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 (231مز) العهد الذى غري التاريخ
I- مكان سكن مللء احلضور اإلهلى املعلن 
.هلل(5،23ع)"مسدر "وأ،(8،21ع)"مردا اااد "كشابصغير،قطعداودعهداا ييكردرحايا دييي دا .أ

دا ،أومندا  )ك امدألاألسداح مادايكشديرا يفدايتعبيرا ينفسايحقيقد يكشير هللا ادا قدداايكعلد فيهد(مك

.يلزم اياحاد

بِّ نََذَر ل َعز يز  يَْعقُوببَ  َحلَفَ َكْيَف . اُْذُكْر يَا َربُّ َداُوَد ُكلَّ ُذلِّه  " و َ يَْيي و ]:ل لرَّ ََ لَوس َرور ير  . الَ أَْدُخوُل َخْي ََ  ُُ الَ أَْصوَع

ط   َوَرناً ل َعْينَ َّ .ف َراش   َْ بِّ ...الَ أُ َُ َمقَاماً ل لرَّ ْعنَا ي ه  ف   أَْفَراتَ َ .ل َعز يز  يَْعقُببَ  َمْسَكناً أَْو أَج   َ ُْ َر بيت]ُهَبَذا قَ

نَاهُ ف   ُحقُبل  .[يحم ُْ (231:2-8مز)..." قُْم يَا َربُّ إ لَس َراَحي َك ...َوَج

يقداكدا وددود دابوت(.231مدز)يشالعهاداودعلىإقام بناءا فىأواشليميوضع ابوتعهاايربفيي .ب

.قوةهللاواضواههامدحوبا بظهواواستعال ايع

إ مدعا.يقا بنىاياؤمندو علدىمدرايتداايحاوامدعاايعهدا.5–3نرىعهاداودفىاألعااد:َهُ .2

إنددديموددددودفدددىقلدددلنهضددد ،–ايعهدددامدددوأ  سدددعىبردددلايقلدددليلوصدددوهيادددلءاياقاصددداا يهيددد 

.وإاساييات،وارك ايدالةفىاأليا األخيرة

ايتى حرىعد "قدصاينهض "يقا ربىداودفىبيتيحم،بايقربم أفرا ي،ومويساع:أفراته .1

.وقاافرمعااألمرعالم فىقلب فىمرال شبابي(.6ع)قوةهللاايادااب يتابوتايعها

 ك)وصااعمعمالكيلحدوهعلىبرك خاص (18 ك)يقاإختبريعقوبساواتمفتوا :يعقبب .3

ادي ايعىيعطىأكثدر،وا ييإييايساواتايافتوا يتحاثع (2،5ع")إيييعقوب"ايتعبير(.31

.يدااعشعبييلحدوهعلىمعااألكثر

ادي ،7-61:6اياوددودةفدىإشدعياء"اتدى"برلاد 5فدىعداد"اتدى"كلاد  ر بط:(حيس)إلس أن  .1

ععرشي،ومرا سرنياياائمفىأواشليم،يرىي علهدايدرخاياتشفعو ييال ونهااا اتىيؤسسيسو

(.15:32،مت3:27إا) سبيح فىكلاألاض

اراً " ُت ُحرَّ َْ لَس أَْرَبار ك  يَا أُوُرَشل يُم أَقَ َوا    ُكلَّ النََّهار  َوُكلَّ اللَّْيل   الَ يَْسُكيُبنَ ََ َُّ لَوس الو بِّ . ََ يَوا َذاك ور ا الورَّ

بهُ يَْسُكُت  َوالَ  الَ تَْسُكيُبا َُ َُ (61:6-7إش)." أُوُرَشل يَم تَْسب يَح ً ف   األَْرض  يُثَبَِّت َويَْجَعَل  َحيَّستَ

