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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

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

لَا«١
ْ

.»ُّيِبَّـنلٱُقوُّقَبَحُهآَريِذَّـلٱُيْحَو
١:١موحانو١٣:١ءايعشإ

ىنعمو.هتوبنيفروكذملاريغًائيشقوقبحنعفرعنال
.ةالصلابهللاعراصيبوقعيكناكهنأل»قناعملا«مسالا
.برلاهبواجيمثيبنلاملكتيفةرواحمليبسىلعةوبنلاو
ىلعءانبلكيهلايفحيبستلاةمدخهلوًايوالناكهنأنظُيو
ملٱِسيِئَرِل«٣:١٩يفدروام

هنأحجرألاو»ِيتَالآَىلَعَنيِّـنَغُْ
.ةنس١٥وحنبميلشروأطوقسلبقوميقايوهيكلميفأبنت
ةيبدألاوةيحورلااذوهيةكلمملاوحأفصو٢٢صايمرإيفو
ىنبهنإ١٨-٢٢:١٣ايمرإيفليق.ةريرشلاكلملالامعأو
ملوًاناجمهبحاصمدختساوقحريغبهيلالعولدعريغبهتيب
تسيلهبلقوهانيعوًاعيسوًاتيبهسفنلىنبهنإفهترجأهطعي
باصتغالاىلعوهكفسيليكزلامدلاوفطخلاىلعالإ
.نوملاظلاهءامظعناكاذكهكلملاناكامكو.ملظلاو

مودقلبقتناكاهنأىلعلديةوبنلانومضمو
يساسألارفسلاعوضومو)١:٦(ةليلقةدمبنيينادلكلا
لٱ«٢:٤يفروكذم

ْ
ةمالسيفيبنلاثحب.»اَيَْحيِهِناَميِإِبُّراَب

اذهةفرعمنعزجعامدعبو.نيحلاصلاباعتأورارشألا
ُجِهَتْبَأِّـينِإَف«هناميإبهبولطمدجوفبرلاىلإأجتلارسلا
.)٣:١٨(»ِيصَالَخِهٰلِإِبُحَرْفَأَوِّـبَّـرلٱِب

؟ُعَمْسَتَالَتْنَأَووُعْدَأُّبَراَيىَتَمىَّـتَح٢«٤-٢
لُّظلٱَنِمَكْيَلِإُخُْرصَأ

ْ
لَُختَالَتْنَأَوِم

ِّـ
مل٣؟ُص مثِإيِنيِرُتَِ

ْ
،ًا

لُظَوٌباَصِتْغٱيِماَّـدُقَو،ًارْوَجُِرصْبُتَو
ْ

ُعَفْرَتَوٌماَصِخُثُدَْحيَوٌم
ملٱ
حلٱُجُرَْخيَالَوُةَعِيَّـرشلٱِتَدََمجَكِلٰذِل٤؟اَهَسْفَنُةَمَصاَخُْ

ْ
ُمُْك

حلٱُجُرَْخيَكِلٰذِلَفِ،قيِّـدِّـصلٱِبُطِيُحيَريِّـِّـرشلٱَّـنَأل،ًةَّـتَب
ْ

ُمُْك
.»ًاجَّـوَعُم
:٥٥رومزمو١٣ع١٤:٩ايمرإ٢و٢٢:١و٢و١٣:١رومزم
:١١٩رومزم١٥:١٠ايمرإ٢٠:٨ايمرإ٢٠:١٨ايمرإو١١-٩

-١:٢١ءايعشإو٢٢:١٢رومزم١٤-٥٩:١٢ءايعشإو١٢٦
٩:٩لايقزحو٥:٢٠ءايعشإ٢٣

روجلاوملظلاهيلإاكشوةالصلاببرلاملكًالوأيبنلا
وهفبرلاامأوخلا»برايىتمىتح«ًالئاقباصتغالاو
هنإفهبعشخيراتنمرهظيامكةمحرلاريثكوحورلاليوط
رظنا(ناميلسمايأيفميلشروأيفمانصألاةدابعةماقإنيب
ُهٰلِإُّبَّـرلٱَلَسْرَأو«ةنس٤٠٠ميلشروأطوقسو)١١:٧كولم١

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َىلَعَقِفَشُهَّـنَألًالِسْرُمَوًارِّـكَبُمِهِلُسُرِدَيْنَعْمِهْيَلِإْمِهِئاَبآ
.)٣٦:١٥مايأ٢(»ِهِنَكْسَمَىلَعَوِهِبْعَش

ًالئاقسانلادعييضاقلاناكيأ)٤ع(ُمْكُْحلٱُجُرَْخيَال
يأًاجوعمنوكيمكحلاجرخاذإوًائيشلمعيالوًادغًادغ
ملظلانأحجرألاو.لدعلاوقحلادضوةوشرلاةطساوب
ضعبلمهضعبدوهيلابعشملظوهتايآلاهذهبروكذملا
.جراخلانمًاملظسيلو

ِّـينَأل.ًَةْريَحاُوَّـريََحتَواوُِرصْبَأَوِمَمُألٱَْنيَباوُرُظْنُا٥«١١-٥

يفًالَمَعٌلِماَع اَذَنَئٰهَف٦.ِهِبَِربْخُأْنِإِهِبَنوُقِّـدَصُتَالْمُكِماَّـيَأِ
لٱٌميِقُم

ْ
لِك
ْ

ملٱَةَّـمُألٱَنيِّـيِناَد
لٱَةَّـرُْ

ْ
يفَةَكِلاَّـسلٱَةَِمحاَق ِباَحِرِ

َهلْتَسْيَلَنِكاَسَمَكِلْمَتِلِضْرَألٱ
َ

.ٌةَفوَُخمَوٌةَلِئاَهَيِه٧.ا
ُهلَالَجَواَهُمْكُحُجُرَْخياَهِسْفَنِلَبِقْنِم

َ
َنِمُعَْرسَأاَهُلْيَخَو٨.ا

ملٱِباَئِذْنِمُّدَحَأَوِروُمُّنلٱ
َنوُتْأَيَوَنوُِرشَتْنَياَُهناَسْرُفَو،ِءاَسَْ

ملٱِْرسَّـنلٱَكَنُوريِطَيَو،ٍديِعَبْنِم
ْمُهُّلُكَنوُتْأَي٩.ِلْكَألٱَىلِإِِعْرسُْ

لُّظلِل
ْ

.ِلْمَّـرلٱَكًايْبَسَنوُعَمَْجيَو،ٍماَّـدُقَىلِإْمِهِهوُجُوُرَظْنَمِ.م
ملٱَنِمُرَخْسَتَيِهَو١٠

َهلٌةَكْحِضُءاَسَؤُّرلٱَو،ِكوُلُْ
َ

ُكَحْضَتَو.ا
اَهُحوُرىَّـدَعَتَتَّـمُث١١.ُهُذُخْأَتَوَبَاُّرتلٱُمِّـوَكُتَوٍنْصِحِّـلُكَىلَع
.»اَهُهـٰلِإاَُهتَّـوُقِهِذٰه.ُمَثْأَتَوُُربْعَتَف
ءايعشإ٢٩:٩ءايعشإ٢٩-٢٥:١٤ايمرإ١٣:٤١لامعأ

