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 (امُلخصص للرب ودو اجل) "Sacred Trust"واإلمتياز وراء تبين  احلكمة

I-  اجلدول امُلخصص"أهم الِسمات وراء مبدأ" 
صوويا  ددوو لس  ووو   عمع ئووا  د ووس  قووسعه   د ووس   سعووس وو .قووس ه وويك ووي  وو  متووي مئوووةي لم    :كتااي   -أ

   ددلو عوافوم(6:01ئو )"   فم  و  ء ذ كعلى ألاض"هللاعو  لب.ك  ا ً  لالًعلىأك     صالس

لك أل فمك فأسفم صفحزقل لئ .  صالس   دد لس قس هدد لس   حفظ     .(65:44حز)فم    

ي اْلَكَهنَةُ الالَِّويُّوَن " َْ يَتَقَادَُّموَن أَمَّ أَْ نَيُء َصيُدوَق الَِّذيَن َحَرُسوا ِحَراَسةَ َمْقِدِس  ِحيَن َضلَّ َعنِّا   َنُاو سِْساَرالِيَل َُُها

بُّ  ...َويَقِفُوَن أََميِم   ،سِلَ َّ لِيَْخِدُمونِ  يُِّد الرَّ (65044حز)".يَقُوُل السَّ

(.7:51إش)س ي  قعأ سي لصال دل إنع    كنلوم:أ دي -ب

.إ ى أل سفم يكهئ و حق ل ب،تك عه يس   و      دد لسصالس:تكريَ -ج

(.:62:6ل )تددل عا   ي ضععلى ك  ل كل لصالس ميص   بلع :تواضع -ل

"   و   عا  حك م ل " يبجيكزعو ى ل   صالس:همحك -ه

  ليمإ ىع كلهح    .صالسفما حخل مل  ل24/7ق ئمإل6891تئو يعئ عيصي    بلع ك :نبوي - 

ئوا و سوي تصودس  ددو لس. أئومفوم و قدللوم  وو ن ً  لالًك  اصالس  إلق ئم  د  هعلىئو يى  كنلوم

،ئ و (64:24ئ وى)فوم و قدللوم  وو نع دشو  وه ن الك لو سوي   و (8:7اؤ؛66:6ئال)قدللم  و ن

.كنلوم    لسس  إ ىيلعؤ

ئواأجو (7-1:12إش) لالً ك  ا ًين شفدع ألسي اح  هعلىع قلهتندأ أن   بسي ءأشدل :ضروري -ز

إلطوال  إلكصو  ،    لو   وذيسوي عدويلفلوه ولالًك و ا ً صوالس  ا يعويع(9-6907 ي)فم.أ اشلله

.على ألاضم  و عد(  دس  م)

د ش دثئع  24/7صالس   دد لس  ئاع ئ 64ً ـكح ف  ف عقخسئم ذه  ونم:تيريخ  -ح فمج لعأكح ء    

.فمف عق  خسئم:::6أ ث ئا  ليم سعن .في   طدلدمت اعخمثحس ذ .د  ه  

ا" َِ َواْلقَبَيلِاِل َوال ُّ َْ يَْستَِطْع أََحٌد أَْن يَُعادَُُّ، ِماْن ُكالِّ اََُما ُعوِب َواََْلِسانَِة، َوافِفُاوَن  َْعَد َهَذا نَظَْرُت َوسَِذا َجْمٌع َكثِيٌر لَ

َْ يَْرااُرُ ونَ  ... اْلَعااْرِ  َوأََماايَ  اْلَلَماالِ  أََمااي َ  َع فَاايلِ ِينَ  َوُهاا لَِهنَااي اْلَ اايلِ :  َِرااْوتع َعِظااي ِ ِِ ِس َع َااا اْلَعااْرِ  اْلَخااالَُ  

(:6-807ا ) ".َولِْ َلَملِ 

َِ َوُِا " ٌَ  َاْيَن اََُما اْمِس سِلَاا َمْبِر َِهاي اْساِم  َعِظاي ْساِم   َُخاوٌر َوتَْقِدَماةٌ  ََنَّهُ ِماْن َمْ اِرِق ال َّ ِْ ُب  ُكالِّ َمَكاينع يُقَارَّ

َِ فَيَل َربُّ اْلُ نُودِ  ٌَ  َْيَن اََُم (6606ئال)."طَيِهَرةٌ ََنَّ اْسِم  َعِظي

  وذي  دو ع قلوبصوسعق.شو    أللكوى    د ئو    ألسديع ويعلىئس اس عم24 ـ ز مإل  :اللد اَدنا -ط

.  حس أللكىت   ز ذ عودىإ ىع ح   حبإخ ل اي
"س عمفم ألسديع؟24 يليب     ط"وأل،ع  د ع القلبصسعق
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"فم  حب لويع؟كص إ ىأيئسىع كنن أن:"  د ع عوألقلبصسعق

حوسلعافقيفوم  د وس   سعوسإثنلا ن  :تذكير -ي   خصول  دلوقئ  ألئو  ال  و .أئو مهللا  وهتوذ  ايجويل ئ 

.  صالس   دد لسفى ل بئ ز عس
.عويعلتإ ىتدظلهإس حق  أمفو       دد لس ل عنل ئ عهئا،64ئ ق 

. ألئه  إ ى إلك ل أنعذ ب  د بفما حألج ف ح   صالس ياكللليه،:6أع  ل   س 

II- امُلتشفعني امُلرسلني 
م وئ لفومخسئومد زفلا      غنلاق ئمأئ    لي   ذعاحك ي إس  ئل ئا دسهإل  لل:لا     سللا     شفد -أ

أعوووست(.47-24:62،45؛كووو 66-1::6؛عوووز4:15،65؛25:28أخ2)هللا وووه    ط عقوووم   وووم شوووف 

