
١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

سرهفلا
٢.......................................................................ةمدقم

٢...........................................................داشنألاديشنرفسةمدقم

٣.....................................................................تاهيبنت

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٤..................................................................ُلَّـو

ألَا
َ

٥..................................................................ِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٦.................................................................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٧..................................................................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٨................................................................ُسِمَا

ألَا
َ

٩................................................................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٠.................................................................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١١..................................................................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا
شرامميلوسقلل

2008 - 2012 All rights reserved
1973توريبىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمنعردص

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

Germany

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



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

داشنألاديشنرفسةمدقم

داشنألالضفأهانعمو»داشنألاديشن«رفسلاناونع
مظعأيأ»ليطابألالطاب«ةعماجلارفسيفلوقلاك
.ليطابألا

نأحجرألاو»ناميلسليذلا«)١:١(يفًاضيأليقو
ناميلسىلإبوسنمهنألبةقيقحناميلسلسيلرفسلا
يذلا)ينوناقلاريغلا(ةمكحلارفسكمسالالوهجمهفلؤمو
ناميلسىلإبوسنموهوحيسملالبقةنسةئموحنهخيرات
ناميلسنألةميدقلارافسألانمهريغكلذكو)خلا٩:٧(
ديشنامأو.ةمكحلكردصمهنأكهوربتعافةمكحلابرهتشا
اهنأرافسألاهذهربتعنوةينوناقلارافسألانموهفداشنألا
يذلا«لوقلاىنعمنألمتحملانمنكلويحولابتبتُك
اذهو.ناميلسمسابفورعملاديشنلاهنأديفي»ناميلسل
هنأكناميلسركذكرفسلانومضمىلع)١(ينبميأرلا
نعهفرعناملةقفاوملامدعو)١٢و٨:١١و١١-٣:٦(بئاغ
ةاتفبحأهنألمتحملانمسيلهنإفناميلسةايحخيرات
ىدحإنوكتنأاهبلطوةاعرونوحالفمهومنوشلهأنم
ىلع)٢(.اهتادارإلاهكرتفهتضفراملهسفنعضومثهيرارس
لبناميلسنامزيفةفورعملاةغللاتسيلاهنألرفسلاةغل
ريتسأوايمحنوارزعرافسأكسرافكولمنامزيفةفورعملا
لامعتساىلع)٣(ةينوناقلاريغلارافسألاضعبوةعماجلاو
يفامأورفسلاناونعيف)ِليذلا(»رشا«ةيناربعلاةملكلا
فرحيأةملكلاراصتخاالإدريالفرفسلانميقابلا
عضويذلاىلعوأهتاذفلؤملاىلعلديوهوطقفنيشلا
لبًالصأرفسلانمسيلناونعلانأنظُيفةماركإلباتكلا
.رخأتمليجيفرخآبتاكنم

يصوصخرابتعاهلناكف.رفسلاةينوناقيفكشالو
دعبلوألانرقلارخآيفابيقأماخاحلالاق.دوهيلادنع
ينوناقهنأيفكشنييليئارسإلانمدحأالنإ«حيسملا
وهداشنألاديشننكلوةسدقمرافسألالكنإ.سدقمو
نييحيسملانميصوصخرابتعاهلناكو.»سادقألاسدق
.نيلوألا

نيمدقتمنيصخشمةثالثاهيفةياوروه:رفسلانومضم
ىلإةراشإةياورلايفلعلو.ناميلسويعارلاوثيملوشمهو
ناميلسوخأاينودأاهبلطيتلاةليمجلاةيمنوشلاجشيبأإبن
امبرواينودألتقبرمأوناميلسبضغفدوادتومدعب

)٢و١صكولم١رظنا(هسفنلاهذخأينأدارأناميلس
اهتيرقلهأنميعاراهبحأوًادجةيلمجثيملوشتناكو
تضفراهنكلواهذخأينأدارأوكلملاناميلسًاضيأاهبحأو
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اهتبحميفتتبثوحيصفلاهمالكوهدجموهانغنعًامغركلملا
.يعارلل

)٢(ةيرعشلاةحيصفلاةليمجلاهتغل)١(رفسلادئاوفنمو
ةبحمواهتامحلثوعارةبحمكةيقيقحلاةرهاطلاةبحملافصو
ةرثكفالخبةدحاوةأرمابجاوزلالضف)٣(اهبعشلريتسا
يفةطيسبلاةشيعلالضف)٤(ناميلسميرحيفامكءاسنلا
)٥(كلملارصقيفةيناوهشلاوةهفرملاةشيعلافالخبةيرقلا
نينمؤملاوحيسملانيبوهبعشوهللانيبةلدابتملاةبحملالاثم
٢:٢ايمرإو٥-٦٢:١و٢١-٤٩:١٤ءايعشإرظنا(ًادارفأ
سوثنروك٢و٣:٢٩انحويو٩و١١:٨و٢٣-٢:١٤عشوهو
.)٢١:٢ايؤرو٣٢-٥:٢٢سسفأو١١:٢

ليئارسإخيراترفسلااذهيفدوهيلاىأر:ريسفتلاقرط
ليئارسإةعامجنإنولوقيو.حيسملانامزىلإجورخلانم
بعشلاداحتاوسيرعلاوهبرلاوثيملوشيأسورعلايه
نإءامدقلانويحيسملالاقو.حيسملايفلمكيسبرلاعم
نرقلايفو.حيسملاوهسيرعلاوةسينكلايهسورعلا
يفداشنألاديشنريسفتسوناجيروأفلأحيسملادعبثلاثلا
.ةيحوردئاوفرفسلانمةلمجلكيفدجوفتادلجمةرشع
ةظعوم٨٦وفريلكنمدرانربفلأرشعثلاثلانرقلايفو
نيـيـتـوـهاللاـرــثـكأاذـــكـهو.نـيـلوألانيــحـاـحــصألاىلــع
رفسلااورسفمهنإفهذهانمايأىلإلوألانمنييحيسملا
نوفتكيفرصعلااذهءاملعرثكأامأو.ًايحورًاريسفت
دجينأردقييحيسملكنأريغيفرحلاطيسبلاريسفتلاب

حيسمللهتبحمنعربعيامةليمجلارفسلااذهظافلأيف
صالخلامامتإوحيسمللةسينكلاةبسنوهلحيسملاةبحمو
يحورلاريسفتلاةلثمأضعبانهركذنو.ةبحملاةلمكتو
اندصقواهريغنمرثكأضارتعالاةلباقلاتايآلاانرتخاو
ليضفتىلعنيثدحملانيرسفملالمحامنيبننأكلذب
.يفرحلاريسفتلا

قايتشا)يحورلاريسفتلا()١:٢(ِهِمَفِتَالْبُقِبيِنْلِّـبَقُيِل
سيلوهتبيبحكهعمداحتالاةبلاطيهوحيسملاىلإةسينكلا
.هتدبعك

طقفمسالابنويحيسملاّنهو)١:٥(َميِلَشُروُأِتاَنَباَي
.نييقيقحنييحيسماوسيلو

تاهمألاىلع)١:٨(ِةاَعُّرلٱِنِكاَسَمَدْنِعِكَءاَدِجْيَعْرٱ
)ةاعرلانكاسم(ةسينكلاىلإ)ءادجلا(نهدالوأنذخأينأ
.)ةاعرلا(سوسقلاظعاوماوعمسيل

يفَعِمُسِةَماَمَيْلٱُتْوَص انحويتوص)٢:١٢(اَنِضْرَأِ
لوقيو.برلاقيرطاودعأةيربلايفخراصوهونادمعملا
نيسمخلامويسدقلاحورلالولحتوصهنإضعبلا
.)٢:٢لامعأ(»ٍةَفِصاَعٍحيِرِبوُبُهْنِماَمَكٌتْوَص«

.حيسملاةعافشراخب)٣:٦(ٍناَخُدْنِمٍةَدِمْعَأ
َختِهِسْفَنِلَلِمَعُناَمْيَلُسُكِلَْملَا

ْ
وهتختلا)٣:٩(ًات

.دهعلااذهطيسوحيسملاوةمعنلادهع
هنألنادمعملاانحويرعش)٤:١(ٍزْعِمِعيِطَقَكِكُرْعَش

.هرعشصقيملفريذن
يأسورعلانانسأ)٤:٢(ِزِئاَزَْجلٱِعيِطَقَكِكُناَنْسَأ
.ةايحلازبخلانتهبيذلااهناميإيهةسينكلا

ردصيفاناكناذللاميمتلاوميروألا)٤:٥(ِكاَيْدَث
.)٢٨:٣٠جورخ(ةنهكلاسيئر

.حيسملابلصثيحةثجلج)٤:٦(ِّـرُْملٱِلَبَج
يناميسثجيفعوسي)٥:٢(ِّـلَّـطلٱَنِمَألَتْمٱِيسْأَر
.ليللاب

هيلإرظناملسرطبةبوت)٥:٤(يِئاَشْحَأِهْيَلَعْتَّـنَأَف
.)٦٢و٢٢:٦١اقول(ةنهكلاسيئرراديفعوسي

.سيئرلاراديفعوسيةمكاحم)٥:٧(ُسَرَْحلٱِينَدَجَو
املةيلوسرلانعسرطبطوقس)٥:٧(يِراَزِإاوُعَفَر
سقرم(يفباشلاىلإةراشإهنإمهريغلوقي.حيسملاركنأ
َراَزِإلٱََكَرتَف،ُناَّـبُّشلٱُهَكَسْمَأَف...ًاراَزِإًاسِبَال«٥٢و١٤:٥١
.»َبَرَهَو

دنعهمالكنألسدقملاباتكلايأ)٦:١١(ِزْوَْجلٱِةَّـنَج
زوجلاّبلكفنينمؤملادنعامأوسبايرشقكنينمؤملاريغ
.كلذهبشأامو.ديفملاولحلا

تاهيبنت
نمىفخيالو.ليثمتلاوريسفتلانيبزييمتلابجي.١

نميهاهدئاوفنأاهركذمدقتملاريسافتلايفلمأتي
يهفباتكلاصوصننمتسيلورسفملاراكفأدرجم
نإلوقننأانلزوجييأ.ًاليثمتلبًاريسفتتسيل
نكلوسورعللسيرعلاةبحملثمةسينكللحيسملاةبحم
)١:٢(ةيآلاريسفتليبسىلعكلذلوقننأزوجيال
لِّـبَقُيِل«

ْ
انحويةزاركنإلوقننأزوجيو»ِهِمَفِتَالْبُقِبيِن

نأل)٢:١٢(ةماميلاتوصلثمةيربلايفنادمعملا
انحويناكامكعيبرلالصفلقباسةماميلاتوص
ليبسىلعكلذلوقننأزوجيالنكلوحيسمللًاقباس
لصفناحدقهنأوهحضاولاةيآلاىنعمنألريسفتلا
الوخلاروهزلاترهظوةماميلاتوصعمُسدقوعيبرلا
ميلعتلاتبثُيدقيحورلاريسفتلاةطساوبهنأىفخي
ردقيرسفملانألحيحصلاميلعتلاطقفسيلودسافلا
.دصقامهمةيآلانمجرختسينأ
ريسفتلايففرطتنالويحورلاىنعمللرابتعالابجي.٢

