
من �صي�صرتد كرامته ؟ ... ق�ّصة

مـــحّبــة الأب

ق�صة رواها ي�صوع

لوقا 15: 32-11 
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لقد روى ي�صوع العديد من الق�ص�ص والأمثال اجلميلة.

رمبا تكون هذه الأ�صَهر بينها:

وقال،

كان لإن�صان ابنان.

فقال اأ�صغرهما لأبيه:

يا اأبي، 

اأعطني احل�ّصة 

التي تخ�ّصني 

من املرياث.

فق�صم لهما 

كل ما ميلِكه.

وبعد ب�صعة اأيام،

 جمع الإبن الأ�صغر 

كل ما عنده، 

وم�صى اإىل بلٍد 

بعيد،...

ِلَ َقبِل الأب بطلب ابنه الأ�صغر؟
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وبعد ب�صعة اأيام،

 جمع الإبن الأ�صغر 

كل ما عنده، 

وم�صى اإىل بلٍد 

بعيد،...

ما الذي جعل من طلب الإبن الأ�صغر 

ُمهيناً وموؤذياً لهذه الدرجة؟
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كيف يحاول البقاء على قيد احلياة؟

فذهب والتحق بواحٍد 

من مواطني ذلك البلد، 

فاأر�صله اإىل حقوله 

لريعى خنازير. 

وكم ا�صتهى لو ميلأ 

بطنه من اخلرنوب

 الذي كانت اخلنازير 

تاأكله، فما اأعطاه اأحد!

... وهناك بّذر ح�صته

من املال يف عي�صة 

اخللعة.

ولكن ملّا اأنفق كل 

�صيء، اجتاحت ذلك 

البلد جماعة قا�صية، 

فاأخذ ي�صعر باحلاجة.
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هل من خمرج؟

اأ�رسق

اخلنازير

؟ اأبقى هنا؟

اأذهب اإىل البيت 

واأكون خادماً؟

�صاأقوم واأرجع اإىل 

اأبي،

واأقول له:

يا اأبي، اأخطاأُت

اإىل ال�صماء واأمامك

ول اأ�صتحق بعد اأن

دعى ابناً لك،
ُ
اأ

اجعلني كواحدٍ من

ُخّدامك املاأجورين!

ثّم رجع اإىل نف�صه،

وقال: ما اأكرث 

خّدام اأبي

 املاأجورين الذين 

يف�ُصل عنهم اخلبز، 

واأنا هنا

اأكاد اأهلك جوعاً!
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كيف قام الأب بحماية ابنه من ال�صعور بالعار

اأمام اأعُي اجلريان؟

لقد كان من املُعيب جّداً اأن يرك�ص 

الأب للقاء ابنه!
لكن اأباه

راآه وهو

ما زال بعيداً، 

فتحّن ورك�ص اإليه 

وعانقه وقبّله

 بحرارة
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ماذا يتوّقع الإبن من اأبيه؟

لكن اأباه

راآه وهو

ما زال بعيداً، 

فتحّن ورك�ص اإليه 

وعانقه وقبّله

 بحرارة

فقام ورجع 

اإىل اأبيه..



كيف قام الأب بحماية ابنه من ال�صعور بالعار

اأمام اأعُي اجلريان؟

لقد كان من املُعيب جّداً اأن يرك�ص 

الأب للقاء ابنه!
لكن اأباه

راآه وهو

ما زال بعيداً، 

فتحّن ورك�ص اإليه 

وعانقه وقبّله

 بحرارة

؟
ن

ريا
جل

 ا
ر

ّك
ف

ي
ا 

ذ
ما

ماذا يتوّقع الإبن من اأبيه؟

لكن اأباه

راآه وهو

ما زال بعيداً، 

فتحّن ورك�ص اإليه 

وعانقه وقبّله

 بحرارة

فقام ورجع 

اإىل اأبيه..



اأقام الأب حفلة كبرية لتكرمي ابنه. ملاذا؟

اأّما الأب فقال لعبيده:

اأح�رسوا �رسيعاً 

اأف�صل ثوب واألب�صوه، 

و�صعوا يف اإ�صبعه 

خامتاً، 

ويف قدميه حذاًء.

