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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ةمدقملا

بتاكلا
بتاكنأىلعرصعلكيفةسينكلايخرؤملكقفتا
.ىلوألاةلاسرلاوةراشبلابتاكانحوينيتلاسرلانيتاه
ىلإاتبسُنو.ركُذامنيبوامهنيبةيوقلاةهباشملاكلذقفاويو
يفهمساركذيملهنأانحويبتاكلانأقفاوياذهو»خيشلا«
هسفنبيقلتةلعققحتنملو.ىلوألاةلاسرلايفالوةراشبلا
حجرملاوةسينكلايفهماقممأيههنسربكأ»خيشلاب«
يتلاةصاخلاظافلألانإاهبتاكوههنأىلعلدياممو.لوألا
يفامكلذنموامهيفتدروىلوألاةلاسرلايفاهلمعتسا
ع(»ةبحملاوقحلايفتوبثلاو«)١ع(»قحلااوفرع«ىلوألا

اندنعتناكيتلاةيصولا«و)٤ع(»قحلايفنيكلاس«و)٣
نممتعمسامك«و»ةبحملايههذه«و)٥ع(»ءدبلانم
لخددق«و.)٢٣و٣:١١و٣:١١انحوي١و٦انحوي٢(»ءدبلا
نوفرتعيال«و.)٣:١٨انحويو٧ع(»نولضمملاعلاىلإ
)٢و٤:١انحوي١و٧ع(»دسجلايفًايتآحيسملاعوسيب
١٢ع(»ًالماكسيلفحيسملاميلعتيفتبثيملنم«و
انحوي١و١٢ع(»ًالماكانحرفنوكييكل«و)٢:٢٣انحوي١و
يفكلست«و)١ع(»قحلابهبحأ«ةثلاثلايفامهنمو.)١:٤
١١ع(»هللارصبيمل«و)٤و٣ع(»قحلايفنوكلسي«و»قحلا
.)١٠و٣:٦انحوي١و

هيلإتبتكنميف
اهمساققحتنملةيحيسمةأرمإىلإةيناثلاةلاسرلاتبتُك
ةموكحلاداهطضالاهضرعيهركذنإمسالاهمتكةلعلعلو
.ءابرغلاةفاضإبةروهشمنينمؤمدالوأمأتناكو.ةينامورلا
هتريغىلعاهيفلوسرلاهحدمسياغىلإةثلاثلاتبتُكو
.اهيفنيرشبملاوةسينكلل

امهناكموامهتباتكنامز
ثالثلاىلعلاقيثالثلاىدحإىلعلاقُيامنإحجرملا
سمطبةريزجيفتبتُكولاهنألسسفأيفتبتُكاهنأوهو
.اهيفهيلعرجحلاىلإريشيامهيفركذل

اهماسقأوةيناثلاةلاسرلاةياغ
ةيحيسمةأرمادالوأضعبهنكسعضوميفلوسرلاناك

.ةلاسرلاهذهاهعمنيذلادالوألاضعبىلإواهيلإبتكف
اهرذنأو.اهتيبلهأناميإبهرورسواهلهتاساؤماهيفركذو
تاذتاحاضيإاهيفو.نيبذاكلانيملعملاميلعتءوسنم
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نييقيقحلانينمؤملايفو»حيسملادض«يفوةبحملايفنأش
امنوملعُينيذلاةلماعميفةمهمميلاعتو.نيبذاكلاو
)٣-١ع(ةيحتلاماسقأةثالثيهو.لالضهنأنولمعي
.)١٣و١٢ع(ةمتاخو.)١١-٤ع(راذنإوحصنو

ةيناثلالوسرلاانحويةلاسر

٣ىلإ١عةّيحتلا
ةمعنلااهببلطةداتعملاةيلوسرلاةّيحتلالصفلااذهيف
نملحيسملاعوسيبرلاوبآلاهللانممالسلاوةمحرلاو
سلوبةّيحتهبشتيهو.مهلاوحأقفاويامضعبعممهبطاخي
.مهلاوحأقفاويامضعباهعمنإفنييطالغلاىلإهتلاسريف