ةدئافالبطقفةياوركرفسلااذهربتعنالويفرحلا
.ةسدقملاةينوناقلارافسألانمهنأهربتعنلبةيحور
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نموهيفسيلامهنمجرختسنالةدحاولاةهجلانمف
دئاوفلانمهيفدجوياملمهنالىرخألاةهجلا
.ةيحورلا
هيفدجويهنإفرهاطبلقبرفسلااذهةعلاطمبجي.٣

دسجلاذلياموهيفةغلابملاويدسجلالامجلافصو
ةولحلاتاوصألاوةليمجلارظانملاوةبيطلاحئاورلاك
ًاناسنإنألمتحملانمف.خلاتابورشملاوتالوكأملاو
ناسنإلانأامكهتاوهشجيهيامرفسلايفدجيًايناوهش
ُّلُك«حيسمللةرهاطلاهتبحمنعربعيامدجييحورلا

ملٱِْريَغَوَنيِسِجَّـنلِلاَّـمَأَو،َنيِرِهاَّـطلِلٌرِهاَطٍْءَيش
َنيِنِمْؤُْ

ًاضْيَأْمُهُنْهِذَسَّـجَنَتْدَقْلَب،ًارِهاَطٌْءَيشَسْيَلَف
.)١:١٥سطيت(»ْمُُهريِمَضَو
ةايحلاىلعانلمحيرفسلااذهيفسردلانأبجي.٤

ريغوًارضمكلذنوكيالإوةديفملاةمدخلاوةحلاصلا
قشعلاوةيحورلاةبحملانيبةهباشمدجوتهنأل.عفان
يذلاناجيهلاعيرسلانأىرنامًاريثكويدسجلا
ةضرعنوكيسانللوهللاةديدشلاهتبحمبحّرصي

ةبحمتناكنإةدشلاببجيفسندلاقشعلاةيطخل
لوقينأناسنإلايفكيالف.ةرهاطريغوأةرهاط
ةديدشلاهتبحمبحّرصينأيأبرايبرايعوسيل
ةحلاصلاةايحلايأهللاةدارإلعفينأًاضيأهيلعلب
.)٧:٢١ىّتمرظنا(ةعفانلاةمدخلاو

يزيلكنإلاريسفتلاىلعاندمتعاريسفتلااذهيفو
Cambridge Bible for Schools Harper

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

.»َناَمْيَلُسِليِذَّـلٱِديِشاَنَألٱُديِشَن«١
٤:٣٢كولم١

.ةمدقملارظنا

لِّـبَقُيِل٢«٤-٢
ْ
طَأَكَّـبُحَّـنَأل،ِهِمَفِتَالْبُقِبيِن

ْ
َنِمُبَي

خلٱ
ْ
،ٌقاَرْهُمٌنْهُدَكُمْسٱ.ِةَبِّـيَّـطلٱَكِناَهْدَأِةَحِئاَرِل٣.ِرَْم

لٱَكْتَّـبَحَأَكِلٰذِل
ْ
يِنَلَخْدَأ.َيِرْجَنَفَكَءاَرَويِنْبُذْجُا٤.ىَراَذَع

ملٱ
َنِمَرَثْكَأَكَّـبُحُرُكْذَن.َكِبُحَرْفَنَوُجِهَتْبَن.ِهِلاَجِحَىلِإُكِلَْ
خلٱ
ْ
حلٱِب.ِرَْم

ْ
.»َكَنوُِّبُحيِّـَق

٧:١ةعماج١٢:٣انحويو٤:١٠ص٤:١٠صو٤ع
١٥و٤٥:١٤رومزم

ةاتفىأرناميلسكلملانأنظيِهِمَفِتَالْبُقِبيِنْلِّـبَقُيِل
عمسوأةيملوسيأثيملوشبقلتةيلاحلاملوسيأمنوشنم
١:٣كولم١(يفةروكذملاجشيبأكًادجةليمجاهنألاهربخ
نأحجرألا.هميرحىلإمضتلهروصقدحأىلإاهذخأف)٤و
)٦:٩(اهتاقيفرنعةباينلابتملكتكلملاتاديسىدحإ
نلمعنهلعلوناميلسةبحمىلإةيملوسلانقوشينأنهتياغو
ناكرصقلانأحجرألاوكلملارصقيفنكوكلملارمأبكلذ
.ميلشروأيف
يعارلااهبيبحلثيملوشلوق)٤ع(َكَءاَرَويِنْبُذْجُا
تعدفهلاجحىلإًابصغاهلخدأدقناككلملانإفبئاغلا

.هايإويهيرجتفاهيجنيلاهبيبح
بحيفملكتلاىلإتاديسلاتعجرَكِبُحَرْفَنَوُجِهَتْبَن
.هبنهحرفوكلملا

.ًالامجإهعابتأوىراذعلاوتاديسلاَكَنوُّبُِحيِّـقَْحلٱِب

ِماَيِخَك،َميِلَشُروُأِتاَنَباَيٌةَليَِمجَوُءاَدْوَساَنَأ٥«٧-٥
َّـنَأل،َءاَدْوَسِينْوَكِلَّـَيلِإَنْرُظْنَتَال٦.َناَمْيَلُسِقَقُشَك،َراَديِق
َةَروُطاَنِينوُلَعَج.َّـَيلَعاوُبِضَغيِّـمُأوُنَب.يِنْتَحَّـوَلْدَقَسْمَّـشلٱ
لٱ
ْ
ِيسْفَنُهُّبُِحتْنَماَيِْينِربْخَأ٧.ُهْرُطْنَأْمَلَفيِمْرَكاَّـمَأ.ِموُرُك
ِمل.َِةريِهَّـظلٱَدْنِعُضِبْرُتَنْيَأ،ىَعْرَتَنْيَأ

َ
ٍةَعَّـنَقُمَكُنوُكَأاَنَأاَذا

طُقَدْنِع
ْ
.»؟َكِباَحْصَأِناَع

١٦و٥:٨و١٠و٣:٥و٢:٧ص٦:٤و٤:٣و٢:١٤ص
:٨ص٦٩:٨رومزم٦٠:٧ءايعشإ١٢٠:٥رومزم٨:٤و
ءايعشإ٦:٣و٢:١٦ص٤-٣:١ص٢٧:١٨بويأو١١
٨:١٣ص٣٣:١٢ايمرإو١٣:٢٠

ةروطاناهولعجاهتوخإناك.ثيملوشلوقُءاَدْوَساَنَأ
تناككلذعمو.ءاوهلاوسمشلانمتدوسافموركلا

نكميرحلاتاديسلعلو.ةينبلاوةحصلاةلماكاهنألةليمج
.نهراكفأىلعنهتبواجفاهترمسنظحال

لئابقرهشألبأوهويناثلاليعامسإنبٱَراَديِقِماَيِخَك
.ءادوسمايخيفنوشيعيمهوبرعلا

وأ)١٠و٣:٩(هتختوأهتميخققشَناَمْيَلُسِقَقُشَك
ءادوسثيملوشتناكيأاهلامجبةروهشميهوهرصق
.ناميلسققشكةليمجوراديقمايخك

اهتوخإموركترطن)٦ع(ُهْرُطْنَأْمَلَفيِمْرَكاَّـمَأ
.اهلامجيأاهمركرطنتملوتدوساف

اهنألًابئاغناكنإواهبيبحتبطاخ)٧ع(ِينِْربْخَأ
.هيلإةقاتشم

اهسأرىلععانقلاةسباللانألةهئاتكيأٍةَعَّـنَقُمَك
لوجتتثيملوشتناكو.ًايلجًائيشىرتنأردقتالاههجوو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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تناكفهدجتملواهبيبحنعشتفتومنغلاناعطقدنع
.ةهئاتوأةعنقمك

يفِرْعَتَْملْنِإ«٨ جلٱاَهُتَّـيَأِ
ْ
َىلَعيِجُرْخٱَفِءاَسِّـنلٱَْنيَبُةَليَِم

لٱِراَثآ
ْ
.»ِةاَعُّرلٱِنِكاَسَمَدْنِعِكَءاَدِجْيَعْرٱَوِ،مَنَغ
٦:١و٥:٩ص

يفِرْعَتَْملْنِإ .اهتاقيفرلوقِ

يفٍسَرَفِبيِتَبيِبَحاَيِكُتْهَّـبَشْدَقَل٩«١١-٩ ِتاَبَكْرَمِ
١١!َدِئَالَقِبِكَقُنُعَو،ٍطوُمُسِبِكْيَّـدَخَلَْمجَأاَم١٠.َنْوَعْرِف
.»ٍةَّـضِفْنِمٍناَُمجَعَمٍبَهَذْنِمَلِسَالَسِكَلُعَنْصَن
نيوكت٥:١٣ص١٧و١:١٦مايأ٢و١٠و٢:٢صو١٥ع
٦١:١٠ءايعشإو٢٤:٥٣

سرفلانألسرفباههبشو.ثيملوشلناميلسمالك
مويلابرعلادنعو)٢٩-١٠:٢٦كولم١(هدنعءيشلمجأ
.)٢٥-٣٩:١٩يأ(

زرخلانمهريغوأؤلؤللانملسالس)١٠ع(ٍطوُمُسِب
.رهاوجلاو

ةطيسبلااهتنيزنولدبيمهنأكلملالاق)١١ع(ِكَلُعَنْصَن
نمنامجعمبهذنملسالسبيألمجأولضفأوهامب
.زرخلانعًاضوعةضف

ملٱَماَداَم١٢«١٤-١٢
يفُكِلَْ يِنيِدِراَنَحاَفَأِهِسِلَْجمِ

ملٱُةَّـُرص١٣.ُهَتَحِئاَر
ُةَقاَط١٤.ُتيِبَيَّـيَيْدَثَْنيَب.ِيليِبيِبَحِّـرُْ

يفِيليِبيِبَحٍةَيِغاَف .»ٍيْدَجِْنيَعِموُرُكِ
:٤٥رومزم١٢:٣٠انحويو١٤:٣سقرمو١٤و٤:١٣ص
٢٣:٢٩ليئومص١و٤:١٣ص١٩:٣٩انحويو٨

.ثيملوشباوج
يفُكِلَْملٱَماَداَم .اهنعًابئاغكلملاماداميأِهِسِلَْجمِ
يعارلااهبيبحيفاهراكفأتناك.ًازاجميِنيِدِراَنَحاَفَأ
.نيدرانلاةحئاركاهدنعراكفألاهذهتناكو

رجانح«)٣:٢٠ءايعشإرظنا()١٣ع(ِّـرُْملٱُةَّـُرص
.ءاسنلاصئاصخنميهو»تامامشلا

ةحئارنمامكهركذنمشعتنتيأُتيِبَيَّـيَيْدَثَْنيَب
.ًامئاداهدنعيأاهدنعركفلااذهتيبيورملا

رهزوأرطعتابنرهزةيغافلا)١٤ع(ٍةَيِغاَفُةَقاَط
ملوةبوبحمةحئارتاذونوللاةيدشقءاضيباهراهزأو.ءانحلا
.)باتكلاسوماق(يدجنيعراوجيفةدوجوملزت

