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 هللاِ  نَ مِ  وبٌ بُ حْ مَ 
 ةُ د�َّ األبَ  هللاِ  ةُ �َّ حَ مَ : ٢ المحاضرة

 أر. سي. سبرول 

 َ� اْلِكْبِرَ�اءُ "  هُ نَّ إِ   ُس دَّ قَ مُ الْ   تابُ كِ الْ   ولُ قُ �َ َبْل  ،  �اءُ رِ بْ كِ ال  وطِ قُ السُّ   لَ بْ قَ   هُ نَّ إِ  ُس دَّ قَ مُ الْ   تابُ كِ الْ   ولُ قُ ال  اْلَكْسِر  َوَقْبَل  ،  َقْبَل 
وِح" ُقوِط َتَشاُمُخ الرُّ  وماتِ لُ عْ مَ الْ   ةُ �َ عْ لُ   يَ هِ   یر"ونِ �جُ ي "لِ فِ   هابُ عَ لْ ي نَ تِ الَّ   عابِ لْ ى األَ دَ حْ إِ   نَّ ألَ ،  كَ لِ ذَ   نْ مِ   هَ �ِ تَ نْ أَ   نْ أَ   بُ جِ �َ .  السُّ

  �اًناحْ أَ   لُ ناوَ تَ ا نَ نَ نَّ كِ لَ .  ولبُ سْ �ْ بَ الْ   ةِ �َ عْ لُ بِ   قُ لَّ عَ تَ تَ   ةً لَ ئِ سْ أَ   ةً ادَ عَ   حُ رَ طْ نَ وَ ،  اتِ رَ حاَض مُ الْ   هِ ذِ هَ لِ   دادَ عْ تِ نا االسْ دْ رَ ى أَ تَ مَ   ةِ امَّ عَ الْ 
یر  مِ لْ "أَ   نِ أْ شَ �ِ   ًحافادِ   أً طَ خَ   تُ بْ كَ تَ ارْ   ىولَ األُ   ةِ رَ حاَض مُ ي الْ ي فِ نِّ ألَ   یًراثِ ي �َ �ائِ رِ بْ �ِ   حَ ُجرِ   دْ قَ وَ .  يماِض الْ   نَ ى مِ رَ خْ موًرا أُ أُ 

ي  تِ الَّ   يَ هِ   "زْ ونْ �مُ ن سِ یْ "جَ   نَّ أَ   ینِ ي حِ فِ ،  "زْ ونْ ي جُ لِ یرْ ى "شِ لَ إِ   ر"ونَ كُ الْ ارون فَ "شَ   تِ خْ األُ   رَ وْ دَ   تُ بْ سَ نَ   ینَ حِ ،  ي"رِ تْ انْ غَ 
 ةِ رَ حاَض مُ الْ   هِ ذِ ي هَ فِ   اآلنَ   ذارُ تِ االعْ   يَ هِ   كَ لِ ذَ   �حِ حِ ْص تَ لِ   ةَ یدَ حِ وَ الْ   ةَ �قَ رِ الطَّ   نَّ كِ لَ .  كَ لِ ذَ   تُ لْ عَ فَ   فَ �ْ �َ   فُ رِ عْ ال أَ .  رَ وْ الدَّ   تِ دَّ أَ 

نا  تَ راسَ دِ   اآلنَ   عِ تا�ِ نُ لْ . فَ وطِ قُ السُّ وَ   رِ سْ كَ الْ   نَ ي مِ سِ فْ نَ   يجِّ نَ ا أُ نَ أَ ِبَهذا االْعِتذاِر    .ةِ قَ ا�ِ السَّ   ةِ رَ اَض حَ مُ ي الْ فِ   هُ تُ لْ عَ ا فَ ى مَ لَ عَ 
 .هِ ذِ ي هَ طائِ خْ أَ  رُ تُ سْ تَ   هُ مَ احِ رَ مَ  نَّ أَ  ةِ جَ رَ دَ لِ  ةٌ �مَ ظِ عَ   ةٌ �َّ حَ مَ  يَ هْ ، وَ هللاِ  ةِ �َّ حَ مَ لِ 

ا َأْن َنْفَهَم َمَح�ََّة ِهللا مقروَنًة ِ�ِصفاِت ِهللا اُألخْ  َرى، َوَذَكْرُت َقَداَسَة ِهللا ُقْلُت ِفي اْلُمحاَضَرِة اُألوَلى ِإنَُّه ِمَن اْلُمِهمِّ ِجد�
َفُة التَّالِ  َسٌة. الصِّ َ�ُة الَِّتي ُأِر�ُد التََّكلَُّم َعْنَها ِفي َما َیَتَعلَُّق ِ�َمَح�َِّة ِهللا ِهَي َأنَّ  ِ�ِإ�جاٍز، وَأنَّ َمَح�ََّة ِهللا ِهَي َمَح�ٌَّة ُمَقدَّ

َنَتَكلَُّم َعْن َأمْ  َفِإنَّنا  َوَ�َما ُهَو ُهللا، ِهَي َسْرَمِد�ٌَّة. ِحیَن َنُقوُل ِإنَّ َهللا َسْرَمِديٌّ  َ�قاِء  َمَح�ََّة ِهللا،  ِد  ٍر أَْعَظَم ِمْن ُمَجرَّ
 بداَ�ٌة، َوْهَو ال َ�ْسَتِمدُّ ِدِه، ِحیَن َنُقوُل ِإنَّ َهللا َسْرَمِديٌّ َفِإنَّنا َنُقوُل ِبَذِلَك ِإنَّ َهللا ذاِتيُّ اْلُوجوِد، َأْي أنَُّه َلْ�َسْت �ِ ُوُجو 

اْلَكْیُنونَ  ُقوََّة  َ�ْمِلُك  ِإنَُّه  َبْل  آَخَر،  َمْصَدٍر  َأيِّ  ِمْن  َ�ْیُنوَنَتُه  َأْو  اْلُمْصَطَلَح  ُوُجوَدُه  ِإنَّ  ِمراًرا  ُقْلُت  َوَقْد  َنْفِسِه.  ِفي  ِة 
"َأسِ  اْلُمْصَطَلُح  ُهَو  ُهوِت،  الالَّ ِفي  َلَديَّ  َل  الُمَفضَّ التَِّقِنيَّ  اْلُمْصَطَلَح   ، َلَديَّ َل  اْلُمَفضَّ ُهوِتيَّ  "اْلُوُجوُد  الالَّ أِي  ِییِتي" 

