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هحاء العالم                                                                   
أ
 ًترقب الملٌارات من جمٌع ا

ًاتمن ا رائعوقت                                                                                                       
آ
 2022في حلقة مارس  والعجائب ل



 

وِّػاىَلِّتنيَاذلشنِِّّ  

ِحِّ ََ ِّأُذِْقَْْدِّتَِنِي َِ ٞ َِ ِّاْىؼَاىَ َُّ َ ٌُِّأ َٖ َِّّْف ُِ ا ََ ٌِٕش.ِّاإلىٔتِاإِلٝ َِّظا َ٘ إُِّ ََّ ٍِ اَُِّٝشِّٙ ٍَ ِّ ُْ َّ٘ َِّٝرََن ٌْ ِّىَ ،َِّحرَّٚ

(ِّ (ٖ:ِّٔٔاىؼثشاّٞٞ  

 ٢ٛ حٌُِٔش ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُؾخٛذ ح٫كظظخك٢حٌُِٔش حُٔظشؿٔش "أُطْوَِْ٘ض" ك٢ 

ٝحُظ٤ٌَٔ  ٝح٫عظشدحدطؼ٢٘ ح٩ف٬ف ٝ، katartizo" ًخطخسط٤ضٝ"
ٝحُظؾ٤ٌَ ٝحُظش٤ْٓ. ٣ظ٤ق ُ٘خ ٛزح ٓؼشكش أٗٚ ٖٓ خ٬ٍ ططز٤ن ٓزخدة ح٣٩ٔخٕ 

. خِوٚأٝ اػخدس  حعظشدحدٙػخُٔي أٝ اف٬كٚ أٝ  طؾ٤ٌَحُقل٤لش، ٣ٌٔ٘ي 

ٖٓ  -حُؼخُْ حُٔشث٢  -حُؼخُْ حُٔخد١  ؽٌَّٖٓ خ٬ٍ ح٣٩ٔخٕ، ٗلْٜ إٔ ح٩ُٚ 

 .ؿ٤ش حُٔشث٢، ًخؽلخً ُ٘خ هٞس ح٣٩ٔخٕ

 

ٖ"، ٝحُظ٢ طُشؿٔض  ٣ـذ دسحعظٜخ أخشٟ ًِٔش ك٢ ح٣٥ش ٢ٛ ًِٔش "حُؼخ٤ُٔ

، حُظ٢ طؾ٤ش ا٠ُ ٤ٌَٛ ٝادحسس ك٤خس aiōn" أ٣ٕٞ" ٖٓ حٌُِٔش ح٤ُٞٗخ٤ٗش

خ رؼذ ٣ّٞ، رٔخ ك٢ رُي ٤ًل٤ش طؤػ٤شٛخ  ًٓ حُٔشء؛ ٤ًق طغ٤ش ح٧ٓٞس ٓؼي ٣ٞ
ػ٠ِ آٓخُي ٝططِؼخطي. ًٔخ طؾ٤ش ا٠ُ حُ٘ظخّ حُؼخ٢ُٔ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٤ٛخًَ 

حؿظٔخػ٤ش ٝحهظقخد٣ش ٝادحسس ر٤ج٤ش ُلظشس ٓخ ك٢ طخس٣خ حُزؾش٣ش، رٔخ ك٢ رُي 

 .ٖٓ كٜ٘ٞٗخ ٝػِٜٞٓخ

 

َخخ٤َُِشً،  اإلىٔك٢ِ حُْزَذِْء َخََِن  َٝ ًَخَِٗض ح٧َْسُك َخِشرَشً  َٝ ح٧َْسَك.  َٝ حِص  َٝ خ َٔ حُغَّ

شٌ،  َٔ ِش ظُِْ ْٔ ِٚ حُْـَ ْؿ َٝ ػ٠ََِ  ٍَ  اإلىٔ َوُروحَُُٝ هَخ َٝ ٤َخِٙ.  ِٔ ِٚ حُْ ْؿ َٝ : اإلى٣َِٔشفُّ ػ٠ََِ 

ْٖ ُٗٞسٌ » َٕ ٌُٗٞس. )حُظ٣ٌٖٞ ، كَ «٤ٌَُُِ إٔ ح٧سك ًخٗض  اإلىٔسأٟ (. ٖ-ٔ: ٌَٔخ

خ ٝٓـطخس رخُظِٔش، ػْ طٌِْ! ُوذ أػطض ًِٔظٚ ح٧سك  ًٓ خشرش ٝخخ٤ُش طٔخ

 !ا٠ُ حُٞؿٞد رٚ حُظٌِْٜخ رخُل٤خس. ُوذ خِن ًَ ٓخ طشحٙ ٖٓ خ٬ٍ طؽ٬ًٌ ٨ٓٝ

 

ٕ ٝحُٔـظٔؼخص هذ طؾٌِض ٖٓ  ح٥ٕ، ارح ًخٗض حُؼقٞس حُٔظظخ٤ُش ُ٪ٗغخ

 كٜزح ٣ؼ٢٘ إٔ ُ٘خ، ٝٗلٖ ُٓٞٞدٕٝ ػ٠ِ فٞسطٚحُ٘ز٣ٞش  اإلىٔخ٬ٍ ًِٔخص 

حُلن ك٢ طلذ٣ذ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣لذع ك٢ ك٤خط٘خ ٝك٢ ػخُٔ٘خ. إٔ طؼ٤ذ رشٓـش 
ُْ طٌٖ هذ  إخ. ك٤خطي ٝطق٘غ ٓغظوزِي رخٌُِٔخص حُظ٢ طظلذػٜخ ٝططِوٜ

 ك٤خطي ٝػخُٔي ٝأٝهخطي! ٓخ ٗٞع حُل٤خس  ك٢ طؾ٤ٌَكؼِض ٛزح، كخرذأ ح٤ُّٞ 

ًَ حُظ٢ طش٣ذ إٔ طؼ٤ؾٜخ ك٢ حُؼؾش أٝ حُؼؾش٣ٖ أٝ حُؼ٬ػ٤ٖ ع٘ش حُوخدٓش؟ 

 .٣ظٞهق ػ٤ِي ٛزح

 

العدٌد ممن هم فً الدٌون، والهزٌمة، والٌأس، والمرض، واإلحباط، 

حٌاتهم الٌوم على هذا النحو منذ سنوات عدٌدة بكلماتهم. إذا  وضعوا
لن، فإلٌن األخبار السارة: ٌمكنن البدء فً إعادة برمجة  هذا حدث

حٌاتن بالكلمة، وتبدأ أوالً، عن طرٌك تغٌٌر طرٌمة تفكٌرن. لال 
 ،وشكل لالب تأخذوا) تُشَاِكلُوا َوالَ "، 2: 12الرسول بولس فً رومٌة 

ا (بـ تتشكلوا  أَذْهَانِكُْم، بِتَْجِديدِ  شَكْلِكُمْ  عَنْ  تَغَيَُّروا بَلْ  ،(العالم) الدَّهْرَ  هذَ
الَِحةُ  :اإلله إَِرادَةُ  ِهيَ  َما( ألنفسكم تثبتوا) لِتَْختَبُِروا  الَْمْرِضيَّةُ  الصَّ

 "..الْكَاِملَةُ )الممبولة( 
لدٌنا نفس الموة ، خالل التكلم بالكلمات. وكأبنائه العالم كله من اإللهخلك 

ن على صورته ومثاله. هنان لوة خاللة والخاللة الكامنة فٌنا ألننا مخلول
الحٌاة والبٌئة التً نرغب فٌها. ٌمكننا تغٌٌر مصائرنا  ٌةنوع لتحدٌدفٌنا 

 .وتغٌٌر مسار األحداث فً عالمنا من خالل الكلمات الملٌئة باإلٌمان

 
حواًل فً حٌاتن وظروفن من ت -من خالل خدمة الكلمة، تختبر تحواًل 

 المستحبةفحص ومنع المعامالت والواردات غٌر  ٌمكننمجد إلى مجد. 
 .مثل المرض والفمر والموت والهزٌمة من حٌاتن

 
الٌوم عما  تكلمهذا هو المفتاح إلعادة إنشاء حٌاتن وتحمٌك أحالمن. 

ترٌد أن تراه فً حٌاتن ولم بتشكٌل عالمن. عندما تنطك بكلمات 

وٌجعلها حمٌمة والعة. ما حدث فً  الروحُالقدسمان، سٌحتضنها اإلٌ

حٌاتن فً الماضً ال  ٌشكل أي فرق وهو غٌر مهم؛ هنان أمل فً 
بكلمات اإلٌمان  تكلمالتغٌٌر ولوة هذا التغٌٌر موجودة فً فمن. 

