رؤيا يوحنا الالهوتى
اإلصحاح األول:
 .1ئػالٌ ٚغٕع انًغٛؼ انز٘ أػطبِ ئٚبِ هللا نٛش٘ ػجٛذِ يب ال ثذ أٌ ٚكوٌٕ ػوٍ يشٚوت ٔ ثُٛوّ يشعوال
ثٛذ يالكّ نؼجذِ ٕٚؽُب.
 يشعالا :أٖ هللا انزٖ أسعم.
 .2هٕثٗ نهز٘ ٚقشأ ٔ نهزٚ ٍٚغًؼٌٕ أيٕال انُجٕح ٔ ٚؾفظٌٕ يب ْٕ يكزٕة فٓٛب ألٌ انٕيذ يشٚت.
 يٛهذ ْزِ انؼجبسح يُز أنف ٍٛيٍ انغُ ٍٛألَٓب ثؾغت يٛبط هللا ْٗٔ .يُطجقخ ػهٗ كم يغٛؾٗ.
 ٔ .5يٍ ٚغوٕع انًغوٛؼ انؾوبْذ األيو ٍٛانجكوش يوٍ األيوٕاد ٔ سكوٛظ يهوٕذ األسك انوز٘ أؽجُوب ٔ يوذ
غغهُب يٍ خطبٚبَب ثذيّ.
 كم ففبد سثُب ٚغٕع انًغٛؼ عٕف رزكش فًٛب ثؼذ فٗ َفظ اإلفؾبػ.
 ٔ .6عؼهُب يهٕكب ٔ كُٓخ هلل أث ّٛنّ انًغذ ٔ انغهطبٌ ئنٗ أثذ اٜثذ ٍٚاي.ٍٛ
َ ؾٍ كهُب كُٓخ ئرا كُب َقهَٗٔ ،خذؤَ ،قذو رثٛؾخ هللَٔ .ؾٍ يهٕذ ألَّ ْٕ يهك َٔؾٍ أٔالدِ.
 .9أَب ٕٚؽُب أخٕكى ٔ ؽشٚككى ف ٙاننٛقخ ٔ ف ٙيهكٕد ٚغٕع انًغٛؼ ٔ فجشِ كُذ ف ٙانغضٚشح انزٙ
رذػٗ ثطًظ يٍ أعم كهًخ هللا ٔ يٍ أعم ؽٓبدح ٚغٕع انًغٛؼ.
 ؽشٚك فٗ انًهكٕد انزٖ أرٗ ٔنٛظ انزٖ عٛأرٗ فًٛب ثؼذ.
 .12فبنزفذ ألَظش انقٕد انز٘ ركهى يؼ ٔ ٙنًب انزفذ سأٚذ عجغ يُبٚش يٍ رْت.
 ففبد انغبنظ ػهٗ انؼشػ.
 ٔ .13فوؤ ٙعووو انغووجغ انًُووبٚش ؽووجّ اثووٍ اَغووبٌ يزغووشثال ثضووٕة ئنووٗ انووشعه ٔ ٍٛيزًُطقووب ػُووذ صذٛٚووّ
ثًُطقخ يٍ رْت.
 سيى  ْٕ 7سيض انكًبل.
 انضٕة انزٖ ئنٗ انشعه ْٕ ٍٛصٕة سكوٛظ انكُٓوخٔ ،صوٕة انًهوٕذٚٔ ،كوٌٕ أثوٛل انهوٌٕ .انًُطقوخ
انزْجٛخ رشيض ئنٗ اعزؼذادِ نهخذيخ يضم يُطقخ انؾًبيغخ.
 ٔ .14أيب سأعّ ٔ ؽؼشِ فأثٛنبٌ كبنقٕف األثٛل كبنضهظ ٔ ػُٛبِ كهٓٛت َبس.
 انؾؼش األثٛل ٚؾٛش ئنٗ أَّ ْٕ "يذٚى األٚبو" ْٕٔ األثذٖ .أَظش سؤٚب داَٛبل (دا  9 :7ـ 2)11
 ػُٛبِ كهٓٛت َبس ئؽبسح ئنٗ أًَٓب خبسيزبٌ.
