
ر�س�ال�ة� ب�ول�س� \لر�س�ول� إ�ل�ى أ�ه
ل� أ�ف�س�س�

�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

 ب�ول�س�، ر�س�ول� ي�س�!!وع� \ل
م�س�!!يح� ب�م�ش�!!يئ�ة� \�لل!!ه�، إ�ل�!!ى1 
 \ل
ق�د2يس�ين� \ل�ذ�ين� ف�!!ي أ�ف�س�!!س�، و�\ل
م�!!ؤ
م�ن�ين� ف�!!ي \ل
م�س�!!يح�

�م8 م�!!ن� \�لل!!ه� أ�ب�ين�!!ا و�\ل!!ر�ب2 ي�س�!!وع�2ي�س�وع�.   ن�ع
م�ة8 ل�ك�م
 و�س�ل
 م�ب�ار�ك8 \لله� أ�ب�و ر�ب2ن�ا ي�س�وع� \ل
م�س�يح�، \ل�ذ�ي ب�ار�ك�ن�!!ا3\ل
م�س�يح�. 

 ك�م�!!ا4ب�ك�ل2 ب�ر�ك�!!ةE ر�وح�ي�!!ةE ف�!!ي \لس�!!م�او�ي�ات� ف�!!ي \ل
م�س�!!يح�، 
Eم
� ل�!!و  \خ
ت�ار�ن�ا ف�يه� ق�ب
ل� ت�أ
س�يس� \ل
ع�ال�م�، ل�ن�ك�ون� ق�د2يس�ين� و�ب�ل

 إ�ذ
 س�ب�ق� ف�ع�ي�ن�ن�ا ل�لت�ب�ن2ي ب�ي�س�وع� \ل
م�س�يح�5ق�د�ام�ه� ف�ي \ل
م�ح�ب�ة�، 
 ل�م�!!د
ح� م�ج
!!د� ن�ع
م�ت�!!ه� \ل�ت�!!ي6ل�ن�ف
س�ه�، ح�س�ب� م�س�ر�ة� م�ش�!!يئ�ت�ه�، 

 ال�ذ�ي ف�يه� ل�ن�ا \ل
ف�!!د�اء�، ب�!!د�م�ه�7أ�ن
ع�م� ب�ه�ا ع�ل�ي
ن�ا ف�ي \ل
م�ح
ب�وب�، 
 ٱل�ت�ي أ�ج
ز�ل�ه�ا ل�ن�ا ب�ك�ل82غ�ف
ر�ان� \ل
خ�ط�اي�ا، ح�س�ب� غ�ن�ى ن�ع
م�ت�ه�، 

 ،Eن�!!ة
 إ�ذ
 ع�ر�ف�ن�!!ا ب�س�!!ر2 م�ش�!!يئ�ت�ه�، ح�س�!!ب� م�س�!!ر�ت�ه�9ح�ك
م�ةE و�ف�ط
�ز
م�ن�!!ة�، ل�ي�ج
م�!!ع�10\ل�ت�ي ق�ص�د�ه�ا ف�ي ن�ف
س�ه�،   ل�ت�!!د
ب�ير� م�ل
!!ء� \ل

 ك�!!ل� ش�!ي
ءE ف�!ي \ل
م�س�!يح�، م�!ا ف�!ي \لس�!م�او�ات� و�م�!ا ع�ل�!ى
 ال�!!ذ�ي ف�ي!!ه� أ�ي
ض!!ا ن�ل
ن�!!ا ن�ص�!!يبا، م�ع�ي�ن�ي!!ن�11\ل�ر
ض�، ف�ي ذ�اك� 

 س�اب�قا ح�س�ب� ق�ص
!!د� \ل�!!ذ�ي ي�ع
م�!!ل� ك�!!ل� ش�!!ي
ءE ح�س�!!ب� ر�أ
ي�
 ل�ن�ك�!!ون� ل�م�!!د
ح� م�ج
!!د�ه�، ن�ح
!!ن� \ل�!!ذ�ين� ق�!!د
 س�!!ب�ق�12م�ش�يئ�ت�ه�، 



 ال�ذ�ي ف�ي!!ه� أ�ي
ض!!ا أ�ن
ت�!!م
، إ�ذ
 س�!!م�ع
ت�م
13ر�ج�اؤ�ن�ا ف�ي \ل
م�س�يح�. 

 ك�ل�م�ة� \ل
ح�ق2، إ�ن
ج�ي!!ل� خ�ل�ص�!!ك�م�، \ل�!!ذ�ي ف�ي!!ه� أ�ي
ض!!ا إ�ذ
 آم�ن
ت�!!م

 ال�!!ذ�ي ه�!!و� ع�ر
ب�!!ون�14خ�ت�م
ت�!!م
 ب�!!ر�وح� \ل
م�و
ع�!!د� \ل
ق�!!دnوس�، 
 ل�!!ذ�ل�ك� أ�ن�!!ا أ�ي
ض!!ا إ�ذ
15م�ير�اث�ن�ا، ل�ف�د�اء� \ل
م�ق
ت�ن�ى، ل�م�د
ح� م�ج
د�ه�. 

 ق�د
 س�م�ع
ت� ب�إ�يم�ان�ك�م
 ب�الر�ب2 ي�س�!!وع�، و�م�ح�ب�ت�ك�!م
 ن�ح
!!و� ج�م�ي!!ع�
� أ�ز�ال� ش�!!اك�را ل�ج
ل�ك�!!م
، ذ�اك�!!را إ�ي�!!اك�م
 ف�!!ي16\ل
ق�د2يس�!!ين�،   ل

 ك�!!ي
 ي�ع
ط�ي�ك�!!م
 إ�ل�!!ه� ر�ب2ن�!!ا ي�س�!!وع� \ل
م�س�!!يح�، أ�ب�!!و17ص�ل�و�ات�ي، 
�ن� ف�!!ي م�ع
ر�ف�ت�!!ه�،   م�س
!!ت�ن�ير�ة18v\ل
م�ج
د�، ر�وح� \ل
ح�ك
م�ة� و�\ل�ع
ل

 ع�ي�ون� أ�ذ
ه�ان�ك�م
، ل�ت�ع
ل�م�وا م�ا ه�و� ر�ج�اء� د�ع
و�ت�ه�، و�م�ا ه�و� غ�ن�ى
 و�م�!!ا ه�!!ي� ع�ظ�م�!!ة� ق�!!د
ر�ت�ه�19م�ج
د� م�ير�اث�ه� ف�!!ي \ل
ق�د2يس�!!ين�، 