 .والبركات والموة وأعد خلك عالمن

اىشفاءِّىألٌٍ  



 

ٝاخاىَحر٘  

ٕٕٕٓافذحس كزشح٣ش  ٢ًش٣ظ أ٣ٝخ٤ًِٞٓ ُِشحػ٢ٓذسعش حُؾلخء ٢ٛ خذٓش ؽلخء    

اىخالصقث٘هِّطالجِّ  
ُالمسيحُأن تجعلإن كنت ترٌد  الرب على حٌاتن، لُل هذه  يسوع

 :الصالة، وأنت تؤمن من كل للبن

هو  المسيحُُيسوع. أؤمن أن ٝس٘ع، آتي إليك باسم اإلىٔ"أيها الرب 

أقامه من األموات وأقر بفمي أنه اإلله . وأؤمن أن لحيااإلله  ابن

هو رب حياتي من اليوم. أستقبل باإليمان تطهير نفسي من الخطايا. 

، حياة أبدية في روحي. أنا مولود والدة يسوعاآلن باسم أستقبل و

 !"ثانية

إن صلٌت اآلن هذه الصالة، من فضلن أرِسل برٌداً إلكترونٌاً على 

feedback@enterthehealingschool.org. 

 !اإلله٤ُزخسًي 

  حَوِّّسخرلِّاُٟ

 ىألٌٍ
 ٍجيحِّشفاء

ٍجيحِّشفاءِّىألٌٍِّذظذسِّػٍِِّذسسحِّاىشفاء.ِّموِّاىحق٘قٍِّحف٘ظح.ِّٝحظشِّاالسرْساخِّميًٞاِّأِّٗجضئًٞاِّتذُِّٗ
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 ػيٚ



 

ٌِّتاىحٞاجفؼٍَُِِّّ  

ٗغٔغ ٓشحًسح ٝطٌشحًسح ؽٜخدحص أؽخخؿ ؽُل٤ض ٖٓ ػذس أٓشحك ه٣ِٞش ح٧ٓذ. 

ػشف حٌُؼ٤شٕٝ كوو إٔ  إٝٛزح ٣ظٜش ُ٘خ ٓذٟ طؼخهق حُشد ٓغ حُٔشم٠. 

 !ٓـخًٗخُْٜ ٣غٞع ٣ش٣ذْٛ ك٢ فلش ؿ٤ذس ٝٛٞ هذ هذٜٓخ 

 
ْ طؾخ٤ـ ٕ٘ٓٓك٢ ػخّ  ٖٓ حُق٤ٖ رؤٜٗخ ٓقخرش رذحء  "عخسس ٣ٞ"، ط

إٔ حؽظٌض ٖٓ فذحع ؽذ٣ذ ٝط٤زظ ٝأُْ ك٢ سهزظٜخ. حطنق  رؼذ شحُؼ٘و٤ حُلوشحص

 .إٔ حُقذحع ٗخطؾ ػٖ حٗوطخع طذكن حُذّ ا٠ُ سأعٜخ رغزذ ٓؾٌِش ك٢ سهزظٜخ

 
 :ٍ خُش ُِظؼخَٓ ٓغ ح٧ُْ، . ُْ طٌٖ ٛ٘خى هش٣وش كؼّ "ًخٕ ح٧ٓش ٓئًُٔخ ُِـخ٣شطوٞ

ٓشس إٔ أرٛذ ُِظذ٤ُي ُِظخِـ ٖٓ حُظٞطش ك٢ سهزظ٢ ك٢ ًَ  ُزُي ًخٕ ػ٢َِّ 

ٚ ك٢ ًَ ٓشس طنطش أفخد ك٤ٜخ رخُقذحع."  ًخٕ حُقذحع ؽذ٣ذًح ُذسؿش أٗ

 .عخسس ا٠ُ أخز اؿخصس ٖٓ حُؼَٔ

 
مغ ع٤جًخ  ٌُٖٝ ًخٕ ٛ٘خى حُٔض٣ذ ك٢ حٗظظخسٛخ. ك٢ ػخّ  رذسؿش ًز٤شسًخٕ حُٞ

ًٓخ. ػ٠ِ ٓش حُغ٤ٖ٘، ٕٓٔٓ ، ػخٗض ٖٓ خِغ ك٢ ًخكِٜخ ح٣٧غش ُْ ٣ِظجْ طٔخ
، ًخٗض ؽذ٣ذس حُزشٝدسٝأفزق مؼ٤لًخ. ك٢ ح٣٧خّ أف٤ذ حٌُخكَ رؾٌَ ٓظٌشس 

، رذأص عخسس ٖٕٔٓطؾؼش رؤُْ ؽذ٣ذ. ٓشس أخشٟ، رؼذ ػ٬ع ع٘ٞحص، ك٢ ػخّ 

 ٖ حُلظشس طؼخ٢ٗ ٖٓ آ٫ّ كخدس ك٢ حُظٜش ٝطْ طؾخ٤قٜخ روشؿ هط٢٘ رخسص. ر٤

 .طظِو٠ مشرش طِٞ ح٧خشٟ ،خ ًٝؤٜٗخ ك٢ هظخٍ ٓظٌشس، رذص ظشٝكٜٝح٧خشٟ

 
 :ٍ هض، طوٞ َ ٛزٙ ح٧ٓشحك، ُْ طظزًش عخسس ٤ًق ًخٕ رُي حُٞ "رغزذ ً

أعظطغ ٓٔخسعش حُظٔخس٣ٖ حُزذ٤ٗش حُؼخد٣ش. ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ً٘ض أؽؼش 
رخُظؼذ، ًٝؤ٢٘ٗ ٫ أِٓي أ١ هخهش. ُْ أعظطغ سكغ أؽ٤خء ػو٤ِش ُْٝ أعظطغ 

هٞف ٝأ حُٔؾ٢ ُلظشس ه٣ِٞش. ً٘ض ٓنطشس ا٠ُ طوق٤ش ٓذس حُٔؾ٢ ٓ ٖ حُٞ

َ ٣ّٞ، ٧طلخدٟ حُؾؼٞس رؼذّ حُشحكش، ٝحُخشٝؽ دحثًٔخ  ٖٓا٠ُ  ٘ٔ ده٤وش ً

 ." ٌشع٢ ٓظلشى ك٢ كخٍ ُْ أعظطغ حُٔؾ٢ر

ًٓخ،  ُٙٔٔذس  ح٧ػشحك حُٔئُٔش رخعظخذحّ ح٧د٣ٝش  طؼخُؾعخسس  ظِضػخ

ٝحُؼ٬ؿخص ٌُٖٝ دٕٝ أَٓ كو٤و٢ ك٢ حُؾلخء. ٌُٖ هقظٜخ طـ٤شص ػ٘ذٓخ 

 حُزغ حُٔزخؽش ُخذٓخص ط٤خسحص حُؾلخءدػخٛخ أكذ ح٧فذهخء ُِٔؾخسًش ك٢ 

 .. ًخٗض رذح٣ش سكِظٜخ حُٔؼـض٣شٕٕٔٓك٢ ٤ُٞ٣ٞ 

اىرَاسٍَِِِّّٝاسسحأسرطغِِّّٓاالٍشاع،ِّىٌِّتسثةِّموِّٕز"

مْدِّأشؼشِّتاىرؼةِِّّفِّٜمصٞشٍِِِّّاألحٞاُ،.ِّاىؼادٝحِّاىثذّٞح
ٌِّ.ِّىٌِّأسرطغِّسفغِّأشٞاءِّشقٞيحِّٗىطاقحِّأٍيلِّأِّٛالِّْٜٗمأّ

 ."اى٘ق٘فِّأِّٗاىَشِّٜىفرشجِّط٘ٝيحأسرطغِّ

اىشفاءِّىألٌٍ  

 موًِّٝ٘
حف٘قِّاىطثٞؼٍِّٞغِّاألٍ٘سٍسٞشجِّساسجِّ  



 

"حُؾ٢ء حُٔذٛؼ ٛٞ أ٢٘ٗ، هخُض رلٔخط، ٝطـشرظٜخ حُخخسهش ُِطز٤ؼش،  س٣ٝض

ٚ ك٢ ًخك٢ِ  -كشم  -حُزشٗخٓؾ، ؽؼشص ر٘خس  ك٢ خ٬ٍ ك٢ ؿغذ١. ؽؼشص ر

ٚ ك٢  هخص أخشٟ، ً٘ض أؽؼش ر ح٣٧غش ٝكظ٠ عخه٢ ح٤ُغشٟ رؤًِٜٔخ. ك٢ ٝأ
ُلوش١. ك٢ ًَ ٓشس ٣لذع ٛزح، ً٘ض أطقزذ ػشهخً سهزظ٢ ٝأعلَ ػٔٞد١ ح