(.8ع)و امملءمشيئتك"قميااب"كانتايدالة:قم .5

(.23:11،36أعااه)مشيئتيكلعامال قداهللاملءفىديلييقا امداود .ج

َُ لَهُ أَْيضاً إ   "... ُت َداُوَد : ْذ قَالَ الَّذ ا َشه  ُْ ويَِي  َرُجالً َحَسَب قَْلب   الَّذ ا ... َوَج ُُ ُكولَّ َمي  َُ ... َريَْصونَ ألَنَّ َداُوَد يَْعو

 َُ ُيبَرة  هللا  َرقَ ََ يلَهُ ي  َ  ج  َُ (23:11-36أع)" َواْنَضمَّ إ لَس آيَائ ه  (مات)َما َخ

.هللاي يلهم للملءمشيئ ني وعازفي ياشااكتيفىشالعهاداود أسيسعبادةييال ونهااا ،بوضعمغ .د
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حييداودايا يموبناءمسر هللفىديلي .ه يقاصلىألدلأواشدليميتردو اياايند ايتدى.كا ايعالايعىَكرَّ

.ومشيئتيظامرا بطريق غيرعادي اضواهللايرو فيها

يناضدلايدرواايقداحمدعمدؤذءايدعي يقداومو (.1:11أف)،مدوفدىشدعبيإ مسر هللاأومرا اااتدي .و

 عنىفىمعاايسياق،ايارا ايعى"مرا ايراا "ومرعا،فإ (.6:3 ك)قياد ي،محاوذ إقناعهمبأ يكطيعوا

.فييايروافىوسطشعبيايعىيعيشفىإ فاقمشيئتي"يستريح"

بُّ " ينُ »: فَقَاَل الرَّ  ُ ُ  ُروح   ف   االْنَسان   ال يَ (6:3 ك) ..."الَس االيَ

يظهدراضدواهوقدداهبوضدواعلدىيطيعشعبيمشديئتي وفيدييبحثهللاع مرا ااا علىاألاضفيي .ز

إ مرا اااد هللامدواياردا (.6:8 زك63:21 7-28:1 22:21 إش231:5،8،21مز)اياأل

.مقاصاهللايهعهايساع ملءفيييكطل ايعى

ه  ه َ  ... َراَحي كَ َربُّ إ لَس  قُْم يَا" ُ   َراَحي  َهذ  (231:8،21مز).." . إ لَس األَيَ

(22:21إش)." َمْجُاً  َمَحلُّهُ تَْطلُُب األَُمُم َويَُكبُن [يسوع]إ يَّاهُ "

ايارا ايث تممشيئ هللابتادا ايقيداحايدعىادادههللايهدعااي يدل،يعنى"مرا ايسرنى"فىاألساح  .2

.يثيظهراضواهعلىاألاضبدواةواضح يراماويايزمااتىغيراياؤمني وا

مد ايادؤمني ايدعي "ي ااع متشدادة" طللمعاأ ينضم.كا مافاياةداودأ ي امرا ااا هلل .1

".اينهض "س ،وايدالةفىم تاعيسعىنحويحيو اياةايقاا

علدىمدرايتداايح أقدا ايدربم اوعدات.مدعاايعهدااوانيسد  بنىايعايام ايادؤمني علدىمدر داايحاير .ا

إست ابهللامعهايا اوعداتبإظهدااقو ديبطريقد  دافع.فىايقااس ،وايدالة"ايقللاياتشاد"كانتباثاب 

 معهايا اوعاتيارد.يستخا هللااألعاادايقليل ايتى سعىينواهمواعياهللا.آخري نحوايحياةبقلٍلكامل

م اياؤمني اياررسي ،ايادلي  كاايار أ  ردو كبيدرة ددلفدى21-5أ  رو صغيرةايعاد،اباا

.عادمايبضعمئات

قراأ  رو دزءم ايقللاياتشادايدعى.إكتشفأوذ مايعاليهللافىديلك،ثمضعنفسكبايرامليتتاياي . 