 \ل
ف�ائ�ق�ة� ن�ح
و�ن�ا ن�ح
!!ن� \ل
م�!!ؤ
م�ن�ين�، ح�س�!!ب� ع�م�!!ل� ش�!!د�ة� ق�!!و�ت�ه�
�م
!!و�ات�،20  ال�!!ذ�ي ع�م�ل�!!ه� ف�!!ي \ل
م�س�!!يح�، إ�ذ
 أ�ق�!!ام�ه� م�!!ن� \ل

 ف�!!و
ق� ك�!!ل2 ر�ي�اس�!!ة21Eو�أ�ج
ل�س�ه� ع�ن
 ي�م�ين�ه� ف�ي \لس�!!م�او�ي�ات�، 
 و�س�ل
ط�انE و�ق�!!و�ةE و�س�!!ي�اد�ةE، و�ك�!!ل2 \س
!!مE ي�س�!!م�ى ل�ي
!!س� ف�!!ي

 و�أ�خ
ض�!!ع� ك�!!ل�22ه�ذ�ا \لد�ه
ر� ف�ق�ط
 ب�ل
 ف�ي \ل
م�س
ت�ق
ب�ل� أ�ي
ضا، 
Eء
 ش�ي
ءE ت�ح
ت� ق�!!د�م�ي
ه�، و�إ�ي�!!اه� ج�ع�!!ل� ر�أ
س!!ا ف�!!و
ق� ك�!!ل2 ش�!!ي

� \ل
ك�!!ل� ف�!!ي23ل�ل
ك�ن�يس�ة�،   ال�ت�ي ه�ي� ج�س�د�ه�، م�ل
ء� \ل�ذ�ي ي�م
ل
\ل
ك�ل2.



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي
 ال�ت�!!ي2و�أ�ن
ت�!!م
 إ�ذ
 ك�ن
ت�!!م
 أ�م
و�ات!!ا ب�ال!!ذnن�وب� و�\ل
خ�ط�اي�!!ا، 1 

v ح�س�ب� د�ه
ر� ه�!!ذ�ا \ل
ع�!!ال�م�، ح�س�!!ب� ر�ئ�ي!!س�  س�ل�ك
ت�م
 ف�يه�ا ق�ب
ل
 س�!!ل
ط�ان� \ل
ه�!!و�اء�، \ل!!رnوح� \ل�!!ذ�ي ي�ع
م�!!ل� \لن� ف�!!ي أ�ب
ن�!!اء�

v ب�ي
ن�ه�م
 ف�ي3\ل
م�ع
ص�ي�ة�،   ال�ذ�ين� ن�ح
ن� أ�ي
ضا ج�م�يعا ت�ص�ر�ف
ن�ا ق�ب
ل
�ف
ك�!!ار�، و�ك�ن�!!ا  ش�ه�و�ات� ج�س�د�ن�ا، ع�ام�ل�ين� م�ش�!!يئ�ات� \ل
ج�س�!!د� و�\ل

 ا�لله� \ل�ذ�ي ه�و� غ�ن�ي�4ب�الط�ب�يع�ة� أ�ب
ن�اء� \ل
غ�ض�ب� ك�ال
ب�اق�ين� أ�ي
ضا، 
 ف�ي \لر�ح
م�!!ة�، م�!!ن
 أ�ج
!!ل� م�ح�ب�ت�!!ه� \ل
ك�ث�ي!!ر�ة� \ل�ت�!!ي أ�ح�ب�ن�!!ا ب�ه�!!ا،

5
 و�ن�ح
ن� أ�م
و�ات8 ب�ال
خ�ط�اي�ا أ�ح
ي�ان�ا م�ع� \ل
م�س�يح� - ب�الن2ع
م�!!ة� أ�ن
ت�!م
 و�أ�ق�ام�ن�ا م�ع�ه�، و�أ�ج
ل�س�ن�ا م�ع�ه� ف�!!ي \لس�!!م�او�ي�ات�6م�خ�ل�ص�ون� - 

 ل�ي�ظ
ه�ر� ف�ي \لدnه�ور� \لت�ي�ة� غ�ن�ى ن�ع
م�ت�ه�7ف�ي \ل
م�س�يح� ي�س�وع�، 
�ن�ك�م
 ب�الن2ع
م�!!ة�8\ل
ف�ائ�ق� ب�اللnط
ف� ع�ل�ي
ن�ا ف�ي \ل
م�س�يح� ي�س�وع�.   ل

 م�خ�ل�ص�ون�، ب�ال�يم�ان�، و�ذ�ل�ك� ل�ي
!!س� م�ن
ك�!!م
. ه�!!و� ع�ط�ي�!!ة� \�لل!!ه�.
� ي�ف
ت�خ�!!ر� أ�ح�!!د8. 9 �ن�ن�!!ا ن�ح
!!ن� ع�م�ل�!!ه�،10ل�ي
س� م�ن
 أ�ع
م�الE ك�ي
ل  ل

 م�خ
ل�وق�ين� ف�ي \ل
م�س�يح� ي�س�وع� ل�ع
م�!!الE ص�!!ال�ح�ةE، ق�!!د
 س�!!ب�ق�
 ل�ذ�ل�ك� \ذ
ك�!!ر�وا أ�ن�ك�!!م
 أ�ن
ت�!!م�11\لله� ف�أ�ع�د�ه�ا ل�ك�ي
 ن�س
ل�ك� ف�يه�ا. 

v ف�ي \ل
ج�س�د�، \ل
م�د
ع�و2ين� غ�ر
ل�ةv م�ن� \ل
م�د
ع�و2 خ�ت�ان!!ا �م�م� ق�ب
ل  \ل
 أ�ن�ك�م
 ك�ن
ت�م
 ف�!ي ذ�ل�!ك� \ل
!و�ق
ت�12م�ص
ن�وعا ب�ال
ي�د� ف�ي \ل
ج�س�د�، 


 ب�د�ون� م�س�يحE، أ�ج
ن�ب�ي2ين� ع�ن
 ر�ع�و�ي�!!ة� إ�س
!!ر�ائ�يل�، و�غ�ر�ب�!!اء� ع�!!ن



� إ�ل�!!هE ف�!!ي \ل
ع�!!ال�م�. � ر�ج�!!اء� ل�ك�!!م
 و�ب�ل  ع�ه�!!ود� \ل
م�و
ع�!!د�، ل
13vل
 و�ل�ك�ن� \لن� ف�ي \ل
م�س�يح� ي�س�!!وع�، أ�ن
ت�!!م� \ل�!!ذ�ين� ك�ن
ت�!!م
 ق�ب