 ." ٢ٛ حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ حُؾلخء ٖٓ حُغٔخء اإلىٔٝأٗخ أػِْ ك٢ هِز٢ إٔ هٞس 

 

ٛزح ٓخ ًخٕ! رؼذ حٗظٜخء حُزشٗخٓؾ، ٫كظض عخسس حُظـ٤شحص ك٢ ؿغذٛخ. 
ٖ طل٢ٌ:  "٫كظض ك٢ حُزذح٣ش أ٢٘ٗ أعظط٤غ إٔ أد٣ش سأع٢ دٕٝ أُْ؛ ُْ أطٌٔ

ػخًٓخ. ػخدص هخهظ٢. ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُٔؾ٢ ُٔغخكخص ه٣ِٞش  ُ٘ٔٔذس  ٖٓ حُو٤خّ رزُي

 " !ٝح٫ٗل٘خء ٝسكغ ح٧ؽ٤خء. ُوذ ًخٗض ٓؼـضس

 
، رٛزض عخسس ا٠ُ حُٔغظؾل٠ ٩ؿشحء كلـ ٤ُٞ٣ٕٕٓٔٞ / طٔٞص  ٙٔك٢ 

هز٢ ٝأًذص حُ٘ظ٤ـش ٓخ ًخٗض طؼشكٚ رخُلؼَ؛ ُوذ ؽُل٤ض! ُْ ٣ؼذ ٛ٘خى ٗظٞء ك٢ 

٢ سهزظٜخ ٖٓ دحء حُلوخس حُؼ٘و٢، ًٝخٕ حُوشؿ حُوط٢٘، ٝط٬ؽ٠ ح٧ُْ ك

 .ًخكِٜخ ؿ٤ذًح ًٔخ ُٞ ًخٕ ؿذ٣ذًح

 
"ػ٘ذٓخ ػشمض حُظوخس٣ش حُطز٤ش ػ٠ِ صٝؿ٢ ٝأر٢، ًخٗخ : ٝؽٜذص هخثِش

٢ٗ ٝأٗخ أًخكق ُغ٘ٞحص خعؼخدس ًز٤شس ؿٔشط٘خ. ُوذ سحهزٝٓٔظِج٤َٖ ٓ٘ذٛؾ٤ٖ 

هز٤ؼ٤ش، ٝرقلش ٥ٕ، أٗخ ؿغذ١. ح حُشحثغ ك٢رٜزح حُؼَٔ  اإلىٔه٣ِٞش ٝهخّ 

 " !خُل٤خس ًَ ٣ُّٞٓلؼَٔش رك٣ٞ٤ش ٝؿ٤ذس، ٝ

 

أخذ شفاء سارة مجرى حٌاتها فً اتجاه مختلف. بعد انتهاء البرنامج، 

. فً كل مرة شاركت باألخبار السارةأخبرت ألاربها وأصدلائها بحماس 
 .شهادتها، كانت تشعر بنفس األحاسٌس التً شعرت بها أثناء خدمة الشفاء

ػِٔض إٔ هٞس حُؾلخء ًخٗض ٓٞؿٞدس ك٢ ًَ ٓشس ؽخسًض ك٤ٜخ "تمول، 

 ".ؽٜخدط٢. ٣لذ اُٜ٘خ إٔ ٣غٔؼ٘خ ٗؾٜذ ٧ػٔخُٚ

كش٣قش ُِـخ٣ش ػ٠ِ أٗخ عؼ٤ذس ؿذًح ٛزٙ ح٣٧خّ ٝ"لالت، ُمشرلة من السعادة، 

ٓغ حُ٘خط ٖٓ ك٢ُٞ. ك٢ ًَ ٓشس أف٢ِ ٖٓ  حُٔؼـض١ٓؾخسًش ٛزح حُؾلخء 
ٓؾظؼِش ك٢ ٣ذ١، ٣ٌْٜٝٔ٘ أ٣ًنخ إٔ ٣ؾؼشٝح  رخ٤ُ٘شحٕؿَ حُٔشم٠، أؽؼش أ

 ."رخُ٘خس

 
فٍٞ رخ٣٩ٔخٕ ٖٓ أؿَ ٓؼـضحطْٜ، رذأص عخسس ك٢ طؼ٤ِْ  ُظؾـ٤غ ح٥خش٣ٖ ُِٞ

حٌُظذ ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ  دسحعش رؼلٝػوذص ؿِغخص  الكتابدسحعش 

حُٔزخؽش حُظخ٢ُ ٖٓ حُزغ  ػ٘ذٓخ دػظْٜ ُِٔؾخسًش ك٢ ح٩فذحسح٧فذهخء. 

، ًخٗٞح ػ٠ِ حعظؼذحد ٕٕٔٓذص ك٢ أًظٞرش وِ ػُ  ُخذٓخص ط٤خسحص حُؾلخء حُظ٢

 .ٓؼـضحطْٜ أػ٘خء ٓؾخسًظْٜ ك٢ حُخذٓش ُظِو٢

 

ك٢ إٔ ٣غظٔظغ حُـ٤ٔغ رخُل٤خس ك٢ فلش  اإلىٔ! طُـِغّذ عخسس سؿزش ٓـذحً ُِشد

َ اٜٗخ أفزلض ؿغشح ُظٞف٤َ حُؾلخء كوو . ك٢ٜ ُْ طؾقَ ٝحصدٛخس ، ر

 .ًنخُِٔشم٠ أ٣

 
حُزغ طظـٔغ حُـ٤ّٞ ُل٤ل ٖٓ حُؾلخء ٝحُٔؼـضحص ك٢ ح٩فذحس حُظخ٢ُ ٖٓ 

ٓخسط  ٕٓا٠ُ  8ٖٔٓ  ظًش٣ حُشحػ٢ط٤خسحص حُؾلخء ٓغ حُٔزخؽش ُخذٓخص 

 عـَ ػ٠ِ ٕٕٕٓ

 www.healingstreams.tv/3days ٝحعظوزَ ٓؼـضطي. 

ػيَدِّأُِّق٘جِّاىشفاءِّماّدٍِّ٘ج٘دجِّفِّٜموٍِّشجِّ"

شاسمدِّفٖٞاِّشٖادذٜ.ِّٝحةِّئىْٖاِّأُِّٝسَؼْاِّّشٖذِّ

 ".ألػَاىٔ

اىشفاءِّىألٌٍ  

ػ٠ِ كوشحص  ٫ طٞؿذ اؽخسس ؿ٤ش هز٤ؼ٤ش ٫ٝ مـو
 حُلزَ أٝ ك٢ حُؼٔٞد حُلوش١ ٓؾخًَ، ٫ ٣ٞؿذ حُظٜش

 .حُؾ٢ًٞ

 ذشخثض

٫ طٞؿذ اؽخسس ؿ٤ش هز٤ؼ٤ش، ٫ٝ مـو ػ٠ِ 

٣ٞؿذ ٓؾخًَ ك٢ حُؼٔٞد ، ٫ٝ كوشحص حُظٜش

 حُلوش١ أٝ حُلزَ حُؾ٢ًٞ.



 

 آٝاخِّٗػجائة

لخء حُؼخُْ، ك٢ ٤٣٬ٖٓ حُٔشحًض، ٝ ٤ِٓخسحص ٖٓ حُ٘خط آ٫ف رك٢ ؿ٤ٔغ ٗأ
ٌخٕ ٝحكذ  ٓظقِٕٞحُِـخص،  ٘زغ ٖٓ ٣٘زٞع  -ٔر ط٤خسحص حُؾلخء ٖٓ حُشؿخء ٣

ُٔزخؽش ُخذٓخص حُؾلخء ٓغ حُوظ ًش٣ظ   حُؼخُْ. ُذٍٝ ط٤خسحص حُؾلخء ػ٠ِ ح

ٕ ٝحُٔؼـضحص ٖ ح٣٩ٔخ ح ٓ ًٞ  .أ٣٘ٔخ ؽخسى حُ٘خط خِوض ؿ

 

زشٗخٓؾ ك٢ ٓٞعْ كش٣ذ ٖٓ ح٫كظٔخ٫ص  اإلى٣ٔظـ٠ِ كنٞس  خ٬ٍ ٛزح ُح

 .حُٔزِٛش ك٤غ ط٘زل حٌُظذ حُٔوذعش رخُل٤خس

 
ْٜٞٗ ؿضءًح  ٗوطش طلٍٞ ك٢ هقش ك٤خطْٜ ٌُ ٔؼَ ٛزح حُزشٗخٓؾ  ٣ ، ٌؼ٤ش٣ٖ رخُ٘غزش ُِ
٤ِجش رخُن٤ن ٝحُٔشك  ُظ٢ ًخٗض كظ٠ ح٥ٕ ٓ لٌخ٣خص ح ٖٓ ٛزح حُزشٗخٓؾ. ُح