اييو ،يكعاايروامثدلمدعهايا اوعدات.بعواهللابرلقلبهمسيساعاعلى ش يعآخري ييحبوا،ويطيعوا،ويت

سدتكحاسآخدري يضنضداا يهدميلتأكيداعلدى–وبرل واضع–،ايتى"م تاعاتايرواداياعاون "يتعالكـ

.كلمايرياهللاأ يظهرهبايتاا فىمعااي يل

شخدا 7111أخبرايربإيلياأنييودا.ررس ذي لأباا أ  عتقاأ م اوعتكمىايا اوع ايواياةايا .ي

م تاددعمرددرح،ومدددلى،ويحيدداايدداة7111أندداعلددىيقددي أنددييوددداأكثددرمدد (.21:28مددل2)أمينددا هلل

.ايتحاىفىكلاألاض

.،فيسقطوافىايربرياء"ايقللاياتشادواياتحاى"يرغلايعاوفىأ يكعثرمؤذءايعي يحيو اياة .ك

ئ رريسددا ،أوأعظددمعامددلمسدداعايا دددو ايسددعىيترددو أكبددر،وأفضددل،واألكثددر–أمينددا يرفددىأ  رددو  .ه

.اينهض 
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II- اإلختراق على املرحلتني 
أ دميسدوعيندا.فهدويددفإختدراقعلدىمدرالتي –"ا ختدراق"أ نفهممايعلايينداايدواىعد م اياهم .أ

فدىايعدايممشديئتيفدىإختدراقآخدريلوصدوهيادلء،ونح نشتركمعيايعايمايرواىفىإختراق ا وكامل

.ايطبيعى

نحد نسدتقبلبدرهللانفسدي.(5:27كدو1)كا  عال بويسأنناخليق دايداةفدىاياسديح،إنعراسداتواسدع  .ب

أصدبحنامقبدويي م اندا مد يقدا.قداصدااتدايداةاياويودثاني ،كلاألمواايخاص بروانا(.5:12كو1)

طا إسددميسددوع،ويندداسددرنىايددروا،ومرددعانددتار مدد مقاومدد فعايدد ضدداايخطيدد ،واياددرض،هللا،ويندداسددل

.وايشيطا 

يح  فَُهَب " س  ََ ٌُ ف   اْل ةٌ إ ذاً إ ْن َكاَن أََح َُ ي  ُ ُْ َمَضتْ . َخل يقَ ٌ َج يُاً  اْلُكلُّ ُهَبَذا . األَْشيَاُء اْلَعي يقَ ُ قَ  ُ ُْ َصاَر َج يَر ... قَ ل نَص 

(5:27-12كو1)." ف يه   ي رَّ هللا  [اناأاوا]نَْحنُ 

،اتدىمدايدتممد ا ختدراقفدىايعدايمايطبيدعونتأكدا.فىا ختراقايعى مفىايروابادوتاياسديحثق ينا .ج

أنديسديظهرعلدىايادألعلدىنتأكدافياداعالدييسدوع،يدعاثقد ومردعا،فدإ يندا.قداهللابايتادا علدىاألاض

.األاض

.ايروايراهاياؤمنو بعيو ا ياا ا ختراقفى .2

.ا ختراقفىايعايمايطبيعىيار أ يراهاياؤمنو بايعيو ايطبيعي  .1

يمي رؤاعلىا نضاا يلرنيسد  ومدعايعندى.فىايرنيس األويى،اأىا ختراقغيراياؤمنو فىأواشليم .د

(.5:23-26أع")ارصواعا"أ اي اوعايتىإنضاتفعلتمعابرل

ْنُهْم " ٌُ م  ا اآلَخُروَن فَلَْم يَُكْن أََح َق ي ه مْ َوأَمَّ ُهمْ لَك ْن َكاَن اليَّْعُب  يَْجُسُر أَْن يَْليَص  َُ نُوبَن . يَُعظِّ م  ْْ بَن َوَكواَن ُم َُّ يَْنَضو