 ٔ .15سعالِ ؽجّ انُؾبط انُق ٙكأًَٓب يؾًٛزبٌ ف ٙآرٌٕ ٔ فٕرّ كقٕد يٛبِ كضٛشح.
 1ثذأد انزشعًخ فٗ  13فجشاٚش 2111و انًٕافق  6أيؾوٛش 1717ػ ؽوٓبدح اثوب كٛوش ٕٔٚؽُوب ٔانوضالس ػوزاسٖ ٔأيٓوٍ.
ٔرنك ػٍ ئؽذٖ ساْجبد ثبنَٕٛبٌ ػبو 1994
" 2كُذ أسٖ أَّ ٔمؼذ ػشٔػ ٔ عهظ انقذٚى األٚبو نجبعّ أثٛل كبنضهظ ٔ ؽؼش سأعّ كبنقٕف انُق ٔ ٙػشؽّ نٓٛت
َبس ٔ ثكشارّ َبس يزقذحَٓ .ش َبس عشٖ ٔ خشط يوٍ يذايوّ أنوٕف أنوٕف رخذيوّ ٔ سثوٕاد سثوٕاد ٔيوٕف يذايوّ فغهوظ
انذ ٔ ٍٚفزؾذ االعفبس".
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 يؾًٛزبٌ ئؽبسح ئنٗ غٛشح اإلًٚبٌ (ؽبسح) ٔانؾشاسح رؼطٗ ؽٛبح.
 كقٕد يٛبِ كضٛشح ئٖ أَّ فٕد يغًٕع ٔال ًٚكٍ ػذو عًبػّ.
 ٔ .16يؼّ فٚ ٙذِ ان ًُٗٛعجؼخ كٕاكت ٔ عٛف يبك رٔ ؽوذٚ ٍٚخوشط يوٍ فًوّ ٔ ٔعٓوّ كبنؾوًظ ٔ
ْ ٙرنٙء ف ٙيٕرٓب.
 انغٛف ْٕ كهًزّ انزٖ ْٕ فٗ ٚذِ ان ًُٗٛنٛؾبسة ثّ ْٕ .ؽًظ انؾق.
 ٔ .11انؾ ٔ ٙكُذ يٛزب ا ٔ ْب أَب ؽ ٙئنٗ أثذ اٜثذ ٍٚأي ٔ ٍٛن ٙيفبرٛؼ انٓبٔٚخ ٔ انًٕد.
 انشة ٚغٕع يؼّ يفبرٛؼ انٓبٔٚخ ٔانًٕد.
 .21عش انغجؼخ انكٕاكت انز ٙسأٚذ ػهٗ  ٔ ًُٙٛٚانغجغ انًُبٚش انزْجٛخ انغجؼخ انكٕاكت ْ ٙيالككخ
انغجغ انكُبكظ ٔ انًُبٚش انغجغ انز ٙسأٚزٓب ْ ٙانغجغ انكُبكظ.
 انغجغ انًُبٚش انزْجٛخ ئؽبسح ئنٗ انًُوبسح انزْجٛوخ فوٗ انؼٓوذ انقوذٚى راد انغوجغ فوشٔع ٔكبَوذ رًضوم
ؽنٕس َٕس هللا فٗ ٔعو ؽؼجّ.
 انغجؼخ انكٕاكت ـ ثؾغت انزقهٛذ انقذٚى ـ ًٚضهٕا أعبيفخ انكُوبكظٔ ،نكوٍ ًٚكوٍ أٌ ركوٌٕ ئؽوبسح ئنوٗ
سٔػ كم كُٛغخ انزٖ ٚؼطٓٛب ففزٓب انًًٛضح نٓب ( .أَظش 3)1 :3

 ٔ 3اكزت ئنٗ يالذ انكُٛغخ انز ٙف ٙعبسدط ْزا ٚقٕنّ انز٘ نّ عجؼخ أسٔاػ هللا ٔ انغجؼخ انكٕاكت أَب ػبسف أػًبنك
أٌ نك اعًب ا أَك ؽ ٔ ٙأَذ يٛذ.
