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 (51ا ـلوق) اـع بنـن أن اهلل يتمتـبيقيأن حنيا 
I- ن اآلبـن عـن أعلـباإل 

دةـاواحـىلنـاحيعطـصحذااإلـفه.ومـااليـقلحياتنـعميـراأثـاللهـةأمثـىثالثـحأعطـالمسي(51اـلوق)يـف -أ

أهـم اإلـن الكتـنهللافـالناتعـعم أكثـابفهـي مـو قصـنكونـر لألطفـه هـبالـة نقطـل تحـو فـة يـول

.هـنيستقبلـلمـدةكـربشـذييغيـنهللاالـالنعـاالع

هـفف -ب األمثـي الثالثـذه ي ـال المسيـعلة هللاوكيـنشخصيـحعـن ويتمتـفيتابعنـة بنـا ويظهـع لنـا رحمـر ةـا

أنهللايبتهـحجضــوعيوةأنيسـوالحقيق.اـجبنـويبتهـةوهـعميقمشاعرربـةويشعـعظيم ردـويـجوهـداً

(4،1،6،7،9،51،32،23آيات)رىـرةأخـهمـاسإليـالن

هـولقوتـركزونحـانوامتمـمكـارق،ولكنهـالقالخـهالخـقككونـلهللابحـباسرائيـرفشعـدعـةلقـبالحقيق -ج

بأنـذييحـاهمالـاًآبـوايضـمهـمالعظيـلههإمأنـوععلمهـنيسـد،ولكـنبعـهعـهوعبادتـةوقدسيتـالعظيم

.مـعبهـهيتمتـنأنـةويقييـلثقـهبكـواإليـيتقدم

اآلب)ذي ـدهور الـد الـب قصـحس" ا، ـوع ربنـح يسـي المسيـه فـصنع(
53
دوم ـراءة وقـا جـه لنـذي بـال 

(2:55،53ـأف)."ةـثق ـنه عـبإيمان

...  وعـدم يسـب(ورهللاـحض)داس ـي األقـإل ولـة بالدخـا ثقـلن. ..إذ ـف"
33
لنتقـدم بقلـب صـادق فـي بقيـن  

(51:59،33عب) ."اإليمـان

قـدخلـانقـلانسـفك.اـيضعفنـىفـاحتـعبنـنأنهللايتمتـااليقيـونلدينـرأنيكـاطفيالكبيـاالعـإنإحتياجنـف -د

وي تمتـربـسونم ـاقأنيكـشتيإب بـه بواسطـع كثيـييسـذائقالـةهللافالعـه هـروناليـود مـوخـوم نـوفهم

ـال بالخزيورفض العائاإلحساس وذلك يحجـ، ويمنـق قدرتنـب علـع التمتـا وبكلمتـى باهلل، وعمـع لـه

.وتـالملك

ادـفإعتق.هـرابإليـاإلقتةقـطريـىرعلـاتؤثـتضعفنـيوقـافـاعرهللاتجاهنـامشـرىبهـينـةالتـفالطريق -ه

اـاملمعنـويتعـروهـاضبأوثائـوغـنهـبالظـيأغلـأنهللافـرونبـكثي يـةفـماالسئلـنأهـواحدةمـف.

ّي؟ـرإلـوينظـرهللاوهـفيشعـكي:يـةهـاالروحيـرحتن

II- (51 قـالو)ال ـن الضـبود واإلـم املفقـال، الدرهـروف الضـاخل: الـة أمثـثالث
ةـدونللتوبـكالمستعـرىهللاأولئـفيـحكيـفالمسيـووص.اهـةللخطـقبولعلىوعـيسواـالممتدينينادةالـالق -أ

اليـوالع أنيشعـنالخطـهمـدقونانـيصونـانالفريسيـه،وكـودة ةهللاألنذلكـيرحمـةفـاسبالثقـرالنـأ

،اًـواأيضـمأنيتجاوبـفيريدهـموكيـاوبهللامعهـفتجـكيوعـميسـدعلمهـةوقـيالخطيـرإلـمأكثـسيقوده

"ةـملحوظ رجـالتخ: حـاتإجتماعيـيمناسبـف" تلـكعندمـمانكوقيّـرحبإيمـكأنتصـيثاليمكنـة وحـا