". َوُقْلُت ِإنَّ َهِذِه اْلَكِلَمةَ  َتْجَعُلِني َأْقَشِعرُّ ِحیَن َأَتَأمَُّل ِفي َطِب�َعِة ِهللا، َوَهَذا َ�ْعِنِي ِبَ�ساَطٍة أنَّ َهللا َمْوُجوٌد ِبذاِتِه،    الذَّاِتيُّ
 ِتِه.ْیُنونَ وَأنَُّه �اِئٌن ِمْن ِتْلقاِء ذاِتِه، ُهَو ال َ�ْعَتِمُد َعَلى َأيِّ َشْيٍء خاِرَج ذاِتِه في ما َیَتَعلَُّق ِ�َح�اِتِه َأْو �َ 

  ى ولَ األُ   ةَ حَ فْ الصَّ   أُ رَ قْ . نَ �ِ   ةٍ دا�َ بِ   ةُ طَ قْ نُ   دُ وجَ وًدا، ال تُ جُ وْ مَ   هللاُ   نِ كُ �َ   مْ لَ   ثُ یْ حَ   تٌ قْ وَ   ةَ مَّ ثَ   نْ كُ �َ   مْ لَ   هُ نَّ أَ   وَ هُ   كَ لِ ذَ بِ   هُ دُ ِص قْ ا نَ مَ 
  ینَ حِ   هُ ، ألنَّ قِ خالِ الْ وَ   مِ عالَ الْ   نَ یْ �َ نا وَ نَ یْ ا بَ نَ هُ   یرٌ بِ �َ   نٌ ایُ �َ تَ   دُ وجَ ا "ِفي اْلَبْدِء َخَلَق ُهللا". یُ یهَ فِ   جاءَ   دْ قَ وَ   سِ دَّ قَ مُ الْ   كتابِ ي الْ فِ 

  ودَ جُ وُ   نَّ ، ألَ ةٌ دا�َ ا بِ نَ یْ دَ لَ   نُ حْ ، نَ ةٌ ا�َ دَ بِ   مِ عالَ ذا الْ هَ ا. لِ �� لِ زَ أَ   َس �ْ لَ   مَ عالَ ا الْ ذَ هَ   نَّ أَ   وَ هُ   كَ لِ ذَ بِ   ودُ ُص قْ مَ الْ "، فَ ءِ دْ بَ ي الْ "فِ   جاءَ 
  لَ بْ قَ   هُ نَّ ي أَ نِ عْ ا �َ "ِفي اْلَبْدِء َخَلَق ُهللا"، مَ   جاءَ   لْ "، بَ هللاُ   أَ دَ بَ   ءِ دْ بَ ي الْ وً�ا "فِ تُ كْ مَ   َس �ْ لَ   نْ كِ . لَ لوقِ خْ مَ ى الْ لَ عَ   ةٌ داللَ   ةٍ دا�َ بِ 
  وَ هُ   مَ عالَ الْ   هللاُ   قَ لُ خْ �َ   نْ أَ   لَ بْ قَ   نْ كِ . لَ يِّ لِ زَ األَ   يِّ اتِ الذَّ   هِ ودِ جُ ى وُ لَ إِ   �اهَ تِ االنْ   تُ فِ لْ ا یَ ذَ وًدا. هَ جُ وْ مَ   هللاُ   �انَ   ءٍ يْ شَ   يِّ أَ   قِ لْ خَ 

 وًدا.جُ وْ مَ  كانَ 
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ُس ُهَو َأنَُّه ُمْنُذ ُوجوِدِه ُمْنُذ اَألَزِل، �اَنْت َتْكُمُن في َطِب�َعِتِه ُمْنُذ األَ  َزِل ِصَفُة اْلَمَح�َِّة.  َوَما َأْوَضَحُه اْلكتاُب اْلُمَقدَّ
َح�َِّة. إْن �اَنْت َهِذِه هَي اْلحاُل، َوِ�ْن َلْم َ�ُكْن  ِإًذا، َلْم ُ�ْصِ�ِح ُهللا إَلَه اْلَمَح�َِّة ِفي َوْقِت اْلَخْلِق، َلِكنَُّه �اَن داِئًما ِإَلَه اْلمَ 

اْلَمَح�َِّة اِإلَلِه�َِّة؟" ما    ُیوَجُد َشْيٌء ِإَلى جاِنِب ِهللا ُمْنُذ اَألَزِل َوَقْبَل َخْلِق اْلَعاَلِم، َعَلْینا َأْن َنْسَأَل "َما �اَن َمْوُضوُع ِمنَ 
ا، َوَجَواُ�ُه ُمَعقٌَّد، َألنَّنا ِحیَن ُنَفكُِّر ِفي اْلَخْلِق َفِإنَّنا ُنَمیُِّز  كاَن َمْوُضوُع عاِطَفِة ِهللا ُمْنُذ األَ  َزِل؟ وَهَذا ُسَؤاٌل ُمَعقٌَّد ِجد�

ِس َبْیَن اْلَخْلِق َواْلِفداِء. َخَلَق ُهللا اْلَعاَلَم في حالٍة َحَسَنٍة، َوَقْد آَل اْلعاَلُم ِإلَ  ِب َجرَّاَء ُسُقوِط  ى اْلخراِفي اْلِكتاِب اْلُمَقدَّ
ِس َ�ْعَد اَألْصحاِح الثَّاِلِث ِمْن ِسْفِر التَّكْ  ُل َلَنا َعَمَل ِهللا  اْلَ�َشِر�َِّة، ُثمَّ ِإنَّ اْلُجْزَء اْلُمَتَ�قِّي ِمَن اْلكتاِب اْلُمقدَّ ِو�ِن ُ�َسجِّ

ُقوِط. ِلْلِفداِء، الَِّذي ِ�ُموَجِ�ِه ُیْنِقُذ َشْعَ�ُه ِمْن َهَذا االْنِه�اِر الْ   َكِبیِر النَّاِتِج َعِن السُّ