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اإلصحاح الثانى :
فٗ انؾذٚش ئنٗ كم كُٛغخ ٚغزخذو انشة ففخ يٍ ففبرّ انزٗ ركشد فٗ اإلفؾبػ األٔل.
 .2أَب ػبسف أػًبنك ٔ رؼجك ٔ فجشذ ٔ أَوك ال رقوذس أٌ رؾزًوم األؽوشاس ٔ يوذ عشثوذ انقوبكه ٍٛأَٓوى
سعم ٔ نٛغٕا سعالا فٕعذرٓى كبرث.ٍٛ
 انشعم انكزثخ ظٓشٔا يُز رنك انٕيذ انًجكشٔ ..انٓشهقبد أٚنب ا.
 انشة ٚكشِ أػًبل انُٛقٕالٔ.ٍٛٚ
 .4نكٍ ػُذ٘ ػهٛك أَك رشكذ يؾجزك االٔنٗ.
ا
ُ
" انًؾجخ األٔنٗ ".غٛشح انًؾجخ األٔنٗ أؽٛبَب رفقذ ثؼذ صيٍ ثغجت انزغبسة ٔانكغومٔ .نكوٍ ٚغوت
أٌ ٚكٌٕ ٕٚيُب األخٛش يضم ٕٚيُب األٔل يٍ عٓخ َزٔسَب ،غٛشرُب ..ئنخ
 .5فبركش يٍ أ ٍٚعقطذ ٔ رت ٔ اػًم األػًبل األٔنٗ ٔ ئال فاَ ٙآرٛك ػٍ يشٚت ٔ أصؽضػ يُبسروك
يٍ يكبَٓب ئٌ نى رزت.
 كم كُٛغخ نٓب يكبَٓب َؾٕ هللا .انًكبٌ انكبيم ٔانغًٛم خبؿ ثٓب .ئرا رضؽضؽذ يهوٛالا ُٚؼوذو ػُٓوب
َٕس هللا.
ٚ غت أٌ َؾزفع ثبنًكبٌ األفهٗ انزٖ ٔمؼُب هللا ف.ّٛ
 .7يٍ نّ أرٌ فهٛغًغ يب ٚقٕنّ انشٔػ نهكُبكظ يٍ ٚغهت فغأػط ّٛأٌ ٚأكم يٍ ؽوغشح انؾٛوبح انزو ٙفوٙ
ٔعو فشدٔط هللا.
 ؽغشح انؾٛبح ْٗ انشة( .رك 5)22 :3
 ٔ .1اكزت انٗ يالذ كُٛغخ عًٛشَب ْزا ٚقٕنّ األٔل ٔ اٜخش انز٘ كبٌ يٛزب فؼبػ.
 كُٛغخ عًٛشَب ػبَذ يٍ انٕٓٛد انز ٍٚكبَٕا يزًغك ٍٛثؼبداد انؼٓذ انقذٚى.
 .11ال رخف انجزخ يًب أَذ ػزٛذ اٌ رزأنى ثّ ْٕرا ئثهوٛظ يضيوغ أٌ ٚهقو ٙثؼنوب يوُكى فو ٙانغوغٍ نكوٙ
رغشثٕا ٔ ٚكٌٕ نكى مٛق ػؾشح أٚبو كٍ ايُٛب ئنٗ انًٕد فغأػطٛك ئكهٛم انؾٛبح.
 انٕٛو ٚؾكًّ انؾًظ انزٖ ْٕ ٚغٕع انًغٛؼ .ئرٌ ْوى عوٛغشثٌٕ ثؾغوت كًوبل أٔ ايوزالء َوبيٕط
هللا
 كٍ أيُٛب ا ئنٗ انًٕد :نى ٚقم ٔأَذ عزُغٕ يٍ انًٕد.