ملٱَةَّـِيريِكَىلِإ،ُخْيَّـشلَا«١
اَنَأَنيِذَّـلٱاَهِدَالْوَأَىلِإَو،ِةَراَتْخُْ

حلٱِبْمُهُّبِحُأ
ْ

ْدَقَنيِذَّـلٱُعيَِمجًاضْيَأْلَب،ْطَقَفاَنَأُتْسَلَو،ِّـَق
حلٱاوُفَرَع

ْ
.»َّـَق

ةيمورو١٣و٥ع١١:٣٠لامعأو٥:١سرطب١و١انحوي٣
٣ع١انحوي٣و٣:١٨انحويو٥:١٣١سرطب١و١٦:١٣
٢:٤سواثوميت١و٨:٣٢انحويو

دقناكهنألاذهبهسفنبقلفانحويلوسرلايأُخْيَّـشلَا
ىلإجتحيملهنأحجرألاوةسينكلايفهماقملونسلايفنعط
لسرلاناكو.ايسأسئانكلكدنعفرعُيلالإبقللااذه
مهماقمىلعةوالع»ًاخويش«ىلوألاسئانكلايفنوربتعُي
سرطب١(حيسملاءاقفرمهنأىلإةراشإلاواهيلإةيوبألامهتبسنب
ىلعًافوخهمساركذينأنسحتسيملهنأحجرملاو.)٥:١
.مايألاكلترطخنمهتلاسرلماحوهسفن

ةرابعلاهذهيفنورسفملافلتخاِةَراَتْخُْملٱَةَّـِيريِك
ةيريكهمسادحاوصخشاهبدارُيهنأىلإمهضعببهذف
نوكيفةديسهانعممسالبملعمساسيلهنأىلإمهضعبو
تانمؤملاىدحإىلإوأةراتخمةديسىلإبتكدقانحوي
اهنأوةعامجهبدارملانأمهضعبنظيومسالاتالوهجملا
ةسينكلاوةعامجلاكلتنوكرابتعاب»ةراتخملاةيريكب«تبقُل
ةراعتسمةيريكنألديءيشالنكلوحيسملاسورع
ةلئاعتاذةربتعمةيحيسمةديساهنأحجرألافةسينكلل
.ةريبك

دالوأللانه»دالوألا«لمعتساهنأحجرألااَهِدَالْوَأَو
يفسلوبكلذلمعتساامك)١٣و٤ع(يفاذكونييقيقحلا
.)٣:٤سواثوميت١(

حّرصو.اهدالوأومألاديريِّـقَْحلٱِبْمُهُّبِحُأاَنَأَنيِذَّـلٱ
نمةراتخماهنأل»ةبحم«ىمسينأقحتسيمهايإهرابتعانأب

لٱُِّبُحيْنَم«هنإهلوققفوىلعهللا
ْ

ملٱُِّبُحيَدِلاَو
ُهْنِمَدوُلْوَْ

درجمبالقحلابهتبحمنأنلعأف.)٥:١انحوي١(»ًاضْيَأ
قحىلعةينبماهنأوةلاسرلاهذهيفمهايإهريذحتبمالكلا
.ًاقحاهنوكنعًالضفليجنإلا

ةديسلاكلتنأىلعلدياذهخلاْطَقَفاَنَأُتْسَلَو
سياغناكامكسانلانيبنومركمونوفورعماهدالوأو
نوفرعينيذلا«هلوقو.هنطويفةثلاثلاةلاسرلايفروكذملا
رابتخالابقحلاوهيذلاحيسملااوفرعمهنأىلعلدي»قحلا
نيبزيميو)١:١٧انحوي(هميلعتاولبقمهنإو)١٤:٧انحوي(
نأدصقيذلانيبذاكلانيملعملاوقحلانوفرعينيذلا

.مهنممهرذحي

حلٱِلْجَأْنِم«٢
ْ

َىلِإاَنَعَمُنوُكَيَسَواَنيِفُتُبْثَييِذَّـلٱِّـَق
»ِدَبَألٱ

١٤:١٦انحويو١:٨انحوي١و١:١٢سرطب٢

نأنيبياذهاَنيِفُتُبْثَييِذَّـلٱِّـقَْحلٱِلْجَأْنِم
ةوخإلاضعبةبحمنكروهكرتشملاناميإلابفارتعالا
نابأو.مهاوقتىلعليلدناميإلااذهبمهكسمتنإوضعبل
)٢:٢٧انحوي٢(يفهلاقامبناميإلايفمهعمهتكرشلوسرلا
تبثي«انهلاقو»مكيفتبثي«كانهلاقهنإفريمضلارييغتب
مئادلاهنكسماهنأكنينمؤملابولقيفتبثيقحلاو.»انيف
.ةيقيقحضعبلمهضعبةبحملعجيف

