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األمم ملك يسوع

I- األرض على سلطن  سنان اإل أعطى اهلل 
غيسرأنس معنسا هسااعكس هللايفعلأن.البشربنيمعأبديةووكالةكشراكةمآلداألرضمسؤليةأعطىهللا -أ

 . بكلمتيوفيأنعلىقادروغيرعادل

ِضُعوَها»: َوبَاَرَكُهُم هللاُ َوقَاَل لَُهم  " َض َواخ  الوا االر  ثُُروا َوام  ُوا اث ِمُروا َواك  لِر َوَعََّل   َوتََسلَُّط لَمِ  ال حَر  ََ َعََّل  

ضِ  َماِء َوَعََّ  ُكلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ َعََّ  االر   )٨٢:١تك) ".«طَي ِر السط

العسال هساارئسي إبلسي فصسار.(٤٢٦لسو)إبلسي إلسىاألرضعلسىسسلطان نقلآدم،الخطيةفيبسقوط  -ب

أخرىمرةالسلطانهاايستردلكيجاء(٨١٢٤١كو٨)األخيرآدموهوانسانبكون ويسوع(٤٢٤كو:)

 .الشيطانمن

َعَدهُ إِب َِّيُس إِلَ  َجحٍَل َعاٍل َوأََراهُ " ظٍَة  َجِميَع َمَمالِ ِ ثُمط أَص  ُكونَِة فِي لَر  َماِن َوقَلاَل لَل ُ إِب َِّليسُ ال َمس  لَلَ  »: ِمَن الزط

َدُهنط ألَنط ُ  َّ َُاَن ُكَّط ُ َوَمج  ي َهَذا السُّ ُِ يِ  لَِمن  أُِريدإِلَيط قَد  ُدفَِع  أُع  ُِ  (٦-٤٢١لو) ."َوأَنَا أُع 

رِ الطِذيَن فِيِهم  " ِمنِيَن، إِلَ ُ َهَذا الدطه  َهاَن َغي ِر ال ُمؤ  َم  أَذ  ِد ال َمِسيِح، الطِذي  قَد  أَع  لِئاَلط تُِضيَء لَُهم  إِنَاَرةُ إِن ِجيِل َمج 

 )٤٢٤كو:)" .ُهَو ُصوَرةُ هللاِ 

 .األم كلعلىسلطانواحدإنسانيعطيوهواأليامقدي هللارأىدانيال -ج

َماِء ِمث ُل " َُُرِب السط بُوهُ قُدطاَم ُ اب ِن إِن َساٍن ُكن ُت أََرى فِي ُرَؤى الَّطي ِل َوإَِذا َمَع  أَتَ  َوَجاَء إِلَ  ال قَِديِم األَيطاِم فَقَرط
 .

41
لداً َوَمََُّكوتلاً   َّ َُاناً َوَمج  َُ َي  ُِ لُعوِب َواألَُملِم َواألَل ِسلنَةِ  فَأُع  ُُّ لَّ َُانأ أَبَلِدَي َملا لَلن  . لِتَتََعحطلَد لَل ُ ُكللُّ ال َُ لَّ َُانُ ُ  َُ

 (٨٤-٧٢٨١دا) ".َما الَ يَن قَِرضُ  يَُزوَل َوَمََُّكوتُ ُ 

الحكومسا كسلعلسىملكيسةيشسملوهاا.ل ميراثا األم ،داودإبنيسوعيعطىبأنأمرا أصدرباآلهللاإن -د

 .األرضفيالايوالمالوالمواردوالممتلكا 

يَ َ " ُِ أَل نِي فَأُع   َ ِض األَُمَم ِميَراثاً لََ   اِ  )٢١:مز) ".لَ َ ُمَّ كاً َوأَقَاِصَي األَر 

ءٍ الطِذي  -َكَّطَمنَا فِي َهِذِه األَيطاِم األَِخيَرِة فِي اب نِِ  " عس ) ".، الطِذي بِِ  أَي ضاً َعِمَل ال َعلالَِمينَ َجَعََّ ُ َواِرثاً لُِكلِّ َشي 

