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 اموسٔحٔج "امتَجج" خختبر امنذثا ،اإلٔوبى تبموسٔح

 :46 -44:  13وخّ 

44 «ًُ ًُ ِئْيَسبْى َفَؤْخَفب ََُجَد ّّ ِفٓ َحْقل،  َُاِح َلْيّزا ُوْخف ٌُ َوَنُلُُح امسََّوب ِّٔضب ُْٔشِت َُاْشَخَرِ . َأ  ٌُ ََُتبَع ُللَّ َوب َلبَى َم ٌِ َوَضّ  َُِوِى َفَرِح

 . ذِمَك اْمَحْقَل

45 ِْ َُاِح ِئْيَسبًيب َخبِجّرا َْٔطُنُة ِٕمَئ َحَسَيًج، َأ ٌُ َوَنُلُُح امسََّوب  ّضب ُْٔشِت

ٍَب 46 َُاْشَخَرا  ٌُ ََُتبَع ُللَّ َوب َلبَى َم َُاِحَدًث َلِثَٔرَث امثََّوِى، َوَضّ  ََُجَد ُمْإُمَإًث   .َفَنوَّب 

َّ ،ؿأٌٖث فٕ تهيلثهد تهقثحلد . تهيقٖعٕحرِثش ٔ أقثف تالٍ ،يقؿخ تهؿج تهفثةلد ّتهيرؽفلد أ

قؿّؿ ٌَٖنف حلنل ؼثم يضؽٍ تهؾترٕ، حقحج تاليرٖثـ تهؾٔ ٖعللَ فَٖ، ً اتنوَ، متهقؿّؿ  َّٙ ،روؾؾريرٌ ّٔٔتهلل ف

َّ ،، ُّّ يقؿّؿ أٖوًثحٌَ تهعحٖجتلؼم  ٔفتحرِثش جضوٓ ذّٔ أٔ لٕء ٖينً أً يٌٌ ٍوٓ ٍ تهقٖؽ تهلؽٖؿ، تهلثؽؿ ٙ

.  قؿّؿٍأقحثج  َٖىل

َّ ،تهيقٖعٖدحِضد قثف تلإُٔ ،خ تهللٖؿًت، يقؿَّّأغ ٌٍؽيث ٖؽٍّ  "أٔ تهلل" فِّ ،يً ؼالهِث ٍوٌٖثؿعيرَ رٌقنج  ٙ

تهلل ، حل ٍوٓ تهَنف ريثيًث، هؽَٖهٖقؽ فؿتغًث  همال ٖفَل ؾهَٖٖك فٕ لؿند يََ،  -تيؿأخ ّنثً أ ؿضاًل -يثلؼنًث 

.  ٖؽ يٌعَ إٖثٍٖؿٖؽٍّ تٌٛقثً، هٖرلثؿم يََ حغيؿ ّفٖه تهعج تهؾٔ 

َّ ،كوٌثٌٍؽيث  ،تهقثحلد رٌثؼريٌث يلثلٍ تهنويثذ ُؾج ،ٖغؽق ٍوٌٖث يً فٖه يلء فؿعَلقَٓ ٔإََّ  ٍ ال ٖينً هويؿء حأ

. "ّروؾؾ حثهؿج ":ُّّ، ىثٍد ّنٖرَ ،أّاًلإٖفثؤٍ  ٍٍوٕ ،ّضّؽ لؿىحقحج تهالٌِثةٕ فٕ تهؿج،  أً ٖيروم ؾهم تهفؿط

. (4: 37يـ ) 

هؾهم فٕ تهؿج، ٌِث أنسؿ ييث ٖضؽّ ،تالٌرلثىجأّ تالقرضيثى أّ عرٓ  نرٌثـ تٙيّتلحثحِضرِى  ًٖضؽّ ،ًٖتهنسٖؿ َّأإال 

َّ، رٌَنٖج فٕ ؿعىُؤالء هٖف ل ٖٛيثً ٖعرثضًّ حلؽخ إهٓ تهَّؽخ يً ضؽٖؽ لُى ّتهىؿٖق،  ووّتححقثىد ُى ٙ

. ٖعٖد تهرٕ قرنًّ يّوًّ يلثهٌث هِؾت تهّٖى، تٙيؿ تهؾٔ قٖلّؽُى حثهرثهٕ إهٓ تؼرحثؿ يرَد تهعٖثخ تهيفتهيقٖظج
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آيً حثهيقٖظ  "هٌَلّل ال ٖنفٌٖث أً فأٖيثً حثهيقٖظ، تٛإٖنثل تٌٛقثً إهٓ  ،ُّتهٌِثةٕ  تً ُؽفٌثمإً  :"تهحَه ٖرقثءل ،ؿحيث

؟  " Christian Hedonism"هؾخ تهيقٖعٖدحِضد أّ تلتل" هٓ ُؾت تهينىوظ تهضؽٖؽإ ،إؾًرٌث يث عثش" فرؼوم

فٕ تهّكذ تهؾٔ  ،فلى ٌَٖك فٕ يضريٌ هَ نحغد يقٖعٖد قىعٖدٌٌث إ، تهرثهٌٍَٕ إضثحرٕ ، ّىؿعَ ُؾت قؤتل ضٖؽ ،ّتكٌلفٕ ت

َّجتهرثةًِٖ تهيَرلؽًٖ تهوثةًَٖ تهٌثف آالف ٌضؽ فَٖ  حؿرٕ ّيلثُؽترٕ هوَؽٖؽ يً الل غيً غلؼنًٖث ّهنٌٕ  ،ُى ٖؤيًٌّ حثهيقٖظأ