٤:١١ايمرإو٢٤:٢كولم٢و٢٨-١٢:٢٢لايقزحو٢٩:١٤
ايمرإ٩-٢٩:٥ايمرإ٧و١٨:٢ءايعشإ٨:١٠ايمرإ١٣-
:٨عشوهو١٧:٣لايقزح٣:٣اينفصو٥:٦ايمرإ٤:١٣
٣٦:٦مايأ٢و٢:٥ص١١:١٧لاينادو١٢:١٧كولم٢و١
٣٢:٢٤ايمرإ١٤:١٦و١٠:٩ءايعشإ٣٧:١٣ءايعشإو١٠و
لاينادو١٦ع٢:٣ايمرإ١٢و٤:١١ايمرإ٢٦:٨لايقزحو
٤:٣٠

بدؤينمممألانمميقيسهنإًالئاقيبنللبرلاباوج
نم)١(اوريحتلاقو.نوينادلكلامهونوقحتسيامكهبعش
نورصاحيسنيينادلكلاشيجنألةيتآلاةيلبلامظع
)١١-٥٢:٩ايمرإرظنا(اهكلمنونيهيواهنوذخأيوميلشروأ
ًاضيألتقوهينيعمامأكلملاايقدصينبلبابكلملتقو
نيتلسلسبهديقوايقدصينيعىمعأواذوهيءاسؤرعيمج
تيبقرحأوهتافومويىلإنجسيفهلعجوساحنلانم
اوريحتيبنلالاقو.اهراوسأمدهوميلشروأتويبلكوبرلا
سدقملاهتيبوميلشروأهتنيدموهبعشكرتيسبرلانأل)١(
ثكنهنأكومهئادعأعمهنأكوهبعشلودعكراصوهتنهكو
طوقسدعبمالكلااذهملكتيبنلانأحجرألاو.هدوهع
يفوخننوعرفىلعرصانذخوبنراصتنادعبوىونين
ميدقلامهودعروشأكلمنمرظنلادوهيلالّوحفشيمكرك
نأاوقدصيملمهنأريغنيينادلكلاكلمديدجلامهودعىلإ

هتيببرخيوهبعشيبسيومهتنيدمحتفينأهلحمسيبرلا
جيلخدنعبونجلانمنيينادلكلالصأناك.سدقملا
)٣٩صءايعشإرظنا(نادالبخودرممهكولمنمومجعلا
ةنس١٢اهيفكلمولبابذخأولامشلاىلإمدقتيذلا
كلملابينابروشأتومدعبوروشأكلمنوجرسهدرطف
هنباهفلخولبابنيينادلكلاكلمرسالبوبنذخأروشأ
هنامزيفقرشلايفكلممظعأراصيذلارصانذخوبن
.نييداملاكلمشروكدينعلبابةكلممتطقسو

ِمحاَقْلٱَةَّـرُْملٱَةَّـمُألٱ
َ
َْملَو«)٣٦:١٧مايأ٢رظنا()٦ع(َة

.»َبَيْشَأْوَأٍخْيَشَىلَعَالَوَءاَرْذَعْوَأًىتَفَىلَعْقِفْشُي
يفَةَكِلاَّـسلٱ مهمامأضرألاتناكيأِضْرَألٱِباَحِرِ

.ةلوهسلاباهوكلتمافلهسوأباحرك
الةدبتسمةكلمم)٧ع(اَهُمْكُحُجُرَْخياَهِسْفَنِلَبِقْنِم

هنإفهللاديبمهنأريغدحأنمعمستالودحأنمفاخت
.نيينادلكلا»ميقم«

َنِمُعَْرسَأ«)٤:١٣(ايمرإلاق)٨ع(ِروُمُّنلٱَنِمُعَْرسَأ
داطصتةعئاجلابائذلايه»ءاسملابائذ«و»ُهُلْيَخِروُسُّنلٱ
.ةدحباهتسيرف

َكْيَلَعُّبَّـرلٱُبِلَْجي«)٥٠و٢٨:٤٩ةينثترظنا(ِْرسَّـنلٱَك
.»ُْرسَّـنلٱُريِطَياَمَكِضْرَألٱِءاَصْقَأْنِم،ٍديِعَبْنِمًةَّـمُأ

اهريغوةيعوسيلاةمجرتلايف)٩ع(ْمِهِهوُجُوُرَظْنَم
مزعبمادقىلإنوهجوتمنوعمجأمهلكيأ»مههوجوةلمج«
.فوخالبةديدشةريغودحاو

٢٥:٢٧كولم٢رظنا)١٠ع(ِكوُلُْملٱَنِمُرَخْسَتَيِهَو
اذوهيكلمنيكايوهيسأرعفرلبابكلمخودرمليوأ)٢٨و
.لبابيفهعمنيذلاكولملايساركقوفهيسركلعجو

اوناكيتلاسيراتملاىلإريشي)١٠ع(َباَُّرتلٱُمِّـوَكُتَو
.)٣٢:٢٤ايمرإ(برحلاباهنويمقي

عفتراامل)٥:٢٠لاينادرظنا()١١ع(اَهُحوُرىَّـدَعَتَت
ةملكةيناربعلابوخلاّربجتهحورتسقورصانذخوبنبلق
اذهنولضفيضعبلاوًاضيأ»حير«ىنعملمتحت»حور«
نصحلانومدصيةفصاعحيركنيينادلكلانأيأانهىنعملا
ةعبوزكةنيدملايفنولزنيونوربعيحيركمثهنوذخأيو
.اهنوبرخيو

تلكتاواهتوقبرختفتنيينادلكلاةمأتناكاَهُهـٰلِإاَُهتَّـوُق
.هللانمةوقلاهذهنأتيسنواهيلع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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؟ِيسوُّدُقيِٰهلِإُّبَراَيِلَزَألٱُذْنُمَتْنَأَتْسَلَأ١٢«١٢،١٣
لِلُّبَراَي.ُتوُمَنَال

ْ
لَعَجِمْكُح

ْ
ِبيِدْأَّـتلِلُرْخَصاَيَو،اَهَت

طَأَكاَنْيَع١٣.اَهَتْسَّـسَأ
ْ

ُعيِطَتْسَتَالَو،َّـَّـرشلٱاَرُظْنَتْنَأْنِمُرَه
جلٱَىلِإَرَظَّـنلٱ

ْ
ُعَلْبَيَنيِحُتُمْصَتَو،َنيِبِهاَّـنلٱَىلِإُرُظْنَتَمِلَف،ِرَْو

.»؟ُهْنِمُّرَبَأَوُهْنَمُريِّـِّـرشلٱ
١٠:٥ءايعشإ٣:٦يخالمو٩٠:٢رومزمو٣٣:٢٧ةينثت
١١:٤رومزم٣٢:٤ةينثت٣:٥يخالمو٥١:٢٠ايمرإو٦و
٥٠:٢١رومزم٢٤:١٦ءايعشإ٢و١٢:١ايمرإ٣٤:١٦و٦-
٢و٥٦:١و٣٥:٢٥رومزم

