ْس fَف�َضَك  واأNََذ اأMَُد امُلجِرeَنِي امُلعلََّقنِي Yلى ال�ضَّ
fَحُن  fَف�َضُه?  الِعقاَب  ُل  َتتَحمَّ واأfَت  اهلل  َتخاُف  »اأeا  bاَل:  الآNَُر  امُلجِرُم  aَاfَتَهَرُه   « نا!  وNَلِّ�ضْ
ا gَو, aما Yَِمَل �ُضوAًا.« وbاَل: »اcُPَْرين jا j�ضوُع, eتى Lِئَت  َّeماِلنا, اأYاأ AَزاLَ لناُهfِ ,دٌلYَ قاُبناYِ

يف eَلكوِتك.« aاأLاَب jَ�ضوُع: »احلقَّ اأbوُل لَك: �َضتكوُن اليوَم eَعي يف الِفرOَو�ِس.«

8.7 اأ�ضلم امل�ضيح Mياته Yلى ال�ضليب:

لوbا 23: 44 – 49
واfَ�َضقَّ  م�ُس  ال�ضَّ واMََتَجَبِت  الثاِلثِة.  ال�ّضاYِة  Mتى  cُلِّها  الأQ�ِس  Yلى  الظالُم  َم  Nَيَّ هِر  الظُّ وYِنَد 
ًة: »jا اأب�ي, يف jََدjَك اأ�ضَتوOُِع QُوMي.«  َّjوb ًةN Mِجاُب الَهيَكلِ* eَِن الَو�َضِط. وUرَسَخ jَ�ضوُع Uرسَ

وَح. bاَل gذا واأ�ضَلَم الرُّ
ا.« واجُلموُع  Lُُل cاَن Uضاحِلً َد اهلل وbاَل: »باحَلقيَقِة, gذا الرَّ ا Qاأb iاFُِد احلَر�ِس eا Lرi, جَمَّ aلمَّ
 AِاbضدUميُع اأL اَنcو .Qَدو التي Mَ�رَست Pِلَك امَل�ضَهَد, aَراأَت eا LَرLَQ ,iَعت وgَي َتلِطُم ال�ضُّ

jَ�ضوَع, والنِّ�ضاAُ اللَّواتي َتِبْعَنُه eَِن اجَلليِل, jُ�ضاgِدوَن gِذِه الأMداَث Yَْن ُبعٍد.

8.8 تكلم النبي اأTضعياb Aبل �ضنني cثريe Iن gذه احلاKOة, Yمن YOاه اهلل »Yبدي«, اأfه �ضيحمل 

بوته fPوب الب�رس: 
6 – 4 :53 AضعياTاأ

Mَمَل Yاgاِتنا 
َل اأوLاYَنا,  وحَتمَّ
Mَ�ِضبناُه eُ�ضاًبا 
eَ�رسوًبا eَِن اهلِل 

وeَنكوًبا وgَو جَمروٌح لأLِل eَعاUضينا, 
eَ�ضحوٌق لأLِل Nطاjاfا. 

ُه لنا, وِبجراMِِه Tُضفينا.  �ضالeُنا اأYَدَّ
َلْلنا,  cُلُّنا cالغَنِم �ضَ
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eاَل cُلُّ واMٍد اإىل Wرjِقِه, 

aاألَقى Yَليِه الّربُّ اإKَمنا Lميًعا

دعاء 
j�ضعر النبي يف gذا الدYاA املوLوO يف الزبوQ اأن اهلل اأgمله و لكنه jدYوا اهلل لإfقاPه. و   8.9

اهلل  aاأfقذه  ال�ضليب.  الزبوY Qندeا cان eعلقًا Yلى  الأوىل eن gذا  امل�ضيح باجلملة  bد fطق 
Mقًا لي�س eن اأYداFه aقط بل eن املوت fف�ضه و Pلك Yندeا اأbاeه eن املوت بطرjقة Yجيبة و 

 :Iجميد
 20 – 1 :22 Qوeزe

اإلهي اإلهي ملاPا ترcتني 
 :Oَِلداُو Qٌوeزe .باِح ِلكبرِي امُلَغنِّنَي. YOُاAُ ال�ضَّ

اإلهي, اإلهي مِلاPا تَرcَْتني 
واeَتنعَت Yَْن جَنَدتي و�َضماِع اأfيني? 

يف النَّهاQِ اأYOو aال جُتيُب, 
ويف اللَّيِل aال حُترُِّك �ضاcًِنا. 

واأfَت الُقدُّو�ُس Yلى YرTِضَك, 
jُهلُِّل لَك َبنو اإِ�رساFيَل. 

َل اآباوؤfُا,  َّcَليَك َتَوY
ُلوا aَنجوا.  َّcَليَك َتوY

اإليَك UرسNوا aاأfََقْذَتُهم, 
وYَليَك اYََتَمُدوا aما Nابوا. 

اأfا OوIٌO ل اإfِ�ضاٌن, 
عُب.  ُين الب�رَسُ وjَنُبُذين ال�ضَّ jَُعريِّ

cُلُّ eَْن jراين j�ضَتهِزْئ بي. 
jقِلُب Tَضَفَتيِه وjَِهزُّ Qاأ�َضُه 

َل Yلى الّربِّ aَلُيَنجِه,  َّcقوُل: »َتَوjو
ى Yَنُه«.  وjُنِقْذُه اإْن cاَن jر�ضَ

Mِِم,  اأfَت اأNَرLَتني eَِن الرَّ
ي.  ِّeُدِي اأKَ لىY َتنيfماأWَو

aاأfا eَِن الرMَِّم م�ُضوٌب Yَليَك, 
ي اأfَت اإلهي.  ِّeْن بطِن اأeِو

يُق ول fَ�ضرٌي يل,  اbَرَتَب ال�ضِّ
aال َتتباYَْد Yنِّي. 

