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لذال ي وقالىل عالل يالل و الل بالم باالىسع ساذمسالو

مرد لإلنجٌل معناه "سالم
وسىع رسنا".
هال ل لذا الالض ىهالالعكن لذعنوسال ذوعالالىض نمى الالا "للنسككا النيمككً" بوالالى لحككن يلٌككل
النيمات ذالن والىر "الزهكد ايٌاكا ً" بأشالعاذن ليويا وال ضوهالا سسالول ذا اوال
ومعض ألي لقل ضض ونيرها سأوسعن ىهىذ ض "متاشف" ال و ىي ضو ك والرل
ميامو ىال إويا و  .ىعأض لذعنوسال كعاال ضىالاهالا لذنسالل ىلذوهالا ىلذكيشال ذالو
بم لذلعا بيل ىذعض مض خمل مىسوياها لذرى و .
لذال ي
 بال ضض ككع ب ضنن ساذرغ مالض ضض ملاالك عامالا لذا الض هالم" سالمنن لذعنوس بم ذ ض "أبؤرو أنتً تً هٌرٌنكً"
وقىل عل يل" ىلذ ي سر
اا سروع مرعس ك ال بالم سالماا لذالرىط سلسيالا مىسالويو مركقعال
سن ما
ىسك الالىال ميامو ال سيرو ال ل لذعنوس ال لألض كعسالالر الالض نق ال لذسالالم سا الالض
والالار ن ماكالالن باوا ال مكيلع ال بالالم الالا مكمرعالالو بالالم منلي ال ىسالالل ذوس ال
ساذ اا ىال ساذ اوظ .
 إ ل بارن ال سالالوض ه ال ل لذا الالض "كالالم هورونالالم" ىهالالى مالالرال ذلن والالل بالالم لذوالالىلذعسور ىسوض "ضىسوى ضبشاي" ىهى مرا إن ول ذواال والا لذمالوما بسالاذرغ مالض ضض
عمهما وك لذكرن سن سعالا بالرلا لين والل إال ضنالل ك الا ضض مالرا إن والل لذمالوما
"ضىسوى ضبشاي" ذن لاسك مخكا كماما بوى وعسر ض لذمعن "ن ال ضشالرل بالم
لذمشالارل ىلذم الالى كسعالالىه" ذال ذل فهككو "ٌرفككا الالك " إلككى فككوث حٌككم الككنجم
الذي أشرث ،أما لحن "تً هٌرٌنً" فهو "ٌأخذ الجسد ألسفل" لٌعلمه كٌكف
ٌنحنً وٌضر مطانٌة سجوداً وتذلالً لإلله الخالث.
ضي
ذ ال ل عالالاض مالالض لذسالالاووم ضض لذ الالوا لذ الالانم مالالض لذا الالض ىلذ ال ي وسالالاض سعام ال
لورنىبم" –ىمعناه "ضخلأ ضخلأ وا رسم وسىع لذمسو إغقر ذم..ألنن ذو
سالالا سالالم خلوالال ىال سالالوا سالالم غقالالرلض" -وعالالىض ذالالن نقال لذوالالواغ لذا نوال لذكالالم
ذا وا لألىل ذو بيل مض ساب لذكمسل سمساض "لذكيشال لذمىسالويم" ى "لذنسالل
لذن مم" ىإنما ألض لذ ما لينشاالو "أخطأت أخطأت" هم لألخرى اور سأض
وعالالىض ذ نوالالا ممكاالالً إنسالال ابا ىخهالالى ا بمالالض هالال ل لذالال ي وسالالكلوك ضض ويالالىل

"ضخلالالأ ضخلالالا والالا رسالالم" سوالالى والالالط والالىري إ سالالوساى س ال ذل ىعأنالالن
مكساهم سخلاواه ذ ل عاض مض لذمناسب ضض وعىض ذ ض "إور إرنالىبم" "ضخلالأ "
سن مس مض لذك ذل لذكم كعسر ض عاما لذا ض مض و ى ض لذ ى لذوالوامم
لذ ي ويال بون لذا ض مض و ضخرى.
إض لذعنوسال كيالالا لذوالالى ىكنالالااي سي كعالالا ذالالو بالالم برلاكوالالا بيالالل ىذعالالض بالالم
ضذ انوا ضوها.

