
 ليلد
 هجوتلا ىلإ اورداغ نيذلا كئلوأ ىلإ

 ربع
 ىربكلا ةنحملاو

 عاطقنا دعب
 ةيقيقحلا ةسينكلا 

 نييحيسملا نم ديدعلا
 قلقلاب رعشت نييقيقحلا
 يف نوناعي نيذلا هذه ءازإ غلابلا
 برلا نا دعب "نشالويبيرت بياك"
 ىلإ اعد دق حيسملا عوسي
  .ءاوهلا يف ةيقيقحلا ةسينكلا

  .عاطقنا عامتجالا اذه ىلإ راشيو

 ،ةيناث ةصرف يف ىرن ال نحنو
 متي نل صالخلا نأ دقتعن اننكلو
 .هتافو ىتح صخشلا ىلع اهضرع
 درجم وه همالا لالخ صالخلا ةصرف
 لوبق ىلع نآلا ةصرفلا هذه رارمتسا
 يف ةينلا .ذقنملا وه عوسي برلا
 لمألا وه حيسملا لمع ريفكتلا
 عابت ،ةيناسنالا تدقف ديحولا

  .عاطقنا دعب وأ لبق امإ ،نيس

 دعب مه نمل ةصاخو ةلاسرلا هذه
 هفده ،(24:21 .تام ) همالا يف عاطقنا
 سدقملا باتكلا نأ ىلع دهشت نأ
 نم ديدعلا نيحلا كلذ ىتح نأ ملعي
 و (Rev. 7:13, 14) ءادهش مهحاورا ظفح
 ىلع يئاهنلا باذعلا نم اوجني نل

 (Rev. 20:15) ةيدبألا رانلا ةريحب

 :نوكرتي نيذلا كئلوأ ىلإ

 باتكلا يف نلعم ريبكلا ثدحلا
 دقتعي يذلا و ( ليجنإلا ) سدقملا
 ةيليجنالا ةسينكلا نم سردي هنأ
 ةئيه نم اهؤارش يقيقحلا مدلا
 ةسينك نم عاطقنا" نأشب حيسملا
 ىلإ ضرألا هذه نم "هللا شيعت
 و نينمؤملا لك ةشيعملا .دجملا
 دق نيذلا( حيسملا يف ىتوملا
 ءاقلإ مت نيذلا ىلتقلا نم تريثأ

 ،ءاوهلا يف برلا عم مهيلع ضبقلا
 :ةيلاتلا بتكلا ىلع اقفو

 يه يتلا برلا ةملك نم مكل لوقن"
 مودق يلع ءاقبلا و ةايحلا ديق
 نأ ىلع .نومئان اهنم عنمي ال دروللا
 ءامسلا نم لزني نأ هسفن برلا
 و ، ةكئالملا سيئر توصب حيصي
 يف تام : هللا نم بمارت نأ عم
 يتلا ىلوالا :عافترالا نأ حيسملا
 لازي ال ،ةايحلا ديق ىلع اولاز ام
 مهعم كارتشالاب مايقلا نيعتي
 يف برلا ةهجاوم ىلإ بحسلا يف
  "برلا عم نوكت نأ لبق كلذ و : ءاوهلا

 (17-4:15 يكينولاست لهأ ط(

 ةسينكلا ، عاطقنا دعب ،نآلا
 نم نينمؤملا عيمج) ةيقيقحلا
 دق حيسملا عوسي برلا عابتأ
 ىوقلا ناطيشلا نم ضرألا نم تذختا
 فصوت ال اهلعل ةعيظفلا و ، ةلماكلا
 و يدوهي ضرألا ناكس هلالخ متيسو

Gentile ) اريثك يناعيس. 

 مكح تحت نآلا حيسملا ايحي نأ
 ىلإ ،هنيعب لاجدلا روعألا حيسملا
 ذقنملا حيسملا ديسلاب فارتعالا
 كالهلا ميحج نم بورهلا مكلعل مكبر
 .ةايح باسح ىلع نوكيس ، يدبألا
 لمحت نمل دعو لازت ال ذاقنالا نكلو

 (24:13 .تام ) ةياهنلا يف

 ميظعلا اهظفح مت نيذلا ءالؤه
 هيف لسغي " Rev. 7:14 يف ةنحملاو
 كب ."لمحلا مد يف اهلعج و ، بايثلا
 مهنوكبو رفكلا هبايث ةخطلم
 ،هيفرتلا ،نييملاع نينطاوم
 يلإ كسفن امامت ةلصفنم .اهريغو
 يف داقتعالا ريهطت سامتلا و ، هللا
 ىلع كفس يذلا حيسملا مد
 نيس نم لزانتلا ىلع بيلصلا

 (3:16 نوج)

 نوكت نأ برلا مسا وعدي صخش يأ"
 (ROM. 10:13) "ةظوفحم

 كب صاخلا سدقملا باتكلا ةسارد
 ردق ربكا ظفحا و ، اقداص نوكي امدنع

 . كنم ذخا لبق نكمم

 نوكي نل ريبكلا باذكلا حيسملا
 لاجرلا ربجي فوس روتاتكدلا ملاعلا
 هل ةدابعلاو ، هتمصب ءادترا ىلع

 . ةروص

 ةدابع ضفر و كرام ضفر
 يأ يف هتروص وأ باذكلا حيسملا
 نمو  .(Rev. 13:15-17) ةفلكت
 نالا اليلق يناعت نأ لضفألا
 رارفلا نم ، حيسملا عم ابيرق
 يناعت و شحولا خوضرلا نم ةاناعملا
 (Rev. 14:11) دبألا ىلإ منهج باذع نم

 ةملك نوكسمي .ةعاجشلا نم نوكي
 ام نا" فاضاو .يدوهي نوكت . هللا
 .تام) "ةداملا ظفح ةياهنلا يلإ لمحت

24:13) 

 ،عاطقنا مغر بوتكم وه بيتكلا اذه
 ةسينكلا اعد دق برلا ناكو
 ىتح امبر .ملاعلا اذه نم ةيقيقحلا
 تنأو خيراتلا وه عاطقنا اذه أرقت نآلا
 حيسملا عوسي هيلا رظنت .رداغت
 ىناع هنا ىلع هل يناعي ةعاجشو ةوق
 سدقملا باتكلا . توملا يلإ ىتح
 نكمي ال ةرتفلا هذه لالخ نأ دهشي
 يفو شحولا ةمالع نود عيب وأ ءارش
 نمل توملاو ةاناعملا نم ريثكلا كلذ
 ةمالعلا ىقلت هنكل .كرام ضفر
 هللا بضغو ، نيعللا تاقوألا عيمج

 .هيلع مزتلت ةيحلا

 

 

 

 

 

 

 

 لاز ام وأ عاطقنا ثدح دق ناك اذإ ام
 ةلاسرلا هذه أرقت امدنع لبقتسملا

 نآلا حيسملا لوبق

 هنا دقتعت نم ، ذقنملا يصخشلا
 مالستسالا .همد كفس و يفوت
 ىتح هل دهشي و ، ءاعدلاو دجب .ايلك
 انحوي أرقا  .(36-21:34 كول) . يتأي

 .3:36 و 3:16

 برلا هنا فرتعي فوس كبر تنأ ام اذإ"
 يف ىرن فوس و ,[ [صلخمك عوسي
 نم هيلإ لزنأ هللا نأ بلق ندمت
 (10:9 نامورلا) "ةظوفحم اي نينوكت
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