٨٢:( 

 .كلهااألرضعلىوسيملكاألرضملوكرئي بأن األرضكلفيعرفسي المسيحيسوعاإلنسان - 

ضِ " بُّ َمَِّكاً َعََّ  ُكلِّ األَر  َدهُ . َويَُكوُن الرط ُم ُ َوح   َ َدهُ َوا بُّ َوح  ِم يَُكوُن الرط  (٨٤٢١زك) ".فِي َذلَِ  ال يَو 

تُوبأ " مأ َمك   َ ِذِه ا بِِ  َوَعََّ  فَخ  بَابِ »: َولَ ُ َعََّ  ثَو   )٨٦٢٨١رؤ) ".«َمَُِّ  ال ُمَُّوِك َوَربُّ األَر 

وسسيوزع (٤-٤:٢٨؛١-٨٨٢١اش،٤١٢٤مسز) والتواضعوالبرالحقباألرضأم علىسيملكيسوع -و

تقسللنالمحبةأنالضمانهووحد يسوع .الناسبينتتزايدالمحبةيجعللكيوكرموعدلبحكمةالموارد

 .األرضعلى

َكب  . َوبَِجالَلَِ  اق تَِرمِ " ِل . ار   (٤١٢٤مز) ."فَتُِريََ  يَِمينَُ  َمَخاِوفَ  ال َرقِّ َوالدطَعِة َوال حِرِّ ِمن  أَج 
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وسسيكونيسسوعمجسدأجسلمسنلسقخ قسدشس كسلأنوحددشيءكلفيليسوعالسيادةتكونبأنوعدباآل -ز

 .سلطان تحت

َواتِ  الطِذي ُهوَ . ال َكنِيَسةِ : دِ َوُهَو َرأ ُس ال َجسَ " رأ ِمَن األَم  ءٍ ، لَِكلي  يَُكلوَن ُهلَو ال حََداَءةُ، بِك  ماً فِلي ُكللِّ َشلي   ".ُمتَقَلدِّ

 )٨٢١كو)

لَواءأ َكلاَن ُعُروشلاً ام  : فَإِنط ُ فِيلِ  ُخَِّلَق ال ُكللُّ " ََ ِض، َملا يُلَرى َوَملا الَ يُلَرى،  لَماَواِت َوَملا َعََّل  األَر  َملا فِلي السط

ََالَِطينَ  اٍت ام   ََ يَاَداٍت ام  ِريَا  (٨٢٨٦كو)" .ال ُكلُّ بِِ  َولَ ُ قَد  ُخَِّقَ . َِ

II- (٧:  ٥ رؤ) الافر يأخذ ياوع: الامنء يف الكربى الدرامن 
خلس مسنمشسهدرينساي باآلهللا.يسسوععظس ت التسيالمقسدسالكتسابفياإلصحاحا أكثرمنواحد١رؤيا -أ

وهسوباآلعسنرؤيسالنساسسجلي يوحنسا.األرضعلسىالمسسيحيسسوعاإلنسسانومصيرسيأتيماعنالستار

فسيالمجتمعسا كسلعلىسلطانعطيوأ السفريسوعفأخا(١-١٢٨رؤ) ليسوعسندملكيةاألرضيعطي

كسلفكريسة،وممتلكسا الماءوونفطوبنوك،طبيعيةومواردوممتلكا ،مدن،علىسيملكفهو.سنةاألل 

 .األرضعلىما

شِ " ف راً  َوَرأَي ُت َعََّ  يَِميِن ال َجالِِس َعََّ  ال َعر  تُوماً بَِسح َعِة ُختُلومٍ  َِ تُوباً ِمن  َداِخٍل َوِمن  َوَراٍء، َمخ  .َمك 
 

َوَرأَي لُت 

ٍت َعِظليمٍ  لتَِرقَ َملن  »: َمالَكاً قَِويّاً يُنَاِدي بَِصلو  لف َر َويَفُل ط ُختُوَمل ُ  ُهلَو ُمس  أَن  يَف لتََح السِّ
« ؟

ع  أََحلدأ فِلي   ُِ لتَ فَََّلم  يَس 

ضِ  َماِء َوالَ َعََّ  األَر  ف َر َوالَ أَن  يَن ظَُر إِلَي  ِ  السط ِض أَن  يَف تََح السِّ َت األَر  َوالَ تَر 
 .