أخ2؛7:25؛5:21؛17:61.؛11:8أخ6)  خسئم  س ئ مأئو م  و بفمد زفلاإس  ئل   ال علا   غنلا   

كشل (.62-5:61؛47-44:62؛21-22:66.؛18-:17:6ك ؛8:14،62أخ1،61،2-4:16؛62:9-64

."لا     سللا     شفد"  يظلفم ـهإ ى ذ

بِّ  ُِرنُوجع َوَر َيبع َوِعيَدانع َحَسَب أَْمِر َداُوَد َوَجايَد َرالِا  اْلَم ِاِو وَ " نَيََايَن النَّبِا ِّ ََنَّ َوأَْوفََف الالَِّويِّيَن ُِ   َْيِت الرَّ

بِّ اْلَوِصيَّةَ َعْن يَِد أَْنبِيَيلِهِ  (25028أخ2)".ِمْن فِبَِل الرَّ

فدو ل كينئ تدطوم شوك س   م(62-42::6؛61-64:24إش)مع   لصالس عد لسإشدل ءتندأعاح  م -ب

(.65-64:42إش) أحك ئه(61:42إش)  ث كمعويع   ئ

بِّ أُْغنِيَةً َجِديَدةً تَْسبِيَلهُ ِمْن أَْفَرا اََْرضِ " . َهيأَيَُّهاي اْلُمْنَلاِدُروَن ُِا  اْلبَْلاِر َوِمْ اُوُُ َواْلَ َرالِاُر َوُساكَّينُ . َغنُّوا لِ رَّ

يَيُر الَّتِ  َسَكنََهي فِيَدارُ  يَّةُ َوُمُدنَُهي َصْوتََهي الدِّ َْ ُسكَّيُن َسيلِعَ . لِتَْرَُِع اْلبَرِّ لِيُْعطُاوا . ِمْن ُرُؤوِس اْلِ بَايِل لِيَْهتِفُاوا. لِتَتََرنَّ

بَّ َمْ داً َويُْخبُِروا  ِتَْسبِيِلِه ُِ  اْلَ َرالِرِ  (61-6:042 ش)"..الرَّ

َْ يَْرَُُعونَ " َْ َويَتََرنَُّمونَ  ُه بِّ  أَْصَواتَُه (61-64024 ش)".ِمْن أَْطَراِف اََْرضِ ...  ََْجِل َعظََمِة الرَّ

 إق ئووم ىتحقلووق عووسهللاعووجلوو   حووسفقوويسووي .قدوو أنعدوويل24/7  صووالسق ئوومكد وومإلدطمسوول عووويع -ج

  وذهإقنو ع ه، عشو   وذ  إلعوس ل(.1:12إش)دويلح ىع24/7خينعص على ألسي ا(ئ  شفدلا)ح  ه

. يقي فم ذ    ك ن   كلن هئا      لم  د  م،  سعيسه   ف غ  ذئ ى أعاتيضل ،  سعيس

اساايً َْ يَْسااُكتُوَن ُكاالَّ النََّهاايِر َوُكاالَّ ال َّْيااِل َع َااا الاادََّوا ِ " َُ أَفَْمااُت ُحرَّ اا ِي َُ َِ يَااي أُوُر بِّ َْ . َع َااا أَْسااَواِر يَااي َذاِكااِري الاارَّ

ََ تَْسابِيَلةً ُِا  اََْرضِ  ْسُكتُواتَ  َُ ِي -1012 ش)".(  ثو كمفوم    وئ) َوَْ تََدُعوُُ يَْسُكُت َحتَّا يُثَبَِّت َويَْ َعَل أُوُر

7)

ضوو  دوويلإسوو  ئل إ ووىأاتعنووسئ  ووي–  حووسجلوو تيقلوو إعوو لس نوو ءخل وومل  لإ ووى ا طووعوو ئيهكدوويس -ل

 ي   ل   يحلس  وذي ذ ،ف6849س  ئل إ ىأاض  ئ عيته س د لسإ.   مت دل  الت قلعفل   دس  ط عقم 

عكوينئ تدطو ً  وذ –ا حخل ومل  لفلوهع طلوق ذيدس عم  يق   سش اإفإكه.س ذه  نديفلهع كاأنت حقق

(.سالئلم  س ل إل") ق ع أل م" حص ل

اايفِطَةَ " َُ َمظَ َّااةَ َداُوَد السَّ َِ ...  ُِاا  َذلِااَو اْليَااْوِ  أُفِااي ااْعبِ  سِْسااَرالِيَل ...  لِيَِرَُااوا  َقِيَّااةَ أَُدوَ  َوَجِميااَع اََُماا َُ َوأَُردُّ َسااْبَ  

َْ ...  يَْبنُوَن ُمُدنيً َ ِر َةً َُ  َِ الَّتِ  أَْعطَْيتُُه َْ َولَْن يُْق َُعوا  َْعُد ِمْن أَْرِضِه َْ ُِ  أَْرِضِه (65-6608 ع)".َوأَْغِرُسُه

.24/7 حف ظعلى  ن اعلى   ذ   تحسى نسني ت، :6أ ل:لء ال دولم -ه
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  صوالسئوع  ددو لسفوم و قدللوم24/7 نك ى حسى،     قدلمأ كحيذ ك:2-:6ي تن فمسن:ملء اَرض - 

. آلخ عافم ألئه إق ئم ش لع كحاكودى.  و ن

   حوسيأنك وا    ئو تفوم،شوفدلا آلخو عا     إ وىجنوبئوع  دسعوسئوافمئو قدلن ،جندو ً:ملء ال يميت -ز

. سلؤليذ كإ ى الئ الءئا    حفم  كنلوم(.9:5اؤ)  و  ء