امقرافيالحيسملانإِدَبَألٱَىلِإاَنَعَمُنوُكَيَسَو
ىلعقدصاموًالبقهتكرتاذإالإبولقلانمهيفنكسي
.)٢:١٧انحوي١(هتمعنوهقحىلعقدصيحيسملا

َنِمَوِبآلٱِهللاٱَنِمٌمَالَسَوٌةَْمحَرَوٌةَمْعِنْمُكَعَمُنوُكَت«٣
ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱ

حلٱِبِبآلٱِنْبٱِ،حيِسَْ
ْ

ملٱَوِّـَق
.»ِةَّـبَحَْ

١:٧ةيمورو١:٢سواثوميت١

سسفأ(ةيحورةكربلكمزلتسييذلاهللاىضرٌةَمْعِن
نأنعناسنإلازجعوةيناجملاهللاةبحمدكؤيو)١٠-٢:٣
.هبهقحتسياملعفي

يتلاهئاقشوهتيطخيفناسنإلاىلعهللاةقفشٌَةْمحَر
ةباجإوهاياطخةرفغمبهلهتمعنراهظإىلعهللالمحت
.)٣٧-١٠:٣٠اقولو١٨-١٠٣:٣رومزم(هتاولص

بلقلايفةمحرلاوةمعنلالولحةجيتنمالسلاٌمَالَس
هبحاصهللاتكبيالفريمضلاةحارئشنياممهللاةحلاصملاو
يسولوكو٥:١ةيمورو١٦:٣٨و١٤:٢٧انحوي(ناسنإلاالو
:١سواثوميت١(يفءاعدلااذهلثمبسلوبىتأو.)٣:١٥
يفطقف»مالسلاوةمعنلا«بلطو)١:٢سواثوميت٢و٢

ةيناثلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاةيناثلالوسرلاانحويةلاسر

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:١سرطب١(يفهئاعدبسرطبرصتقاامهيلعوهلئاسررئاس
.)١:٤ايؤر(يفاذهبانحوبىتأو)١:٢سرطب٢و٢

ِبآلٱِنْبٱ،ِحيِسَْملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَنِمَوِبآلٱِهللاٱَنِم
نبالاةطساوببآلانمةيتآبهاوملاكلتلوسرلاربتعا
ليلدبًاعمةاواسملانيمونقألانيبزييمتلااذهبلوسرلارهظأو
.»نم«ةظفلراركت

لوسرلاةقثنيبتةبلطلاىلإاذهةفاضإِةَّـبَحَْملٱَوِّـقَْحلٱِب
مهووهلصحيةبحملاةكرشوليجنإلاقحبمهكسمتبمهنأب
.تاكربلاكلتىلع

١١ىلإ٤عريذحتوحصن

َنيِكِلاَسًاضْعَبِكِدَالْوَأْنِمُتْدَجَوِّـينَألًاّدِجُتْحِرَف«٤
يف حلٱِ

ْ
.»بآلٱَنِمًةَّـيِصَواَنْذَخَأاَمَك،ِّـَق

٣انحوي٣

ةليسوكلذذختاوةيريكدالوأضعبةنامألوسرلاحدم
.مهريذحتومهحصنىلإ

ًاضْعَبِكِدَالْوَأْنِمُتْدَجَوِّـينَألًاّدِجُتْحِرَف
يفَنيِكِلاَس مهواهدالوأةريسنمهفرعامىلإراشأِّـقَْحلٱِ
لقيملوهيفةنكاسيهيذلاناكملاريغناكميفنونكاس
لعلو.هريغةداهشبمأهرفسيفةدهاشملابأكلذملعفيك
تدجو«هلوقو.هبفّرعتوسسفأىلإىتأاهدالوأضعب
وأليجنإلاَلِبَقمهلكسيلنأىلإريشي»ًاضعبكدالوأنم
مهنمءايقتألاحدمفنأشلااذهيفنيقابلالاحفرعيملهنأ
مهنأ»قحلايفنيكلاس«ىنعمو.مهاوقتيفمهطشنيل
اوكلسوقحلاباونمآنيذلانييحيسملابقيليامكنوشئاع
.هنيناوقىضتقمب