ُت أَنَا أَب ِكي َكثِيراً، ألَنطل ُ لَلم   فَِصر 

ف َر َويَق َرأَهُ َوالَ أَن  يَن ظَُر إِلَي  ِ  تَِرقّاً أَن  يَف تََح السِّ يُوَجد  أََحدأ ُمس 
 .

ليُو ِ  ُُّ ُهلَوَذا قَلد  . الَ تَح ل ِ » :فَقَاَل لِي َواِحدأ ِملَن ال

دُ  َغََّبَ  ََ ُل َداُوَد، لِيَف لتَحَ  األَ ح ِط يَُهوَذا، أَص  َِ لف رَ  الطِذي ِمن   لح َعةَ  السِّ َويَفُل ط ُختُوَمل ُ السط
» .

لِط   ََ َوَرأَي لُت فَلإَِذا فِلي َو

يُوِ   ُُّ ِط ال ََ بََعِة َوفِي َو ِش َوال َريََوانَاِت األَر  بُوحأ  أَنط ُ قَائِمأ كَ  َحَملأ ال َعر  ليٍُن، ِهلَي َمذ  لح ُع أَع  ََ لح َعةُ قُلُروٍن َو ََ ، لَل ُ 

ضِ  ََّةُ إِلَ  ُكلِّ األَر  ََ َواِح هللاِ ال ُمر  ح َعةُ أَر  ََ
 .

ف رَ فَأَتَ   شِ  َوأََخَذ السِّ -١٢٨رؤ) ".ِملن  يَِمليِن ال َجلالِِس َعََّل  ال َعلر 

٧) 

هللافيأنيمحوكلإث وشرعلسىاألرضةخطوسندملكيةاألرضعنيتحدث(٨آية)إن السفر .1

يسسسوعيقبسسل(٧آيسسة)بأخسسا السسسفر.(٦-٢٢٤:رؤ)وأنيبسسدلكسسلحكومسسا األرض(٨١-٦رؤ)

.مسؤليةتطهيراألرضوبعدذلكرئاستها

طهسراألرضلكسيي االرؤيسطلقاألحكامالمشروحةفيسفريعنيأنيسوعسي أن يف  تخوم السفر .2

.منالخطيةوالفساد

سألالمالكمنهسومسستحقأنيملسكعلسىاألرضكلهساويقسودحكومتهسابعسدأنمن هو مسترق؟ .3

طهرها؟منهوهاااإلنسانالايل كلالحكمةوالتواضعوالقوةألنيفعلهاا؟ي 

(٦آية)ل جرأةاألسدووداعةالحمل(١آية)يهوذاطبسرأىيوحناانسانيهوديمنوحمل أَد .4

يعبسرونوهس .السماويةالحكومةيمثلونه (بشر)والشيوخ(مالئكة)األربعةالحيوانا الحيةالكائنا إن -ب

 .األرضيرأسأنستحقم وحد يسوعبأنبلآلموافقته عن

ُروَن َشي خاً أََماَم "  ُ بََعةُ َوال ِع بََعةُ ال َريََوانَاُت َواألَر  ِت األَر  ف َر َخرط ا أََخَذ السِّ ال َرَمِل، َولَُهم  ُكللِّ َواِحلٍد قِيثَلاَراتأ َولَمط

يِسينَ  ةأ بَُخوراً ِهَي َصَََّواُت ال قِدِّ َُّوط .َوَجاَماتأ ِمن  َذَهٍب َمم 
 

نِيَمةً َجِديَدةً َوُهم   تَِرقَ »: قَائَِِّينَ  يَتََرنطُموَن تَر   أَن تَ  ُمس 

ف َر َوتَف تََح ُختُوَم ُ  لةٍ ، ألَنطَ  أَن  تَأ ُخَذ السِّ ٍب َوأُمط ِ بَِدِمَ  ِمن  ُكلِّ قَحِيٍََّة َولَِساٍن َوَشلع  تََري تَنَا ّلِِلط َت َواش  ُذبِر 
 ،
َوَجَعَّ تَنَلا  

