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 طبٍعت جسد ادلسٍح بعد القٍامت
 جٌمظ أغٕحعُىط جدلمحسٌ جٌشَّج٘د

 إالَّ بسماحو ممجَّد لٍس للعني البشزٌَّت أن تزاه ىى جسٌد ادلسٍح بعد القٍامت جسُد •
عمىج    -جغذ جٌغُِّذ جدلغُخ ذؼذ جٌمُحِس، ولذ أصرخ ممجَّذًج ذفؼً جٌمُحِس، ال َُشي ذحٌؼٌن جٌرششََّس. فشؤَس جٌشَّخص جٌغَّمّحوٌ  

فؼٌن جٔٔغحْ جٌيت ضمشي، لمذ   شي، ٘ى جٔفطحح ذصًنز جٌشَّخص جٌزٌ ََ جٌؼحًِ جْوَّيحتطحؼ ئىل ػحٌٍِن؛  -وحْ ٘ى جدلغُخ أو ِالن 
ْْ َُظهش  ٘ى سغرس جٌشَّخص جٌغَّّحوٌ وجٌؼحًِ جٌػَّحين شي شُثًح ِٓ أِىس جٌشُّوح.ضٕفطخ ِٓ ِلَرً جهلل ٌطشي ِح ال َُشي، أو ضٕغٍك فال َض يف أ

ْْ ٍََغٍ ظهىَسٖ،  و٘زج  وٌزٌه ال ديىٓ جٌّطذىُُّ يف ِٕظش سودٍ وجدذ، ْوػش ِٓ شخص وجدذ.. ئر ٌٗ جٌمذسز ػًٍ رٌهرجضٗ، أو أ
 ِطٗ، أو سؤَس جدلالتىس ػٕذ جٌمّّ.وجَحش يف ظهىسجش جٌشَّخ ذؼذ لُحجخطالف جٌشَِّفغش ٌٕح عرد 

ح هبُثس َسُجً غشَد وِطغمشِّخ يف  ََظهش ذلّفحٌشَّخ  (.23-12:31ٌىلح لصَّس ضٍُّزٌ ِػّىجط )وِح َىظِّخ ٘زج جِْش، ٘ى 
َّح دذظ.  َّح  جذذوئر  ،ُأِغىص أػُٕهّح ػٓ ِؼشفطٗ، حفُّح ٘ى َطىٍَُّ ِؼهّوأوسشٍُُ، وَغأذلّح ػ ضىَّّص أهنّح غًن فحمَهٌن ػ

فحٌطمهد   (.23 ،11:31ٌىلح « )رٕ٘هُ ٌُفهّىج جٌُىُطد )جٌشَّخ( فطخ» ٕ٘حٕرغٍ أْ َطأٌَُّ ٌُذُخً ئىل رلذٖ، ذٗ جٌُىُطد ػٓ جدلغُخ أٔٗ َ
 دحظشًج ذصفطٗ يف وظغ جٌمُحِمس.  فطخ أػُٕهّح ًٌنَحٖ، جخُلرضػٕذ حلظس وغش و لٍرهّح حبعىسٖ جٌغِّشٌ غًن جدلؼٍَٓ وال ِٕظىس.

أْ َفطخ وػٍ جٔٔغحْ أو جٌظُّهىس ذٕح  ػًٍ لذسضٗ يف رٌه. وأَعًح ديىٕٗ  ٘زج حيجدجدلغُخ أْ َُظهش رجضٗ، أو و٘ىزج َغطؽُغ 
 .ػٕهُ (1)جخطفً، يف جحلحي جخُلرضوذؼذ أْ ػشفحٖ ػٕذ وغش  ورٌه حبغد ئسجدضٗ ٘ى.َغٍمٗ، 

 َّ ُِغٍمس  ظهىس جٌشَّخ ٌٍطَّالُِزوّح أ (، ديحغمً لصَّمس ضٍُّمزٌ    32-12:31َىدَّٕح )وُ٘ رلطّؼىْ يف جٌِؼٍَُّس، وجْذىجخ 
، مثَّ َٕغذد ِمٓ  لرً جٌمُحِس أْ ََظهش ذىحًِ ُ٘ثطٗ جْوىل ،ضمٍُذ جخطرحسٌ وجدذ، َىشف ُلذسز جدلغُخ جدُلمحَػّىجط، ْٔٗ 

 جٌىجىد جحملغىط دٌن َشَذ.