َّالعيذ ج ،تالقيًٖٖ ًٔغٖؿ تهيؤيًٌٖ ّتهيقٖعٕ .  ُىٔلإحثهٌقحد  ،تهَيٌَٓ ال " آيً حثهؿج فرؼوم" يلّهد أ

َّ ،لؿٍٖدنؾهم يً َٖٖلًّ فٕ ٍالكثذ ضٌقٖد غٖؿ ، حأَِّى ٖؤيًٌّهم  ٍؤًٌّكؽ  ،حَه تهقنثؿْ فٕ تٙـكدف ُى كؽ ٖؤنؽًّ حأ

ٍالكد علٖلٖد يٌ فٕ يعثّهد هوؽؼّل  ّهى رنً هؽِٖى أٔ لؿند يٌ يؤيًٌٖ، أّ عرٓحِى تهَيؿ كؽ ٌضؽ أٌثقًث رلؽى ّؤيًٌّ، ى

. ٌعً ٌؤيً حثهؿج ،هم أٖوًث ٖلّهًّّ ،تهلل

ؿّط تليعحد تهَثهى ّتهغثؿكد فٕ جحَه تهنٌثةف تهيٌغيقد فٕ نفّف تهعثوؿًٖ فٕ  ًٖضثهف ىيً رضؽٍنل ّ

َّ ًّٖنؿكؽ ، تهؽٌّٖٖد . ًّيؤيً ىٍٍوٓ أ

ٍّؽ ٍوٓ ؿؽ يذتيضؿؽ ف ذهفأٌث  ،تهنٌٖقدفٕ ّيَويًث  ،يدحنفرٕ ّتٍيًث هونلّ ،ٔخ تهييٌّعد ليقةّهٕتلأيثى ، همهؾ

 ،تهعٖدتهنرثج تهيلؽف  خ يً نويثذنوى نليث رٌََٖ لعق حّوّط ّيَوً هل حل ،ٖٗثذ تهنرثحٖد تهسيٌٖدتؿ تنؿذ

. هيقٖظتهيثقد إهٓ تؿ حعثضرَ ّلٌٍوٓ تلحىؿٖلد رلّؽ تهلثؿا ّرقثٍؽٍ 

ّضَوَ ؿخ، جّّوََ رعذ ٍؽقد يم -تهضؽ يأؼؾٖؤؼؾ إهٓ تًٗ هى  -رَوٖى نرثحٕ أقثقٕلّؾهم يً ؼالل أؼؾٔ 

. تهويثةؿحَه رقرٖلي ّررحنذ حقححَ ّ ،تهلوّجرراليف يََ ً أضًٖث تؿيًٌٖث ّكؽؿ تٛينثً، يذ ًتّسثكجّتوعًث 

َّ ،كّلأٍّوٓ ُؾت  ٖيٍٚ تهقؿّؿ ّتهعحّؿ،  ًتيقٖعٕ "نحظٖقًّ تهيقٖظ، قٕتهؿج ج ،ٖؤيً لؼم يثعًٖ ٍ حأ

نًّ هً ٍٔوٓ ُؾٍ تهعثل، ٖؿ مرعّل هٕٔ، ّخهٓ تؼرحثؿ تهّالؽخ تهضؽٖؽًإً هى ٖعنل هنً  ،"حثهؿج ًتهؾؾيذفٖيقٕ 

.  تهّعٕ تهيلؽفؽٍى يقرًٌَٖث جّرأنٖؽٍ نلفَ أؿٖؽ  ُّ تهعق تهؾٔيونّذ تهقيّتذ، ُؾت  ؿؤٖدكثؽؿًت ٍوٓ 
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وخنُقٔى تُاسطج اهلل 

علثةق يريٌَد فٕ ؼيف  خٌيؿإهٓ إهلثء يثً تهيقٖعٕ، ٌعرثش ٔتٛتٌٛقثً ّكحّهَ ؿنـ ٍوٓ أيؿ تٍرٌثق ًكحل أً 

. ٍأُيٖذإهٓ تهيقٖعٖد ُؾت تهرعّل ٍىٕ ٍيٖيد ُذ

يرٌثً ُثةل تٌعً ٌؽًٖ هَ ج تهؾ، تهلل ٌث يؼوّكًٖ يً كحل ًأ ،حلؿ ٍُٕوٌٖث كحّهِث ّيّتضِرِث متهرٕ  ْتّٙلتهعلٖلد 

ُّ ، يً ٌعٍّ فٕ ؽّتؼوٌثؽ تيرٌثً ّّش هٍٓيى يؤلؿ ًأّ ،نل يث هؽٌٖثٍوٓ أٖوًث ، ّتٙيؿ ُؾتٍوٓ  ٌثجّيً نل كل

. تهنحٖؿ عقثًتٛ همؾنثعج ُؽِٖث لً ،كوّحٌث ُثفٖهؾؼؿ جذيً يلثٍؿ ٍ جٍحؿ ٖينً أً ًيث 

َّ ً أرضثُوٌث حَؽ هنٌَّ يث، لؼم ٍوٓ  رولثةًٖثتهوّى هلٕ ًُ ،فٕ نسٖؿ يً تّٙكثذ ّضّؽ تاليرٌثً فٕ كوّحٌث، ٖضَوٌث إ

