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 (01دانيال )ه كرسة لّلّقوة احلياة امُل ة التاسعةاحملاضر

I 01-01ملخص عن دانيال

(001-000)المالكمعلقاءدانيال -أ

(001-3)مضمونالرؤيةالرابعة .0

(001-6)الجباروصفالمالك .1

(001-9)تأثيرالمالكعلىدانيال .3

(0101-00)صراعالمالكالمتعلقبصالةدانيال .0

(0101-00)أُعطيقوةإلهيةدانيال .5

(1101-000)صراعالمالكالمتواصل .6

(100-0301)رؤيةدانيالالرابعة -ب

IIمقدمة

ةاألطااولواألر اارتًصااياللتاايال تااابهاايالوبااو.هااوالاااياذالااقىيتلقااىبااؤدانيااالرؤيتااؤالرابعااة01دانيااال -أ

عاا رية،إاااتةُمواقًاؤالديوياة،ونطااطاتؤال،مااي ضادالالقراراتالاياسيةللهيتعطينظرةعلى.المقدس

.وخالصاسرائيلةميالىالضيقةالعظ

ظهرالصاراعتايالارويباي هويُ.عطيوانظرةعلىماذايحدثتياألجواءالروحيةعودمانصلّيي01ُدانيال -ب

ديوااةوأمااةبويااةيوجاادتاايراالم.تاايالمجاااألتاألرااايةظهاارالااقىيوالمالئ ااةالرتيعاايالماااتويوالطااياطي 

تيهاق األماار ،يتاأثرونبحرراةاسيي والترريبةالح وميةالموجودةالقادةالاي.طيطانيةالمالئ يةوالللالطة

.نتيجةصراعهميؤثرعلىاألحداث،القراراتوثقاتةالمدنالموجودةعلىاألرض.المالئ ةوالطياطي 

،ََّدم َََّّمعَََّّلَْيَستََُّّْمَصاَرَعتَنَاَّفَإِن َّ" َؤَساِء،ََّمعَََّّبَلَََّّْولَْحم  اَّظُْلَمع َََِّّعلَع َّاْلَععالَِم،َُّوالَةَََِّّمععَََّّالس الَِطيِن،ََّمعَََّّالرُّ ََ َّالعَّ ْهِر،ََّهع

وِحي  ََِّّالش ر ََّّأَْجنَادَََِّّمعََّ َماِوي اتََِّّفِيَّالرُّ َّ(016أف)"َّ.الس 

III سياق الرؤية الرابعة( 0دانيال01-3)

راانهاقابعادساوتي ما احاتالل.ذم536تي-رورشدانيالتلقىهق الرؤيةخاللثالثسوةم ح مالملك -أ

أول.،أطلقرورشالمتبقاي ما اسارائيلليعاودواالاىأور اليمذم536تي(.ذم539)رسلممل ةبابلات

علااىأنرااورشونتًقايالُمًاااري معظام.ذم536وذم535رانتااا(0:9)وثالاثسااوةل اورشوداريااوس

حياتؤرانتمهددة.(6دانيال)دواألسنجىم جبلوقتراندانيالقدتيذلكا.عيّ داريوسرقائدعلىبابل

.ثمانيواتؤرانتيموتصف.قبلانيتلقىهق الرؤياتيالوهايةجباألسودتي



DANIEL: STUDIES IN THE END TIMES – MIKE BICKLE 
Session 9 The Power of a Life Dedicated to God (Dan. 10) Page 2 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

ععنَِ َّالِثالِِثععِ َِّمععْنَُّملععِ َُّلعع َرَ ََّملِعع َِّ" َِ َّاْسععُم َُّ(ذم536)َّفععاِر ََِّّفِععيَّالس  سععالَ َُّالَعع َّدالِيععاَاَّال عع ِلَّالر  َِ ،َّأُعلِنَععْتََّهعع

رَُّ َّبَْلْطشاص  سالَ ََُّصِحيَح  َّ.َّاألراِميُّ سالَ ََّ.ََّولالَِتَّالر  (01:0دا)َّ".،ََّوأِخيرا َّفَِهَمهاَوجاَهَََّّدالِياُاََّلِِيرا َّلِيَفَهَمَّالر 