روجلاوملظلاكهبعشاياطخيبنلاركذةوبنلالوأيف
مهتواسقومهتوقونيينادلكلاركذمث)٤-١ع(باصتغالاو
حمسيلهبرلالأسوريحتمثلئاهلاليئارسإكالهإو
ةطساوبكلذنوكينأحمسيومهراتخانيذلاهبعشكالهب
هذهلًاباوجدجيالو.نييليئارسإلانمرثكأةملاظوةينثوةمأ
هنكلوبرلادصاقممهفينأردقيالفناميإلابالإتالاؤسلا
سودقوهوريغتيالرخصوهولزألاذنموهوهبنمآ
توميالهبعشنأدكأتكلذىلعءانبههلإوليئارسإ
طقفةلآنوينادلكلاويئاهنكالهلسيلوبيدأتللمهبئاصمو
.كالهللمهترخآوبرلاديب

َجتَو١٤«١٧-١٤
ْ

لٱِكَمَسَكَساَّـنلٱُلَع
ْ
َالٍتاَباَّـبَدَك،ِرْحَب

لُس
ْ

َهلَناَط
َ

طُت١٥.ا
ْ

لٱُعِل
ْ

اَهِتَكَبَشِبْمُهُداَطْصَتَواَهِّـصِشِبَّـلُك
َجتَو
ْ

يفْمُهُعَم هتَدَيْصِمِ ُحَبْذَتَكِلٰذِل١٦.ُجِهَتْبَتَوُحَرْفَتَكِلٰذِلَف،اَِ
هتَدَيْصِِملُرِّـخَبُتَواَهِتَكَبَشِل هبُهَّـنَأل،اَِ اَهُماَعَطَو،اَهُبيِصَنَنِمَساَِمِ
ألَفَأ١٧.ٌنَّـمَسُم

َ
ِلْتَقْنَعوُفْعَتَالَواَهُتَكَبَشُغَرْفَتاَذٰهِلْج

.»؟ًامِئاَدِمَمُألٱ
ع١٠:٩رومزم٤:٢سوماعو١٦:١٦ايمرإ٩:١٢ةعماج
٦و١٤:٥ءايعشإ١٩:٨ءايعشإ٤٤:١٧ايمرإ١١

َجتَو
ْ

هللاىلإبوسنملمعلاِرْحَبْلٱِكَمَسَكَساَّـنلٱُلَع
ةقيقحلابو.مهكالهإنعنيينادلكلاعنميملوهبعشكرتهنأل
مهترثكلرحبلاكمسكسانلاو.برلالمعوهلمعلا
تناكاذكهو.لقعالوةوقالبتابابدكمهومهفعضلو
.ءافعضوءالهجورارشأاوناكاهكولمنإفرخآلاباذوهيةلكمم

)٦ع(نيينادلكلاةمأيأ)١٥ع(اَهِّـصِشِبَّـلُكْلٱُعِلْطُت
هبيذلانيينادلكلاشيجلثمتةديصملاوةكبشلاوصشلاو
.هوبلسوملاعلااورهق

ملنيينادلكلانألًايفرحسيل)١٦ع(اَهِتَكَبَشِلُحَبْذَت
يفةروكذملامهتهلآلنودجسياوناكوكمسيدايصاونوكي
مهنأاونظومهشيجباورختفامهنكلوةميدقلاتاباتكلا

اوحبذىنعملااذهبواودارأامهماولمعينأنوردقيهتطساوب
.مهتكبشل

نوينادلكلاناك)١٧ع(اَهُتَكَبَشُغَرْفَتاَذٰهِلْجَألَفَأ
نيبولسملاسئافننممهتنيدمنوألميونوبلسيونوبراحي
ايىتمىتحيبنلالاقفبرلامهعنميملوًانامزكلذلظو
.بر

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حلٱَىلَعَوُفِقَأيِدَصْرَمَىلَع«١
ْ
ُبِقاَرُأَو،ُبِصَتْنَأِنْصِ

.»َياَوْكَشْنَعُبيِجُأاَذاَمَو،ِيلُلوُقَياَذاَمىَرَأل
٨٥:٨رومزم٥:٣رومزم٢١:٨ءايعشإ

هنأىنعملاودصرمىلعفقاوبيقربهسفنيبنلاهّبشي
وهوةالصلاولمأتلاوملاعلانععافترالاوراظتنالاةلاحيف
لاق.بعشلالجألوهسفنلجألهلبرلاهلوقياذامىري
حجناذاملمهفيملهنإ)١٧-٧٣:١٣رومزمرظنا(منرملا
.هللاسداقملخدىتححلاصلاقياضتوريرشلا

َىلَعاَهْشُقْنٱَواَيْؤُّرلٱِبُتْكٱ:ُّبَّـرلٱيِنَباَجَأَف٢«٢،٣
لَألٱ
ْ

ملٱَىلِإُدْعَباَيْؤُّرلٱَّـنَأل٣،اَهُئِراَقَضُكْرَيِلِحاَو
ْ
يفَو،ِداَعيِ ِ

ِيتْأَتَساََّـهنَألاَهْرِظَتْنٱَفْتَناَوَتْنِإ.ُبِذْكَتَالَوُمَّـلَكَتَتِةَياَهِّـنلٱ
.»ُرَّـخَأَتَتَالَوًاناَيْتِإ
١٢:٢٥لايقزح١٩و٨:١٧لايناد١:١٩ايؤرو٢٧:٨ةينثت
٣٨و١٠:٣٧نييناربع٢٧:١٤رومزم

راربألاونوكلهيسنيملاظلانأوهايؤرلانومضمو
ايؤرلاتناوتاذإاوربصيوبرلاباونمؤينأمهيلعفنويحيس
نوعماسلااهاسنيالفايؤرلابتكينأيبنللبرلالاقو
ًانايحأتناكوعمشبةيلطمبشخنمةباتكلاحاولأتناكو
نوكتنأبجييأاهئراقضكرينأبرلالاقو.ساحننم
.اهتئارقبئراقلاعرسيىتحةريبكفرحأبوةحضاوةباتكلا

لٱَو.ِهيِفُهُسْفَنٍةَميِقَتْسُمُْريَغٌةَخِفَتْنُماَذَوُه٤«٨-٤
ْ
ُّراَب

خلٱَّـنِإًاّقَحَو٥.اَيَْحيِهِناَميِإِب
ْ

َالَوٌِّـربَكَتُمَلُجَّـرلٱ.ٌةَرِداَغَرَْم
هلٱَكُهَسْفَنَعَّـسَوْدَقيِذَّـلٱ.ُأَدَْهي

َْ
ملٱَكَوُهَو،ِةَيِوا

،ُعَبْشَيَالَفِتْوَْ
َعيَِمجِهِسْفَنَىلِإُّمُضَيَو،ِمَمُألٱَّـلُكِهِسْفَنَىلِإُعَمَْجيْلَب
هبْمُهُّلُكِءَالُؤٰهُقِطْنَيَّـالَهَف٦.ِبوُعُّشلٱ ٍةَتاَمَشِزْغُلَوِهْيَلَعٍوْجَِ
لِلٌلْيَو:َنوُلوُقَيَو،ِهِب

