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 )حمبفظخ عى٘بج( جشجبإَجبسشَُّخ 
 طالح سفغ خبىس ػشَُّخ

  -وُٕغخ 
 5115َعجزّرب عٕخ  5اٌغَّجذ 

 (12:91لوقب ) أًفسكن اقتٌوابصربكن 

 ة الصَّرب يف املسيحيَّةهبهيَّ
 اٌظَّرب ٘ى يف املغُخ.  •
 واٌظَّرب ِشرجظ دائًّب ثبإلديبْ واحملجَّخ. •
 اٌشَّجبء. مخ واٌفشح وثبٌثِّ واٌظَّرب ِظذىة •

 اَِبد اِرُخ: ذٗو٘ى ِب رىضِّ
ًَ». َمىي اٌشَّعىي ثىٌظ: اٌظَّرب ٘ى املغُخ ٔفغٗ • سجبئىُ،  حمجَّزىُ، وطرَب إديبٔىُ، ورؼَت ِززوِّشَٓ ثال أمغبع، ػّ

َّ .(11:1رغبٌىُٔىٍ 1) «ٕب َغىع املغُخسثَّ جبء وثُٕخ اٌشَّ .ؼتوثُٕخ احملجَّخ ٌٍّغُخ، ٍ٘ اٌزَّ ثُٕخ اإلديبْ ثبملغُخ، ٘ى اٌؼًّ. أٌ أ
َّ اٌظَّرب يف املغُذَُّخ طرٌب اٌشَّة َهذٌ لٍىثىُ إىل حمجَّخ اهلل وإىل »َمىي اٌشَّعىي ثىٌظ:  .يف املغُخ يف املغُخ ٘ى اٌظَّرب. أٌ أ

أٔب َىدَّٕب أخىوُ وششَىىُ يف اٌضُِّمخ ويف ٍِىىد َغىع املغُخ »ؤمشأ يف عفش اٌشؤَب:  .(55:1ُٔىٍ رغبٌى5) «طرب املغُخ
 .(1:1سؤَب ) «وطربٖ

 وَمىي اٌمذَِّظ أٔجب ِمبس اٌىجري:
[ ُ  [... اٌشة اٌزٌ أدت جٕظ اٌجشش ٌىىهنُ طىسرٗ اخلبطخ ... رأمل ألجٍهُ وطرب ػًٍ األمل ٌىٍ خيٍظهه

  (.5:11ػظخ )

َّ اِزذبْ إديبٔىُ، َٕشئ طربًا»َمىي َؼمىة اٌشَّعىي:  .واٌظَّرب ِشثىط دائًّب ثبإلديبْ واحملجَّخ•   .(1:1َؼمىة ) «ػبملني أ
ِزّثٍني »وَمىي أَضًب:  . واٌزَّمىي ٍ٘ اإلديبْ.(1:1ثغشط 5) «يف اٌظَّرب رمىي»ِب َمىٌٗ اٌمذَِّظ ثغشط اٌشَّعىي: ٔفظ و٘ى 

 .(15:1ػربأُِّني ) «َشثىْ املىاػُذ ثبٌزَٓ ثبإلديبْ واألٔبح
ِّ شٍء»وَمىي:  ِّ َىَ ؤمىي:  .(31:11وىسٔثىط 1) «احملجَّخ رظرب ػًٍ و أعٍت إٌُىُ أٔهب  »ؤُظٍٍِّ يف طالح ثبوش و

ِّ رىاضغ ووداػخ، وثغىي أٔبح، حمزٍّني ثؼضىُ ثؼضهبً  رغٍىىااألعري يف اٌشَّة، أْ  يف  وّب حيك ٌٍذَّػىح اٌيت ُدػُزُ هبب، ثى
 .(5، 1:1أفغظ ) «احملجَّخ

 ؤمشأ ِٓ عَُش اٌشُّهذاء:
 .(1)[ِٓ ال َؼجت ٌٕجً أخالق اٌشُّهذاء وطربُ٘ وحمجزهُ ٌٍشَّة]

 .(5:5رُغظ ) «أْ َىىْ اٌشُُّىر طبدني روٌ ولبس، ِزؼمٍِّني، أطذبء يف اإلديبْ واحملجَّخ واٌظَّرب»: اٌشَّعىي ثىٌظ َمىيو
َّب أٔذ َب» وَمىي أَضًب: . وَمىي أَضًب: (11:1رُّىثبوط 1) «مىي واإلديبْ واحملجَّخ واٌظَّرب واٌىداػخإٔغبْ اهلل ... ارجغ اٌرب واٌزَّ أ

َّب أٔذ، فمذ رجؼذ رؼٍٍُّ وعرييت ولظذٌ وإديبين وأٔبيت وحمجَّ» أٔب »وَمىي عفش اٌشؤَب:  .(11:1رُّىثبوط 5) «يت وطربٌوأ
 .(11:5سؤَب ) «وطربنػبسف أػّبٌه وحمجزه وخذِزه وإديبٔه 

ِّ لىَّح حبغت ». ٌزٌه َمىي: (5:5سوُِخ ) ، واٌشَّجبء ال َُخضٌاٌشَّجبءمخ واٌفشح وثبٌثِّ واٌظَّرب ِشرجظ دائًّب • ِزمىَِّٓ ثى
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ِّ طرب وعىي أٔبح ثفشح ُِّٔني ) «ال رغشدىا ثمزىُ اٌيت هلب جمبصاح ػظُّخ»وَمىي:  .(11:1وىٌىعٍ ) «لذسح جمذٖ، ٌى  .(15:11 ػهربا
َّب مثش اٌشُّوح فهى: حمجَّخ، فشح، عالَ، عىي أٔبح ...»وَمىي أَضًب:  َّ  .(55:5غالعُخ ) «وأ  وهبزٖ املٕبعجخ، َٕجغٍ أْ ٔؼهشف أ

