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 BCصلا رجحلا ءانثأ
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 ةلحر ةلاقQلا Fإ ةلحر تحQصأ دقو ، ةدعاقلا وه ةأجف &F--*ملا م>لعتلا حبصأ .ة>ضاملا ةد8دعلا عيباسألا &

-, انمظعمو ، ة>محلم
-, ةفثكم ةرود ذخأن دق ةمدخلا &

 ةداق ه8دل انم ل" ،ة+*غص ةعومجم" .تنe*نإلا c*ع ةدا>قلاو ة8اعرلا &

 ةدا>قل اهتفشrsا حيتافم ةعqرأ &8p ام>ف .تالاصتالا و دودحملا لاصتالا نم مسوملا اذه لالخ معدلاو ه>جوتلا نع نوثحQي

 :&yصلا رجحلا ءانثأ د>ج لwشv تاعومجملا

 

 ةحاتالاو  دجاوتلا

-, .مهل نوحاتم اننأو مهمعدل لمعن انلز ام اننأ ةفرعم Fإ انتداق جاتح8
-{تخن نا اننكم8 ال ، &yصلا رجحلا نمز &

 مق .رادارلا نم &

 كلذ تسرام دق نكت مل ول �eح .ةالصلاو معدلاو ة8اعرلا pع لوصحلل ك>لإ لوصولا كتداقل اهلالخ نم نكم8 قرط ءاش�~ب

 .رخا صخش وأ كمقر اذه نوك8 دق .ه� لاصتالل يولخ فتاه مقر Fإ ةعومجم دئاق ل" ه>ف جاتح8 مسوم اذه ، لQق نم

-�وe*�لإلا د�c*لا
 دادع~ب اًض8أ تمق دقل .ه� لاصتالا كنكم8 اًصخش كانه نأ فرعت امدنع نامألا� روعش كانه ن�لو ، د>ج &

�eداق نكمتيل ةق>قد 30 ةدمل اً>عوبسأ Zoom عامتجا
 صصق وأ ةلئسأ ضعQلا ىدل . مهيلع ك>شsلاو لوخدلا ل>جس� نم &

�eداق نم ة>لقأ طقف .اق8دص اهجو اوري نأ نود� ي طقف ن� خآلا .اهتكراشمل حاجن
 وأ &�eعومجم� لاصتالا نم نود>فتس¢ &

-, ةكراشملا
 .كلذ مهل تحاتأ &-�نأ عيمجلا ملع8 ن�لو ، Zoom ةشدرد &

 

 تالاصتالا

 ءاش�إ دنعو ." ةمدخ "ـ� موقت تنأف ، ̈&امتجا لصاوت لئاسو § صن § ةملاwم pع درت امدنع" ، اًرخؤم نيدالغ ف>sس بتك

-, ." ةدا>قلا اهنإ ، مهعم لاصتا
 ءد� &° ة>لاتلا ة̄�يحلا ةوطخلا نإف ، ةحاتالاو دجاوتلل قرط ءاش�إ يرو-¬لا نم هنأ -+»ح &

-, ة+*غصلا تاعومجملاو ةمدخلا مدقت ة>ف>ك لوح مظتنملا ماعلا لصاوتلا كتداق عقوتي .لاصتالا
 هجاتح8 ام .مسوملا اذه &

-, ±*rا ةداقلا
�eأ8 اذه .ة>ق>قح ة8اعر وه ، كلذ عم ، تقولا اذه &

 ل" عم لصاوتلل ةطخ عض .%²اQملا يدرفلا لصاوتلا نم &

-, دئاق
 تاملاwملا ەذه نم فدهلا .رمألا مزل اذإ -+»فظوملا نم مه+*غو -+»qردملل ة>لؤسملا ەذه طعأ .-+»عوبسأ وأ ̄عبسأ نوضغ &

 .حاتم كنأ� مه+*كذتو مهتالئاعو مهنع لأس� نا ةطاس¸ب وه .ەولعف8 نأ مهنم د� ت ام لعفت مهتعومجم نا نم دrأتلا س¶ل

 

 

 

 



 دراوملاو تاودألا

 ة+*غصلا تاعومجملا ةمدخ +*بخ تحQصأ كنأ لمتحملا نمف ، حاتم تامولعملا ا>جولونكتل صصخم ق� ف ك8دل نك8 مل ام

 ، كلذ عمو .مسوملا اذه تقولا لاوط تا̄�تسملا pعأ دنع مهافتلاو c*صلا نأ تدجو دقل ¼فخت ال .)كتس¶ن�ل امqرو(

�eأت امدنع ث>ح� تاعومجملا اهمدختس� ةفلتخملا تارمتؤملا تاصنم� ة8ارد ±*rأ حبصتل كموي نم اًءزج صصخ
 ةلئسالا &

 .ةع¾v اهدجت امدنع وأ ة�اجإلا pع لصحت

-, .مسوملا اذهل ةد>فم نوكت دق &�eلا كتاعومجمل اهب ة>صوتلا كنكم�e& 8لا ة>ساردلا جهانملا pع فرعت ، اض8أ
 عيباسألا &

 اذإ ، كلذ عمو .ضعQلا مهضعQب ة8انعلاو ن� خآلا� قاحللا� ةلوغشم كتاعومجم تنا" امqر ، &yصلا رجحلا نم Fوألا ةل>لقلا

 .تنe*نإلا c*ع اًعم اهؤارجإ مهنكم8 تاسارد نع ا�Qً ق نوثحÀQسف تاظعولا pع دمتعت ال ة+*غصلا كتاعومجم ةمدخ تنا"

LifeWay و RightNow Media "مسوملا اذهل اًد>ج اًجهنم تردصأ امهنم ل. 

 

 مامألل >;:توطخ7 ركف

-�c*خأ
-, ةداقلا ركف�و ، نآلا� نوركف8 -+»ع�اتملا نأ ةرم تاذ دشرم &

-, ةداقلا ةداق ركف�و ، ة>لاتلا ةوطخلا &
 اذه .ماما -+»توطخ &

-{تخ8 نل عمتجملاو ةمدخلا pع ە+*ثأتو &yصلا رجحلا
& ,-

-, كلذ عضو عم .ب� ق تقو يأ &
 +*كفتلا يرو-¬لا نمف ، راQتعالا &

-, رظنلاو &Fاتلا وأ ̄عبسألا اذه دع� ام>ف
-Òمت نأ لجأ نم ثدح8 نأ بج8 ام &

 .عيq لا مسوم نم Q}eت ام لالخ امدق ةمدخلا &

-, رارمتسالا انيلع نا" اذإ" كسفن لأسا
 نأ بج8 اذامف ، ةلQقملا ةتسلا رهشألل تنe*نإلا c*ع ةمدخلا نم جذومنلا اذهب ما>قلا &

 كc*ج>س ، رهشأ 6 رورم لQق اذه رم8 نأ عقوت�و عيمجلا لمأ8 امنÀب ." ؟ومنتو رهدزت ام &Ôل ة+*غصلا انتعومجم ةمدخل ثدح8

 ةد8دج قرط لوح قالخ لwشv +*كفتلا pع كc*ج>سو ةمدخلا pع ظافحلا درجم زواجتي ام>ف +*كفتلا pع لاؤسلا اذه

-, سانلا عم لصاوتلل
 .ةلQقملا رهشألاو عيباسألا &