ذأوػش وظىح، ٌُظ وشوح وّح ظّٕىج، وٌىٓ ذٍذّٗ وػظحِٗ. ْهنُ دمٌن   ٌٍطَّالُِز يف جٌِؼٍَُّسػٓ رجضٗ  ٌمذ أػٍٓ جدلغُخ
َّخحفىج وظُّٕ ِالتىس ٌُظ ذلح جغُ ذٍذُ وػظحَ، وّح ٘ى وحتٓ أِمحِهُ  جخلالتك جٌغَّّحتَُّس ِالتىس وغًن  ىٖ سودًح، أفهّهُ أ

َّ، ٌٗ ٌٍّغُخ جدلّجَّذفحجلغذ ذحػطرحسٖ جالذٓ جدلطجغِّذ ٘ى ٘ى.  ٌمٗ جعمطؽحػس أْ    جعطؽحػس أْ َىىْ ِشتًُح وزلغىعًح، وّح أ
 . وٌىٓ غًن ِٕظىس، صرخ ِىجىدًججدلٕظىس، ٌُُ دعىسٖ حيجد

ُّ أدٌذ أٔٗ دُّٕح جؼٍهُ جيغُّ َّ جغذ جٌمُحِس فُٗ حلُ وػظحَ، وٌىٓ ٘ى ذاسجدضٗ  َؼين حلّٗ وػظحِٗ، ىْوال َظ  َُظهمش أ
َّ حيجد ظهىسٖ،  ٔفغٗ، دىت َطىجفك ِغ ؼرُؼطٕح ئىل حلظس، مثَّ حلّمًح  »فال َؼىد َُشي، ْٔٗ حيُح يف جٌغَّّح  ذال حلُ وػظحَ، ْ

 سز ػًٍ جٌظُّهىس، وُلذسز ػًٍ عذد جٌظُّهىس ِٓ حتمص ُلذ ٕ٘ح ٍ٘ (. فحدلغأٌس3:13وىسٔػىط 1« )ودًِح ال َشغحْ ٍِىىش جهلل
َّ جٌمذَِّظ ذىٌظ؛جٌؼُحْ، ٌُّحسط وجىدٖ جٌغَّّحتٍ. و٘ى ِح َمىٌٗ  جغُ جٌمُحِس شٍ ، وجغُ جٌؽَّرُؼس ػًٍ جْسض شٍ   ػٓ أ

 (.11، 11:13وىسٔػىط 1آخش. ٘زج جغُ سودحين مسحتٍ، و٘زج جغُ ضشجيب ِحدٌ أسظٍ )
                                                                            

َّ جٌشَّخ ٔفغٗ َمىي:  .ٔمىي جخطرأ، فذحشح ٌٍشَّخ ِٓ رٌهال  -1 َىدَّٕح ) «ضظهش أػّحٌٗ أهنح ذحهلل ِؼّىٌسُُمرً ئىل جٌُّٕىس ٌىٍ فَفؼً جحلك  ِٓ»ْ
َّْ جٌزٌ َفؼً أفؼحي جدلغُخ َُمرً ئىل جٌُّٕىس. فهً جدلغُخ، و٘ى جحلك ٔفغٗ، خيطرة؟!!!(31:2  . وجحلك ٕ٘ح ٘ى جدلغُخ. أٌ أ

 جٌمح٘شز ِٓوجخلحدِحش  جخُلذَّجَِٓ ّىػس رل
 جٌَّٕؽشوْأٔرح ِمحس ذىجدٌ  جٌمذَِّظَش ذذزلحظشز 

 3112َِحَى عٕس  31جٌغَّرص 
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تُ ِٓ جدلىش، وِىجصفحضٗ ججلذَذز غًن جدلٕظىسز وال جدلٍّىعس، أخعغ جغذٖ ٌٍشؤَح وجٌٍَّّظ، ٌطصًن حدلغُخ وذحجلغذ جٌمحف
جٌزَٓ أسجُ٘ أَعًح ٔفغٗ دُمًح  » حدلس حبمُمس جٌمُحِس ذحجلغذ وصذلهح.ٌذي جٌطَّالُِز وذحٌطَّحيل ٌذي جٌىُٕغس، جخلّّز جحلمُمَُّس وجٌصَّ

