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(5- 1:  2 أم)بهاء مجاله ة روعه يسوع ومقابل
I . ستحواذ حياتنا الرائع البديعإيسوع 

دأغحد   دض عحدتحوذ  حدب  حد  اإل  صدلح   تادض  ستحواذ الرائع البديعع  ودو    اإل -أ  لكد  وادض  و .ي رنحدض  ودو   

 .(7:  2   )توجاض بمجي هللا ع  و ذة روحية  عمألنض بحباض الب  صيرنض يحررنض وعأتع  ستحواذ وحيي إ

. م لكدب عحدتلياوا أ  عدياحوا الحدمض عختم جواز سدفروثض هم وآالكثيرع  فب الكايحة  عرو  فب عحوع     عغفر  -ب 

سدر  كتدو   مأ ظد . د  ذلد  وو أكثر بكثيدر .فقط بضر  الظروف  ع    عقودحتيضجضتحيد اإلع       عشفب عرو  فيه

  .فب الكايحه وو رو ة جمضل عحوع

 غيدر  شدض رنضع  بديل وع    دضدر أ   أ در أ ظدم ال عوجدي فدب نامدة هللاانده  "  ودو ى أتاضولدهفتراض األسضسدي الدذاإل -ج 

 اضل دضدر أ  عبدي فدب  حكدوت هللا أكثدر وا دع .لروح االنحض  هللا    الروح القيس هللا  ال إشبع  حوباض أكثر    ع  و

 .عحفزنض وو عحوع نفحهو  عغيرنض  عبهجاض وعيوشاضو

ه بولس    عحوع نحتليع أ  آستلااض أ  نرى  ض را إذإ. عحوع تميز جمضلرو ة و ىآتر  بولس الكل  اي ض ر -د 

 .بولس نحيض كمض  ضش

 (8:  3 في)" .. . فَِة اْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّيَمْعرِ ( رو ة) فَْضلِ بَْل إِنِّي أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيضاً َخَساَرةً ِمْن أَْجِل "

قدضدر أ  عدأتب بادض الدروح القديس ودو الوحيدي ال.  ح  هللا تب باض الب كاوز أ مضقعأو عتوق الروح القيس أ  عرافقاض -ه 

  .وو لكاه سيقودنض  حب طرعقتهو الب أ مضق هللا

" ُِ َْْنهُ  ُكهلَّ َشهْيٍء . فَأَْعلَنَهُُ ُُ لَنَها نَْنهُن بُِرهِحه ََ يَ ه ََ الْ  .َحتَّه  أَْعَمهاَ  ُِ ألَنَّ الهرو َعهالَِ  بَههِل َهنَْنهُن لَهْ  نَأُْخهْر ُره

ََ الَِّري ِمَن ُِ  ه  (12-11:  2كو 1) ."األَْشيَاَء اْلَمْوُهوبَةَ لَنَا ِمَن ُِ لِنَْعِرَف الرو

 النده هللا لادض بمقديار إنحدض  بأتب ليمجي عحوع فب  حد  اإل .ف عحوع أكثر    استلض تاض  حب التخيلالروح عار   -و 

  .الروح سيضع عحوع فب الصيارة . لشاضاض وجو 

َُ اْلَنقِّ فَُهَو " ا َمتَ  َجاَء َذاَك ُره هُدنِيَذاَك يُ  ... إِلَ  َجِميِع اْلَنهقِّ  (عأتب بكمعرافقكم و) ِشُدُك ْ يُرْ َهأَمَّ ألَنَّهُُ يَأُْخهُر  َمجِّ

ا لِي َهيُ   (11-13:  11عو ) ".ْخبُِرُك ْ ِممَّ

ليس عحدوع ب المقيس واح  فب الكتضلم  ناح  عحوع ا .فب المحكوت وب الحق    عحوع كةحمارالجبهة األسضسية ل -ز 

  بححد ودو عحدوع (1:  11كدو 2)" ادرآعحدوع "عدو    د    اليدو " الثقضفدة األ رعكيدة" الزائف الماروف فب

عددرودو   .عحددتلياو  أ  عتاددض حوا  ادده وعواجهددوه "عحددوع  حددتأنس  أليددف"عرعددي الكثيددرع   .صددورنض الخددض ت

 .لجاحيةا مضرستاض   جتمض يةض  كحمضتاض  حيضتاض اإلال عضع أى  لضل  تجضه و تاض  أ والا" عحوع"

