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تاطوطخم 7
ةماع ةرظن
.كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD
 FAITHةالصلا 1
ينيطعي هنا 1 FAITHل اركش لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ةفينع ريغ لولحو ةينانأ ريغ يطعي  1 FAITHةيونعملا ةوقلا
عيمجلا ربخأس حورلاو دسجلاو لقعلا عم  1 FAITHناضتحا يطعأس
دض ةسينكلا  1 FAITH 1ةروصلا "  1 GODيمحت  1 FAITH Iنع
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل فئاوطلا

!صخشلل ةيونعملا ةوقلا زيزعتل ةالصلا هذه مدختستو

حبصتو كبلق سمل دق هنأ  1 FAITHصتمت  1 FAITH .كيطعي  1 GODب ناميالا
ريثأتلا  1 FAITHحمس .موي لك موي لك ، 1 FAITHشيعلاو ريكفتلا .كريكفت نم امئاد اءزج
،ةكرابملاو ناميإلاب سانلا .يعواللا وأ ةيعاو تناك ءاوس كب ةصاخلا تاءارجإلا ىلع
.مهبحي 1 GOD

ديكأت ةالصلا

ناميإ  1:لقتنا

!SHEو ةداعس ءاوس دح ىلع وه يذلا  1 GODدجوي

!يداملا نوكلا مداخ نوكي نأ يرشبلا سنج رايتخاو  2نوكلا قلخ 1 GOD
!ةفعاضمل مازتلا كانهو ،لمحلا نم ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا
!كلذ قيبطت مث ةفرعملا باستكاو يعسلا وه يرشبلا سنجلا
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!تلسرأ  1GODةقباسلا لئاسرلا عيمج لحم لحي وتسفيناملا بها-نوناق

!يهلإ وه  7ددعو ةمهم ماقرأ
!ةكئالملا كانهو ةرخآلا كانه

مازتلا ةالصلا تامازتلا  2:لقتنا
ىرخألا مانصألا لك لهاجت  1 GOD،ةدابع

لمحلا نم ناسنإلا مسجو ةيامح
ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،يعسلاو ،ةليوط ةايح

ةصاخلا ةرسألا يف ءدبلاو ةفعاضمل يتام

كب صاخلا دادجألاو ءابآلا مارتحاو فرش
ةايحلا لاكشأ ةفاكو ةئيبلا ةسارح
ةيامح اهتلاسر رشن  "،وتسفيناملا بها نوناقلا ' لا مدختسا
ضارقنالاو ةوسقلا نم تاناويحلا

نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
ىضرملا ةحارو ىوأملا مهل ىوأم ال ،عئاج ماعطإ
يئيبلا بيرختلاو ،ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا
ثولتلا فيظنتو بنجت

عكستلا ال ،ةأفاكم لمعب مايقلا

ةقيثو رباقملاو قرح

رشلا ةبقاعم ةديج نوكت نأ

!تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا مارتحالا قحتست ءاطعإو الداع نك

ةالص بلط تازايتما  3:ريرمتلا
فينعلا لاخ عمتجم انيدل

يقنلا ءاوهلاو سفنت

فيلأ ناويح كيدل

اهتيفصت تمت يتلا هايملاو برشلل ةحلاصلا

يناجملا ميلعتلا

يحصلا ءاذغلاو ،لكألل حلاص

ىضرملا دنع يناجملا جالعلا

ةلوقعم راعسأب سبالملا ،ةيقاو

مارتحالا يقلت

ةلوقعم راعسأب ىوأملاو ةيحصلا

عم ريبعتلا ةيرح ةلادعلا يقلت  1 GODيف قدصو ةدابعلا
ةرسألا أدبت ،لمعلا يتام ةأفاكم ةيقالخألا ديقي

ةيرحب نيبختنملاو ةموكحلا
ةماركلا عم يهتنت
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روصقلا  4:لقتنا

روصقلا ةالصلا
روز ةداهش

دسحلا رشبلا موحل لكأ

نامدإ

ينانأ

بهن

بيرخت

لئاضف ةالصلا ايازم  5:ريرمتلا
امئاد رشلا ةبقاعمو  1 GODطقف ةدابع
ةفرعملا ةيرارمتساو ميلعت مث ،ملعت عراش 1
لئوملا عم ةمءاومو ةئيبلا ةيامح
ةرباثم بترم و فيظن نينمؤملاو اهيلع دامتعالاو ،ةبحملا

ةكراشم ،طقف ،ةمحرلاو ةعاجشلا

ثارتلا ةالصلا  6: Khronicleلقتنا
اماع  - 70ل  - 700بيرقلا يضاملا

قلخ

تاونس  - 70-0ةيلاحلا زميات

ةنس  - 2100ل ةميدقلا زميات

:هدعب نم ةنس  0نم ديدجلا رصعلا ةنس  - 1400ل  - 2100ديعبلا يضاملا

أبنت

اماع  - 700ل  - 1400يضاملا ةطسوتم

حورلا ةالصلا
ديج ةالصلا فيفخت

كالم

ةئيس ةالصلا فيفخت

موي نازيملا ةراهطلا مكح

ةرخآلا  7:ريرمتلا
نزحلا ةالصلا
ىتوملا ثثج قارحإ

ةيمويلا ةالصلا

انونح ،ةفيظن نوكت يندعاس لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
:ليلدك تاطوطخم  7مادختسا عضاوتمو
.رشلا ةبقاعمو كب ةصاخلا تاعادبالا ةيامح فوسو

ال ،عايجلا ملاظ موجهل ةيذغت نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ل فوقولا
ىضرملا ةحارو ىوأملا مهل ىوأم
مويلا اذهل اركش ءايصوألا مداخ نوكلا ،ةسينكلا : 1 GOD، 1 FAITH (1)،نالعإ
)مسالا عراش  (1ةياصولا يصولا نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا
!موي لك ةالصلا هذه يرشبلا سنجلا ديج مادختسا متيو  1 GODدجملل
ةياهنلا
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