ئرًج؛ وحْ الذذ . (2:1أػّحي « )أسذؼٌن َىًِح وَطىٍَُّ ػٓ جِْىس جدلخطصَّس مبٍىىش جهلل ذّّجٌ٘ن وػًنز، ذؼذِح ضأمل و٘ى َظهش ذلُ
َّ ذصمٍُرٗ    ٌٍشَّخ أْ َُغٍُِّ عّش لُحِطٗ جدلمذَّعس ٌطالُِزٖ، ئر أظهش رجضٗ ذلُ جبغذٖ جدلّجَّذ ججلذَذ، وجعطؼٍٓ جشجدٗ، ٌُإِٕمىج أ

 جذٓ جهلل. ُأظهشش جحلُحز، ومبىضٗ وحٔص جٌمُحِس، ووحْ جعطؼالْ

ودُّٕح أحل ػٍُهُ أْ جيّغىٖ وَٕظشوج َذَٗ ججملشودَطٌن ولذُِٗ ججملشودَطٌن، وحْ ٌُإوِّذ ذلُ ِىضٗ وصٍرٗ جٌزٌ جحصٖ ِمٓ  
أجً جٌرششََّس جٌيت فُٗ، جٌيت أخز٘ح ٌٕفغٗ ٌُصٕغ فُهح وذلح وجىدًج جذَذًج لحتًّح ِٓ جِْىجش ذىجعؽس ِىضٗ هبح، ولُحِطمٗ هبمح.   

 س ذلح ِح ٌٍّغُخ ِٓ ِىش عحذك، ولُحِس دحظشز، ووجىد مسحتٍ دجتُ.فصحسش جٌرششََّ

َّ ججلغذ جٌزٌ لحَ مل َؼذ َغطّذ دُحضٗ ِٓ ػٕحصش جحلُحز ػًٍ جْسض ذً ِٓ فىق،  فّغُخ جٌمُحِس ٘ى ِغُخ جٌصٍَُّد. ْ
(. 3::3َىدَّٕمح  « )يف رجضمٗ وّح أْ جِخ ٌٗ دُحز يف رجضٗ، وزٌه أػؽً جالذٓ أْ ضىىْ ٌٗ دُحز »ِٓ جحلُحز جٌيت ٌٗ خحصس 

 .هحفصحسش ػالِحش جدلىش ومسحضٗ، شهحدز ٌٍّىش جٌزٌ جحصٖ وجٌمُحِس جٌيت لحِ

فهمى  وئر وجذ أٔٗ ال َضجي ذؼعهُ َشه يف أِش وجىدٖ جٌشَّخصٍ وُغىع، ؼٍد ؼؼحًِح وأوً لذَّجِهُ وّح َأوٍىْ. 
ىٕٗ أْ َأوً ذصفس جعطػٕحتَُّس ٌىٍ َإِٕىج أٔٗ ٘ى ٘مى.  ديجٌزٌ وحْ لرً جٌمُحِس،  ٌُىىْ ِىجىدًج جبغذَُٖؼٍٓ دعىسٖ  دُّٕح

 .وٌىٓ يف جٌغَّّح  أٌ ذىجىدٖ جٌشُّودحين يف جٌمُحِس، ال َأوً وال َششخ

َّ شهحدز غحَس يف جْمهَُّس،  ٍ، ٘(11:11أػّحي )« ؼٗ ذؼذ لُحِطٗ ِٓ جِْىجشحنٓ جٌزَٓ أوٍٕح وششذٕح ِ»جٌطَّالُِز يف لىي  ئ
فهٕح حتمُك ٌٍمُحِس وّح ٔإِٓ هبح، أهنمح لُحِمس    .س ٌطىغُك لُحِس جدلغُخ ِٓ ذٌن جِْىجش جبغذٖ ٘ى ٘ىغَُّئر ضؼؽٍ جٌمٕحػس جحل

شخ، ممَّح َٕؼىظ ػٍمً دمُممس   ّغ وجْوً وجٌشُّس، ولُحِس ِٕظىسز وزلغىعس ػًٍ ِغطىي جٌَّٕظش وجٌغَّدمُمَُّس وٌُغص خُحٌَُّ
َ ػًٍ ِغطىي جخلّّز جدلمذَّعس. ٘زٖ ٍ٘ جٌمُحِس جٌيت سآ٘ح وأدغهح وذحشمش  شخ جٌذَّجْعشجس جدلمذَّعس ِٓ جهس أوً ججلغذ وُش