غ  عـ٬صٝح٤ُؤط أفزلض كـؤس   ٓ ُ ُِلشف ٝحُٔـذ. ُٔزخؽش خذٓخص حُزغ ح
ؾلخءط٤خسحص  ٔؼُح ٞء ٖٓ ٝعو حُظ٬ّ ٝح٤ُؤط، ٝطلذع حُ ـضحص ، ٣ؾغ حُن

ٕ روٞس  َ ح٣٩ٔخ  .اإلىٔػ٘ذٓخ ٣ظق

 
ظٞرش  ُ ٖٓ  ًٕٕٔٓخٕ افذحس ًأ ُزغ حُٔزخؽش ٓغ  حُؾلخءط٤خسحص خذٓخص ح

ٜذ  ًش٣ظ ٝهظًخ ؿ٤ش ػخدٍ  حُشحػ٢ ُظـ٤٤ش ك٤خس  حُ٘خط ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ. ؽ
 ٖ  ٓ ؾخسًش أًؼش  ٓ ُز١ كطْ حُشهْ حُو٤خع٢ ـ  ٘,ٙٛزح حُلذع ح ٤ِٓخس ؽخ

ش  ٧ًٗؼش ٖٓ  ٖ ٤ِٕٓٞ ٓذ٣٘ ؼش ٓ ُٔزخؽش حُز١ طْ رًؤ ُزغ ح ٍ حُؼخُْ ك٢ ح ٞك

٤ٔغ كذ  ٓٓٓ٘ ـ َ ٌٓخٕ، ؽٜذ ُح ٝػطٚل ٝطل٘ٚ٘ ُِزؾش٣ش  المسيحُـش. ك٢ً 

 .ؿٔؼخء
 

حص ؽٌش، ك٤شحُخذٓخص رؾلخػش كخّسس، ٝػزخدس  حٓظ٨ص  ٝحطؼظشكخص، ٝفِٞ

ٕ حُظ٢ ُّٝذص ؽشًش ػ٤ٔوش ٓغ سٝف   .اإلىٔح٣٩ٔخ

اىشفاءِّىألٌٍ  

ٍِِّاىثسِّاىَثاششِّىخذٍاخٍِّجٞذِِّّاخرثاس

ٍغِّ ٕٕٔٓفِّٜأمر٘تشِّذٞاساخِّاىشفاءِّ

 مشٝسِّاىشاػٜ

حُظؤػ٤ش حُؼخ٢ُٔ  ٓذسعش حُؾلخءهخدس خذٓش سحثؼش، أظٜش  ٓؾخسًخصك٢ 

ُخذٓخص حُؾلخء رظوذ٣ْٜٔ ُؾٜخدحص ٝطوخس٣ش طٔـذ ػَٔ حُشد، ٝطلغ 

 .حُـ٤ٔغ ُظِو٢ ٓؼـضحطْٜ ْٛ أ٣نخ

 سد٫ٞ٣ ك٤ِ٤زظ، ٓذ٣شض حُشحػ٤ش هخُ

 ُٓ رخُـ٤ٔغ ك٢ ٛزٙ  شزشكِ ٓذسعش حُؾلخء، 

"أ٣٘ٔخ ً٘ض حُِلظش حُٔـ٤ذس ك٢ حُظخس٣خ: 
 ح٤ُّٞ، عظقِي ط٤خسحص حُل٤خس حُظ٢ ٣٘وِٜخ

حُشٝف حُوذط ُظـغذ هٞس حُؾلخء ح٤ُٜ٩ش 
َ ٓؼ٘خ  ك٢ ًَ ٓ٘ضٍ ًَٝ ٖٓ ٣ظق

َمغ ا٣ٔخٗي ك٢ حعْ ٣غٞع؛  رخ٣٩ٔخٕ.

 َ كِذ٣ٚ حُوٞس ك٢ ًَ ٌٓخٕ. ٝػ٘ذٓخ طلؼ
رُي عظٌٕٞ ٛ٘خى ٓؼـضحص ٝؽلخءحص 

ٝآ٣خص ٝػـخثذ. ٛزح ٛٞ ح٤ُّٞ حُؼظ٤ْ 

ذ ك٢  َـّ حُز١ ع٤ظٜش ك٤ٚ حعْ ٣غٞع ٣ٝٔ
ًَ ٓ٘ضٍ ػ٠ِ ٌٓخٕ ٝأٓش ًَٝ ٓذ٣٘ش ٝ

 ٛزح حًٌُٞذ."

زح ٛٞ ٛلال الراعً توم أمنكٌانان "

ٝهظي. ك٬ طلٞطٚ. حعظؼذ، ع٤ٌٕٞ 
ُٝزو٤ش ٛ٘خى كشف ك٢ ٓ٘ضُي. 

كظ٠ ٣ؤط٢ ٣غٞع ػخ٤ٗخ، كِظٌٖ ك٤خطي، 

 "كشًكخ، ٝكشًكخ، ٝكشًكخ

 إسح١ أًٝٞؽخ، " حُشحػ٢أػِٖ 

ً٘ض ٓش٣ًنخ، أٝ ً٘ض رلخؿش ا٠ُ 
أ١ ٓؼـضس ٜٓٔخ ًخٗض، كبٕ هٞس 

ٓٞؿٞدس ٛ٘خ ٝعٞف ٣ِٔغي  اإلىٔ

ٗوطش حكظ٤خؿي. ٝعٞف حُشد ػ٘ذ 
ـ ٝطلشف ٧ٗي  طـ٢٘ ٝطشه

 " عظلقَ ػ٠ِ ؽٜخدس

أؿشٟ حُٔزؾش حُذًظٞس ا٣ذ١ أٝحع٢، 

ٝٛٞ أ٣ًنخ ٖٓ ًزخس حُخذحّ ك٢ ٓذسعش 
حُؾلخء، ٓوخر٬ص ٓغ رؼل حُؾٜٞد. ًخٗض 

ح٩ػخسس ٝحُظٞهؼخص ٝحملش ر٤٘ٔخ ًخٕ 

ق٤ِٖ ٣غظٔؼٕٞ ا٠ُ حُؾٜخدحص حُٔ
حُٔؼزظش، ٝحُوقـ حُشحثؼش ُؼذس أؽخخؿ 

 ٝطلُٞض، ٝحعظُشدصطـ٤شص ك٤خطْٜ، 
ك٢ طذكن حُٔؼـضحص  حٗذٓـٞح ك٤ٖ

 .رخ٣٩ٔخٕ

خ رحص فزخف ٢ٛٝ طؾؼش  ١ٖٝٔ حُزخُـش ٖٓ حُؼٔش ڄحعظ٤وظض  ًٓ ػخ

رنؼق ؽذ٣ذ. رٛزض ُِٔغظؾل٠ ٢ٛٝ هِوش، ٝؽُخقض رؤٜٗخ ٓقخرش رخُلؾَ 
ح١ٌُِٞ. ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حُؼ٬ؽ، طذٛٞسص كخُظٜخ ك٢ ؿنٕٞ كظشس هق٤شس 

  .ؿذًح

١ٝ طـ٤شص ڄٝح٧َٓ ًخٕ ٓلوٞدح ٖٓ ر٤ٖ ًَ حُخ٤خسحص حُٔظخكش. ٌُٖ هقش 

 .ط٤خسحص حُؾلخء حُزغ حُٔزخؽش ُخذٓخص ػ٘ذٓخ ؽخسًض ك٢



 

هخُض روٞس حُشٝف حُوذط.  ح٩ُٚ ٣خذّسؿَ حعظؼخدص فلظٜخ ػ٘ذٓخ ًخٕ 

ّ طؼز٤ش ػٖ "ًَ ٓخ ً٘ض أكظخؿٚ ٛٞ حٌُِٔش، ٝأٗخ ح٤ُٞرلٔخط  ١ٝڄ
 ."ح٩ُٚكش٣ش 

 

خ  ٕ٘أٝسٝسح حُزخُـش ٖٓ حُؼٔش  حُشحػ٤ش، ػخٗض ٕٕٔٓك٢ أرش٣َ  ًٓ ػخ

ـ  ٖٓ س٤ٖٗ ٝفذٟ ك٢ أر٤ٜٗخ ٓقلٞرًخ رؤُْ ٓغظٔش. رؼذ طؾخ٤
عظنطش ا٠ُ حُظؼخ٣ؼ ٓغ ٛزٙ حُلخُش  اٜٗخافخرظٜخ رط٤ٖ٘ ح٧رٕ، ه٤َ ُٜخ 

ٜخء ٓل٘ظٜخ، فِض اُ ك٢ ٓلخُٝش ُزو٤ش ك٤خطٜخ. ٠ حُشد ٣خثغش ٩ٗ
أخزخس ػٖ حُزغ حُٔزخؽش ُخذٓخص ط٤خسحص حُؾلخء ٓغ ٤ُغخػذٛخ كظِوض 