 .11يٍ نّ أرٌ فهٛغًغ يب ٚقٕنّ انشٔػ نهكُبكظ يٍ ٚغهت فال ٚإر ّٚانًٕد انضبَ.ٙ
ُْ ب أٔل ركش نهًٕد انضبَٗ.
 ٔ .12اكزت انٗ يالذ انكُٛغخ انز ٙف ٙثشغبيظ ْزا ٚقٕنّ انز٘ نّ انغٛف انًبم ٙرٔ انؾذ.ٍٚ
 .13أَب ػبسف أػًبنك ٔ أ ٍٚرغكٍ ؽٛوش كشعو ٙانؾوٛطبٌ ٔ أَوذ يزًغوك ثبعوً ٔ ٙنوى رُكوش اًٚوبَٙ
ؽزٗ ف ٙاألٚبو انز ٙفٓٛب كبٌ اَزٛجبط ؽٓٛذ٘ األي ٍٛانز٘ يزم ػُذكى ؽٛش انؾٛطبٌ ٚغكٍ.
 4رًذ رشعًخ اإلفؾبػ انضبَٗ فٗ  23ئثشٚم 2111و
 ٔ 5يبل انشة اإلنّ ْٕرا اإلَغبٌ يذ فبس كٕاؽذ يُب ػبسفب انخٛش ٔ انؾش ٔ ا ٌٜنؼهّ ًٚذ ٚذِ ٔ ٚأخز يٍ ؽغشح انؾٛبح
اٚنب ٔ ٚأكم ٔ ٚؾٛب ئنٗ األثذ.
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ُْ ب ًٚزذػ كُٛغخ ثشغبيظ ثغجت رًغكٓب (أٔ صجبرٓب)
 اَزٛجبط ْٕ األعقف ٔيذ اعزؾٓذ ثؾشيّ فٗ يضاٌ.
 ٔ .14نكٍ ػُذ٘ ػهٛك يهٛم أٌ ػُذذ ُْبذ يٕيب يزًغك ٍٛثزؼهٛى ثهؼبو انز٘ كبٌ ٚؼهوى ثوبالأ أٌ ٚهقوٙ
يؼضشح أيبو ثُ ٙاعشاكٛم أٌ ٚأكهٕا يب رثؼ نألٔصبٌ ٔ ٚضَٕا.
 انضَب انشٔؽٗ ْٕ انًققٕد ٔانزٖ ٚزى ثزشذ هللا انؾقٛقٗ.
 .17يووٍ نووّ أرٌ فهٛغووًغ يووب ٚقٕنووّ انووشٔػ نهكُووبكظ يووٍ ٚغهووت فغووأػط ّٛأٌ ٚأكووم يووٍ انًووٍ انًخفووٗ ٔ
أػط ّٛؽقبح ثٛنبء ٔ ػهٗ انؾقبح اعى عذٚذ يكزٕة ال ٚؼشفّ اؽذ غٛش انز٘ ٚأخز.
 انًٍ انًخفٗ ْٕ انشة.
 انؾقبح انجٛنبء :انهٌٕ األثٛل ْٕ انجش ٔانؾقبح ْٗ اإلًٚبٌ.
 االعى انغذٚذ :ػاليخ انًؾجخ (انٕد) انؾخقٛخ انزٗ نكم ٔاؽذ يغ هللا.
 .21نكٍ ػُذ٘ ػهٛك يهٛم أَك رغٛت انًشأح ئٚضاثم انز ٙرقٕل أَٓب َجٛخ ؽزوٗ رؼهوى ٔ رغوٕ٘ ػجٛوذ٘ أٌ
ٚضَٕا ٔ ٚأكهٕا يب رثؼ نالٔصبٌ.
ْ زِ انٓشهقخ رؾجّ رهك انٓشهقخ انزٗ نجهؼبؤ ..نكٍ رشرٛجٓب ثبنؼكظُْ .ب يٍ خالل انزؼهوٛى انكوبرة
رُزظ ؽٛبح ثؼٛذح ػٍ هللا .أيب فٗ ؽبنخ ثهؼبو فبنؾٛبح انؼبدٚخ (يغ األيى) رإدٖ ئنٗ األسرذاد ػٍ هللا.