ُّ وٕ٘ح يف عّش جٔفخحسعطَُّح ٔأومً جغمذٖ جحلمُممٍ،     ذؼذ لُحِطٗ جدلمذَّعس. جٌطَّالُِز آوٌٍن وشحسذٌن ِؼٗ وجىد٘ح جحلغٍ و
 ؤششخ دِٗ جٌىشمي، وٌىٓ يف عّش ال َُؼرَّش ػٕٗ.

َّ ظهىسٖ دًُح ذؼذ جِالَ  وجٌصٍَُّد وجدلىش، وحْ ضػرُطًح ٌٍمُحِس ولىَّهتح ورلذ٘ح، وئظهحسًج ٌُغٍؽحٔٗ ػًٍ ئلحِس ٔفغٗ ِمٓ  ئ
ْْ أظؼهح ويل ُعٍؽحْ أْ آخز٘ح أَعًح»جدلىش دغد لىٌٗ  (. وذحٌطَّحيل ُعٍؽحٔٗ ػًٍ جٔلحِس ِمٓ  11:11)َىدَّٕح « يل ُعٍؽحْ أ

جٌزٌ »جٌمُحِس. ذً وضىظُذًح ٌٕىع ججلغذ جٌزٌ عٍٕرظ ِػٍٗ يف جٌمُحِس جِْىجش ذحٌِّٕغرس ٌٍزَٓ َإِٕىْ ذٗ وَشلذوْ ػًٍ سجح  
 (.31:2)فٍُيب « عُغُِّش شىً جغذ ضىجظؼٕح ٌُىىْ ػًٍ صىسز جغذ رلذٖ

ِّ دلحتمٗ ِٓ فُ جٌشَّخ جٌمحتُ ِٓ جدلمىش. وهبمزج    ٌمذ جعطٍُ جٌطَّالُِز ػمُذز جٌمُحِس ػًٍ جٌىجلغ جدلٕظىس، ذً وجدلششوح ذى
وجٌرشحسز ذحْخرحس جٌغَّحسز ذحٌِّٕغرس ٌٍطَّالُِز خّّز دَُّس وٌُظ رلشَّد ضؼٍُُ أو ِرحدب ِىطغرس ذحٌفىش. فزجلىج جٌمُحِس صحس جٔجنًُ 

 لرً أْ َُرشِّشوج هبح. وأدسوىج ِحَُّ٘س ٍِىىش جهلل ذأفشجدٗ، لرً أْ َُغٍِّّىٖ ٌّخشَٓ.

حِس ذؼذ جٌمُحِس، فحدلغُخ ٕ٘ح َظهش وّغُخ جٌغَّّح  وٌُظ ِالِخ وجظذس دلؼىن ودمُمس جغذ جٌمُٔأخز  ،وٕ٘ح وْوي ِشَّز
َُ٘ جدلغُخِغُخ جْسض ذؼذ، دىت وٌى وحْ ػًٍ جْسض  ُّ ذسوىْ ِؼىن جٌمُحِس ودمُمطهح جدلٍّىعمس  أْ جيؼٍهُ َُ ،. فىحْ و

ْْ صخَّ ٘زج جٌَمىي.   ئ

َّ جغُ  َُغّغ ذحْرْ، و٘ى ال َؼّمً ذمحٌؼٌن وال    حٌؼٌن، والجٌمُحِس جغُ ال َُشي ذوجدلهُ جٌزٌ ٍَضَ أْ ٔؼشفٗ، ٘ى أ
ذحٌطَّخحؼد جٌفىشٌ دوْ والَ، دُع جٌفىش ِىشمىف   ،، وٌىٓ َطفحُ٘ جٔٔغحْ ِغ جٔٔغحْ وِغ جدلغُخ يف جٌمُحِسذحْرْ