ََّٖ ٍلّكؽ عنيٌث  حَفّٖدرؿتٌث  ،قثًٌثٍيوٌث يََ إط  ٌثأيِؿيً ، ٌعً ًٍ تيرٌثٌَ هٌثَٖحؿ هى  ٍَّّٙؾهم ، ٍ يؾٌجحأ

ٍيٖى، هيثؾت؟ تلهىف نل تلهَ 

َّ كثةاًل مَّحأ ،ٌذ رَوىأ حنؿتعد أٌث ألَؿ حؾهم، ٌٕٙ ّأٌث نغٖؿ ُنفَذ يؿخ، ٌٍؽيث هى أكل  ":إً ؿؽؽذ ٍو

َّ ."ؽً تٙيؿ ٖيؿ ححقثىد ُنؾتأ الٍوٕ أً ، هؾهم "لنؿًت" ٙعؽُى يلًٌَث ٖنًّ هً  ،ُؾتضّتحم  أٌذ رَوى نؽٖلٕ، حأ

عيل فٕ ٔفِؾت  ،علّق تٗؼؿًٖ ّيلثٍؿُى ًتهؾًٖ ال ٖؿتٍّأّهةم رَضوٌث فٕ إؽتٌد  هٌٌّٙث ّحنؿتعد،  .هٌقحد هٕحث

َّ .  "ُيؽتًٌّأٖوًث تهضثعؽًّ  "ٌعً ىٖثرَ لِثؽخ ٖٛيثٌٌث حأ

َّ  ،ٍوٓ نّؿخ تهلل ُؾت تهلنل، ُّ نٌٌّث يؼوّكًٖأؼؾ ٔهؾٔ ضَل ؿؽ فَل كوّحٌث ت ،تهقحج تهعلٖلّٕ ُعنيم إ

 ٍحؿ ًٍُٔتحٌٕ يً تهغؿق، كٖثيم حئٌلثؾ رضثُورم حَؽ فٖيث هّ  ،حإٌٔ يؾٌج -يساًل -ٌعّٔيً ّيلثٍؿم تهرولثةٖد 

. نّذ تهلل فٖم

 ّتً ٌٙم، ٍوٓ نّؿخ تهللنٌّم يؼوّق تُؿ يً ييييِؿ ُّ يعثقحرم ه٘ؼؿًٖ ٍوٓ ٌنؿتٌِى تهضيٖل،  ،ّحثهرثهٕ

َّج ؽتؼومفٕ  . يً نل تهلوجٍيٖى ّيرٌثً ٍيٖى ّتج يؽًٖ هَ أٖوًث مأ

َّ، إً تٍرلؽٌث جتهؿٖثء ّتهٌفثقفٕ كيد نًّ ًٌعً ٌؼؽً أٌفقٌث، ّ، علٖلدفٕ تل  ٍوٓ يث  -أكل تهلل ٖرّكٌ يٌث رلؽٖؿًت أ

َّ ) .ٗؼؿًٖؾهم تهؾٔ تٍرؽٌث ٍوٓ رلؽٖيَ ل يً -يٌعٌث إٖثٍ . 1: 107يـ  (ً إهٓ تٙحؽ ؿعيرَٙ ،ٍ نثهظتعيؽّت تهؿج ٙ
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رلؽٖى تاليرٌثً جيِريًث إٌقثًٌث  ٔكثؽؿخ ٍوٓ ضَلنثفٖد ّتلتل سل تٙؼالكٖدتهُىعيل أ تأً ":نٌذ كثؽؿًت حقِّهد ٍوٓ تهلّلإً ، همهؾ 

هؼثهلَ ُّ تٗؼؿ، تهيؼوّق يؽًٖ : تهلثةلٍّوٓ كوحم ُؿج يً علٖلد كثًٌّ تهلل تهينرّج تلً ٍَ ىرينً ىهً ذ ٔ،ضٖؿتًل تهالـى

    .ٍَهنالعَ ى ،حيلثٍؿ تاليرٌثً

 

 يبئحتستة خطٓ ، أوبه اهلل،امشعُر تضآمخيب

أٌٌث هى ٌلَؿ، ّال ٌلَؿ تًٗ، ّهً  :ُّٕأٖوًث يّتضِرِث ٍوٓ تٌٛقثً  ،علٖلد ٍيٖيد سثٌٖد ٖلّؽٌث إهٓنل يث قحق 

. حنفرَ ؼثهلٌث ،هؽتةى هلل تهؾٔ ٌؽًٖ هَ حٌَلَؿ غؽًت حَيق ّلؽخ تاليرٌثً ت

ًُ، ًّٙهٖؼحؿٌث حأٌٌث يؾٌج ،فٕ تهعلٖلد، ال ٌعرثش عرٓ إهٓ تهنرثج تهيلؽف، نيث أٌٌث  ؿفًًّ فٕ أٍيثكٌث ؽؿم ُؾتٌٌث 

.  يث ٌىوحَ ٌعً يً ضٖؿتٌٌث ،حأٌٌث هى ٌَى تهلل

َّج ؽؿمً َّرعنى ٍوٓ تهص ،يلثٍؿ تهؽٌٌّٖد تهرٕ ٌويؿُث فٕ كوّحٌث أ َّنؾهم، إال أٌٌث ٌَوى ً، حُّى يؾًتعؽًٖ حأ ت ى حأ

َّفٕ ىٖثرَ، عيل ٔ لثٍؿٌويؿٍ يً ى . ً هضعّؽٌث تهيؾُل رضثَُّحأٌٌث يؾٌج ،ٖعنى ٍوًٌٖثأٖوًث  تهلل لِثؽخ عٖد حأ