.ةـالفرص



FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY – MIKE BICKLE 
Living with the Assurance that God Enjoys Us (Lk. 15)        Page 2 

 

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

وه، ـه ليسمعـدنون منـاة يـارين والخطـع العشـان جميـوك"
3
بل ـذا يقـن هـة قائليـون والكتبـر الفريسيـفتذم 

ل معهم ـاه ويأكـخط
2
(2–5155لوقا)"فكلمهم بهذا المثل 

القـنيتعط -ب ـصصالثالثـا بعضهـم–ة عـص-اـع قلـورة يـبهللاكمـن فـا األقـرى الثالثـي للثالـانيم ،وثـة

51لو)الحـيالصـوعكالراعـريسـثلاألوليظهـفالم :4–7 ئـيضذيـروحالـلالـرعمـييظهـوالثان(

(23–51:55لو)اآلببـحقلـضثيوـوالثال(51-51:8لو)ةـيالظلمـورفـبالن

III-(7 – 4: 51 لو)ال ـروف الضـل اخلـمث
ل ـذهب ألجـة ويـي البريـن فـة والتسعيـرك التسعـال يتـا داً منهـاع واحـروف وأضـة خـه مئـم لـان منكـأى إنس"

ده ـى يجـال حتـالض
1
اً ـه فرحـى منكبيـه علـده يضعـوإذا وج 

6
الً ـران قائـاء والجيـو األصدقـه ويدعـي بيتـى إلـويأت 

ال ـروفى الضـدت خـى وجـى ألنـوا معـم افرحـله
7
د ـئ واحـاء بخاطـي السمـرح فـون فـذا يكـه هكـم أنـول لكـأق 

(7-4551لو) ".وبـيت

ةهللاـنعائلـزءمـالجـنالضـاناالبـكـماعهللاكـقطينـزءمـمجـنهـنهؤالءمـدثعـذلكيتح:روفـالخ -أ

.(51:55–51يو،42:55–56حز،32:5–4في)راعيـفهللابالـابيصـفالكت

(51:54يو)."ـرفنيى تعـى وخاصتـح وأعرف خاصتـى الراعي الصالـا أنا فإنـأم"

.دالخروفالضائعـىي عيـحترةـةهللاالمستمـقحورمالـذلكيص:لـذهب ألجـي -ب

لـيحم"حـالمسي".عـةالقطيـىمواكبـادرعلـرقـفوغيـهضعيـروفلكونـدالخـدفقـلق:هـى منكبيـه علـيضع -ج

.حـقالصحيـيالطريـرىإلـرةأخـهمـعبش

يـاإلـةإرجاعنـبعمليعـويستمتـفه.ودـروفهالمفقـدخـويعيـرهللاوهـفيشعـاكيـخبرنذلكي :يـوا معـافرح -د

يـافـعبنـدقأنهللايتمتـبأننصـنالصعـسمـفلي.رحـربذلكالفـدرأننشعـاًنقـنأيضـهونحـةمعـالعالق

نـااآلنونحـعبنـدقأنهللايتمتـبأننصـنيجـاً،ولكـجروحيـاننضـىاألرضعندمـىعلـحتواءأـالسم

.قالنموالروحيـيطريـرفـنسينـىونحـينأوحتـرناضجـغي

IV- (51 – 8: 51لو )ود ـدرهم املفقـل الـمث
ش ـت وتفتـس البيـاً وتكنـد سراجـدا أال توقـاً واحـاعت درهمـإن أضـم، رة دراهـا عشـرأة لهـه امـو آيـل"

ه ـذي أضعتـدرهم الـدت الـى وجـي ألنـرحن معـة افـارات قائلـديقات والجـوا الصـه تدعـوإذا وجدت 9اد ـبإجته

(51-8551لو)".وبـد يتـئ واحـالئكة هللا بخاطـدام مـرح قـون فـيك 51

.دهللاـرةعنـمةكبيـمذوقيـذينهـؤالءالـورهـذلكيص:درهمـال -أ

ةـشعيشـرةتعيـدةفقيـرأةكواحـورتالمـدصـدس،فلقـقـروحالدمةالـحخـذلكيوض:ادـش بإجتهـتفت -ب