ْ
لِلَو؟ىَتَمَىلِإ.ُهَلَسْيَلاَمِرِّـثَكُم

ْ
ِلِّـقَثُم

ُظِقْيَتْسَيَوَكوُضِراَقُمًةَتْغَبُموُقَيَالَأ٧؟ًانوُهُرُهَسْفَن
َهلًةَميِنَغُنوُكَتَف،َكوُعِزْعَزُم

ُ
،ًَةريِثَكًاَممُأَتْبَلَسَكَّـنَأل٨؟ْم

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٤
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لُكِبوُعُّشلٱُةَّـيِقَبَف
ِّـ

لُظَوِساَّـنلٱِءاَمِدِلَكُبِلْسَتاَه
ْ

ِضْرَألٱِم
ملٱَو
.»اَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱِعيَِمجَوِةَنيِدَْ
لاثمأ٣:١١ةيطالغو١:٧ةيمور٤٩:١٨و١٣:١١رومزم

كولم٢و١٧و١٢و٢:١١ءايعشإو٢١:٢٤لاثمأ٢٠:١
١٦و٣:١٥و٢٧:٢٠لاثمأ١٥-٥:١١ءايعشإ١٤:١٠

١٠-١٤:٤ءايعشإو٢٥:٩ايمرإو١٧و١٤:١٦ءايعشإ
١٨:١٢لايقزح٢٩-٢٠:١٥بويأو١٢ع٥٠:١٣ايمرإو
٢٧:٧ايمرإو٣٣:١ءايعشإ٢٩:١لاثمأ٢:٨سوماعو
١٨و٥٠:١٧ايمرإو٤٧:٦ءايعشإ١٧ع٢:٨ايركزو

درفملاوينادلكلاسفنيأِهيِفُهُسْفَن...ٌةَخِفَتْنُم
صخشكًالامجإبعشللوأبعشلانعبئانككلملل
.دحاو

البرلاىلعنولكتينيذلايأاَيَْحيِهِناَميِإِبُّراَبْلٱَو
ثالثلوقلااذهسبتقاسلوبلوسرلاورارشألاعمنوكلهي
عوسيلاق.ناميإلابريربتلاهميلعتيفهيلعدنتساوتارم
يأ.»اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم«)١١:٢٥انحوي(
مهريغكنوسأييالةيوبألاهتبحموهديعاومبوبرلابنونمؤملا
اوتامواوملأتولومهحوربنويحيلبمهؤاجرىنفيالو
.دسجلاب

ناركسلاوخافتنالاركسملالعفنم)٥ع(ٌةَرِداَغَرْمَْخلٱ
ركسلاناكوفيعضةقيقحلابهنأعمميظعويوقهنأبرعشي
.نيينادلكلادئاوعنم

وأنيينادلكلاكلميأُأَدَْهيَالَوٌِّـربَكَتُمَلُجَّـرلٱ
اوذخأينأاودارأمهعمطنممهنإف.ًالامجإنوينادلكلا
.عبشيملهنألتوملاكمهكلمو.ملاعلاكلاممعيمجمهسفنأل
تعضخيتلاكلامملاضعب)٨-٢٧:١(ايمرإركذو
.رصانذخوبنل

زتعتلبابةكلممطوقسدنع)٦ع(ِءَالُؤٰهُقِطْنَيَّـالَهَف
.اهطوقسبحرفتوةروكذملابوعشلاعيمج

بوعشلاكالمأنوينادلكلاذخأًانوُهُرُهَسْفَنِلِّـقَثُمْلِل
.مهسفنأىلعاولقثاذكهومهيلعمكحلاةيلوؤسماوملتساو
ىلعلقثكهانغنوكيفملظلاريثكنوكينوهرلاريثكًانايحأو

بوعشلاظقيتستهيفًامويايؤرلايفرظنيبنلاو.هريمض
يهبوعشلاةيقبو.مهلةمينغنوكتفلبابىلعنوموقيو
.نيينادلكلانمكلامملارامددعبيقبام

.لامجإلابندملاوهلكملاعلايأ)٨ع(ِةَنيِدَْملٱَوِضْرَألٱ

لِلٌلْيَو٩«١١-٩
ْ

ُهَّـشُعَلَعْجَيِلًاريِّـِرشًابْسَكُهَتْيَبِبِسْكُم
يف لٱِ

ْ
خلٱَتْرَمآَت١٠.ِّـَّـرشلٱِّـفَكْنِمَوُجْنَيِلِّـوُلُع

ْ
.َكِتْيَبِلَيْزِ

حلٱَّـنَأل١١.َكِسْفَنِلٌئِطُْخمَتْنَأَوٍَةريِثَكٍبوُعُشَةَداَبِإ
ْ

َرََج
حلٱَنِمُخُْرصَي

ْ
جلٱُهُبيِجُيَفِطِئَا

ْ
خلٱَنِمُزِئَا

ْ
.»ِبََش

:٤٩ايمرإو٤٧:٧ءايعشإ٢٢:٢٧لايقزحو٢٢:١٣ايمرإ
١٦:٣٨ددع١:١٤موحانو٩:٢٦كولم٢و١٦ع١٦
١٩:٤٠اقولو٢٤:٢٧عوشي٢٦:١٩ايمرإو١:١٨لاثمأو

يفُهَّـشُعَلَعْجَيِل يفةينبملبابتناكولبابيأِّـوُلُعْلٱِ
لكيهنإليقواهجاربأواهراوسأّىلعاهكلمنكلولهس
لوقلاو.جربقوفجربوجاربأةينامثنمًاينبمناكليباههلإ

)٤:٣٠لايناد(ءايربكلاىلعًاضيألديولعلايفهشعلعج
لٱَلِباَبِهِذٰهْتَسْيَلَأ:َلاَقَف«

ْ
ملٱِتْيَبِلاَهُتْيَنَبيِتَّـلٱَةَميِظَع

لُْ
ْ

ِك
ِجلَويِراَدِتْقٱِةَّـوُقِب

َ
.»يِدَْجمِلَال

تناكلبابةكلممةسايسيأ)١٠ع(َكِسْفَنِلٌئِطُْخم
ةيطخلكوةمولظملاكلاممللطقفسيلواهسفنلةرضم
.هيلإئطخملانمرثكأئطاخلاّرسخت

ضرألانمليباهمدخرصامك)١١ع(ُخُْرصَيَرَجَْحلٱ
رجحلكوملظلاىلعةينبمنيينادلكلاةكلممنأل.هللاىلإ

بشخلانمزياجلاوتيبلاينابىلعدهاشتيبلاكلذيف
:٥بوقعيرظنا(اهنيعةداهشلاكلتدهشيورجحلاعمدحتي
٤(.