ُ إِْن َكاَن اآلتِي يَْكِرُز " ُِ  بِيَُسوٍع آَخرَ فَإِنَُّ  (1:  11كو  2)" ...  لَْ  نَْكِرْز بِ
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 : قناع الناس أن معرفة ُ ه إأهداف  ف  هره المناضرات هو  -ح 

 .شخصأ تع وا ع  ي عختبره أى ا وى وألذ و .1

 .اليائماب ورائه ولكاه األ يم ونحغحب كاز أثم  وأ .2

  (لحكثيرع  أالا ر الغيرة ليحوع ستبيو )فب الكايحة  ومضالا إاألكثر  .3

قضوَّ ة وو .1 و ضا أكثر الحقضئق      . ي  تو فستمرارعه وإبحيس الحق    عحوع بإعهضجم  –ج 

 .عأتب فيه عحوع ثضنيضا   فب الجيل الذى كيزاا    الروح القيسرأكثر الحقضئق ت .5

II .جالل يسوع جمد و: ساس الكنيسة املنتصرةأ 
وددو  (11- 13:  11  دد )نصددرتهض األكيددية كددض   حددور أول تاحدديم ونبددوة ليحددوع  دد  أسددضس الكايحددة و محهددض و -أ 

 .ال عوجي سؤال أوم    وذا .نفس الحؤال اليو الكايحه  الروح عحأل  ضدة" كيف عراه القضدة ؟"الحؤال 

ا َجاَء يَُسوُع إِلَ  نَوَ " ْنَسهاِن  َمْن يَقُوُل النَّاُس إِنِّهي أَنَها»: اِحي قَْيَصِريَِّة فِيلُبوَس َسأََل تاَلَِميَرهُ َهلَمَّ ِِ : فَقَهالُوا«اْبهُن ا

ََ ِسهْمَعاُن فَ  « َهأَْنتُْ  َمْن تَقُولُوَن إِنِّهي أَنَها»: قَاَل لَُه ْ  ... ْرِميَاَهآَخُرهَن إِ  يلِيَّاَهآَخُرهَن إِ  وَحنَّا اْلَمْعَمَدانُ قَْوٌم يُ » أََجها

ِ اْلَنيِّ  (ضالمحي) أَْنَت ُهَو اْلَمِسيحُ »: بُْطُرسُ  َُّ إِنَّ لَْنماً َهَدماً لَْ  يُْعلِْن لََك لَِكنَّ أَبِهي الَّهِري  ... فَقَاَل لَُُ يَُسوعُ  .«اْبُن 

َماَهاتِ  ْخَرِة أَْبنِي َكنِيَستِي ... فِي السَّ َُ الْ  َهَعلَ  َهِرِه الصَّ َمَْهاتِيَح َملَُكهوِت َهأُْعِطيهَك  .َجِنيِ  لَهْن تَْقهَوع َعلَْيَههاَهأَْبَوا

َماَهاتِ  هَماَهاتِ  السَّ َهُكهلو َمها تَُنلوهُُ َعلَه  األَْرِض يَُكهوُن َمْنلُهو ً . فَُكلو َما تَْربِطُُُ َعلَ  األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطاً فِي السَّ

َماَهاتِ    (11 – 13:  11   ) ".«فِي السَّ

 الكايحة اليو   ختحفة    عحوع  ثللحاضس وجهضت نظر    كض   -ب 

 أةوعتكحم الحق بجر  ذو تكرعس  ظيم وا      القياسة: عوحاض الماميا  .1

   عواجه  وى الظحمة بقوة اضر ة لحلبياه نبي: إعحيض .2

 .ورأفة وتم بضلاضس بحاض إ ض  الذىاالح يلبضكالابب ا :أر يض .3

  (11:11 دد  ) ددوة لكددب تتحددر  الكايحددة بحددحلض  و :(15:11 دد  )سههة المبنيههة علهه  النههق عههن يسههوع الكني -ج 

أو " الشخص الممحوح"عااب  "المحي " .   عحوع" صخر الحق"باب  حب    حيهض أ  ت  (18:11   )نصرة و

ض ودو  وصدوف فدب نبدوات الاهدي مد  كض جيية  رتبلة بضلمحي  أو المحي ثضرآكيضت  يعية وواض  دعاض ي ."ضالمحي"

  .القيعم

وذا عتضم  . األرض هب أبواب أو سحلض  الهضوعة  حب وذتاتصر  حتقوى و :(18:11   )نتصرة ة المُ الكنيس -د 

