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 العالقة احلميمة مع اهللتقوى بتتشتعل والصالة اليت 

I. العالقة احلميمة مع اهللعينا لنحيا ُد 

لميكنلدىفهمم.ركزفقطعلىالتبشيرولىكانتت خدمتىاأل.يدعوالكنيسةلعالقةحميمةعميقهمعهللاالروح -أ

صمو خمال ممنو3891فيمايو.يمةمعهللاعلىالعالقةالحمالنهضةاوللتركيزصالةمنأجلعنالهوتى

مدارعلىسأطلقصالة":قائال (12:4مزمور)بصوتمسموعفىسياق،تكلمالربيوما 13جماعىلمدة

."دفىروحخيمةداوساعة14

بِّ َوإِيَّاَهاا ََْلامَِس ُ " بِّ ُ ايَّ ََيَّا: َواِحَدةً َسأَْلُت ِمَن الرَّ َن ِِاب يَْتاِت الارَّ ُُ بِّ ََْن ََْسا اْب ََْظرُاَر إِلَام َاَسااِر الارَّ َُ اِم َحتَااِِب لِ

لِهِ  َُ َس ِِب َهْت (12:4مز) ".َوَََِفَرَّ

،اتصمملبمىبموبجممونزليقمو لمىاكالممربتكلمممعممه(9:6نشمميداالنشماد)بينممماكنمتأقمرأ3899يوليموفمى -ب

،(2-9:6نشيداالنشماد)سببحطلقنعمةعلىجسديسوعحو العالمليحيواكي أيعدبوهوبصوتمسموع
يمتكلمعمناك"خمتمممننمارعلىقلوبنما"أكيضمعيسموع.اركزعلىهذاالموضوعطوا خدمتىاكعلىاكو

 .نعمةلنختبراكثرمنحبهللاتدريجيا ننا 

ِطالا  )قَاِساتَةٌ (هللا)اْلَغْتاَرةُ . ِويَّةٌ َ اْلَسْوتِ ألَنَّ اْلَسَحبَّةَ قَ . َ َخاٍِِم َعلَم قَْلبَِك َ َخاٍِِم َعلَم َساِعِدكَ  (يسوع) اِْاَعْلنِب"

بِّ . َ اْلَهاِويَةِ  (و ِلح ". ..اْلَسَحبَّاةَ  ْطفِا َ الَ َِْسمَِطتُع ََْن ُِ  (الخطتة و الضغط)ِمتَاهٌ َ ثِتَرةٌ .لَِهتبَُها لَِهتُ  ظَاِر لَرَم الرَّ

(2-9:6نش)

ةالمهممةفميالعمالمالقمديملحمايمالوثمائقخاتمالتوقيعالملكمى،علمىختمبي الشمع،منختميوضع:الملكيالختم -ج

.الملككلمواردحميبمالختمالملكيكاك.هذهالوثائق

ال.وشماملةكمالموتمحبمةهللافينماقويمة.الشئفىالعالمالممادىينجموممنقوتمه.جسديقوىوشاملالموتال -د

فمىحياتنمااكلنتسمم الىمجما بمهتهماوكوتسماهلورهللاالغيمحبة.قوتهمنيقدراكيختبئشئفىحياتنا

.اقوىمنفيضاكاالغراء،هللاالمنسكبةفىقلوبناعندمانستسلملهامحبة.قبضتهيهربمن

وِح اْلقُُدِس اْلُسْعطَم " بَْت ِِب قُلُويِنَا يِالرُّ َُ (5:5رو)".لَنَاَمَحبَّةَ هللاِ قَِد اْظَس

فيضمماناتمممناالضممطهاد،سيرسمملالعممدو.الخارقممةللطبيعممههللا،إالإذاكانممتنممارتطفممئالنممارالميمماهدائممما -ه

.(1-41:3،أش31:35ؤر).هذهالنارليطفئ،واأللمواالغراء،وخيبةاألمل

علىقلوبنمااكنضعيسوع.نطلبمنهاكيلمسقلوبنابحضورهبانناببساطة،نجعلاونضعيسوععلىقلوبنا -و