ضِ  َُِّ  َعََّ  األَر  لَِهنَا ُمَُّوكاً َوَكَهنَةً، فََسنَم   (٨٢-١٢١رؤ) ".« ِِلِ
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مجسد فسيهللاإمتيسازا كسللديس كسانعندماألن كلهااألرضيرأسألنستحقاق إأثبتيسوع٢ذبرت ألن  -ج

حسامال ألجلنساومسا (األبسدإلسى)انسسانيصسيرلكسيشس كسلوتسركنفس أخلى العال تأسي قبلكانالاي

القديسسينسسيجعلوأيضسا الخطيسةمسنكلس العسال وأوالد يطهسرلكسيهساافعسليسسوع .فيجسدةهللاغض 

 .وتواضع محبت بسب مع يملكوا

 .عمليةطرقبثالثيسوعإستحقاقعناإلعالن -د

علسىاألرضكلهسا القائلد األعَّل لكونس التسحيح الدائمنعطيل  يسوعيستحقأن٢يسوع يَّيق ب   .1

.إلىاألبد

الشسرمسناألرضوأنأنيطسردالظلمسةوبهايقدرَُّحيعةفائقة لقدرة يسوعوحد ل ٢يسوع يقدر .2

.ينش المحبةوالبرإلىاألبدعلىاألرض

طاعتنلا أننعطسيلس وقيادتس لنسافسي(الغيلر مؤهَّلة)ثقتنلا يأخسا يسوعمستحقأن٢يسوع مسترق .3

.حت  إن ألزم األمر التضرية

 .األرضعلىالقيادةفيمحاور٧فيمسبوقغيرالنعمةمنمقداريسوعأعطىباآلهللا -ه
يُوِ ، َوَكاَن َعَدُدُهم  َربَلوَ " ُُّ ِش َوال َريََوانَاِت َوال َل ال َعر  َت َمالَئَِكٍة َكثِيِريَن َحو  ِمع ُت َصو  ََ ُت َو اِت َربَلَواٍت َونَظَر 

ٍت َعِظيمٍ  بُوُح أَن  يَأ ُخَذ »: َوأُلُوَف أُلُوٍف، قَائَِِّيَن بَِصو  تَِرَق ُهَو ال َرَمُل ال َمذ  َرةَ ُمس  َمةَ وَ ال ِغنَ  وَ  ال قُد  ةَ وَ  ال ِرك   ال قُلوط

دَ  ال َكَراَمةَ وَ   (:٨-١٢٨٨رؤ) ".«ال حََرَكةَ وَ  َوال َمج 
 الركملة،(الطبيعيسةوالمسواردالمسال)الغنل ،(الحكوميسةالسسلطة)القلدرةكلسيأخايسوعاأللفيلكالم في -و

ة ،(والممتلكا الفكريةالقدرا ) ،(والحس المسديح)المجلد،(البشسريةوالمواردالعمالةالجسدية،القوة)ال قُوط

 .(التعاونفيوالوحدةسياست معاإلتفاق) الحركة ،(ويطيع يسوعسيقدرالكل)الكرامة

الظالمسةالحكومسا كسلبدلسسي فهسو.األرضأمس كسلعلسىرئاسيسلطانسيأخايسوع٢)السياسية (القدرة -ز

اإلعسالم،الزراعسة،التعلسي ،اإلقتصساد،السياسسة،)الحيسا مجاال كلويشفيوسيستردجديدةوقوانينبقادة

 .(اإلجتماعيةوالمؤسسا البيئة،التكنولوجيا،

 .يسوعقيادةتحتستأتياألرضعلىالطبيعيةوالمواردالمالكل٢(ديالما) الغن -ح

السايالمسلءإلسىيسأتيالحيساةمجساال مسنمجسالكسليجعسللكسيالحكمسةكللدي يسوع٢(الفكرية (الركمة -ط

