ْم لٕسح ٔارجبػّ يبرٕا ثبٌ اثزهؼزٓى
االسض او آَى يبرٕا ثبنُبس ؟ ػذد
 11 – 16 :61ػذد  61 :61ػذد :61
 13يز 61 :611
Holy_bible_1

انشجٓخ

فً صفش انؼذد ٌ 16 :61مٕل اٌ انزٌٍ اػزشظٕا ػهً يٕصً ثبدٔا ػٍ طشٌك اٌ االسض فزذذ
فبْب ٔاثزهؼزٓى ْٔزا اٌعب يؤكذ فً صفش انؼذد 61 : 61
ٔنكٍ فً صفش انؼذد  13 :61اٌ انًئزٍٍ ٔانخًضٍٍ انًؼزشظٍٍ خشجذ َبس ٔدشلزٓى ٔاٌعب ْزا
يؤكذ فً صفش انًزايٍش 61 :611
فٓم االسض فزذذ فبْب ٔاثزهؼزٓى او خشجذ َبس ٔدشلزٓى ؟

انشد

ششدذ فً يهف " ْم االسض اثزهؼذ ثًُ لٕسح او نى رجزهؼٓى " رشرٍت االدذاس ٔالذو ُْب رهخٍص
صشٌغ نُفٓى انًكزٕة فً صفش انًزايٍش 611
ثذا االػزشاض لٕسح اثٍ ٌصٓبس ( ػًٍُذاة ) ْٕٔ يٍ صجط الٔي ٔارجؼّ داثبٌ ٔاثٍشاو اثُب انٍبة
ٔغٍشْى ًْٔب يٍ صجط سأثٍٍ ٔرجغ لٕسح ثؼط يٍ انالٌٍٍٔ ٔػذدْى  631الٔي ٔنكٍ اصشح
لٕسح نى رزجؼّ ٔثذؤا ٌؼزشظٕا ػهً يٕصً ْٔبسٌٔ فً َمطزٍٍ أال اٌ ثُٕا الٔي نٍضٕا الم يٍ
ْبسٌٔ فٓى ٌطبنجٕا ثبٌ ٌكَٕٕا كُٓخ ٔطًؼٕا فً ٔظٍفخ ْبسٌٔ ٔاٌعب انزٌٍ يٍ ثُٕا سأثٍٍ
ٌزكجشٔا ػهً يٕصً ٌٔؼزجشٔا اَفضٓى الَٓى اثُبء انجكش سأثٍٍ ْى لبدح انشؼت فًٓب يجًٕػزٍٍ
ثُٕػٍٍ يٍ انخطبٌب ٔكهٓى رذذ لٍبدح لٕسح ْٔبراٌ انًجًٕػزٍٍ فً يكبٍٍَ يخزهفٍٍ يجًٕػخ
انالٌٍٍٔ ثبنمشة يٍ خًٍخ االجزًبع ًْٔ فً ٔصط انًذهخ ايب داثبٌ ٔاثٍشاو فٓى فً خٍبو صجط
سأثٍٍٍ ْٕٔ فً انطشف انجُٕثً نجًبػخ اصشائٍم يغ يالدظخ اٌ خًٍّ لٕسح ٔأالدِ فً يذهخ
انالٌٍٍٔ ٔنٍضذ يغ انشأثٍٍٍٍُ
ٔخشج انالٌٍٍٔ انزٌٍ ْى  631الٔي ثًجبيش ٔلذيٕا ثخٕس ْٕٔ ثخٕس غشٌت الَٓى ال ٌذك نٓى رن
ٔدبٔل اٌ ٌضزذػً يٕصً كال يٍ داثبٌ ٔاثٍشاو ٔكهُٓى سفعب ٔٔلفب ػهً ثبة خًٍزًٓب فزْت
يٕصً ٔثؼط شٍٕر اصشائٍم انٍٓى ٔلبنٕا نهشؼت ٔرجؼٓى لٕسح ٔٔلف يغ داثبٌ ٔاثٍشاو ػهً ثبة
خًٍزًٓب
ٔثذا انؼمبة كًب اخجش انشة يٕصً ثبٌ
االسض فزذذ فبْب ٔاثزهؼذ لٕسح َفضّ ٔداثبٌ ٔاثٍشاو ٔاصشًْب ٔ خًٍزً داثبٌ ٔاثٍشاو كبيهزٍٍ
ثكم يب فًٍٓب ْٔزا دذس فً يكبٌ البيزًٓب ٔصط صجط سأثٍٍ فً انجُٕة
ثى ثبنُضجّ نهًجًٕػّ االخشي يٍ  631الٔي ٔالفٍٍ ثُبس غشٌجّ فخشجذ َبس ٔادشلزٓى ثبنكبيم ايب
اصشْى نى رًٕد ٔثٓزا أالد لٕسح نى ًٌضٕا ثضٕء