�م�ن�ا،14ب�ع�يد�ين� ص�ر
ت�م
 ق�ر�يب�ين� ب�د�م� \ل
م�س�!!يح�.  �ن�!!ه� ه�!!و� س�!!ل  ل
ث
ن�ي
ن� و�اح�دا، و�ن�ق�ض� ح�ائ�ط� \لس2ي�اج� \ل
م�ت�و�س2ط�  \ل�ذ�ي ج�ع�ل� \ل�

v ب�ج�س�!!د�ه� ن�!!ام�وس� \ل
و�ص�!!اي�ا ف�!!ي15  أ�ي� \ل
ع�!!د�او�ة�. م�ب
ط�ل
ث
ن�ي
!!ن� ف�!!ي ن�ف
س�!!ه� إ�ن
س�!!انا و�اح�!!دا  ف�!!ر�ائ�ض�، ل�ك�!!ي
 ي�خ
ل�!!ق� \ل�

�ما،  ث
ن�ي
ن� ف�ي ج�س�!!دE و�اح�!!د16Eج�د�يدا، ص�ان�عا س�ل  و�ي�ص�ال�ح� \ل�
v \ل
ع�!!د�او�ة� ب�!!ه�.   ف�ج�!!اء� و�ب�ش�!!ر�ك�م
17م�ع� \�لله� ب�الص�!!ل�يب�، ق�!!ات�ل

�مE، أ�ن
ت�م� \ل
ب�ع�يد�ين� و�\ل
ق�ر�يب�ين�.   ل�ن� ب�ه� ل�ن�ا ك�ل�ي
ن�ا ق�!!د�وما18ب�س�ل
v،19ف�ي ر�وحE و�اح�دE إ�ل�ى \لب�.   ف�ل�س
ت�م
 إ�ذا ب�ع
د� غ�ر�ب�!!اء� و�ن�!!ز�ل

 م�ب
ن�ي2ي!!ن� ع�ل�!!ى20ب�ل
 ر�ع�ي�ة8 م�ع� \ل
ق�د2يس�ين� و�أ�ه
!!ل� ب�ي
!!ت� \�لل!!ه�، 
�ن
ب�ي�!اء�، و�ي�س�!!وع� \ل
م�س�!!يح� ن�ف
س�!!ه� ح�ج�!!ر�  أ�س�!اس� \لرnس�!!ل� و�\ل

 ال�!!ذ�ي ف�ي!!ه� ك�!!لn \ل
ب�ن�!!اء� م�ر�ك�ب!!ا م�ع!!ا ي�ن
م�!!و ه�ي
ك�ل21v\لز�او�ي�ة�، 
 ال�!!ذ�ي ف�ي!!ه� أ�ن
ت�!!م
 أ�ي
ض!!ا م�ب
ن�يn!!ون� م�ع!!ا،22م�ق�د�سا ف�ي \لر�ب2. 

م�س
ك�نا ل�ل�ه� ف�ي \لرnوح�.



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�
 1
 ب�س�ب�ب� ه�ذ�ا أ�ن�ا ب�ول�س�، أ�س�ير� \ل
م�س�يح� ي�س�وع� ل�ج
ل�ك�!!م

�م�!!م�،   إ�ن
 ك�ن
ت�!!م
 ق�!!د
 س�!!م�ع
ت�م
 ب�ت�!!د
ب�ير� ن�ع
م�!!ة� \�لل!!ه�2أ�يnه�!!ا \ل
 .
�نE ع�ر�ف�ن�!!ي ب�الس2!!ر2. ك�م�!!ا3\ل
م�ع
ط�اة� ل�ي ل�ج
ل�ك�م  أ�ن�!!ه� ب�!!إ�ع
ل

 ال�!!ذ�ي ب�ح�س�!!ب�ه� ح�ين�م�!!ا ت�ق
ر�أ�ون�!!ه�4س�!!ب�ق
ت� ف�ك�ت�ب
!!ت� ب�ال�يج�!!از�. 
 ال�!!ذ�ي ف�!!ي5ت�ق
!!د�ر�ون� أ�ن
 ت�ف
ه�م�!!وا د�ر�اي�ت�!!ي ب�س�!!ر2 \ل
م�س�!!يح�. 

 أ�ج
ي�الE أ�خ�ر� ل�م
 ي�ع�!ر�ف
 ب�!ه� ب�ن�!و \ل
ب�ش�!ر�، ك�م�!!ا ق�!د
 أ�ع
ل�!ن� \لن�
�م�!!م� ش�!!ر�ك�اء� ف�!!ي6ل�ر�س�ل�ه� \ل
ق�د2يس�ين� و�أ�ن
ب�ي�ائ�ه� ب�الرnوح�:   أ�ن� \ل

 \ل
م�ير�اث� و�\ل
ج�س�د� و�ن�!!و�ال� م�و
ع�!!د�ه� ف�!!ي \ل
م�س�!!يح� ب�ال�ن
ج�ي!!ل�.
 ال�!!ذ�ي ص�!!ر
ت� أ�ن�!!ا خ�اد�م!!ا ل�!!ه� ح�س�!!ب� م�و
ه�ب�!!ة� ن�ع
م�!!ة� \�لل!!ه�7

 ل�!ي أ�ن�!!ا أ�ص
!!غ�ر� ج�م�ي!!ع�8\ل
م�ع
ط�اة� ل�ي ح�س�!!ب� ف�ع
!!ل� ق�!!و�ت�ه�. 
�م�!!م�  \ل
ق�د2يس�!!ين� أ�ع
ط�ي�!!ت
 ه�!!ذ�ه� \لن2ع
م�!!ة�، أ�ن
 أ�ب�ش2!!ر� ب�ي
!!ن� \ل

� ي�س
ت�ق
ص�ى،  �ن�ي!!ر� \ل
ج�م�ي!!ع� ف�!!ي م�!!ا9ب�غ�ن�ى \ل
م�س�يح� \ل�ذ�ي ل  و�أ
 ه�و� ش�!!ر�ك�ة� \لس2!ر2 \ل
م�ك
ت�!وم� م�ن
!ذ� \ل!دnه�ور� ف�!ي \�لل!!ه� خ�!!ال�ق�

 ل�ك�ي
 ي�ع�ر�ف� \لن� ع�ن
د� \لرnؤ�س�اء�10\ل
ج�م�يع� ب�ي�س�وع� \ل
م�س�يح�. 
 و�\لس�!!ل�ط�ين� ف�!!ي \لس�!!م�او�ي�ات� ب�و�اس�!!ط�ة� \ل
ك�ن�يس�!!ة� ب�ح�ك
م�!!ة�

 ح�س�ب� ق�ص
!!د� \ل!!دnه�ور� \ل�!!ذ�ي ص�!!ن�ع�ه� ف�!!ي11\�لله� \ل
م�ت�ن�و2ع�ة�، 
 ال�ذ�ي ب�ه� ل�ن�ا ج�ر�اء�ة8 و�ق�!!د�وم8 ب�إ�يم�!!ان�ه�12\ل
م�س�يح� ي�س�وع� ر�ب2ن�ا. 