bُوfَني,  اc Aُثريوَن jَُطوِّ اأTضدَّ
cثرياِن باTضاَن jُحيطوَن بي. 

aاZِرjَن اأaواgَُهم Yليَّ 
cاأ�ضٍد eُفرِت�ٍس eَُزجْمٍر. 
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cاملاAِ �ضاَلت bِواَي 

َكت Lميُع Yِظاeي.  وَتَفكَّ
مِع  Uضاb Qَلبي eِثَل ال�ضَّ

ْدQي  jذوُب يف OاNل Uضَ
تي,  jِب�َضت cاخلَزِف bُوَّ
َق ِبَحْلقي,  وِل�ضاين ل�ضِ

واإىل ُتراِب املوِت اأfَزْلَتني. 
الكالُب jُحيطوَن بي. 

وfَني. eRُرeِ Iٌَن الأTرساjُ QِحاUرسِ
 , اأوKَُقوا jََدَي وLQَِليَّ

وeَِن الُهزاِل اأYُدُّ Yِظاeي, 
�ضوَن يَف.  وgُم jَنُظروَن وjََتَفرَّ

jقَت�ِضموَن Kيابي َبيَنُهم 
Yوَن.  وYلى ِلبا�ضي jقرَتِ
واأfَت jا Qبُّ ل تَتباYْد. 

jا اإلهي اأ�رِسْع اإىل جَنَدتي.

9 اأbام اهلل امل�سيح من املوت

اأfُزل Lثمان امل�ضيح Yن ال�ضليب وو�ضع يف bرب eنحوت يف ال�ضخر:  9.1

لوbا 23: 50 – 56
امَلجِل�ِس  Qَاأَْي  YاQَ�َس  Uضاِل�ٌح,  َتِق�يُّ  LُQٌَل  وgَو  jو�ُضُف,  اَ�ضُمُه   Oِالَيهو جَمِل�ِس  يف  Yُ�ضٌو   AَاLو
Yلى  aَدNََل  اهلل*,  eَلكوَت  jَنَتِظُر  وcاَن  ِة,  َّjOِهوjَ eدjنِة  وgَي  الّراeَِة  eَِن  وcاَن  aَُه,  وَت�رَسُّ
َعُه يف bرٍب  ُه يف cََفٍن eِْن cت�اٍن, وو�ضَ ليِب وَلفَّ ِب�يالWُ�َس وWَلَب L�َضَد jَ�ضوَع. Kُمَّ اأfَزَلُه Yَِن ال�ضَّ
بُت cاjَ Oَبداأُ.  بِت, وال�ضَّ خِر, eا aِOَُن aيِه اأMٌَد eِْن bَبُل. وcاَن اليوُم jوَم التَّهيَئِة ِلل�ضَّ َمفوQٍ يف ال�ضَّ
َع aيِه  jُراaِْقَن jو�ُضَف, aَراأjََن الَقرَب وcيَف ُو�ضِ َتِبْعَن jَ�ضوَع eَِن اجَلليِل  اللَّواتي   Aُِت النِّ�ضاfَاcو

jعِة. بِت* M�َضَب ال�رسَّ Mَْن يف ال�ضَّ اأَن Wِيًبا وMَُنوWًا, واَ�ضرَتَ L�َضُد jَ�ضوَع. Kُمَّ LَQَْعَن وgَيَّ

اإcت�ضف التالeيذ* بعد KالKة اأjام eن eوت امل�ضيح اأن Lثماfه اإNتفى eن القرب. اأNربgم   9.2

eالك cان gناك اأfه bام eن بني الأeوات:
لوbا 24 : 1 – 12

اأfَُه. aَوLَْدَن احلَجَر eَُدMَرLًا Yَِن  يَب الذي gَيَّ وLِئَن Yِنَد aَجِر الأMَِد اإىل الَقرِب وgُنَّ jَحِمْلَن الطِّ
الَقرِب. aَدNَْلَن, aما َوLَْدَن L�َضَد الرَّبِّ jَ�ضوَع. وَبيَنما gُنَّ يف MَرَيX ,Iٍَهَر َلُهنَّ LُQَالِن Yَليِهما Kِ�ياٌب 
َبنَي  احَليَّ  َتطُلْبَ  الرLَُّالِن: »مِلاPا  لُهنَّ  الأQ�ِس, aقاَل  �ضَن وLُوgَُهنَّ fحَو  َبّراbَِة, aَاQَتَعْبَ وfكَّ
الأeواِت? eا gَو gُنا, بل bاَم. اأcُPُرَن cالeَُه َلُكنَّ وgَو يف اجَلليِل, Mنَي bاَل: »jَجُب اأْن jُ�ضلََّم اَبُن 
رَن cالeَُه. وLَQَْعَن eَِن  َّcَتذa .»قوُمjَ ضَلَب, ويف اليوِم الث�اِلِث�jُئنَي وWِدي اخلاjضاِن* اإىل اأ�fالإ
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ُة وeَرمَيُ  الَقرِب واأNرَبَْن التالeيَذ الأMََد Y�رَسَ والآNَرjَن cُلَُّهم ِبا Mَدَث, وgُنَّ eَرمَيُ امَلجَدِل�يُة وMنَّ
 . دbَّوgُنَّ ُهنَّ واgِماٌت, aما Uضَ َّfاأ الُر�ُضُل  . وXََن  Qاaَقَنُهنَّ اللَّواتي   Aِالنِّ�ضا �ضاFُِر  jَعقوَب, وcذِلَك  اأُمُّ 
ا Mََدَث. ًبا مِمَّ ا اfََحنى Qَاأi الأcفاَن وMَدgا. aَرLََع eَُتَعجِّ ولكنَّ ُبطُر�َس bاَم واأ�رَسَع اإىل الَقرِب, aلمَّ