ْٔ شهقخ ئٚضاثم ْٗ  :يؼشفخ أػًبأ انؾٛطبٌ.
 ٔ .21أػطٛزٓب صيبَب ا نك ٙرزٕة ػٍ صَبْب ٔ نى رزت.
ْ .22ب أَب انقٓٛب ف ٙفشاػ ٔ انزٚ ٍٚضٌَٕ يؼٓب ف ٙمٛقخ ػظًٛخ ئٌ كبَٕا ال ٚزٕثٌٕ ػٍ أػًبنٓى.
 ٔ .23أٔالدْب ايزهٓى ثبنًٕد فغزؼشف عًٛغ انكُبكظ ئَ ٙأَب ْٕ انفبؽـ انكهٗ ٔ انقهٕة ٔ عأػطٗ
كم ٔاؽذ يُكى ثؾغت اػًبنّ.
 يب صال انشة ٚؼطٗ صيبَب ا نهزٕثخ.
 انٓشهقبد عزغقو ٔاؽذح ٔساء األخشٖ ألٌ يوشك انٓشهقوخ ٚكًوٍ فوٗ ػوذو يوذسرٓب ػهوٗ ئعبثوخ
يزطهجبد انُفظ.
 أٔالدْب ْى انزٚ ٍٚزجؼٌٕ ْزا انزؼهٛى ..عٕف ٚأعفٌٕ.
 انًٕد ُْب يٕد سٔؽٗ.
 ٔ .25ئًَب انز٘ ػُذكى رًغكٕا ثّ ئنٗ اٌ اعٙء.
ٚ غت أٌ َزًغك ئنٗ انُٓبٚخ.
 ٔ .26يٍ ٚغهت ٔ ٚؾفع أػًبن ٙئنٗ انُٓبٚخ فغأػط ّٛعهطبَب ػهٗ األيى.
 ؽزٗ ئرا يبد اإلَغبٌ يجم أٌ ٚزؾقق كاليّ ،فغٕف ٚزؾقق ثؼذ رنك ٔيضبل ػهٗ ْزا األَجٛبء.
 ٔ .21اػط ّٛكٕكت انقجؼ.
 كٕكت انقجؼ ْٕ انشة.
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األصحاح الثالث
ا
ْزِ انكُبكظ انغوجؼخ نوى رؼوذ يٕعوٕدح عغشافٛوب يُوز صيوٍ هٕٚوم .نوزنك فٓوزِ األعوًبء يؼطوبح نؾخقوٛخ
انكُٛغخ أٔ نهقفخ انًًٛضح نهكُٛغخ
 ٔ .1اكزت ئنٗ يالذ انكُٛغخ انز ٙف ٙعبسدط ْزا ٚقٕنّ انز٘ نـّ عوجؼخ أسٔاػ هللا ٔ انغوجؼخ انكٕاكوت
أَب ػبسف أػًبنك أٌ نك اعًب ا اَك ؽ ٔ ٙأَذ يٛذ.
 كُٛغخ عبسدط ال اعى فقو ٔنكُٓب يٛزخ ئر أٌ نٛظ نٓب ؽٛبح فٗ انشة.
 .2كٍ عبْشاا ٔ ؽذد يب ثق ٙانز٘ ْٕ ػزٛذ أٌ ًٕٚد ألَ ٙنى أعذ أػًبنك كبيهخ أيبو هللا.
 انشة ٚؾزسْى يٍ أعم أٌ ٚكَٕٕا عبْش.ٍٚ
 .3فبركش كٛف أخزد ٔ عًؼذ ٔ اؽفع ٔ رت فاَ ٙئٌ نى رغٓش ايذو ػهٛوك كهوـ ٔ ال رؼهوى أٚوخ عوبػخ
أيذو ػهٛك.
ٔ ئرا نى رزت فٓالكٓب عٕف ٚأرٗ فٗ ؽ ْٗ ٍٛغبفهخ.