.تياور ليمالقي بقيةئيلباببمارانيحصلمعالعلىاسرادانياليب ي -ب

،َّلِِاَلثَِ َّأسابِيَعَّلاِملَ  َّفيََّذلَِ َّاليَ ِمَّبََكيُت،َّألاَّدالِيااََّ"
َّ َولَعْمَّأََعََّه ْنَّبَِيْيعت َّ.ََّولَْمَّآُلْلَّطَعاما ََّجي َّا َّأْوَّلَْحما َّأْوَّلَبيَا

(101-3اد)"َّ.الِ الثَ ََُّّأْنَّاْلتََملَِتَّاألسابِيعَُّالَ َّ

IVما هو صوم دانيال؟

نتعلمأندانياللاميأرالأىلحاومأوطعاامجياد3:01تيدانيال.يوجدمقطعي أساسيي متعلقي بصومدانيال -أ

ال لمةالمترجمةالاىخضاارتاأتيما .نريأنؤأرلخضارو ربالماء001تيدانيال.ولميطربأىنبيق

البقاولتطاملالضضاار،الًارهاة،الحباوبال املاة،تهايوبالتاالي"القىيوبتم الحباوب"تعويال لمةعبرية

.،الم ارات،البقور،التوتوواألعطاب(البازألءأوالًاصوليا)

(301دا)"َّ.الِ الثَ ََُّّاْلتََملَِتَّاألسابِيعََُّّ(لَىأن )لَّ...ََّولَْمَّآُلْلَّطَعاما ََّجي َّا َّأْوَّلَْحما َّأْوَّلَبيَا"

"...ْمَّلَناَِّسَ ى ،ََّوالََُّقََّ  ِةََّعْشَرِةَّأيثام  (001دا)َّ".َوالماءََِّّالُخْضَرواتََِّّلُِمَّ 

،(الضبزأواألرّزم الحبوبال املة)طملتواولبإعتداٍلتامالضضار،الًارهة،الحبوبال املةي:ص مَّدالياا -ب

العديديتًقونأندانيالامتوعع رال.الم ارات،البقور،التوتوواألعطاب،(البازألءأوالًاصوليا)البقوليات

رالماايضايفعلاىن هاة)لاألطعماةالجيادةاللحوم،الا ر،موتجاتاأللبان،األطعمةالمقلياة،الوبياقوعا را

لجيادةولاي الصوميدعيالىاإلمتوااععا رالاألطعماةا(.التوابل،صلصاتالالطة،المحليات،إلخ-الطعام

".اللحوموالحلويات"تقطع 

هاولاي .صاومدانياالهاوصاومحقيقايعا الطعاام.الصومال تابيهواإلمتواعع الطعاامألسابابروحياة -ج

هويطملتقليصبط لملحوظلووعورميةالطعامالقىنتواولؤعاادةلوزياادةبطا ل.أواألرلبإعتدالرجيمرال

دانياالولاي ي اونرجايمألسابابصاحيةأمارجيادول وّاؤاعصاومدانياالخاصاةلاتّبا.ملحوظلوقتوامعالرب

.صومدانيال

أر ارحااسايةل،تاوح نضاعأنًااواأماامالاربل اييلاي قلبوااونصاب إختياارىالصومع األرالهاوااعف -د

 .وقادري أنناتقبلار رم الرب

V املالك اجلبار وتأثريه على دانيال( 0دانيال01-6)

(.001رؤ.)رأيمالرالم لهقاالمالكيوحوا(.001-6)برتبةعاليةيمالراُدانيالرأ -أ

ََّوَرأيععُتََّرُجعال َّ" َِّمعْنََّذَهعع  َََّّّ(مالرااال)ََّرفَععُتََّعينَععي  ،ََّوَعلَع ََّوَسععِطِ َِّحععيام  يَرََععَِّ َّثِيابعا َِّمععْنَِّلتثععان 
6ََِّّجسععُم ََُّولععاَن

بَْرَجَِّ،ََّولاَنَّ ََّلالبَرِق،َّوََََّّوجُه ََُّلالي  َلعالبُروْلِيَّالَمصعقُ ِا،ََِّّذراععالََُّلَمصابِيَحَُّمشعتَِعلَ  ،ََّوبَعََّْتَِّرجعاللَُّوََََّّعينالَُّيُِشعُّ

َِّعنََّماَّيَتََكل مَََُّّص َُ َُّوََّ (001-6دا)َّ".َلُجمُه ر ََّعِظيم 

ََّرأيُتََّماللا َّقَِ يثا َّآَخَرَّلاِزال َِّمَنَّالس ماءَِّ" َلالش عمِس،َََّّوجُهع ََُّّ.َرأِسع ََِّولاَنَّيَلبُِسََّسعحابَ  ،ََّوقَع ُ َّقُعَيح ََّحع َاَّ.َّثُم 