ْٔزا يب لذيّ

صفش انؼذد 61
 13فهًب فشؽ يٍ انزكهى ثكم ْزا انكالو ،اَشمذ األسض انزً رذزٓى
ٔ 13فزذذ األسض فبْب ٔاثزهؼزٓى ٔثٍٕرٓى ٔكم يٍ كبٌ نمٕسح يغ كم األيٕال
 11فُزنٕا ْى ٔكم يب كبٌ نٓى أدٍبء إنى انٓبٌٔخٔ ،اَطجمذ ػهٍٓى األسض ،فجبدٔا يٍ ثٍٍ انجًبػخ
ٔ 13كم إصشائٍم انزٌٍ دٕنٓى ْشثٕا يٍ صٕرٓى ،ألَٓى لبنٕا :نؼم األسض رجزهؼُب
ٔ 13خشجذ َبس يٍ ػُذ انشة ٔأكهذ انًئزٍٍ ٔانخًضٍٍ سجال انزٌٍ لشثٕا انجخٕس

ٔاٌعب يب لذيّ

صفش انؼذد 61
ْ 7زِ ػشبئش انشأٔثٍٍٍٍُٔ ،كبٌ انًؼذٔدٌٔ يُٓى ثالثخ ٔأسثؼٍٍ أنفب ٔصجغ يئخ
ٔثالثٍٍ
ٔ 8اثٍ فهٕ أنٍآة
ٔ 9ثُٕ أنٍآةًَٕ :ئٍم ٔداثبٌ ٔأثٍشاؤًْ ،ب داثبٌ ٔأثٍشاو انًذػٕاٌ يٍ انجًبػخ
انهزاٌ خبصًب يٕصى ْٔبسٌٔ فً جًبػخ لٕسح دٍٍ خبصًٕا انشة
 31ففزذذ األسض فبْب ٔاثزهؼزًٓب يغ لٕسح دٍٍ يبد انمٕو ثئدشاق انُبس ،يئزٍٍ
ٔخًضٍٍ سجال .فصبسٔا ػجشح
ٔ 33أيب ثُٕ لٕسح فهى ًٌٕرٕا

ايب ػٍ
صفش انًزايٍش 611
ٔ 31دضذٔا يٕصى فً انًذهخْٔ ،بسٌٔ لذٔس انشة
 37فزذذ األسض ٔاثزهؼذ داثبٌٔ ،طجمذ ػهى جًبػخ أثٍشاو
ٔ 38اشزؼهذ َبس فً جًبػزٓى .انهٍٓت أدشق األششاس

ُْٔب صفش انًزايٍش ٌؤكذ آَى يجًٕػزٍٍ ثؼعٓى دضذ يٕصً ْٕٔ يجًٕػخ انالٌٍٍٔ  631ثضجت
لٕسح ٔيجًٕػخ دضذح يٕصً ًْٔب داثبٌ ٔاثٍشاو الَٓى يٍ ثًُ سأثٍٍ ثكش اصشائٍم
ٔاالسض اَفزذذ ٔاثزهؼذ داثبٌ ٔاثٍشاو ٔاصشًْب يغ لٕسح ٔاٌعب انؼذد انزي نى ٌشٍش انٍّ انًشك
ٌمٕل اٌعب اٌ انًجًٕػّ انثبٍَّ ًْٔ يجًٕػخ انالٌٍٍٔ  631اشزؼهذ فٍٓى انُبس
ٌٔٓزا َزبكذ اَّ ال ٌٕجذ رعزشة ثم رفصٍم ٔاظخ