 .5يٍ ٚغهت فزنك عٛهجظ صٛبثب ا ثٛنب ا ٔ نٍ أيؾٕ اعًّ يٍ عوفش انؾٛوبح ٔ عوأػزشف ثبعوًّ أيوبو أثؤ ٙ
أيبو يالككزّ.
 انضٛبة انجٛنبء ْوٗ صٛوبة انجوش .عوفش انؾٛوبح ْوٕ انكزوبة انًقوذط انوزٖ ركوٌٕ فٛوّ أعوًبكُب ئرا كُوب
َؼٛؼ ثكهًزّ.
 ٔ .7اكزت ئنٗ يالذ انكُٛغخ انز ٙف ٙفٛالدنفٛب ْزا ٚقٕنّ انقذٔط انؾق انز٘ نّ يفزبػ دأد انوز٘ ٚفوزؼ
ٔ ال أؽذ ٚغهق ٔ ٚغهق ٔ ال أؽذ ٚفزؼ.
 كُٛغخ فٛالدنفٛب كُٛغخ مؼٛفخ عوذاا ٔ نكُٓوب رؼوبَٗ يوٍ يغًوغ انؾوٛطبٌ انوزٖ ْوٕ يغًٕػوخ انُوبط
انزْ ٍٚى أثشاس فٗ أػ ٍٛأَفغٓى.
 انشة عٛغؼهٓى ٚؼشفٌٕ أَٓى كبَٕا يخطئٚ( ٍٛأرٌٕ ٔٚغغذٌٔ أيبو سعهٛك ،)..يفزبػ دأد ْٕ
يفزبػ انًهكٕد (انًًهكخ) ٔانشة ٚغٕع ػُذِ ْزا انًفزبػ أٖ يفزبػ انًهكٕد األثذٖ.
 .1أَب ػبسف أػًبنك ْبكُزا يذ عؼهذ أيبيك ثبثب ا يفزٕؽب ا ٔ ال ٚغزطٛغ أؽذ أٌ ٚغهقّ ألٌ نك يٕح ٚغٛشح
ٔ يذ ؽفظذ كهًز ٔ ٙنى رُكش اعً.ٙ
" ثبثب ا يفزٕؽب ا" انشة ٚغٕع ْٕ ْزا انجبة انًفزٕػ "أَب ْٕ انجبة".
ْ .9بكُوزا اعؼوم انووز ٍٚيوٍ يغًوغ انؾووٛطبٌ يوٍ انقوبكه ٍٛأَٓووى ٓٚوٕد ٔ نٛغوٕا ٓٚووٕداا ثوم ٚكوزثٌٕ ْبكُووزا
أفٛشْى ٚأرٌٕ ٔ ٚغغذٌٔ أيبو سعهٛك ٔ ٚؼشفٌٕ ئَ ٙأَب أؽججزك.
ٚٔ" ؼشفٌٕ ئَٗ أَب أؽججزك" .كضٛش يٍ انقذٚغو ٍٛنوٛظ نٓوى اػزجوبس أصُوبء ؽٛوبرٓى ػهوٗ األسك .ثوم
ٔؽزٗ ُٚغخش ثٓى..ئنخ ٔنكٍ فٗ انؾٛبح اٜرٛخ عُٛؼشف أٌ انشة يذ أؽت ْإالء انقذٚغ.ٍٛ
 .11ألَك ؽفظذ كهًخ فجش٘ أَب أٚنب ا عأؽفظك يٍ عبػخ انزغشثخ انؼزٛوذح أٌ روأرٗ ػهوٗ انؼوبنى كهوّ
نزغشة انغبكُ ٍٛػهٗ األسك.
 انقجش ْٕ انؾئ انٕؽٛذ انزٖ رجقٗ نهكُٛغخ اننؼٛفخ..فقو ػهٓٛب أٌ رؾفع انكهًخ (أٔ انٕفٛخ)
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ْ وإالء (انووز ٍٚنٓووى سٔػ ْوزِ انكُٛغووخ أٖ اننووؼفبء) عوٕف ال ٚغووزضُٕا يووٍ انزغوبسة ٔنكووٍ انوشة
عٕف ٚغُذْى داخهٛب ا ؽزٗ ال ٓٚهكٕا ثغججٓب.