ٍ: "ؽلخ٢ٗ حُشد ٝٛٞ  ٝحػن ًش٣ظ. ح٥ٕ ؽُل٤ض ٝرقٞص حُشحػ٢ طوٞ

. أٗخ ٓٔظ٘ش ُٔؾخسًش ؽٜخدط٢ ٢٘ٗ٧ أػشف إٔ ح٥خش٣ٖ حُز٣ٖ أٓش سحثغ

 ." ٣غٔؼ٢٘ٗٞ ع٤لقِٕٞ ػ٠ِ ٓؼـضحطْٜ أ٣نخ. ارح آٓ٘ض ، عظ٘خٍ

সঙ্গে 

 اىشفاءِّىألٌٍ

ر٤٘ٔخ ًخٗٞح حُ٘خط ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ حُؼذ٣ذ ٖٓ ٨ٓ حُلشف ٝحُؾٌش 

ٝهض ص٣خسطْٜ. ٝرـل حُ٘ظش ػٖ أٓخًْٜ٘، ًخٕ حٌُؼ٤شٕٝ ػ٠ِ ٣٘ظظشٕٝ 
ػوش ٖٓ إٔ هقظْٜ أ٣ًنخ عظ٘ظ٢ٜ رخُؾٌش ٝحُ٘قشس. سكغ حُـ٤ٔغ أ٣ذ٣ْٜ 

 .ٗلٞ حُغٔخء ٤ُغزلٞح حُشد

 
حُظشك٤ذ ٝػِض حُٜظخكخص ٝفشخخص حُلشف، ٓؼِ٘ش أفٞحص  حسطلؼض

ٍ سؿَ ح٩ُٚ، حُشحػ٢  حُشدًش٣ظ، ا٠ُ خذٓش حُؾلخء. ًخٕ سؿَ  ٝفٞ

  ْ.٠، ٣ٝؤٓش أٓشحمْٜ إٔ طظشى أؿغخد٣ٛخذّ حُٔشم

 

طلذع ٓزخؽشس ا٠ُ أُٝجي ٝٝمغ ٣ذٙ ػ٠ِ حُلخمش٣ٖ ك٢ حُوخػش، 
ػِٖ حُؾلخء ُـ٤ٔغ حُٔؾخس٤ًٖ ٖٓ ، ٝأحُل٤ذ٣ٌٞٓخُٔخص حُٔظق٤ِٖ ػزش 

ح٫كظشحم٤ش حُظ٢ طْ اٗؾخإٛخ ك٢ حُٔ٘خصٍ ٝحٌُٔخطذ حُٔؾخٛذس ٓشحًض 

ُؼغٌش٣ش ٝٓشحًض حُؾشهش ٝحُوقٞس ٝحُٔغظؾل٤خص ٝحٌُ٘خثظ ٝحُؼٌ٘خص ح
ح٤ٌُِٔش ٝحٌُٔخطذ حُل٤ٌٓٞش ٝحُغـٕٞ ٝدٝس ح٣٧ظخّ ٝحُوشٟ ٝحُؾٞحسع 

 .ٝحُلذحثن ، اُخ

حٗطِوض حُٔؼـضحص ك٢ ح٧ؿٞحء ٝحخظلض أٓشحك حُغشهخٕ ٝؽل٤ض 

أٓشحك حُذّ. سكؼض ح٧ػزخء ٝح٧ٓشحك حٌُٜٔ٘ش ٝأفزلض ٖٓ حُٔخم٢ 
ًَ حُٔلظخؿ٤ٖ. أػشد حٌُؼ٤شٕٝ ػٖ عؼخدطْٜ  ح٩ُٚك٤غ ُٔغض هٞس 

 ٖٓ ٙ حُؼ٤ٔوش رخُشهـ ٝحُزٜـش، ٓظِزر٣ٖ ٓزحهخ ؿذ٣ذًح ُِزٜـش ُْ ٣زٝهٞ

خ ؿذ٣ذًح ٓـ٤ذًح ُْٜ ًٓ  !هزَ. ُوذ ًخٕ ٣ٞ

 قثو

شٖادذٖا ٗٛڄاىًٞ٘،ِّذشاسكِّ  

أٗسٗساِّاىشاػٞح  

 ساححِّاىَذْٝحِّفِّٜأىَاّٞا

 اىفيثِٞ تامسراُ

 ٍسرشفِّٚفِّٜغاّا

ِّاألٗه  اىًِّٞ٘اىصاّٜ اىٞ٘



 

! ح٩ُٚرغ٬ّ  شٌُٖ ح٤ُّٞ طِو٤ض ؽلخث٢. ُْ أػذ أؽؼش رخ٧ُْ ٝأٗخ ٓٔظِج
 ُ٪ُٚ!"حُٔـذ 

 
 ُلخد٣ش ػؾشس ٖٓ ًٞسٗؼٞط حُؼخ٤ٗشح٣٥ش ح روشحءطٚ ٖٓ ح٩ُٚأٝمق سؿَ 

٣ش٣ذ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ حُزؾش ك٢ فٞسطْٜ حُٔؼخ٤ُش حٌُخِٓش.  حُشدإٔ  ،ٖٔ
 :ٍ خ. ُذٟ هخ ًٔ "فلظي ًَٝ ؽ٢ء ٣خـ ك٤خطي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼخ٤ًُخ دحث
خطش ٌَُ ؽخـ ٝػ٘ذٓخ طٌظؾق خطظٚ ٝطٔؾ٢ ك٤ٜخ، عظلْٜ إٔ  ح٩ُٚ

 ." ح٧سك ٤ِٓجش رق٬كٚ. عظؼ٤ؼ كٞم حُؾ٤طخٕ ٝأٗظٔش حُؼخُْ

اىشفاءِّىألٌٍ  

 آٝاخِّٗػجائة
ِّأمر٘تشِّ ٍغِّذٞاساخِّاىشفاءِِّّٕٕٔٓحذزٍِّجٞذِّف

 ػيِّٚاىَثاششِّىخذٍحِّاىشفاءٍِّغِّاىقسِّمشٝس
طذكوض حُؾٜخدحص ٖٓ ًَ ٌٓخٕ ك٢ حُؼخُْ ك٤غ حٗذكغ حُ٘خط ُٔؾخسًش 

 .٣خذّ ح٩ُٚ أخزخس ٓخ كؼِٚ حُشد ك٢ ك٤خطْٜ ر٤٘ٔخ ًخٕ سؿَ

 :َ "ُوذ ُٝذص فٔخء ا٣لخ ٖٓ حُزشحص٣
ؿضث٤ًخ ٝحمطشسص ا٠ُ حعظخذحّ 

أؿٜضس عٔؼ٤ش ُٔؼخُـش حُقٞص. ٓ٘ز 
حُزغ حُٔزخؽش  ح٤ُّٞ ح٧ٍٝ ٖٓ

ط٤خسحص حُؾلخء، رذأص أؽؼش  ُخذٓخص
رظـ٤٤شحص ك٢ أر٢ٗ. أخشؿض 

حُغٔخػخص ػ٘ذٓخ ً٘ض رحٛزًخ ا٠ُ 
حُلشحػ ك٢ طِي ح٤ُِِش. ُٝذٛؾظ٢، ُوذ 
حعظ٤وظض ػ٠ِ فٞص ؽخك٘ش ًخٗض 
ك٢ حُؾخسع ك٢ فزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ. 
ٛزح ُْ ٣لقَ أرذح ٖٓ هزَ. عٔؼ٢ 

 "!ع٤ِْ طٔخٓخ ح٥ٕ. ٣ِِٞٛخ

ـ٣ٞظ، حًظؾل٘خ أٜٗخ طؼخ٢ٗ ٖٓ ٣"ػ٘ذٓخ ُٝذص سأٝؿ٤ظؾ٢ ٖٓ ٤ٗـ٤ش٣خ: 
ٓؾخًَ ٓؼ٣ٞش ٝػوذ ك٢ هِزٜخ. ؽخٛذص أٗخ ٝصٝؿ٢ حُزشٗخٓؾ ٖٓ ػ٠ِ 

ـ٣ٞظ، ػِٔ٘خ أٜٗخ ُؽل٤ض. رٛز٘خ ا٠ُ ٣س ح٩ُٚٛخطل٢ ٝػ٘ذٓخ ُٔغض هٞس 
حُٔغظؾل٠ ٝأؿشٟ ح٧هزخء حُؼذ٣ذ ٖٓ حُللٞفخص ُؼذس عخػخص. حخظل٠ 