(001رؤ)َّ".لََُّلَعُم َديِنَِّمْنَّلار َّساقاوََّ
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(001-9)هقاالمالكأثّربعمقعلىدانيال -ب

يَنَّلعالُ اََّمِععيَّلَعْمَّيَُروهعاَّاْذَّ" َِ ؤياََّوحَِّ ،َّفَال ع ا ََّوَرأيُت،َّألاَّدالِياَا،َّالرُّ َوَهَربُع اََّواختَبَعوُوا،َّخعافُ اَِّجعَّث
َّفَبَقِيعُتَّألعا

ؤياَّالَعِظيَم َََِّّواْذََّرأيتَُّ.ََّوحَِّ  عُح ، ،ََّولَعْمَََّبعَقَّالرُّ ُُ لَتَّلَضاَرَِيَّالَع َّ ة ،ََّوَََح   َّقُ   ة َّأبَعَّا َّ،َّلَْمَََّبَقَّفِي  َّقُع   .فِعي 
َّ ثُعم 

اَِّسِمْعُتََّصْ ََ ُ،ََّدخْلُتَّفِيَُّسبات ََّواْلطََرْحُتََّوَوجِهيَّالَ َّاألْرضَِّ (001-9دا)َّ".َسِمْعتُ َُّيَتََكل ُم،َّفَلمث

VIالك املتعلق بصالة دانيال صراع امل(01 دا01-00)

القواتالمالئ يةوالطيطانيةرانتااتعماالن(.001-00)جاءمالكجبارراستجابةلصالةدانيالوليموحؤالًهم -أ

صالةدانيالوصومؤلعباادوراُملحوظاالتاي.تيالوقتنًاؤتياألجواءالروحيةللتأثيرعلىملكبالدتارس

.تحويلاألمورتياألجواءالروحية

َّقااََّ" ََّّفَِمن...ال تِيََّسوُخبُِرَكَّبِهاَّدالِياُا،َّالتَبِْ َّالَ َّاألُُم رَِّأيُّهاَّالَمحبُ ُ،َّ»:َّلِيَّ(المالك)ثُم  ِاَّيَ م  ْرَتَّفِي َِّأو  أْنََّّقَر 

ل َلَّأماَمَّالَِهَ ،ََناَاَّفَهما َّ ََ اَوألاَّأََيعُتَّأِلجعِلََّهعََصالََُ َُّسِمَعتَََّّْوََتَ
ََُّّقعاَوَمنِيَّفعاِر َََّّ(الرئاساةالطايطانية)ََّرئِعيس

ََّوِعشِريَنَّيَ ما ،ََّولَِكن َّ َولِعَاََََّرلتُع َُّ.َّجاَءَّلَِمُع لَتِيَّ(المالكالرئياي)َّ،َّأَحَََُّّرَؤساِءَّالَمالئَِكِ ،ِميخائِيلَََّّلُِمَّ ِةَّواِحَّ 

،ُهنععاَكََّمععَعَُّملُعع ِكَّفععاِر ََّ


َّلَِشعععبَِ ََّّألُسععاِعَََّكَّلِفَهععمَََِّّوِجئععتَُّ ُِ ِلَّالرَُّّاألِخيععَرةََِّّفِععيَّاأليثععامَِّمععاََّسععيَحَُّ َِ ََّهعع ؤيععاَِّهععَيَّ،َّألن 

(0001-00دا)َّ."لِلُمستَقبَِلَّالبَِعيَّ

.عةسعىلًهمرلرؤيةم الرؤياألربدانيال:قررتَّفي َّأنََّنااَّفهما َّ -ب

ماسيحدثإلسرائيلتيآخارل(0101،00)جبارأتىل ييمو دانيالتهمالالمالكال:وجئُتَّألساعَّكَّلفهم -ج

ضطاط إلسارائيلتايرؤيادانيالالرابعةتعطيوانظرةعلاىمُ.01-00الرؤياالتيتيدانيالرأيهو.ياماأل

آلخارعاةوهاوتهامخطاة هواكتطديدواا تايالارؤياألرب.اآلتيدهروإلنتقالاألرضالىاليامآخراأل

(060،055-09،19-3،11-13،001،00-00،3300،35،001،9-01)ياماأل

َّأِلَُعل َمَ ََّوأِلُساِعََّكََّ" (119دا)".أْنَََّفَهمَََّّياَّدالِياُا،َِّجئُتَّلِلتَ  