 .12يٍ ٚغهت فغأعؼهّ ػًٕداا فْٛ ٙكم ئنٓ ٔ ٙال ٚؼٕد ٚخشط ئنٗ خوبسط ٔ اكزوت ػهٛوّ اعوى انٓؤ ٙ
اعى يذُٚخ انٓ ٙأٔسؽهٛى انغذٚذح انُبصنخ يٍ انغًبء يٍ ػُذ ئنٓ ٔ ٙاعً ٙانغذٚذ.
ا
ًْ" ووٕداا فووٗ ْٛكووم ئنٓووٗ"ٚ .ؼُووٗ أَٓووى عووٛكٌَٕٕ صووبثزٔ ٍٛال ًٚكووٍ أٌ ٚخشعووٕا خبسعوب فًٛووب ثؼووذ.
ٔػهٗ انؼًٕد ٚكٌٕ كم انجُبء يبكى.
ٔ" اكزت ػه ّٛاعى يذُٚخ ئنٓٗ" .ؽًم اعى هللا ٚؼُٗ ػاليخ ٔهٛذح يؼّ ٔيؼشفخ داكًخ نّ.
 ٔ .14اكزت ئنٗ يالذ كُٛغخ انالٔدكْ ٍٛٛزا ٚقٕنّ األي ٍٛانؾبْذ األي ٍٛانقبدأ ثذاءح خهٛقخ هللا.
" ثووذاءح خهٛقووخ هللا" .ألٌ كووم األؽووٛبء ُخهقووذ ثٕاعووطخ انهووٕغظ (انكهًووخ) ،انكُٛغووخ انفووبرشح ال رووشٖ
ؽقٛقخ َفغٓب.
 .11أؽٛش ػهٛك أٌ رؾزش٘ يُ ٙرْجب ا يقفٗ ثبنُبس نكو ٙرغوزغُ ٔ ٙصٛبثوب ا ثٛنوب ا نكو ٙرهوجظ فوال ٚظٓوش
خض٘ ػشٚزك ٔ كؾم ػُٛٛك ثكؾم نك ٙرجقش.
 انشة ٚؾٛش ثؾشاء رْت ثًؼُٗ ههت انزغبسة انزٗ رُقٗ اإلَغبٌ يضهًب رُقٗ انُبس انزْت.
 انضٛبة انجٛل :انجش انزٖ يٍ انشة.
 كؾم انؼ :ٍُٛٛههت انؾفبء ؽزٗ ٚشٖ اإلَغبٌ َفغّ فٗ انُٕس انغهٛى.
ْ .21بكُزا ٔايف ػهٗ انجبة ٔ ايشع ئٌ عًغ أؽذ فٕر ٔ ٙفزؼ انجبة أدخم ئن ٔ ّٛأرؼؾٗ يؼوّ ٔ ْوٕ
يؼ.ٙ
ٔ" أرؼؾٗ يؼّ ْٕٔ يؼٗ" .ػؾبؤَب ْٕ أؽضاَُب ٔخطبٚبَب انزٗ ؽبسكُب فٓٛب انشة ػهٗ انقهٛت .صى
ٚقذو نُب ػؾبءِ انزٖ ْٕ انؾٛبح األثذٚخ يبنى رشِ ػٔ ٍٛنى رغًغ ثّ أرٌ.
 .21يٍ ٚغهت فغأػط ّٛأٌ ٚغهظ يؼ ٙف ٙػشؽ ٙكًب غهجذ أَب أٚنب ا ٔ عهغذ يغ أثٗ ف ٙػشؽّ.
ٔ انٕػذ انزٖ أُػطٗ نٓزِ انكُٛغخ انفبرشح انزٗ ثال يهؼ ٔال يزاأ أَٓب عزغهظ يغ انشة فٗ ػشؽّ.
ْزا انٕػذ يبنّ "األي ،"ٍٛانزٖ ال ٚقٕل ٔػٕد فبسغخ.
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