Xهر امل�ضيح, املقام eن بني الأeوات, لإKنني eن التالeيذ* وTرسح لهما, eن اأ�ضفاQ العهد   9.3

القدمي, الأ�ضباب التي لأLلها cان Yلى امل�ضيح* اأن jتاأمل bبل اإQتفاYه اإىل اهلل:
لوbا 24: 13 – 35

ويف اليوِم fَف�ِضِه, cاَن اKَناِن eَِن التالeيِذ يف Wَرjِقِهما اإىل bَرjٍة اَ�ضُمها Yِموا�ُس, Yلى eَ�ضاaَِة 
وTQُضليَم. وcاfا jََتحدKَّاِن ِبهِذِه الأeوcُ Qِلِّها. وَبيَنما gُما jَتَحدKَّاِن وjَتجاOَلِن,  �َضبعِة اأeياٍل eِْن اأُ
اأYُيَنُهما Yَِمَيت Yَْن eَعِرaَِتِه. aقاَل لُهما: »ِباPا  fOَا eِنُهما jَ�ضوُع fَف�ُضُه وeَ�ضى eََعُهما, ولكنَّ 
اأMُدgُما, واَ�ضُمُه cَليوبا�ُس: »اأfَت وMَدَك  َتتحدKَّاِن واأfُتما eاTضياِن?« aوbفا Mزjننِي. aاأLاَبُه 
Zَرjٌب يف اأُوTQُضليَم aال َتعِرُف eا Mَدَث aيها gِذِه الأjّاَم!« aقاَل jَ�ضوُع: »eاPا Mَدَث?« bال َله: 
cُلِِّه, cيَف  عِب  fَب�ُيا bَدjًرا يف القوِل والَعَمِل Yِنَد اهلل وال�ضَّ »eا Mَدَث لَي�ضوَع الن�اUرسيِّ وcاَن 
لُبوُه. وcُن�ا fاأeُل اأْن jكوَن gَو  fا ِللُحكِم Yَليِه باملوِت, وcيَف Uضَ اأ�ضَلَمُه Qُوؤ�ضاcَ Aَُهَنِتنا وYRُماوؤُ
الذي jَُخلِّ�ُس اإِ�رساFيَل. وeَع Pِلَك, aهذا gَو اليوُم الث�اِلُث لِتلَك الأMداِث التي وbََعت. لِكنَّ َبع�َس 
وbُْلَن  aَرLِْعَن  وLَْدَن L�َضَدُه,  الفجِر, aما  Yِنَد  الَقرَب  QRَُن  ُهنَّ  َّfلأ fَنا,  Mَريَّ LَماYَِتنا  eِْن   Aِالنِّ�ضا
. aذgََب َبع�ُس aQِاbِنا اإىل الَقرِب, aَوLَدوا  ُه Mَيُّ َّfنَّ باأgُرَبوNَهروا لُهنَّ واأX َكًةFِالe ْدَنgَضاT َُّهن َّfاإ
واأبطاأcَُما  اأZباcُما  jَ�ضوُع: »eا  لُهما  Qاأَوُه«. aقاَل  ا gَو, aما  َّeواأ  .Aُالنِّ�ضا bاَلِت  احلاَل Yلى eا 
jُعايَن gِذِه الآلَم, aَيدNَُل  اأْن  امَل�ضيِح  اأeا cاَن jَجُب Yلى   !Aُب�ياfالأ Yَن الإياِن بُكلِّ eا bاَلُه 
 .Aِب�ياfِر الأFِو�ضى اإىل �ضاe ْنeِ ,ضِة� يف جَمِدِه?» وTرَسَح لُهما eا LاYَ Aَنُه يف Lميِع الُكتِب امُلقدَّ
َبعيٍد.  eكاٍن  اإىل  Pاgٌِب  ُه  َّfاأ jَ�ضوُع  لُهما  تظاgر  اإليها,  داِن  jَق�ضِ التي  الَقرjِة  eَِن  اbَرَتَبوا  ا  وملَّ
ا Lََل�ضوا  َب وeاَل النَّهاa »!QُدNََل لُيقيَم eََعُهما. وملَّ كا ِبه وbال: »اأbِْم eََعنا, لأنَّ امَل�ضاAَ اbَرَتَ aَتَم�ضَّ
 iQُه َتوا ِللَطعاِم, اأNََذ jَ�ضوُع Nُبًزا وباQََك وc�رَسُه وfاوَلُهما. aَاfَفَتَحت Yُيوfُُهما وYََرaاُه, ولكنَّ
رjِق  Kَنا يف الطَّ ْدfQِا, Mنَي Mَدَّ ُق يف Uضَ Yن اأfظاgِQِما. aقاَل اأMُدgُما لالآNَِر: »اأeا cاَن bَلُبنا jَحرَتِ
�ُضَل الأMَد Y�رَسَ  اأُوTQُضليَم, aَوLَدا الرُّ �َضَة?« وbاeا يف احلاِل وLَQَعا اإىل  وTرَسَح لنا الُكُتَب امُلقدَّ
وaQِاbَُهم جُمَتِمعنَي, وcاfوا jَقولوَن: »bاَم الرَّبُّ Mُقا وXَهَر ِل�ِضمعاَن!« aاأNرَباgُم ِبا Mَدَث يف 

رjِق, وcيَف Yََرaا الرَّبَّ Yِنَد cَ�رِس اخُلبِز. الطَّ

اأن jب�رسوا Lميع  Xهر امل�ضيح املقام eن بني الأeوات لتالeيذه* eره اأNرi و bال لهم   9.4

