ْم ٚائٛش ْٕ اتٍ يُغ ٙيٍ عثط
يُغ ٙاو اتٍ عجٕب يٍ عثط ٕٓٚرا ؟
عذد 4 ٔ 74 :65اخثاس 55 :5
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انشثٓح

ٍ يََُّسَى كًا ْٕ ٔازد في انعدد 14: 23
ْم يَائِيسُ اتْ ُ
أليُٕزِيِيٍَ انَرِيٍَ فِيَٓا14 .فَأَعْطَى يُٕسَى
طسَدُٔا ا َ
ج ْهعَادَ َٔأَخَرَُْٔا َٔ َ
َٔ 23ذََْةَ تَُُٕ يَاكِيسَ تٍِْ يََُّسَى ِإنَى ِ
عَٓا َٔدَعَاٍَُْ :حَُٕٔزَ يَائِيسَ.
ج ْهعَادَ ِنًَاكِيسَ تٍِْ يَ َُّسَى َفّسَكٍََ فِيَٓأَ14 .ذََْةَ يَائِيسُ اتٍُْ يَ َُّسَى َٔأَخَرَ َيزَازِ َ
ِ
سًِِّ.«.
ح َٔأَخَ َر قََُا َج َٔقُسَاَْا َٔدَعَاَْا َُٕتَحَ تِا ْ
ة َُٕتَ ُ
َٔ13ذََْ َ
أو إَّ اتٍ سجٕب كًا في 4أخثاز 34» 33 :3ثُىَ ذزََٔج حصسٌُٔ تُِدَ ياكيسَ أتي جهعادَ َْٕٔ ،اَتٍُ
ض
سِرِيٍَ سَُحً ،فٕنَدَخ نَّ سَجٕبَٔ33 .سَجٕبُ ٔنَدَ يائيسَٔ .كا َد نَّ ثالزٌ ٔعشسٌَٔ يديُحً في أز ِ
جهعادَ.«.

انشد

انحقٛقّ ال ٕٚجذ ذُاقط فٛائٛش ْٕ يٍ عثط يُغ ٙتانُغة يٍ َاحٛح انضٔجّ ٔيٍ َاحٛح ايّ اٚعا
ٔيٍ عثط ٕٓٚرا يٍ َاحٛح ات ّٛعجٕب اتٍ حصشٌٔ

ٔنراكٛذ رنك أال
يٍ قايٕط انكراب انًقذط
ٚائٛش اتٍ عجٕب

اعى عثش٘ يعُاِ "ُٛٚش":
اتٍ عجٕب ٔحفٛذ حصشٌٔ يٍ عثط ٕٓٚرأ ،صٔجرّ يٍ عشٛشج ياكثش يٍ عثط يُغَٗ ( 4أخثاس
 ٔ 56 :8عذ  ٔ 74 :65ذس ٔ .)47 :6أخز ٚائٛش ،عُذيا احرم انعثشاَ ٌٕٛتقٛادج يٕعٗ انثالد ،إنٗ
ششق ٙاألسدٌ ،كٕسج اسجٕب "انهجاج" تًذَٓا انصالز ٔانعششٌٔٔ ،قغًاً يٍ جهعاد (عجهٌٕ)،
ٔتاشاٌ (حٕساٌ) (ذس ٚ ٔ 47 :6ش  ،)63 :46فانكم عرٌٕ يذُٚحٔ .عًاْا تاشاٌ حّٕٔخ ٚائٛش
(قشٖ ٚائٛش).

ٔاالعذاد ذقٕل
عفش انعذد 65
ٔ 23رْة تُٕ ياكٛش تٍ يُغٗ إنٗ جهعاد ٔأخزْٔا ٔطشدٔا األيٕس ٍٛٚانز ٍٚفٓٛا
 14فأعطٗ يٕعٗ جهعاد نًاكٛش تٍ يُغٗ فغكٍ فٓٛا
ٔ 14رْة ٚائٛش اتٍ يُغٗ ٔأخز يضاسعٓا ٔدعاٍْ :حٕٔز ٚائٛش