ِكاَنْيَع.ٌةَليَِمجِتْنَأاَه،يِتَبيِبَحاَيٌةَليَِمجِتْنَأاَه«١٥
.»ِناَتَماََمح
:٥و٤:١ص١٠و٦:٤و٧و٤:١و١٣و٢:١٠صو١٦ع
١٢

.ناميلسلوق
فطللابفورعمورهاطريطمامحلاِناَتَمَاَمحِكاَنْيَع
ربعتثيملوشينيعنإكلملالوقو.دادولانسحوةطاسبلاو
.ةقيقرلااهفطاوعنع

لُحَويِبيِبَحاَيٌليَِمجَتْنَأاَه١٦«١٦،١٧
ْ
اَنُرِيَرسَو،ٌو

.»ٌوَْرساَنُدِفاَوَرَو،ٌزْرَأاَنِتْيَبُزِئاَوَج١٧.َُرضْخَأ
:٢٢ايمرإو٦:٩كولم١و٨و٦و٥و٥:٢و٩و٢:٣ص
٣:٥مايأ٢و١٤

ناميلسناكامكهفصتفيعارلااهبيبحلثيملوشلوق
.اهفصو

امهنيبورضخألابشعلانموهوَُرضْخَأاَنُرِيَرسَو
.ورسلاراجشأهدفاوروزرألاراجشأهزئاوجوراجشألا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٢.ِةَيِدْوَألٱُةَنَسْوَسَنوُراَشُسِجْرَناَنَأ١«٧-١
لٱَْنيَبيِتَبيِبَحَكِلٰذَكِكْوَّـشلٱَْنيَبِةَنَسْوَّـسلٱَك

ْ
٣.ِتاَنَب

لٱِرَجَشَْنيَبِحاَّـفُّتلٱَك
ْ
لٱَْنيَبيِبيِبَحَكِلٰذَكِرْعَو

ْ
َحت.َنيِنَب

ْ
َت

لِظ
ِّـ
مثَو،َسِلْجَأْنَأُتْيَهَتْشٱِه

ََ
لُحُهُتَر

ْ
ِحلٌةَو

َ
ل
ْ
يِنَلَخْدَأ٤.يِق

خلٱِتْيَبَىلِإ
ْ
ِصاَرْقَأِبِينوُدِنْسَأ٥.ٌةَّـبََحميِقْوَفُهُمَلَعَوِرَْم

َحتُهُلاَمِش٦.ًاّبُحٌةَضيِرَمِّـينِإَف،ِحاَّـفُّتلٱِبِينوُشِعْنَأ.ِبيِبَّـزلٱ
ْ

َت
لَحُأ٧.يِنُقِناَعُتُهُنيِمَيَوِيسْأَر

ِّـ
ِءاَبِّـظلٱِبَميِلَشُروُأِتاَنَباَيَّـنُكُف

حلٱِلِئاَيَأِبَو
ْ
حلٱَنْهِّـبَنُتَالَوَنْظِّـقَيُتَّـالَأ،ِلوُُق

ْ
.»!َءاَشَيىَّـتَحَبيَِب

عشوهو٥:١٣ص٣٥:٢و٣٣:٩ءايعشإ٣٥:١ءايعشإ
:١ص٨:١١و١٦و٤:١٣ص٨:٥ص١:٩ص١٤:٥
عشوهو١٦:٣مايأ١و٦:١٩ليئومص٢و٢٠:٥رومزم٤
:٣ص٤:٨لاثمأ٨:٣ص٥:٨ص٧:٨ص٣:١
٨:١٤و٣:٥صو١٧و٩ع١:٥صرظنا٨:٤و٥
:٣قوقبحو١٨:٣٣رومزمو٤٩:٢١نيوكت٦:٥لاثمأو
١٩

رهزسجرنلاو.قباسلاحاحصألايفثيملوشلوقةمتت
وهوقهاوشلاقوقشوروخصلانيبلحاوسلايفتبنيضيبأ
وهوافايوةيرصيقنيبلحاسلاوهنوراشو.ةيكذةحئاروذ

ألَا
َ

داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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٧:١٩كولم١رظنا(ليمجرهزةنسوسلا.هبصخبروهشم
)٥:١٣(رمحأهنولاماهنموعاونأةدعهل)١٤:٥عشوهو
.»نسوسهاتفش«

نإويأ.ناميلسلوق)٢ع(ِكْوَّـشلٱَْنيَبِةَنَسْوَّـسلٱَك
كوشلانيبةنسوسكيهفةيدوألاةنسوسثيملوشتناك
.نهنيبةنسوسكثيملوشوكوشلابهميرحتاديسهبشف

اهمالكهجوتملاهنكلوثيملوشلوق)٣ع(ِحاَّـفُّتلٱَك
ةحئارحافتللو.اهنعبئاغلايعارلااهبيبحللبناميلسل
.عيمجللةحرفموضيرملاوييعمللةشعنميهوةيكذ
رعولارجشلحافتلاةبسنكبابشلانمهريغلاهبيبحةبسنو
.مهنملضفأهنأيأ

.هثيدحيأٌةَوْلُحُهُتَرََمثَو
هعمسولجلاناكمىلإاهلخدأيا)٤ع(ِرْمَْخلٱِتْيَب
ملعملعلاوةبحملارمخلبةيقيقحًارمختسيلرمخلالعلو
لضفأورمخلانمذلأةبحملاو.ًايقيقحًاملعسيلوةبحملا
.كولملامالعأنم

لطامملاءاجرلانموقوشلانمتيعأ)٥ع(ِينوُدِنْسَأ
بيبزلاصارقأو)١٣:١٢لاثمأرظنا(بلقلاضرمييذلا
.تاشعنملانمحافتلاةحئاروةبيطلاتالوكأملانم

َحتُهُلاَمِش
ْ

اهبيبحلامشوهلامشلا)٦ع(ِيسْأَرَت
ىلإعرضتتواهتاروصتبرضاحهنكلوبئاغوهويعارلا
.هنظقييالنأتاديسلا

اهفطلواهلامجلةفورعم)٧ع(ِلوُقُْحلٱِلِئاَيَأِبَوِءاَبِّـظلٱِب
ضعبلاو.انهمالكلاعوضومقفاوياهبفلحلافاهتقرو
اهتبحمنظقييالأميلشروأتانبتفّلحثيملوشنأنومهفي

لمتحتنأردقتالاهنألاهتقوريصيىتحيعارلااهبيطخل
.اهنعًابئاغمادامهلاهتبحمةدش

جلٱَىلَعًارِفاَطٍتآاَذَوُه.يِبيِبَحُتْوَص٨«١٤-٨
ْ
،ِلاَبِ

ِرْفُغِبْوَأِيْبَّـظلٱِبٌهيِبَشَوُهيِبيِبَح٩.ِلَالِّـتلٱَىلَعًازِفاَق
لٱَنِمُعَّـلَطَتَي،اَنِطِئاَحَءاَرَوٌفِقاَواَذَوُه.ِلِئاَيَألٱ

ْ
،ىَوُك

يِموُق:ِيلَلاَقَويِبيِبَحَباَجَأ١٠.ِكيِباَبَّـشلٱَنِمُصِوْصَوُي
،ىَضَمْدَقَءاَتِّـشلٱَّـنَأل١١.َيلاَعَتَويِتَليَِمجاَييِتَبيِبَحاَي
ملٱَو
يفْتَرَهَظُروُهُّزلٱ١٢.َلاَزَوَّـرَمَرَطَْ ُناَوَأَغَلَب.ِضْرَألٱِ
لٱ
ْ
لٱُتْوَصَو،ِبْضَق

ْ
يفَعِمُسِةَماَمَي ُةَنيِّـتلٱ١٣.اَنِضْرَأِ

لٱُلاَعُقَو،اَهَّـجِفْتَجَرْخَأ
ْ
اَييِموُق.اَهَتَحِئاَرُحيِفُتِموُرُك

يفيِتَماََمحاَي١٤.َْيلاَعَتَويِتَليَِمجاَييِتَبيِبَح ،ِرْخَّـصلٱِئِجاََحمِ
يف ملٱِْرتِسِ

َّـنَأل،ِكَتْوَصيِنيِعِمْسَأ.ِكَهْجَويِنيِرَأ.ِلِقاَعَْ
.»ٌليَِمجِكَهْجَوَوٌفيِطَلِكَتْوَص
ع٥:٢٨ةاضق٨:١٤صو١٧ع٥٢:٧ءايعشإو١٧ع
:٢٤ىّتم٨:٧ايمرإو٧٤:١٩رومزمو١٥:٩نيوكت١٣

٨:١٣ص٤٨:٢٨ايمرإ٦:٩و٥:٢ص٧:١٢ص٣٢
١:٥ص

دالبلايفكلملاروصقنمرصقيفثيملوشتناكامبر
تآوهواهبيبحتوصتعمساهنأتروصتوةيلامشلا
)٢:١٨ليئومص٢(لئايألارفغوأيبظلاةعرسكةعرسب
لٱِيْبَظَكِنْيَلْجِّـرلٱَفيِفَخُليِئاَسَعَناَك«

ْ
هنأتروصتو»ِّـَرب

»يلاعت...يموق«ًالئاقاهملكفكابشلادنعًاجراخفقاو
نإ)١٤ع(هلوقو.ظافلألالمجأبعيبرلالصففصووخلا

لبةقيقحسيل»لقاعملارتسيفرخصلائجاحم«يفهتبيبح
.اهيلإلصينأردقيالهنأ

ملٱَراَغِّـصلٱَبِلاَعَّـثلٱ،َبِلاَعَّـثلٱاَنَلاوُذُخ«١٥
لٱَةَدِسْفُْ

ْ
،ِموُرُك

.»ْتَلَعْقَأْدَقاَنَموُرُكَّـنَأل
١٣ع

اهبيبحدنعواهدنعةفورعمةينغأنمًاءزجتنغاهلعل
.اهاريالهنأعمهتبيبحةينغملانأفرعف

١٧.ِنَسْوَّـسلٱَْنيَبيِعاَّـرلٱُهَلاَنَأَوِيليِبيِبَح١٦«١٦،١٧
يِبيِبَحاَيْهِبْشَأَوْعِجْرٱ،ُلَالِّـظلٱَمِزَهْنَتَوُراَهَّـنلٱَحيِفَيْنَأَىلِإ
جلٱَىلَعِلِئاَيَألٱَرْفُغْوَأَيْبَّـظلٱ

ْ
ملٱِلاَبِ

.»ِةَبَّـعَشُْ
٨ع٩ع٤:٦ص٣و٦:٢و٤:٥ص٧:١٠و٦:٣ص

اهعمنكيتاوللاتاديسلاتملكوأاهسفنتملك
الوكلمللتسلونسوسلانيبيعارلليأهلانأتلاقو
.هريغل

