أالد اثشبنٕو
Holy_bible_1
انغؤال االٔل »يقٕل 2صًٕئيم  14:27إَّ ُٔنذ ألثشبنٕو ثالثة ثُيٍ ٔثُث ٔاحذة اعًٓب ثبيبس،
ٔنكٍ  2صًٕئيم  18:18يقٕل أثشبنٕو إَّ نيظ نّ ٌ
اثٍ نحزكيش اعًّ«.

انغؤال انثبَي
ركش عفش صًٕئيم أَّ " ٔنذ ألثشبنٕو ثالثة ثُيٍ ٔثُث ٔاحذة اعًٓب ثبيبس ٔ ،كبَث ايشأة جًيهة
انًُظش " ( صًٕئيم (.) 27/14 )2
ٔفي عفش انًهٕك يزكش اثُة أخشٖ غيش ثبيبس انٕحيذة  ،فيقٕل  " :يعكة اثُة أثشبنٕو "( يهٕك ()1
 ) 1/15فكيف صعى عفش صًٕئيم أَٓب ٔحيذة ؟

ٔنهشد عهي انغؤال االٔل  :اآليحبٌ صحيححبٌ ،فٕاض ٌح أٌ عفش 2صًٕئيم  14يزكش اعى االثُة
ثبيبسٔ ،ال يزكش أعًبء األثُبء ،يًب يعُي أٌ أٔالدِ انثالثة يبجٕا صغبساً ،فحبٔل أثشبنٕو أٌ يخهّذ
َصت يحًم اعًّٔ ،عًبِ »يذ أثشبنٕو« كًب قبل عفش  2صًٕئيم .18
ركشِ ثئقبية َ
أسد خالخ جفبعيش يغيحية
ٔييخبيب أٔ هعكت ْي ابٌت أبشبلْم ،أٔ ثُث أٔسيئيم .فئٌ ثبيبس ثُث أبشبلْم جض َّٔجث ثأٔسيئيم
فٓي حفيذة اثشبنٕو يش ثُحّ
اثَٕب اَطَٕيٕط
يعكة إثُة اثيشبنٕو = إثُة اثشبنٕو إعًٓب ثبيبس ( 2صى ٔ )27:14قذ جضٔجث ثبيبس ثأٔسيئيم فٕنذت
نّ ييخبيب أٔ يعكة ( 2أٖ  )2:13فكبَث يعكة إثُة إثُة اثشبنٕو.
اثَٕب جبدسط

اسن أ ِّهَ هعكت ُّْ ،اسن سبهً هعٌبٍ "ظلن" ًُ .حفٍدة أّ بٌت ابٌت أبشبلْمّ ،ثبلثت ًسبء
ضب هٍخبٌب بٌت أّرٌئٍل هي جبعت ( 2أي  .)2 :13أ َّهب أّرٌل فكبى زّج ثبهبر ابٌت
رحبعبم .تُسوى أٌ ً
أبشبلْم ( 2صن )27 :14
قبيٕط انكحبة
َه َع َكت
اسن سبهً هعٌبٍ "ظلن" ُّْ اسن:
( )8حفٍدة ابشبلْم أّ بٌت ابٌتَ ّثبلثت ًسبء رحبعبم ّام ابٍب ّجدة ىسب ( 1هل  2 ّ 2 :15اخببر
ّ )22 - 20 :11تسوى أٌضب ً هٍخبٌب بٌت اّرٌئٍل هي جبعت ( 2اخببر  .)2 :13اهب اّرٌئٍل فكبى
زّج تبهبر ابٌت ابشبلْمّ .فً بداءة هلك آسب كبى لِب ّظٍفت ّالدة الولك ( 1هل  2 ّ 5 :15اخببر
 )22 - 20 :11غٍر أًَ اذ عولت توثبالً لاللِت اشٍرة خلِفِب آسب هي اى تكْى هلكت ( 1هل 13 :15
ّ  2اخببر .)16 :15