.ومشاعرناهواكندعوهالكيطلقنعمةاكثرليلمسفكرنا

بَّ يَُسوَع اْلَسِستَح َوالَ َِْصنَُعوا َِْديِتراً لِْلَجَسِد ألَْاِي الشََّهَواتِ " (31:34رو)".اْلبَُسوا الرَّ
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 .سهولهقلوبنااما هللالننا بحريةوالكلمةيوجهوالتأملفيالصالةوالصو  -ز

:ويمكناكتفسربطريقتين،يةحبهواغننشيداالنشاد -ح

التمىتؤكمدالمبماداالكتابيمةو.العالقةبينالملمكسمليماكوعروسمهالشموناميةيصف:المفستر الطبتعب .3

.تكر جما الحبفىالزواج

العالقةبمينالملمكسمليماكوعروسمهترممزللحقمائقالروحيمةفميالعالقمةبمينالملمك:حبالمفستر الرو .1

األبديبقىإلى(همننشيداالنشادبمافي)سيزو ولكنالكتابالمقدسالطبيعيالزواج.تهيسوعوكنيس

.(11:13مت)

II . هوية العروس ىف  يامآخر اإلكنيسة 

مماذا.يفعلمهالمروحالقمدستفعملممايقولمهوةعميقةمعالروحالقدسسمتقو وخرااليا ستكوكفىوحدآكنيسه -أ

.هويعلنهويةالكنيسةكعروسيسوع؟ماذايقو الروح.ويتشفعلكىيأتىيسوعبقوة؟فهيفعلالروحالقدس

وحُ " (11:32رؤ) "«ََِعارَ »: يَقُوالَنِ  َواْلَعُروسُ  َوالرُّ

:خرااليا آعنعملكنيسةتتنبأ11:32رؤيا -ب

ممسوحةبالروح .3

فىالشفاعةمشتركة .1

مؤسسهفىهويةالعروس .1

مثمرةفىالحصاد .4

:يا ليأتىيسوعخراإلآلكنيسةةالثالثيهاالبعادالصال -ج

.اختراقعلىمستوىشخصيفيقلبينحوهللا:تعا قربنافيعالقةحميمة .3

.اختراقللروحالقدسفينهضةعلىمستوىوطنيأوإقليمي:تعا إلينافينهضة .1

.ا اختراقتاريخيبمجيءيسوعثاني:تعا ألجلناعلىالسحاب .1

مشماعرة)ورالعميقمةلقلمبهللاهمىدعموةألختبماراالمم.دعموةإلمىالعالقمةالحميممةممعهللاىلعريسهمرسالةا -د

.بالمعنىالمادىحبيبنظرليسوعكالن(عواطفهو

وحَ ا" وحَ  .ِ.ظَأُْخذْ . .ِهللاِ  ََْعَساقَ  َحمَّم َشْبءٍ  ُ يَّ  يَْفَحصُ  لرُّ 3)."هللاِ  ِمنَ  لَنَا ُهويَةَ اْلَسوْ  األَْشتَاءَ  (ظخمبر)لِنَْعِرفَ . .الرُّ
(31-1:33كو
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كمالعروسنكموك.(9:32رو،1:13رو)كأبناءهللانكوكفيمكاكنختبرعرشهللاكورثمةلقوتمهوسملطانه -ه

فهمنما.كليهممامواقمعفريمدةفمياإلمتيمازأمما هللا.(أشمواقهإلينمامشماعره،عواطفمه،)فيمكماكلنختبمرقلمبهللا

.بلناامراساسيورئيسيلفهمنالرسالةالعريسأكلرسالههللا

ولكمنفمي.دعوةأكيكمنأقملأنوثمةهذهصارعنمعفكرةأنهنأبناءهللاألنهناليروكفيتأغلبالمؤمناتال -و

اختبمار.الرجولمةتقليملاألغلبيصارعالرجا معكونهمعمروسالمسمي ألنهمميسمتنتجواخطمأأكهمذهدعموة