ًايِشاَم«)٣:٨نيوكترظنا()١٧ع(ُراَهَّـنلٱَحيِفَيْنَأَىلِإ
يف جلٱِ

ْ
.»ِراَهَّـنلٱِحيِرِبوُبُهَدْنِعِةَّـَن

اهبيبحنمتبلطفسمشلابورغدنعُلَالِّـظلٱَمِزَهْنَت
رفغوأيبظلامودقكهمودقنوكيفةعرسباهيلإدوعينأ
.ةبعشملالابجلاىلع)٩ع(لئايألا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٥-١ ِيسْفَنُهُّبُِحتْنَمُتْبَلَطِيشاَرِفَىلَعِلْيَّـللٱِ
يفُفوُطَأَوُموُقَأِّـينِإ٢.ُهُتْدَجَواَمَفُهُتْبَلَط ملٱِ

يف،ِةَنيِدَْ ِ
يفَوِقاَوْسَألٱ طَأ،ِعِراَوَّـشلٱِ

ْ
اَمَفُهُتْبَلَط.ِيسْفَنُهُّبُِحتْنَمُبُل

حلٱِينَدَجَو٣.ُهُتْدَجَو
ْ
يفُفِئاَّـطلٱُسََر ملٱِ

لُقَف،ِةَنيِدَْ
ْ

ْمُتْيَأَرَأ:ُت
ْنَمُتْدَجَوىَّـتَحًاليِلَقَّـالِإْمُُهتْزَواَجاَمَف٤؟ِيسْفَنُهُّبُِحتْنَم
لَخْدَأىَّـتَحِهِخْرَأَْملَوُهُتْكَسْمَأَف،ِيسْفَنُهُّبُِحت

ْ
يِّـمُأَتْيَبُهُت

ألَا
َ
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لَحُأ٥.ِيبْتَلِبَحْنَمَةَرْجُحَو
ِّـ
ِءاَبِّـظلٱِبَميِلَشُروُأِتاَنَباَيَّـنُكُف

حلٱِلِئاَيَأِبَو
ْ
حلٱَنْهِّـبَنُتَالَوَنْظِّـقَيُتَّـالَأِلَْق

ْ
.»َءاَشَيىَّـتَحَبيَِب

:٢ص٨:٢ص٥:٧ص٥:١ايمرإ٥:٦ص١:٧ص
٢:٧ص٨:٤و٧

اهبيبحنأكناكف.هتملحتناكًاملحثيملوشتركذ
)قباسلاحاحصألانم١٧ع(سمشلابورغدنعتأيمل
يففوطأوموقأينإتلاقوهتدجوامفهتبلطاهملحيفف
هتكسمأوهتدجومثهنعسارحلاتلأسوهبلطأوةنيدملا
.يعرشلااهبيطخهنإفاهمأتيبهتلخدأو

.)٢:٧رظنا()٥ع(َّـنُكُفِّـلَحُأ

لٱَنِمُةَعِلاَّـطلٱِهِذٰهْنَم٦«١١-٦
ْ

ْنِمٍةَدِمْعَأَكِةَّـيِّـَرب
ملٱِبًةَرَّـطَعُم،ٍناَخُد

َختاَذَوُه٧؟ِرِجاَّـتلٱِةَّـرِذَأِّـلُكِبَوِناَبُّللٱَوِّـرُْ
ْ

ُت
ْمُهُّلُك٨.َليِئاَْرسِإِةَرِباَبَجْنِمًاراَّـبَجَنوُّتِسُهَلْوَح،َناَمْيَلُس
لَعَتُمَوًافوُيُسَنوُضِباَق

ِّـ
حلٱَنوُم

ْ
َىلَعُهُفْيَسٍلُجَرُّلُك.َبَْر

ملَا٩.ِلْيَّـللٱِلْوَهْنِمِهِذْخَف
َختِهِسْفَنِلَلِمَعُناَمْيَلُسُكِلَْ

ْ
ًات

،ًابَهَذُهَدِفاَوَرَو،ًةَّـضِفُهَتَدِمْعَأَلِمَع١٠.َناَنْبُلِبَشَخْنِم
.َميِلَشُروُأِتاَنَبْنِمًةَّـبََحمًافوُصْرَمُهَطَسَوَو،ًاناوُجْرُأُهَدَعْقَمَو
ملٱَنْرُظْنٱَو،َنْوَيْهِصِتاَنَباَيَنْجُرْخُا١١

ِجاَّـتلٱِبَناَمْيَلُسَكِلَْ
يفُهُّمُأِهِبُهْتَجَّـوَتيِذَّـلٱ يفَو،ِهِسْرُعِمْوَيِ لَقِحَرَفِمْوَيِ

ْ
.»ِهِب

٤:٦و١:١٣ص٢:٣٠ليئويو١٣:٢١جورخ٨:٥ص
٥٠:٩ايمرإ١٨:١٣ايؤرو٣٠:٣٤جورخ٢:١١ىّتمو١٤و
١٧و٣:١٦ءايعشإ١:٥ص٩١:٥رومزم٤٥:٣رومزم
٦٢:٥ءايعشإ٤:٤و

نمةعلاطةميظعةعامجتأرمث.اهملحركذىهتنا
روخبلاناخدكناخدنمةدمعأهبشأامتأروةيربلا
.اهلكهذهامتلأسورجاتلاةّرذألكونابللاوّرملابرطعملا
مادخلادحأوأسراحنمهلعلواهلاؤسباوج٧عيفو
تناكيذلارصقلاىلإميلشروأنمٍتآناميلسهنأهلوقو
فصومثناميلسةربابجيهةعامجلاوهيفةميقمثيملوش
زرألانميأنانبلبشخنمهنأناميلستختليصفتلاب
نمهدعقموبهذلانمهدفاوروةضفلانمهتدمعأو
ميلشروأتانبتناكفوصرمءاطغدعقملاىلعوناوجرأ
تانباينجرخاعيمجلللاقمث.هلنهتبحملةمالعهتلمع
.همأهبهتجوتيذلاجاتلاهسأرىلعوكلملانرظناونويهص
الف.هسرعمويلبكلملايسركىلعهسولجموييفال
هسورعالوةديحولاهسورع)اهذخأاذإ(ثيملوشنوكت
.تاريثكلاهءاسنىدحإلبىلوألا

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

!ٌةَليَِمجِتْنَأاَه،يِتَبيِبَحاَيٌةَليَِمجِتْنَأاَه١«٧-١
َحتْنِمِناَتَماََمحِكاَنْيَع

ْ
ٍضِباَرٍزْعِمِعيِطَقَكِكُرْعَش.ِكِباَقَنِت

لِجِلَبَجَىلَع
ْ
جلٱِعيِطَقَكِكُناَنْسَأ٢.َداَع

ْ
َنِمِةَرِداَّـصلٱِزِئاََز

لٱ
ْ
٣.ٌميِقَعَّـنِهيِفَسْيَلَو،ٌمِئْتُمٍةَدِحاَوُّلُكِيتاَوَّـللٱِلْسَغ
لِسَكِكاَتَفَش

ْ
لٱَنِمٍةَك

ْ
لُحِكُمَفَو.ِزِمْرِق

ْ
لِفَكِكُّدَخ.ٌو

ْ
ٍةَناَّـمُرِةَق

َحت
ْ

ملٱَدُواَدِْجُربَكِكُقُنُع٤.ِكِباَقَنَت
ألِلِّـيِنْبَْ

َ
لَأ.ِةَحِلْس

ْ
ُف

لُعٍّنَِجم
ِّـ
جلٱُساَرْتَأاَهُّلُك،ِهْيَلَعَق

ْ
ْيَتَفْشِخَكِكاَيْدَث٥.ِةَرِباََب

ُراَهَّـنلٱَحيِفَيْنَأَىلِإ٦.ِنَسْوَّـسلٱَْنيَبِناَيَعْرَيِْنيَمَأْوَت،ٍةَيْبَظ
ملٱِلَبَجَىلِإُبَهْذَأ،ُلَالِّـظلٱَمِزَهْنَتَو

ِكُّلُك٧.ِناَبُّللٱِّـلَتَىلِإَوِّـرُْ
.»ٌةَبْيَعِكيِفَسْيَليِتَبيِبَحاَيٌليَِمج
:٦ص٧:١٤اخيم٦:٥ص٦:٧ص٥:١٢و١:١٥ص
:٣ايمحن٧:٤ص٦:٧ص٥:١٦ص٢:١٨عوشي٦
ص٧:٣ص١:٢١ليئومص٢و١١و٢٧:١٠لايقزح١٩
١:١٥ص١٤ع٢:١٧ص٣و٦:٢و٢:١٦

.ثيملوشلناميلسمالك
.)١:١٥رظنا(ِناَتَمَاَمحِكاَنْيَع
َحتْنِم

ْ
رعاشلافصيامًاريثكوكباقنءارووأِكِباَقَنِت

اههجوىأرناككلملالعلو.هيفغلابيوهروصيوهريملام
يفنهوباقنلانسبليالىرقلايفءاسنلانألًافوشكم
.ةيدايتعالانهلاغشأ

رحبلايلامشنمدتميوندرألايقرشَداَعْلِجِلَبَج
.هاعرمبروهشموهوليلجلارحبيبونجىلإتيملا

نانسألايمقطىلإةراشإ)٣ع(ٌمِئْتُمٍةَدِحاَوُّلُك
.يناتحتلاويناقوفلا

ةيبونجلاةهجلايفيلاحلادوادجرب)٤ع(َدُواَدِجُْربَك
ًاليمجيلصألاجربلاناكوافايبابدنعميلشروأنمةيقرشلا
ليمجهنألثيملوشقنعهبلثميفسارتأوناجمبًانيزمو
.)٢٧:١١لايقزحو١١و١:١٠رظنا(رهاوجوبهذبنيزمو

سانجأوعاونأنسوسلل)٥ع(ِنَسْوَّـسلٱَْنيَبِناَيَعْرَي
.)٧:٢و٦:٢و٥:١٣و٢و٢:١رظنا(

مالكىهتنا)٢:١٧رظنا()٦ع(ُراَهَّـنلٱَحيِفَيْنَأَىلِإ
تيضروتلبقوتعنتقاثيملوشنأنظهلعلو.ناميلس
.ةرطعروهزوراجشأبةسورغملاهتنينجىلإبهذيهنإلاقف
ّرملاةرثكهانعموةغلابم»نابللالت«و»ّرملالبج«هلوقيفو
.نابللاو

ألَا
َ
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ْنِميِعَمُسوُرَعاَي،َناَنْبُلْنِميِعَميِّـمُلَه٨«١٥-٨
ْنِم،َنوُمْرَحَوَريِنَشِسْأَرْنِم،َةَناَمَأِسْأَرْنِميِرُظْنٱ!َناَنْبُل