بِّ أَْكثَرَ  اه يرُ  ل لرَّ ََ ْرضَ  َج ََ لُبَن اْل  َ ْن ر َجاٍل َون َساٍء َحيَّس إ نَُّهْم َكانُبا يَْح ِ  م  وَبار  َحيَّوس إ َذا َجواَء ... س َخار جاً ف   اليَّ

وْنُهمْ  ٍُ م  لَوس أََحو ََ لُّووهُ  ويُِّم َولَوْب ُّ  ََ ُُ يُ َُ .يُْطوُر وو ََ ُهوبرُ َواْجيَ َْ ل يَن َمْرَضووس  ُج يطَو   إ لَووس أُوُرَشول يَم َحوام  ح  َُ ُُن  اْل و َُ ... اْل

يُعُهمْ َوَكانُبا   َ (5:23-26أع)." يُْبَرأُوَن َج

نحد ذنعادلينسدتح .يبحثدو عنهدابردلقلدوبهم-برلإ ضاع-قياحأكبرم اينعا يهؤذءايعي قا هللايك .ه

.معابلفقطنضعأنفسنافىايوضعاياناسل ستقبايهام انا 

ظََم " َْ ََ ً أَ ُ ... َولَك نَّهُ يُْعط   ن ْع ََ ً ... هللاَّ يه ْم ن ْع ُعبَن فَيُْعط  يََباض  َُ (1:6يع)." «اْل

ُخبلُ َصاَر لَنَا " ُُّ بَن ...  ال َُ ََ   الَّي   نَْحُن ف يَها ُمق ي ه  النِّْع (5:1او)..." إ لَس َهذ 

َهاَدةَ " وَن اليَّ دُّ َْ ُرُل يُ ٍ  َكاَن الرُّ ََ ي ظ  ََ ٍة  ََ ٌ ... َوي قُبَّ ي ظ  ََ  ٌ ََ ه مْ  َون ْع يع   َ لَس َج ََ (1:33أع)" َكانَْت 

" ََ با ف   النِّْع َُ (3:28بط1)..."     َوف   َمْعر فَ   َريِّنَاَولَك ن  اْن
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إنهميرتفو .أ ااييسوعيتشوشايبعضفىمعي ايبكعاي م ا ختراق،ومرعايرتفو بااموأقلكثيرا ماا .و

ضدعفدىقلبدكأ .يممايختبدروهعلدىاياسدتوىايطبيعدبإختراقيسوععلىمستوىايروادو اينظريح 

.أ للدائاا ضعفي ماا سيربياآل –يهللاي يلكفقطبالءماعيني رتف

يديساألمدرإمدا.يرفىايتأكياعلىعلدىإختدراقزمندنح نعالعالايالروتبادتهاد،وامتنا ،بيناانستا .ز

.معاأوذاك فيارنناأ نشتركبايتاا فىايعالاآل ونسعىيطللايازياأيضا 

عد يإ ايالمدوتايرتداب.كأسدلوبايداةا  حدادأكبدرمدعقلدلهللابنعا هللا،يار يلضعفاءأ يدلو .2

.ا ختراقيؤدىإيىاؤياوأسلوباياةا ختراق

مدعهمدىمويتدك،. تادعيسدعى لبدا  ختدراقكامدلوصدوذ يلنهضد أنتماعوأ  رو ددزءا مد مك .1

حنفسدكيتردو ددزءا مد م تادعمرد.ومعامومادكعيتيتفعلي رحومددلى،يؤكدامعدا علدىيعا،َكرِّ

.اينهض ايرامل 

 ودااساي معاكس  اعوايرنيس يلراا وا كتفاءباسيحي سطحي ،وخايي م أىقوة،اتىوإ كدا يهدم .ا

(.3:3اؤ)إسمأنهمأقوياء

ْد َما يَق َ ، . أَْنَت َميِّتٌ وَ  اْرَاً أَنََّك َح   لََك " ُِّ لَو ً أََمواَ  هللا  ألَنِّ  ... ُكْن َراه راً َوَش الَوَك َكام  ََ َْ ُْ أَ و -3:2اؤ)." لَْم أَج 
1)

ذ تخددلعدد اؤيتددكفددى.قددا ايددبعضبتقليددلمعنددىاينهضدد اتددىذ رددو يهددامتطلبدداتخاصدد فددىايددا هم . 