 "(:21-18: 1ؿّ ) يِؿُث ّٖضَوِث نؿٖعدنلفِث ّٔأىفأٌث ُؾٍ تهلِثؽخ فٕ كوّحٌث؛ فثهّعٕ تهيلؽف ٌٔعً ّإً ّ

تهلل  َّإؾ يَؿفد تهلل يثُؿخ فِٖى ٙ. غوج تهلل يَوً يً تهقيثء ٍوٓ ضيٌٖ فضّؿ تهٌثف ّإسيِى تهؾًٖ ٖعضـًّ تهعق حثٛسى َّٙ

َّ...... ...أيِؿُث هِى . "يوى كوحِى تهغحٕأّ ٖلنؿٍّ نئهَ حل عيلّت فٕ أفنثؿُى ّأُى هيث ٍؿفّت تهلل هى ٖيضؽٍّ ٙ

ى آٖد ّتعؽخ يً آٖثذ تهّعٕ تقرؼؽالإٌقثً أيثى تهلل هَٖىٕ عقثحًث ًٍ عٖثرَ، هً ٖعرثش تهلل  عٌٖيث ٖلف نلأََّ  ،حنويثذ أؼؿْ

َّسلل يِؿ هوٌثف ُٔنٕ  ،تهيلؽف :  سالز أقةودّضَ إهِٖى ٍ ححقثىد قٕؾٌّحِى تهرٕ رؽٌِٖى، ٙ

َّهم، نثف لنل أهى ٖنً ّتوعًث ج( 1 َّحنفرم ؼوٖلرٕ نًحأََّ ُّ ُحد يٌٕ، ّيث ريونَ نل  أ رفَل ّ ،رٌففهرعٖث ّذ ذ يَريؽًت ٍو

نل لٕء؟  

كوحم تهغٖي ّتٛؽتٌد، عًٖ ٖلثحل أعؽُى، يَؿّفم يََ حال يحثالخ؟   يٚٔ أال( 2
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رِى، تجتشإْ ّحٌثء ٍل ...... تهوىف ّتهيَؿّف تهؾٔ فَورَ يَم؟يٌ  ْقثّٖذفؿط  ،ُل تيرٚذ عٖثرم حفؿط تاليرٌثً رضثُٕ( 3

! قرغوق تهلوٖد

 

  غضة اهلل امُقُع خحح

َّ، تٙؼؿْ ٍوٌٖث يّتضِرِث ُٕتهرٕ  ،أيث تهعلٖلد تهسثهسد تهَيٖيد َّ يلثٍؿ ّؾهم ٙ ،غوج تهلل قٖعل ٍوٌٖث حقحج ضعّؽٌث أ

وّء  تهنًّ نوَ يً ضؽٖؽ، فٕ، هقٌث ٌعً فعقج، حل ٌثعقثحثذيؿتضَد تٛؽتٌد تهرٕ ٌيرونِث يً ٌعّ تٗؼؿًٖ، رعرثش يٌث إهٓ 

. تذ تهرٕ ٌَٖلِثٙؼالكٕتج تٙيّؿ تهيرَولد

 ؟نى حثهعؿٔ تهللفٕ تهِّتء، ّقِّهد ّٖرىثٖؿ  يً كحل تٗؼؿًٖ، أً ٖؼرفٕ ُنؾت حِؽّءال ٌقيظ هوضعّؽ تهؾٔ ٌّتضَِ فنيث أٌٌث 

َّ .  ٍيى يضؽًٍعرى ٍوَٖ أً ُٔ ،حؿ تهلل إ

كٖيد أنحؿ يً  تؾ ٌقثً،تٌَٛرحؿ  تنًإً ، فيساًل ،تهَؽتهد رىحٖقٌعثّل حضعّؽٌث، يً كٖيد يضؽ تهلل، فَٖ ٌلول ففٕ تهّكذ تهؾٔ 

حقحج تهرلِٖؿ ّإقثءخ  هٚقف يٌ أََّ فٕ تهّتكٌ هى ّال ٖؽتً أعؽ -إً نٌذ رقرعق تهقضً إً أقأذ إهٓ قيَد أعؽُىتهعّٖتً، ّ

َّ، يً تٌٛقثًّأٍيى هَ كٖيد أقيٓ تهؾٔ ، تهلل أٖوًثنؾهم  -تٗؼؿًٖ قيَد تذ يرٌٍّد تالفرؿتء ٍوٓ لؼنَ يً ؼالل ٍالى إ

َّ  ،ٍوٌٖث عنيًث حثهِالم تٙحؽّٔضج ٔ ،ضعّؽٌثٖيِؿُث  .       23: 6ؿّ (  أحؽٔ )أضؿخ تهؼىٖد يّذٙ

  

 احخول امغضة ئبتج عيب  ْموسٔح امذا

َّؾهم ، ّهلٌثتغ أً ٌؽؿم حأٌٌث ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد ،أنسؿ ؼحؿ يؼٖف فٕ تهَثهى حأقؿٍأال ٖؼٖفم أٌٌث ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد تهلل؟ إََّ  ٍٙ 

. ضثى غوحَ ٍوٓ ؼىٖد ضعّؽٌث هـيَ أً ٖنجَّفثٍرحثؿتذ يضؽٍ ُذ ،ٍّوٓ ُؾت ،كؽّف ٍّثؽل

حَ، رَويِث يً تهىحَٖد تهيعٖىد ٍؿفِث حلنل فىؿٔ، أّ ًٔ ٔأٔ إٌقثً ٙأحؽًت ٖينً ال  ، علٖلدّضؽ علٖلد ٍيٖيد ؿتحَدذهنً، 