 .حيط فب المجتمعكل    فب الجحي و الاصرة  حب ظحمة القح 

لحق سحلض  هللا لربط أو إعقضف التأثير الشيلضنب وحل أو إطدالق بركدة هللا  د  ت  : (11:11   )الكنيسة القوية  -ه 

  .االل الصالة
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 كتدضب أ دضلوا لدب أ  أ در . ضل لب  ضدة الشبضب أنب ال أستليع أ  أكو   حيحب نضضج بديو  الامدو فدب  ارفدة هللا -و 

 احد   د  الكايحدة عكمد  فدبأكثر  ض ع   .هللا إتجضهميزنض وو أفكضرنض ع   أوم  ض توزر أ  م   ح   .لتوزر"  ارفة القيوس"

الكثيدر  د  الشدرور تدأتي  .تقولده  دض التقوله    عحدوع ووب  ض  رسضلتهض األكثر تميزاا  .عحوع   وو    الرأي 

 .   هللا اضجهل  ارفتبحب  

ليس ول تحبه؟ ولك   ض وو تخيحد   اده بيامدض ( 15:11   ) "؟ ذا تقول    عحوع ض"  وو أوم سؤال فب حيضت -ز 

 تدر  المدؤ اي ت    عحوع ضايفةالاظر الوجهة  .جياا  ضايفةو أفكضرنض نحوه  حيحة جياا . بمفرد  فب ويو تكو  

 :كادض سداجرى إليده فدب اذإحيد سدت   د  ودذا الحدؤال جضبتادض إ .يروحدالمحدل ال أسدورع  فدب وبدروح فدضتره   قييع 

 .د وتاضضافاض  اليتاض   ححاض  وفب ساياض لقصي حيضتاض و

لديس  د   اده و قضبحتادض ابع    أرواحاض ورسضلتاض ت .لم تك  حيضتاض  باية  حيه ااي تاض  حيه إذ يال نحتليع أ  نبا -ح 

 .أذوضناض فقط

III .نضوج وحدة، محيمية: خر األيامكنيسة آ ، 
: أ دور فدب جحدي المحدي  ثدال  تظهدرالكايحدة الدب أ   عكمحدواو عمح  الروح القيس  ضدة فدب الخي دة لكدب عاديوا -أ 

  .الاضوجو ( ارفة هللا)ة لحميمالاال ة ا  الوحية

هِريَنو ، َهاْلهبَْعَض ُرَعهاةً َهُمَعلِِّمهيَنو ، ألَْجهِل َهُهَو أَْعطَ  اْلبَْعَض أَْن يَُكونُهوا ُرُسهالً " و ، َهاْلهبَْعَض أَْنبِيَهاَءو ، َهاْلهبَْعَض ُمبَنِّ

يِسينَ  ْكِميلِ تَ  يَماِن  َهْحَدانِيَّةِ نَْنتَِهَي َجِميُعنَا إِلَ   إِلَ  أَنْ  ... اْلقِدِّ ِِ إِلَه  إِْنَسهاٍن . (الاال دة الحميمدة) َهَمْعِرفَِة اْبهِن ُِ ا

 (13-11:  1 أف)".إِلَ  قِيَاِس قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيحِ  .(نضضج) ِملٍ َكا

  .الكايحة لمارفة أ مضق عحوع اذ  لتأي  قيم ا  الرب ع   -ب 

رَ  ... لِي" (8:  3 أف) ".الَِّري  َ يُْستَْقَص اْلَمِسيِح  بِِغنَ ...  أُْعِطيَْت َهِرِه النِّْعَمةو ُ، أَْن أُبَنِّ

ندتكحم  د   .فدب  حكدوت هللا ودو هللا نفحده   أكثدر المواضديع إومدضالا ي تاضص عحوع فب ادركز  حب شخ حياض أ  ن   -ج 

 الحيدضه أسدهلنجادل وكيدف نكدو  سدايا    و تصضدعة   هضرات الخي ةأ   بضدئ  هضرات الاال ضت   بضدئ القيضدة

 إلخ  ...