خ ُٓؼخكخس. اٜٗخ ع٤ِٔشحُؼوذ ك٢ هِزٜخ ٝأٓؼخثٜخ  ًٓ  ." طٔخ

٢ ٖٓ آ٫ّ ك٢ حُظٜش ٝفِض ا٠ُ عخه٢. ُْ "ً٘ض أػخٗكخ٢ٗ ٖٓ كشٗغخ: 

خ رؤٕ ؽخًقخ ٓخ ًخٕ ٣ِٔغ٢٘ ًُ٘ض أؽؼشأؽؼش رخُشحكش أرذًح ٢٘ٗ٧  ًٔ  ،دحث

ُجي حُز٣ٖ  حُشحػ٢حعظٔشص ح٫كظلخ٫ص ػ٘ذٓخ دػخ   ٣ش٣ذٕٝ هزًٍٞش٣ظ ٝأ

َ خخؿ ؽشًخء ٓذسعش حُؾلخء ػ٠ِ حُؼَٔ  حُخ٬ؿ. رؼذ رُي، ؽٌش رؾٌ

ثغ حُز١ ٣وٕٞٓٞ رٚ، ًٔخ أهِن رشًخص خخفش رخُ٘ؼْ ح٤ُٜ٩ش ٝطشه٤خص حُشح

 .خخفش ُِـ٤ٔغ

 
ًش٣ظ ٢ٛ كوخ  إ حُزغ حُٔزخؽش ُخذٓخص ط٤خسحص حُؾلخء ٓغ حُشحػ٢

أٝسًغظشح ا٤ُٜش ٣٦ُخص ٝحُؼـخثذ. ٝعظغظٔش حُؾٜخدحص ك٢ طشد٣ذ فذٟ 
 س٤ٜٓؤ حُٔ٘قشحُؾخك٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء ح٧سك.  ح٩ُٚح٧خزخس حُغخسس ػٖ هٞس 

ٓخسط، ع٤ـظٔغ حُ٘خط  ٕٓا٠ُ  8ٔذ. ٖٓ ؼـخثُلِوخص ٓؼ٤شس ٖٓ ح٣٥خص ٝحُ
ً ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء ح٧سك ُظذكن ك٤ل حُزشًخص. ًٖ  ٖٓ حُزغ حُٔزخؽش  ؿضءح

كخٕ ٝهض . ًٕٕٕٓش٣ظ ك٢ ٓخسط  حُشحػ٢ط٤خسحص حُؾلخء ٓغ  ُخذٓخص

 ٓؼـضطي!

 

اسجىَضٝذٍِِِّّاىَؼيٍ٘اخِّح٘هِّمٞفٞحِّاىَشاسمحِّ،ِّٝشجِّٚصٝ  

www.healingstreams.tv/3days.ِِّّاإلىٔ!ىٞثاسمل 



 

জাতিঙ্গের তিরাময় 

 ٗقدِّاىشؤٝحِّٗاإلىٖاً
اىرحضٞشِّىَإذَشِّاىظالجِّػثشِّاإلّرشّدِّىَذسسحِّاىشفاءِّ

ٕٕٕٓفِّٜفثشاٝشِّ  

خ:  . ُوذ ُؽل٤ض ٖٓ أُْ ك٢ حُـخٗذ ٓـذحً ُِشد"ؽٜذ ا٣ٔخ٣َٞٗ ٖٓ ٤٘٤ً
ح٣٧ٖٔ ٖٓ ٓؼذط٢. ُوذ طلخهْ ح٧ُْ ُذسؿش أ٢٘ٗ ُْ أعظطغ حُٞهٞف 

أ٣ذ٣٘خ ك٢ حٌُٔخٕ حُز١ ١ٝ رٞمغ چ حُشحػ٤شٓغظو٤ٔخ. ٌُٖ ًٔخ أٓشٗخ 
مؼض ٣ذ١ ٛ٘خى ٝطٞهق ح٧ُْ. ٢ٌ٘٘ٔ٣ ح٥ٕ   ٝ ٗلظخؽ ك٤ٚ ُِؾلخء،

 ." حُٞهٞف رؾٌَ ٓغظو٤ْ
 

ٓغظٟٞ حُغٌش  ضكلق"ٖٓ ح٣٫ُٞخص حُٔظلذس ح٧ٓش٤ٌ٣ش،  سچسٌٝشهد 
ك٢ د٢ٓ رؼذ حُق٬س، ٝأظٜشص حُ٘ظخثؾ أٗٚ هز٤ؼ٢. اٜٗخ كوخ ٓؼـضس 
٧ٗٚ ٓ٘ز إٔ طْ طؾخ٤ق٢ رٔشك حُغٌش١، ُْ ٣ٌٖ حُغٌش ك٢ د٢ٓ 

  ا٠ُ ح٧رذ. ُوذ ؽل٤ض!" ٓزخسى حُشدٓغظوًشح. 
 

. حٗنْ ا٠ُ ح٥خش٣ٖ كٍٞ حُؼخُْ حُظـ٤٤ش ٓظخكشهٞس  ُـؼَحعظؼذ 

٩كذحع طؤػ٤ش دحثْ ٖٓ خ٬ٍ حُق٬س ك٢ ٓئطٔش حُق٬س ػزش ح٩ٗظشٗض 
ٓغخءً  7حُغخػش  ٖٓ ع٤ؼوذعخػش، حُز١  ُٕٗٔذسعش حُؾلخء ػ٠ِ ٓذحس 

كزشح٣ش  ٘ٝحُغزض  ٗ( ٢ٓٞ٣ حُـٔؼش ٕش٣٘ظؼ + رظٞه٤ض ٓقش ؿ)

 .. اٗٚ ٝهض حُشإ٣ش ٝح٩ُٜخّ ُِٔغظٟٞ حُظخ٢ُٕٕٕٓ
 

ِّاىَ٘قغٞسجرىي ِّاالسرفساساخ،ِّصسّاِّػي ِّىيَضٝذٍِّ ِّأ  وِّاٟ

www.healingstreams.tv/prayer. 

ظخٛشس ػخ٤ُٔش أكذػض  ٞظشٗض ٛٗح٩ ػزش ُٔذسعش حُؾلخءٓئطٔش حُق٬س 

ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء  طٔ٘ق ح٤ُِٔخسحصطؤػ٤شحً ٛخث٬ً ٌَُ ؽؼٞد ح٧سك. اٜٗخ ٝع٤ِش 
 ٝحُظؾلغ سحُؼخُْ كشفش ٬ُؿظٔخع، رـشك اكذحع حُظـ٤٤ش ٖٓ خ٬ٍ حُق٬

 .ض٣خدس حٗظؾخس ح٩ٗـ٤َ ٖٓ خ٬ٍ ٓذسعش حُؾلخءُ ًٝزُيؿَ حُٔشم٠. ٧

 
ٖٓ ٓئطٔش حُق٬س ٝهظًخ سحثؼًخ ُِق٬س ٝحُؾشًش  ًٕٕٔٓخٗض ٗغخش أًظٞرش 

 حُظؾلغعخػش، طْ  ٕٗٓغ حُشٝف حُوذط، ٓغ ٗقخثق ٝؽٜخدحص ِٜٓٔش. ُٔذس 

حُزغ حُٔزخؽش  ٓذسعش حُؾلخء، ٓغ حُظش٤ًض رؾٌَ خخؿ ػ٠ِ ك٢دٕٝ طٞهق 

 .ًش٣ظ ٓغ حُشحػ٢ط٤خسحص حُؾلخء  ُخذٓخص

 
ِٔشم٠ ٝر١ٝ حُظلذ٣خص حُقل٤ش. ًخٗض ُِق٬س ُأٝهخص حُق٬س ٛزٙ  ًؼلض

ٝطْ ح٧ػزخء، ٝطٞهلض ح٫٥ّ،  حٗضحكضطِي ُلظخص ِٓٔٞءس ٗؼٔش، ػ٘ذٓخ 

ؿ٤ش  ظٜش حُظلشى. ش ٌُِؼ٤ش٣ٖ ٖٓٔ ْٛ ك٢ ظشٝف ػق٤زشاػ٬ٕ حُلش٣
ٝحُٔؼـضحص حُظ٢ كذػض ػزش  ك٢ حُؾلخء حُشدُِشٝف حُوذط ٝهٞس حُؼخد١ 

 .ح٧ْٓ ٝحُٔذٕ ٝحُز٤ٞص



 

َٛ عزن ُي إٔ حعظ٤وظض ك٢ حُقزخف ًٝخٕ ػ٤ِي كوو حُزٛخد ا٠ُ 

حُلٔخّ؟ كغً٘خ، ٛزح حُؾؼٞس رخ٩ُلخف ٛٞ إٔ ٓؼخٗظي طشعَ اؽخسس رؤٜٗخ 

٢ أؿٞف ٣ـٔغ حُزٍٞ ٖٓ حُٔؼخٗش ػزخسس ػٖ ػنٞ ػنِ ٓٔظِجش.
ح٠ٌُِ ٣ٝخضٗٚ. ػ٘ذٓخ طٔظِت حُٔؼخٗش، ط٘وزل حُؼنِش حُِٔغخء ُظخشؽ 