ُُْرْ. ،ٌٍفىش، و٘ى ألىي وأصذق ِٓ جٌىالَ ذحٌفُ  وجٌغَّّحع ذح
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 هاجسد ادلسٍح بعد القٍامت، ميأل الكنٍست كلَّ •
أٔمح ٘مى   »ض دذَػٗ ذحْوػش فمحي: مثَّ سوَّ .(::11َىدَّٕح ) «ُخبز احلٍاةأٔح ٘ى »لحي ذلُ: و رجش ِشَّز، جٌشَّخ ججلّىعخحؼد + 

ٌَّٕحصي ِٓ جٌغَّّح  اخُلبز احلً َِّش جٌُهىد ولحٌىج: و (.::31َىدَّٕح ) «ج أٌُظ ٘زج ٘ى َغىع ذٓ َىعف، جٌزٌ حنٓ ػمحسفىْ  ’ٕ٘ح ضز
ِّٗ؟ فىُف َمىي ٘ جخُلرض جٌمزٌ أٔمح   »ذمىٌٗ:  ذحْوػش ذً صجد جِْش ضشوُضًج ،د جٌشَّخفٍُ َطشدَّ ‘زج ئين ٔضٌص ِٓ جٌغَّّح ؟ذأذُٗ وأ

د جٌمشَّخ  ومل َطشدَّ ‘.وُف َمذس ٘زج أْ َؼؽُٕح جغذٖ ٌٕأوً؟’. وٕ٘ح خحصُ جٌُهىد ذؼعهُ ذؼعًح لحتٌٍن: «ىى جسديأػؽٍ 
ُ  ئْ»ذً لشَّس ذىً وظىح، و٘ى َطىٍَُّ ػٓ جغذٖ فمحي:  ...  مل ضأوٍىج جغذ جذٓ جٔٔغحْ وضششذىج دِٗ، فٍُظ ٌىُ دُحز فمُى

وٕ٘ح وحٔمص  (. :3-::32 َىدَّٕمح « ). ِٓ َأوً جغذٌ وَششخ دٍِ، َػرص يفَّ وأٔح فُٗجسدي مأكٌل حق، ودمً مشزٌب حق
 الَ صؼد. ِٓ َمذس أْ َغّؼٗ؟ش جٌىػًنوْ ِٓ جٌزَٓ َطرؼىٔٗ. ودىت جٌطَّالُِز أٔفغهُ لحٌىج ٘زج جٌىجٌصَّذِس جْشذ، دُع ضزَّ

 جدلغُخ ٍَمخُّ وٕ٘ح  .(::3:َىدَّٕح !« )فاْ سأَطُ جذٓ جٔٔغحْ صحػذًج ئىل دُع وحْ أوَّاًلأ٘زج َُؼػشوُ؟ »فمحي جٌشَّخ ٌٍطَّالُِز: 
َؼىدوج ديشىْ ِؼٗ. وٕ٘ح سجغ وػًنوْ ِٓ ضالُِزٖ ئىل جٌىسج ، ومل  ػًٍ جٌؼمً جٌرششٌ أالَّ َهرػ ذحٔذلَُّحش ئىل ِغطىي جٌطُّشجخ.

َمحسخُّ ئىل ِمٓ   ’فأجحذٗ مسؼحْ ذؽشط: ‘ أٌؼَّىُ أٔطُ أَعًح ضشَذوْ أْ متعىج؟’ومل َهُ َغىع رٌه. ذً لحي ٌالغين ػشش: 
 ‘«.ٔز٘د؟ والَ جحلُحز جْذذََّس ػٕذن

ٌزٌه أضرمغ  حش. ٌىٍ جيزخ أفىحسُ٘ ذؼُذًج ػٓ ججلغذََّ فزٌه َطىٍَُّ ػٓ صؼىد جذٓ جٔٔغحْ ئىل جٌغَّّح ، دٌن فحٌشَّخ
َّح ججلغذ فال َفُذ شُثًح»جٌشَّخ والِس يف جَِس جٌغَّحذمس ِرحششز ذمىٌٗ:  ويف رٌه َمىي  (.::2:َىدَّٕح ) «جٌشُّوح ٘ى جٌزٌ حيٍُ أ

 :َ(222-231عىيل )أغٕحعُىط جٌشَّجٌرحذح 
َّ ججلغذ جٌزٌ َزوشٖ ٘ى مسحتٍ، ِٓ فىق، وأٔٗ ؼؼحَ سودحين َُؼؽمً ػٍمً   ] ِٓ ٕ٘ح َغطؽُؼىْ أْ َفهّىج أ