َّ، ٍٔؿّال يً نّذ وى كوج  ٔ، ٌٍّثٍوً يً ؼالل ٍيثذ نٌثةفُذفِٕ  ُؾت يث ٖعؽز حثهفَل،ُث، ّؿ جؼَجًًُ أحؽ  علٖلد الُث ٙ

. ٔتهيؿقل ٌثؿقثهد ٍيل
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َّٔ ُث تهلل ؾترَ، ٍّحثهرعؽٖؽ، تٙؼحثؿ تهقثؿخ تهرٕ أكّؿ إَِّث تهرٕ ّوَرِث  ، ٖينٌَ يً ؼالهَ، إٖفثء ؽٌٌّٖثٍ ّضؽ عاًل يً ىؿفَأ

.  نوَفال ٖؽتً  ،ٖقرعلِث ًٔ تهؽٌٌّٖد تهذى ٔى تهضٌف تهحلؿؿَطُٔحِؾت فّ ،يىثهٖج حؿٍٍوٌٖث 

؟  ٍ تهللفيث تهؾٔ فَل

. حغه تهٌيؿ ًٍ أٔ تقرعلثق فٌٖث، هٖريى ؼالنٌثّوَِث نوِث، ٍوٓ ؾترَ، ُؾٍ تهؽٌٌّٖد هلؽ ّوٌ 

.  ؽًّ أً ٖأرٕ ُؾت ٍوٓ عقثج حؿٍهنً، يً غوحَ،  رٌلؾٌثيِؿ يعحرَ هٌث، ّنٕ ُذُؾٍ تهىؿٖلد  ،هلؽ ٌٍٖذ عنيد تهلل

ٍوٌذ عنيد تهلل؟ قُذت ؟ نٖفرَؿفًّ نٖفُل 

ٌّّٖثًٌٖٖ فحثهيقٖظ كّخ تهلل ّعنيد  يث هويؽًٍّٖ ِّٖؽًتأّ. هوِّٖؽ ٍسؿخ ّهوٌّٖثًٌٖٖ ضِثهد ،ّهنٌٌث ٌعً ٌنؿـ حثهيقٖظ ينوّحًث "

  24، 23: 1نّ  1 ."تهلل

 

ُٔلت رؼوِّمٖينً هيعحد تهلل أً  ،ُّ عنيد تهلل ّحَ ،ٖقًّ تهيقٖظ تحً تهلل ينوّحًث . يِؿ حؿ تهللؼىثخ يً غوج تهلل، ُّؾت 

  

يِثؿ حؿٍ فٕ تهـيثً ٛ ،يِثل تهللإضل تهنفظ ًٍ تهؼىثٖث تهقثهفد جأيِثؿ حؿٍ يً ٛ ،ٖيثً حؽيَيَ تهلل نفثؿخ حثٛتهؾٔ كؽَّ "

 26، 25: 3ؿّ ." ّٖحؿؿ يً ُّ يً تٖٛيثً حٖقًّ تهعثوؿ هٖنًّ حثؿًت

 

ُٔتهؼىثخ تهضثعؽًٖ ل ،نٖف ٖحؿا تهيقٖظ ٍرحثؿتذ يضؽٍ؟  تيِؿ حؿٍ ّيضؽٍ، ّيٌ ؾهم 

َّ ":تٛضثحد  21: 5نّ  2 "ٍ ضَل تهؾٔ هى َٖؿف ؼىٖد، ؼىٖد ٙضوٌث هٌنٖؿ ٌعً حؿ تهلل فَٖٙ

 3: 8ؿّ  ."ؽتً تهؼىٖد فٕ تهضقؽ ،فثهلل إؾ أؿقل تحٌَ فٕ لحَ ضقؽ تهؼىٖد ّٙضل تهؼىٖد "

 24: 2حى  1 "تهؾٔ عيل ُّ ٌفقَ ؼىثٖثٌث فٕ ضقؽٍ ٍوٓ تهؼلحد" 

 18: 3حى 1"هنٕ ٖلؿحٌث إهٓ تهلل ،ضل تٙسيدأتهحثؿ يً  ،ضل تهؼىثٖثأى يؿخ ّتعؽخ يً رألَّ ،تهيقٖظ أٖوًث َّإف" 

َّ ،َّأأٔ  حِؾت ّكٌَث رعذ ؽٌٌّٖد يً ؼولٌث، ُّّ يورـى كؽ أٌٌث جأً ٌَؿف ُّ  ،ٖينً أً ٖؿٍحٌث فٕ ُؾٍ تهعٖثخأنسؿ ؼحؿ  يٌ أ

َّ، ّٙضل يضؽٍ ،حؿٍحقحج  ؿ ؼحؿ يفؿط فٕ تهَثهى جأمٌيوم ؾهم، ؿغى ٌث ًأإال  ،ضثى غوحَ ٍ قٖنج ٍوٓ ؼىٖد ضعّؽٌثأ
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َّؼحؿ ٖلّل هٌث جحأقؿٍ، ُّّ حلثؿخ تٌٛضٖل،  ، ّيً سى أيِؿ حؿٍ رضثٍ (13: 3غل ) عنى ٍوٓ تحٌَ ٍّوًث ٌٍث ٌعً ،تهلل أ