IV. (5-2:1 أم)شروط لتنمية معرفة اهلل  ةمخس 
بدأ  أ درف شدخص  يفد دررت أال أكت. أ  أنمدو فدب  ارفدة هللا ي دي   ديرتبحدب   يكا  أ دضن يفب بياعة اي ت -أ 

ي أ  أدال لحامدق فدب  ارفدة هللا كض  واض  عو   ررت فيه أنب أرع .ة شخصيةبلرعق أ رف هللا عارف هللا بل أ 

  حدة ف الجيعدية أكتشد ضض سداي  ورا  ودذه الر عدبيام .ارع   رفوا أ مضق هللاآلذاتية ال ةرحيالليس فقط أ  أ رأ و

 . ارفتب بضهلل

سألاب أحدي المدؤ اي  الجديد أ  أ حمدة   1175عاضعر  2 بيامض كا  فب رححة تزححق تضباة لحخي ة فب الجض اة فب -ب 

 .(أل ثضل كل شهرحفر اصحضح لإ 31الـشجااض بيل جوثضرد أ  نقرأ )   الخحوة الشخصية 
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َْ قَْلبَهَك َعلَه  اْلَْْههِ  .ِعْنَدكَ قَبِْلَت َكالَِمي َهَخبَّأَْت َهَصايَاَي  إِنْ يَا اْبنِي "  إِنْ  -َحتَّه  تُِميهَل أُْذنَهَك إِلَه  اْلِنْكَمهِة َهتَُعطِّه

ْْهَت َعْنَهها َكهاْلُكنُوزِ  نْ إِ  َدَعْوَت اْلَمْعِرفَةَ َهَرفَْعَت َصْوتََك إِلَ  اْلَْْه ِ  هِة َهبََن َِّ  فَِنينَئِهرٍ طَلَْبتََها َكاْلِْضَّ َْْههُ  َمَخافَهةَ الهرَّ  تَ

ِ َهتَِجُد  َُّ   (5-1: 2 أ )" .َمْعِرفَةَ 

ي إ    )نضع فب  حوباض أ  نايش فب طض ة كض حة  :1# لنرطا -ج  نقبل كال ده عاادب أ  نليدع كال دة بديل  (  ب ح    ك ال   

 .   أ  نرفضه أو نهمحه

 (1:  2 أ )" .. . قَبِْلَت َكالَِمي إِنْ "

الدروح وحديه عحدتليع  .(15:  11عدو )للض دة ا  حبة المحي  تكو  بحح  شروطه ووذا عتضدم  روح .1

امو فب ال  ي  عااي (11:  5تس 1   31:  1أف )   نحز  الروح او نلفئ الروحأ. أ  عاح  عحوع لاض

  . ال اإل

 (15:  11عو ) ."إِْن ُكْنتُْ  تُِنبوونَنِي فَاْحَْظُوا َهَصايَايَ "

 .الصو  ليح  بيائل لحلض هالصالة و .2

بَّأ ت  )كحمته نتأ ل فب  :2#النرط  -د  ا ي     ا  ضع ضي     ص  فب الاهي القيعم وصدضعض هللا وأحكض ده وشدرعاته ودب طدرق  .(و 

 .ناتز بوصضعض هللا بأ  نمأل أذوضناض بكحمتهنحف  ونقير و .شضرة الب كحمتهأارى لإل

 (1:  2 أ )" ...  ِعْنَدكَ  (كال ب) َهَخبَّأَْت َهَصايَايَ "

 حيادض  –مدة أ  نيرس الكح ليس كضفيضا  .بيامض نتأ ل فب الكحمة المقيسة – ي   اهنتح –نتحضور  ع عحوع كشخص  -ه 

  .الصالة لحيضة " ضدة الحوار"الب لاض قيسة ت  الكحمة الم  . أ الكحمةأ  نالب  حوباض هلل ونحتقبل  اه بيامض نقر

ن د   إ ل دب ال ح  ) ح   فتدوح م ويأ  عكو  لاض روح  ضبحة لحتاح عج  :3#النرط  -و  يدل  أ ذ  دة  ت م  م  ضدضع تإلدب إشدير ودذا ع   (ك 

عحدتليع  . حوباض لاتاحم    الكحمة بيل    أ  نقضو   ااضوض أو أ  نحديوض الدب وجهده واحدية صدغيرة فدب فهمادض لهدض

ددعفتقددي كثيددر  .الددرب أ  عددأتب بضلمتضدداي  الددب أ مددضق أكثددر  دد  الحددق  ادده دد      تضددضع  لهددم غيددرة هلل روح اإل  

  .حولاض  ستححضنضت  إتقط  ض نح كثيراا  .ميالقضبحية لحتاحو

َْ أُْذنََك إِلَ  اْلِنْكَمِة َهتُ  تُِميلَ ...  أن"   (2:  2 أ ) ."قَْلبََك َعلَ  اْلَْْه ِ  َعطِّ