 َّ  .(3)[(::2:َىدَّٕح ) «جٌىالَ جٌزٌ لٍطٗ ٌىُ، ٘ى سوح ودُحز»َذَٗ، ْ

َّ ججلغذ وجٌذََّ يف جٔفخحسعطَُّح، مهح جغذٖ  ووجظٌخ جحلمُمٍ، ودِٗ جحلمُمٍ، ٕ٘ح ِٓ والَ جٌمذَِّظ أغٕحعُىط جٌشَّعىيل، أ
 ديٕذحْ جٔٔغحْ جٔطمحاًل سودًُح، وَهرحْ جٔٔغحْ لىَّز جٌمُحِس جٌؼطُذز.

 :(111َ-113)وًنٌُّظ جٌىرًن و٘زج ٘ى ٔفظ ِح َمىٌٗ جٌمذَِّظ 
ججلغذ حبذ رجضٗ ذؽرُؼطٗ جخلحصس ال َٕفغ شُثًح ِٓ جهس جٌطَّمذَظ، وئدُح  جٌزَٓ َطٕحوٌىْ ِٕٗ. وٌىٓ ئرج جػطّّٔح ]

 َّ ُ٘ىً جٌىٍّس )جٌٍُّىغىط( فإٔح ٔذسن أٔٗ لحدس أْ ديٕخ جٌمذجعس وجحلُحز، ٌُظ ِٓ رجضٗ، ذً  -ججلغذ ٘ى  -وإِٓح أ
  (.12:12َىدَّٕح ضفغًن ئجنًُ ) [ذغرد جٌٍُّىغىط جدلطَّذذ ذٗ

َغمىع   أخذوفُّح ُ٘ َأوٍىْ، »ويف ٌٍُس جٌفصخ، فحجأُ٘ ذٕفظ جِْش ػٓ جغذٖ جدلمذَّط، فُمىي جٌمذَِّظ ِىت جٌرشًن: 
جشمشذىج  . وأخز جٌىأط وشىش وأػؽحُ٘ لحتاًل: خذوا ُكلىا ىذا ىى جسديجٌطَّالُِز، ولحي:  وأعطى وكسز وباركجخُلرض، 

 َّ  .(21-:3::3)ِىت  «جٌزٌ ٌٍؼهذ ججلذَذ، جٌزٌ َُغفه ِٓ أجً وػًنَٓ دلغفشز جخلؽحَح مًىذا ىى دِٕهح وٍُّىُ، ْ

 َأوٍينّٓ وّح أسعٍين جِخ، وأٔح دٍ ذحِخ، ف»٘زج ٘ى ججلغذ جدلمذَّط جٌزٌ ٌٍّغُخ ٔفغٗ، وجٌزٌ لحي ػٕٗ ػالُٔس: 
ِّ٘زج ٘ى ججلغذ جدلمذَّط جٌزٌ ديٓ جٌىُٕغس . (::32َىدَّٕح ) «فهى حيُح يب ِّ صِحْ. ٘زج  وَّهح، يف أ ِّ ِىحْ ويف أ ُلذَّجط يف و

َّ ٘زج ٘ى أؤِٓ وأػطشف ئىل جٌََّٕف”ػًٍ َذَٗ وَمىي:  ٘ى ججلغذ جدلمذَّط جٌزٌ حيٍّٗ جٌىح٘ٓ جٌمزٌ   ججلغذ جحملٍُظ جْخًن، أ
وجٌذز جٌٔٗ جٌمذَِّغس ِشمي، وجؼٍٗ وجدذًج ِغ ال٘ىضٗ ذغًن جخمطالغ وال   ٍِىطٕح وِّٕح، َغىع جدلغُخ ِٓ عُِّذضٕحٕح أخزٖ سذُّ

َّ ٘زج ٘ى ذححلمُمس آٌِن جِطضجؼ وال ضغًُن، وأعٍّٗ ػَّٕح  “.... ػًٍ خشرس جٌصٍَُّد ... ذححلمُمس أؤِٓ أ
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 سنكىن مثلو، ألننا سنزاه كما ىى معين أننا •
أَهح جْدرح ، جِْ حنٓ »َرمً أْ ٔؼشف ِحرج َؼين لىي جٌشَّعىي َىدَّٕح:  ذؼذ أْ ػشظُص ٌؽرُؼس جغذ جدلغُخ ذؼذ جٌمُحِس،