الأمم بر�ضالة Zفران اخلطاjا:
لوbا 24: 36 – 47

وَبيَنما الِتلميذاِن jتَكلَّماِن, Xَهَر gَو fَف�ُضُه َبيَنُهم وbاَل لُهم: »�َضالٌم Yَليُكم!« aخاaوا واQََتَعبوا, 
كوُك يف fُفو�ِضُكم?  ُهم jَروَن Tَضَبًحا. aقاَل لُهم: »eا باُلُكم eُ�ضَطرب�نَي, ومِلاPا KاQَِت ال�ضُّ َّfوا اأ وXَنُّ
َتروَن  َله حَلٌم وYَْظٌم cما  َبُح ل jكوُن  ال�ضَّ قوا.  قَّ اإمِل�ضوين وحَتَ اأfا gَو.   , jََديَّ وLQَِليَّ اإىل  اأfُُظروا 
Iِ الفَرِح والدgَّ�َضِة. aقاَل  ُهم Xَلُّوا Zَرَي eُ�ضدbِِّ�نَي eِْن Tِضدَّ يل.« bاَل gذا واأQاgُم jََدjِه وLQَِليِه. ولكنَّ
لُهم: »اأYِنَدcم Wَعاٌم gُنا?« aناَولوُه bِطَعَة �َضَمٍك eَ�ضِوُي, aاأNََذ واأcََل اأeاَم اأfظاgِQِم. Kُمَّ bاَل َلُهم: 
اأْن jِتمَّ يل cُلُّ eا LاY Aَنِّي يف Tرسjعِة eو�ضى وcُُتِب  »Yِنَدeا cُنُت َبعُد eََعُكم bُلُت لُكم: ل ُبدَّ 
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�َضَة, وbاَل لُهم: »gذا eا Lاa Aَيها,  الأfب�ياAِ واملزاeرِي.« Kُمَّ aَتَح اأgPاfَُهم لَيفَهموا الُكُتَب امُلَقدَّ
وَبِة  ُ وjَقوُم eِْن َبنِي الأeواِت يف اليوِم الث�اِلِث, وُتعَلُن بَا�ضِمِه ِب�ضاIُQَ التَّ وgَو اأنَّ امَل�ضيَح jتاأملَّ

عوِب, اَبتداeِ Aًْن اأُوTQُضليَم.« لُغفراِن اخلطاjا اإىل Lميِع ال�ضُّ

j�رسح cاتب الر�ضالة اإىل العرباfيني اأن امل�ضيح, بقبوله املوت Yلى ال�ضليب, اأبطل بوته   9.5

bوI املوت و bوI اإبلي�س و gو bاQO الآن Yلى اأن j�ضاYدfا يف التغلب Yلى جتاQبنا و اآلeنا 
لأfه اإQتبط بنا Mتى النهاjة:

Yرباfيني 2: 14 – 18
ِلَيق�ضَي  gِذِه  Wَبيعِتِهم  يف  cذِلَك  jَ�ضوُع  TضاcَQُهم  ِم,  والدَّ اللَّحِم  يف   AَاcرُسT  Aُالأبنا cاَن  ا  وملَّ
يف  Mَياِتِهم  Wَواَل  cاfوا  الذjَن   Qََِّحرjُو اإبلي�َس,  اأي  امَلوِت,  �ُضلطاُن  jِدِه  يف  الذي  Yلى  وِتِه  ِبَ
ِة Nَوaًا eَِن امَلوِت. LاAَ ل لُي�ضاYَِد امَلالFَكَة, َبل لُي�ضاYَِد fَ�ضَل اإبراgيَم. aكاَن Yَليِه اأْن  َّjOِالُعبو
Yَْن  َر  اأeيًنا يف Nِدeَِة اهلل, aُيَكفِّ اإNوَتُه يف cُلِّ TضيM ,Aٍتَّى jكوَن FQي�َس cهنٍة, MQَيًما  jُ�ضاِبَه 

َ ِبالَتجِرَبِة, aاأeكَنُه اأْن jُعنَي امُلَجرَّبنَي ُه gَو fَف�ُضُه تاأملَّ َّfعِب, لأ Nَطاjا ال�ضَّ

دعاء 
jُ 9.6عرب النبّي يف الزبوY Qن Kقته بالل�ه لأfه jعلم اأن اهلل �ضيحميه eن �ضلطان املوت و�ضيجعله  

OاFما j�ضعر بوLوOه:
11 – 1 :16 Qوeزe

اأMُر�ْضني jا اهلُل aَِبَك اMََْتَميُت. 
:  اأfَت �ضيِّدي,  اأbوُل للّربِّ

اأfَت وMَدَك �ضعاOتي. 
eا اأYظَم الِقدjِّ�ضنَي يف الأQ�ِس, 

وcُلُّ �رُسوQي اأْن اأcوَن eَعُهم. 
ْت اأوLاُع امُلَتهاaِتنَي  cُثَ

 .iَرNُاآلهٍة اأ AَاQو
واأfا ل اأ�ضُكُب Oَم PباFِِحها 
ول اأcPُر اأ�ضماgAَا ِب�َضَفتَي. 

ي وfَ�ضيبي,  الّربُّ eُنَيتي وMَظِّ
ويف jَدjِه e�ضريي. 

eا اأMلى eا b�َضْمَت يل, 
eا اأLمَل eرياKي. 

الّربُّ jُرTِضُدين aاأُباcُQُِه, 
وbلبي يف اللَّيايل Oليلي. 