لَقِتْيَبَسْدَق٩.ِروُمُّنلٱِلاَبِجْنِم،ِدوُسُألٱِروُدُخ
ْ

اَييِب
لٱيِتْخُأ

ْ
لَقِتْيَبَسْدَق.ُسوُرَع

ْ
ٍةَدَالَقِب،ِكْيَنْيَعىَدْحِإِبيِب

لٱيِتْخُأاَيِكَّـبُحَنَسْحَأاَم١٠.ِكِقُنُعْنِمٍةَدِحاَو
ْ
!ُسوُرَع

طَأِكُتَّـبََحمْمَك
ْ
خلٱَنِمُبَي

ْ
طَأِكِناَهْدَأُةَحِئاَرْمَكَو،ِرَْم

ْ
ْنِمُبَي

طَألٱِّـلُك
ْ
َحت.ًادْهَشِناَرُطْقَتُسوُرَعاَيِكاَتَفَش١١!ِباَي

ْ
َت

يِتْخُأ١٢.َناَنْبُلِةَحِئاَرَكِكِباَيِثُةَحِئاَرَو،ٌنَبَلَوٌلَسَعِكِناَسِل
لٱ
ْ
ِكُساَرْغَأ١٣.ٌموُتَْخمٌعوُبْنَي،ٌةَلَفْقُمٌْنيَع،ٌةَقَلْغُمٌةَّـنَجُسوُرَع
مثَأَعَمٍناَّـمُرُسْوَدْرِف

َْ
ٍنيِدِراَن١٤.ٍنيِدِراَنَوٍةَيِغاَفٍةَسيِفَنٍرا

ٌدوُعَوٌّرُم.ِناَبُّللٱِدوُعِّـلُكَعَم،ٍةَفْرِقَوِةَريِرَّـذلٱِبَصَقٍ.مُكْرُكَو
طَألٱِسَفْنَأِّـلُكَعَم

ْ
،ٍةَّـيَحٍهاَيِمُرْئِب،ٍتاَّـنَجُعوُبْنَي١٥.ِباَي

.»َناَنْبُلْنِمٌلوُيُسَو
٦٢:٥ءايعشإو٥:١ص٧٢:١٦رومزمو٤:٣٣كولم١
ع٢٧:٥لايقزحو٥:٢٣مايأ١و٣:٩ةينثت٥:١٢كولم٢و
لايقزحو١:٩لاثمأو٤١:٤٢نيوكت٢و٥:١صو١٢و١٠
١:٣ص٤و١:٢ص٧:٦ص٥:٧لاينادو١٦:١١
٢٧:٢٧نيوكت٢٤:١٣لاثمأو١٩:١٠رومزم٥:٣لاثمأ
:٢ايمحن٢٩:٣نيوكت١٨-٥:١٥لاثمأ١٤:٦عشوهو
ص٢:٣صو١٦ع٧:١٢و٦:١١ص٢:٥ةعماجو٨
انحويو٤٥:٨رومزم٦ع٣٠:٢٣جورخ١:١٢ص١:١٤
١٤:٨ايركز١٩:٣٩

هسورعاهنإفيعميملهثيملوشللوقي-يعارلامالك
نعةيانك)٨ع(رومنلاودوسألالعلوناميلسسورعال
رصقيفتماداماهبنيطيحملاسانلانمنيفطاخلاوعادخلا

يقرشلانانبللبجيفممقنومرحورينشوةنامأو.ناميلس
.رومنلاودوسألايوآماهيفنألانهةروكذميهو

تسيلوةرهاطلاةبحملاتارابعنم)٩ع(يِتْخُأاَي
.)٨:١و٥:١(ةيقيقحلاهتخأ

.اهينيعنمةدحاوةرظنِكْيَنْيَعىَدْحِإِب
.اهقنعةنيزٍةَدِحاَوٍةَدَالَق
.لسعلاكولحاهمالك)١١ع(ًادْهَشِناَرُطْقَت

.اهتفعىلإةراشإ)١٢ع(ٌةَقَلْغُمٌةَّـنَج
انهاهدورووةنينجاهانعمةيسرافةملك)١٣ع(ُسْوَدْرِف

ىلعسرفلاءاليتسادعبناكرفسلافيلأتنأىلعلدي
.دوهيلادالب

غبصللمعتسيوةيكذهتحئارونارفعزلا)١٤ع(ٍمُكْرُك
بصقوأةريرذلابصقو.ًافولأمًامعطهباسكإلوزرألا
دوعلاو)٤٣:٢٤ءايعشإرظنا(تايرطعلانمعونبيطلا
ةحئارلابيطبشخلوصأوهوةنيمثلاروطعلانمرطع
.برعلادالبودنهلادالبونيصلادالبنمهبىتؤي

يفدجوتالوةيبنجألاعاونألانميهةروكذملاسارغألاو
يفدجويالسورعلالامجنأانهىنعملالعلودوهيلاضرأ
.اهريغ

جلٱَحيِراَيَْيلاَعَتَوِلاَمِّـشلٱَحيِراَييِظِقْيَتْسِا«١٦
ْ
!ِبوَُن

طَأَرُطْقَتَفيِتَّـنَجَىلَعيِّـبَه
ْ
ِهِتَّـنَجَىلِإيِبيِبَحِتْأَيِل.اَُهباَي

مثْلُكْأَيَو
ََ
.»َسيِفَّـنلٱُهَر

١٣ع٦:٢و١:١٣ص٦:٢و٥:١ص

نعملكتتفثيملوشلوقِلاَمِّـشلٱَحيِراَييِظِقْيَتْسِا
تلاقاهنكلو)١٢ع(اهبيبحلوقبسحةنجلايهواهسفن
اذهتلاقو.اهبيبحليهيأ»هتنجىلإيبيبحتأيل«ًاضيأ
.يقيقحلااهبيبحىلإةقاتشميهوكلملارصقيفيهولوقلا
يأةنجلاىلعابهتنأبونجلاحيرولامشلاحيرنمتبلطو
دجياملكاهيفنوكيليأامهبايطأارطقتلثيملوشىلع
.اهبيبحينيعيفةمعنلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

لَخَدْدَق١«١٦-١
ْ

لٱيِتْخُأاَييِتَّـنَجُت
ْ
ُتْفَطَق.ُسوُرَع

لَكَأ.يِبيِطَعَميِّـرُم
ْ

يِرَْمخُتِْبَرش.ِيلَسَعَعَميِدْهَشُت
اَُّهيَأاوُرَكْسٱَواوُبَْرشٱ.ُباَحْصَألٱاَُّهيَأاوُلُك.يِنَبَلَعَم
لَقَوٌةَمِئاَناَنَأ٢.ُءاَّـبِحَألٱ

ْ
:ًاعِراَقيِبيِبَحُتْوَص.ٌظِقْيَتْسُميِب

َّـنَأل،يِتَلِماَكاَييِتَماََمحاَييِتَبيِبَحاَي،يِتْخُأاَيِيليِحَتْفِا
ألَتْمٱِيسْأَر

َ
ْدَق٣.ِلْيَّـللٱىَدَنْنِمِيصَصُقَوِّـلَّـطلٱَنِم

لَأَفْيَكَف،ِيبْوَثُتْعَلَخ
ْ
لَسَغْدَق؟ُهُسِب

ْ
َفْيَكَف،َّـَيلْجِرُت

لٱَنِمُهَدَيَّـدَميِبيِبَح٤؟اَمُهُخِّـسَوُأ
ْ
ِهْيَلَعْتَّـنَأَفِةَّـوُك

ِحلَحَتْفَألُتْمُق٥.يِئاَشْحَأ
َ
،ًاّرُمِناَرُطْقَتَياَدَيَويِبيِب

لٱِضَبْقَمَىلَعٌرِطاَقٌّرُميِعِباَصَأَو
ْ
ِحلُتْحَتَف٦.ِلْفُق

َ
،يِبيِب

ُهُتْبَلَط.َرَبْدَأاَمَدْنِعْتَجَرَخِيسْفَنَ.َربَعَوَلَّـوََحتيِبيِبَحَّـنِكٰل
حلٱِينَدَجَو٧.يِنَباَجَأاَمَفُهُتْوَعَد.ُهُتْدَجَواَمَف

ْ
ُفِئاَّـطلٱُسََر

يف ملٱِ
يِراَزِإاوُعَفَرِراَوْسَألٱُةَظَفَح.ِينوُحَرَج.ِينوُبََرض.ِةَنيِدَْ

لَحُأ٨.يِّـنَع
ِّـ
ْنَأيِبيِبَحَّـنُتْدَجَوْنِإَميِلَشُروُأِتاَنَباَيَّـنُكُف

ُخت
ْ

اَهُتَّـيَأٍبيِبَحْنِمِكُبيِبَحاَم٩.ًاّبُحٌةَضيِرَمِّـينَأِبُهَْنِرب
جلٱ
ْ
لَُحتىَّـتَحٍبيِبَحْنِمِكُبيِبَحاَم!ِءاَسِّـنلٱَْنيَبُةَليَِم

ِّـ
اَنيِف

ُهُسْأَر١١.ٍةَوْبَرَْنيَبٌمَلْعُم.ُرَْمحَأَوُضَيْبَأيِبيِبَح١٠!اَذَكٰه
لٱَكٌةَكِلاَحٌةَلِْسَرتْسُمُهُصَصُق.ٌزيِرْبِإٌبَهَذ

ْ
ُهاَنْيَع١٢.ِباَرُغ

حلٱَك
ْ
ملٱيِراََجمَىلَعِماََم

ْ
يفِناَتَسِلاَج،ِنَبَّـللٱِبِناَتَلوُسْغَم،ِهاَيِ ِ

طلٱِةَليِمَخَكُهاَّـدَخ١٣.اَمِهْيَبْقَو
ِّـ
.ٍةَّـيِكَذَنيِحاَيَرِمَالْتَأَوِبي

لَحُهاَدَي١٤.ًاعِئاَمًاّرُمِناَرُطْقَتٌنَسْوَسُهاَتَفَش
ْ
ٍبَهَذْنِمِناَتَق

طَب.ِدَجْرَبَّـزلٱِبِناَتَعَّـصَرُم
ْ
لٱِبٌفَّـلَغُمُضَيْبَأٌجاَعُهُن

ْ
ِتوُقاَي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ْنِمِْنيَتَدِعاَقَىلَعِناَتَسَّـسَؤُمٍماَخُراَدوُمَعُهاَقاَس١٥.ِقَرْزَألٱ
لَط.ٍزيِرْبِإ

ْ
لَح١٦.ِزْرَألٱَكًىتَف.َناَنْبُلَكُهُتَع

ْ
ُهُّلُكَوٌةَوَالَحُهُق

.»َميِلَشُروُأِتاَنَباَيِيليِلَخاَذٰهَويِبيِبَحاَذٰه.ٌتاَيَهَتْشُم
:٩لاثمأ٤:١١ص٤:١٤و١:١٣ص٤:٩ص٦:٢ص
٤:٩ص٣:٢٩انحويو١٤:٢٠ةاضق٥٥:١ءايعشإو٥

:٣١ايمرإ١٩:٢نيوكت١١:٧اقول١١ع٦:٩و٢:١٤ص
٣:٣ص١:٢٨لاثمأ٣:١ص٢ع٦:١ص١٣ع٢٠
:١٦ليئومص١و٦:١و١:٨ص٢:٥ص٣:٥و٢:٧ص
ص٢٥:٧جورخ٤:١و١:١٥ص٢ع٤٥:٢رومزم١٢
:١لايقزحو٣٩:١٣و٢٨:٢٠جورخ٥ع٢:١ص٦:٢
٢٨:١٦بويأو٢٨:١٨و٢٤:١٠جورخ١٠:٦لاينادو١٦
٨٠:١٠رومزمو٤:٣٣كولم١و٧:٤ص٥٤:١١ءايعشإو
١:٢٣ليئومص٢و٧:٩ص٣١:٨و١٧:٢٣لايقزحو