.يحصلتحركتياألجواءالمالئ يةم أوليومنرّرزتيؤقلبوالوًهمولوتوااعامام :فمنَّأواَّي م -د

لاودانيااللاميصالّيلمااراان.المالئ اةتتجااوبماعصالواتالقديااي :هعَاسمعتَّصالَ َّوالاَّأَيتَّمنَّأجعلَّ - 

صاالواتواتتااركتااأثيرالتعاااأللعلااىمااايحصاالتااياألجااواء.دانيااالحاربااؤبالصااوموالصااالة.حضاارالمالرااي 

.ميضائيلرئي المالئ ةحضرباببصالةدانيالالمتواصلة.األرايةوالاماوية

الماالكأظهارأندانياال(.0001،09)جديادةع محبتؤلادانيالبطريقاةعميقاةوعل الربأ:أيهاَّالمحب ، -و

اتالصاحيحةهويحابالعالقااتوالضياار.ياوعتحدثع اآلبالقىيحبالقي يطيعونؤ.م الرببوبمح

(.1000يو.)للقي يطيعونؤ

َِ َّيُِحبُّنِععي" َوَسععوُعلُِنَّلَعع َََُّّسععوُِحبُّ َََُّّوألععاَّأيضععا َّ،ََّسععيُِحبُّ َُّأبِععيَوَمععْنَّيُِحبُّنِععيَّ.َّمععْنَّيَقبَععُلََّوصععاياَ ََّويُِطْيُعهععا،َّفَُهععَ َّال عع

(1000وي)َّ".ذاَِي

الطيطانيةلًاارسالرئاسة.يومال10قاومتدانياللمدة(إيران)اسةالطيطانيةلممل ةتارسالرئ:رئيسَّفار  -ز

.إلىاآلنالتيقاومتهقاالمالكمازالتقويةجدال(إيران)
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راايئيلعبارساعيؤليحاّرضالملاكاألعلاىتاارس،يحااربااداسارا(رئاساة) ايطانيرئي رأيدانيال -ي

(0301،11-10)لًارساداسرائيل

راانقادؤ،ألنامعونةهقاالماالكالجباار ةأتىلميضائيل،أحداألمراءالرئيايي أورئي المالئ:جاءَّلمع لتي -ط

.تُركموًردالم دونأىمالكآخررتيعالماتويلمعاونتؤتيالمعررةادالرئاساتالطيطانيةلًارس

.ميضائيلوجبرائيلهماالمالري الوحيدي المقرورةأسماؤهماتيال تابالمقدس:رؤساءَّالمالئك  -ى

وما ثام(0301،10،001)ميضائيلمقرورخم مراتتيال تابالمقادس،ثاالثماراتتايدانياال .0

ألجالذلاكهاومعاروفعلاىأناؤ.حااربتايرالمارةهاويوصافعلاىأناؤيُ.001ورؤياا9تييهاوذا

ماؤوليتؤهايأن(.القىيقودالمالئ ة)طارإليؤعلىأنؤأميررئي أورئي المالئ ةيُ".حاربمالكمُ"

يعطىالقيادةتايحاربباالروياادابلاي ومالئ تاؤميضائيل9-:0:1تيرؤيا(.001)يحمياسرائيل

.الااقطي 

لوقاا) تايلوقااومارتي(065،109)جبرائيلمقرورأربعمراتتيال تابالمقدس،مرتي تيدانياال .1

000-11،16-36.)ُألجالذلاك.همةمتعلقةمبا ارةلباالمجيءاألولللمااياتيرلمرةهونقلرسائلم

".المالكالرسول"هومعروفعلىأنؤ

تادخلميضائيال(.001-9؛رؤياا001دانياال)ميضائيالساوفيقافمجادداللماااعدةاسارائيلياامتيآخراأل -ك

.حمايةاسرائيلع مطئولميضائيل.مصيراسرائيليعويأناألمريطمل

ئِيُسَّالَعِظعععيمَُّ(ياااامآخاااراأل)فِعععيََّذلِعععَ َّالَ قعععتَِّ" ِخََّمعععِ ََِّّميخائِيعععُلَّالَمسعععُعوُاََّععععنَّ(رئاااي المالئ اااة)،ََّسعععيَقُِاَّالعععر 