ِّ»اٌشَّعىي ثىٌظ لذ خلض مثبس اٌشُّوح اٌُمُذط يف لىٌٗ:  َّ مثش اٌشُّوح ٘ى يف و  .(1:5أفغظ ) «طالح وثش ودك أل

   ، وقريي جمبهذة اخلطيئةيقبتقريي اآلالم والضِّالصَّرب دائوًب هو 
«ُّ  «ّىْ ػبٍِني اخلري فزظربوْ، فهزا فضً ػٕذ اهللّىْ خمغئني فزظربوْ. ثً إْ وٕزُ رزأٌَّجمذ ٘ى، إْ وٕزُ رٍَغ ألٔٗ أ

 .(51:5ثغشط 1)
 .(15:11ػربأُِّني ) «بٌفخ، اٌيت فُهب ثؼذِب أٔشمت، طربمت ػًٍ جمب٘ذح آالَ وثريحرزوشوا األَبَ اٌغَّ»

 .(51:1وىسٔثىط 1) «اسوضىا ٌىٍ رٕبٌىا»وَمىي: 
ألٔه دفظذ وٍّخ طربٌ، أٔب أَضًب عأدفظه يف عبػخ اٌزجشثخ اٌؼزُذح أْ رأيت ػًٍ اٌؼبمل، ٌزجشة اٌغَّبوٕني ػٍهً  »
 .(11:1سؤَب ) «األسع
َّإر ٌٕب عذبثخ ِٓ اٌشُّ» رب يف ثمً، واخلغُئخ احملُغخ ثٕب ثغهىٌخ، وٌٕذبضش ثبٌظَّه  هىد، ِمذاس ٘زٖ حمُغخ ثٕب، ٌٕغشح و

ِّ شوس املىضىع أِبِٗ، ادزًّ اٌظَّهٍُت  ٍٗ َغىع، اٌزٌ ِٓ أجً اٌغُّاجلهبد املىضىع أِبِٕب، ٔبظشَٓ إىل سئُظ اإلديبْ وِى
٘زٖ، ٌئالَّ رىٍىا وختهىسوا   . فزفىشوا يف اٌزٌ ادزًّ ِٓ اخلغبح ِمبوِخ ٌٕفغٗ ِثًِغزهًُٕب ثبخلضٌ، فجٍظ يف ديني ػشػ اهلل

 .(1 -1:15ػربأُِّني ) «يف ٔفىعىُ
«ِّ  .(1:1وىسٔثىط 5) «ظهش أٔفغٕب وخذاَ اهلل يف طرب وثري، يف شذائذ، يف ضشوساد، يف ضُمبدشٍء، ُٔ يف و
«ِّ  «ُمبد اٌهيت تزٍّىهنهب  وٕبئظ اهلل، ِٓ أجً طربوُ وإديبٔىُ يف مجُغ اضهغهبدارىُ، واٌضِّه   ٔفزخش ثىُ يف و

 .(15:1رغبٌىُٔىٍ 5)
َّ اٌشَّة وثري اٌشَّمحخ وسؤوف٘ب حنٓ ٔغىة اٌظَّ»  .(11:5َؼمىة ) «بثشَٓ. لذ مسؼزُ ثظرب أَىة وسأَزُ ػبلجخ اٌشَّة، أل

 الصَّرب وخالص اإلًسبى لقذ ربط السيِّذ املسيح بني
 .(51:11ِىت ) «ِبرا َٕزفغ اإلٔغبْ ٌى سثخ اٌؼبمل وَّٗ، وخغش ٔفغٗ؟»َمىي اٌغُِّذ املغُخ: 

ِّ ِب يف اٌؼبمل. وسحبهب َىىْ ثبٌظَّرب   .(11:51ٌىلب ) «ثظربوُ الزٕىا أٔفغىُ»فشثخ إٌَّفظ أغًٍ ِٓ و
 .(55:11ِىت ) «اٌزٌ َظرب إىل املٕزهً، فهزا خيٍُض»
َّب اٌظَّرب فٍُُىٓ ٌٗ ػًّ ربَ، ٌىٍ رىىٔىا ربِني ووبٍِني، غري ٔبلظني يف شٍء»  .(1:1َؼمىة ) «وأ
 .(15:5رُّىثبوط 5) «إْ وَّٕب ٔظرب، فغٍّٕه أَضًب ِؼٗ»
ِّ شٍء ألجً املخزبسَٓ، ٌىٍ حيظٍىا ُ٘ أَضًب ػًٍ اخلالص اٌزٌ يف املغُخ َغىع، ِغ » ألجً رٌه، أٔب أطرب ػًٍ و

 .(11:5رُّىثبوط 5) «جمذ أثذٌ
 .(11:11أُِّني ػرب) «ألٔىُ تزبجىْ إىل اٌظَّرب، دىت إرا طٕؼزُ ِشُئخ اهلل، رٕبٌىْ املىػذ»
 .(15:1ثغشط 5) «ادغجىا أٔبح سثِّٕب، خالطًب»
 .(55:11ِىت ) «اٌزٌ َظرب إىل املٕزهً فزٌه خيٍض»

 ويف اخلتبم يكوى الصَّرب تبجًب على رؤوس امُلخلَّصني
 .(11:11سؤَب ) «ٕ٘ب طرب اٌمذَِّغني وإديبهنُ»
 .(15:11سؤَب ) «َغىع ٕ٘ب طرب اٌمذَِّغني، ٕ٘ب اٌزَٓ حيفظىْ وطبَب اهلل وإديبْ»
 