ف ا   إ    ) ال  أكثر    هللا إنحأل  :1# النرط  -ز  ر  ر ف ة  و  ا  ت  ال م  و  ت    إ ل ب ال ف ه مد    و  صحب  د  أجدل  حياض أ  ن (   ص 

 .(17:  1   أف 8-7:  7   ) ال  هللا إ

  (3:  2 أ )" ...  اْلَمْعِرفَةَ َهَرفَْعَت َصْوتََك إِلَ  اْلَْْه  َدَعْوتَ  إِنْ "

ْْتَْح لَُك ْ  اْقَرُعوا. ا تَِجُدهااْطلُبُو. تُْعطَْوا أْسأَلُوا" ْْهتَُح .يُ " .لَهُُ ألَنَّ ُكلَّ َمْن يَْسأَُل يَأُْخُر َهَمْن يَْطلُُب يَِجُد َهَمْن يَْقَرُع يُ

(   7  :7-8) 
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ُِ َكْي يُْعِطيَُكْ  إِلَُُ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِحو ، أَبُو اْلَمْجِدو ، " ْعالَِن فِي َمْعِرفَتِ ِِ ََ اْلِنْكَمِة َها (17:  1 أف)".ُره

ب      إ  ) بحثادض  اده حياض أ  نجتهي فب طحباض هلل و :5#النرط  -ح  دة  و  ضل ف ضَّ دط ح ب ت ه دض ك  ا ه دض ك  ث د      ا وز  ح  أ  نديفع أى و (ضل ك 

ميدة الو د  وادض  صدحة  ميقدة بدي  ك . حياض أ  نقضب سض ضت طوعحة فدب بحثادض  د  هللا .ألكثر اه ثم  فب طحباض

 .تقضبحاض  اهنض به و لقض  قيارالتب نقضيهض  ع عحوع و

ِة َهبَ  طَلَْبتََها نْ إِ " ْْتَ َكاْلِْضَّ   (1:  2 أ )" .. . َعْنَها َكاْلُكنُوزِ  َن

الدب الخزانده  سديقودنض الدروح .الب أ  نلحد  االكثدر  د  شخصده بكدل  حوبادض يلكاه  خفوع وو أ ظم كاز  وعح -ط 

  .جمضل عحوعلهيه لرو ه واإل

َِ َها" ع قُلُوبُُهْ  ُمْقتَِرنَةً فِي اْلَمَنبَِّة لُِكلِّ ِغنَ  يَقِيِن اْلَْْهِ و ، لَِمْعِرفَِة ِسرِّ ُِ اآل ُِ َجِميُع  اْلُمرََّخرِ ْلَمِسيِحو ،َكْي تَتََعزَّ فِي

(3-2:  2 كو)".ُكنُوِز اْلِنْكَمِة َهاْلِعْل ِ 

  .ذوباضتكو  تبرنض و  وحة بحث    كاز  ارفة هللارح يحيضتاض و -ي 

َِ َهَذَهَب أُهفِيَر بَْيَن َحَصا األَْهِديَةِ " هةَ  يَُكهوُن اْلقَهِديُر تِْبهَركَ  .َهأَْلقَْيَت التِّْبَر َعلَ  التوَرا ٍَ لَهكَ  َهفِضَّ :  22 أي) ".أَْتَعها
21-25) 

  (18:  3ر  )." بِالنَّاِر لَِكْي تَْستَْغنِيَ  تَْنتَِرَي ِمنِّي َذَهباً ُمَصْ ً أُِشيُر َعلَْيَك أَْن "

بحثادض  د  هللا  .جو ادض لده بدأ  عختبدئعجتذب هللا  حبتاض و. اللحبة رف ت   تأبب أ جتهضد وإالروح المحكية تبحث ب -  

 .الصو الصالة و حكحمه  ععتضم  دراستاض ل

" ِ َُّ  (2:  25 أ ) ."األَْمرِ  فَْن ُ األَْمِر َهَمْجُد اْلُملُوِك  إِْخَْاءُ َمْجُد 

ب  ت ف ه م   :هعد ُ -ل  ضف ة  الرَّ خ  ي      ت ج  ر ف ة  هللاَّ  و  ا   .ة بيامض ناضل فهم    جالل هللاز جو    ا حيرة    ل  تبيو  خضفة هللا .  

َْْه ُ " َِّ  حينئر تَ ِ َهتَِجُد  َمَخافَةَ الرَّ َُّ  (5:  2 أ )" .َمْعِرفَةَ 


