كٍف ٌمٕل يٕعً نهشعت انشة كهًُب
سغى اٌ كم يٍ كهًٓى انشة لذ يبرٕا
فً انجشٌّ ؟ عذد  26 – 26 :62رثٍُخ
2 :1
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انشجٓخ

ٌخجشَب عفش انعذد  26 – 26 : 62اٌ كم انجٍم انغٍش يإيٍ يبرٕا فً انجشٌّ ٌٔإكذ اَّ نى ٌحٍب احذ
يٍ رعذاد يٕعً االٔل
ٔنكٍ َجذ فً عفش انزثٍُخ ٔ 2 :1غٍشِ يٍ االعذاد فً عفش انزثٍُّ يثم ٔ 6 :6 ٔ 16 :1 ٔ 9 :1
 7 :11 ٔ 6 :11اٌ يٕعً ٌكهًٓى كًب نٕ كبَٕا شٕٓد عٍبٌ فكٍف ْزا ؟

انشد

َذسط االعذاد يعب ٔعُزبكذ اٌ انًشكك اخطب فً فًّٓ

عفش انعذد 62
ْ 36إالء ْى انزٌٍ عذْى يٕعى ٔأنعبصاس انكبٍْ حٍٍ عذا ثًُ ئعشائٍم فً عشثبد يٕآة عهى
أسدٌ أسٌحب
ٔ 36فً ْإالء نى ٌكٍ ئَغبٌ يٍ انزٌٍ عذْى يٕعى ْٔبسٌٔ انكبٍْ حٍٍ عذا ثًُ ئعشائٍم فً
ثشٌخ عٍُبء
 36ألٌ انشة لبل نٓى ئَٓى ًٌٕرٌٕ فً انجشٌخ ،فهى ٌجك يُٓى ئَغبٌ ئال كبنت ثٍ ٌفُخ ٌٔشٕع ثٍ
ٌَٕ

ُْب ٌزكهى عفش انعذد عٍ انزعذاد انزي رى فً انغُّ االسثعٍٍ يٍ انخشٔج ٌٔخجشَب اٌ انزعذاد انغبثك
انزي رى فً انغُّ االٔنً يٍ انخشٔج كم انًعذٔدٌٍ فٍّ يبرٕا فبنفشق ثٍُٓى اكثش يٍ  99عُّ

ٔعإال ْبو يٍ ْى انزٌٍ عذْى يٕعً فً انزعذاد االٔل ؟
َجذ االجبثّ فً
عفش انعذد 1
 6يٍ اثٍ عششٌٍ عُخ فصبعذا ،كم خبسج نهحشة فً ئعشائٍم .رحغجٓى أَذ ْٔبسٌٔ حغت
أجُبدْى

 66فكبٌ جًٍع انًعذٔدٌٍ يٍ ثًُ ئعشائٍم حغت ثٍٕد آثبئٓى يٍ اثٍ عششٌٍ عُخ فصبعذا ،كم
خبسج نهحشة فً ئعشائٍم
 63كبٌ جًٍع انًعذٔدٌٍ عذ يئخ أنف ٔثالثخ آالف ٔخًظ يئخ ٔخًغٍٍ
ٔ 64أيب انالٌٌٕٔ حغت عجط آثبئٓى فهى ٌعذٔا ثٍُٓى

ارا االجبثّ ْى انشجبل فمط يٍ عششٌٍ عُّ فًب فٕق فًٍب عذا عجط الٔي
ارا
 1انُغبء
 6يٍ ْى اصغش يٍ عششٌٍ عُّ
 9انالٌٍٍٔ
نى ٌزكهى عُٓى عفش انعذد
ْزا ثبالضبفّ انً ٌشٕع اثٍ ٌَٕ ٔكبنت اثٍ ٌفُّ