الّربُّ اأeاeي cَُل Mنٍي, 
وYَْن ييني aال اأَتَزYَزُع. 

aيفَرُح bلبي وjبَتِهج cِبدي, 
وj�ضرتjُح L�َضدي يف اأeاٍن. 
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ل ترُتcْني يف Yامَلِ الأeواِت jا اهلُل 

 .Oََك الف�ضا ِلئاَل jرi َتِقيُّ
 ,Iِني �ُضُبَل احلياaِّْرYَ

وQَِك,  واeَالأين aَرMًا ِبُح�ضُ
aَِمْن ييِنَك Oَواُم النَِّعِم

S 10سكب اهلل MhQه القدSسي على التالميذ الذين اإعرتفوا اأن ي�سوع امل�سيح هو م�سيح 
اهلل c hلمته االأRلية

القد�ضي  Yليهم QوMه  �ضي�ضكب  اهلل  اأن  اأNرب تالeيذه   Aال�ضما اإىل  امل�ضيح  jرتفع  اأن  bبل   10.1

لي�ضكن aيهم ب�ضكل Lدjد:
اأYمال الر�ضل 1: 2 –5 و 8 – 9

اNَتاgُQَم  للذjَن  الُقُد�ِس وUضاjا  وِح  ِبالرُّ اأYطى  َبعَدeا   ,Aِما ال�ضَّ اإىل  aيِه  اQَتَفَع  الذي  اليوِم  اإىل 
Iَ اأQَبعنَي jوeًا َبعَد اآلeِِه, وcَلََّمُهم  Qُ�ُضاًل. وَلُهم اأXَهَر fَف�َضُه Mَُيا ِبرباgنَي cثريIٍ, وَتراiA لُهم eُدَّ
اأُوTQُضليَم, َبِل اfََتِظروا aيها eا وYََد  Yلى eَلكوِت اهلل*. وَبيَنما gَو cان eَعُهم bاَل: »ل َترُتcوا 
اأjّاِم  َبعَد  الُقُد�ِس  وِح  ِبالرُّ دوَن  aتَتَعمَّ اأfُتم  ا  َّeواأ  ,Aِباملا َد  Yَمَّ ا  jوMنَّ eِنِّي:  و�َضِمْعُتموُه  الآُب  ِبه 

bَليلٍة«.
ِة  َّjOِوالَيهو اأُوTQُضليَم  يف  TُضهوOًا  يل  وتكوfوَن   ,Iَ الُقوَّ وjَهُبُكُم  Yَليُكم  jَحلُّ  الُقُد�َس  وَح  الرُّ ولِكَن 
وgُم   Aِما ال�ضَّ اإىل  اQََتفَع  الكالَم  gذا  jَ�ضوُع  bاَل  ا  وملَّ الأQ�ِس.«  اأbاUضي  Mتى   ,Iَِرeِوال�ّضا cُلِّها 

jُ�ضاgِدوfَُه, Kَُم Mََجَبْتُه �َضحاَبِة Yَْن اأfظاgِQِم.

و Yندeا aQع امل�ضيح اإىل ال�ضماA اأNرب املالFكة تالeيذه* اأfه �ضيعوM Oتمًا اإىل الأQ�س   10.2

jوeًا eا:
اأYمال الر�ضل 1: 10 – 11

ماAِ وgَو jَبَتِعُد Yَنُهم, Xَهَر لُهم LُQَالِن يف Kِ�ياٍب َبي�ضاAَ وbال لُهم:  وَبيَنما gُم jَنُظروَن اإىل ال�ضَّ
 Aِما ِعَد Yَنُكم اإىل ال�ضَّ ماjَ ?Aِ�ضوُع gذا الذي Uضَ وَن, eا باُلُكم واbِفنَي َتنُظروَن اإىل ال�ضَّ ها اجَلليليُّ ُّjاأ«

Aِما �ضَيعوeِ Oُثَلما Qاأjُتموُه Pاgًِبا اإىل ال�ضَّ

و بعد Pلك بزeن bليل Mل الروح القد�س* Yلى التالeيذ*:  10.3

اأYمال الر�ضل 2: 1 – 4
 Iًجاأa Aِما ال�ضَّ eَِن  cُلُُّهم يف eكاٍن واMٍد, aخَرَج  اخَلم�ضوَن*, cاfوا جُمَتمعنَي  اليوُم   AَاL ا وملَّ
ها eِْن fاa ,Qٍَاfَق�َضَمت  َّfاأc هَرت لُهم األ�ِضَنِةXَيِه. وa واfاc َمالأ الَبيَت الذيa ,َفٍة Oَِويًّ cَِرjِح YاUضِ
وِح الُقُد�ِس, واأNذوا jتَكلَّموَن ِبُلغاٍت  ووbََف Yلى cُلِّ واMٍد eِنُهم ِل�ضان. aَاeَتالأوا cُلُُّهم eَِن الرُّ

وُح الُقُد�ُس اأْن jنِطُقوا Zَرِي ُلَغِتِهم, Yلى bَْدe Qِا eََنحُهُم الرُّ
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و Mني Mل الروح القد�س Yلى التالeيذ* Tرسح الر�ضول بطر�س لليهوe Oا Lرi للم�ضيح   10.4

بالطرjقة التالية:
اأYمال الر�ضل 2: 22 – 36

 iرLاأ َبينُكم ِبا  َدُه اهلل  َّjاأ LُQَاًل  يُّ  الن�اUرسِ jَ�ضوُع  الكالَم: cاَن  اَ�ضَمعوا gذا  اإِ�رساFيَل  َبني  »jا 
�ضيئِة اهلل  ِبَ اإَليُكم  اأُ�ضِلَم  َتعِرaوَن. وMنَي  اأfُتم  العجاFِِب وامُلعِجزاِت والآjاِت cما  eَِن  jَِدِه  Yلى 
 Oَيوbُ َم  وMطَّ اأbاeَُه  اهلل  ولِكَن  الأKمة  باأjدي  وbََتْلُتموُه  لبُتموُه  Uضَ ال�ّضاِبِق,  وYِلِمِه  امَلحتوeَِة 