.اًـانعظيمـاكـذلكفقدانهـول(مصباحيـاجتإلـحتإاذـول)اكـالشبـربـغيـتصيبيـةفـريفي

.عـروفالضائـدالخـويعيـرهللاوهـفيشعـاكيـذلكيخبرن:يـرن معـافح -ج
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قدسةـالتوب:وبـيت -د (2:5،8،55مت)عهللاـالقاتنامـيعـيفـىورئيسـانبحـكجمؤكدةفيالوحيالم 

(6:53مل()3:57مل)(5:4،1مل)(53:45مت()35-55:31مت()9:52مت()4557مت)

،57:2لو()56:21لو()51:7،51لو()55:23لو()51:52لو()1:23لو()2:2،1،8لو)
أع()59:4أع()57:21أع()52:34أع()55:58أع()8:33أع()1:25أع()34:47لو()4

(6:5،6عب()3:31تي3)(53:35كو3()51-7:9كو3()3:4رو()36:31أع)(31:35
(.2:2رؤ()3:1،56،35،33رؤ)(2:9بط3)

الـالح -ه فـتظ الفقـدرج فـي األمثـدان تلك الثالثـي فالـال فقـة غنمـراعي واحـد مـة قطيـدة بـن مئـع ة،ـه

.نـناثنيـنمـابقدـفاآلبرةوـنعشـدمـمواحـدتدرهـرأةفقـوالم

V-رفسن املـاالب :(23 – 55: 51لو ) ضالن الـل االبـمث

. إِْنَساٌن َكاَن لَهُ اْبنَانِ »:قَالَ "
53

. فَقََسَم لَُهَما َمِعيَشتَهُ . يَا أَبِي أَْعِطنِي اْلقِْسَم الَِّذي يُِصيبُنِي ِمَن اْلَمالِ : فَقَاَل أَْصَغُرهَُما ألَبِيهِ 
52

َر َمالَهُ بَِعْيٍش ُمْسِرفٍ َوبَْعَد أَيَّاٍم لَْيَسْت بَِكثِيَرٍة َجَمَع االْبُن األَْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَسافََر إِلَى ُكوَرٍة بَِعيَدٍة، َوهُنَاَك بَ  . ذَّ
54

ا  فَلَمَّ

. أَْنفََق ُكلَّ َشْيٍء، َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد فِي تِْلَك اْلُكوَرِة، فَاْبتََدأَ يَْحتَاجُ 
51

فََمَضى َواْلتََصَق بَِواِحٍد ِمْن أَْهِل تِْلَك اْلُكوَرِة، فَأَْرَسلَهُ 

. إِلَى ُحقُولِِه لِيَْرَعى َخنَاِزيرَ 
56

لو) ".َوَكاَن يَْشتَِهي أَْن يَْمألَ بَْطنَهُ ِمَن اْلُخْرنُوِب الَِّذي َكانَِت اْلَخنَاِزيُر تَأُْكلُهُ، فَلَْم يُْعِطِه أََحدٌ 

55551-56)

وةـدقـانيريـدكـفق.هـأخذميراثـيلوتـهويمـابيرعـريدأنيسـانيـدكـفق:ىـذي يصيبنـم الـى القسـاعطن -أ

.هـالقةمعـدونعـهبـوذابيـروةونفـوث

رـداألجيـاقالعبـالواالستحقـاساألعمـىأسـيهللاعلـربإلـوالتقـةهـالنالنعمـدوناعـردبـةالفـاستجاب -ب

.ذهـايأخـلمـابلكـلمقـذييعمـوالـه

! َكْم ِمْن أَِجيٍر ألَبِي يَْفُضُل َعْنهُ اْلُخْبُز َوأَنَا أَْهلُِك ُجوًعا: فََرَجَع إِلَى نَْفِسِه َوقَالَ "
58

أَقُوُم َوأَْذَهُب إِلَى أَبِي َوأَقُوُل 

َماِء َوقُدَّاَمَك، : لَهُ  يَا أَبِي، أَْخطَأُْت إِلَى السَّ
59

لو) ".اِْجَعْلنِي َكأََحِد أَْجَراكَ . َولَْسُت ُمْستَِحق ًا بَْعُد أَْن أُْدَعى لََك اْبنًا