ذ تعدزىبردال ايخطبداءايداينيي ايدعي يداَّعو أندك سدلكاآل مدلء.ايحدوهعلدىإختدراقكامدلبنهضد 

،ايعىخاعوه"ياتلكأىمالبسا مبرا واايعىذ"أاى شابيبي معهاياغايط وبي قد .تاام هللاايا

.بايتأكياعلىأنيياتلكمالبسدايل بينااموعريانا 

 III- درجة كبرية من حضور الروح الظاهر: النهضة 
م أمثل األشخاصايدعي .ايثاني يقاظهرتقوةهللابدواةغيرعادي فىخالهاينهض األمريري األويىو .أ

دديدوناثا إدواادز،ددو ويسدلى،شداايسفيندى،ددو :أوباع زات/مسحهمايربيلوعظبقوةإقناعو

.يك،إيحي

عظيا ىاينهض األخيرةايستكنق(.21:7 اؤ5:17 1:23أف)رملءايروافىكنيس آخراأليا سيظه .ب

 سلكباودليكقيمايرواكنيس منتدرة.نسوذغض ،وذمساوماتئايربايرنيس يتدبحبالدقبلم 

.ايابادئ،وبقوة،ونقاوة،ووااة،ونضج،كاثاهايرنيس ايعىقاميايعهااي ايا

يُعنَاإ لَس أَْن نَْنيَه َ  "  َ ان يَّ   إ لَس  َج َُ ان   َوْح ََ ي لٍ إ لَس . اْين  هللا   َوَمْعر فَ   اإل  ويح  إ لَ . إ ْنَساٍن َكام  س  ََ ْلء  اْل ُ  قَاَم   م  ." س ق يَا

(1:23أف)

ه  " َرَها ل نَْفس  ةً ل َكْ  يُْحض  َُ ي ََُّرو ً َوي والَ َكن يَس ً َمج  ْثول  َذل وَك، يَوْل تَُكوبُن ُمقَ وْن م  ََ ف يَهوا َوالَ َضْضوَن أَْو َشوْ ٌء م  ، الَ َدنَو

ْيبٍ  (5:17أف)." ََ

ُْ َجاءَ ..." ل  قَ ََ َُ اْلَح ْر َُ (21:7اؤ)." َهيَّأَْت نَْفَسَها، َواْمَرأَتُهُ ألَنَّ 



ONETHING CONFERENCE 2013 – MIKE BICKLE 
The Vow That Changed History (Ps. 132) 

 

gihopkc.orInternational House of Prayer of Kansas City     

mikebickle.orgFree Teaching Library     

اك بايرامليتختبرإظهاااتم اهللا،ايثيَخلكصةإننىأدامافىايدال .ج ويسدلرو فدىمئداتاآليدفألدلمك

ايدثيكثَبِّدتويختبدرو مقيداحغيدرعدادىمد ايقدوةبشدرلمندتظمودائدم خوفهللاو اعد اياحبد ييسدوع 

 ايثيعالكلمؤم بعطاياايدروا وايدث حيداايرندائسم تادعيىفىمرانتهااألويىايرواايوصي األو

.ملروتهللا وايثيقتحمايابشري األممفينتشرم اوإسميسوعويكعرففىكلقبيل وكليسا 

IV- عهد داود املقدس 
بِّ  َحلَووفَ َكْيووَف . ُذلِّووه  ُكوولَّ  َداُودَ يَووا َربُّ  اُْذُكوورْ " وو َ يَْيي وو . ز يووز  يَْعقُووببَ ل عَ ... ل لوورَّ ََ لَووس َروور ير  . الَ أَْدُخووُل َخْي ََ  ُُ الَ أَْصووَع