لكردصمبآلاًاربتعمِبآلٱَنِمًةَّـيِصَواَنْذَخَأاَمَك
حيسملالوقلقفاوماذهو.هتطلستحتمهنإوةيليجنإةعيرش
١٠:١٨انحوي(ًىنعموًاظفل»يبأنماهتذخأةيصولاهذه«
.)٣:٢٣انحوي١(يفةيصولاهذهتركُذو)٢:٢٧ايؤرو

طَأَنآلٱَو«٥
ْ

ِكْيَلِإُبُتْكَأِّـينَأَكَال،ُةَّـِيريِكاَيِكْنِمُبُل
لٱَنِماَنَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِلَب،ًةَديِدَجًةَّـيِصَو

ْ
َّـِبُحيْنَأ:ِءْدَب

.»ًاضْعَباَنُضْعَب
٣:١١انحوي١و٢:٧انحوي١

.ًامئادنوكينألمأىلعوحرفلااذهىلعءانبَنآلٱَو
.ةديسلااهتيأوأُةَّـِيريِكاَيِكْنِمُبُلْطَأ
)٢:٧انحوي١(ًةَديِدَجًةَّـيِصَوِكْيَلِإُبُتْكَأِّـينَأَكَال

اولفغورومألامهأنمملعلااولعجنيبذاكلانيملعملالعل

.ىمظعلاةليضفلايهيتلاةبحملاكةيبدألاتابجاولانع
كلسمهضعبنإوةبحملايفكلسيملاهدالوأضعبلعلو
يهيتلاةيصولاتفرعوليجنإلاتلبقاهنأربتعاف.اهيف
.ليجنإلاةصالخ

انعمسذنميأِءْدَبْلٱَنِماَنَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِلَب
ناميإيفاهكيرشوههنأربتعا»اندنع«هلوقبو.ليجنإلا
.ليجنإلا

انحوي(يفحيسملاةيصواذهًاضْعَباَنُضْعَبَّـبُِحيْنَأ
اهركذينأ)عوسيهبحأيذلا(لوسرلابحأف)١٧و١٥:١٢
لكنمبلطامكةديسلانمبلطوهتخوخيشيف
لكىلعلمتشتاهنألةبحملاننسيفكلستنأنينمؤملا
ةراهطلاو)هيلعةينبميهيذلا(ناميإلامزلتستولئاضفلا
)قيتعلاناسنإلاعلخدقوهللاهبشيهللابحييذلانأل(
هسفنعفنىلعبوبحملاعفنرثؤيبحملانأل(سفنلاراكنإو
ةبحملانأل(عضاوتلاو)هتدارإىلعهللاةدارإرثؤيهللابحمف
ماركإىلعهريغماركإبحملارثؤيفهللاىلعلاكتالامزلتست
.)هسفن

ملٱَيِهِهِذٰهَو«٦
ِهِذٰه.ُهاَياَصَوِبَسَحِبَكُلْسَنْنَأ،ُةَّـبَحَْ

لٱَيِه
ْ

لٱَنِمْمُتْعِمَساَمَك،ُةَّـيِصَو
ْ
.»اَهيِفاوُكُلْسَتْنَأِءْدَب

٢:٢٤انحوي١و٥:٣و٢:٥انحوي١

ُهاَياَصَوِبَسَحِبَكُلْسَنْنَأ،ُةَّـبَحَْملٱَيِهِهِذٰهَو
انههلوقو.اهلريسفتلضفأةيصولاىضتقمبكولسلانإيأ
ِهِذٰهَّـنِإَف«هلوقليلدبسانللةبحملاوهللاةبحملاىلعقدصي
هلوقو.)٥:٣انحوي١(»ُهاَياَصَوَظَفْحَنْنَأ:ِهللاٱُةَّـبََحمَيِه
هب« ملٱاَنْفَرَعْدَقاَذِٰ