57551-59)

.ونـذينيتوبـالكـاةأولئـرتجـاوبهللاويشعـفيتجـحكيـفالمسيـدوصـلق -ج

(31551لو) ".فَتََحنََّن َوَرَكَض َوَوقََع َعلَى ُعنُقِِه َوقَبَّلَهُ َوإِْذ َكاَن لَْم يََزْل بَِعيًدا َرآهُ أَبُوهُ، . فَقَاَم َوَجاَء إِلَى أَبِيهِ "

هـناليـودةاالبـدياًعـرجـينتظاآلب:رآه .5

بالحنـيشعاآلب:نـفتحن .3 علىالخطـر يـو عـاة تـوم ائبينـودتهم مـائبالجـالت. رـرفغيـزالمساـديد

.ييرـيتغـاجإلـيتحتـاطقالتـنالمنـرمـدهكثيـجعنـناض

.هكذاونضكرـنيـميكـديملـالمالقـيالعـفباءثاآلـحي.اـاسةهللالنـرىحمـننـنح:ضـرك .2

.زازـبواالشمئـارالغضـناظهـمدالًـباآلبانقهـلقدع:هـى ركبتيـع علـوق .4

.هـدونإدانتـةبـالقةوالمصالحـردادالعـداستـؤكتاآلبةـقبل:لهـقب   .1

القتهـاعـىرأىبهـةالتـالطريق.(59آية)يـةفيداـيالبـططفـاخـيركمـدأجـبونعـأنيكنـذكراالبـلمي -د

.هـنابيـةمـلالنعمـويستقبـيروهـانتتتغـهكـعأبيـم



FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY – MIKE BICKLE 
Living with the Assurance that God Enjoys Us (Lk. 15)        Page 4 

 

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

(35551لو) ".َعلَى ُعنُقِِه َوقَبَّلَهُ َوإِْذ َكاَن لَْم يََزْل بَِعيًدا َرآهُ أَبُوهُ، فَتََحنََّن َوَرَكَض َوَوقََع . فَقَاَم َوَجاَء إِلَى أَبِيهِ "

يخل -ه ال بيـهللا العصيـط وعـن النضـان الوـدم روحيـج يح. غيـهللا المـب ؤمنينـر يحـولكن. ويتمتـه عـب

فـافـربنـسيجوـويبتهـفه–ؤمنونـبالم ةـيمرحلـدأفـننبـاونحـملنـويبتسـفهائبينـاتـتعودتنـيوقـوراً

.رـوجبكثيـغالنضـلأننبلـقبحتىةوذلكـالتوبعـوجمـالنض

ردـفاستـهوكيـدابنـذيفقـالاآلبلوـلحـب،هـذيفقدميراثـنالـولاالبـلحـياألصـسفـلليـاالمثفهـذ -و

اًـهثانيـابناآلب الحصـيمكنن. ىـطعلـننضغـفح.األولدرجةونـواطنـعهللاكمـديدةمـجدايةـىبـولعلـا

.يينـةوتعـلثقـامهللابكـقفأمـدهانـوبع"حـزرالمس"

مـواستردادهضاليينوعالـرحبرجـربالفـهللايشع -ز أخـم يـرىإلـرة أعطـرىذلكعندمـونرضاه اآلبىـا

.ودتهـومعـييـةفـاتمالعائلـىوخـةاألولـاالبنالحل

أَْخِرُجوا اْلُحلَّةَ األُولَى َوأَْلبُِسوهُ، َواْجَعلُوا َخاتًَما فِي يَِدِه، َوِحَذاًء فِي ِرْجلَْيِه، : لَِعبِيِدهِ اآلب َل قَ "َ
32

ُموا اْلِعْجَل  َوقَدِّ

َن َواْذبَُحوهُ فَنَأُْكَل َونَْفَرَح،  اْلُمَسمَّ
34

لو) ."فَاْبتََدأُوا يَْفَرُحونَ . ِجدَ ألَنَّ اْبنِي هَذا َكاَن َميِّتًا فََعاَش، َوَكاَن َضاال ً فَوُ 

33551-34)