انغإال انثبًَ ْم انفئبد انثالثّ ْٔى انُغبء ٔيٍ ْى اصغش يٍ عششٌٍ عُّ ٔانالٌٍٍٔ سؤا انشة
فً حٕسٌت حٍٍ ظٕٓسِ عهً انججم ٔعًعٕا ٔصبٌب انشة انزً اخجشْى ثٓب يٕعً او ال ؟
ثبنطجع االجبثّ َعى
ٔثخبصّ انزٌٍ ْى اصغش يٍ عششٌٍ عُّ ْى االٌ اكجش ثبسثعٍٍ عُّ فًٍ كبٌ عًشِ  19عُّ االٌ
عًشِ االٌ عًشِ رمشٌجب  69 – 65عُّ عُذيب ٌزكهى يٕعً فً عفش انعذد 62
ْٔإالء ْى سجبل اعشائم انزٌٍ ٌكهًٓى يٕعً ْٔى ثبنفعم سؤا انشة ٌٔعشفٕا يب ركهى ثّ يٕعً
جٍذا ْٔى شٕٓد عٍبٌ

ٔاالٌ انزي كزت فً
عفش انزثٍُخ 1
 6فً عجش األسدٌ ،فً أسض يٕآة ،اثزذأ يٕعى ٌششح ْزِ انششٌعخ لبئال
 3انشة ئنُٓب كهًُب فً حٕسٌت لبئال :كفبكى لعٕد فً ْزا انججم

ٔ 9كهًزكى فً رنك انٕلذ لبئال :ال ألذس ٔحذي أٌ أحًهكى

ٔاالٌ عشفُب يٍ ٌٕجّ نٓى يٕعً كهًخ انشة انُٓب كهًُب فٕٓ ٌزكهى عٍ َفغّ ٔعٍ ٌشٕع اثٍ ٌَٕ
ٔكبنت اثٍ ٌفُّ ٔانزٌٍ ْى كبَٕا الم يٍ عششٌٍ عُّ ْٔى شٕٓد عٍبٌ ْٔى االٌ سجبل ثبنغٍٍ
ٔاٌضب انُغبء ٔاٌضب احزًبل ٌكٌٕ انالٌٍٍٔ انزٌٍ نى ٌزكشٔا فً انزعذاد

ٔعهً انعكظ يب لبل انًشكك فبنغفش ٌكشف اٌ يٕعً ٌعشف جٍذا يب ٌمٕل نزنك لبل نٓى
عفش انزثٍُخ 1
ْ 36برٕا يٍ أعجبطكى سجبال حكًبء ٔعمالء ٔيعشٔفٍٍ ،فأجعهٓى سؤٔعكى
 36فأججزًًَٕ ٔلهزى :حغٍ األيش انزي ركهًذ ثّ أٌ ٌعًم
 36فأخزد سؤٔط أعجبطكى سجبال حكًبء ٔيعشٔفٍٍٔ ،جعهزٓى سؤٔعب عهٍكى ،سؤعبء أنٕف،
ٔسؤعبء يئبدٔ ،سؤعبء خًبعٍٍٔ ،سؤعبء عششادٔ ،عشفبء ألعجبطكى

ُْٔب ٌكهًٓى ثصٍغخ انًجبشش ايب عٍ انشؤعبء ٔانحكًبء فٍزكهى عُٓى ثصٍغخ انغبئت الَٓى يبرٕا
ثبنفعم
ٔيٍ ْزا َزبكذ اٌ يٕعً كبٌ دلٍك جذا فٕٓ ٌكهى يٍ كبَٕا شٕٓد عٍبٌ ثصٍغخ انحبضش ٌٔزكهى عٍ
يٍ يبرٕا ثصٍغخ انغبئت

ٔاٌضب يٍ انذلٍك جذا يٍ يٕعً اَّ لبل
عفش انزثٍُخ 1
 31انشة ئنٓكى لذ كثشكى ْٕٔ .را أَزى انٍٕو كُجٕو انغًبء فً انكثشح
 33انشة ئنّ آثبئكى ٌضٌذ عهٍكى يثهكى أنف يشحٌٔ ،جبسككى كًب كهًكى