لِلٌلْيَو١٢«١٤-١٢
ْ

لِلَو،ِءاَمِّـدلٱِبًةَنيِدَمِيناَب
ْ

ًةَيْرَقِسِّـسَؤُم
جلٱِّـبَرِلَبِقْنِمَسْيَلَأ١٣.ِمْثِإلٱِب

ْ
َنوُبَعْتَيَبوُعُّشلٱَّـنَأِدوُُن

لِلَمَمُألٱَو،ِراَّـنلِل
ْ

ْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنَأل١٤؟َنوُيْعُيِلِطاَب
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِدَْجمِةَفِرْعَم

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.»َرْحَب

ايمرإو٥٥:٢١و٥٠:١١ءايعشإ٣:١موحانو٣:١٠اخيم
٩و١٤:٨ايركزو١١:٩ءايعشإو٢٢:٢٧رومزم٥١:٥٨

نممهريغورصانذخوبنيأِءاَمِّـدلٱِبًةَنيِدَمِيناَبْلِلٌلْيَو
يفىرسألااورخسوبوعشلااودبعتسانيذلالبابكولم
اوتامىرسألاءالؤهنمنيريثكنأامبوةميظعلامهتينبأءانب
ةجتانلاضارمألانموأعوجلانموةقاشلالاغشألانم
.ءامدلابةينبماهنأكةنيدملاتناكامهنع

مهنأنويلبابلانظ)٥١:٥٨ايمرإ()١٣ع(ِراَّـنلِلَنوُبَعْتَي
رانللتناكاهنكلودبألاىلإىقبتمهتنيدمومهسفنألاونب
.كولملاكلموءيشلكىلعرداقلابرلانمكلذورامدلاو

ىقبيالف)١٤ع(ِّـبَّـرلٱِدَْجمِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱ
دتميورفكلاورشلادونجعيمجطقستومانصأللناكم
.هلكملاعلايفحيسملاتوكلم

ِملٌلْيَو١٥«١٧-١٥
َ

َكَّـوُُمحًاحِفاَسُهَبِحاَصيِقْسَيْن
هتاَرْوَعَىلِإِرَظَّـنلِل،ًاضْيَأًارِكْسُمَو ًايْزِخَتْعِبَشْدَق١٦.ِْمِ
ملٱِنَعًاضَوِع

ُروُدَت!َكَتَلْرُغْفِشْكٱَوًاضْيَأَتْنَأْبَْرشٱَف.ِدْجَْ
خلٱُءاَيُقَو،ِّـبَّـرلٱِنيِمَيُسْأَكَكْيَلِإ

ْ
َّـنَأل١٧.َكِدَْجمَىلَعِيْزِ

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لُظ
ْ

طَغُيَناَنْبُلَم
ِّـ

لٱَباَصِتْغٱَوَكي
ْ
ِلْجَأل،اَهَعَّـوَريِذَّـلٱِمِئاَهَب

لُظَوِساَّـنلٱِءاَمِد
ْ

ملٱَوِضْرَألٱِم
.»اَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱِعيَِمجَوِةَنيِدَْ

٢٧و٢٥:١٥ايمرإ٤:٢١يثارم١٠ع٨و٢٨:٧ءايعشإ
:٥٥رومزمو٨ع١١:١ايركزو٣:١٩ليئوي٣:٦موحان

٥١:٣٥ايمرإو٨ع٢٣

ًايفرحلوقلااذهمهفننأزوجيُهَبِحاَصيِقْسَيْنَم
٥١:٧ايمرإيفامكًازاجمهمهفننأوأ)٨و٢٨:٧ءايعشإ(
اَهِرَْمخْنِم.ِضْرَألٱَّـلُكُرِكْسُتِّـبَّـرلٱِدَيِبٍبَهَذُسْأَكُلِباَب«

ءازجف»ُبوُعُّشلٱِتَّـنُجَكِلٰذِلْجَأْنِم.ُبوُعُّشلٱِتَِبَرش
برلانيميسأكهللاطخسنملباببرشتسكلذل
جتنياممثةراهعلاورفكلاوىنغلاكسانلالضياممرمخلاف
.ًايحوروًايدسجكالهلاورامدلانماياطخلاهذهنع

بوعشلالاومأبلسلبابكلمناكِْمِهتاَرْوَعَىلِإِرَظَّـنلِل
هبنولعفيسمهبلعفامكفمهرقتحاومهبأزهتسامث
اذكهبوعشلانوينادلكلاىقسامكوهنورقتحيوهنوبلسيف
.ديدشلاهطخسيأهنيميسأكبرلامهيقسي

ناسنإلاىلعنيينادلكلاملظناك)١٧ع(َناَنْبُلَمْلُظ
يتلاًاضيأراجشألاومئاهبلاىلعناكوهللاقئالخمظعأوهو
.ببسالباهوفلتأمهنألناسنإلاةمدخلوهدجملهللااهقلخ
ذخأ.ًاسدقمامعونىلعناكوراجشألارخفأنانبلزرأو
نوينادلكلاامأو.برلالكيهلجألهنمناميلسكلملا
نوبرخيساوبرخامكو.مهمانصألكايهلجألهوذخأف
.)١٤:٨ءايعشإرظنا(

ندملالبةيصوصخةنيدمتسيلِةَنيِدَْملٱَوِضْرَألٱ
.اهناكسوضرألايألكلاملظلبابكلمناك.ًالامجإ

ملٱُلاَثْمِّـتلٱَعَفَناَذاَم١٨«٢٠-١٨
ُهَتَحَنىَّـتَحُتوُحْنَْ

ملٱِوَأ،ُهُعِناَص
لَعُمَوُكوُبْسَْ

ِّـ
لٱُم

ْ
ًةَعْنَصَعِناَّـصلٱَّـنِإىَّـتَحِبِذَك

لِلٌلْيَو١٩؟ًامْكُبًاناَثْوَأُعَنْصَيَف،اَهْيَلَعُلِكَّـتَي
ْ

لِلِلِئاَق
ْ

:ِدوُع
لِلَو!ْظِقْيَتْسٱ

ْ
لَعُيَوُهَأ!ْهِبَتْنٱ:ِّـمَصَألٱِرَجَح

ِّـ
طَمَوُهاَه؟ُم

ْ
ٌِّيل

لٱَوِبَهَّـذلٱِب
ْ

لٱَحوُرَالَو،ِةَّـضِف
ْ
يفَةَّـتَب يِفَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ٢٠!ِهِلِخاَدِ

.»ِضْرَألٱَّـلُكاَيُهَماَّـدُقيِتُكْسٱَف.ِهِسْدُقِلَكْيَه
١٤و١٠:٨ايمرإ٢٨و٢:٢٧ايمرإو٤٤:٩و٤٢:١٧ءايعشإ
كولم١و٢٨و٢:٢٧ايمرإ٨و١١٥:٤رومزم١٠:٢ايركزو

١:٢اخيم١٣٥:١٧رومزم١٤و١٠:٩ايمرإ٢٩-١٨:٢٦
٢:١٣ايركزو١:٧اينفص

ةلاهجحضويثيح)٤٤:٢٠ءايعشإرظنا(ِبِذَكْلٱُمِّـلَعُم
لَق.ًاداَمَرىَعْرَي«لوقيفمانصألاعناص

ْ
ُهَّـلَضَأْدَقٌعوُدَْخمٌب

يفٌبِذَكَسْيَلَأ:ُلوُقَيَالَوُهَسْفَنيِّـجَنُيَالَف رظنا(»؟يِنيِمَيِ
.)١١٥رومزمًاضيأ

يفلكيهلايفناك)٢٠ع(ِهِسْدُقِلَكْيَهيِفَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ
سادقألاسدقوسدقلاكهروضحلّثميامميلشروأ
ضرألاوءامسلابروهبرلانكلوميبوركلاوتوباتلاو
.ناكملكيفدوجوموهو