ُنْحَنَف،اَنِلْجَألُهَسْفَنَعَضَوَكاَذَّـنَأ:َةَّـبَحَْ
.)٣:١٦انحوي١(»ِةَوْخِإلٱِلْجَألاَنَسوُفُنَعَضَنْنَأاَنَليِغَبْنَي
ىمظعلاوىلوألاةيصولابعمج»خلاةبحملايههذه«هلوقو
هبعشزاتمينأدارأحيسملانإفهذيمالتلحيسملااياصولك
هب«هلوقليلدباهظفحبملاعلالهأرئاسنع جلٱُفِرْعَياَذِٰ

ْ
ُعيَِم

:١٣انحوي(»ٍضْعَبِلًاضْعَبٌّبُحْمُكَلَناَكْنِإ:يِذيِمَالَتْمُكَّـنَأ
٣٥(.
رئاسنعانحويزاتما.ةبحملايفيأاَهيِفاوُكُلْسَتْنَأ
هللااياصوظفحوةبحملايفكولسلالعجنأبيحولاةبتك
.)٣و٥:٢انحوي(ًادحاوًارمأ

لٱَىلِإَلَخَدْدَقُهَّـنَأل«٧
ْ

َنوُِفَرتْعَيَال،َنُوريِثَكَنوُّلِضُمَِملاَع
ملٱَعوُسَيِب

يفًايِتآِحيِسَْ جلٱِ
ْ

ملٱَوُهاَذٰه.ِدََس
ُّدِّـضلٱَو،ُّلِضُْ

لِل
ْ

.ِ»حيِسَم
٢:٢٦انحوي١و١٩و٢:١٨و٤:٢انحوي١و٤:١انحوي١
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لِضُمَِملاَعْلٱَىلِإَلَخَدْدَقُهَّـنَأل
فوخلاَنوُريِثَكَنوُّ

نأنينمؤملاثحينأىلعانحويلمحنيبذاكلانيملعملانم
ةياقولاىلإةليسولاةيصولاهذهربتعاهنألًاضعبمهضعببحي
ةبحمنمعنامحيسملاتوسانبناميإلامدعنإولالضلانم
نيلاضنيملعملاكئلوأنوكو.ضعبلنينمؤملاضعب
ىلإريشي»ملاعلايفاولخددق«مهنوكونولضممهنأمزلتسي
.سانلانيبمهلالضاورشنيلةسينكلانماوجرخمهنأ

يفًايِتآِحيِسَْملٱَعوُسَيِبَنوُِفَرتْعَيَال وهاذهِدَسَْجلٱِ
اودقتعاوحيسملاوهعوسينأاوركنأمهنإفنييسونغلالالض
ريسفترظنا(ليحتسمهللانبادسجتنإوناسنإدرجمهنإ
نملكىلعبجويحيسملانيدف.)٣و٤:٢انحوي١
يرهوجرمأبفارتعالامدعوهباوفرتعينأقحلانوفرعي
عوسينألوسرلالقيملو.هراكنإلثمحيسملادسجتك
يفحيسملارهظلاقهنأكف»ًايتآ«لبدسجلايفىتأحيسملا
ءامسلايفنآلاهيفرهاظوهوًالبقضرألاىلعدسجلا
.ضرألاىلعًاضيأهيفرهظيسو

توسانراكنإفِحيِسَمْلِلُّدِّـضلٱَو،ُّلِضُْملٱَوُهاَذٰه
ليلديهولضملافرعياهبيتلاتامالعلاىدحإحيسملا
لٱَوُهْنَم«هلوقليلدبعطاق

ْ
َعوُسَيَّـنَأُرِكْنُييِذَّـلٱَّـالِإ،ُباَّـذَك

ملٱَوُه
ملٱُّدِضَوُهاَذٰه؟ُحيِسَْ

»َنْبٱلٱَوَبآلٱُرِكْنُييِذَّـلٱِ،حيِسَْ
:٢احوي١(يف»حيسملادض«ركُذدقو.)٢:٢٢انحوي١(

١٨(.