(65:51أش)رمينـوفالمكـوزةللضيـةمحجـذهالحلـانتهـوك(ةـلحلـأفض):ـىة األولـالحل .5

.عـيالمجتمـةفـونالعائلـلشئـةليمثـهالسلطـتإليـوكل:اتمـالخ .3

.ةـازاتالعائلـإمتيذونـطيأخـاءفقـذية،األبنـدأحـنللعبيـميكـل:ذاءـح .2

فـضي11نـرمـحمألكثـىاللـط،ويعطـزةفقـاتالمميـلللمناسبـحالعجـيذب:نـل المسمـالعج .4

نـبةاإلـودةوسالمـوابعـييحتفلـلكـوالكـيدعاآلب:رحونـيف .1

.اءـودةاألبنـهبعـرحمعـائلةلتفـلالعـوكـيدعاآلب -ح

ا َجاَء َوقَُرَب ِمَن اْلبَْيِت، َسِمَع َصْوَت آالَِت طََرٍب َوَرْقًصا. َوَكاَن اْبنُهُ األَْكبَُر فِي اْلَحْقلِ " . فَلَمَّ
36

فََدَعا َواِحًدا ِمَن 

َما َعَسى أَْن يَُكوَن هَذا؟ : اْلِغْلَماِن َوَسأَلَهُ 
37

َن، ألَنَّهُ قَبِلَهُ َسالًِما: فَقَاَل لَهُ  . أَُخوَك َجاَء فََذبََح أَبُوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ
38

. فََخَرَج أَبُوهُ يَْطلُُب إِلَْيهِ . فََغِضَب َولَْم يُِرْد أَْن يَْدُخلَ 
39

َها أَنَا أَْخِدُمَك ِسنِيَن هَذا َعَدُدَها، َوقَطُّ : فَأََجاَب َوقَاَل ألَبِيهِ 

. لَْم أَتََجاَوْز َوِصيَّتََك، َوَجْديًا لَْم تُْعِطنِي قَطُّ ألَْفَرَح َمَع أَْصِدقَائِي
21

ا َجاَء اْبنَُك هَذا الَِّذي أََكَل َمِعيَشتََك َمَع  َولِكْن لَمَّ

َوانِي، َذبَْحَت لَهُ اْلِعْجَل اْلُمَسمَّنَ  ! الزَّ
25

. لِّ ِحيٍن، َوُكلُّ َما لِي فَُهَو لَكَ يَا بُنَيَّ أَْنَت َمِعي فِي كُ : فَقَاَل لَهُ 
23

َولِكْن َكاَن 

، ألَنَّ أََخاَك هَذا َكاَن َميِّتًا فَ  (23-31551لو) ."َعاَش، َوَكاَن َضااُل فَُوِجدَ يَْنبَِغي أَْن نَْفَرَح َونَُسرَّ

الـياالحتفـاركفـميشـاًولـرغاضبـنالكبيـاالب:بـغض .5

الـياالحتفـدخلإلـنأنيـناالبـبمـطلاآلب:هـب اليـيطل .3

اسباالمتنانلعطفأبيهـه،والاحسـاسبضعفاتـناحسـدىاالبـميكنلـل:مـط لـوق .2

.رـهاألصغـىأخيـدعلـقناتوـديهاتهامـرلـناألكبـاالب:ذاـك هـابن .4
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جـعندم:و لكـي فهـا لـل مـك .1 وكـهاألصغـىابنـلإاآلبرىـا ليجـركالوليمـذلكتـر، ابنـة األكبـد رـه

هـيمسامحتـبفـرىالحـري ـناألصغـعاالبـفم.نـناالبنيـالمـبلكـلحفياياوـسياآلبه،ـباليـويطل

اركةـيالمشـهفـبرهورفضـهوتكـىغضبـامحتهعلـيمسـرىفـ بريـعاألكـوم.القيـيرأخـهالغـلسلوك

.هـبخطيئت(يوع)ةـىدرايـنعلـميكـبرلـناألكـاالب.ةـرجالعائلـحي أداءـاموابـنقـاالثني.ائلةـعالعـم

.اللناـنخـاومـةلنـذهالرسالـنهـدسيعلـروحالقـال:رحـن نفـي أان ينبغـن كـلك .6