جيجضركذيبنلاناكِضْرَألٱَّـلُكاَيُهَماَّـدُقيِتُكْسٱَف
امأوةبذاكلامانصألاةنهكلاوقأوخارصلاوفاتهلاولاتقلا
مهلكضرألاناكسنمبلطيوهسدقلكيهيفوهفبرلا
ةطلسلاوةردقلاهدحوهلنإفهتوصاوعمسيواوتكسينأ
يفتكنالنأبجيف.ماركإلاودجملاقحتسيهدحووهو
نأًاضيأبجيلبحيبستلاوةالصلايأبرللانممالكلاب
رظنا(ايليإملكامكانملكيانلبرلامالكعمسنوتكسن
انبولقيفهعمسنفيفخوضفخنمتوصب)١٩:١٢كولم١
انفوخنّكسيوهلمعننأبجيامانملعيفانناذآبسيلو
هللاىلإبرتقنامدنعف.هنيحيفًانوعةمعنانحنميوانمومهو
لاقامكلوقنعدخملايفوأتيبلايفوأةسينكلايفناكنإ
اَذٰهَبَهْرَأاَم«)٢٨:١٧نيوكت(ليإتيبيفبوقعي
ملٱ
.»ِءاَمَّـسلٱُباَباَذٰهَو،ِهللاٱُتْيَبَّـالِإاَذٰهاَم!َناَكَْ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِحلٌةَالَص«١
َ
.»ِةَّـيِوَجَّـشلٱَىلَعِّـيِبَّـنلٱَقوُّقَب

٧رومزمناونع٩٠و٨٦رومزمناونع

نزووأنحلىلإريشتةملكلاهذهنأنونظملاِةَّـيِوَجَّـشلٱ
.)٧رومزم(رعشلانم

َكَلَمَع،ُّبَراَي.ُتْعِزَجَفََكَربَخُتْعِمَسْدَق،ُّبَراَي«٢
يف يف.ِهِيْحَأَنيِنِّـسلٱِطَسَوِ يف.ْفِّـرَعَنيِنِّـسلٱِطَسَوِ ِ
لٱ
ْ

.»َةَْمحَّـرلٱِرُكْذٱِبَضَغ
١:٥ص١٠:٧ايمرإو١١٩:١٢رومزم٦و٤٢:٥بويأ
١٤:١٩ددع٨٥:٦و٧١:٢٠رومزم٨-٤٤:١رومزمو
٥٤:٨ءايعشإو١٧-٢٤:١٥ليئومص٢و

نيينادلكلاصوصخبقباسلامالكلاَكََربَخُتْعِمَسْدَق
يضاملانامزلابلامجإلابهلامعأصوصخبهللامالكوأ
ًاضيألبقتسملابهلامعأورصمنمجورخلادنعهلامعأك
.ديعولانمهيفاملربخلااذهنمعزجيبنلاو

يف ميدقلايفةميظعلاهللالامعأىلإرظنَنيِنِّـسلٱِطَسَوِ
يفوهبعشيفهلمعيسيذلافيخملالمعلاىلإًاضيأرظنو
ةلبقتسملانينسلاوةيضاملانينسلانيبوهيبنلافنيينادلكلا
ميدقلاهلمعديعينأيأهلمعيحينأبرلانمبلطيو

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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هبضغنيقحتسمهللابعشناك.ةيناثهبعشصلخيو
.بضغلايفةمحرمهلنوكتلمهلجألىلصيبنلانكلو
هايؤرئدتبتثلاثلاددعلانمويناثلاددعلايفيبنلاةالصو
.هتالصلبرلاباوجاهيفيتلا

هفرعييكلهتوقرهظُينأبرلانميبنلابلطْفِّـرَع
.هبعش

لٱَو،َناَمْيَتْنِمَءاَجُهللاَا٣«٥-٣
ْ

ِلَبَجْنِمُسوُّدُق
ألَتْمٱُضْرَألٱَو،ِتاَواَمَّـسلٱىَّـطَغُهُلَالَج.ْهَالِس.َناَراَف

َ
ْت

،ٌعاَعُشِهِدَيْنِمُهَل.ِروُّنلٱَكٌناَعََملَناَكَو٤.ِهِحيِبْسَتْنِم
لٱَبَهَذُهَماَّـدُق٥.ِهِتَرْدُقُراَتِتْسٱَكاَنُهَو

ْ
ِهْيَلْجِرَدْنِعَوُأَبَو

حلٱِتَجَرَخ
ْ

.»ىَّـُم
٩ايدبوعو١:١٢سوماعو٤٩:٧ايمرإو٣٦:١١نيوكت
١٤٨:١٣و١١٣:٤رومزم٣٣:٢ةينثتو٢١:٢١نيوكت
١٢:٢٩جروخ٢٦:١٤بويأ١٨:١٢رومزم٤٨:١٠رومزم
١٨:١٢رومزمو٣-١١:١ددع٤٩-١٦:٤٦ددعو٣و
١٣و

بونجلاناميتو.ةنونيدللهئيجمبوهللاابهتقثيبنلاركذي
دالبنمقرشلاولامشلاةهجىلإتناكواذوهييبونجيأ
.هيتلاةيدابطسويفعفترملالهسلانارافلبجو.مودأ
رهظأوءانيسلبجىلإميدقلايفهللاىتأامكهنأىنعملاو
ًاضيأيتأياذكهمهئادعأكالهوهبعشصالخبةيهلإلاهتوق
ديكأتللوه»ءاج«يضاملالعفلاو.نيينادلكلانممهصلخيف
ريمازملايفًاريثكةدراو»هالس«ةملكلاو.لبقتسملاىنعمبو
فزعلالجألوألمأتلالجألفقولااهانعمنأحجرألاو
.ىقيسوملاتالآىلع

رظنا(ةطيحملاضرألايأِهِحيِبْسَتْنِمْتَألَتْمٱُضْرَألٱَو
.)٢٠-١٩:١٦جورخ

-٦:١(ءايعشإلامكهللادجمرون)٤ع(ِروُّنلٱَكٌناَعََمل
يفسلوبلو)٢و١٧:١ىّتم(يلجتلالبجىلعلسرللو)٥
لدتديلايأ»عاعشهدينمهل«و)٩:٣لامعأ(قيرطلا
هنألبرللرونلاعاعشوهلوهفديلايفامنألكلمتلاىلع
.هقلاخ

لٱَو«)١:١٤(انحويلاقِهِتَرْدُقُراَتِتْسٱ
ْ

ًادَسَجَراَصُةَمِلَك
هللادجمىرينأدحأردقيال»ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَو
ىلإرظنتنأردقتالنيعلانأامك)٢٣:٢٠جورخ(شيعيو
هللادجماوأرسانلااذكهفةنولمةجاجزةطساوبالإسمشلا

يف.هللادجمراتتسادسجلايفوهوهيفناكيذلاحيسملايف
هبشمأبولاولاتقللجراخرابجبهبشمبرلاسماخلاددعلا
ىمحلاوأبولاوهءاروهمداخبىمحلاوهمامأهسرتلماحب
.هئادعأكالهل