ٔسد انمش انذكزٕس يٍُش ػجذ انُٕس
31 31 11 13 31
13 31

38 311

31 3
33 33

311

13 31

38 311

37 33

31:33
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ٔانًؼًُ انشٔدً
يٍ رفضٍش اثَٕب اَطٍَٕٕس فكشي
سأّنا فِ اإلصذاح السابق أمانة اهلل فِ ًعٌدهً ,ىا نذن نشٍ ىنا تمشد البشش ضدذ ناداو ًضداو اهلل.
ًسأّنا سابقاً تزمش الشاب لكن ىا نذن نشٍ تزمش الالًّْن ًالشؤساء ًغالبًا فيزه الفتنة مشكبة فقدٌسح
ىٌ الًٍ من القياتْْن .أمدا دااداو ًأبْدشاو فيدال أًالد الْد ف بدن فردٌ بدن سأًبدْن (عدذ ً )9-3:31كداو
قٌسح ًىٌ الًٍ ّطرب كينٌتاًًّ ,بذً أو قٌسح كاو صعْماً رً مكانة ًشخصدْة مدراشف فيدٌ طسدتطا

أو ّراش عرَ  331سئْس لرجماعدة ًىدزا ٌّضدخ أو الشدْطاو ّامدد ًاىدذًا عردَ طسدتاالا الكفداءا
الكبْشف ًرًٍ المٌاىبً .طرب قٌسح مع ًماعتو الد  331الًٍ أو ّكٌندٌا كيندة .أمدا دااداو ًأبْدشاو
ًىال من سبط سأًبْن فاالباً غاسًا من سبط ّيٌرا ألنو فِ المقذمة ًىال ّاتبشًو أنفسيال أًالد سأًبْن
البكش ًىدال أددق بالشئاسدة فيدال ّطربدٌو سدرطة صمنْدةً .كداو القيداتْْن مجداًسّن لردشأًبْنْْن ف تذدذ
المجمٌعتاو فِ تذذٍ سرطة مٌسَ الذّنْة ًالمذنْة.
ًقذ دذث با ذ رلك أو غضب اهلل دْنما قذّو شاًا ربْذدة ادال غضدب عردَ عضّدا المردك ًضدشبو لدنفس
السبب .الميال أننا أماو دالة طمع فَ مناصب أعرَ ًمٌاىب أعرَ فقٌسح كاو ل ُو عمد لكنو طمدع فدِ
عمد مٌسَ ًىشًوً .نذن كخذاو هلل عرْنا أو نكٌو أمناء فِ القرْد الزُ أعطاه لنا اهلل دًو أو نذسذ
آخشّن ًنطمع فِ خذمتيال .فركدٍ دًسه ًخذمتو ًال ّجب أو ّطمع فدِ دًس آخشً.خطدٌسف الذسدذ
أنو ّردٍ لرامَ الشًدَ ًالزىنَ فقذ سأٍ ىدرالء الذاسدذّن أو مٌسدَ الذردْال أندو متسدرط ًمشتفدع.
ًال  331قذ ّكٌنٌا مدن أسدبا طسدشائْد ًكريدال مدن الشؤسداء الطدالبْن أو ّكدٌو الكيندٌ ليدال .أً أو
ّ كٌو الكينٌ فِ كد أسشف كما كاو من قبد (ناداو البطاسكدة) ددْن كداو سف كدد أسدشف ىدٌ كاىنيدا.
ًرلك ّفسش ًًٌد مجامش مايالً .سبما ماسسٌا بيا الكينٌ قبد أو ّذذد اهلل سبطًا ًأسشف باْنيدا ىدِ
أسشف ىشًو لركينٌ .

ٔانًجذ هلل دائًب