ىلإيأهتنجىلإىتأواهاوعدلبقفاهبيبحباوج
بيطلاورملاباهنعىنكُييتلااهتاريخبعتمتوهسورع
.رمخلاو

يتلاهتبيبحلبةيقيقحلاهتخأتسيل)٤:٩(يِتْخُأاَي
هنألرضاحهنأكسرعلاىلإهباحصأاعدو.تخأكاهبحأ
.نوكيسهنأدكؤي

ةدعملاتاريخلانألاوعبشاواوبرشاواولكيأاوُرَكْسٱَو
.ةريثك

نيبواهنيبمالكلادعبتماناهنإ.ثيملوشلوق)٢ع(
اهبيبحتوصتعمساهملحيفوًاملحتملحواهبيبح
ردقتالاهنإاهملحبتلاقفيحتفااهلًالئاقبابلاعراقوهو
ىريلبابلايفةريغصةوك)٤ع(ةوكلاو.هلحتفتلموقتنأ
ئمويلهدياهبيبحدمو.هلحتفياملبقبابلاعراقلاباوبلا
يفتركتفاامل)٤ع(اهؤاشحأهيلعتّنأف.هلحتفتفاهيلإ

تمدنوليللاىدنهصصُقوهسأرىلعوًاجراخوهوهتلاح
)٦ع(تجرخاهسفننكلوبابلاتحتففهباهثارتكامدعل
وألوحتيأربدأدقناكهنألهدجتملذإاهيلعيمغأيأ
»هقطنبتفطخدقفيسفن«ةيعوسيلاةمجرتلابو.لفاغت
هبلطتلتجرخاملو.ىنعملابةيزيلكنإلاةمجرتلااذكهو
اوعفرراوسألاةظفحواهوبرضو)٧ع(سارحلااهدجو
ءايعشإرظنا(ةنيدملايفةفئاطةينازاهنأاونظمهلعلواهرازإ
اهبيبحنربخينأميلشروأتانبتاديسللتلاقمث)٢٣:١٦
اهملحيفهلككلذثدحو.هلًابحةضيرماهنأهندجواذإ
.ةيقيقحةثداحال

بيبحنمكبيبحامتاديسلااهتلأسعساتلاددعلايف
هنأاهتصالخوتاهيبشتلالمجأبهتفصوفاذكهمهفلحتىتح
.)١٦-١٠ع(تايهتشمهلك

يفِناَتَسِلاَج ناوادوسهينيعاتقدح)١٢ع(اَمِهْيَبْقَوِ
.نبللاكامهضايبو

.زرألاكراتخمةيعوسيلاةمجرتلاب)١٥ع(ِزْرَألٱَكًىتَف
ًاولحًامالكملكتيهمفيأ)١٦ع(ٌةَوَالَحُهُقْلَح

لِعُديِزَتِْنيَتَفَّـشلٱُةَوَالَح«
ْ
.)١٦:٢١لاثمأ(»ًام

تانبلاؤسلاهباوجةليمجلاةروصلاهذهيِبيِبَحاَذٰه
.)٩ع(ميلشروأ

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

جلٱاَهُتَّـيَأِكُبيِبَحَبَهَذَنْيَأ١«٣-١
ْ
؟ِءاَسِّـنلٱَْنيَبُةَليَِم

طَنَفِكُبيِبَحَهَّـجَوَتَنْيَأ
ْ
َىلِإ،ِهِتَّـنَجَىلِإَلَزَنيِبيِبَح٢؟ِكَعَمُهَبُل

طلٱِلِئاََمخ
ِّـ
يفىَعْرَيِل،ِبي جلٱِ

ْ
اَنَأ٣.َنَسْوَّـسلٱَعَمَْجيَو،ِتاَّـَن

ِحل
َ
.»ِنَسْوَّـسلٱَْنيَبيِعاَّـرلٱ.ِيليِبيِبَحَويِبيِب
ص٥:١٣ص٥:١و٤:١٦ص٨ع١:٨ص٥:٦ص
:٤و١٢:١٦ص٧:١٠و٢:١٦ص٥:١٣و٢:١ص١:٧
٥

نإتلاقفثيملوشباوجوميلشروأتانبنملاؤس
هتبيبحلنسوسلاعمجيوهعيطقىعريلهناكمىلإعجراهبيبح
نهلسيلو)٢:١٦(»يليبيبحويبيبحلانأ«تلاقفتداعو
نإفاهبيبحبدئازلانهمامتهاباهنرغأنهنأكهبَنممتهينأ
.»ّنكلسيلويليبيبح«

ٌةَنَسَح،َةَْصِرتَكيِتَبيِبَحاَيٌةَليَِمجِتْنَأ٤«١٠-٤
لَأِبٍشْيَجَكٌةَبِهْرُم،َميِلَشُروُأَك

ْ
ِكْيَنْيَعيِّـنَعِيلِّـوَح٥.ٍةَيِو

ملٱِعيِطَقَكِكُرْعَش.ِيناَتَبَلَغْدَقاَمَُّـهنِإَف
يفِضِباَّـرلٱِزْعَْ لِجِ

ْ
.َداَع

لٱَنِمٍةَرِداَصٍجاَعِنِعيِطَقَكِكُناَنْسَأ٦
ْ
ُّلُكِيتاَوَّـللٱ،ِلْسَغ

لِفَك٧.ٌميِقَعاَهيِفَسْيَلَوٌمِئْتُمٍةَدِحاَو
ْ
َحتِكُّدَخٍةَناَّـمُرِةَق

ْ
َت

مثَوًةَكِلَمَنوُّتِسَّـنُه٨.ِكِباَقَن
ََ
.ٍدَدَعَالِبىَراَذَعَوًةَّـيِّـُرسَنوُنا

لٱ.يِتَلِماَكيِتَماََمحَيِهٌةَدِحاَو٩
ْ
ُةَليِقَع.َيِهاَهِّـمُألُةَديِحَو

هتَدِلاَو لٱاَْهتَأَر.َيِهاَِ
ْ
ملٱ.اَهَنْبَّـوَطَفُتاَنَب

ُّيِراََّـرسلٱَوُتاَكِلَْ
ملٱَيِهْنَم١٠.اَهَنْحَدَمَف

لٱَكٌةَليَِمج،ِحاَبَّـصلٱَلْثِمُةَِفْرشُْ
ْ
،ِرَمَق

لَأِبٍشْيَجَكٌةَبِهْرُم،ِسْمَّـشلٱَكٌةَرِهاَط
ْ
.»؟ٍةَيِو

٥٠:٢و٤٨:٢رومزم١:٥ص١٤:١٧كولم١و١:١٥ص
:١ص١١:٣كولم١و٤:٣ص٤:٢ص٤:١ص١٠ع
ىّتم٣١:٢٦بويأ٣٠:١٣نيوكت٥:٢و٢:١٤ص٣
٤ع١:١٦ايؤرو١٧:٢٠

.)٧-٤:١(يفامكناميلسمالك

ألَا
َ

داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ًازكرمتناكاهنألواهلامجلةروهشمةنيدم)٤ع(َةَصِْرتَك
لوقو.لوهجماهعقوموةنسنيسمخوحنةيلامشلاةكلمملل

.اهتماركواهلامجبةصرتكثيملوشنأوهناميلس
ًاكلمناكنإوراصفاهلامجبهتبلغيأٍشْيَجَكٌةَبِهْرُم

.اهينيعهنعلوحتنأاهنمبلطفاهلدبعك
.)٣-٤:١(يفليقامراركتِزْعَْملٱِعيِطَقَكِكُرْعَش
ُهَلْتَناَك«)١١:٣كولم١(يف)٨ع(ًةَكِلَمَنوُّتِس

َنِمٍةَئِمُثَالَثَو،ِتاَدِّـيَّـسلٱِءاَسِّـنلٱَنِمٍةَئِمُعْبَس)ناميلسل(
وهدوصقملانألمهمرمأبسيلددعلايفةقدلاو»ِّـيِراََّـرسلٱ
الدقو.يرارسلاوتاديسلايفليثماهلسيلةدحاواهنأ
تاديسىلإلبناميلسميرحىلإانهةراشإلانوكت
.مومعلاىلعتاريثكيرارسو

نعًامغراهنحدم)٩ع(اَهَنْحَدَمَفُّيِراََّـرسلٱَوُتاَكِلَْملٱ
)١٠ع(نلأسوركذلاقحتسينهحدمناكفدسحللنهليم
.يهنم

نموههيبشتلاراركتنإ)٤عرظنا(ٍشْيَجَكٌةَبِهْرُم
»نسوسلانيبيعارلا«لوقلارظنا.رفسلااذهصئاصخ
.)٣و٦:٢و٤:٥و٢:١٦(

لَزَن١١«١٣-١١
ْ

جلٱِةَّـنَجَىلِإُت
ْ
لٱَِرضُخَىلِإَرُظْنَألِزَْو

ْ
،يِداَو

لٱَلَعْقَأْلَه:َرُظْنَألَو
ْ
َّـالِإْرُعْشَأْمَلَف١٢؟ُناَّـمُّرلٱَرَّـوَنْلَه؟ُمْرَك

،يِعِجْرِا١٣.ٍفِيَرشِمْوَقِتاَبَكْرَمَْنيَبِيسْفَنيِنْتَلَعَجْدَقَو
َملوُشاَييِعِجْرٱ

ِّـ
َنْوَرَتاَذاَم.ِكْيَلِإَرُظْنَنَفيِعِجْرٱ،يِعِجْرٱ.ُثي

يف َملوُشِ
ِّـ
.»؟ِْنيَّـفَصِصْقَرَلْثِمَثي

٣٢:٢نيوكت٢١:٢١ةاضق٤:١٣ص٧:١٢ص
١٧:٢٤ليئومص٢و

يفتناكاذإاهفطخمويتركذتاهلعلوثيملوشمالك
كلملاناميلسموقيأفيرشموقتابكرماذإف.اهتنج
تدجوىتحراصامفرعتملوةشوهدميهواهوذخأو
تاديسلاتلاقوبرهتلتماقاهلعلو.تابكرملانيباهسفن
يأ»ثيملوشاييعجرايعجرا«تابكرملايفنكيتاوللا
رظننل«ًاضيأنلقو»كلهأىلإيعجرتالوانيلإيعجرا«
اذاميأ»ثيملوشيفنورتاذام«ثيملوشتلاقمث»كيلإ
تسلوربلاتنبةطيسبةاتفانأوّيلإنرظنتىتحّيفنورت
.تاديسلاك

فوفصماظتنا«ةيعوسيلاةمجرتلايفِْنيَّـفَصِصْقَرَلْثِم
رظنا(»ميانحمصقر«ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو»ركسعميف
ناكملااعدفةكئالملابوقعيىأرثيح)٢و٣٢:١نيوكت
ناركسعموركسعلانمنافصمسالاىنعموميانحم
بعشلاناكفًارازموأًادبعمتراصميانحمنأنونظملاو
رظنا(ةميدقلاةداعلابسحنوصقريوكانهًاديعنوديعي