عبِ ََّ ََُّصاُرواَّ(الضيقةالعظمى)،ََّوَسيَُك ُنَُّهناَكََّوقُتَِّضيق َّ(اسرائيل)َُ .َّأُم   ََّوَحت ع ََّذلِعَ َّالَ قعتَِّلَْمَّيَوِتَِّمِلُ َُُّمن

عبِ ََّ َُ َّ (01:0دا)"(اسرائيل)فِيََّذلَِ َّالَ قِت،ََّسيَنُج َُّللُّ

َّفِيَّالس ماءََِّّالََّلََعتََّّْثُم َّ" ...ََّوَمالئَِكتُع َُّالتثن عيَن،ََّوحعاَربَُهُمَّالت ن عْيُنََّوَمالئَِكتُع ََُِّّميخائِيلَََُّّوحاَر،ََّ.ََّحر، 
9

َوأُلقِعَيَّالت ن عيُنَّ

عيطاَن،ََّوال تِعيَََُّضعل ُلَُّلعل َّسع خُمَّالَ َّاألسفَِل،ََّوُهَ ََِّلَ َّالَحي  َُّالقََِّيَم َُّال تِيََََُّّع َّابلِعيَسَّأِوَّالش  .َّاِلنِيَّاألْرضَِّالض 

(001-9رؤ)َّ".َسقَطََُّهَ ََّوَمالئَِكتُ ََُّمَع َُّ

(1101-000)صراعالمالكالجبارالمتواصل -ل

"َّ َوِعنََّماَّأُغاِدُرََّسيَوَِيََّرئِيُسَّاليُ لانَِّ.ََّرئِيَسَّفاِر َََّّأْنَّأرِجَعَّأِلُحاِر،َََّهْلَََّعِرُفَّلِماذاَّأََيُتَّالَيَ ؟ََّعلَي 
َّلَِكن ي

َّفِيَِّلتاِ،َّالَحق َّ عنَِ ََّرئِيِسُكْمََِّّميخائِيلَََِّّضَّ ََّهعالِءَِّسَ ىَّيَقُِاََّمِعيالَّيُ َجَََُّّمْنَّ.ََّسوُخبُِرَكَّبِماَُّهَ ََّمكتُ ،  َوفِعيَّالس 

َع َُّوََّ،(مذ535)األُولَ َِّمْنَُّملِ َّداِريُ َ َّالماِد  َّ ج  َُ ي ََِّوقَْفُتَّأماَم َُّأِلُ (1101-000دا)."(ميضائيل)أُقَ  

رانات(000)أولساوةلاداريوس.،هواكمعلوماتااااتيةباي القوساي 00قبلأنندخلتيتًاصيلدانيال -م

(أوسوتي قبلهق الرؤياالحالية)مذ535

؟هوأتىل ييااعداسرائيلبمحاربةأميرتارسوليعطيدانياالنظارة(1101)لماذاأتىالمالكعوددانيال -ن

(01-00دا)نبويةع ماتقبلاسرائيل

،ميضائيالياامتايآخاراأل.قوياةجادالالياومالتيقاوماتهاقاالماالكمااتازال(إيران)الرئاسةالطيطانيةلًارس -س

.هوسيقومباألمررإستجابةللصلوات.جدداللمااعدةاسرائيلسيقفمُ
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الصاالةتايعلاىرريازوالتأليوجدأىدراسةع رتابدانيالت ونم تملةما دونأنتاقررت اري دانياال -أ

وأنيواال(50)أميواالبأنيبقاىقلبؤوواع(601)حياةمليئةبالصالةليةحياتؤرانتنتيجةتأثيرعات.حياتؤ

(0101)الًهم

ات َُّلل َّيَ م َّفَقَََّّاعتاَدَّأْنَّيَفَعَلََّذلَِ َّ.َّالََه َََُّّسب حَََّسَجََََّّعلَ َُّرلبَتَيِ َّوََّ...ََّّدالِيااَُّ" ََّمرث َِ َّ(601دا)َّ".ثاَل

ِ َّالَملِِ َّاليَ ِمي ِ َِّمَنَّالط عاِمََّوالَخمرَِّ" َسَّبِِحص  َمَّفِيَّقَلبِِ َّأْنَّالَّيَتَنَج  اَّدالياَاَّفَقََََّّْصم  (0:5دا)َّ".أمث

ل َلَّأماَمَّالَِهَ ،َُّسِمَعْتََّصالَُ " ََ ْرَتَّفِيِ َّأْنَََّناَاَّفَهما ََّوََتَ َّقَر  ِاَّيَ م  (01:01دا)َّ"َ.الََََّخْاَّياَّدالِياُا،َّفَِمنَّأو 