واح�رسوا العجل 

امل�صمَّن واذبحوه، 

ولناأكل بفرح

فقال له الإبن،

»يا اأبي،

اأخطاأُت اإىل

 ال�صماء واأمامك، 

ول اأ�صتحق بعد

 اأن اأُدعى ابناً لك...«

ماذا يحتاج الإبن الأ�صغر؟
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ِلَ كان الإبن الأكرب غا�صباً؟

فدعا واحداً من اخلّدام 

وا�صتف�رسه ما ع�صى 

اأن يكون ذلك.

فاأجابه: رجع اأخوك، 

فذبح اأبوك العجل 

ن لأنه ا�صتعاد  املُ�َصمَّ

ابنه �صاملاً! 

ولكنه غ�صب

فاإنَّ ابني هذا

 كان ميتاً فعا�ص، 

وكان �صائعاً فُوجد. 

فاأخذوا يفرحون!

وكان ابنه الأكرب

 يف احلقل، فلّما

جاء واقرتب من 

البيت، �صمع مو�صيقى 

ورق�صاً.
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اأي نوع من الآباء هو؟

كان من غري اللئق ملقام الأب اأن يرتك احلفلة، 

لكنه تكلَّم مع ابنه مبحبة وتوا�صع
ولكن ملا عاد ابنك هذا،

الذي اأكل مالك مع 

الفاجرات، ذبحَت له 

ن! العجل املُ�صمَّ

فقال له: يا ُبنَي،

اأنت معي دائماً، وكل 

ما اأملكه هو لك! ولكن 

كان ال�صواب اأن نفرح 

ونبتهج، لأن اأخاك هذا 

كان ميتاً فعا�ص، وكان 

�صالً فُوِجد!

ورف�ص اأن يدُخل.

فخرج اأبوه 

وتو�ّصل اإليه.

غري اأّنه رّد 

على اأبيه قائلً:

ها اأنا اأخدمك هذه 

ال�صني العديدة، ول 

اأخالف لك اأمراً، ولكنك 

ل تعطني ولو َجْدياً 

واحداً لأفرح مع 

اأ�صدقائي.
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ونبتهج، لأن اأخاك هذا 

كان ميتاً فعا�ص، وكان 

�صالً فُوِجد!

ورف�ص اأن يدُخل.

فخرج اأبوه 

وتو�ّصل اإليه.

غري اأّنه رّد 

على اأبيه قائلً:

ها اأنا اأخدمك هذه 

ال�صني العديدة، ول 

اأخالف لك اأمراً، ولكنك 

ل تعطني ولو َجْدياً 

واحداً لأفرح مع 

اأ�صدقائي.
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كيف اأهان الإبن الأكرب اأباه؟
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فقال له: يا ُبنَي،

اأنت معي دائماً، وكل 

ما اأملكه هو لك! ولكن 

كان ال�صواب اأن نفرح 

ونبتهج، لأن اأخاك هذا 

كان ميتاً فعا�ص، وكان 

�صالً فُوِجد!

ورف�ص اأن يدُخل.

فخرج اأبوه 

وتو�ّصل اإليه.

غري اأّنه رّد 

على اأبيه قائلً:

ها اأنا اأخدمك هذه 

ال�صني العديدة، ول 

اأخالف لك اأمراً، ولكنك 

ل تعطني ولو َجْدياً 

واحداً لأفرح مع 

اأ�صدقائي.
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اأهان الإبنان اأباهما. لكن بدافع حمبته لبنيه، 

ل الأب العار بهدف ت�صحيح العلقة. حتمَّ

كب�رٍش، ُقمنا جميعاً باإهانة

خالقنا املجيد . »لأّن اأجرة اخلطيئة هي املوت...« (روما 23:6)

لكنه، يحّبنا كثرياً اإىل َحد اأّنه ي�صرُت عارنا ويُرد اعتبارنا!

يدعونا هذا اإىل طرح الأ�صئلة التالية:

كيف ُيعقل، اأنه ب�صبب املحبة، مُيكن هلل الكلّي القدرة اأن يعاين 

عو�صاً عنّا لي�صرت عارنا ويُرد اعتبارنا؟

هل من طريقة، اليوم،  لأن نحظى ب�رسف الإن�صمام اإىل عائلة اهلل العظيمة - واأن نعرف بالتمام 

�رسف الدخول اإىل احلفل ال�صماوي العظيم؟

يعلّمنا ي�صوع اأّن اهلل هو اأب لنا وعلى ا�صتعداد لتحّمل العار عنّا.
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اأهان الإبنان اأباهما. لكن بدافع حمبته لبنيه، 