 .حُزٍٞ

 

َ ؿ٤ٔغ أػنخء حُـغْ ح٧خشٟ طظطِذ، ٓؼخٗظي ػ٘خ٣ش ُظـ٘ذ طِق  ٓؼ

 .حُٔؼخٗش، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ رؼل ح٥ػخس ؿ٤ش حُٔش٣لش ُِـخ٣ش

 
ُظ٢ ٣ٌٔ٘ي حُو٤خّ رٜخ ُِللخظ ػ٠ِ فلش ٓؼخٗظي. ٛ٘خى رؼل ح٧ؽ٤خء ح

 .كِِِ٘ن ٗظشس ػ٠ِ رؼنٜخ

 

 حافعِّػيِّٚسط٘ترل
ُوذ عٔؼض ٛزح ًؼ٤ًشح، ٝرُي رغزذ أ٤ٔٛش حُٔٞمٞع. ٣طشد حُظزٍٞ 

ٍ رؾٌَ  حُزٌظ٤ش٣خ ٝحُغّٔٞ ٖٓ حُـغْ. ارح أفزض رخُـلخف، كبٗي طظزٞ
٢ كذٝع ؿ٤ش ٓ٘ظظْ ٝهذ ٣ظغزذ رُي ك٢ طشحًْ حُزٌظ٤ش٣خ ٝحُظغزذ ك

ٓؾخًَ. أ٣ًنخ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ حُزٍٞ ؽذ٣ذ حُظش٤ًض ا٠ُ ط٤ٜؾ ؿذسحٕ 

 ؿغٔيحُٔؼخٗش. ؽشد حُٔض٣ذ ٖٓ حُٔخء ع٤خلق حُزٍٞ ٣ٝنٖٔ طط٤ٜش 

 .ٖٓ ًَ حُغّٔٞ

 

 حافعِّػيِّٚٗصُِّطحِّٜىيجسٌ
ٚ ٓل٤ذ رؾٌَ  حُلقٍٞ ػ٠ِ حُشؽخهش أٓش سحثغ ُقلظي حُؼخٓش، ًٔخ أٗ

ٔؼخٗش، ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ طزٍٞ خخؿ ُٔؼخٗظي. طنـو حُغٔ٘ش ػ٠ِ حُ

 .حُؾخـ حُٔقخد أًؼش ٖٓ ح٬ُصّ

 

 ذْاٗهِّاألطؼَحِّاىَْاسثح
حُ٘ظخّ حُـزحث٢ حُٔظٞحصٕ ٣وطغ ؽٞهًخ ه٬٣ًٞ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ فلش 

حُٔؼخٗش. طؼظزش حُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝٓنخدحص ح٧ًغذس ٝحُٔـز٣خص حُذه٤وش 

ح٧ػنخء، ٣ٌٖٝٔ حُؼؼٞس ػ٤ِٜخ  ح٧خشٟ ٜٓٔش ُِللخظ ػ٠ِ فلش

 أعخع٢ ك٢ حُلٞحًٚ ٝحُخنشٝحص. رؾٌَ

 

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ ح٩ٓغخى ا٠ُ مـو ؿ٤ش ٓزشس ػ٠ِ حُٔؼخٗش، ُزح كبٕ ٓلظٟٞ 

 ح٤ُ٧خف ك٢ حُلخًٜش ٝحُخنشٝحص ٓل٤ذ ؿذًح أ٣ًنخ

 
٣ؼظزش حُظٞص حُزش١ ٓٔظخًصح ُٔؼخٗظي، ٧ٗٚ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ رشٝحٗؼٞع٤خ٤ٗذ٣ٖ، 

ظ٤ش٣خ حُظ٢ طغزذ ٓؼظْ ٝٛٞ ٓشًذ ٣ٞهق ح٩ؽش٤ٌ٣ش حُو٤ُٗٞٞش )حُزٌ
حُظٜخرخص حُٔغخُي حُز٤ُٞش( ٖٓ ح٫ُظقخم رـذسحٕ حُٔغخُي حُز٤ُٞش. ارح ُْ ٣ٌٖ 

حُظٞص حُزش١ ٓظخًكخ ٓل٤ًِخ، كبٕ أ١ ٓؾشٝد ٣لظ١ٞ ػ٠ِ طش٤ًض ًخٍف ٖٓ 

 .حُظٞص حُزش١ ع٤ل٢ رخُـشك أ٣ًنخ

 

ِّّشطًا  م
حُـش١ حُظٔش٣ٖ ٓل٤ذ ُـغٔي رخٌُخَٓ ٣ٝؾَٔ رُي ٓؼخٗظي. طٔخس٣ٖ ٓؼَ 

ٝسًٞد حُذسحؿخص ٓل٤ذس ُؼن٬ص هخع حُلٞك ٝطغخػذ ػ٠ِ ٓ٘غ حُٔؼخٗش 

 .ٖٓ حُخشٝؽ ٖٓ ٝمؼٜخ أٝ حُظذ٢ُ

 
ا ًَ  أخشضِّموِّشٜءِّدائ

٫ طلزظ رُٞي. ػ٘ذٓخ طٞهق حُظذكن ك٢ ٓ٘ظقق حُظ٤خس، ٣ظلشى حُزٍٞ ك٢ 
ح٫طـخٙ حُٔؼخًظ ٝٛزح ٣ٌٖٔ إٔ ٣شعَ حُزٌظ٤ش٣خ ٝح٧ؽ٤خء ح٧خشٟ رطش٣وش 

خ رظلش٣ؾ حُٔؼخٗش. طـ٘ذ أ٣ًنخ كزظ حُزٍٞ ُلظشحص ه٣ِٞش؛ خخهجش. ه ًٔ ْ دحث

ٛزح ٣ٌٖٔ إٔ ٣نؼق ػن٬ص حُٔؼخٗش ٣ٝض٣ذ ٖٓ خطش ح٩فخرش رخُظٜخرخص 

 .حُٔغخُي حُز٤ُٞش

 
ٝأٗض حُوخثْ ػ٠ِ سػخ٣ظٚ. طوغ ػ٠ِ ػخطوي ٓغئ٤ُٝش  اإلىٔؿغذى ٛٞ ٤ٌَٛ 

حُظ٢ ر٤ٖ  اإلىًِٔٔش ٕ احُللخظ ػ٠ِ ؿغٔي ك٢ كخُش ؿ٤ذس. ٣وٍٞ حٌُظخد 

أ٣ذ٣٘خ ٢ٛ دٝحء، حعظؼِٔٚ رخعظٔشحس ػ٠ِ ؿغٔي ًَ ٣ّٞ ٝؽخٛذ ٗلغي 

خ ٝٓؾشهًخ أًؼش رخُقلش ٝحُل٣ٞ٤ش ح٤ُٜ٩ش ـً  .ٓظٞٛ

اىشفاءِّىألٌٍ  

 حافعِّػيٍِّٚصاّرلِّفِّٜحاىحِّطحٞح



 

 ئػالّاخِّاإلَٝاُ
 ىيشفاءِّٗاىظحح

أطلشى ٖٓ هٞس ا٠ُ ، ٝٗغ٤ؾ ٖٓ ٤ًخ٢ٗحُل٤خس ٝحُٔـذ ٝحُظ٤ٔض ك٢ ًَ  أظٜش

 .هٞس ًَ ٣ّٞ

 
ؿغذ١ ٤ٌَٛ ُِشٝف حُوذط؛ ُزُي ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ٓشك أٝ عوْ أٝ ػـض إٔ 

٣لخٍٝ إٔ ٣ِظقن رـغذ١،  ٝس٣ّغظوش ك٤ٚ. أهشد أ١ ؿشػٞٓش ٓشم٤ش أٝ 

ْ ٣غٞع حُٔغ٤ق، ٝأٓـذ خر رخعظٔشحس ر٤٘ٔخ أع٤ش ك٢ سٝك٢ ٝؿغذ١  ح٩ُٚع

خ ًٔ  .ك٢ ػخك٤ش ٝفلش ا٤ُٜش دحث

 

ٓظلٞم ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أٗٞحع ح٧ٓشحك. أٗخ خ٤ِوش ؿذ٣ذس ك٢ حُٔغ٤ق ٣غٞع. 
ٝهز٤ؼظٚ  ح٩ُٚح٤ُٛٞ٧ش طؼَٔ ك٢ دحخ٢ِ. ُزُي، أٗخ ٫ أٓشك ٧ٕ ٢ُ ك٤خس 

ك٢ حُٔغ٤ق ٣غٞع. أٗخ ٤ٓض ػٖ ٛزح حُؼخُْ ٢ٌُ٘ ك٢  ح٩ُٚك٢ دحخ٢ِ. أٗخ رش 

ُٚ٪ُ. 