 .األبدإلى"فكريةملكية"كلعلىقيادةاإلبنسيعطيباآل .البدءمنهللاأراد 

كسل.عملس فسييعيأولكيلنهووللطبيعةخارقةقوةلدي قامالم جسد فييسوع٢(ديةاالم/الجسدية)القوة -ي

علسىوالبسرالحس إلنشساءخطتس أجسلمسنوستعملليسوعستخضعاألرضعلىعمالةالوبشريةالمواردال

الوقست،تشسملالتسيدره اومصسقسوته بكسليسسوعسسيحبون.ليسوعبح عمله ثمرستقدماألم  .األرض

 .(٨:٢١٢مر)والتأثيرالكلما ،الطاقة،والمال،

أعظسس "سيصسبحيسسوع.لسس  ومسديحه محبسته بتقسسدي يسسوعمجدسست النسساسكسل٢(العالقسةخسساللمسن)المجلد -ك

.األرضستغطيإسم وإعالنيسوعشهرة.واحاديثه محبته ،عقوله ،علىوسيسوداألم لكل"مشتهى

(٨٧٢٦أم)بسأبيه يفتخسروناألوالد(١٢١فسي)بيسسوعبول إفتخركمايسوعبقيادةسيفتخرونالقديسون

 .(٨٢١٢١،٤١٢٤مز)بإسم يفتخرهللاوشع 

هساافسياإلكسرام.عمليسةبطريقسةطساعته خساللمسنيسسوعسسيكرمونالجميع٢(الطاعةخاللمن)الكرامة -ل

بساحترامه الوالدينإكرامعنتحدثبول .األرضعلىيسوعخطةأجلمنونعملنطيعأنيعنيالنص
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النساس عنس يستكل شسخصأكثسرسسيكون.قسدروي طساعي شسخصأكثسر سيكونيسوع(.:-٦٢٨اف)وطاعته 

 .األرضعلىأعلىكمثلب ويحتاى

كسلفسيقيادتس مسعوسسيتعاونونوسياست طرق معويتفقونباركونسي الجميع٢(التعاونخاللمن)الحركة -م

عرفهساوموحسدةرحفسبعاملسةقسوةأكثسرعنس جسسينت بالحماسالمليءالتعاونمنالنوعوهااالحياةمجاال 

 .(٧:٢٨٧،٨١١٢٤،:٤١٢مز)مباركشخصأكثريسوع .التاريخ

لسس وسسسيكوناألرضعلسسىكسسرموم محبسسوبشسسخصوأكثسسرأحكسس أغنسسى،أقسسوى،سسسيكونيسسسوع٢المَّخلل  -ن

  .المواردالناس،الحكوما ،المال،٢األرضكلعلىالسلطان

III- عملية تطبيقنت ٣ هننك (٢١: ٥ رؤ) يف ياوع لتمجيد سناتجيب كيف 

 .األرضعلىالكامللك م إطالقأجلمننتشفعأنلقيادت ،نخضعأنجمال ،نرىأن :عمَّية تُحيقات ٣ -أ

يسسوعجمسالنسرىأنيمكنسا.األمس يحك وهواأللفيلكالم فييسوعجمالسترىاألم جميع :جمال  نرى -ب

 .ومصير جالل ندركعندماناآل

ضاً بَِعيَدةً . تَن ظُُر َعي نَاكَ  اَل َمََِّ  بِحََهائِ ِ "  (١١٢٧اش) ".تََريَاِن أَر 

ِم يَُكوُن " داً فِي َذلَِ  ال يَو  بِّ بََهاًء َوَمج  ُن الرط َرائِيلَ  ُغص   َ راً َوِزينَةً لَِّنطاِجيَن ِمن  إِ ِض فَخ  2٢4اش)".َوثََمُر األَر 

نختساربحريتناالشخصيةحياتنافييسوعلقيادةبإستمرارونخضععهدنا جددن أنيج :لقيادت  نخضع أن -ج