ِتِه, لأنَّ Oاُوjَ Oَقوُل aيِه: املوِت, aاملوُت ل ُيِكُن اأْن jُبِق�َيُه يف bَب�ضَ
َب eَعي يف cُلِّ Mِنٍي  »Qاأjُت الرَّ
aهَو Yَْن َييني ِلَئاَلّ اأ�ضَطِرَب,

لذِلَك aَِرَح bلب�ي وgَلََّل ِل�ضاين, 
 ,AٍاLQ لىY ُدbَُضدي �ضرَي�Lَو

َك ل َترُتcُني يف Yامَلِ الأeواِت  َّfلأ
 .Oَالف�ضا iرj ّدو�َضَكbُ ول َتَدُع

 ,Iَِق احلياjرW َتنيjَدg
و�ضَتَمالأيُن �رُسوQًا ِبُروؤjِة َوLِهَك«.

ُه gُنا Yِنَدfا اإىل gذا اليوِم.  ها الإNوYُOَ :Iُوين اأbوُل لُكم LَهاQًا: eاَت اأبوfا OاُوOُ وaِOَُن, وbَرْبُ ُّjاأ
 OُاُوO iاأQِضِه. وTرYَ لىY ضتوي�jَ ْنeَ قيُمjُ ضِلِه�fَ ْنeِ ََّلَف َله َييًنا اأنM عَرَف اأنَّ اهللa ,ب�ُياfَ اَنcو
eِْن bَبُل bِ�ياeََة امَل�ضيِح* وَتكلََّم Yَليها aقاَل: eا َترcَُه اهلل يف Yامَلِ الأeواِت, ول fاَل eِْن Lَ�َضِدِه 
 ,Aِما ا aَQَعُه اهلل ِب�َيميِنِه اإىل ال�ضَّ الَف�ضاa .Oَُي�ضوُع gذا اأbاeَُه اهلل, وfَحُن cُلُّنا TُضهوY Oٌلى Pِلَك. aلمَّ
ُه Yَلينا, وgذا eا ُت�ضاgِدوَن وَت�ضَمعوَن. aداُوe Oُا  وَح الُقُد�َس املوYوOَ ِبه aاأaا�ضَ fاَل eَِن الآِب الرُّ

ماAِ, وgَو fَف�ُضُه jقوُل: ِعَد اإىل ال�ضَّ Uضَ
»bاَل الرَّبُّ ِلَرّب�ي: اLَِل�ْس Yَْن َييني Mتى اأLَعَل اأYداAََك eَوWًِئا ِلَقَدeَيَك«

Qَُبا  اأfُتم  َلْب��ُتموُه  Uضَ الذي  gذا  jَ�ضوَع  Lَعَل  اهلل  اأنَّ  الَيقنِي  Yِلَم  cُلُُّهم  اإِ�رساFيَل  َبنو  aْلَيعَلْم 
وeَ�ضيحًا*.

10.5 اأو�ضح الر�ضول بول�س اأfه Yندeا fح�ضل Yلى Zفران fPوبنا بوا�ضطة eوت امل�ضيح, fح�ضل 

اأj�ضًا Yلى الروح القد�س الذي j�ضاYدfا لنحيا M�ضب Tرسjعة اهلل: 
Qوeية 8: 1 – 17

وِح الذي jََهُبنا احلياIَ يف  aال Mُْكَم َبعَد الآَن Yلى الذjَن gُْم يف امَل�ضيِح jَ�ضوَع, لأنَّ Tرسjعَة الرُّ
Qَتَك eِْن Tرسjعِة اخَلطيَئِة واملوِت. وeا Yَِجَزْت Yَنُه gِذِه ال�رسjعُة, لأنَّ اجل�َضَد  امل�ضيِح jَ�ضوَع Mَرَّ
aُحِكَم  ِللَخطيَئِة,   IًQَّفاcَ Lَ�َضَدfا اخلاWِئ,  jُ�ضِبُه  Lَ�َضٍد  اَبَنُه يف  اأQ�َضَل  َقُه اهلل Mنَي  Mَقَّ اأ�ضَعَفها, 
وِح ل  Yلى اخَلطيَئِة يف اجل�َضِد لَيِتَم eا َتَتَطلَُّبُه eِن�ا اأMكاُم ال�رسjعِة, fَحُن ال�ضاِلكني �َضبيَل الرُّ
وِح  �َضبيَل اجل�َضِد. aالذjَن jَ�ضُلكوَن �َضبيَل اجل�َضِد jَهَتّموَن ِباأeُوQِ اجل�َضِد, والذjَن jَ�ضُلكوَن �َضبيَل الرُّ
وِح aحياIِ و�ضالٌم, لأنَّ  بالرُّ الgِتماُم  ا  َّeواأ eَوٌت,  الgتماُم باجل�َضِد  و  وِح.  الرُّ  Qِوeُباأ jَهَتّموَن 
َع َلها. والذjَن  اأْن jَخ�ضَ  Qُقِدjَ عِة اهلل ولjُع ِل�رس Y Oٌلى اهلل, aهَو ل jَخ�ضَ رُّ الgِتماَم باجل�َضِد مَتَ
َبْل �َضبيَل  اأfُتم aال َت�ضُلكوَن �َضبيَل اجل�َضِد,  ا  َّeاأ اأْن jُر�ضوا اهلل.  jَ�ضُلكوَن �َضبيَل اجل�َضِد ل ُيِكُنُهم 
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وِح, لأنَّ Qُوَح اهلل jَ�ضُكُن aيُكم. و eَْن ل jكوُن َله Qُوُح امَل�ضيِح, aما gَو eَِن امَل�ضيِح. واإPا cاَن  الرُّ
امَل�ضيُح aيُكم, واأL�ضاcُOُم �ضَتموُت ِب�ضَبِب اخَلطيَئِة, aالرُّوُح MياIِ لُكم لأنَّ اهلل برcُQَّم. و اإPا cاَن 
َبنِي  eِْن  امَل�ضيَح  jَ�ضوَع  اأbاَم  jَ�ضُكُن aيُكم, aالذي  َبنِي الأeواِت  eِْن  jَ�ضوَع  اأbاَم  الذي  Qُوُح اهلل 
الأeواِت jَبَعُث احلياIَ يف اأL�ضاcُOُِم الفاfِيِة ِبُروMِِه الذي jَ�ضُكُن aيُكم. aَنحُن jا اإNَوتي Yَلينا 
ا اإPا  َّeاجل�َضِد مَتوتوَن, واأ IَياM ييُتمMَ اPاإa .اجل�َضِد IَياMَ حياfَ تىM ٌب, ولِكْن ل ِللج�َضِدLِقًّ واMَ
وَح  وِح اأYماَل اجل�َضِد a�َضَتحيوَن. والذjَن jَقوgُOُم Qُوُح اهلل gُْم Lميًعا اأبناAُ اهلل, لأنَّ الرُّ م بالرُّ اأeَتُّ
ها  ُّjرُسُخ اإىل اهلل: »اأ�fَ اهلل وِبه Aَجَعُلُكم اأبناjَ م اإىل اخَلوِف, بلcُ ُّOُرjَم وcُضَتعِبُد�jَ لُتموُه لfِ الذي
نا اأبناAُ اهلل. وeا eOُنا اأبناAَ اهلل, aَنحُن الوKَQَُة:  َّfاأ وُح jَ�ضَهُد eَع اأQواMِنا  الآُب اأباfا«. وgذا الرُّ