ط   َوَرناً ل َعْينَ َّ . ف َراش   َْ بِّ ... الَ أُ َُ َمقَاماً ل لرَّ ْعنَا ي ه  ف   أَْفَراتَ َ . ل َعز يز  يَْعقُببَ  َمْسَكناً أَْو أَج   َ ُْ َر بيدت]ُهَبَذا قَ

(231:2-8مز)..." [يحم

نح ماعوو ينتعكروعودهللا،يرنندان دا.عرفكا لايازمواأ هللاقا أثربسبلإيتزا داود:أذكر داود .أ

. عكرعهاداود،وكيفَغيَّرايا ي،وكيفإستارفىإ باعهللا:منادعوةهللأ يتعكر رريسأااايرداه

 دعكرمدا. دعكرايرؤيداايتدىأخدعما.ضدطهادا إوكا ايحلفايعىالفيداودمرلفا ،يقاسدبليديضدغو ا :ُذله .ب

. عكرسخري شعلهللام أنييميترادعويميستسلم.إاتالي

علدىخدالفكدل.كانتمعهايانطق قريب م بيتيحم،ايتى قععلدىبعدابضدعأميداهمد أواشدليم:أفراته .ج

.يايتوقعات، أكاداودأ شيئا عظياا سيحاثفىأواشليمفىأيام

مرددا اااتددي،–ييدد أعلددىوأمددممدد بندداءبيتدديايشخدددكددا يدداىداودأويو:ييووت داود، وفراشووه، ونبمووه .د

يقاالفأ يعيشفدى ردريسشدايا،أ يسدعىخلدفايدرببردلقلبدي،.وأمواييوأسر ي،وخامتي،ودعو ي،

(.61:7-21مز)وايدالة(17:1مز)بايدالة

دال ذيكعطى.أماسريرهفيكشيريرااتيايشخدي .ئلي ،ومواادهايشخدي بيتداوديكشيريناع ايا يايعا .ه

مدعهمدى.نوما يعينيي كشيرينفاذقو يم  وهايساعاتايتىقضدامايلت هيدزواياثدابرةييدرىمشديئ هللا دتم

(.61:6إش)اوااياتشفعي ايعي ذيسرتو ييال وذنهااا 

لَس أَْرَبار ك  يَا أُو" اراً ََ ُت ُحرَّ َْ َوا    ُكلَّ النََّهار  َوُكلَّ اللَّْيل   الَ يَْسُكيُبنَ ُرَشل يُم أَقَ َُّ لَس ال بِّ . ََ  الَ تَْسُكيُبايَا َذاك ر ا الرَّ

بهُ يَْسُكُت  َُ َُ (61:6-7إش)." َويَْجَعَل أُوُرَشل يَم تَْسب يَح ً ف   األَْرض  يُثَبَِّت  َحيَّسَوالَ تَ

،عندامايددرخ7-61:6فدىإشدعياء"اتدى"فدىعدادخاسد يهدانفدساوا(اعندىاتدىب)كلاد أو:حيس .و

.اياتشفعو فىآخراأليا نهااا وييال  لبا أ ياألم اايربأواشليم

ئأكبدرمد موسديقانا،أووعظندا،أواتدىيودداشد. اااتديايشخددي ،و رقيدييقاإنشغلقلبيبأمرأكبرمد .ز

.حأعاايناوأشغاينا،إي

كدا فدىقلدلداودأ (.15:12مدت)اي سعىيبناءبيتهللا"ا عالاسن"أباهقاداودأخبرهللاسلياا أ  .ا

يقا حركتمشداعرهللامد معرفد كيدفإمتلدكمدعا.يبنىميرال فىأواشليمييرو مسرنا يتابوتعهاايرب