.  يٌِى م تهؼىثخ تهؾًٖ أٌث ّأٌذؼلَّفٕ تهّكذ ٌفقَ، يضؽٍ، ّ

 

لٓ أخنص؟   ،وب امذْ أفعنٌ

َّ ،تهللّؽٌٌّٖد يً غوج  يً قٖؼومهٖف تهضيٌٖ  ،هٖف نل تهؼىثخ . ضل تهضيٌٖأتهيقٖظ يثذ يً  هيضؿؽ أ

ٌلىرٕ ُؾت يث قرؼحؿٌث حَ ّريِؿٍ  ،ؼومنٕ ً ٍفٕ جًًّ أٖضج ٌُثم لؿى، : ٍوٌٖث قيثٍِثُّؾٍ ُٕ تهعلٖلد تهؼثيقد تهرٕ  

.   ، ُّؾت ُّ تهضـء تهيِى يً ُؾت تهلؿىًتعلٖلٕ ًتيقٖعٕ ًتلؼمهرنحظ  متٙؼٖؿخ تهرٕ قرلّؽ

نٕ أؼوم؟  ٍفَلتهؾٔ ٍوٕ  يث

ؽٌٍّث ٌحعز، ّهّ هؽكٖلد، ًٍ تهىؿق تهيؼروفد تهرٕ أضثج تهؿج حِث  ، هؾهم،أً ٖقأهَ -أٔ إٌقثً -ٌقثًتٍٛوٓ  أُى قؤتل ،ُؾت

. فٕ نويرَ ًٍ ُؾت تهقؤتل

". يً حثهؿج ٖقًّ تهيقٖظ فرؼومآ :فلثال ":ُٕ 31: 16ٍيثل فٕ قفؿ تٙتهرٕ ٌضؽُث تٛضثحد أّاًل، 

ًََُّّٕ  12: 1فٕ ّٖعٌث ٌضؽُث سى تٛضثحد تٙؼؿْ  فأٍىثُى  ،ّأيث نل تهؾًٖ كحوٍّ" أً ٌلحل تهيقٖظهٌث يً حؽ  الٍ رؤنؽ ٍوٓ أ

".  أً ٖنٖؿّت أّالؽ تهلل قوىثًٌث

". رّحّت ّتؿضَّت هريعٓ ؼىثٖثنى  ."ًٍ تهؼىٖد ّتلأٔ رعّ" رّحّت "فٕ نويد ُّٕ 19: 3سى تٛضثحد تهرٕ فٕ أً 

. حؽٔأنثؿ هضيٌٖ تهؾًٖ ٖىٌََّٖ قحج ؼالم " تهىثٍد هويقٖظُّٕ ررعؽز ًٍ  9: 5 ٍحؿتًٌٖٖسى تٛضثحد تهرٕ فٕ 

هـّى تهَّؽخ نثٙىفثل، "  3: 18فٕ يرٓ تلرؿى ٍوٓ قحٖل تهيسثل، ف ،ُؾت تهقؤتل حىؿق يرٌٍّد ًأضثج ً ،تهيقٖظ ٌفقَّ

´ فوً رؽؼوّت يونّذ تهقيثّتذ ،تهعق أكّل هنى إً هى رؿضَّت ّرنٖؿّت يسل تّٙالؽ :كثلف" هؼالملؿى كم

 

. ء يً أضل تهيقٖظًٍٔ نل ك ٔلؿى إٌنثؿ تهؾتذ ّتهؿغحد فٕ تهرؼلٌؿْ ، 35، 34: 18ّفٕ يؿ  

." هنِثضل تٌٛضٖل فِّ ٖػأضوٕ ّيً أيً أؿتؽ أً ٖؼوم ٌفقَ ِٖونِث ّيً ِٖوم ٌفقَ يً  ًََّإف" 

.  لٕء آؼؿأيؿ أّ أنسؿ يً أٔ ٍ ُّ يعحذٌث هَ، تقرعلثقلؿى  ٍَّوٓ أ ٖقًّؽ أمَّ 37: 10ّفٕ يرٓ 
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: 4رٕ  2، 22: 16نّ  1تٌيؿ ) ".أنسؿ يٌٕ فال ٖقرعلٌٕ أّ تحًٌد أنسؿ يٌٕ فال ٖقرعلٌٕ ّيً أعج تحًٌث ًتّ أىأ يً أعج أحًث "

8  )

فنؾهم نل ّتعؽ يٌنى ال ٖرؿم ضيٌٖ أيّتهَ ال ٖلؽؿ أً ٖنًّ  "يعحد ييرونثرٌثتهَرق يً  ،، لؿى تهؼالم 33ُّ: 14ّفٕ هّ 

"  .هٕ رويٖؾًت

. ٍيّذ تهيقٖظ ّؼالم، ّتهّتضج ٍوٌٖث إٖفثؤُث، نٕ ٌٌثل يفثٍٖل فٕ تهَِؽ تهضؽٖؽتهرٕ ٌضؽُث يً تهلؿّى ٌُثم تهَؽٖؽ 

ٌعحَ أنسؿ يً ٍثةورٌث ّيً ييرونثرٌث أً ىفثل أيثيَ، حؽ أً ٌؤيً حَ، ٌّلحوَ، ٌّرعّل ًٍ تهؼىٖد، ٌّىََٖ، ٌّرّتوٌ نثٙ ال