  مُ مِّ تَ یُ سَ   هُ نَّ أَ   مُ لَ عْ �َ   انَ �َ ، وَ وطِ قُ السُّ �ِ   مٍ لْ ى عِ لَ عَ   هللاُ   انَ �َ   قِ لْ خَ الْ   لَ بْ قَ وًدا. وَ جُ وْ مَ   هللاُ   �انَ   داءِ فِ الْ   لَ بْ قَ وَ   قِ لْ خَ الْ   لَ بْ قَ   نْ كِ لَ 
  هِ تِ �عَ بِ طَ لِ   هللاِ   مَ هْ فَ   نُ مَّ َض تَ یَ   �انَ   اكَ ذَ   داءِ فِ الْ   طُ طَّ خَ مُ . وَ داءِ فِ لْ لِ   طٌ طَّ خَ مُ   هللاِ ى  دَ لَ   �انَ   لِ زَ األَ   ذُ نْ ًذا، مُ . إِ داءِ فِ لْ ًطا لِ طَّ خَ مُ 
 داءِ فِ الْ   دِ هْ عَ   نْ عَ   مُ لَّ كَ تَ نَ   نُ حْ نَ   هوتِ ي الالَّ ًذا، فِ ها. إِ نَ یْ ي ما بَ فِ   ةُ الثَ الثَّ   هللاِ   �مُ قانِ أَ   هُ مُ مِّ تَ تُ ي سَ ذِ الَّ   داءِ فِ الْ   لِ مَ عَ لِ ، وَ ةِ �َّ وثِ الُ الثَّ 
  هللاِ �َ   نِ االبْ   هللاِ   عَ مَ   اآلبُ   هللاُ   هُ مُ رِ بْ ، یُ هللاُ   هُ مُ رِ بْ ي یُ ذِ الَّ   دِ هْ عَ ى الْ لَ إِ   لْ نا بَ عَ مَ   هللاُ   هُ عُ نَ ْص �َ   دٍ هْ ى عَ لَ إِ   هِ �ِ   ي ال ُ�شارُ ذِ الَّ 

،  مِ الَ عَ ى الْ لَ إِ   نَ االبْ   لُ سِ رْ یُ   ینَ حِ   نْ كِ ، لَ مِ عالَ ى الْ لَ إِ   نَ االبْ   لُ سِ رْ یُ   نْ مَ   وَ هُ   اآلبَ   نَّ أَ   أُ رَ قْ نَ   نُ حْ . نَ لِ زَ األَ   ذُ نْ مُ   سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ 
  نَ ي مِ انِ الثَّ   ومَ نُ قْ األُ   نَّ أَ   َس �ْ . لَ مِ عالَ ى الْ لَ إِ   يءِ جِ مَ ى الْ لَ عَ   لِ زَ األَ   ذُ نْ مُ   قَ افَ وَ   نَ االبْ   نَّ ، ألَ مِ عالَ ى الْ لَ إِ   نَ االبْ   لُ سِ رْ یُ   وَ هْ فَ 

 .اآلبِ  ةِ یئَ شِ مَ  �مِ مِ تْ تَ ُسرَّ بِ   وَ هُ  لِ زَ األَ  ذُ نْ مُ  لْ نا، بَ داءَ فِ  مَ مِّ تَ یُ لِ  ةِ طَ اقِ نا السَّ تِ �عَ بِ ى طَ لَ إِ   خولِ الدُّ ي فِ  دَ دَّ رَ تَ  وثِ الُ الثَّ 

  ذَ خِ تَّ �َ وَ   ماءِ السَّ   نَ ًعا مِ وْ طَ   نُ االبْ   لَ زِ نْ یَ   نْ أَ �ِ ، وَ نَ االبْ   اآلبُ   لَ سِ رْ یُ   نْ أَ �ِ   نِ االبْ وَ   اآلبِ   نَ یْ بَ   قِ لْ خَ الْ   لَ بْ قَ   فاقُ االتِّ   مَّ إًذا، تَ 
  هُ رُ وْ دَ   ًذا، �انَ . إِ هُ �َ عْ شَ   يَ دِ فْ �َ   يْ كَ لِ   تِ وْ مَ ى الْ تَّ �ًعا حَ طِ ًدا مُ بْ عَ   حَ �ِ ْص �ُ   نْ أَ �ِ ، وَ انِ وَ هَ للِ   هُ سَ فْ نَ   َض عرِّ �ُ   نْ أَ �ِ ، وَ ةً �َّ رِ شَ �َ   ةً �عَ بِ طَ 
  عَ مَ   قُ فِ تَّ یَ   وحُ . الرُّ لِ زَ األَ   ذُ نْ مُ   سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ   رُ وْ ي دَ تِ أْ �َ   مَّ . ثُ هُ امَ أمَ   اآلبُ ها  عَ َض ي وَ تِ الَّ   ةِ مَّ هِ مُ الْ   �مِ مِ تْ تَ ي بِ ِض قْ �َ   داءِ فِ ي الْ فِ 

  وْ أَ   بُ سْ حَ فَ   اآلبِ   لَ مَ عَ   َس �ْ لَ   داءِ فِ الْ   لَ مَ عَ   نَّ أَ   ثُ یْ حَ ، �ِ هللاِ   بِ عْ شَ َعَلى    �حِ سِ مَ الْ   لُ مَ عَ أن َ�ْسِري  ى  لَ عَ   نِ واالبْ   اآلبِ 
.  وثِ الُ الثَّ   لُ مَ عَ   وَ هُ   قِ لْ خَ الْ   لَ مَ عَ   نَّ ا أَ مَ . �َ الوثِ الثَّ   لُ مَ عَ   هُ نَّ ، إِ بُ سْ حَ فَ   سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ   لَ مَ عَ   وْ أَ   بُ سْ حَ فَ   نِ االبْ   لَ مَ عَ 
  رُ كْ �ِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   يِّ لِ زَ األَ   نِ االبْ   اللِ خِ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   لَ عَ فَ   هُ نَّ كِ ، لَ َض رْ واألَ   ماواتِ السَّ   قَ لَ خَ   هللاَ  نَّ إِ   ُس دَّ قَ مُ الْ   تابُ كِ ا الْ نَ لَ   ولُ قُ �َ 
ًذا،  . إِ ةِ مَ لْ الظُّ   نَ وًرا مِ نُ   قُ لُ خْ �َ وَ   �اهِ مِ الْ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   فُّ رِ یَ   �انَ   نْ مَ   وَ هُ   وحَ الرُّ   نَّ ى أَ رَ نَ   قِ لْ خَ الْ   دِ رْ ي سَ ى فِ تَّ حَ . وَ ةٍ �قَ لِ خَ   لِّ كُ 
 . لِ زَ األَ  ذُ نْ مُ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ   ونَ قُ فِ تَّ مُ  مْ هُ نَّ أَ  وَ هُ  ودُ ُص قْ مَ الْ وَ . يُّ هِ لَ اإلِ  الوثُ ا الثَّ مَ هُ مَ مَّ تَ  النِ مَ ا عَ مَ هُ  داءُ فِ الْ وَ  قُ لْ خَ الْ 