ِتَّـكُدَوُمَمُألٱَفَجَرَفَرَظَن.َضْرَألٱَساَقَوَفَقَو٦«٦،٧
جلٱ
ْ
لٱُماَكآْتَفَسَخَوُةَّـيِرْهَّـدلٱُلاَبِ

ْ
٧.ُهَلِلَزَألٱُكِلاَسَم.ِمَدِق

َحتَناَشوُكَماَيِخُتْيَأَر
ْ

.»َناَيْدِمِضْرَأُقَقُشْتَفَجَر.ٍةَّـيِلَبَت
١:١٢ص٦-١١٤:١رومزم٣٥:٥رومزمو٢١:١٨بويأ
ددعو٤-٢٥:١نيوكت١٦-١٥:١٤جورخ٥:٢اخيمو

٨:١٢و٢٥و٧:٢٤ةاضقو٨و٣١:٧

نيعيوبرحلاناديمىلإرظنيوفقيدئاقكَضْرَألٱَساَق
.دئاقلامسرامكنولمعيفمهلامعأومهزكارمهشيجقرفل

ةقطانلاهللاقئالخعيمجُلاَبِْجلٱِتَّـكُدَوُمَمُألٱَفَجَر
.ةقطانلاريغو

ءانيسلبجيفميدقلايفلمعامكِلَزَألٱُكِلاَسَم
مهئادعأكالهإوهبعشبيدأتيفلمعيساذكهنارافلبجو
.بيدأتلادعب

طشىلعايقيرفإيفنونكاسلامهامبر)٧ع(َناَشوُك
رحبلاطشىلعنونكاسلامهنايدمويبرغلارمحألارحبلا
نعةيانكققشلاومايخلاو.برعلادالبيفيقرشلارمحألا
ةلبقتسملاثداوحلانعوهانهمالكلاو.اهيفنينكاسلا
)٨ع(لاؤسلااذهباوجو.ةيضامثداوحباهيلإزومرملا
ىلعالوندرألارهنكراهنألاىلعنكيملبرلابضغنأوه
هبعشصالخللبليئارسإونبربعيلهقشيذلارمحألارحبلا
.)١٤و١٣ع(مهئادعأقحسو

ِراَْهنَألٱَىلَعْلَه،ُّبَراَيَيَِمحِراَْهنَألٱَىلَعْلَه٨«١١-٨
لٱَىلَعْوَأ،َكُبَضَغ

ْ
،َكَلْيَخَتْبِكَرَكَّـنَأىَّـتَحَكُطَخَسِرْحَب

خلٱِتاَبَكْرَمَكِتاَبَكْرَم
ْ

.ًةَيِرْعَتَكُسْوَقْتَيِّـرُع٩؟ِصََال
١٠.ًاراَْهنَأَضْرَألٱَتْقَّـقَش.ْهَالِس.َكُتَمِلَكٍماَهِسُتاَّـيِعاَبُس
جلٱِتَعِزَفَفَكْتََرصْبَأ

ْ
ملٱُلْيَس.ُلاَبِ

ْ
ُةَّـجُّللٱِتَطْعَأ.اَمَطِهاَيِ

لٱَىلِإاَْهيَدَيْتَعَفَر.اََهتْوَص
ْ

لٱَوُسْمَّـشلَا١١.ِءَالَع
ْ

يفاَفَقَوُرَمَق ِ
.»َكِدَْجمِقْرَبِناَعَمَلِل،ِةَرِئاَّـطلٱَكِماَهِسِروُنِلاَمِهِجوُرُب

جورخ٥٠:٢ءايعشإو٣:١٦عوشيو٢٠و٧:١٩جورخ
:١٨رومزمو٢٣:٢٦ةينثت٥و١١٤:٣رومزمو٢١و١٤:١٦
٧:١٢رومزمو١١ع٦٨:١٧رومزم٢:١١كولم٢و١٥ع١٠
١٠٥:٤١و٧٨:١٦رومزم٧:٨ةينثتو٢٦:٣نيوكت١٣و
٩٨:٧و٩٣:٣رومزم١١:١٥ءايعشإ٦-١١٤:١رومزم
١٨:١٤رومزم١١و١٨:٩رومزمو١٤-١٠:١٢عوشي٨و

هسوقجرخيرابجكهتوقبرلارهظي)٩ع(َكُسْوَقْتَيِّـرُع
.هفرطنم

افرحةاروتلاةيشاحيفءاجوَكُتَمِلَكٍماَهِسُتاَّـيِعاَبُس
ةمجرتملاةيلصألاةملكلاو»كتملكبماهسلاةناعبش«دهاوشب
نيميلافلحيأ»ماسقأ«ىنعمًاضيأديفت»تايعابس«

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ُعَفْرَأِّـينِإ«)٤٢-٣٢:٤٠ةينثت(يفليقامكىنعملانوكيف
ُتْنَنَساَذِإ.ِدَبَألٱَىلِإاَنَأٌّيَح:ُلوُقَأَويِدَيِءاَمَّـسلٱَىلِإ

لٱيِفْيَس
ْ
لٱِبْتَكَسْمَأَو،َقِراَب

ْ
َىلَعًةَمْقَنُّدُرَأ،يِدَيِءاَضَق

ُلُكْأَيَو،ٍمَدِبيِماَهِسُرِكْسُأ.َّـِيضِغْبُميِزاَجُأَو،يِداَدْضَأ
ةيزعتنينمؤملليهومسقبةتبثمهللاةملك.»ًاْمَحليِفْيَس
.كلهمفيسكنينمؤملاريغلوةقداص

يفةّوقبةلزانلالويسلالعفتامكًاراَْهنَأَضْرَألٱَتْقَّـقَش
ءايعشإرظنا(نكاسملاويضارألاقرختًانايحألابجلانايدو

.»ٍةَفِراَجٍةَريِزَغٍهاَيِمِلْيَسَك،ٍكِلْهُمٍءْوَنَك«)٢٨:٢
.ةميظعلاجاومألايأ)١٠ع(اَْهيَدَيْتَعَفَر
ءامسلاتدوساوايفتخا)١١ع(اَفَقَوُرَمَقْلٱَوُسْمَّـشلَا

قوربلايأهللاماهسروننمافاخامهنأكةليقثلامويغلانم
لقعلارينيماهسكهللامالكو.لاتقلايفبولغملافوخك
.)٤:١٢نييناربعرظنا(بلقلاقرخيو

يفَتْرَطَخٍبَضَغِب١٢«١٥-١٢ َتْسُدٍطَخَسِب،ِضْرَألٱِ
ِخلَتْجَرَخ١٣.َمَمُألٱ

َ
ِخل،َكِبْعَشِصَال

َ
.َكِحيِسَمِصَال

لٱىَّـتَحَساَسَألٱًايِّـرَعُمِريِّـِّـرشلٱِتْيَبَسْأَرَتْقَحَس
ْ

ِ.قُنُع
.يِتيِتْشَتِلاوُفَصَع.ِهِلِئاَبَقَسْأَرِهِماَهِسِبَتْبَقَث١٤.ْهَالِس
ملٱِلْكَألاَمَكْمُهُجاَهِتْبٱ