.دانيالهوالطضصالوحيدالقىاستضدمؤ رم لعودمارانحيال -ب

،َّفَإل يََّسوُعاقُِ ََِّلَ َّاألُم  ََّبِقَطِعَّالطَعاِمَّعََّ" َدْتََّعلَي  َّ...َّنهاََّوارساِاَّالَمجاَعِ ََّعلَيهااْنَّأخطَوْتَّأُم   ََُّجاِهيََّوَََمر 


َّألفَُسعُهْمََّّدالِيااََُّحت  ََّولَْ َّلاَنَّلُ ُحَّوََّ ِهْمَّاالث َُواَّبِبِعر  عِ ،َّلَعْنَّيُنقِع ََّعلَع ََِّلعَ ََّوأيُّ ُ،ََّوَسعطَََِّلعَ َّاألُم  َوقَعََّّْأُرِسعُلََّوبَعاء 

عِ ،َوأََّودالِيااََُّحت  ََّولَْ َّلاَنَّلُ ُحَّ..َّ.َّاألُم  َ،ََّوأسُكُ ََّعلَيهاََّسَخِطيََّدما َّ ََّّيُّ ُ،ََّوَسطَََِّلعَ َّاألُم  ِهْمَّاالث َُواَّبِبِعر  لَعْنَّيُنقِع

َّ(0300-11حز)".ألفَُسُهمَّْ

.9ليةصالتؤتيدانيالعاأولسّتاصحاحاتم دانيالتعطيوانظرةعلىت -ج

.ت ري الطباب،يرتضالتاوية،يعتوقحياةمليئةبالصومتيبابل:0َّداليااَّ

.رلمةالربتياألزمةاتقبلي-أولحلملوبوخقنصر:1داليااَّ

اإلنقاذم أتونالوار،(03رؤيا) هودامباء:3داليااَّ

دعوةالقادةللبرّ-الحلمال انيلوبوخقنصر:0داليااَّ

(سقوطبابل)اإلنحدارالمًاجىءللح ومات-وليمةبيلطاصر:5داليااَّ

.دي المضطهللمؤموي الضالصالقىيًوذالطبيعة-دواألسجبيدانيالت:6داليااَّ

الارؤياألربعاةتايدانياالتعطيواانظارةعلاى.ياامعظملقلب وخطتؤآلخاراألاعىلًهٍمأال:الطريقُمعَّ َّ -د

آلخارًهمدانياالخطاة تطديدواحدتيرلالرؤيهيأني.اآلتيدهرإلسرائيلوألنتقالاألرضللخطة 

(060،055-09،19-3،11-13،001،00-00،3300،35،001،9-01)ياماأل

َّأِلَُعل َمَ ََّوأِلُساِعََّكََّ" (119دا)".أْنَََّفَهمَََّّياَّدالِياُا،َِّجئُتَّلِلتَ  

ْرتََّ...َّ" َّقَر  ِاَّيَ م  َّلَِشععبَِ َّفِعيََّّألُسعاِعََّكَََّّ(المالك)َوِجئتَُّ..َّ.َّأْنَََّناَاَّفَهما َّفِيِ ََّّ(دانيال)فَِمنَّأو  ُِ لِفَهعِمَّمعاََّسعيَحَُّ

(0101-00دا)َّ".األيثاِمَّاألِخيَرةَِّ

هاقااألمااريطااملتهاموإعااالنالرسااالة.معاادىالطريااقهااواننعماالبارويIHOPKCتايتوااامهمجازءماا  - 

.سوفي ونهواكدايواميةتريدةتيالجيالالاقىياأتيتياؤالارب،ديوامياةايجابياةوسالبية.يامال تابيةآلخراأل

الًهامتايتلاك.تايتلاكالاااعةدوالربوالعيًعلؤ،أ ضاصسوفيقدمونتًايراللمايُقيمُمعدىالطريقالرب

مرتب ال،ماتاءال،اومغويالم الضطيئةتيالااعةهوأمرأساسيلتهيئة عب ل يألي ونخائًال،مغطو ال،

 اعب يجاباني اونمملاوءالبالااالم،باإلمتواان،.اطارهاق الديوامياةالًريادةالتايتظهارتايتلاكالاااعة

.بال قة،بالواويوبالمحبةالمقدسة