ُس َأْ�ًضا ِإنَّ َأَحَد اُألُموِر الَِّتي َتُحثُّ َهللا ُمْنُذ اَألَزِل َعَلى َتْتِم�ِم ُمخَ  طَِّط اْلِفداِء ُهَو َمَحبَُّتُه  َ�ُقوُل َلَنا اْلِكتاُب اْلُمَقدَّ
الَسْرَمِد�َّةِ  َمَحبَِّتِه  َفِمْن  اْلَوِحیَد.  اْبَنُه  َبَذَل  اْلَعاَلَم َحتَّى  َأَحبَّ ُهللا  َهَكَذا  َلِكنََّنا    ِلَخِل�َقِتِه. ألَنَُّه  اْلِفداِء.  ُمَخطَُّط  اْنَبَثَق 

ِهللا ُهَو اْلَعاَلُم َواألْشخاُص الَِّذیَن ُسرَّ ِ�ِفداِئِهْم. ِمَن  ُنْخِطُئ ِإِن اْعَتَقْدنا َأنَّ اْلَمْوُضوَع اَألَساِسيَّ َأِو اْلَحْصِريَّ ِلَمَح�َِّة 
ِد َأنَّ َهللا ُ�ِحبُّنا، َوَأنَُّه ِبداِفِع َمَحبَِّتِه َأْرَسَل اْلَمِس�َح، َ�َما قاَل َلَنا ُیوَحنَّا، ِلَ�ُكونَ  َ�فَّاَرًة ِلَخطاَ�اَنا، َلِكنَّ اْلَمْوُضوَع  اْلُمَؤ�َّ
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ِس. َوَ�ِجبُ اَألَساِسيَّ لِ  َأْن َنْنَتِ�َه    َمَح�َِّة ِهللا ُهَو االْبُن. َوغاِلً�ا ما َیِتمُّ َتَجاُهُل َهَذا اَألْمِر ِفي ِدراَسِتَنا ِلْلِكتاِب اْلُمَقدَّ
ًدا ِإَلى اْلَمرَّاِت اْلَعِدیَدِة الَِّتي َیَتَكلَُّم ِفیَها اْلَعْهُد اْلَجِدیُد َعْن َمَح�َِّة اآلِب ِلال ْبِن. َفَعَلى الرَّْغِم ِمْن َأنَُّه َصِح�ٌح َتماًما  ُمَجدَّ

داِء ِبُرمَِّتِه ُهَو َعَمٌل َیَرانا  َأنَّ َهللا ُ�ِحبُّنا، َ�ِجُب َأْن َنَتَذكََّر َأنَُّه ُ�ِحبُّنا ِفي االْبِن. َنْحُن َمْشُموُلوَن ِ�اْلَمِس�ِح. َوَعَمُل اْلفِ 
 َلى االْبِن. وَنَظًرا ِلَمَحبَِّتِه اْلَعِظ�َمِة لالْبِن َشَمَلنا َعَمُل اْلِفداِء.اآلُب ِخالَلُه عَلى أنَّنا َنْنَتِمي إِ 

  ُس رُ طْ �ُ   هُ ما قالَ   مْ كُ �ْ لَ . إِ ١٦  ةِ اآل�َ   نَ داًء مِ تِ ابْ وَ   لِ وَّ األَ   ْصَحاحِ ، األَ َس رُ طْ �ُ   ولِ سُ لرَّ لِ   ةِ �َ انِ الثَّ   ةِ سالَ ي الرِّ یًال فِ لِ قَ   لْ مَّ أَ تَ نَ لْ فَ 
ْفَناُكْم ِ�ُقوَِّة َر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح َوَمِجیِئِه، َبْل   َقْد ُ�نَّا ُمَعاِیِنیَن َعَظَمَتُه. َألنَُّه  "َألنََّنا َلْم َنْتَ�ْع ُخَراَفاٍت ُمَصنََّعًة، ِإْذ َعرَّ

ِمَن اْلَمْجِد اَألْسَنى: «َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبیُب الَِّذي َأَنا    ، ِإْذ َأْقَبَل َعَلْ�ِه َصْوٌت َ�َهَذاا اآلِب َ�َراَمًة َوَمْجدً َأَخَذ ِمَن �َِّ 
ِس". َماِء، ِإْذ ُ�نَّا َمَعُه ِفي اْلَجَبِل اْلُمَقدَّ ْوَت ُمْقِبًال ِمَن السَّ  هُ رُ كُّ ذَ تَ ا یَ في مَ   كَّ ال شَ   ُسِرْرُت ِ�ِه». َوَنْحُن َسِمْعَنا َهَذا الصَّ