 .Eث�ق�!!ة 
� ت�ك�لn!!وا ف�!!ي ش�!!د�ائ�د�ي13ع�!!ن  ل�!!ذ�ل�ك� أ�ط
ل�!!ب� أ�ن
 ل



 .
 ب�س�!!ب�ب� ه�!!ذ�ا أ�ح
ن�!!ي ر�ك
ب�ت�!!ي�14ل�ج
ل�ك�م� \ل�ت�ي ه�ي� م�ج
!!د�ك�م
 ال�!!ذ�ي م�ن
!!ه� ت�س�!!م�ى ك�!!ل15nل�د�ى أ�ب�ي ر�ب2ن�ا ي�س�!!وع� \ل
م�س�!!يح�، 

 ل�ك�!!ي
 ي�ع
ط�ي�ك�!!م
16ع�ش�ير�ةE ف�ي \لس�م�او�ات� و�ع�ل�!!ى \ل�ر
ض�. 
 ب�ح�س�!!ب� غ�ن�!!ى م�ج
!!د�ه� أ�ن
 ت�ت�أ�ي�!!د�وا ب�!!ال
ق�و�ة� ب�ر�وح�!!ه� ف�!!ي

 ل�ي�ح�ل� \ل
م�س�يح� ب�ال�يم�ان� ف�!!ي ق�ل�!!وب�ك�م
،17\ل�ن
س�ان� \ل
ب�اط�ن�، 
 و�أ�ن
ت�!!م
 م�ت�أ�ص2!!ل�ون� و�م�ت�أ�س2س�!!ون� ف�!!ي \ل
م�ح�ب�!!ة�، ح�ت�!!ى18

 ت�س
ت�ط�يع�وا أ�ن
 ت�د
ر�ك�وا م�ع� ج�م�يع� \ل
ق�د2يس�ين� م�ا ه�و� \ل
ع�!!ر
ض�
 و�ت�ع
ر�ف�!!وا م�ح�ب�!!ة� \ل
م�س�!!يح�19و�\لطn!!ول� و�\ل
ع�م
!!ق� و�\ل
ع�ل
!!و�، 

 \ل
ف�ائ�ق�!!ة� \ل
م�ع
ر�ف�!!ة�، ل�ك�!!ي
 ت�م
ت�ل�ئ�وا إ�ل�!!ى ك�!!ل2 م�ل
!!ء� \�لل!!ه�.
 و�ال
ق�اد�ر� أ�ن
 ي�ف
ع�ل� ف�و
ق� ك�ل2 ش�ي
ءE أ�ك
ث�ر� ج�د�ا م�م�!!ا ن�ط
ل�!!ب�20

 ل�!!ه� \ل
م�ج
!!د�21أ�و
 ن�ف
ت�ك�ر�، ب�ح�س�ب� \ل
ق�!!و�ة� \ل�ت�!!ي ت�ع
م�!!ل� ف�ين�!!ا، 
 ف�ي \ل
ك�ن�يس�ة� ف�ي \ل
م�س�يح� ي�س�!وع� إ�ل�!ى ج�م�ي!ع� أ�ج
ي�!ال� د�ه
!ر�

\لدnه�ور�. آم�ين�.



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع�
 ف�أ�ط
ل�ب� إ�ل�ي
ك�م
، أ�ن�ا \ل�س�ير� ف�ي \لر�ب2، أ�ن
 ت�س
ل�ك�وا ك�م�!!ا1 

 ب�ك�!!ل2 ت�و�اض�!!عE، و�و�د�اع�!!ةE،2ي�ح�قn ل�لد�ع
و�ة� \ل�ت�!!ي د�ع�يت�!!م
 ب�ه�!!ا. 
 و�ب�ط�!!ول� أ�ن�!!اةE، م�ح
ت�م�ل�ي!!ن� ب�ع
ض�!!ك�م
 ب�ع
ض!!ا ف�!!ي \ل
م�ح�ب�!!ة�.

�م�.3  م�ج
ت�ه�!!د�ين� أ�ن
 ت�ح
ف�ظ�!!وا و�ح
د�ان�ي�!!ة� \ل!!رnوح� ب�ر�ب�!!اط� \لس�!!ل
 ج�س�د8 و�اح�د8، و�ر�وح8 و�اح�!!د8، ك�م�!!ا د�ع�يت�!!م
 أ�ي
ض!!ا ف�!!ي ر�ج�!!اء�4

 ر�ب� و�اح�!!د8، إ�يم�!!ان8 و�اح�!!د8، م�ع
م�ود�ي�!!ة58د�ع
!!و�ت�ك�م� \ل
و�اح�!!د�. 
 إ�ل�ه8 و�آب8 و�اح�د8 ل�ل
ك�!ل2، \ل�!!ذ�ي ع�ل�!ى \ل
ك�!ل2 و�ب�ال
ك�!!ل62و�اح�د�ة8، 

 .
 و�ل�ك�ن
 ل�ك�ل2 و�اح�دE م�ن�ا أ�ع
ط�ي�ت� \لن2ع
م�!!ة� ح�س�!!ب�7و�ف�ي ك�ل2ك�م
�ء�8ق�ي�اس� ه�ب�ة� \ل
م�س�يح�.   ل�ذ�ل�ك� ي�ق�!!ول�: «إ�ذ
 ص�!!ع�د� إ�ل�!!ى \ل
ع�ل

 و�أ�م�ا أ�ن�ه� ص�!!ع�د�، ف�م�!!ا9س�ب�ى س�ب
يا و�أ�ع
ط�ى \لن�اس� ع�ط�اي�ا». 
v إ�ل�!!ى أ�ق
س�!!ام� \ل�ر
ض� \لسn!!ف
ل�ى. � إ�ن�!!ه� ن�!!ز�ل� أ�ي
ض!!ا أ�و�ل  ه�و� إ�ل

 ا�ل�ذ�ي ن�ز�ل� ه�و� \ل�ذ�ي ص�ع�د� أ�ي
ضا ف�و
ق� ج�م�يع� \لس�!!م�او�ات�،10
� \ل
ك�ل�.  v،11ل�ك�ي
 ي�م
ل�  و�ه�و� أ�ع
ط�ى \ل
ب�ع
ض� أ�ن
 ي�ك�ون�وا ر�س�!!ل

vض� ر�ع�!!اة!!
 و�\ل
ب�ع
!!ض� أ�ن
ب�ي�!!اء�، و�\ل
ب�ع
!!ض� م�ب�ش2!!ر�ين�، و�\ل
ب�ع
 ل�ج
!!ل� ت�ك
م�ي!!ل� \ل
ق�د2يس�!!ين�، ل�ع�م�!!ل� \ل
خ�د
م�!!ة�،12و�م�ع�ل2م�ي!!ن�، 