لِمَعاَمَعِّـيَضُنَّـالَئِلْمُكِسُفْنَأَىلِإاوُرُظْنٱ«٨
ْ

ُلاَنَنْلَب،ُهاَن
.»ًاّماَتًارْجَأ
٣:٨سوثنروك١و١٠:٣٥نييناربعو١٣:٩سقرم

اذإفاهدالوأوةديسللريذحتاذهْمُكِسُفْنَأَىلِإاوُرُظْنٱ
نأنمسرتحننعًالوأانيلعبجولالضرطخانققحت
:١٣سقرم(هذيمالتلحيسملاريذحتلثماذهو.هيفعقن
٩(.

بهذتنأنملوسرلايشخُهاَنْلِمَعاَمَعِّـيَضُنَّـالَئِل
يتلادئاوفلااورسخيفًالطابمهنيبلسرلارئاسباعتأوهباعتأ
رئاسوةبحملاوءاجرلاوناميإلايفمهومننماهنورظتني
تانزوكمهباعتأوهباعتأرامثأربتعاف.ةيحيسملالئاضفلا
.اهباورجاتييكلاهوملُس

مويلايفلداعلاناّيدلاهيطعيسًاّماَتًارْجَأُلاَنَنْلَب
٥:١٢ىتم(نوتباثلاءانمألاهلانيوهدعوىضتقمبريخألا
.)٢٢:١٢و١١:١٨ايؤرو٣:٨سوثنروك١و٤:٣٦انحويو
مالسلاكرجألااذهنمًاءزجملاعلااذهيفنولانيمهنكلو
قحلايفمهكولسنمأشنتيتلاحرفلاوريمضلاةحارو
.ةبحملاو

يفْتُبْثَيَْملَوىَّـدَعَتْنَمُّلُك«٩ ملٱِميِلْعَتِ
ُهَلَسْيَلَفِحيِسَْ

يفْتُبْثَيْنَمَو.ُهللاٱ ملٱِميِلْعَتِ
ُنْبٱلٱَوُبآلٱُهَلاَذٰهَفِحيِسَْ

.»ًاعيَِمج
٩انحوي٣و٢:٢٣انحوي١و٧:١٦و٨:٣١انحوي

.توبثلامدعبيدعتلاموقيْتُبْثَيَْملَوىَّـدَعَتْنَمُّلُك
يف هملسوهسفننأشيفهملعيذلاِحيِسَْملٱِميِلْعَتِ

.هباودانيلهذيمالتل
نألةرفعملاقحهفرعيهنأيعدييذلاُهللاٱُهَلَسْيَلَف

ْنَمَو،ًاضْيَأُبآلٱُهَلَسْيَلَنْبٱلٱُرِكْنُيْنَمُّلُك«لاقلوسرلا
.)٢:٢٣انحوي١(»ًاضْيَأُبآلٱُهَلَفِنْبٱلٱِبُِفَرتْعَي

يفْتُبْثَيْنَمَو ميلعتيفتوبثلاخلاِحيِسَْملٱِميِلْعَتِ
ىلإهتبسنبنلعموهامكهللاةفرعممزلتسيقحلاحيسملا
ةبسنةفرعممزلتستبآلاىلإحيسملاةبسنةفرعميأحيسملا
ءارآهلحيسملايفةحيحصءارآهلنمف.حيسملاىلإبآلا

ةدشنيبتتو.نيمونقألاداحتاةدشلبآلاهللايفةحيحص
سبليفلوبقلًاباوجسبليفلحيسملالوقنمداحتالااذه
اَييِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذٰهًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ«»اَناَفَكَوَبآلٱاَنِرَأ«
اَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِف
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ؟َبآلٱ يفَبآلٱَوِبآلٱِ :١٤انحوي(»َّـِ
١٠-٧(.

هبُءِيَجيَالَوْمُكيِتْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ«١٠ َالَفِ،ميِلْعَّـتلٱاَذِٰ
يفُهوُلَبْقَت لٱِ

ْ
.»ٌمَالَسُهَلاوُلوُقَتَالَو،ِتْيَب

١٣:١٦كولم١و١٦:١٧ةيمور

سديلةطلسلايعديًاملعمْمُكيِتْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ
دبالهنأدارملافعطقللانه»نإ«لمعتساو.دسافلاميلعتلا
رطخقيدصلادشرملاةروصبلضملاءيجمف.يتأينأنم
مهنوكرابتعابنيدسفملانيملعملالوبقنماورذحينأمهيلعف

مهنألمهايإمهلوبقبحيسملااونيهيالئلنيمركمًافويض
.هنوركني

يفُهوُلَبْقَتَالَف ةوسقنعيهنلااذهنإرهظيِتْيَبْلٱِ
حيسملادضمهمهلوبقنعيهنملانأركذننأبجينكل
مهارتشايذلابرلانوركنيمهذإةكلهمًاعدبنورشني
.خأكبذاكلاملعملااولبقيالنأمهيلعف)٢:١سرطب٢(

يفاوحجنينأاوبلطتاليأٌمَالَسُهَلاوُلوُقَتَالَو
انيلعنابجوتالمهعفنيفةبغرلاوسانلاةبحمنألمهميلعت
ررضىلإيدؤييذلاهلالضرشنيفلضملاحاجنبلطننأ
.حيسملاةسينك
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لَسُيْنَمَّـنَأل«١١
ِّـ

يفُِكَرتْشَيِهْيَلَعُم .»ِةَريِّـِّـرشلٱِهِلاَمْعَأِ
٢٣اذوهيو٥:٢٢سواثوميت١

بلطونيبذاكلانيملعملالوبقنعهيهنلليلعتاذه
مهيملعتنعمهاضرلراهظإمهايإمهلوبقنألمهمالس
حيسملاوهللاىلإكلذبنوئطخيفمهلالضيفمهلتيبثتو
سلوبلوقهبشياذهو.مهسوفنوقحلاوةسينكلاو
.»نيرخآلااياطخيفكرتشتال«سواثوميتل

١٣و١٢عيعادومالك

ٍقَرَوِبَنوُكَيْنَأْدِرُأَْمل،ْمُكْيَلِإَبُتْكَألٌريِثَكِيلَناَكْذِإ«١٢
َنوُكَيْيَكِلٍ،مَفِلًامَفَمَّـلَكَتَأَوْمُكْيَلِإَِيتآْنَأوُجْرَأِّـينَألٍ،ْربِحَو
.»ًالِماَكاَنُحَرَف
٣:٢٩انحويو١:٤انحوي١و١٤و١٣انحوي٣و١٢ع

نإةيآلاهذهنمرهظيْمُكْيَلِإَبُتْكَألٌريِثَكِيلَناَكْذِإ
امعةلقتسماهدالوأوةديسلاىلإتلسرُأيتلاةلاسرلاهذه
هتبلطنعًالضفهنأاهيفذإىلوألاهتلاسرللييذتالاهلبق
ةصرفليلقدعبعقوتمهنإوةباتكللةريثكءايشأهلهريذحتو
.ةثداحملاوعامتجالا

فورعملاوهويدربلانمعونصملاقرولااذهبدارأٍقَرَوِب
رصميفتبنييدربلاتابنو.يرصملاريبابلاببرغلايف
لوسرلاانحويرصعيفلامعتسالاعئاشناكولبابوايروسو
لحدققرولاكلذناكومويلافورعملاقرولاعارتخالبق
.قوقرلاوةيرجحلاوةيصاصرلاحاولألالحمذئموي

غمصلانمليلقوءامونَتَكنمعونصموهوٍْربِحَو
.ىحمُينأنمهيقيوقرولاىلعهتبثيل

همامأةقباسهتلاسرتناكْمُكْيَلِإَِيتآْنَأوُجْرَأِّـينَأل
يفاماهلهنايببًارورساولثمتييكلمهتهفاشمذئمويعقوتف
.مهبولقيفامهتفرعموهبلق

لَسُي«١٣
ِّـ

ملٱِكِتْخُأُدَالْوَأِكْيَلَعُم
»َنيِمآ.ِةَراَتْخُْ

١ع

ىوستخألاهذهرمأنمًائيشملعنالِكِتْخُأُدَالْوَأ
لاسرإمدعنمجتنتسنو.هللانمةراتخموةنمؤمتناكاهنأ
نأوارفاسوأايفوُتدقاناكامهنأاهجوزمالسواهتخأمالس
.اهتخأدالوأتيبيفًافيضناكلوسرلا

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
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Germany

www.call-of-hope.com
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