، ةِ �َّ ِض رْ األَ   هِ تِ مَ دْ خِ   ةِ ها�َ نِ   لَ یْ بَ قُ   ْت مَّ ي تَ تِ الَّ   وعَ سُ �َ   �اةِ ي حَ فِ   ةِ ثَ ادِ حَ ى الْ لَ إِ   عُ جِ رْ یَ   هُ نَّ إِ   هِ قائِ دِ ْص ى أَ لَ إِ   بُ تُ كْ �َ   ینَ ا حِ نَ هُ   ُس رُ طْ �ُ 
ى  لَّ جَ ، تَ امٍ �َّ أَ   ةِ عَ ْض �ِ   دَ عْ س، �َ �ُّ یلِ فِ   ةِ �َّ رِ َص �ْ ي قَ فِ   رافِ تِ االعْ   دَ عْ �َ . وَ هِ یذِ المِ تَ   عَ ماًال مَ شَ   رَ سافَ وَ   �مَ لِ شَ ورُ أُ   كَ رَ تَ   دْ قَ   �انَ   ثُ یْ حَ 
.  هُ عَ ى مَ وسَ مُ ا وَ �َّ یلِ إِ   ورِ هُ ى ظُ لَ عَ  انٍ �َ عَ   ودَ هُ وا شُ �انُ   ینَ ذِ ا، الَّ نَّ وحَ �ُ وَ   وبَ قُ عْ �َ وَ   َس رُ طْ �ُ   ورِ ُض ي حُ ي فِ لِّ جَ التَّ   لِ بَ ى جَ لَ عَ 
بَ ورِ النُّ �َ   ةً عَ المِ وَ   اءَ َض �ْ بَ   �حِ سِ مَ الْ   ُس ال�ِ مَ   ْت ارَ َص   ینَ حِ  مِ عَ مَ لَ   رَ ثَ كْ أَ   لْ ،  الظُّ فِ   سِ مْ الشَّ   نَ اًنا  فَ رِ هْ ي    ةُ ئَ یْ هَ   ْت رَ یَّ غَ تَ ، 
  بهاءَ   نَّ أَ   ثُ یْ حَ   هُ اللُ جَ وَ   �حِ سِ مَ الْ   دُ جْ مَ   مْ هُ رَ مَ غَ   دْ قَ . وَ دِ بَ ى األَ لَ إِ   ناكَ ى هُ قَ �ْ یَ   نْ أَ ، وَ ظالَّ مَ   يَ نِ بْ یَ   نْ أَ   ُس رُ طْ �ُ   رادَ أَ . وَ �حِ سِ مَ الْ 
  ماءِ السَّ   نَ ًتا مِ وْ وا َص عُ مِ سَ ، وَ ینَ �ِ رَّ قَ مُ الْ   هِ یذِ المِ تَ   یونِ عُ   ى أمامَ لَّ جَ تَ ، وَ ةِ �َّ رِ شَ �َ الْ   هِ تِ �عَ بِ طَ   ةَ اءَ �َ عَ   قَ رَ تَ اخْ   ةِ �َّ هِ لَ اإلِ   هِ تِ �عَ بِ طَ 
 تٍ وْ َص �ِ   مَ لَّ كَ تَ   دْ قَ   �انَ ي  ذِ الَّ   هُ سُ فْ نَ   تُ وْ ، الصَّ یبُ بِ حَ ي الْ نِ ابْ   وَ ا هُ ذَ ". هَ یبُ بِ حَ ي الْ نِ ابْ   وَ ا هُ ذَ "هَ   ولُ قُ �َ   هللاُ   �انَ   ثُ یْ حَ 

  وحِ الرُّ   زولِ نُ لِ   زٍ مْ رَ   وْ أَ   ةٍ المَ عَ �َ   ماءِ السَّ   نَ مِ   ةٌ �َّ ئِ رْ مَ   ةٌ مامَ حَ   ْت لَ زَ نَ   ینَ ، حِ نِّ دُ رْ األُ   رِ هْ ي نَ فِ   وعَ سُ �َ   ةِ �َّ ودِ مُ عْ ى مَ دَ لَ   عالٍ 
ا ذَ ًال "هَ قائِ   وعٍ مُ سْ مَ   تٍ وْ َص �ِ   هللاُ   مَ لَّ كَ تَ ، وَ واتُ امالسَّ   تِ حَ تَ فَ ًدا انْ دَّ جَ . مُ ةِ �َّ ِض رْ األَ   هِ تِ مَ دْ خِ   لِ جْ ألَ   �حُ سِ مَ الْ   حَ سَ مْ �ُ لِ   سِ دُ قُ الْ 
 . اآلبِ  یبُ بِ حَ   وَ هُ   وعَ سُ �َ   نَّ أَ  النِ عْ إلِ راًرا لِ كْ تَ  یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ ى فِ رَ نَ  نُ حْ ". إًذا، نَ یبُ بِ حَ ي الْ نِ بْ ا وَ هُ 

وِح اْلُقُدِس.   ِفي اْلَواِقِع، َیَرى الرُُّسُل َذِلَك َ�َنِت�َجٍة َطِب�ِع�ٍَّة ِلْلعالَقِة اْلَحِم�َمِة ِضْمَن َأقاِن�مِ ِهللا، َبْیَن اآلبِ  َواالْبِن َوالرُّ
ُس َعْن َمَح�َِّة ِهللا َلَنا َعَلى َلٌة ِفي    َلِكْن ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه، َیَتَكلَُّم اْلِكتاُب اْلُمَقدَّ َأنَّها َمَح�ٌَّة َسْرَمِد�ٌَّة، َراِسَخٌة َوُمَتَأصِّ

جاَهَنا ُتِثیُر ُذهوًال  َمَح�َِّة اآلِب لالْبِن. َلْ�َس اَألْمُر َبِدیِه��ا َوَواِضًحا �َمَح�َِّة اآلِب لالْبِن، ِفي الواِقِع، َهِذِه اْلَمَح�َُّة تُ 
ًدا ِإْن َرَجْعنا ِإَلى ِرساَلِة ُیوَحنَّا اُألوَلى،  َرُسوِل��ا َلَدى اَألْشخاِص الَِّذیَن َیتَ  َأمَُّلوَن ِفیَها ِفي اْلَعْهِد اْلَجِدیِد. َنَرى َذِلَك ُمَجدَّ

َحنَّا  ِرساَلِة ُیو   َحْیُث َسِمْعَنا أنَّ َهللا َمَح�ٌَّة. َقْبَل َذِلَك ِفي النَّّصِ في األْصحاِح الثَّاِلِث، َیْبَدُأ األْصحاُح الثَّاِلُث ِمنْ 
َهَذا َال َ�ْعِرُفَنا اْلَعاَلُم، َألنَُّه  اُألوَلى ِ�اْلَكِلَماِت اآلِتَ�ِة "ُأْنُظُروا َأ�ََّة َمَح�ٍَّة أَْعَطاَنا اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْوَالَد ِهللا! ِمْن َأْجِل  

ْر َ�ْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َوَلِكْن َنْعَلُم َأنَُّه ِإَذا ُأْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه،  َال َ�ْعِرُفُه. َأیَُّها اَألِح�َّاُء، اآلَن َنْحُن َأْوَالُد ِهللا، َوَلْم ُ�ْظهَ 
ُر َنْفَسُه َ�َما ُهَو َطاِهٌر." الِحُظوا   ْهَشِة َوالذُُّهوِل  َألنََّنا َسَنَراهُ َ�َما ُهَو. َوُ�لُّ َمْن ِعْنَدُه َهَذا الرََّجاُء ِ�ِه ُ�َطهِّ َلْهَجَة الدَّ
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َحتَّى ُنْدَعى َأْوَالَد ِهللا؟    ْظِهُرَها ُیوَحنَّا ُهَنا ِحیَن َ�ُقوُل "َأیَُّها اَألِح�َّاُء، َأ�ََّة َمَح�ٍَّة هذه؟" أيُّ َنْوٍع ِمَن اْلَمَح�َِّة َهَذا،الَِّتي �ُ 
َمْن َخَلَقُه اْلخاِلُق ُهَو ِتْلقاِئً�ا اْبٌن �. ُهَو    ال ُ�ْمِكُنُه َتجاُوُز َذِلَك. َفَهذا َلْ�َس َأْمًرا َ�ْعَتِبُرُه َتْحِصیًال حاِصًال، وَأنَّ ُ�لَّ 