.رسخهاوي يقويهاالعكسعلىولكنشخصأيرجولةيضعفالللمسي وسعركونناحقيقة

كماكأعظمم:الملمكداود.بعضممنرجما هللاالعظما عاشموافميالحقيقمةالجوهريمةلهمويتهمكعمروسللمسمي  -ز

:الرسمو يوحنما.المربإليمهأشواقملوكإسرائيلالمحاربينولكنهكاكعابدا للربمريضحبا بالربمفتوكب

:38؛31:11يمو)"حبمهبالتلميمذالمذيكماكيسموعي "ولكنهوصفنفسهخمسمرات"ابنالرعد"كاكاسمه

أدرك(33:33ممت")أعظممرجمل"كماكنبيما ناريما دعماهيسموع:يوحناالمعمداك(13:2213؛13:1؛16

(1:18يو.)وعرفيسوعالعريس

همو.ممةرحويسموعالعمريسممتلمئبرأفمة.لعريساكميسوعلنماجوهررسالةالعريسهواإلعالكعنمشاعر -ح

هللايغضبممنالتممردوالعصمياكولكمنقلبمه.غلطالتمردبعد النضجالروحيالبعضي .لطيفمعنافيضعفنا

حتمىفميضمعفنافهمويسمتمتعبنما.طاعتمهكيلتمسموالذين،ممتلئبالرأفةنحومؤمنينمخلصين،غيرناضجين

.(4-39:38،51،313:1مز)

تماريخ.(3:8عب)التاريخيسوعكاكأكثرابتهاجا منأيشخصفي.(فرحاك)يسوعالعريسلهقلبمبتهج -ط

يسمموعالعممريسلممه.ىهللاكشممخصغالبمما مممايكمموكغاضممبأوحممزينعنممدمايتواصمملمعنمماالكنيسممةأغلبممهرآ

ختبارهالقلبيسوعالمتعلقبهمابشمغفإتغسلبالكنيسةس .رغباتمتقدةويتوقلناعنده.عواطفملتهبةنارية

.عروسهالمدللةكاكنرينفوسنايجبنفهميسوعكعريسملتهببالمشاعرنحونالكى.(18-5:16اف)

شفاعةالكنيسةستطلقممنأغمانيالحمبالتمىصرخةالحربفي،أغانيالحبالتىتمألقلبه،الكنيسةتغنيهلل -ي

.يعطيهالناالروح

"حفصيبة"حلمتحلمنبوي،يحثنىأكأدعوشعبهللا،3885نوفمبروفي -ك

بَّ  ألَنَّ  ..«َحْفِصاااتبَةَ » ُِاااْدَعْتنَ "  َعلَااام .إِلَُهاااكِ  يِاااكِ  يَْفاااَرحُ  يِااااْلَعُروسِ  اْلَعاااِري ِ  (كتمتمممع) َوَ فَاااَرحِ  يِاااكِ  يَُسااارُّ  الااارَّ

اسااً  ََقَْستُ ..ََْسَواِركِ  مُونَ  الَ  ُحرَّ ُُ َوامِ  َعلَام اللَّْتايِ  َوُ ايَّ  النََّهاارِ  ُ ايَّ  يَْسا ُُتُ  َِاَدُعوهُ  َوالَ  ...الادَّ  َويَْجَعايَ  يُثَبِّاتَ  َحمَّام يَْسا

(2-61:4اش) ".األَْرضِ  ِِب َِْسبِتَحةً  َُوُرَشلِتمَ 

.لةنشميداالنشمادنفمسرسماىفهم.يفمرحبنماكفمرحالعمريسبمالعروسويستمتعبناهيأكهللا"رسالةحفصيبة" - 

،هموفقمداكأحمدأسمباباسمتنزافالمتشمفعين."حفصميبة"أجلالنهضهبدوكأختباررسالةنلسنواتصليتم

سممتمراردوا ضممرورىإل(5-61:4اش)العممروسفممىاعممالك.يسمموعاثنمماءسممنواتانتظممارالنهضممةباللقمماء