 إ�ل�!!ى أ�ن
 ن�ن
ت�ه�!!ي� ج�م�يع�ن�!!ا إ�ل�!!ى13ل�ب�ن
ي�!!ان� ج�س�!!د� \ل
م�س�!!يح�، 
 و�ح
د�ان�ي�ة� \ل�يم�ان� و�م�ع
ر�ف�ة� \ب
ن� \�لله�. إ�ل�ى إ�ن
س�انE ك�ام�لE. إ�ل�!!ى

� ن�ك�!!ون� ف�!!ي م�!!ا ب�ع
!!د�14ق�ي�اس� ق�ام�ة� م�ل
ء� \ل
م�س�يح�.   ك�!!ي
 ل



v م�ض
!!ط�ر�ب�ين� و�م�ح
م�!!ول�ين� ب�ك�!!ل2 ر�ي!!ح� ت�ع
ل�ي!!مE، ب�ح�يل�!!ة�  أ�ط
ف�!!ال
�ل�.   ب�!!ل
 ص�!!اد�ق�ين� ف�!!ي15\لن�اس�، ب�م�ك
رE إ�ل�!!ى م�ك�ي!!د�ة� \لض�!!ل

 \ل
م�ح�ب�ة�، ن�ن
م�و ف�ي ك�ل2 ش�ي
ءE إ�ل�!!ى ذ�اك� \ل�!!ذ�ي ه�!!و� \ل!!ر�أ
س�:
 ال�!!ذ�ي م�ن
!!ه� ك�!!لn \ل
ج�س�!!د� م�ر�ك�ب!!ا م�ع!!ا، و�م�ق
ت�ر�ن!!ا16\ل
م�س�يح�، 

،Eء
 ب�م�ؤ�از�ر�ة� ك�ل2 م�ف
ص�لE، ح�س�ب� ع�م�لE، ع�ل�ى ق�ي�اس� ك�!!ل2 ج�!!ز
 ف�!!أ�ق�ول� ه�!!ذ�ا17ي�ح�ص2ل� ن�م�و� \ل
ج�س�!!د� ل�ب�ن
ي�!!ان�ه� ف�!!ي \ل
م�ح�ب�!!ة�. 

� ت�س
!!ل�ك�وا ف�!!ي م�!!ا ب�ع
!!د� ك�م�!!ا ي�س
!!ل�ك�  و�أ�ش
ه�د� ف�ي \لر�ب2، أ�ن
 ل
 ،
�م�م� أ�ي
ضا ب�ب�ط
ل� ذ�ه
ن�ه�م  إ�ذ
 ه�م
 م�ظ
ل�م�!!و \ل
ف�ك
!!ر�،18س�ائ�ر� \ل

 و�م�ت�ج�ن2ب�ون� ع�ن
 ح�ي�اة� \�لله� ل�س�ب�ب� \ل
ج�ه
ل� \ل�!!ذ�ي ف�يه�!!م
 ب�س�!!ب�ب�
 .
�ظ�ة� ق�ل�وب�ه�م  ا�ل�ذ�ين� إ�ذ
 ه�م
 ق�د
 ف�ق�د�وا \ل
ح�س�، أ�س
ل�م�وا19غ�ل

 و�أ�م�!!ا20ن�ف�وس�ه�م
 ل�لد�ع�ار�ة� ل�ي�ع
م�ل�وا ك�ل� ن�ج�اس�ةE ف�ي \لط�م�ع�. 
 إ�ن
 ك�ن
ت�!!م
 ق�!!د
21أ�ن
ت�!!م
 ف�ل�!!م
 ت�ت�ع�ل�م�!!وا \ل
م�س�!!يح� ه�ك�!!ذ�ا - 

 أ�ن
22س�م�ع
ت�م�وه� و�ع�ل2م
ت�م
 ف�يه� ك�م�!!ا ه�!!و� ح�!!ق� ف�!!ي ي�س�!!وع�، 
 ت�خ
ل�ع�وا م�ن
 ج�ه�ة� \لت�ص�رnف� \لس�اب�ق� \ل�ن
س�ان� \ل
ع�ت�يق� \ل
ف�اس�د�

 و�ت�ت�ج�!!د�د�وا ب�!!ر�وح� ذ�ه
ن�ك�!!م
،23ب�ح�س�!!ب� ش�!!ه�و�ات� \ل
غ�!!ر�ور�، 
 و�ت�ل
ب�س�وا \ل�ن
س�ان� \ل
ج�د�يد� \ل
م�خ
ل�وق� ب�ح�س�ب� \�لله� ف�ي \ل
ب�!!ر242

 ل�ذ�ل�ك� \ط
ر�ح�!!وا ع�ن
ك�!!م� \ل
ك�!!ذ�ب� و�ت�ك�ل�م�!!وا25و�ق�د�اس�ة� \ل
ح�ق2. 
�ن�ن�ا ب�ع
ض�ن�ا أ�ع
ض�!!اء� \ل
ب�ع
!!ض�.  ب�الص2د
ق� ك�لn و�اح�دE م�ع� ق�ر�يب�ه�، ل

26
� ت�غ
!!ر�ب� \لش�!!م
س� ع�ل�!!ى غ�ي
ظ�ك�!!م � ت�خ
ط�ئ�وا. ل  ا�غ
ض�ب�وا و�ل
� ت�ع
ط�وا إ�ب
ل�يس� م�ك�انا. 27 � ي�س
ر�ق� \لس�!!ار�ق� ف�!!ي م�!!ا28و�ل  ل




v \لص�ال�ح� ب�ي�!د�ي
ه�، ل�ي�ك�!ون� ل�!ه� أ�ن  ب�ع
د�، ب�ل
 ب�ال
ح�ر�ي2 ي�ت
ع�ب� ع�ام�ل
� ت�خ
!!ر�ج
 ك�ل�م�!!ة8 ر�د�ي�!!ة8 م�!!ن
29ي�ع
ط�!!ي� م�!!ن
 ل�!!ه� \ح
ت�ي�!!اج8.   ل