أَْعَظُم اْمِت�اٍز ُ�ْمِكُن َأليِّ   ُیْدِرُك َأنَّ اْعِت�اَرُه ُعْضًوا ِفي عاِئَلِة ِهللا ُهَو اْمِت�اٌز ُ�ْمَنُح ِ�النِّْعَمِة، َوِ�النِّْعَمِة َوْحِدها. َوْهوَ 
 إنساٍن فاٍن َأْن َ�ْخَتِبَرُه.

ي  فِ   ةٌ لصِّ أَ تَ مُ وَ   ةٌ خَ اسِ رَ   ةِ شَ هِ دْ مُ الْ وَ   ةِ لَ هِ ذْ مُ الْ   هللاِ   ةِ �َّ حَ مَ   نْ عَ   یرٍ بِ عْ تَ �َ   هللاِ   الدَ وْ نا أَ تَ یَ مِ سْ تَ   نَّ أَ   یدُ دِ جَ الْ   دُ هْ عَ الْ   حُ ضِّ وَ ًدا، یُ دَّ جَ مُ 
 اءُ نَ بْ أَ   ةِ �عَ بِ الطَّ �ِ   نُ حْ ، نَ بِ َض غَ الْ   اءُ نَ بْ أَ   ةِ �عَ بِ الطَّ �ِ ا  نَ نَّ أَ   سِ دَّ قَ مُ الْ   تابِ كِ ي الْ فِ   . جاءَ هللاِ   الدَ وْ أَ   ةِ �عَ بِ الطَّ �ِ ا  نَ سْ لَ   نُ حْ ا. نَ ینَ نِّ بَ تَ 
  ةِ سالَ ي رِ فِ   ودٌ جُ وْ مَ   كَ لِ ذَ   حُ ضِّ وَ یُ   عٍ طَ قْ مَ   مَ ظَ عْ أَ   نَّ أَ   نُّ ظُ . أَ هللاِ   دَ ْوالأَ ُمْعَتَبِر�َن  ا  نَ حْ �َ ْص ي أَ نِّ بَ التَّ   اللِ خِ   نْ مِ   نْ كِ ، لَ �َس لِ بْ إِ 
داًء تِ وابْ   ةَ �َ ومِ رُ   ةِ سالَ رِ   نْ مِ   نِ امِ الثَّ   ْصحاحِ األَ ي  . فِ ٩  ةِ اآل�َ   نَ داًء مِ تِ ابْ وَ   نِ امِ الثَّ   ْصحاحِ ي األَ ، فِ ةَ �َ ومِ رُ   لِ هْ ى أَ لَ إِ   َس ولُ بُ 
وِح،  :يلِ ا یَ مَ   ُس ولُ بُ   ولُ قُ �َ   ٩  ةِ اآل�َ   نَ مِ  وا ظُ ِف�ُكْم." الحِ   ا ِإْن َ�اَن ُروُح ِهللا َساِكنً   "َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْسُتْم ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي الرُّ

. "َوَأمَّا ةِ �َّ وجِ ولُ یُ بِ نا الْ تِ الدَ وِ بِ   هللاِ وح ِ رُ   نْ ًئا مِ یْ شَ   ذْ خُ أْ نَ   مْ ، لَ ةِ �عَ بِ الطَّ   مِ كْ حُ �ِ   دِ سَ جَ ي الْ ا فِ نَ نَّ ًقا إِ سا�ِ   قالَ   دْ قَ   �انَ   َس ولُ بُ   أنَّ 
وِح، ِإْن َ�اَن ُروُح ِهللا َساِكنً ةَ �َ ومِ ي رُ نِ مِ ؤْ مُ لِ   كَ لِ ذَ   ولُ قُ �َ   هُ نَّ َأْنُتْم َفَلْسُتْم"...إِ  ِف�ُكْم َوَلِكْن ِإْن    ا، "ِفي اْلَجَسِد َبْل ِفي الرُّ

وُح  َكاَن َأَحٌد َلْ�َس َلُه ُروُح اْلَمِس�ِح، َفَذِلَك َلْ�َس َلُه. َوِ�ْن َ�اَن اْلَمِس�ُح ِف�ُكْم، َفاْلَجَسُد َمیٌِّت ِ�َسَببِ   اْلَخِط�َِّة، َوَأمَّا الرُّ
َ�ُسوَع   َأَقاَم  َوِ�ْن َ�اَن ُروُح الَِّذي   . ِ�َسَبِب اْلِبرِّ َأَقاَم اْلَمِس�َح ِمَن اَألْمَواِت   اَن اَألْمَواِت َساِكنً مِ َفَحَ�اٌة  ِف�ُكْم، َفالَِّذي 

اِكِن ِف�ُكْم." اْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة َأْ�ًض َسُ�ْحِیي أَ   ِبُروِحِه السَّ

َأیَُّها اِإلْخَوُة َنْحُن َمْدُیوُنوَن َلْ�َس ِلْلَجَسِد ِلَنِع�َش َحَسَب اْلَجَسِد. َألنَُّه ِإْن ِعْشُتْم َحَسَب    اَفِإذً ":  یدِ ِص قَ الْ   تُ یْ بَ   مْ كُ �ْ لَ إِ 
وِح ُتِمیُتوَن أَْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحَیْوَن. َألنَّ ُ�لَّ الَِّذیَن َیْنقَ   اْلَجَسدِ  وَن ِبُروِح ِهللا، َفُأوَلِئَك ادُ َفَسَتُموُتوَن، َوَلِكْن ِإْن ُ�ْنُتْم ِ�الرُّ