. ّعٖثرٌث

 . تهىؿٖق إهٓ تهعٖثخ تٙحؽٖد، ُّؾت ّعؽٍ "تهيقٖظرحَٖد " ُْؾت ُّ يًَ

 

شرط ُاحد منخالص 

 َّ م رفؿوَ ٍوَٖ رليث  نلهفَل تٌٛقثً ٖؽفٌ تهؾٔ يث ّ؟ يث تهؾٔ ّٖعؽُى؟ ًت، فيث ُّتهلؿّى يٌنل روم يث ٖضيٌ ٌُثم  ٍإال أ

تهلؿّى؟  

َّجأٍرلؽ    44: 13تهيسل تهحقٖى تهؾٔ ُؾنؿ فٕ يرٓ  فٕ ، ٖينً أً ٌؿتُثتٛضثحد أ

ّضؽٍ إٌقثً فأؼفثٍ ّيً فؿعَ يوٓ ّحثً نل يث نثً هَ ّتلرؿْ ؾهم  ،فٕ علل ًتيؼفٕ نٌـًت ،ٖلحَ يونّذ تهقيثّتذ أٖوًث "

 ."تهعلل

ُّهٌث ٖنف  ،ُؾت تهيسل حفؿط فَل  -ف نٌـًت ضَوَ ٖحٌٖ نل يث ٖيومكهلؽ تنذ ،يونّذ تهقيّتذٌقثً ّيضٖةَ إهٓ تٛل نٖفٖد رع

.  تهنٌـ همٖعنل ٍوٓ ؾ نٕ -ُؾت

تهيٖل تهيلؽف  تّتهّالؽخ تهضؽٖؽخ هِؾ ،ٌٍؽيث ٖنحظ تهيقٖظ نٌـًت هفؿعم تهيلؽف ،يقٖعًٖث علٖلًٖث ، كثؽؿ ٍوٓ أً رنحظأٌذ حثهفَل

.  ريسل تهلثٍؽخ تهيلرؿند هضيٌٖ لؿّى تهؼالم
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ٍ، جٌسق  ، هؾتحِضد ٍثؿيدّكؽ غيؿرٌث  ٌفقٌثٌّضؽ أ ،تهيقٖظ نٌـٌث حظٌّهؽ سثٌٖد، ٌنٖؿ يقٖعًٖٖ علٖلًٖٖ، عٌٖيث ٖمٌعً 

.  فٌٖث ؽتةيدأً رنٖؿ ٍثؽخ  ْيث ٖغوحَ، إل نلًٍ ٌّىََٖ، ٌّرعّل 

عثفـ تهفؿط ً ٌأؼؾ ًّ أؽ ،هَٖك يٌ تهيقٖظحثأؼؾ كؿتؿًت ًً أيً تهيينً " :ختهيقٖعٕهحِضد هَل أعؽُى ٖلّل يَثؿوًث فنؿ ت

. "ّتهحِضد فٕ تالٍرحثؿ

، ؽهٖل فٕ تهّعٕ تهيلؽفأٔ  هؽٖمُل " حقؤتل آؼؿ ،ٍوٓ نثعج تالٍرؿته ُؾت نسٖؿًت، هنٌٕ قأؿؽ همألم فٕ ؾ تأً فٕ تهّتكٌ،

حؽتفٌ آؼؿ غٖؿ تهؿغحد فٕ تهفؿط ّتهحِضد فَٖ؟ تهيقٖظ،  ْإل تأٌثف أرًٍّ 

َّ  :"ٌٕٖضٖجكؽ   . "إؿوثء تهلل، ّهٖف أٌفقٌثُّ  ،ُؽفٌث فٕ تهعٖثخإ

. قؤتاًل آؼؿىؿط ٍوَٖ أف همهؾ

ُٔ إؾً، عقًٌث ؿوٕ تهلل؟ يث تهؾٔ 

َّإّهنً حؽًّ  :"ٖلّل 6: 11ٍج فٕ  َّٖيثً ال ٖينً إؿوثؤٍ ٙ َّ ٍ ٖضج أ ٍ ٖضثـٔ َّأٍ يّضّؽ ّتهؾٔ ٖأرٕ إهٓ تهلل ٖؤيً حأ

  .هيضثـتختٌثيؿًت  ،ٍهى رأذ إهٕ، إً ال ٖينٌم إؿوثء تهلل ."تهؾًٖ ٖىوحٌَّ

" ُث ٌعً كؽ رؿنٌث نل لٕء ّرحٌَثم" تهلؼنٖد ٍوٓ روعٖثرَفٕ عؽٖسَ هحىؿف ٌٍؽيث ؿنـ حىؿف  ،تهؿج ٖقًّ ٍكثلتهؾٔ  يث

. 27: 19يرٓ 

. "مترؼؾٌث كؿتؿًت حىّهًٖث، ّوعٌٖث يً أضلأٌٌث " تهرٕ رروؼم فٕفرؼثؿ هلؽ ؿأْ تهيقٖظ حؾّؿ تال

كوج حىؿف؟  يٚ قرَالء تهؾٔ رَثيل تهيقٖظ يٌ ُؾت تالهؾت 

: ؿؽ ٍوَٖ كثةاًلّ

. ّفٕ تهعٖثخ تٗرٖد، قٖؿز تهعٖثخ تٙحؽٖد ...ةد وَفتنل يً رؿم أٔ لٕء يً أضوٕ، قٖأؼؾ ى

ََّٕإحىؿف، :" حنويثذ أؼؿْ .  ٌٕٙ نٌـ أٍيى يً نل يث رؿنرَ؛ فأٌذ هى رأذ ٍوٓ تٛىالق ،ً هى رأذ إه