ذ،أل بنداء:يرد ايدربقداهيدااود.يلتدابوتيقااغلداودفيادامدوأكثدرمد م دردخياد .األمرقللداود

.ايهيرلكا معينا ييرو فىأيا سلياا 
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"  اُوَد أَي َُ بُّ ل  َ   : [سلياا ] فَقَاَل الرَّ ْرو ْن أَْجل  أَنَّوهُ َكواَن ف و  قَْلب وَك أَْن تَْبن وَ  يَْييواً ال  ُْ أَْحَسوْنَت ي َكوْبن  َذل وَك ف و  م  قَو

(6:8أخ1)." قَْلب كَ 

V- (61مز)داود وح عهد ر

فندامزمدوا.عهاداودايعىقطعي،يرنيكدا أمدرا معروفدا بدي مد عرفدواداوديس لايوايميك .أ  -61:7يكَعرِّ
وأسلوبايحياةايعى–يدفداوداآلذ ايتى حالهامنعشبابيبسبلغير ييبناءبيتهللا.ع معاايعها21

.عاشيبسببها

ْن أَْجل كَ " ْلُت  ألَنِّ  م  ََ َجوُل َوْجه و . اْلَعارَ اْحيَ ََ و .َضطَّس اْل َُ يَن و  أُمِّ ْنو  َ َُ إ ْخوَبت   َوَضر يبواً  ْنو  َ وْرُت أَْجنَب ياواً  ألَنَّ .ص 

لَ َّ  َوتَْعي يَرات   َضْيَرةَ يَْيي َك أََكلَْين   ََ اراً َوأَْيَكْيُت ي َصْبٍ  نَْفس   فََصاَر َذل َك .ُمَعيِّر يَك َوقََعْت  لَ  ََ ََ َّ . .. وْرُت لَُهوْم َوص 

ْسك ر   ... يَيََكلَُّم ف  َّ .َمثاَلً  َُ اي   اْل (61:7-21مز)."َوأََضان  ُّ َشرَّ

كثيددرا مدداينسددحلبعددضاياددؤمني بسددبل(.7،1،21ع)إاتاددلداودايعدداابسددبلغير دديهلل:العووار .2

.ذيارنهمإاتااهايعاا–خوفايناح

(.5-6ع)عفايااضىيميوقفداودايخ لم إخفاقاتوض:الَجل .1

عاملا خوةايسبع األكبرداودكايغريل،كاايوكا ييسواااا م األسرةبسبلمايؤم بي:ضريباً  .3

(.27:18صم2)يقاافضوهوا هاوهبأنيمتربر،وواممألنيكا غيواا هلل(.26:21صم2)

يقداسدخروامد داودألنديكاندت(.1ع)أوايهيردلإاتالداودايعاابسبلغير يعلىبيتهللا:ضيرة .1

ذبداأ نقدفبردلغيدرةفدىصدفاألمدواايتدى ادألهللا.يايياؤياأ يدرىإختدراقيحداثفدىأيامدي

.بايغيرةييتااهافىمعااي يل

يقددا(.21ع)يقدداسددخروامدد داودبسددبلايدددو  لبددا أل ياتلددئبيددتهللايومددا مدد م دداهللا:الصووب  .5

.حكإخو يم اؤيتيوم أسلوبايا يض

.أ لقوااينراتاوييبسبلشاةسعييوااءهللا(.22ع)أصبحداودمثال ألسر يوأصاقائي:مثالً  .6

.ايقادةايروايو وايسياسيو فىايبلا رلاواضاه:الجالَ فس األيباب .7

َُسكر .8 .فىايحاناتسخراياخاواو منيبأغانىاوهغير يهلل:شرايس ال

. وداأسبابمختلف  افعاياؤمني اياخلدي يلترادعع ايسعىوااءهللابغيرة .ب 

ايخوفمد ا نتقدادمد آخدري فدىدسدااياسديحيسدرقايرثيدرمد ايدبعضايدعي يرغبدو بأماند فدى .2