  رِ یْ غَ   سانٍ نْ إِ   نْ ا مِ مَ . وَ ةِ �عَ بِ لطَّ لِ   قٌ فائِ   رٌ مْ أَ   وَ هُ   ًنا �ِ ابْ   ونَ كُ تَ   نْ ا، أَ �� �عِ بِ ًرا طَ مْ أَ   َس �ْ لَ   ًنا �ِ ابْ   ونَ كُ تَ   ُهْم َأْبَناُء ِهللا". أنْ 
  نَ ذیالَّ   �عَ مِ جَ   نَّ كِ . لَ هللاِ   نَ ابْ   ونَ كُ �َ   نْ أَ   �ازَ تِ امْ   الُ نَ ، یَ هِ سِ فْ ي نَ فِ   سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ   ورِ ُض ى حُ لَ إِ   رُ قِ تَ فْ �َ   سانٍ نْ إِ   نْ ، ما مِ دٍ دِّ جَ تَ مُ 
َفُأوَلِئَك َألنَّ ُ�لَّ الَِّذیَن َیْنَقاُدوَن ِبُروِح ِهللا،  "   :يلِ ا یَ ًال مَ قائِ   عُ تا�ِ یُ   مَّ . ثُ هللاِ   ةِ لَ عائِ َمْعُدوُدوَن ِضْمَن    مْ یهِ فِ   هللاِ   روحُ   نُ كُ سْ �َ 

ُب!» ِلْلَخْوِف، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَِّذي ِ�ِه َنْصُرُخ: «َ�ا َأَ�ا اآل  اوا ُروَح اْلُعُبوِد�َِّة َأْ�ًض ُهْم َأْبَناُء ِهللا. ِإْذ َلْم َتْأُخذُ 
وُح َنْفُسُه َأْ�ًض  ، َوَرَثُة ِهللا َوَواِرُثوَن َمَع اْلَمِس�ِح.  اا َفِإنََّنا َوَرَثٌة َأْ�ًض ُ�نَّا َأْوَالدً ِهللا. َفِإْن    َ�ْشَهُد َألْرَواِحَنا َأنََّنا َأْوَالدُ   اَالرُّ

َد َأْ�ًض ِإْن ُ�نَّا َنَتَألَُّم مَ   َمَعُه".  اَعُه ِلَكْي َنَتَمجَّ

َمِفیُبوَشُث.   ةُ صَّ قِ   يَ ا، هِ ذَ ي هَ نِّ بَ التَّ   أَ دَ بْ مَ   ةٍ وَّ قُ �ِ   حُ ضِّ وَ تُ ا  هَ نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ ي أَ تِ الَّ وَ   �مِ دِ قَ الْ   دِ هْ عَ ي الْ فِ   يَّ دَ لَ   ةِ لَ ضَّ فَ مُ الْ   صِ َص قِ ى الْ دَ حْ إِ 
  رَ یْ غَ   ةَ �َّ حَ مَ الْ   رُ كُ ذْ . نَ نِ یْ نَ االثْ   هِ �ْ اقَ ي سَ فِ   جَ رَ عْ أَ   �انَ   دْ قَ لیوناثان، وَ   جَ رَ عْ ًنا أَ ابْ   �انَ   وَ هْ َمِفیُبوَشُث فَ   ونَ رُ كُ ذْ تَ   مْ تُ نْ �ُ   إنْ 
ا د� جِ   ةً �مَ ظِ عَ   دَ اوُ دَ لِ   وناثانَ یُ   ةُ �َّ حَ مَ   ْت �انَ   دْ قَ . لَ دَ اوُ دَ ها لِ نُّ كِ �ُ   وناثانُ یُ   ، و�انَ اثانَ ونَ یُ ها لِ نُّ كِ �ُ   دُ اوُ دَ   ي �انَ تِ الَّ   ةِ �َّ ادِ عَ الْ 
ا  مَّ لَ ًكا. وَ لِ مَ   دُ اوُ دَ   حَ سَ مْ �ُ   يْ كَ لِ   لَ اوُ شَ   �هِ بِ أَ   شِ رْ عَ �ِ   ِ�اْلُمطاَلَ�ةِ   َحقِِّه الطَِّب�ِعيِّ   نْ ي عَ لِّ خَ لتَّ ا لِ د� عِ تَ سْ مُ   �انَ   وناثانَ یُ   أنَّ   ةِ جَ رَ دَ لِ 
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الْ لَ عَ   دَ داوُ   وناثانُ یُ   دَ ساعَ   هُ لَ تُ قْ �َ لِ   دَ داوُ   لُ شاوُ   دَ طارَ  ثُ هُ نَ یْ بَ   ةِ �َّ حَ مَ الْ   �اطِ رِ   ةِ مَ ظَ عَ   ةِ دَّ شِ ، لِ بِ رَ هَ ى   كَ لْ تِ   نْ عَ   أُ رَ قْ نَ   مَّ ما. 
  دَ اوُ إلى دَ  رُ بَ خَ الْ  لَ َص وَ ًضا. وَ �ْ أَ  لَ ُقتِ  وناثانُ یُ  لْ بَ  بُ سْ حَ فَ  لُ شاوُ  لْ تَ ُ�قْ  مْ لَ یها، وَ فِ  لُ شاوُ  لَ ي ُقتِ تِ الَّ  ةِ �َّ یرِ ِص مَ الْ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ 
ُروا ِفي َأْسَواِق َأْشَقُلوَن" لِ قائِ   دُ ى داوُ كَ �َ فَ    داءُ عْ األَ   حَ رَ فْ  �َ الَّ ئَ ًال "َكْ�َف َسَقَط اْلَجَ�اِبَرُة؟" وقال "َال ُتْخِبُروا ِفي َجتَّ َال ُتَ�شِّ
 .  یبِ بِ حَ الْ  هِ �قِ دِ َص  الكِ هَ بِ 