ل الأب العار بهدف ت�صحيح العلقة. حتمَّ

قال ي�صوع:  »اأقول لكم اأنه هكذا يكون يف ال�صماء فرح بخاطئ واحد تائٍب اأكرث من ت�صعة وت�صعي 

باّراً ل يحتاجون اإىل التوبة!«  لوقا 7:15

كب�رٍش، ُقمنا جميعاً باإهانة

خالقنا املجيد . »لأّن اأجرة اخلطيئة هي املوت...« (روما 23:6)

لكنه، يحّبنا كثرياً اإىل َحد اأّنه ي�صرُت عارنا ويُرد اعتبارنا!

يدعونا هذا اإىل طرح الأ�صئلة التالية:

كيف ُيعقل، اأنه ب�صبب املحبة، مُيكن هلل الكلّي القدرة اأن يعاين 

عو�صاً عنّا لي�صرت عارنا ويُرد اعتبارنا؟

هل من طريقة، اليوم،  لأن نحظى ب�رسف الإن�صمام اإىل عائلة اهلل العظيمة - واأن نعرف بالتمام 

�رسف الدخول اإىل احلفل ال�صماوي العظيم؟

يعلّمنا ي�صوع اأّن اهلل هو اأب لنا وعلى ا�صتعداد لتحّمل العار عنّا.

البن الأكرب

خاطئ ُمتدّين

ُمنِح  الذي  للغفران  برف�صه  اأباه  اأهان 

. خيه لأ

كان �صالً وهو ل يــزال يف منزله. ل يرتك 

اأباه اأبداً، لكنه كان مملوءاً بتعجرٍف قبيح.

جادل واّتهم اأباه اعتقاداً منه اأّنه �صالح.

مق����دار عظم����ة حمّبــة  ُيــدرك يومــاً  مل 

اأبيــه  ورحمت����ه.

بقَي خــارج من����زل اأبي����ه اأثن����اء الحتفال 

العظيم.

اأه����ان اأب����اه بالرف�����ص، اجل�ص����ع، واأعمالــه 

املتهّورة.

كان �صــالً يف اأر�ٍض بعيدٍة لكن����ه، يف وقٍت 

لحٍق، رجع بتوا�صٍع وحزن.

توا�صــع اأم����ام اأبيه بع����د اإدراك����ه خلطيئته 

املُخزية وعاره.

ع����اره  �ُص����رِت،   - اأبيــه  حمّبــة  ا�صتقبــل 

وا�صرُتِدَّت كرامته.

دخل منزل اأبيه لأجل الحتفال العظي����م.

البن الأ�صغر

خاطئ ُمتهوِّر

خاطئ 

ر
ِّ
ُمتهو
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هل تود الإنت�صار على العار؟... وا�صرتداد اعتبارك اأمام اهلل؟...

واحل�صول على احلياة الأبدية؟... ابداأ اليوم باّتباع ي�صوع. �صلِّ ب�صدق:

»ي�صوع، اإّنك تعرف كاّفة الطرق التي اأهنُت بها كرامة اهلل وحمبّته وُقد�صيّته.

اأنا اآ�صف. اأتوق بعمق اإىل كرامة ل تنتهي - كرامة اأن اأكون اأحد اأبنائك.

ي�صوع، اأنا اأوؤمن اأنه بدافع املحبة، حتّملَت عنا عارنا وذلك لكي نتمكن نحن من التمتّع بكرامة اهلل 

والن�صمام اإىل عائلته. اأنَت تدعونا للم�صاركة يف احلفل ال�صماوي العظيم. 

اآه نعم، اأود اأن اأكون هناك. اأوؤمن اأنك ُقمَت من املوت لتنت�رس على اخلطيئة، العار واملوت.

اأرجوك خلّ�صني من خطيئتي وكل عاري - واأعطني احلياة الأبدية. 

رّبي ي�صوع، اأوؤمن بك. اآمني«.