ِده. ا يف جَمِ وKَQَُة اهلل وTرُسcاAُ امَل�ضيِح يف املرياِث, fُ�ضاcُQِه يف اآلeِِه ِلُن�ضاcَQُِه اأj�ضً

دعاء
يف الزبوj Qعرتف النبي بخطاjاه اأeام اهلل (اأfظر الدQا�ضة 3, و املزeوQ 51) و jطلب اأن jنقيه 

اأeاeه. 
19 –  12 :51 Qوeزe

bلًبا Wاgًرا اأNُُلْق يِفَ jا اهلُل 
وQوMًا Lدjًدا cوِّْن يف OاNلي. 

ل تطَرMْني eِْن اأeاِم وLِهَك, 
ول تنَزْع QوMََك الُقدُّو�َس eِنِّي. 

َك,  OَQُ يل �رُسوQي ِبخالUضِ
واأQ�ِضْل QوMََك aَت�ضُندين 

وjعَلُم الُع�ضاWُ Iُُرbََك, 
واخلاWِئوَن اإليَك jرLعوَن. 

جَنني eَِن الدeِّاj Aِا اهلُل, 
ها الإلُه ُملِّ�ضي.  ُّjاأ

َ ِل�ضاين بَعدِلَك.  aرُيَنِّ
ها الّربُّ  ُّjَضَفَتَي اأT َتْحaاإ

aَيجوaَ Oَمي بالتَّهليِل لَك. 
 , اأfَت ِبذبيحٍة ل ُت�رَسُّ

ى.  حَرbٍة اإPا bدeَُّتها ل تر�ضَ وِبُ
 ,Iٌنَك�رِسeُ وٌحQ ا اهلُلj بيحتي لَكP

والقلُب امُلنك�رِسُ امُلن�َضِحُق ل حتَتِقُرُه. 
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الئحة الكلمات

»e�ضيح«  العربjة  والكلمة  »cِر�ضتو�س«  اليوfاfية  الكلمة  امل�ضيح  
القدمي  العهد  يف  Yام  ب�ضكل  اإ�ضتخدeت  املم�ضوح.  وeعناgما 
 QتياNة لإeعالc بّيf ضحه�eُ امللك الذي (الخ ...Qالزبو ,IاQالتو)
الذي وYد  املم�ضوح  اإ�رساFيل  Tضعب  اإfتظر  ب�ضكل NاUس  و  اهلل. 
اهلل به لإQ�ضاله لتخلي�ضهم, الذي �ضيقيم مملكة اهلل Yلى الأQ�س. 
املم�ضوح  gو  امل�ضيح  j�ضوع  ب��اأن   iر��j (الإجن��ي��ل)   IQالب�ضا

.OوYاملو

تالeيذ و اأتباع امل�ضيح. تلميذ  

اأY�ضاA احلزب الدjني اليهوOي. الفرj�ضيني  

Qوح اهلل, بوا�ضطته jتكلم اهلل و jعمل يف الب�رس. َوYد امل�ضيح اأن  الروح القد�س  
اهلل بهذه الطرjقة jرjد اأن jعمل Yالbة eع الب�رس.

اإ�ضم j�ضوع e�ضتق eن الإ�ضم العربي j�ضوع, و eعناه اهلل الرب  j�ضوع (Yي�ضى)  
jخل�س. 

الأQ�س  Yلى  Pلك  jتحقق  اهلل.  مملكة  و�ضلطة   IOضيا� Yن  تعرب  مملكة اهلل  
Yندeا jثق الب�رس يف اهلل, وjعرتaون باأن اهلل ال�ضيد Yلى Mياتهم, 
وPلك بطاYتهم و اإ�ضت�ضالeهم لإQاOته. بعد fهاjة العامل �ضيعي�س 
cل الذjن اأWاYوا و اإ�ضت�ضلموا اهلل يف gذه اململكة لالأبد و ب�ضالم 

eع اهلل. 