  ةِ لَ عائِ   بِ قارِ أَ   �عَ مِ وا جَ لُ تَ قَ ، فَ َش رْ عَ الْ   هُ الءَ تِ اعْ   عُ نَ مْ �َ   لٍ خُّ دَ تَ   يِّ أَ   نْ مِ   دَ اوُ دَ   ةِ ما�َ ى حِ لَ عَ   دَ اوُ دَ   شِ �ْ جَ   ؤساءُ رُ   َص رَ حَ   مَّ ثُ 
  هُ تُ یَ �ِّ رَ مُ   هُ تْ لَ مَ ث، حَ وشَ یبُ فِ مَ   جُ رَ عْ األَ   نُ االبْ   بَ رَ ، هَ هِ لِّ �ُ   كَ لِ ذَ   طَ سَ وَ . وَ شِ رْ عَ الْ �ِ   بٍ طالِ مُ   يِّ أَ   �قاءِ   مِ دَ ى عَ لَ ًصا عَ رْ حِ   لَ اوُ شَ 
  نْ مِ   يَ قِ �َ   دْ قَ   دٌ حَ أَ   دُ وجَ یُ   لْ "َهْل ُیوَجُد َ�ْعُد َأَحٌد َقْد َ�ِقَي ِمْن َبْیِت َشاُوَل؟ هَ   �هِ فِ   لُ أَ سْ ًرا �َ مْ أَ   دُ اوُ دَ   قَ لَ طْ أَ   مَّ . ثُ ْت �َ رَ وهَ 
 ثَ وشَ یبُ فِ مَ   يَّ بِ وا الصَّ دُ جَ وَ ، فَ نٍ كْ رُ وَ   ةٍ �َ اوِ زَ   لِّ ي �ُ فِ   ینَ ثِ احِ �َ   الدِ بِ الْ   حاءِ نْ ي أَ فِ   ونَ ولُ جُ �َ   هُ اسَ رَّ حُ   لَ عَ جَ ؟" وَ وناثانَ یُ   ةِ لَ عائِ 
؟ دُ اوُ دَ   لَ عَ . وماذا فَ هُ لَ تُ قْ �َ لِ   دَ ى داوُ لَ إِ   هُ ضارُ حْ إِ   مُّ تِ یَ   هُ نَّ أَ   هُ نْ ا مِ ن� ظَ   رِ عْ الذُّ �ِ   ثُ یبوشَ فِ مَ   یبَ ِص أُ ، فَ الطِ بَ ى الْ إلَ   وهُ رُ َض حْ وأَ 

  ةٍ �َّ كِ لَ مَ   ةٍ كانَ ى مَ لَ إِ   ثَ وشَ یبُ فِ مَ   عَ فَ رَ " وَ مٍ وْ یَ   لَّ �ُ   كِ لِ مَ الْ   ةِ دَ ى مائِ لَ عَ   لُ كُ أْ تَ سَ ي، وَ تِ یْ بَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   تَ رْ ِص   دْ قَ "لَ   ثَ یبوشَ فِ مَ لِ   قالَ 
،  ثَ وشَ یبُ فِ مَ   مَ رَ كْ أَ   هُ نَّ كِ ، لَ ثَ وشَ یبُ فِ مَ   فُ رِ عْ �َ   نْ كُ �َ   مْ لَ   وَ هْ ، فَ ثَ یبوشَ فِ مَ   بُّ حِ �ُ   �انَ   دَ داوُ   نَّ ألَ   َس �ْ ماذا؟ لَ ، لِ هِ تِ كَ لَ مْ ي مَ فِ 
،  وناثانَ یُ   بَّ أحَ   دَ اوُ دَ   أنَّ   سَببِ �ِ . وَ یوناثانَ   بُّ حِ �ُ   هُ نَّ ا؟ ألَ اذَ مَ ، لِ ر�اتِ بَ الْ �ِ   ثَ یبوشَ فِ ى مَ لَ عَ   قَ دَ غْ ، وأَ ثَ وشَ یبُ فِ مَ   ذَ قَ نْ وأَ 
 . هِ تِ یْ بَ  لِ هْ ى أَ لَ إِ  هُ مَّ وَض  ثَ یبوشَ فِ ى مَ نَّ بَ تَ 

،  �حِ سِ مَ الْ   عَ مَ   ةً ثَ رَ نا وَ لَ عَ جَ ، وَ ةِ �َّ كِ لَ مَ الْ   هِ تِ لَ ائِ عَ   ى لَ نا إِ مَّ َض انا وَ نَّ بَ ، تَ �حِ سِ مَ لْ لِ   هِ تِ بَّ حَ مَ   �سَببِ نا.  لِ جْ ألَ   هللاُ   هُ عَ نَ ا َص ا مَ ذَ هَ وَ 
  الَّ أَ  بُ جِ �َ . وَ اآلبِ  یبُ بِ حَ  وَ هُ  هُ نَّ ألَ  اآلبِ  اءُ �َّ حِ أَ  نُ حْ . نَ وعَ سُ �َ   لِ ْض فَ نا �ِ بَّ حَ أَ  هللاَ   نَّ ، ألَ �حِ سِ مَ الْ  عَ مَ  یراثِ مِ ي الْ فِ  كاءَ رَ شُ 
ا، نَ وأَ   تَ نْ أَ   يَ هْ ، وَ هِ نِ طا�ا البْ عَ   حُ نَ مْ ، �َ نِ البْ لِ   ةِ یدَ دِ الشَّ   اآلبِ   ةِ �َّ حَ مَ ًرا لِ ظَ نَ ، وَ اآلبِ   نِ یْ عَ   ةُ قَ دَ حَ   وَ هُ   هُ نَّ ًدا، إِ بَ أَ   كَ لِ ى ذَ سَ نْ نَ 
 . هِ تِ لَ ائِ ي عَ فِ  نَ وْ نَّ بَ تَ مُ الْ  نُ حْ نَ 

 

أَ تُ كْ الدُّ  سِ رْ ور  سْ .  هُ رُ بْ ي.  ُس ؤَ مُ   وَ ول  وَ ونِ �جُ لِ   اتِ مَ دَ خَ   ةِ ئَ یْ هَ   سِّ  .St(و  رُ دْ نْ أَ   �سِ دِّ قِ الْ   ةِ �سَ نِ �َ   عاةِ رُ   دَ حَ أَ   �انَ یر، 

Andrews Chapel ِف مَ )  بِ ورْ فُ انْ سَ   ةِ ینَ دِ ي  �انَ مَ ا، �َ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ ال�َ وِ د    الحِ ْص إلِ لِ   دَّسِ قَ مُ الْ   تابِ كِ الْ   �َّةِ لِّ كُ لِ   �سٍ ئِ رَ   لَ وَّ أَ   ا 
)Reformation Bible College( َیُّونَ كلُّنا الهوتِ "  كَ لِ ي ذَ ا فِ مَ ، �ِ تابٍ �ِ   ةِ مائَ   نْ مِ   رِ ثَ كْ أَ   لِّفُ ؤَ مُ   وَ هْ . و  ")Everyone’s 

A Theologian(. 
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