ْ
يفِنيِكْسِ خلٱِ

ْ
لٱَتْكَلَس١٥.ِةَيُْف

ْ
َرْحَب

ملٱَمَوُك،َكِلْيَخِب
ْ
لٱِهاَيِ

ْ
.»َِةريِثَك

٤:١٣اخيمو٥١:٣٣ايمرإو٤١:١٥ءايعشإ٦٨:٧رومزم
٢٨:٨و٢٠:٦رومزم٢٠و٦٨:١٩رومزمو١٥:٢جورخ
لايناد٧:٢٢ةاضق١٣:١٤لايقزح١١٠:٦و٦٨:٢١رومزم
٨ع٥-٦٤:٢و١٠:٨رومزم٩:١٤ايركزو١١:٤٠
١٥:٨جورخ٧٧:١٩رومزمو

مدقتةعيبطلايفهريثأتببرلامودقيبنلافصوامدعب
.هبعشصالخيفوممألايفهلعفركذىلإ

ِخل
َ

هريغوأميقايوهيكلملاسيل)١٣ع(َكِحيِسَمِصَال
لبيبنلانامزيفاوكلمنيذلارارشألااذوهيكولمنم
ديعاوملاةثروودوادلسننممهولامجإلاباذوهيكولم
...َكِحيِسَمَىلَعَتْبِضَغ«)٥١و٨٩:٣٨رومزمرظنا(
.»َكِحيِسَمَراَثآاُوَّـريَع

ليجلكيفبرلامواقينملكوهوِريِّـِّـرشلٱِتْيَبَسْأَر
ناطيشلانيمواقملاعيمجسيئرورصانذخوبنوبيراحنسك
.هسأرحيسملاقحسيذلا

وهتيبلاقنعوهلكتيبلايأِقُنُعْلٱىَّـتَحَساَسَألٱ
.حطسلاعمناطيحلاةلصناكم

ماهسبلئابقلاسأربقثهللايأ)١٤ع(ِهِماَهِسِبَتْبَقَث
ِّـلُكَفْيَسُّبَّـرلٱَلَعَج«نوعدجمايأيفنيينايدملاكهسفن
.)٧:٢٢ةاضق(»ِهِبِحاَصِبٍدِحاَو

.هللابعشدحأكهسفنيبنلاىرييِتيِتْشَتِلاوُفَصَع
يفِنيِكْسِْملٱِلْكَألاَمَكْمُهُجاَهِتْبٱ نوحلاصلاِةَيْفُْخلٱِ

مهوةواسقلاوملظلابفرارشألاامأوبرلابنوجهتبي
ىلإةراشإ١٥عيفونيكسملاىلعقيرطلانوطبريصوصلك
هبعشبرلاصلخامكهنأىنعملاورحبلايفنييرصملاكاله
لكنمونيينادلكلانممهصلخياذكهنييرصملانم
.مهئادعأ

ِتْوَّـصلٱَنِم.يِئاَشْحَأْتَدَعَتْرٱَفُتْعِمَس١٦«١٩-١٦
يفُرْخَّـنلٱَلَخَد.َياَتَفَشْتَفَجَر يفُتْدَعَتْرٱَو،يِماَظِعِ ِ
يفَحِيَرتْسَألِيناَكَم يِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِدوُعُصَدْنِعِ،قيِّـضلٱِمْوَيِ
يفٌلَْمحُنوُكَيَالَو،ُنيِّـتلٱُرِهْزُيَالُهَّـنَأَعَمَف١٧.اَنَُمحْزَي ِ
لٱ
ْ

حلٱَو،ِةَنوُتْيَّـزلٱُلَمَعُبِذْكَي،ِموُرُك
ْ

.ًاماَعَطُعَنْصَتَالُلوُُق
لٱُعِطَقْنَي

ْ
حلٱَنِمُمَنَغ

ْ
يفَرَقَبَالَو،َِةريَِظ ملٱِ

ُجِهَتْبَأِّـينِإَف١٨،ِدِواَذَْ
ُلَعَْجيَو،ِيتَّـوُقُدِّـيَّـسلٱُّبَّـرلَا١٩.ِيصَالَخِهٰلِإِبُحَرْفَأَوِّـبَّـرلٱِب
ملٱِسيِئَرِل.ِيتاَعَفَتْرُمَىلَعيِنيِّـشَمُيَو،ِلِئاَيَألٱَكَّـيَمَدَق

َنيِّـنَغُْ
.»ِراَتْوَألٱِتاَوَذِيتَالآَىلَع
اقول٢٣:٩ايمرإو٣٠و٣٠:١٧بويأ١٠:٨لاينادو٢ع
يجح٤:٩سوماعو١٢-١:١ليئوي٥:١٥ايمرإ٢١:١٩
١٥:١جورخ٥:١٧ايمرإ١:١٨ليئوي٦:١٥اخيم٢:١٦
رومزم٤:٤نوميلفو٣و٥:٢ةيمورو٦١:١٠ءايعشإو٢و

:١٨رومزم١٢:٢ءايعشإو٢٧:١و٢٥:٥رومزم٥-٤٦:١
٦و٤رومزمناونع٣٣:٢٩ةينثت٤٥:٢٤ءايعشإو٣٣و٣٢
٣٨:٢٠ءايعشإو

هءادعأنيديلبرلاءيجمدنعهراكفأنعيبنلاّربعي
.هللاىلعلاكتالاوحرفلامثفوخلاًالوأهبعشصلخيو

ةوقو)٤-١:٢(هللابعشفعضىلإرظناملَحِيَرتْسَأل
هاتفشتفجرودعترالبقملارشلاو)١١-١:٥(نيينادلكلا
ىلإأجتلاصالخلابناسنإلالمأعطقنااملوءاجرللًابابريملو
هراكفأبارطضاناكفهيلعلاكتالابةحارلاهيفدجوفبرلا
.هيفةحارلاوبرلاىلإءاجتلاللًادادعتسا

.نوينادلكلاِبْعَّـشلٱِدوُعُصَدْنِع
هيلعديزيو)١٩-١٧ع(خلاُنيِّـتلٱُرِهْزُيَالُهَّـنَأَعَمَف
ءيشلكاورسخولوهنمرثكأوهلككلذانباصأولولوقيو
نإفبرلابجهتبيهنإفةيدسجلاتاريخلانمءيشمهلقبيملو
تاريخلاودبألاىلإوهفبرلاامأولوزتةيدسجلاتاريخلالك
يفورورسوعبشف«برلامامأامأوسفنلاعبشتالةيدسجلا
.ِينُذُخْأَتٍدَْجمَىلِإُدْعَبَويِنيِدَْهتَكِيْأَرِب.دبألاىلإمعنهنيمي

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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يفِيلْنَم يفًائْيَشُديِرُأَالَكَعَمَو؟ِءاَمَّـسلٱِ َيِنَفْدَق.ِضْرَألٱِ
لَقَويِْمَحل

ْ
لَقُةَرْخَص.يِب

ْ
رومزم(»ِرْهَّـدلٱَىلِإُهللاٱيِبيِصَنَويِب

٢٦-٧٣:٢٤(.
يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأ«)١٩ع(ِيتاَعَفَتْرُم ِ

يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱ ملٱِ
.)٢:٦سسفأ(»َعوُسَيِحيِسَْ

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com

ألَا
َ

َقوُّقَبَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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