(.2-61:6اش)فى2\14الصالة
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III .(31-3:  15 مت)يت العالقة احلميمة مع يسوع تنمية ز 

ثمطبقهذاالتعليملمندعماهملمواقمعقياديمة(44-14:1مت)األيا آخرميسوععنعل (15-14مت)في -أ

هذاك(.46–15:13مت)آخراأليا قبلوصفقضاؤهفي(15:13مت-14:45مت)فيثالثةأمثا 

.اإلصحاحاكهماتعليمواحدموجهإلعدادالقادةفياأليا األخيرة

فممي.،والقاضمميكممالعريس،والملممك(15-14ىمتمم)علممىهممذهالجوانممبالثالثممةمممنخدمتممهءضممواللقممىيسمموعي  -ب

،61-63،اش38،رؤ15-14ممت.)الجوانمبالمثالمممنشخصميتههلىهذاالزمنةاالخيرةسيؤكدالروحع

زيلكملممابلمعغيرتهاكي كالقاضىنتقاو،كالملكنتقابلمعقوته.إشتياقهإلينانتقابلمعكالعريس.(45مز

يلالطغاهزت واجهورعنحبهفىاحكامهالتىت عبي .اليوجدتناقضبينيسوعالعريسوالقاضى.يعوقالمحبة

.الذينيكرهوكقيادتهوشعبه

ممت)صا عميقبقلوبنامعالروحتإنسهراواكننمىنصيحهيسوعاالساسيهلنستعدلالزمنهاالخيرههىاك -ج

.(36:35رؤ،13:16لو،19-31:11؛مر15:31؛14:1641-44،53

ْم الَ َِْعِرُِوَن اْلتَْوَم َوالَ السَّاَعةَ الَّمِب يَأِِْب ِِتَها اْيُن اإِلْظَسانِ ْسَهُروا إَِ " ُُ  (15:31مت) ".إِذاً ألَظَّ

،31:8ممر،14:41،15:31ممت).االخيمرةفيممايتعلمقباالزمنمةعشرمراتاكنسهرونصلىاإلشارة -د
نمما قمموةمممنناكنوجممهنفوسممنالكنسممهرهمموأ(36:35رؤ،5:6اتممس،13:16لممو،11،14،15،12

اشمبه.هوالمكاكالذىفيهنؤيدبالقوةلنطيعيسوعونؤثرفمىالنماسوالمجتممع.الناسالروحالقدسلنحبهللاو

اكنسعىاكنسيرفمىمحبمةبمدوكاككبرياءانه. مناكندفعهاديارتنابخذوقتلنضعوقودفىسأكنأهذاب

.نتصلونتحدبالروح

IV-تعريف القيادة احلكيمة: دهرالقادة يف امللكوت يف هناية ال 

َساَواِت َعْشَر  ِحتنَئِذٍ " ُُوُت السَّ ُِتَسااتٍ َوَ ااَن َخْساٌ  ِماْنُهنَّ . ِري ِ اْلَعاَوَخاَرْاَن لِلِقَااِء  َمَصايِتَحُهنَّ َََخْذَن  َعَذاَرىيُْشبِهُ َملَ  َح

(1-3215مت) ".َااِهالَتٍ َوَخْسٌ  

(5:32كو1)كلالمؤمنينعذارىأما هللابسبببريسوع:لعذارىا -أ

َم " ْم لَِرُاٍي َواِحٍد، ألُقَدِّ ُُ (1233كو1) ."لِْلَسِستحِ  َعْذَراَء َعفِتفَةً ألَظِّب َخطَْبمُ

3رؤ،36–5:35مت)لهامصباحوهذايمثلخدمةتأتيبنورهللالآلخرينكاكعذارىكلمنال:صباحالس -ب
(5:15يو،61:3أش،4:1زك،13،1:5:

لعريسأومنتالقوامعيسوعهذهخد قدخرجتللقاءا.هالخد لهاإعالكعنيسوعالعريسكلهذ:العري  -ج

 .العريسك

وُح وَ " (32211رؤ) ."«ََِعارَ »: قُوالَنِ يَ  َواْلَعُروسُ الرُّ
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همذاهموالوقمتحينممايشمبه.(14ىمتم)المؤكمدةفميآخراأليما حينئذتشيرإلى.نسأ متىيكوكحينئذ:حتنئذ -د

.ملكوتالسمواتعشرعذارىخرجنللقاءالعريس

V-إكتسنب زيت أثناء ما أضأت مصابيح خدمتهن: اخلمس عذارى احلكيمات 

ُِتَساتٍ ُهنَّ َوَ اَن َخْسٌ  ِمنْ " ا اْلَجاِهالَُت َِأََخْذَن َمَصايِتَحُهنَّ وَ . َااِهالَتٍ َوَخْسٌ   َح ُِتَسااُت  لَْم يَأُْخْذَن َمَعُهنَّ َزْيماً ََمَّ اا اْلَح َوََمَّ

(4-1215مت) ".ِِب آظِتَمِِهنَّ َمَع َمَصايِتِحِهنَّ  َِأََخْذَن َزْيماً 

1)ياتناالشخصميةفميالخفماءممعالمربقلوبنابهونحنننميحالزيتيتكلمعنحضورالروحالقدسوإرتباط -َ 
زيمتالمروح.كدواءلشفاءالمرضمى،كغذاء،الزيتإستخد كوقودللمصابي .(1:13،12يو3:13،3كو

وساع يُ الزيمت.الربإلينماشوقويعينناأكنشعرب.يطري ويلتن قلويناقلوبنابطرقمختلفةالزيتالقدسيلمس

يقوي ويدعمالزيت .بإعالكعنجما هللانتر إدرا نايُ الزيت.نقابلشوقهإليناعندماإشمتاقنا الم الربويزيد 

إلغممراءاتعيننمافمميمقاومتنمات ينقاي لنااا ةتارة للباارالزيممت.يسموعكوننماأبنمماءأمما اعبوعممروسفممي هويمناا

 .الخطايا

أكثمرممنةىآخرسعواوراءالخدممةكأولويمبمعن.ولكنلمتأخذكزيت (خدمتهن)الجاهالتأخذكمصابيحهن -ب

.أكيكوكلهمزيتفيعالقتهمبيسوع

أكيكموكلهممزيمتقبملبحمثهمةكأولويمبمعنمىآخمرسمعوا.الخد الحكيمةأخذوازيتفيأنيتهممعمصابيحهم -ج

الشاهداكهماإبنما.ةفىالخدمدورناليسويسوعهىأهمحلملنامععالقتنا.عالكعنهااإلعنإتساعخدمتهمو

(4:34زك)الزيت

يويممةالكينقصممهمالحسممتنطفئ"مصممابي الخدممة"الكثيمرمممن.خطمأهمبإهمممالهمللزيممتالخممد الجاهلممةأدركمت -د

 .خرينعلهمنايعرفاكاالستعدادالروحىالينتقلحدودهويفهمالحكيم.اوزيتالروحالروحيةلدهن

ُُنَّ : ُِتَساتِ َِقَالَِت اْلَجاِهالَُت لِْلحَ " ُِتَسااتُ . ْنطَفِا ُ َِاإِنَّ َمَصاايِتَحنَا َِ  ََْعِطتنَنَا ِمْن َزْيمِ فِاب لَنَاا : َِأََاايَاِت اْلَح ُْ لََعلَّاهُ الَ يَ

ُُنَّ يَيِ  ُُنَّ ْذَهْبَن إِلَم اْلبَاَعِة  َولَ (8-9215مت)".َواْيمَْعَن لَ

فمي.هماهمووأقامهمالننمميعالقمةحميممةممعهللاالطرقالتميعينبمشمغلشجعنايسموعأكنشمتريزيمتوأكنني  -ه