ا الَِّذيَن  مَّ
َ
ْولََد اهللِ« (1 يوحنا 3 : 1) »اأ

َ
َحبََّة الَّتي اأََحبََّنا ِبَها الآُب َحتَّى �رْسَنا ُنْدَعى ؟ اأ َظَم املمْ لُوا َما اأَعمْ »َتاأَمَّ

ْولََد اهللِ« (يوحنا 1 : 12)
َ
ْن َي�ِصريُوا اأ

َ
قَّ ]الكرامة[ يِف اأ ِي الَّذِيَن اآَمنُوا ِبا�ْصِمهِ، َفَقدْ َمنََحُهُم احْلَ

َ
َقبِلُوهُ ]قبلوا ي�صوع[ اأ

َبديَُّة، َولَ ُيَحاَكُم يف الْيَْوِم 
َ
يَاُة الأ ْر�َصلَني َتُكوُن لَُه احْلَ

َ
قال ي�صوع: »اإِنَّ َمْن َي�ْصَمُع َكلَمي َوُيوؤِْمُن بالَّذي اأ

يَاة.« (يوحنا 5 : 24) نَُّه َقِد اْنتََقَل ِمَن امْلَْوِت اإىَل احْلَ
َ
خري، لأ

َ
الأ

نَّ الِْكتَاَب 
َ
ْمواِت، ِنلَْت اخْلَل�َص... لأ

َ
َقاَمُه ِمَن الأ

َ
نَّ اهللَ اأ

َ
َك اإِْن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبيَ�ُصوَع َرّباً، َواآَمنَْت يِف َقلْبَِك ِباأ

نَّ
َ
»اأ

َيُقول:ُ »ُكلُّ َمنمْ ُهَو ُموؤمِْمٌن ِبِه، لَ َيِخيُب«. (روما 10 : 9 - 11)

ي�صوع امل�صيح كامل، طاهر، وقّدو�ص

لكنّه مات علناً على يد ب�رس خاطئي. يقول الكتاب 

املقّد�ص اأن ي�صوع حتّمل العار، و�ُصمِّر على ال�صليب 

اخل�صبي. بعد اأن مات ُدفن ج�صده يف القرب. لكن 

بعد ثالثة اأّيام، اأقامه اهلل من املوت ب�رشٍف عظيم. 

غلب ي�صوع اخلطيئة، العار، واملوت.

لقد مات على ال�صليب حاملً عار جميع الب�رس. 

لكن بقيامته، غلب ي�صوع اخلطيئة والعار بدلً عنا. 

وعندما نوؤمن بي�صوع، تابعي اإياه يوماً بعد يوم، 

ميكننا حقاً اأن نعي�ص بانت�صار على اخلطيئة والعار!

حمّبة جميدة! »لكن اهلل اأثبت لنا حمبّته، اإذ 

ونحن ما زلنا خاطئي مات امل�صيح 

عو�صاً عنّا«. 

(روما 8:5)

هل تود الإنت�صار على العار؟... وا�صرتداد اعتبارك اأمام اهلل؟...

واحل�صول على احلياة الأبدية؟... ابداأ اليوم باّتباع ي�صوع. �صلِّ ب�صدق:

»ي�صوع، اإّنك تعرف كاّفة الطرق التي اأهنُت بها كرامة اهلل وحمبّته وُقد�صيّته.

اأنا اآ�صف. اأتوق بعمق اإىل كرامة ل تنتهي - كرامة اأن اأكون اأحد اأبنائك.

ي�صوع، اأنا اأوؤمن اأنه بدافع املحبة، حتّملَت عنا عارنا وذلك لكي نتمكن نحن من التمتّع بكرامة اهلل 

والن�صمام اإىل عائلته. اأنَت تدعونا للم�صاركة يف احلفل ال�صماوي العظيم. 

اآه نعم، اأود اأن اأكون هناك. اأوؤمن اأنك ُقمَت من املوت لتنت�رس على اخلطيئة، العار واملوت.

اأرجوك خلّ�صني من خطيئتي وكل عاري - واأعطني احلياة الأبدية. 

رّبي ي�صوع، اأوؤمن بك. اآمني«.

فاأجابه ي�صوع:

»اأنا هو الطريق،

واحلق،

واحلياة

ل ياأتي اأحٌد  

اإىل الآب اإلّ بي«.