 أ�ف
و�اه�ك�م
، ب�ل
 ك�لn م�ا ك�ان� ص�ال�حا ل�ل
ب�ن
ي�!!ان�، ح�س�!!ب� \ل
ح�اج�!!ة�،
� ت�ح
ز�ن�!!وا ر�وح� \�لل!!ه�30ك�!!ي
 ي�ع
ط�!!ي� ن�ع
م�!!ةv ل�لس�!!ام�ع�ين�.   و�ل

 ل�ي�ر
ف�ع
 م�ن
 ب�ي
ن�ك�م
31\ل
ق�دnوس� \ل�ذ�ي ب�ه� خ�ت�م
ت�م
 ل�ي�و
م� \ل
ف�د�اء�. 
.Eث!!
 ك�لn م�ر�ار�ةE و�س�خ�طE و�غ�ض�بE و�ص�ي�احE و�ت�ج
د�يفE م�ع� ك�ل2 خ�ب

 و�ك�ون�!!!وا ل�ط�ف�!!!اء� ب�ع
ض�!!!ك�م
 ن�ح
!!!و� ب�ع
!!!ضE، ش�!!!ف�وق�ين�32
م�ت�س�ام�ح�ين� ك�م�ا س�ام�ح�ك�م� \لله� أ�ي
ضا ف�ي \ل
م�س�يح�.



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س�
�دE أ�ح�ب�اء�، 1   و�اس
!!ل�ك�وا ف�!!ي2ف�ك�ون�وا م�ت�م�ث2ل�ين� ب�ا�لله� ك�أ�و
ل

�ج
ل�ن�ا، ق�ر
ب�انا  \ل
م�ح�ب�ة� ك�م�ا أ�ح�ب�ن�ا \ل
م�س�يح� أ�ي
ضا و�أ�س
ل�م� ن�ف
س�ه� ل
 .vط�ي2ب�ة vل�ل�ه� ر�ائ�ح�ة v3و�ذ�ب�يح�ةEط�م�!!ع 
 و�أ�م�ا \لز2ن�ا و�ك�لn ن�ج�اس�!!ةE أ�و

� ي�س�م� ب�ي
ن�ك�م
 ك�م�ا ي�ل�يق� ب�ق�د2يس�ين�،  �م�4ف�ل � ك�ل � \ل
ق�ب�اح�ة�، و�ل  و�ل
� ت�ل�ي!!ق�، ب�!!ل
 ب�!!ال
ح�ر�ي2 \لشn!!ك
ر�.  \لس�!!ف�اه�ة� و�\ل
ه�!!ز
ل� \ل�ت�!!ي ل

 ف�إ�ن�ك�م
 ت�ع
ل�م�ون� ه�ذ�ا أ�ن� ك�ل� ز�انE أ�و
 ن�ج�سE أ�و
 ط�م�اعE، \ل�ذ�ي5
ه�و� ع�اب�د8 ل�ل�و
ث�ان� ل�ي
س� ل�ه� م�ي!!ر�اث8 ف�!!ي م�ل�ك�!!وت� \ل
م�س�!!يح� و�

\�لل!!ه�.  �ن�!!ه� ب�س�!!ب�ب� ه�!!ذ�ه�6و� �مE ب�اط�!!لE، ل � ي�غ�ر�ك�!!م
 أ�ح�!!د8 ب�ك�ل  ل
�م�ور� ي�أ
ت�ي غ�ض�ب� \�لله� ع�ل�ى أ�ب
ن�اء� \ل
م�ع
ص�!!ي�ة�.  � ت�ك�ون�!!وا7\ل  ف�ل

 .
v ظ�ل
م�!!ةv و�أ�م�!!ا \لن� ف�ن�!!ور8 ف�!!ي8ش�ر�ك�اء�ه�م �ن�ك�م
 ك�ن
ت�م
 ق�ب
ل  ل
 .Eد� ن�ور�  ل�ن� ث�م�!!ر� \ل!!رnوح� ه�!!و� ف�!!ي ك�!!ل92\لر�ب2. \س
ل�ك�وا ك�أ�و
ل

�حE و�ب�ر� و�ح�ق�.   م�خ
ت�ب�ر�ين� م�ا ه�!!و� م�ر
ض�!!ي� ع�ن
!!د� \ل!!ر�ب10.2ص�ل
11
� ت�ش
!!ت�ر�ك�وا ف�!!ي أ�ع
م�!!ال� \لظnل
م�!!ة� غ�ي
!!ر� \ل
م�ث
م�!!ر�ة� ب�!!ل  و�ل

�م�ور� \ل
ح�اد�ث�ة� م�ن
ه�م
 س�ر�ا ذ�ك
ر�ه�!!ا12ب�ال
ح�ر�ي2 و�ب2خ�وه�ا.   ل�ن� \ل
 و�ل�ك�ن� \ل
ك�ل� إ�ذ�ا ت�و�ب�خ� ي�ظ
ه�!!ر� ب�!!النnور�. ل�ن� ك�!!ل�13أ�ي
ضا ق�ب�يح8. 

 ل�!!ذ�ل�ك� ي�ق�!!ول�: «اس
!!ت�ي
ق�ظ
 أ�يnه�!!ا \لن�!!ائ�م�14م�ا أ�ظ
ه�ر� ف�ه�و� ن�ور8. 
�م
و�ات� ف�ي�ض�يء� ل�ك� \ل
م�س�يح�».   ف�ان
ظ�ر�وا ك�ي
ف�15و�ق�م
 م�ن� \ل

�ء� ب�!!ل
 ك�ح�ك�م�!!اء�،  � ك�ج�ه�ل  م�ف
ت�!!د�ين�16ت�س
!!ل�ك�ون� ب�الت�!!د
ق�يق�، ل



�ي�!!ام� ش�!!ر2ير�ة8.  � ت�ك�ون�!!وا17\ل
!!و�ق
ت� ل�ن� \ل  م�!!ن
 أ�ج
!!ل� ذ�ل�!!ك� ل
� ت�س
!!ك�ر�وا18أ�غ
ب�ي�اء� ب�ل
 ف�اه�م�ين� م�ا ه�!!ي� م�ش�!!يئ�ة� \ل!!ر�ب2.   و�ل

�ع�ة�، ب�ل� \م
ت�ل�ئ�وا ب�!!الرnوح�،   م�ك�ل2م�ي!!ن�19ب�ال
خ�م
ر� \ل�ذ�ي ف�يه� \ل
خ�ل
 ب�ع
ض�ك�م
 ب�ع
ضا ب�م�ز�ام�ير� و�ت�س�اب�يح� و�أ�غ�ان�ي� ر�وح�ي�!!ةE، م�ت�ر�ن2م�ي!!ن�

 ش�اك�ر�ين� ك�ل� ح�ينE ع�ل�ى ك�!!ل202و�م�ر�ت2ل�ين� ف�ي ق�ل�وب�ك�م
 ل�لر�ب2. 
 ش�!!!ي
ءE ف�!!!ي \س
!!!م� ر�ب2ن�!!!ا ي�س�!!!وع� \ل
م�س�!!!يح�، ل�ل�!!!ه� و�\لب�.