. ٌٍَٖى ّتهؽٌثهَ يً ٌثهَ ّٔهيث  ًتنغٖؿًت ييرً ىفاًلّإهٓ تًٗ هى رؿضٌ هرنٖؿ  ،ٖلحَم ّٖنفٖمتً محيث يعحًث ّيرَولًث ل ترـم ال ًََّٙ

ًََّ تهقالى ّتهفؿط يً ّيً يضؿؽ ىفل ؿوٌٖ ٖرغؾْ ٍوٓ تهحؿ  ّأنحؿ ؿزأمؿتغج ؽّيًث فٕ ضَل تٌٛقثً، تل ،ـُّرفثؼؿ ّتلٍ تلإ

.  تهيقٖظ تهنؿيد
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 َّ . نٌـًت هوفؿط تهيلؽف عؽٍّرضؽ فَٖ ّ ،قًَٖث هويضثـتخ ،يقٖظأً رأرٕ إهٓ تل ،لؿى تهؼالم ُّهن

ُٔ ،ٌُثم ؼيف علثةق ٍيٖيد: تهؼالند . كؿ حِثٍوٓ نل إٌقثً أً 

ال أعؽ يٌ تٙقف تهلؽٖؽ،  ":تهسثٌٖدتهعلٖلد  ".ٌؽًٖ، ّحثيرٌثً نحٖؿ، ٍوٓ نل يث أٍىثٌثٌعً تهلل ؼثهلٌث ّهَ ًََّ إ :"تهعلٖلد تّٙهٓ

  ".ٌؽًٖ حَ هوؼثهقحثهؿغحد تهؽتةيد ّتهيٌرييد هالٍرؿتف ّتاليرٌثً حيث  ّأّ تهلّخ، أٖلَؿ حثهَيق،  ،فٌٖث

" .رعذ ؽٌٌّٖد حؿ تهللٌٌث حقحج ؾهم، نؿٌث إ :"تهسثهسدتهعلٖلد 

 ٌث،ّفٕ تهّكذ ؾترَ، ٖريى ؼالم ،يىثهج حؿٍيً ؼالهَ، فٕ ّىؿٖلًث ٔ ،تهللهٌث ٍ حيّذ ٖقًّ تهيقٖظ، أّضؽ ًََّإ "تهؿتحَد تهعلٖلد

" .تهحلؿ ّحً ٌعً

ًََّ يرٓ ٖعؽز ؾهم؟ ّ ،ٌقرفٖؽ يً ُؾت تهؼالم تهَيٖى، ُّ أً ٌرعّل إهٓ تٖٛيثً حثهيقٖظ ٍوٌٖث رريٖيَ نٕتهلؿى تهؾٔ  أؼٖؿًت، إ

.  ٖنحظ تهيقٖظ نٌـًت هوفؿط تهيلؽفٖعؽز ٌٍؽيث 

ُّ أٍيى يضثـتخ ّينثفأخ ٍوٓ نل ّعؽٍ تهيقٖظ هنً، يحٌٖد ٍوٓ ٍّؽ حنٌّـ يرَؽؽخ،  ،نل ؽٍّخ نرثحٖد فٕ تهّعٕ تهيلؽفف

.  روعٖد

 ًََّ  . فؿطهوحِضد ّتلنٌِّث ؽٍّخ رؼىب فٕ ؽٍّخ تهحلثؿخ ؾترِث هى  إ

 ،ّهحًٌث ّت تلرؿّت حال فود ّحال سيً ؼيؿًتىُّرَثهّت تلرؿّت ّنوّت ُِل ،ّت إهٓ تهيٖثٍ ّتهؾٔ هٖف هَ فودىُُِّل ،أِٖث تهَىثك ضيًَٖث

َّىُّأيٖوّت أؾتٌنى ُِّل ،ّنوّت تهىٖج ّهرروؾؾ حثهؽقى أٌفقنى ى هغٖؿ لحٌ تقريَّت هٕ تقريثًٍثهيثؾت رـًٌّ فود هغٖؿ ؼحـ ّرَحم  ّت إه

 3-1: 55أك  .يؿتعى ؽتّؽ تهنثؽكد ،أحؽًٖث كىٌ هنى ٍِؽًتأتقيَّت فرعٖث أٌفقنى ّ

 

 

 

ؽٖـتٖؿٌم نّؽ © 
ٍوٓ أً ال ٖرى رغٖٖؿ تهنٖغد حأٔ لنل ّأً ال ررضثّـ نوفد , رّفؿخٌقيظ هم ٌّلضَم ٍوٓ أقرٌقثغ ّ رّـٌٖ ُؾٍ تهيثؽخ فٕ أٔ ُٖةد ى: خرخٔضبح

.  أٔ أقرسٌثءتذ تهٓ تهيؾنّؿتٍالٍ ٖضج تً ٖرى حيّتفلد ؽٖـتٖـٌم نّؽ.  ٖفول ؿحى تهيوعق تهٓ يّكٌَث, هوٌلؿ ٍوٓ تالٌرؿٌذ.  تالضّؿ رنثهٖف تالقرٌقثغ
 desiringGod.orgتهٌَّتً تالهنرؿٌّٕ , ؽٖـتٖؿٌم نّؽ, تٖحؿضثً ج: حلوى: ٔرجّ خضؤى امعتبرث امخبمٔج عنّ أْ يسخج خُزع

 