ٔ 13رْة َٕتح ٔأخز قُاج ٔقشاْا ٔدعاْا َٕتح تاعًّ

ارا فٕٓ تانفعم َغة ان ٙعثط يُغْٔ ٙزا يؤكذ اٚعا يٍ
عفش ذصُٛح 6
ٔ 42تقٛح جهعاد ٔكم تاشاٌ يًهكح عٕض أعطٛد نُصف عثط يُغٗ .كم كٕسج أسجٕب يع كم
تاشاٌ  ْٙٔ .ذذعٗ أسض انشفائٍٛٛ
ٚ 41ائٛش اتٍ يُغٗ أخز كم كٕسج أسجٕب إنٗ ذخى انجشٕسٔ ٍٛٚانًعكٔ ،ٍٛٛدعاْا عهٗ اعًّ
تاشاٌ حٕٔز ٚائٛش إنٗ ْزا انٕٛو

ٔحر ٙاالٌ انثعط قذ ٚعرقذ اَّ تانفعم يٍ َغم يُغ ٙتانجغذ ٔنكٍ عفش اخثاس االٚاو االٔل ٕٚظح
االيش
عفش أخثاس األٚاو األٔل 5
ٔ 34تعذ دخم حصشٌٔ عهٗ تُد ياكٛش أت ٙجهعاد ٔاذخزْا ْٕٔ ،اتٍ عر ٍٛعُح ،فٕنذخ نّ
عجٕب
ٔ 33عجٕب ٔنذ ٚائٛشٔ ،كاٌ نّ شالز ٔعششٌٔ يذُٚح ف ٙأسض جهعاد

ارا حصشٌٔ اتٍ ٕٓٚرا ذضٔض تُد ياكٛش ٔياكٛش ْٕ اتٍ يُغ ٙفٕنذخ نّ عجٕب انز٘ ْٕ يٍ
ٕٓٚرا يٍ َاحٛح ات ْٕٔ ّٛيٍ يُغ ٙيٍ َاحٛح ايّ ٔعجٕب ٔنذ ٚائٛش انز٘ ذضٔض يٍ عثط يُغٙ
َٔغة كاتٍ نًاكٛش الَّ حفٛذ ياكٛش ٔاٚعا صٔجرّ يٍ َغم ياكٛش

ٔاٚعا ذاكٛذ جغشاف ٙيٍ عفش االخثاس انز٘ ٚخثشَا اَّ يٍ عثط ٕٓٚرا ٔنكُّ ًٚهك ف ٙعثط يُغٙ

يكاٌ عثط ٕٓٚرا ٔيكاٌ عثط يُغٙ

ٔيكاٌ جهعاد

فٕٓ تانفعم يٍ عثط ٕٓٚرا ٔنكُّ َغة ان ٙجذِ يُغ ٙيٍ ايّ ٔايرهك ف ٙعثط يُغ ٙفغفش
االخثاس االٔل ٚؤكذ اَّ يٍ َغم ٕٓٚرا ٔنكُّ ًٚهك ف ٙعثط يُغْٔ ٙزا تانطثع الَّ َغة ان ٙعثط
يُغ ٙكًا أظحد تادنّ

ٔاٚعا يٍ سد انقظ انذكرٕس يُٛظ عثذ انُٕس

قااال انًعرااشضٔ« :زد فييي انعييدد ٔ 14 :23ذثُيييح  41 :2أٌ يييائيس ْييٕ اتييٍ يُّسييىٔ .نكييٍ
4أخثاز  33 :3يقٕل إَّ اتٍ سجٕبْٔ ،را ذُاقط».
ٔنهشد َقٕل :يائيس يٍ سثط يٕٓذا ألَيّ اتيٍ ٔانيدِ سيجٕبٔ ،جيدُِ نٕانيدِ حصيسٌٔٔ .نكيٍ
أُطهييع عهيييّ أَييّ اتييٍ يُّسييى ،جيدِِ أليِييّ فييي سي س انعييدد ٔ 14 :23انرثُيييح  41 :2ألَييّ ٔزز
أيالك ياكيس تٍ يُّسى انر ذثَُاِ ٔيُحّ ييساثاً .فٕٓ اتيٍ يُّسيى ييٍ جٓيح األؤ ،تيانُىس إنيى
انًيسازٔ ،إٌ كاٌ اتٍ سجٕب حقيقح .فال ذُاقط.

ٔانًجذ هلل دائًا