لهّ.يفنورتاذامثيملوشلوقىنعمو)٢٣-٢١:١٩ةاضق
امكوأنيفصصقرنوصقريامكصقرأنأانأردقأ
.ميانحميفنوصقري

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱَتْنِباَيِنْيَلْعَّـنلٱِبِكْيَلْجِرَلَْمجَأاَم١«٦-١
ْ
ُرِئاَوَدِ!ميِرَك

حلٱُلْثِمِكْيَذْخَف
ْ

ٌسْأَكِكُتَّـُرس٢.ٍعاَّـنَصْيَدَيِةَعْنَص،ِّـَِيل
طَب.ٌجوُزَْممٌباََرشاَهُزِوْعُيَالٌةَرَّـوَدُم

ْ
ٌةَجَّـيَسُمٍةَطْنِحَُةْربُصِكُن

ٍْجُربَكِكُقُنُع٤.ٍةَيْبَظْيَمَأْوَتِْنيَتَفْشِخَكِكاَيْدَث٣.ِنَسْوَّـسلٱِب
لٱَكِكاَنْيَع.ٍجاَعْنِم

ْ
يفَِكِرب .َميِّـبَرِّـثَبِباَبَدْنِعَنوُبْشَحِ

ُلْثِمِكْيَلَعِكُسْأَر٥َ.قْشَمِدَهاَُجتِرِظاَّـنلٱَناَنْبُلِْجُربَكِكُفْنَأ
لٱ
ْ
خلٱِبَِرسُأْدَقٌكِلَم.ٍناَوُجْرُأَكِكِسْأَرُرْعَشَو،ِلَمْرَك

ْ
٦.ِلَُص

حلٱاَهُتَّـيَأِكَالْحَأاَمَوِكَلَْمجَأاَم
ْ

.»ِتاَّـذَّـللٱِبُةَبيَِب
ءايعشإ٢١:٢٦ددع٤:٤ص٤:٥ص٤٥:١٣رومزم
٤:١٠و١٦و١:١٥ص٣٥:٢

نهوميرحلايفنكنهلعلوثيملوشتاديسلاحدمي
اهلامجنأاهلّنيبينأنهتياغوكلملالبقتستيكلاهنسبلي
.اهتدارإلهدبعتستنأردقتفكلملارسأدق

امهلثمسبلتملاهلعلِنْيَلْعَّـنلٱِبِكْيَلْجِرَلَْمجَأاَم
.ًاقباس

اهنإلباهيبأةهجنمًائيشجتنتسنالِميِرَكْلٱَتْنِباَي
.ميركتنبكاهتافصب

ةهجنمةلماكسأكيأ)٢ع(ٌجوُزَْممٌباََرشاَهُزِوْعُيَال
.اهلآمةهجنمواهتعنص

ةطنحلانملمجأءيشالنيحالفلادنعٍةَطْنِحُةَْربُص
ةايحومهتايحاهنميتلاوةنسلالكاهلجألاوبعتيتلا
.اهيفمهحرفةمالعنسوسلاباهجيستومهدالوأ

.)٤:٢رظنا()٣ع(ِْنيَتَفْشِخَك
.جاعبنّيزمجربيأ)٤ع(ٍجاَعْنِمٍجْرُب

ىلإًاليم١٥دعبىلعيهونابسحمويلااهمساَنوُبْشَح
ةنيدملايقرشىلإو.تيملارحبلليلامشلافرطلانمقرشلا
.ميظعجيرهصوهايميراجماياقب

هبرقبونوبشحبابلمسا)نيريثكةنبا(َميِّـبَرِّـثَب
.ةكربلا

)٨:٦ليئومص٢رظنا(َقْشَمِدَهاَُجتِرِظاَّـنلٱَناَنْبُلِجْرُب
يفَنيِظِفاَُحمُدُواَدَلَعَجَو« يفناكجربلالعلو»َقْشَمِدِماَرَأِ
ًاروهشمجربلاناكو.قشمدةنيدمىرُتهنمويقرشلانانبل
.لامجلاب

ألَا
َ
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مورلارحبىلعفرشياكعدنعلبج)٥ع(ِلَمْرَكْلٱ
ُعَفْدُي«)٣٥:٢(ءايعشإةرابعهيفقدصتفريثكتابنهوسكي
.»َنوُراَشَوَلَمْرَكُءاََهب.َناَنْبُلُدَْجمِهْيَلِإ

.دوسألاكقماغناوجرأيأٍناَوُجْرُأَك
نأيهوتاديسلاةياغترهظِلَصُْخلٱِبَِرسُأْدَقٌكِلَم

.اهريسأكاهلكلملاوكلمللنوكتلاهنقوشي

لٱِبِكاَيْدَثَوِةَلْخَّـنلٱِبٌةَهيِبَشِهِذٰهِكُتَماَق٧«٩-٧
ْ
.ِديِقاَنَع

لُق٨
ْ

ُنوُكَتَو.اَهِقوُذُعِبُكِسْمُأَوِةَلْخَّـنلٱَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ُت
لٱِديِقاَنَعَكِكاَيْدَث

ْ
ِكُكَنَحَو٩،ِحاَّـفُّتلٱَكِكِفْنَأُةَحِئاَرَو،ِمْرَك

خلٱِدَوْجَأَك
ْ
ِحل.ِرَْم

َ
ملٱُةَغِئاَّـسلٱيِبيِب

ِهاَفِشَىلَعُةَحِئاَّـسلٱُةَقِرْقَرُْ
.»َنيِمِئاَّـنلٱ

٢٣:٣١لاثمأ٥:١٦ص٢:٥ص

.ثيملوشلكلملامالك
مسالااذهبىمستوراماثةيناربعلابةلخنلاوةلخنلاباههبش

:١٤و١٣:١ليئومص٢و٣٨:٦نيوكترظنا(ءاسنلاضعب
٢٧(.

.رمثلاديقانعيأِديِقاَنَعْلٱِب
ةلئاقكلملامالكتعطقثيملوشامبر)٩ع(يِبيِبَِحل

تسيلةقرقرملاةغئاسلارمخلاويعارلايقيقحلايبيبحل
.اهتدارإلكلملااهكرتوًايئاهنًاضفرهتضفرفكلملل

يتلاةديجلارمخلايأَنيِمِئاَّـنلٱِهاَفِشَىلَعُةَحِئاَّـسلٱ
.مونلاوةحارلاىلعثعبت

ِحلاَنَأ١٠«١٣-١٠
َ
يِبيِبَحاَيَلاَعَت١١.ُهُقاَيِتْشٱَّـَيلِإَويِبيِب

حلٱَىلِإْجُرْخَنِل
ْ
لَوِلَْق

ْ
يفْتِبَن لٱِ

ْ
لٱَىلِإَّـنَرِّـكَبُنِل١٢.ىَرُق

ْ
،ِموُرُك

لٱَرَهْزَأْلَهَرُظْنَنِل
ْ
لٱَحَّـتَفَتْلَه؟ُمْرَك

ْ
؟ُناَّـمُّرلٱَرَّـوَنْلَه؟ُلاَعُق

اَنِباَوْبَأَدْنِعَو،ًةَحِئاَرُحوُفَيُحاَّـفُّللَا١٣.يِّـبُحَكيِطْعُأَكِلاَنُه
.»يِبيِبَحاَيَكَلاَُهتْرَخَذ،ٍةَميِدَقَوٍةَديِدَجْنِمِسِئاَفَّـنلٱُّلُك

٣٠:١٤نيوكت٦:١١ص٤٥:١١رومزم٦:٣و٢:١٦ص
١٦و٤:١٣و٢:٣ص

.يعارلااهبيبحثيملوشتملكتايآلاهذهب
-٣٠:١٤نيوكترظنا(قشعلاتابن)١٣ع(ُحاَّـفُّللَا
غبتلاقاروأهقاروأهبشتةيطاطبلاةلئاعلانموهو)١٦
سـومـاق(ـهـتحـئاربـاطــتســتفنـاجـنذـاـبلارـاهزأهرـاهزأو
.)باتكلا

ةيعيبطلارظانملاوةيتيبلاةطيسبلاتاريخلااَنِباَوْبَأَدْنِع
.كلملارصقتاذللكنملضفأ

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.قباسلاحاحصألايفمالكلاةمتت

يفَكَدِجَأَف،يِّـمُأْيَيْدَثِعِضاَّـرلٱِيلٍخَأَكَكَتْيَل١«٤-١ ِ
خلٱ
ْ
َتْيَبَكِبُلُخْدَأَوَكُدوُقَأَو٢.يِنَنوُزُْخيَالَوَكَلِّـبَقُأَوِجِرَا
لَعُتَيِهَو،يِّـمُأ

ِّـ
خلٱَنِمَكيِقْسَأَف،يِنُم

ْ
ملٱِرَْم

ْنِمِةَجوُزْمَْ
َحتُهُلاَمِش٣.ِيناَّـمُرِفَالُس

ْ
٤.يِنُقِناَعُتُهُنيِمَيَوِيسْأَرَت

لَحُأ
ِّـ
حلٱَنْهِّـبَنُتَالَوَنْظِّـقَيُتَّـالَأَميِلَشُروُأِتاَنَباَيَّـنُكُف

ْ
ىَّـتَحَبيَِب

.»َءاَشَي
٣:٥و٢:٧ص٢:٦ص٣:٤ص

.اهبيبحنكيمليقيقحلااهاخأناكولٍخَأَكَكَتْيَل
هعممالكلايفةيرحاهلنوكتيكليلخأهتيلاهانعمو
الامىلإاهمالكيفتمدقتاهنكلوتيكنتالبهترشاعمو
.بيبحللبخألنوكي

لٱَنِمُةَعِلاَّـطلٱِهِذٰهْنَم«٥
ْ

؟اَهِبيِبَحَىلَعًةَدِنَتْسُمِةَّـيِّـَرب
َحت
ْ

َكاَنُه،َكُّمُأَكَلْتَبَطَخَكاَنُه،َكُتْقَّـوَشِحاَّـفُّتلٱِةَرَجَشَت
.»َكُتَدِلاَوَكَلْتَبَطَخ

٢:٣ص٣:٦ص

يهةيربلانمةعلاطلاو)ملوشوأ(منوشلهأمالك
هتراتخايذلامنوشنميعارلاوهواهبيبحوثيملوش
.امهسرعبالفتحيلنايتآامهوناميلسنودثيملوش

تاكرحلايفيناربعلالصألاانتمجرتقباطتَكُتْقَّـوَش
هتقوشوهيأاهبيبحثيملوشملكتتاكرحلاهذهبجومبو
ةمجرتلايفو.حافتلاةرجشتحتهلاهتبطخهمأنأركذتو
كتعضوكانهحافتلاةرجشتحتكتهبندقل«ةيعوسيلا
هنأاهبيبحلوقييأةمجرتلاهذهلبقتريسافتلارثكأو»كمأ
ةيعوسيلاةمجرتلاانلبقاذإوخلااهاتعضواهمأوخلااهقّوش
مهفننيثدحملانيرسفملارثكأريسفتو»كمأكتعضوكانه«
.حافتلاةرجشتحتناكاهمأاهتعضوهيفيذلاتيبلانأ