 أ�يnه�!!ا22خ�اض�!!ع�ين� ب�ع
ض�!!ك�م
 ل�ب�ع
!!ضE ف�!!ي خ�!!و
ف� \�لل!!ه�. 21
 ل�ن� \لر�ج�!!ل� ه�!!و�23\لن2س�اء� \خ
ض�ع
ن� ل�ر�ج�ال�ك�ن� ك�م�!!ا ل�ل!!ر�ب2، 

 ر�أ
س� \ل
م�ر
أ�ة� ك�م�ا أ�ن� \ل
م�س�!!يح� أ�ي
ض!!ا ر�أ
س� \ل
ك�ن�يس�!!ة�، و�ه�!!و�
 و�ل�ك�ن
 ك�م�!!ا ت�خ
ض�!!ع� \ل
ك�ن�يس�!!ة� ل�ل
م�س�!!يح�،24م�خ�ل2ص� \ل
ج�س�د�. 

 .Eء
 أ�يnه�!!ا \لر2ج�!!ال�،25ك�ذ�ل�ك� \لن2س�اء� ل�ر�ج�ال�ه�ن� ف�!!ي ك�!!ل2 ش�!!ي
 أ�ح�بnوا ن�س�اء�ك�م
 ك�م�ا أ�ح�!!ب� \ل
م�س�!!يح� أ�ي
ض!!ا \ل
ك�ن�يس�!!ة� و�أ�س
!!ل�م�

 ل�ك�ي
 ي�ق�د2س�ه�ا، م�ط�ه2را إ�ي�اه�ا ب�غ�س
ل� \ل
م�!!اء�26ن�ف
س�ه� ل�ج
ل�ه�ا، 
� د�ن�!!س�27ب�ال
ك�ل�م�ة�،   ل�ك�ي
 ي�ح
ض�ر�ه�ا ل�ن�ف
س�ه� ك�ن�يس�ةv م�ج�ي!!د�ةv، ل

vت�ك�!!ون� م�ق�د�س�!!ة 
� غ�ض
ن� أ�و
 ش�ي
ء8 م�ن
 م�ث
ل� ذ�ل�ك�، ب�ل  ف�يه�ا و�ل
 .Eب
� ع�ي  ك�ذ�ل�ك� ي�ج�ب� ع�ل�ى \لر2ج�ال� أ�ن
 ي�ح�بnوا ن�س�!!اء�ه�م
28و�ب�ل

 ف�!!إ�ن�ه� ل�!!م
29ك�أ�ج
س�اد�ه�م
. م�ن
 ي�ح�!!بn \م
ر�أ�ت�!!ه� ي�ح�!!بn ن�ف
س�!!ه�. 
 ي�ب
غ�ض
 أ�ح�د8 ج�س�د�ه� ق�طn ب�ل
 ي�ق�وت�ه� و�ي�ر�ب2يه�، ك�م�!!ا \ل!!ر�بn أ�ي
ض!!ا

�ن�ن�ا أ�ع
ض�اء� ج�س
م�ه�، م�ن
 ل�ح
م�ه� و�م�ن
 ع�ظ�!!ام�ه�.30ل�ل
ك�ن�يس�ة�.   ل
 م�ن
 أ�ج
ل� ه�ذ�ا ي�ت
ر�ك� \لر�ج�ل� أ�ب�اه� و�أ�م�ه� و�ي�ل
ت�ص�!!ق� ب�!!ام
ر�أ�ت�ه�،31



ث
ن�ان� ج�س�دا و�اح�دا.   ه�ذ�ا \لس2رn ع�ظ�يم8، و�ل�ك�ن�ن�!ي32و�ي�ك�ون� \ل�
�ف
!!ر�اد�،33أ�ن�ا أ�ق�ول� م�ن
 ن�ح
و� \ل
م�س�يح� و�\ل
ك�ن�يس�ة�.   و�أ�م�ا أ�ن
ت�م� \ل


 ف�ل
ي�ح�ب� ك�لn و�اح�دE \م
ر�أ�ت�ه� ه�ك�ذ�ا ك�ن�ف
س�ه�، و�أ�م�ا \ل
م�ر
أ�ة� ف�ل
ت�ه�!!ب
ر�ج�ل�ه�ا.



 \�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س�
�د�، أ�ط�يع�!!وا و�ال�!!د�يك�م
 ف�!!ي \ل!!ر�ب2 ل�ن� ه�!!ذ�ا1  �و
ل  أ�يnه�ا \ل

 أ�ك
!!ر�م
 أ�ب�!اك� و�أ�م�!!ك�، \ل�ت�!ي ه�!!ي� أ�و�ل� و�ص�!!ي�ةE ب�و�ع
!!دE،2ح�!!ق�. 
 ل�ك�!!ي
 ي�ك�!!ون� ل�ك�!!م
 خ�ي
!!ر8، و�ت�ك�ون�!!وا ط�!!و�ال� \ل�ع
م�!!ار� ع�ل�!!ى3

�د�ك�م
، ب�ل
 ر�بn!!وه�م
4\ل�ر
ض�.  � ت�غ�يظ�وا أ�و
ل  و�أ�ن
ت�م
 أ�يnه�ا \لب�اء�، ل
 أ�يnه�ا \ل
ع�ب�يد�، أ�ط�يع�وا س�اد�ت�ك�م
 ح�س�ب�5ب�ت�أ
د�يب� \لر�ب2 و�إ�ن
ذ�ار�ه�. 

 \ل
ج�س�د� ب�خ�و
فE و�ر�ع
د�ةE، ف�ي ب�س�اط�ة� ق�ل�وب�ك�م
 ك�م�ا ل�ل
م�س�!!يح� -
� ب�خ�د
م�ة� \ل
ع�ي
ن� ك�م�ن
 ي�ر
ض�ي \لن�اس�، ب�ل
 ك�ع�ب�ي!!د� \ل
م�س�!يح�،6  ل

 خ�اد�م�ين� ب�ن�ي�ةE ص�!!ال�ح�ةE ك�م�!!ا7ع�ام�ل�ين� م�ش�يئ�ة� \�لله� م�ن� \ل
ق�ل
ب�، 
 ع�!!ال�م�ين� أ�ن
 م�ه
م�!!ا ع�م�!!ل� ك�!!لn و�اح�!!د8Eل�لر�ب2، ل�ي
س� ل�لن�!!اس�. 