(يوحنا 6:14)

ا الَِّذيَن  مَّ
َ
ْولََد اهللِ« (1 يوحنا 3 : 1) »اأ

َ
َحبََّة الَّتي اأََحبََّنا ِبَها الآُب َحتَّى �رْسَنا ُنْدَعى ؟ اأ َظَم املمْ لُوا َما اأَعمْ »َتاأَمَّ

ْولََد اهللِ« (يوحنا 1 : 12)
َ
ْن َي�ِصريُوا اأ

َ
قَّ ]الكرامة[ يِف اأ ِي الَّذِيَن اآَمنُوا ِبا�ْصِمهِ، َفَقدْ َمنََحُهُم احْلَ

َ
َقبِلُوهُ ]قبلوا ي�صوع[ اأ

َبديَُّة، َولَ ُيَحاَكُم يف الْيَْوِم 
َ
يَاُة الأ ْر�َصلَني َتُكوُن لَُه احْلَ

َ
قال ي�صوع: »اإِنَّ َمْن َي�ْصَمُع َكلَمي َوُيوؤِْمُن بالَّذي اأ

يَاة.« (يوحنا 5 : 24) نَُّه َقِد اْنتََقَل ِمَن امْلَْوِت اإىَل احْلَ
َ
خري، لأ

َ
الأ

نَّ الِْكتَاَب 
َ
ْمواِت، ِنلَْت اخْلَل�َص... لأ

َ
َقاَمُه ِمَن الأ

َ
نَّ اهللَ اأ

َ
َك اإِْن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبيَ�ُصوَع َرّباً، َواآَمنَْت يِف َقلْبَِك ِباأ

نَّ
َ
»اأ

َيُقول:ُ »ُكلُّ َمنمْ ُهَو ُموؤمِْمٌن ِبِه، لَ َيِخيُب«. (روما 10 : 9 - 11)



هل تود الإنت�صار على العار؟... وا�صرتداد اعتبارك اأمام اهلل؟...

واحل�صول على احلياة الأبدية؟... ابداأ اليوم باّتباع ي�صوع. �صلِّ ب�صدق:

»ي�صوع، اإّنك تعرف كاّفة الطرق التي اأهنُت بها كرامة اهلل وحمبّته وُقد�صيّته.

اأنا اآ�صف. اأتوق بعمق اإىل كرامة ل تنتهي - كرامة اأن اأكون اأحد اأبنائك.

ي�صوع، اأنا اأوؤمن اأنه بدافع املحبة، حتّملَت عنا عارنا وذلك لكي نتمكن نحن من التمتّع بكرامة اهلل 

والن�صمام اإىل عائلته. اأنَت تدعونا للم�صاركة يف احلفل ال�صماوي العظيم. 

اآه نعم، اأود اأن اأكون هناك. اأوؤمن اأنك ُقمَت من املوت لتنت�رس على اخلطيئة، العار واملوت.

اأرجوك خلّ�صني من خطيئتي وكل عاري - واأعطني احلياة الأبدية. 

رّبي ي�صوع، اأوؤمن بك. اآمني«.

ا الَِّذيَن  مَّ
َ
ْولََد اهللِ« (1 يوحنا 3 : 1) »اأ

َ
َحبََّة الَّتي اأََحبََّنا ِبَها الآُب َحتَّى �رْسَنا ُنْدَعى ؟ اأ َظَم املمْ لُوا َما اأَعمْ »َتاأَمَّ

ْولََد اهللِ« (يوحنا 1 : 12)
َ
ْن َي�ِصريُوا اأ

َ
قَّ ]الكرامة[ يِف اأ ِي الَّذِيَن اآَمنُوا ِبا�ْصِمهِ، َفَقدْ َمنََحُهُم احْلَ

َ
َقبِلُوهُ ]قبلوا ي�صوع[ اأ

َبديَُّة، َولَ ُيَحاَكُم يف الْيَْوِم 
َ
يَاُة الأ ْر�َصلَني َتُكوُن لَُه احْلَ

َ
قال ي�صوع: »اإِنَّ َمْن َي�ْصَمُع َكلَمي َوُيوؤِْمُن بالَّذي اأ

يَاة.« (يوحنا 5 : 24) نَُّه َقِد اْنتََقَل ِمَن امْلَْوِت اإىَل احْلَ
َ
خري، لأ

َ
الأ

نَّ الِْكتَاَب 
َ
ْمواِت، ِنلَْت اخْلَل�َص... لأ

َ
َقاَمُه ِمَن الأ

َ
نَّ اهللَ اأ

َ
َك اإِْن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبيَ�ُصوَع َرّباً، َواآَمنَْت يِف َقلْبَِك ِباأ

نَّ
َ
»اأ

َيُقول:ُ »ُكلُّ َمنمْ ُهَو ُموؤمِْمٌن ِبِه، لَ َيِخيُب«. (روما 10 : 9 - 11)

ي�صوع امل�صيح كامل، طاهر، وقّدو�ص

لكنّه مات علناً على يد ب�رس خاطئي. يقول الكتاب 

املقّد�ص اأن ي�صوع حتّمل العار، و�ُصمِّر على ال�صليب 

اخل�صبي. بعد اأن مات ُدفن ج�صده يف القرب. لكن 

بعد ثالثة اأّيام، اأقامه اهلل من املوت ب�رشٍف عظيم. 