لَعْجِا٦«١٢-٦
ْ
لَقَىلَعٍمِتاَخَكيِن

ْ
َىلَعٍمِتاَخَك،َكِب

ملٱَّـنَأل.َكِدِعاَس
ملٱَكٌةَّـيِوَقَةَّـبَحَْ

لٱ.ِتْوَْ
ْ
هلٱَكٌةَيِساَقَُةْريَغ

َْ
.ِةَيِوا

ْنَأُعيِطَتْسَتَالٌَةريِثَكٌهاَيِم٧.ِّـبَّـرلٱىَظَلِراَنُبيَِهلاَهُبيَِهل
طُت
ْ
ملٱَئِف

َّـلُكُناَسْنِإلٱىَطْعَأْنِإ.اَهُرُمْغَتَالُلوُيُّسلٱَو،َةَّـبَحَْ
ملٱَلَدَبِهِتْيَبِةَوْرَث

ُحتِةَّـبَحَْ
ْ
ٌَةريِغَصٌتْخُأاَنَل٨.ًاراَقِتْحٱُرَقَت

َهلَسْيَل
َ
يفاَنِتْخُألُعَنْصَناَذاَمَف.ِناَيْدَثا ُختٍمْوَيِ

ْ
ْنِإ٩؟ُبَط

اَهُُرصْحَنَفًاباَبْنُكَتْنِإَو.ٍةَّـضِفَجْرُباَهْيَلَعيِنْبَنَفًاروُسْنُكَت

ألَا
َ
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لَأِب
ْ
يفُتْنُكٍذِئَنيِح.ِْنيَْجُربَكَياَيْدَثَوٌروُساَنَأ١٠.ٍزْرَأِحاَو ِ
يفٌمْرَكَناَمْيَلُسِلَناَك١١.ًةَمَالَسٍةَدِجاَوَكِهْيَنْيَع َلْعَبِ
لٱَعَفَد.َنوُماَه

ْ
مثْنَعيِّـدَؤُيٍدِحاَوُّلُكَ،ريِطاَوَنَىلِإَمْرَك

ََ
لَأِهِر

ْ
ًاف

لٱَنِم
ْ
لَألٱ.يِماَمَأَوُهِيليِذَّـلٱيِمْرَك١٢.ِةَّـضِف

ْ
اَيَكَلُف

ثلٱِريِطاَوَنِلِناَتَئِمَو،ُناَمْيَلُس
.»ِرَمَّـ

٦:٣٤لاثمأ٢:٢٣يجحو٢٢:٢٤ايمرإو٤٩:١٦ءايعشإ
٢١:٢٣ىّتم٢:٤ةعماج٦:١٥كولم١و١٦:٧لايقزح
٧:٢٣ءايعشإ٢:٣صو١٢ع١:٤ص

)٢:٢٣يجحرظنا(َكِبْلَقَىلَعٍمِتاَخَكيِنْلَعْجِا
جلٱُّبَرُلوُقَي.َكُْتَرتْخٱِدَقِّـينَألٍ،مِتاَخَكَكُلَعْجَأ«

ْ
نإف»ِدوُُن

نوكتنأيهثيملوشءاهتشاوتاينتقملاّزعأنممتاخلا
.هتجوزكهدعاسىلعوهبلقىلعنوكتومتاخكهدنعةزيزع

لمجأالظافلأبةبحملاحدمخلاِتْوَْملٱَكٌةَّـيِوَقَةَّـبَحَْملٱَّـنَأل
كلملاةبحمكتسيلانهةروكذملاةبحملاو.اهنمىوقأالو
ةبحمةدحاولاهتأرمالدحاولجرةبحملبهيرارسوهتاديسل
ريغللاملباهسفنلامبلطتالةبحملاهذهو.ةتباثوةرهاط
توملاىتحمالآلاوتاقيضلالامتحاىلعبيبحلالمحتف
عوسيبرلاوهةبحمللديحولاانلاثمو.بوبحملالجأل
دبألاىلإهعمنوكنلانلجألتاموهسفنلذبيذلاحيسملا
.ةيدبأةبحمهتبحمنأل

ْهلٱَكٌةَيِساَقُةَْريَغْلٱ
َ
قيطتالةيقيقحلاةيجوزلاةبحملاِةَيِوا

ةيرس٣٠٠وةديس٧٠٠ناميلسلناك.ةكيرشوأًاكيرش
نكميالوهبلقلكنمنهادحإبحينأهنكميالنكلو
ةدحاوهلنكيملفلألانمفاهبلقلكنمهبحتنأنهادحإ
)١٦:٦نيوكت(رجاهوياراسأبنرظنا.ةيقيقحةجوز
-١:١ليئومص١(ةننفوةنحو)٣٠:١نيوكت(ةئيلوليحارو
.تاجوزلارثكأامدعبةيتيبلادوادلاوحأو)٨

اذهيف)٧ع(َةَّـبَحَْملٱَئِفْطُتْنَأُعيِطَتْسَتَالٌةَريِثَكٌهاَيِم
نمكلذويدسجلالامجلافصويفةغلابمرفسلا

حلَا«نكلو.رعشلاصئاصخ
ْ

جلٱَوٌّشِغُنُْس
ْ
»ٌلِطاَبُلاََم

امأوًاعيرسلوزييدسجلالامجلايأ)٣١:٣٠لاثمأ(
يفوةحصلايفةيوقىقبتلبلوزتالفةيقيقحلاةبحملا
.ةخوخيشلايفوفعضلا

يدسجلافعضلاوضارمأللةضرعناسنإلانأامكو
الوقالخألايفناصقنلاوتافعضللًاضيأةضرعوهكلذك
لكبةلماكهسورعنأنظيسيرعلالعلو.اهنمولخيدحأ
نعامهنكلولماكاهسيرعنأنظتكلذكسورعلاواهتافص
ناحتماصقنلااذهورخآلايفدحاولكًاصقننادجيبيرق
هللانميهورمغتالوأفطُتالةيقيقحلاةبحملانإف.امهتبحم
.»برلاىظلرانبيهل«اهنإفتبثتهللاةمعنبو

ُحتِةَّـبَحَْملٱَلَدَبِهِتْيَبِةَوْرَثَّـلُك
ْ

رقتُحييأًاراَقِتْحٱُرَقَت
يتلاةأرملارقتُحتواهلاملجألةأرمابجوزتييذلالجرلا
ةيدوبعلاكعونلااذهىلعةجيزلاو.هلاملجألًالجرذخأت
تايحورلاىلعتايدسجلاليصفتولاملابسفنلاعيباهنأل
لوسرلاسلوبهلاقامرظنا.لقعالبناويحناسنإلانأك
يتلاةيجوزلاةبحملايفو)١٣صسوثنروك١(ةبحملايف
امو)٣٣-٥:٢٢سسفأ(ةسينكللحيسملاةبحماهبلثمُي
ايؤر(ةسينكلااهبلثمُتيتلاسورعلايفايؤرلارفسيفليق
.)٢١:٩و٩-١٩:٦

:١رظنا(اهتوخإمالكثيملوشتركذت)٨ع(ٌتْخُأاَنَل
لٱَةَروُطاَنِينوُلَعَج.َّـَيلَعاوُبِضَغيِّـمُأوُنَب«)٦

ْ
.»ِموُرُك

َهلَسْيَل
َ
.مهلوقبسحةجيزلاتقواهلنحيملِناَيْدَثا

.اهنعنيلؤوسممهنأباورعشاَنِتْخُألُعَنْصَناَذاَمَف
ًامغراهفافعةظفاحنكتنإيأ)٩ع(ًاروُسْنُكَتْنِإَو

.ةيوقلااهبراجتنع
جرب«اولاقةغلابملابوةنيمثةنيزباهودعوٍةَّـضِفَجْرُب

.»ةضف
ةضرعومزعلاةفيعضتناكاذإيأًاباَبْنُكَتْنِإَو

.لوخدلاديرينملكلحوتفمبابكطوقسلل
ةيوقحاولأببابلانودسييأٍزْرَأِحاَوْلَأِباَهُُرصْحَن
.براجتلاموجهدنعاهظفحلطئاسونسحأاهلنولمعيو
يأ»ِْنيَْجُربَكَياَيْدَثَوٌروُساَنَأ«)١٠ع(تلاقفثيملوشامأو
ىنغلاتضفروبراجتمظعأتمواقواهفافعتظفحاهنأ
ًاضيأتلاقوناميلسدجمكناكهنأعميملاعلادجملاو
يأ»ةمالسةدجاوك«ناميلسينيعيأ»هينيعيفتنك«
ملوكلملااهيلعمجهفجاربأوروساهلةنيدمباهسفنتهبش
.هتضفراملاهكرتيأاهملاسفاهحتفينأردقي

اهنأضعبلانظيولوهجماهعقوم)١١ع(َنوُماَهَلْعَب
لداعتلقاشفلأوأةضفلانمفلأوملوسوأمنوشبرقب
لعافلاناكعوسينامزيفوبهذةيزيلكنإةريل١٣٥وحن
ناكف)٢٠:٢ىّتمرظنا(ةيمويةرجألقاشثلثوحنذخأي
.ًادجًانيمثناميلسمرك

يهواهتماركيأ)١٢ع(يِماَمَأَوُهِيليِذَّـلٱيِمْرَك
اهظفحتيهواهلاهتماركنإاهلوقوناميلسمركنملضفأ
ًىنغسانلامظعأناكنإواهيرتشينأناميلسردقيالو
.ًادجمو

تضفريأمهلريطاونلاةرجأوُناَمْيَلُساَيَكَلُفْلَألٱ
.لكلا

جلٱاَهُتَّـيَأ١٣«١٣،١٤
ْ
يفُةَسِلَا جلٱِ

ْ
ُباَحْصَألٱ،ِتاَّـَن

ْنُكَو،يِبيِبَحاَيْبُرْهُا١٤.يِنيِعِمْسَأَف،ِكَتْوَصَنوُعَمْسَي

ألَا
َ

داشنألاديشنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص

١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



طَألٱِلاَبِجَىلَعِلِئاَيَألٱِرْفُغَكْوَأِيْبَّـظلٱَك
ْ
.»ِباَي

٤:٦ص١٧و٩و٢:٧ص١:٧ص

دعباهبيبحعمتانجلايفةسلاجيهواهبيبحاهملكي
نيهبتنمونيرضاحباحصألاناكوامهتيرقىلإامهعوجر
ةبولطملاةينغألاتنغفمهلينغتنأاهنماهبيبحبلطو
.)٢:١٧(ةفورعملا

نيسورعلاىرناننإفةليمجلاةياورلاهذهيهتنتاذكهو
امهفوخوامهباعتأتلازدقوتانجلايفنيسلاجامهباحصأو
روهزلاحئاورمشنو.رخآللدحاولكامهتبحميفاتبثو
جاتحتالةيقيقحلاةبحملانإف.حرفلاوءانغلاتوصعمسنو
هللاةكربىلإلبتاشورفملاوتالوكأملاولاملانمريثكىلإ
رصقيفيهاممرثكأءاطسبلاوءارقفلاتويبيفنوكتدقو
.هدجملكعمناميلس

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
َ
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