 (.3:2َىدٕح 1) «، ْٕٔح عٕشجٖ وّح ٘ىٔىىْ ِػٍٗأوالد جهلل، ومل َُظهش ذؼذ ِحرج عٕىىْ. وٌىٓ ٔؼٍُ أٔٗ ئرج ُأظهش 

عٕىىْ ِػٍٗ، ال ػًٍ ِغطىي جٌُّٕىس أو ججملذ أو جٌّّ، دحشح، وٌىٓ ػًٍ ِغطىي جحملرَّمس  «. ؟إٔٔح عٕىىْ ِػٍٗ»فّح ِؼىن 
وحنٓ مجُؼًح ٔحظشَٓ رلذ جٌشَّخ ذىجٗ ِىشىف وّح يف ِشآز، »س جٌيت ِٕذهح ٌٕح. وذلزج عٕشجٖ وّح ٘ى، ْٕٔح عٕىىْ ِػٍٗ جٌرٕىََّ
َّح حنٓ فأػعح  11:2وىسٔػىط 3« )جٌشَّخ جٌشُّوحش ئىل ضٍه جٌصُّىسز ػُٕهح، ِٓ رلذ ئىل رلذ وّح ِٓ ٔطغَُّ (. فهى سأط ججلغذ، أ

 ٘زج ججلغذ جٌغِّشٌ.

«ْْ َّص فُٕح، وزلرَّٕح ذؼعًح، فحهلل َػُرذؼُع أددَّ جهلل مل َٕظشٖ أدذ لػ، ئ َّ 13:1َىدٕح 1« )ٍص فُٕحطٗ لذ ضى  (. ْٔٗ ؼحدلمح أ
َّ جهلل فحتك ػًٍ  جتُس أْ ضؼشفٗجهلل لحتُ يف ؼرُؼطٗ، فٍُظ ٌٍؼٌن جٌشَّ أو ضشجٖ. وجٌمصذ ٕ٘ح ٘ى جٌشؤَس جٌشُّودَُّس، أو جدلؼشفس جٌشُّودَُّس، ْ

َّ جٔٔغحْ ال َشجين وَؼُش(. »:::1ضُّىغحوط 1« )ِٓ جٌَّٕحط، وال َمذس أْ َشجٖ جٌزٌ مل َشٖ أدٌذ»ِغطىي جٌرشش  خشوؼ « )ْ
31:22ْْ و٘ىزج ِٓ ؼرُؼس لذ دصٍٕح ػًٍ أُ٘ مثشز ِٓ مثحس ؼرُؼطٗ وٍ٘ جحملرَّس، ٕح ذؼعًح، فهزج ِؼٕحٖ إٔٔح ذؼُع أددَّ (. وٌىٓ ئ

ْْ جهلل ٔذسن جهلل طٕح فُٗ ويف ٕح جهلل، صحسش ؼرُؼطٗ دحٌس فُٕح، وغرىهتح فُٕح ِٓ غرىش زلرَّأدررٕح جهلل وأدرَّ وإٔٔح لذ أصرذٕح يف جهلل. فا
ص فُٕح ص فُٗ. وهبزج ٔؼشف أٔٗ َػُرِٓ حيفظ وصحَحٖ َػُر»إٔٔح يف جهلل غحذطىْ. س ػحٍِس فُٕح، فهزج ِؼٕحٖ . فؽحدلح زلرَّس جهلل دَُّأدرحتٕح

 (.31:2َىدٕح 1« )ِٓ جٌشُّوح جٌزٌ أػؽحٔح

ِّ ذٕىسن ٔشي »رُٗ. فهٍ سؤَس سودَُّس. وِٓ َؼشف جحلك َىىْ لذ جِطٍىٗ رُٗ َشي جٌشَّشٍ ، فحٌشَّ ئْ وحْ لذ شحهبٕح يف و
 عٕىىْ ششوح  رلذٖ.(، ْٕٔح :2:2ِضِىس « )ٔىسًج