 
ش ٫ٝ حُٔشك ٫ٝ حُٔٞص عِطخٕ ك٢ حُٔغ٤ق ٣غٞع. ٤ُظ ُِخط٤ ح٩ُٚأٗخ رش 

ػ٢ِّ. أٗخ أكٌْ ك٢ حُل٤خس ٝأِٓي. أٗخ أعٌٖ ك٢ حُٔغ٤ق، ؿخُغًخ ٓؼٚ كٞم ًَ 

 !ُِشدحُٔـذ ٝحُؼظٔش . س٣خعش، ٝهٞس، ٝعِطخٕ، ٝع٤خدس

 

خ رؼذ ٣ّٞ ر٘ٞس ًِٔش  ًٓ ؿٞدس . أٗخ ٫ أطؤػش رخُظشٝف حُطز٤ؼ٤ش حُٔٞح٩ُٚأع٤ش ٣ٞ
 ح٩ُٚ ٗؼٔش٢ٛ حُ٘ٞس حُز١ ٤٘٣ش ؿغذ١. ا٢٘ٗ أدسى  حُشدك٢ حُؼخُْ. ًِٔش 

 .. آ٤ٖٓح٩ُٚأعظٔظغ رٜخ ٧ٕ ؿغذ١ ٣٘ؾو روٞس ًِٔش ٞك٤شس ُقلظ٢ ٝحُ

حُـخ٢ُ أؽٌشى ػ٠ِ ًِٔظي. اٜٗخ حُلو٤وش حُظ٢ أػ٤ؼ رٜخ ٤ٓٞ٣ًخ. إ  خ٣ٞأر

ح٤ُّٞ! ٫  سشٓؼشكش ًِٔظي ك٢ سٝك٢ طنؼ٢٘ ك٢ حُٔوذٓش ٝطٔ٘ل٢٘ حُ٘ق
ٌٓخٕ ُِخٞف ٝحُٔشك ٝحُلوش ٝحُٔٞص ٢٘ٗ٧ أػ٤ؼ رخ٣٩ٔخٕ رٌِٔظي، 

 .٢ٛٝ ٝفلظ٢ ُِ٘ـخف حٌُخَٓ ٝحُ٘قش ٝح٫صدٛخس ٝحُقلش ح٤ُٜ٩ش

 
أٗخ أػ٤ؼ كٞم أٗظٔش حُؼخُْ. أٗخ ؿخُظ ٓغ حُٔغ٤ق، ػخ٤ُخ كٞم ًَ 

 ح٩ُٚحُغ٬ه٤ٖ ٝحُغِطخص ٝحُوٟٞ ٝػ٘خفش ٛزح حُؼخُْ. أإًذ ٝأهش  ًِٔش 

. ٝأٗخ ٝحػن ٖٓ إٔ ؿغذ١ ٛٞ ٓظٜش ٖٓ ٓظخٛش ح٤ُٜ٩شُٔظؼِوش رقلظ٢ ح

 .٤ٓٞ٣خ رقلش طخٓش أعِي. ٓـذٙ ػ٢َِّ 

 
حُظ٢ طؼَٔ ك٢ دحخ٢ِ  اإلىٔك٤ش ٝكؼخُش ك٢ ؿغذ١. إ ًِٔش  اإلىًِٔٔش 

طل٢٘٤٤ ٝط٘ؼؾ٢٘،  حُشد٢ٛ مٔخ٢ٗ ُِقلش ٝحُوٞس حُذحث٤ٖٔ. ًِٔش 

 .٣ٝظـذد ؽزخر٢ ًَ ٣ّٞ ًخُ٘غش

 
٤ق ٝأٗخ ؿضء ٖٓ ؿغذٙ. ًٔخ ٛٞ ٣غٞع، ًزُي أٗخ ك٢ ٛزح ؿغذ١ ِٓي ُِٔغ

حُؼخُْ. أٓؾ٢ رقلش ٝك٣ٞ٤ش ًٝٔخٍ. ٫ ٣ٞؿذ ؽ٢ء ٣ظؼِن رخُٔٞص 

ٚ طؼز٤ش ػٖ ٗؼٔش ٓظضح٣ذس رخعظٔشحس  .ٝحُٔشك ك٢ ؿغذ١، ٧ٗ

 

ك٢ فلظ٢ ٝأٓٞح٢ُ ٝػ٢ِٔ ٝك٢  -، أٗخ أِٓي ك٢ حُل٤خس اإلىٔروٞس سٝف 

 حٗظقخس حُٔغ٤ق ٝعِطظٚ ح٤ُّٞ. ًَ ٓـخٍ ٖٓ ٓـخ٫ص ك٤خط٢. أع٤ش ك٢ 

إ ٣غظِضّ طذكن حٌُِٔخص حُقل٤لش. ٛخثِش ٝع٤زو٤ي رقلش ؿ٤ذس ٝهٞس، ٌُٖٝ كوو ارح طشًض ح٧كٌخس حُقل٤لش طغٌٖ ك٢ رٛ٘ي؛ ٝٛزح هٞس  رٛ٘ي٣ٔظِي 

 .ٓ٘ظقشس، ٝٗخؿلشٝٓئػشس، ٝه٣ٞش، ًٝش٣ٔش، ٝك٤خس ٓٔظخصس،  ح٩ُٚاٗٚ أعِٞد ك٤خس. ك٢ حُٔغ٤ق ٣غٞع أػطخٗخ  ٝفلش؛ ضٌِٔخص حُقل٤لش ٤ُغحُظٌِْ رخُ

 
حُخ٬ؿ رخٌُِٔخص حُظ٢ ٗطوض رٜخ، ٝطللظٚ رخٌُِٔخص. حٌُِٔخص حُظ٢ طخشؽ ٖٓ كٔي طؼظٔذ ػ٠ِ ح٧كٌخس حُظ٢ رذحخِي. ارح طٌٔ٘ض  ِٗضَ ي. ٝهذ كٔي ٛٞ ك٤خط

٠ِ ظٔذ ػٖٓ طؼذ٣َ أكٌخسى، كغظخشؽ حٌُِٔخص حُقل٤لش ٖٓ كٔي. هخٍ ٣غٞع: "ٖٓ كنِش حُوِذ ٣ظٌِْ حُلْ." ٛزح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٧ؽ٤خء حُظ٢ طخشؽ ٖٓ كٔي طؼ

 .حُشدٓخ رذحخِي. ُٜزح حُغزذ ٖٓ حُْٜٔ إٔ طقِق ٓخ ك٢ هِزي ٖٓ خ٬ٍ طش٤ًض رٛ٘ي ػ٠ِ ًِٔش 

 اػرشافاخ
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 جْ٘بِّئفشٝقٞا
ؾلخء  ٓذسعش ًش٣غض علخسس ُح

ؽخسع رش٣ظٞس٣خ، )ً٘ش.ٛخس٢ُ ٝرشحّ ك٤ؾش( سحٗذرٞسؽ،  303

 ؿٞط٘ؾ
ٕٕ٘ٔ، سحٗذرشؽ ٖٕٖؿ.د   

ٜخطق  :سهْ ُح

         +27 11326 2467 

         +27799675852 

         +27799675853 

 ّٞجٞشٝا
ؾلخءٓذسعش ً ش٣غض علخسس ُح  

 هش٣ن ا٣ض١ ا٣خٓٞ 21/23
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، ا٤ٌ٣ـخ ، ٫ؿٞط ٖٖٙ٘ٔؿ.د   

ٜخطق   :سهْ ُح

         +234808678 3344 
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  اىََينحِّاىَرحذجِّاىثشٝطاّٞح
ؾلخء  ٓذسعش ًش٣غض علخسس ُح

ٞكذحص  ٖ-ُٕٓٗح  
٨ػٔخٍ ٝحسفُ   ٓشًض ًخٕٗٞ 

 ؽخسع ر٤َ

 SE8 5EN ُ٘ذٕ

ٜخطق  :سهْ ُح

  +44 203176 9724 

ِّاألٍشٝنٞح  اى٘الٝاخِّاىَرحذج

 ٓذسعش ًش٣غض علخسس حُؾلخء
8ٕٖٙد. ٤ِٛٔٞى ٤َٛ   

 ٤ٛٞعظٖ

77ٓ8ٖطٌغخط   
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 مْذا

 ٓذسعش ًش٣غض علخسس حُؾلخء

31 ، ٤ًٗٞش رخسًٞح١   
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