ُْٔب ٌُبدٌٓى ثهمت انشة انٓٓى انزي اكثشْى الَٓى كبَٕا صغبس انغٍ ٔانشة انٓٓى ثبنفعم حبفظ
عهٍٓى ٔاكثشْى
ايب عٍ انزٌٍ يبرٕا فٍمٕل نٓى انشة انّ اثبؤكى الٌ اثبئٓى لذ يبرٕا ثبنفعم

ٔاخٍشا انًعًُ انشٔحً
يٍ رفغٍش اثَٕب ربدسط ٌعمٕة
"كفبكى لعٕد فً ْزا انججم" []2
ٌمذ سبك فٌُبٍم اٌششٌعتَ ،سعاٌم فً وً طشٌك اٌبشٌتَ ،لادٌم بىفسً وٍاسًا ٌٍَالًَ ،اَن
ٌصذس أمشًا باٌخحشن ٌالسخعذاد ٌٍذخُي إٌى أسض اٌمُعذ .إوً ٌُطاٌبىا اهلل أن وخحشن فً اٌُلج

اٌمىاسب ،فٍُ ٌعشف مخى ٌجب أن وسخشٌح َمخى ٌٍزمىا أن وخحشن .إوً ٌذعُوا ٌٍخشَج ٌىً وىطٍك
وحُ جباي األبذٌت ،فىجذ ٌىا مُضعًا فً أحضاوً.
ٌمذ عاش إسشائًٍ لشابت  61عامًا فً حًٍ َسط اٌبشٌتٌ ،ىه عٍت اٌخأخٍش ٌُ اإلوسان اٌمخباطئ
َاٌعاصً غٍش اٌمسخعذ ٌٍذخُي ،أما مه جاوب اهلل فٍُ مه اٌبذاٌت ٌىاد ٌمسه بأٌذٌىا ٌَسحبىا ٌىىطٍك
معً وحُ أسض اٌمُعذ ،إر ٌحثىا لائالً" :كفبكى لعٕد فً ْزا انججم؛ رحّٕنٕا ٔاسرحهٕا ...ادخهٕا
ٔرًهكٕا األسض" [ .]9 ،7أوً ٌُد أن ٌسشع بىا فٍحمٍىا واالبه فً حضه أبًٍ ٌٍىطٍك بىا (،)63 :3
ٌىً ومٍه ( ،13 :3سؤ .(6

ٔيٍ رفغٍش اثَٕب اَطٍَٕٕط فكشي
آٌت -:3انشة انُٓب كهًُب فً حٕسٌت لبئال كفبكى لعٕد فً ْزا انججم.
لضى اٌشعب فً حُسٌب حُاٌى سىتَ .وان اٌشعب خالي ٌزي اٌمذة فيً حيذسٌب سَحيى ع يٍم َسأَا
ٌىان إعالواث سَحٍت َحسٍمُا اٌششٌعت .ثم وجذ اهلل ٌميُي ٌٍيم كفابكى لعإد فاً ْازا انججام = ٌيزا ٌيُ
إشخٍاق اهلل اٌزي ٌمسه بأٌذٌىا ٌٍُذخٍىا مجذي فٍُ ال ٌىخفى بُجُدوا عٍى األسض حخيى ٌيُ وىيا فيً جبيً
حُسٌبَ .حخى ٌُ سمح اهلل بفخشة ضٍك  61سىت فٍُ اٌزي ٌعٍم مخى ٌضعىا فً اٌضٍك َمخى ٌُخشجىا
مىً بً ٌُ ٌصحبىا ٌَمُدوا ٌَُ اٌزي ٌُخطط ٌَُذبش ٌَُ اٌزي ٌذعُ حخى وصً إٌى وىعان اٌسماٌَت.

ٔانًجذ هلل دائًب