،(مسوارد)قسوة،(فكريسةقسدرا )حكمسة،(مسال)،غنسى(سسلطان)قسدرةمسننمتلكماكلبناوالؤل نعطيأن

 .(الملكو فيالمتحدوالتعاونطرق معاإلتفاق)بركة ،(طاعة)كرامة،(ح )مجد

مسنعطاؤنساخسدمتناالصسالة،يشسملالعمسلوهاايسوعمعونعملنتشاركنحن٢المَّكوت من أجل نعمل أن -د

األمس كسليسرثلكيميراث أجلمنيتشفعألنيسوعدعىباآلإن.الحاضرالزمنفييسوعميراثأجل

وتحسولجساريتغييسرأجسلومسنميراثس أجسلمنويتشفعيصليسيظليسوعاأللفيلكالم في .(٢١:مز)

 .األم في

يََ  األَُمَم " ُِ أَل نِي فَأُع   َ ِض  ِميَراثاً لَ َ اِ  (٢١:مز) ".ُمَّ كاً لَ َ َوأَقَاِصَي األَر 

ضِ . لِيَأ ِت َمََُّكوتُ َ " َماِء َكَذلَِ  َعََّ  األَر  يئَتَُ  َكَما فِي السط ُِ  (٦٢٨٢مت)."لِتَُكن  َم

أعسداؤ ،وجسودظسلفسيالحاضسرالسزمنفسييحكس بسأنيسسوعكلس باآلإنالصلالة خالل من مَّ يُ  يسوع - 

الزمنفيطلقي يسوع .الكنيسةتصليعندما قوت بإظهارناآليحك وهوباآليمينعنناآليجل يسوع

 .ثانية يسوعيعودعندماتياآلالزمنفيبالكاملطلق سي مامنجزءا الحاضر

بُّ لَِربِّلي" َِّللس  َعلن  يَِمينِللي: قَلاَل الللرط ِطئللاً لِقَلَدَمي  َ  َحتطل  اج  لَداَءَك َمو  بُّ . أََضللَع أَع  للُل اللرط َِ َك ِمللن   قَِضلليبَ  يُر  ِعلزِّ

نَ  يَو  َدائِ َ  .ِصه  ِط أَع  ََ (:-٨٨٢٢٨مز) ".تََسَّطط  فِي َو

IV- التنرخيي األلفي لكامُل منظور: األينم خرآ 
ولكسسنالعظيمسسةالضسسيقةبعسسدسسسيحدث اإلختطسسافأنويسسؤمنياأللفلل َّلل بالمأ يسسؤمنالعسسالميالصسسالةبيسستإن -أ

بقوةوستعملبالح نتصرةم ستكونالكنيسة.(٢٨٧:: ،٨١٢٧رؤ،١٢:٧اف)نتصرةم الكنيسةستكون
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ناآليسوعمعونعملنتشاركألنواإللحاحاليقينلنايعطيهاا .البشريةتاريخفيساعةأصع وسطفي

 .تيةاآلالنهضةفيوأيضا 

لسكم فسيبالكاملستطلقولكنهايسوعمجيءمناقتربناكلماتزدادولكنجزئيا ناآل تطلقووعود هللاقوة -ب

 .األلفييسوع

َض " بِّ ألَنط األَر  ِد الرط ِرفَِة َمج  تََُِّئ ِمن  َمع  رَ  تَم   (٢٨٤:ح )" .َكَما تَُغُِّي ال ِميَاهُ ال حَر 

ضِ َولِكن  َحَي أَنَا " ألُ ُكلُّ األَر  بِّ ِمن   فَتُم  ِد الرط  )٨٤٢:٨عد)" .َمج 

V- عملية بطريقة الشخصية حينتنن يف ياوع متجيد 
.ض يسوعسيكونل السلطانعلىكلقيادةعلىاألر(روحيا /سياسيا ٢)القدرة -أ