اأ�ضبوYني يف   Iيد ملدY وg (الف�ضح (لليهوY :Oيد  القياeة  Yيد  Yيد القياeة و Yيد اخلم�ضني  
YبوjOة  eن  بتحرjرgم   Oاليهو jحتفل  Yندeا  الربيع,  بداjة 
eعاgدتهم  وjجدOون  eو�ضى,  eRن  يف  التحرjر  امل�رسjني, 
eع اهلل التي متت يف Yهد eو�ضى, و jُتوbع eن اليهوO الذgاب 
لإ�رساFيل لالإMتفال بهذه املنا�ضبة. يف fف�س gذه الفرتU Iضلب 
بعيد  اأMُُتِفل  لMقًا  jوeًا  Nم�ضون  امل��وت.  eن  وbام  امل�ضيح 
اخلم�ضني. Mفلة jُ�ضكر aيها اهلل لأول Lني للمحاUضيل.  يف gذه 
 OضعوU لك بعدP ضل اهلل الروح القد�س لأتباع امل�ضيح و�Qاأ Iالفرت

.Aامل�ضيح لل�ضما
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الذباFح و  اأخ eو�ضى cاfوا e�ضوؤوليني Yن تقدمي  f�ضل gاQون  cهنة  

الأeوQ الأNرi يف الهيكل يف اإ�رساFيل. 

gذا  اأUضبح  eو�ضى.  Tرسjعة  M�ضب  الأ�ضبوع  eن  ال�ضابع  اليوم  ال�ضبت   
ال�ضبت  اليوم. jبداأ jوم  اليوم jوم QاMة, Mيث ل Yمل يف gذا 
ال�ضم�س  اإىل Zروب  ال�ضم�س يف e�ضاj Aوم اجلمعة  Mني Zروب 

Kاfية يف e�ضاj Aوم ال�ضبت. 

Yلى  امل��وت.  بعد   Iاحليا و  القياeة  jُنكر  jOني  jهوOي  Mزب  ال�ضدوbيني   
Yك�س الفاQ�ضيني الذjن jوؤeنون بالقياeة و احلياI بعد املوت.

اأو  jهوjOة  eدjنة  cل  يف  اهلل.  cتب  تعليم  و  اهلل   IOباY eرcز  املعبد  
جمتمع jهوOي gنالك eعبد.

اأfظر الهيكل تابرfاcل   

eرcز العباIO لدT iضعب اإ�رساFيل. ُبني اأول gيكل بوا�ضطة امللك  الهيكل  
 IOان املكان املخ�ض�س للعباc لكP بلb .يلFضليمان يف اإ�رسا�
و تقدمي الذباFح gو اخليمة. امل�ضمى »تابرfاcل«. الذي cان bد  
الأول   Qاeالد النبي eو�ضى. و bد مت ترeيمه بعد  بوا�ضطة  بني 
الذي حلق به. و لكن بعد اآNر eOاQ حلق به مل jتم ترeيم الهيكل. 
لقد cان الهيكل املكان الوMيد للعباIO لليهوM ,Oيث jتم gنالك 

تقدمي الذباFح. 

eعاgدI بني Tضخ�ضني اأو eعاgدI بني اهلل و Tضخ�س اأو جمتمع  Yهد  
اإبراgيم وeو�ضى و بوا�ضطتهم  و  cاeل. اهلل Yمل Yهد eع fوح 
Yهد  لإbاeة  bياeته  و  eوته  اإىل  امل�ضيح   QضاTاأ اأLيالهم.  وeع 

Lدjد eع اهلل.

لقب اإ�ضتخدeه امل�ضيح لنف�ضه. bدوم اإبن الإf�ضان ُوYد به eن bبل  اإبن الإf�ضان  
اأfبياA العهد القدمي. gذا اللقب j�ضري بالأN�س اإىل جمد امل�ضيح, 
الذي Xهر Yرب اآلeه. eوت و bياeة. اإبن الإf�ضان gو الوا�ضطة 
بني ال�ضموات والأQ�س. الذي اأQ�ضله اهلل ليحاcم  و jحكم العامل 

يف fهاjة العامل. 

اإىل  jنتمني  eا  Tضخ�س  اإىل  »اإب���ن«  cلمة  تعرب  الإجن��ي��ل  يف  اإبن اهلل  
املثال  �ضبيل  Yلى  eعينة.  eا  Wبيعة  لدjه  اأن  اأو  eا,  جمموYة 
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لتو�ضح  ت�ضتعمل  اهلل«  »اإبن  اأو  الر�ضل«  »اإبن  اأو  ال�ضالم«  »اإبن 
امللك  للمالFكة.  اإ�ضتخدeت  القدمي  العهد  يف  اهلل.  اإىل   Aتماfالإ
وTضعب اإ�رساFيل cكل. اإfها ل تعرب Yن اإبن اهلل Mرaيًا »Lن�ضيًا« 
لأن اهلل لي�س ب�رساً. اإ�رساFيل اأو مملكة اإ�رساFيل لقبوا باأولO اهلل 
لأن اهلل Nلقهم, و ب�ضكل NاUس bاgOم و اأfقذgم. لذلك تنتمي 
لآب.   Aاأبناc اهلل.  Wبيعة   Iراآe Yَْك�س  اإىل  بت�رسaها  اإ�رساFيل 
امل�ضيح gو امللك و املخل�س املوYوO به و املنتظر, لقب باإبن 
اهلل, لأfه و بطرjقة مميزI اأTضاQ اإىل Yالeة اإfتماFه هلل. لقد اأXهر 

امل�ضيُح اهلَل بكياfه وWبيعته. 