غلب ي�صوع اخلطيئة، العار، واملوت.

لقد مات على ال�صليب حاملً عار جميع الب�رس. 

لكن بقيامته، غلب ي�صوع اخلطيئة والعار بدلً عنا. 

وعندما نوؤمن بي�صوع، تابعي اإياه يوماً بعد يوم، 

ميكننا حقاً اأن نعي�ص بانت�صار على اخلطيئة والعار!

حمّبة جميدة! »لكن اهلل اأثبت لنا حمبّته، اإذ 

ونحن ما زلنا خاطئي مات امل�صيح 

عو�صاً عنّا«. 

(روما 8:5)

هل تود الإنت�صار على العار؟... وا�صرتداد اعتبارك اأمام اهلل؟...

واحل�صول على احلياة الأبدية؟... ابداأ اليوم باّتباع ي�صوع. �صلِّ ب�صدق:

»ي�صوع، اإّنك تعرف كاّفة الطرق التي اأهنُت بها كرامة اهلل وحمبّته وُقد�صيّته.

اأنا اآ�صف. اأتوق بعمق اإىل كرامة ل تنتهي - كرامة اأن اأكون اأحد اأبنائك.

ي�صوع، اأنا اأوؤمن اأنه بدافع املحبة، حتّملَت عنا عارنا وذلك لكي نتمكن نحن من التمتّع بكرامة اهلل 

والن�صمام اإىل عائلته. اأنَت تدعونا للم�صاركة يف احلفل ال�صماوي العظيم. 

اآه نعم، اأود اأن اأكون هناك. اأوؤمن اأنك ُقمَت من املوت لتنت�رس على اخلطيئة، العار واملوت.

اأرجوك خلّ�صني من خطيئتي وكل عاري - واأعطني احلياة الأبدية. 

رّبي ي�صوع، اأوؤمن بك. اآمني«.

فاأجابه ي�صوع:

»اأنا هو الطريق،

واحلق،

واحلياة

ل ياأتي اأحٌد  

اإىل الآب اإلّ بي«.

(يوحنا 6:14)

ا الَِّذيَن  مَّ
َ
ْولََد اهللِ« (1 يوحنا 3 : 1) »اأ

َ
َحبََّة الَّتي اأََحبََّنا ِبَها الآُب َحتَّى �رْسَنا ُنْدَعى ؟ اأ َظَم املمْ لُوا َما اأَعمْ »َتاأَمَّ

ْولََد اهللِ« (يوحنا 1 : 12)
َ
ْن َي�ِصريُوا اأ

َ
قَّ ]الكرامة[ يِف اأ ِي الَّذِيَن اآَمنُوا ِبا�ْصِمهِ، َفَقدْ َمنََحُهُم احْلَ

َ
َقبِلُوهُ ]قبلوا ي�صوع[ اأ

َبديَُّة، َولَ ُيَحاَكُم يف الْيَْوِم 
َ
يَاُة الأ ْر�َصلَني َتُكوُن لَُه احْلَ

َ
قال ي�صوع: »اإِنَّ َمْن َي�ْصَمُع َكلَمي َوُيوؤِْمُن بالَّذي اأ

يَاة.« (يوحنا 5 : 24) نَُّه َقِد اْنتََقَل ِمَن امْلَْوِت اإىَل احْلَ
َ
خري، لأ

َ
الأ

نَّ الِْكتَاَب 
َ
ْمواِت، ِنلَْت اخْلَل�َص... لأ

َ
َقاَمُه ِمَن الأ

َ
نَّ اهللَ اأ

َ
َك اإِْن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبيَ�ُصوَع َرّباً، َواآَمنَْت يِف َقلْبَِك ِباأ

نَّ
َ
»اأ

َيُقول:ُ »ُكلُّ َمنمْ ُهَو ُموؤمِْمٌن ِبِه، لَ َيِخيُب«. (روما 10 : 9 - 11)
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