.قوت هاايجعلنانعبد ونثقفي عظمةعندمانرى٢أن نرى جمال  .1

.خضعكلمانمتلكمنسلطانل أنن  الخضوع لقيادت  .2

،فسيالمجتمسع،فسيأننعملمنأجسلمشسيئت فسيمكسانالعمسل،الحكومسة٢العمل من أجل المَّكوت .3

.المدينةوالبلدالتينحيافيها

.ستبدلاإلث بالبرفيبالدنانصليلكيي ٢التُفع .4

.كلالمالوالمواردالطبيعيةستأتيتحتقيادةيسوع الغن   -ب

 .نرىحج ثروت يجعلنانثقفي ونعبد عندما٢أن نرى جمال  .1

.ولبناءملكوت أننخضعكلمانمتلكمنمالل  الخضوع لقيادت  .2

.العملمنأجلدع وإزدهارالملكو ٢العمل من أجل المَّكوت .3

.خرينمنأجلناومنأجلاآلأننصليمنأجلبركةهللا٢التُفع .4

.بمنالبدءتيإلىالملءالايأراد هللااآليسوعل كلالحكمةأنيجعلكلاألشياءتأ(الفكرية) الركمة -ج

 .نرىمدىحكمةيسوعهاايجعلنانثقفي ونعبد عندما٢أن نرى جمال  .1

.أننسعىوراءحكمت فيحياتنا الخضوع لقيادت  .2

.أننطل وننفاحكمت فيحياتنا٢العمل من أجل المَّكوت .3

.خرينالصالةمنأجلاإلمتالءمنحكمت فيحياتناوحياةاآل٢التُفع .4

.والقوةالعاملةستخدميسوعكلالمواردالبشرية)المواردالجسدية (القوة -د

.عندمانرىحج القوةالتيستكونتحتقيادةيسوعهاايجعلناننظرإلي ونتبع ٢أن نرى جمال  .1

.خضعكلمانمتلكمنقوةومواردل أنن  الخضوع لقيادت  .2
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.العملمنأجلنمووزيادةمواردالملكو الاياستأمناهللاعليها٢العمل من أجل المَّكوت .3

.خرينوحياةاآلكيتغطيبركةهللاكلمانمتلكمنقوةفيحياتنالأننصلي٢التُفع .4

.جميعاألم ستمجديسوعبإعطائه محبته ومديحه  المجد - 

.حركقلوبناعندمانرىاألم تح يسوعهااي ٢أن نرى جمال  .1

.حياتناأننلتزمبأننجعلالوصيةاألولىدائما األولىفي الخضوع لقيادت  .2

.خرينيسيرونفيالوصيةاألولىآأننعملمنأجلأننرى٢العمل من أجل المَّكوت .3

.أننصليمنأجلالحصادوأنتكثرمحبةالمسيح٢التُفع .4

.لكاأللفيكرميسوعبطاعت فيالم جميعاألم ست  الكرامة -و

.ننظرإلي أكثرحركقلوبناأنعندمانرىطاعةالمسيحتزدادهااي ٢أن نرى جمال  .1

.أننخضعكلشيءفيحياتنال بطاعة الخضوع لقيادت  .2

.سيرونفيطاعةالربخرينلكيي آأننتلما٢العمل من أجل المَّكوت .3

.أننصليمنأجلالحصادولكيتزدادطاعةالمسيح٢التُفع .4

.باركونويتفقونمعطرق وسياست وسيتعاونونمعقيادت الجميعسي  الحركة -ز

.خرينهاايجعلنانبتهجبقيادت لناعندمانرىالوحدةتزدادبيناآل٢أن نرى جمال  .1

.خريننباركوالنقاومعمل فيحياةاآلأن الخضوع لقيادت  .2

.خرينخاليمناإلنشقاقونكرمحياةاآلأننعملبقل خادم٢العمل من أجل المَّكوت .3

خسرينحتسىنقسدرأنالمسيحوأنندركقل هللانحواآلالصالةلكيتزدادالوحدةفيجسد٢التُفع .4

.(٨٤-٨:٢٨٢رو)نباركه بدونروحمنافسة