.إنهميتخلو ع اؤيتهماغب  فىنواهإع ابايناح.اياخوهيلعا معهللا

.يرياو أ  رو األمواأسهل–راا يترادعايبعضابا فىاي .1
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إ معايتطللايرثيرم ايوقتبعيداا عد عالقدات–يترادعايبعضبسبل ركيزممعلىناوخامتهم .3

.ايخام ،وافعمستوىايخام 

.ايسعىوااءهللايتطللايرثيرم ايوقت–يترادعايبعضاغب فىايازيام ايااه .1

فينىدو جذيك،و شريس:القبة .5

ويَّا " واك ن يَن ف و  أَر  ُُ السَّ يو  َ َِ َج بِّ يَُسوب و َ الورَّ ََ َُ َكل   َ َُّةَ َرونَيَْين  َحيَّوس َرو و ُ ... َوَكاَن َذل َك ُم ََ َهَكوَذا َكانَوْت َكل 

َُّةٍ  ب َوتَْقَبى ي ي  َُ بِّ تَْن (21:21،11أع)."الرَّ

.ايوااة،إيحاياحب ،ايتواضع،اينقاء،–ايرنيس ايساير بايتقوى:الثَر .6

:1أف)ايرنيس اياعل يهاداد أكبرع يسوعوكنيستي،وكيف عادلبحسدلايعهدااي ايدا:الحكَ  .7
يألادااثايخاصد ايتدىسدتحاثمدعاي يدلايدعىسديأ ىفيديبرواايرواد، عدااداآلخدري (22-26

.يسوع

وايالدك،وايقاضدىو عدال مدايكقيمايروااوادا يضعال عد يسدوعكدايعريس،:ُمعُا الطريقالَررلبن  .ج 

عددايايطريدد .لقدد بخطتددييأليددا األخيددرةيقويدديايددواىعدد ايفعاييدداتايفريدداةاياتع بعضددهم–مددممرسددلو مك

تَّاب(مغنو ،وموسيقيو ،وماثلو ،إيح)وعاظ،فنانو  ،ا عدال ،سدوقايعادل،متشدفعو ،أو(إنترندت)،كك

عدايألمهداتمد أمدما)أواياندزهايرنيس ،ايحدر اي دامعى،مؤذءايعي يتلاعو ايناحبطريق فردي فى مك

(.ايطري 

دزئيدا ،وملادوح،–مد ايوضدواقَداَّاوقدراأ يعلد عد اضدواهبدااداتمختلفد فىخط هللااألبايد ، .د 

.يوكل

:6كدو2)يسدر هللافينداكدأفراد.يعل هللاع اضواهم خالهايرنيسد بشدرلعدا : اإلَالن الجزئ .2
 وددا.معاموعربو يااسيأ ىفىايدامراآل دى(.1:28-11أف)ع ماثل فىايرنيس وك اا(21

.داد عايي م اضواهللااياعل  رو فىوقتاينهضات

ْقيَنَس" َُ اء  اْل َُ يَراث نَا، ل ف  ْريُبُن م  ََ ُ ، الَّذ ا ُهَب  و ُُّ ُ  اْلقُ  َ ْب ََ (2:23-21أف)..."ي ُروح  اْل

مد خدالهاألمدماياوددودةفدىايالدكاأليفدىباادد سيعل هللاع نفسديفدىشدعبي:لَبُاإلَالن الَ .1

.ملاوس عناماي لسيسوععلىعرشيفىأواشليم

بِّ " ُ  الرَّ ْن َمْعر فَ   َمْج يَل ُئ م  َْ (1:21ال)..."ألَنَّ األَْرَض تَ

ياألمدمبعداايالدكاأليفدىادي يدأ كدلهللاسيعل نفسيبايتاا فدىومد خدالهشدعبيفدى:اإلَالن اليا  .3

(.5-11:3 12:3اؤ)عرشاآلبيألاض