 و�أ�ن
ت�!!م
9م�ن� \ل
خ�ي
ر� ف�ذ�ل�ك� ي�ن�ال�ه� م�ن� \لر�ب2، ع�ب
دا ك�ان� أ�م
 ح�ر�ا. 
�م�!!ور�، ت�!!ار�ك�ين� \لت�ه
د�ي!!د�،  أ�يnه�ا \لس�!!اد�ة�، \ف
ع�ل�!!وا ل�ه�!!م
 ه�!!ذ�ه� \ل
 ع�ال�م�ين� أ�ن� س�ي2د�ك�م
 أ�ن
ت�م
 أ�ي
ضا ف�ي \لس�م�او�ات�، و�ل�ي
س� ع�ن
!!د�ه�

 أ�خ�يرا ي�ا إ�خ
و�ت�ي ت�ق�!!وnوا ف�!!ي \ل!!ر�ب2 و�ف�!!ي ش�!!د�ة�10م�ح�اب�اة8. 
�ح� \�لله� \ل
ك�ام�ل� ل�ك�!!ي
 ت�ق
!!د�ر�وا أ�ن
 ت�ث
ب�ت�!!وا11ق�و�ت�ه�.   ال
ب�س�وا س�ل

 ف�إ�ن� م�ص�ار�ع�ت�ن�ا ل�ي
س�ت
 م�ع� د�مE و�ل�ح
!!مE،12ض�د� م�ك�اي�د� إ�ب
ل�يس�. 
�ة� \ل
ع�!!ال�م�، ع�ل�!!ى  ب�ل
 م�ع� \لرnؤ�س�اء�، م�!!ع� \لس�!!ل�ط�ين�، م�!!ع� و�ل
 ظ�ل
م�!!ة� ه�!!ذ�ا \ل!!د�ه
ر�، م�!!ع� أ�ج
ن�!!اد� \لش�!!ر2 \لرnوح�ي�!!ة� ف�!!ي

�ح� \�لل!!ه� \ل
ك�ام�!!ل�13\لس�م�او�ي�ات�.   م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� \ح
م�ل�!!وا س�!!ل




 ل�ك�!!ي
 ت�ق
!!د�ر�وا أ�ن
 ت�ق�!!او�م�وا ف�!!ي \ل
ي�!!و
م� \لش2!!ر2ير�، و�ب�ع
!!د� أ�ن
 ف�اث
ب�ت�وا م�م�ن
ط�ق�ين� أ�ح
ق�!!اء�ك�م
14ت�ت�م2م�وا ك�ل� ش�ي
ءE أ�ن
 ت�ث
ب�ت�وا. 
�ب�س�ين� د�ر
ع� \ل
ب�ر2،   و�ح�اذ�ين� أ�ر
ج�ل�ك�!!م
 ب�اس
!!ت�ع
د�اد�15ب�ال
ح�ق2، و�ل

�م�.   ح�ام�ل�ين� ف�و
ق� \ل
ك�ل2 ت�ر
س� \ل�يم�ان�، \ل�ذ�ي16إ�ن
ج�يل� \لس�ل
 ب�!!ه� ت�ق
!!د�ر�ون� أ�ن
 ت�ط
ف�ئ�وا ج�م�ي!!ع� س�!!ه�ام� \لش2!!ر2ير� \ل
م�ل
ت�ه�ب�!!ة�.

 و�خ�ذ�وا خ�وذ�ة� \ل
خ�ل�ص�، و�س�ي
ف� \لرnوح� \ل�!!ذ�ي ه�!!و� ك�ل�م�!!ة�17
�ةE و�ط�ل
ب�!ةE ك�!ل� و�ق
!تE ف�!ي \ل!رnوح�،18\�لله�.   م�ص�ل2ين� ب�ك�ل2 ص�ل

 و�س�اه�ر�ين� ل�ه�ذ�ا ب�ع�ي
ن�ه� ب�ك�!!ل2 م�واظ�ب�!!ةE و�ط�ل
ب�!!ةE، ل�ج
!!ل� ج�م�ي!!ع�
�م8 ع�ن
!!د� \ف
ت�ت�!!اح�19\ل
ق�د2يس�ين�،   و�ل�ج
ل�ي، ل�ك�ي
 ي�ع
ط�ى ل�!!ي ك�ل

�ع
ل�م� ج�ه�ارا ب�س�ر2 \ل�ن
ج�يل�،   ال�ذ�ي ل�ج
ل�ه� أ�ن�!!ا س�!!ف�ير208ف�م�ي، ل�
 ف�!!ي س�ل�س�!!ل�، ل�ك�!!ي
 أ�ج�!!اه�ر� ف�ي!!ه� ك�م�!!ا ي�ج�!!ب� أ�ن
 أ�ت�ك�ل�!!م�.

 و�ل�ك�ن
 ل�ك�!!ي
 ت�ع
ل�م�!!وا أ�ن
ت�!!م
 أ�ي
ض!!ا أ�ح
!!و�ال�ي، م�!!اذ�ا أ�ف
ع�!!ل�،21
�م�ين� �خ� \ل
ح�ب�يب� و�\ل
خ�اد�م� \ل  ي�ع�ر2ف�ك�م
 ب�ك�ل2 ش�ي
ءE ت�يخ�يك�س� \ل

 ال�ذ�ي أ�ر
س�ل
ت�ه� إ�ل�ي
ك�م
 ل�ه�ذ�ا ب�ع�ي
ن�!!ه� ل�ك�!!ي
 ت�ع
ل�م�!!وا22ف�ي \لر�ب2، 
 .
�م8 ع�ل�!!ى \ل�خ
!!و�ة�،23أ�ح
و�ال�ن�!ا، و�ل�ك�!!ي
 ي�ع�!!ز2ي� ق�ل�!وب�ك�م  س�!!ل

 و�م�ح�ب�!!ة8 ب�إ�يم�!!انE م�!!ن� \�لل!!ه� \لب� و�\ل!!ر�ب2 ي�س�!!وع� \ل
م�س�!!يح�.
 ا�لن2ع
م�ة� م�ع� ج�م�يع� \ل�ذ�ين� ي�ح�بnون� ر�ب�ن�ا ي�س�وع� \ل
م�س�يح� ف�!!ي24

 ع�د�م� ف�س�ادE. آم�ين�. (ك�ت�ب�!!ت
 إ�ل�!!ى أ�ه
!!ل� أ�ف�س�!!س� م�!!ن
 ر�وم�ي�!!ة�
ع�ل�ى ي�د� ت�يخ�يك�س�)
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