« شفصوّح ُػ ذؼط جدلؼشفس، ٌىٓ دُٕثز عأػشُف فإٔح ٕٔظش جِْ يف ِشآز يف ٌغض، ٌىٓ دُٕثز وجهًح ٌىجٗ. جِْ أػشُف»
، وّمح حنمٓ جِْ أوالد جهلل   ٕٔظشٖ وّح ٘ى يف ؼرُؼطٗ، ال يف صىسز، وٌىٓ يف رجضٗ ويف وحًِ رلمذٖ (. 13:12وىسٔػىط 1)

َّودحصٌٍن ػًٍ ؼرُؼس دَُّىسز، ذححلمُمس وٌُظ ذحٌصُّ ُِ س، وٌىٓ ػًٍ أعحط أ شَٕح خفً، وٌىَّٕٗ ٘ى عمُُ رلذٖ ال ٔشجٖ جِْ، ْٔٗ 
، ْٔه أدررطين لرً ٌُٕظشوج رلذٌ جٌزٌ أػؽُطينأْ ٘إال  جٌزَٓ أػؽُطين َىىٔىْ ِؼٍ دُع أوىْ أٔح  أَهح جِخ أسَُذ» رلَذٖ

 (.31:12َىدَّٕح « )ئٔشح  جٌؼحمل

، فصشٔح ششوح  دُمحز جذَمذز   عٕىىْ ِػٍٗ، ْٕٔح لذ أخزٔح ِٕٗ جخلٍُمس ججلذَذز ذحٌمُحِس ِٓ جِْىجشِىت ُأظهش جدلغُخ 
 ٕح ججلذَذ جدلخٍىق ػًٍ صىسز جهلل يف جٌّّ ولذجعس جحلك.س. ٘زج ٘ى ئٔغحُٔأذذََّ

هبح جذٕٗ جٌىدُذ، وصحس ٘مى فُٕمح    ح صحسش فُٕح زلرَّس جهلل جِخ جٌيت أددَّ. ْٔٗ دلَّعٕشجٖ وّح ٘ى، أٌ عٕشجٖ وّح ٘ى فُٕح
 ،شٔح جهلل َىَ ُظهىس جالذٓظِه(، فّحرج ذمً دىت ال ٔىىْ ِػٍٗ؟ حنٓ ِػٍٗ ِٓ جِْ، وٌىٓ ع12َُُىدَّٕح س )فحػَُّدغد صالضٗ جٌشَّ

 َغٌن وذال ٌىَ يف جحملرَّس.ػٕذِح ٔمف أِحِٗ ومذِّ ،ػًٍ دمُمس خٍمطٕح ججلذَذز

ْْ َّ ٔغٍه جِْ مبح ٍَُمك هبمزج    وحْ سجحؤٔح إٔٔح عٕىىْ َىًِح فا ِػً جٌشَّخ ؤشجٖ وّح ٘ى، فىُ َىىْ ٘زج دجفؼًح ٌٕح ْ
ْْ  َغٌن.ؼهحسًج فمػ، وٌىٓ أْ ٔىىْ لذِّحنفظ أٔفغٕح أ جٌىظغ جٌزٌ عٕىىٔٗ؟ ال أ

ِّ ُٗ، ؤؼمُش  ٔح دطًّح، ْٕٔح حنُح ف. وذظهىسٖ َىىْ ظهىُسشٍ  ٕ٘ح ٔشجٖ وّح ٘ى، أٌ ػًٍ دمُمطٗ جٌيت شحهبٕح فُهح يف و
َّدحظشٔح وِغطمرٍٕح أَعًح. فحعطؼالٔٗ َشًّ جعطؼالٕٔح أَعًح ذحٌعَّشوسز ٖ ومحْ  ٕح، وصمؼىدَ ٗ لُحُِطٕح، ولُحَِطٗ وحْ ِىُضِىَض ، ْ

 ٖ دطًّح َشًّ ظهىسٔح، وحنُح يف رلذ ظهىسٖ، ٌزٌه عٕىىْ ِػٍٗ.ٕح، فأصرخ ظهىُسٗ يف جٌغَّّح  وحْ جٍىُعٔح، وجٍىَعصؼىُد

ُّ ججملذ يف وُٕغطٗ ِٓ جِْ وئىل آذحد جٌذُّ٘ىس وٍهح. آٌِن.٘زج جٌزٌ ٌٗ   و