  .لكينكوكمهيأينلننالهنستثمرحياتنابطريقةثمينةنكتسبهبإستحقاقولكنشرائناللزيتنحنال

ْب َِْسمَْغنِبَ " َُ (3921رؤ) ."َُِشتُر َعلَْتَك ََْن َِْشمَِرَي ِمنِّب َذَهباً ُمَصف ًم يِالنَّاِر لِ

VI- القادمة الروح القدس ةوجملاإلستعداد 

َُْةلَِق اْلبَااُب َواْلُسْسمَِعدَّاُت َدَخْلَن َمَعهُ إِلَم اْلُعْرِس وَ  (مواسممنالنهضهالمتتاليه)َااَء اْلَعِري ُ َوِِتَسا ُهنَّ َذاِهبَاٌت لِتَْبمَْعَن "

ِْمَْح لَنَا: ائاِلَتٍ ََِختراً َااَءْت يَقِتَّةُ اْلَعَذاَرى ََْيضاً قَ . (الفرصهالكوكنافعفىالخدمه) اْلَحقَّ ََقُاوُر : َِأََاابَ . يَا َستُِّد يَا َستُِّد ا

ُُنَّ  ُُنَّ إِظِّب َما : لَ (31-33215مت) ".ََْعِرُِ
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عالقمةحميممةمعمهملهموعلمميعمرفهمأويتعمرفعلميهمكممنيسم.أكنخسمرخالصمناهذاالمقطعلميستحمذيرا  -أ

أرديماءلمميمدعوهم.قةالحميمةوليسفقدانهمللخمالصصداقةوالعالتصففقدانهملل"َظا ال َعرُِم".كعريس

مت)لميعرفهمقطأنهوالقا (.15:43مت)أومالعين(15:6مت)أوأشرارمتكاسلين(19:44مت)

2:11).

ليالي2تكوكاليا مث)كانوايحتفلوكبالزفافعلىمداربضعليالي،تلكاأليا فىللعاداتاليهوديةالقديمةطبقا  -ب

.الليلةاألولىوبالتالياللياليالتاليةنأكثرقرابةللعروسيمنهميدعى.(ثريةالعائلةلل

هللايطلقكذلك.كلليلةإلقاءالضوءعلىأمرمختلفويتمأيا 2مداروكماأكالزفافاليهوديكاكيمتدعلى -ج

بعشماءعمرسذروتهماتبلم واأليما يكما النهضةفميآخمرإلأمواجمختلفةمنالروحالقدستنمووتبنيمعا 

.(8-38:2رؤ)الخروف

عدينهممذايشمميرالممىمممنسمميكونوامسممتو.حتفمما لإلهممممممندخلمموا"عممريسللا قربممكثممراأل"المسممتعدوكفقممط -د

.نهضةاأليا األخيرةبقوةفىمنهللاكليستخدمو

خمروكصمرخوااعو.لليلهاألولى،وبالتالىفىالليالىالتاليمةدخلواليحتفلوافىامنامستعدينهمفقطمنكانو -ه

.خرااليا آإعطنامكاكنافعللخدمةفىنهضة–"ياربإفت لنا"

فمرصيمروككثسميفقد.عريسالوصيةيسوعهيأكنتنبهونسمهروأكنفمت قلوبنمالننمميعالقمةحميممةمعمهكم -و

 كاكلهممستقبليةليستخدموابملئما

ْم الَ َِْعِرُِوَن اْلتَْوَم َوالَ السَّاَعةَ الَّمِب يَأِِْب ِِتَها اْيُن اإِلْظَسانِ  واَِاْسَهرُ " ُُ (31215مت)".إِذاً ألَظَّ

الحميمهمعيسوعبمأكأهملأكيستمرفىتنميةالعالقةفىهذاالمثليحذريسوعأكالحكيمقديصب جاهلإذ -ز

.(15:3مت)يسوعالعريسيخرجللقاء

هذايوجهقلوبناأمما هللا.غذىعلىكلمةهللابطريقةمستمرةهوبأكنتلطريقاألساسىوالجوهرىلننا زيتا -ح

 .هذااليجعلنانكتسبعناستحقاقرضىهللا.منهلننا 


