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 (231 :2- 5مز) العهد الذى غري التاريخ
I- مكان سكن مللء احلضور اإلهلى املعلن 

يتشااقطااامدي هاا  يته اا  قاار.كشاا صياا قطعدااا هداهلياارد يقتهااطج ق اااريق،ااركهاا   د اا عاك ااه ه -أ

. ضو غقطل هىهل ىدأل ض

لَيسَْرير ير ْ.ْالَْأَْدُخُلَْخْيَمةَْبَْيت ي ]:يَْعقُوبَْْل َعز يزْ ْنََذرَْْبِّْل لرْ َْحلَفََْْكْيفَْْ.ُذلِّهْ ُْكلْ َْداُودََْْربْ ْيَاْاُْذُكرْْ" ََ ْ ُُ الَْأَْصيَع

ْ.ف َراش   ط  َْوَرناًْل َعْينَ   َْ ْ...الَْأُ بِّ َْمقَاماًْل لر  َُ ْعنَاْب يه ْف ي ْأَْفَرا َيةَْ[.ل َعز يز ْيَْعقُيوبََْْمْسَكناًْأَْوْأَج  َْريم  ُْ ُهيَوَذاََْي

ْ.[بقتيحم] نَاهُْف  ُْحقُول  ُْ ْإ لَسَْراَحت َكْ...َوَج (8-231:2كز)"ْ...َُْمْيَاَْرب 

جيرهداه ق اراوبن ءك ه ه ىجق ر -ص يألجلأا ش قميتهو دي رين ديتيقري ى.ك  ديه لديمىَكطَّ

طي أ باوداأوا لودهك ناتدينتق،ا أ ديه قا.يظيط قي  ضو هللاباطيق غقطل هي عاألادا  ووي ا 

.بهلد وبيمادختبطاددوار ىكلءكشقئ هللاييمهدي ط   ك ديت  يخ

ييقرابنىدي ؤكنو دي هطسو  .نفسامدديهيركوجوه ىد ب طك دينيض اديصالة ىدألي مدألخقطة -ج

أا(5ع)ك اهن  –ديحققق إستخرمك ابدي زدكقطكصا حق يتهبطد ل نفس.كلديت  يخ احامدديهير

.يحضو هللاديظ اط(21ع8ع) د  

يها   دياطاحكا ااؤلءدي قا اكق .يبحثهللال كه   د  ل ىدأل ض قراتمكشقئترك ا  اىدي ا  ء -ه

(.6:8؛زك63:21؛7-28:1؛22:21؛إش21ع8ع231:5؛كز6:3اك)يقق هار

بْ ْفَقَالَْ" ينُْْال»:ْالر   ُ ُْ ْالَسْاالْنَسانْ ْف  ْوح  رُْْيَ (6:3اك)ْ"...االبَ

(22:21إش)"ْ.َمْجُاًَْْمَحل هَُْْويَُكونُْْاألَُممُْْ َْطلُبُْ[ي وع]إ ي اهُْ"

هْ ْ...َْراَحت كَْْإ لَسَْربْ ْيَاَُْمْْ" ُْ ْإ لَسَْراَحت  ْه  ََْْهذ  (21ع231:8كز)..."ْ.األَبَ

.ك هىعاا مجزئىع–ه  خت ف يحضو هدي تان ككق يقسكت -ه

هللاي اه  قنا كخشاخ  .يتظيطهللا ضو هك خاللج ردي  ق ك اربشاهللا م: الجزئالحضورْ .2

هطبو ي  زيار اىدياراطديإ امداو(.28-6:21كو1؛11-1:28أف)اك ؤس  (6:21كو2)

.دآلاى

ُْ ْب ُروحْ ...ْ"  َ ُ وس ،ْال ذ يْاْلَمْو ْربُونُُْْهوَْْاْلقُ يَراث ََْْ اءْ ْنَا،م  َُ (21-2:23أف)..."ْاْلُمْقتَنَس،ْل ف 

ي االطشااريضاا ي ااوع ااق ير ااىشااهبريفكاام ااىدي ت ااكدأليفااسااقتظيطهللانف اا:يالحضييورْالميياد .1

.أا ش قم

نْْْ َْمتَل ئُْْاألَْرضَْْألَنْ " ُْ َْمْعر فَةْ ْم  بَِّْْمْج (1:21 ب)..."ْْالر 

يبر اىكالدألكامبهاردي ت اكدأليفااك خاللشاهياا م ظيطهللانف ربشهلك كلسقت:الحضورْالتام .3

. ق يخاىلطشريف ض

(12:3 ؤ)..."َْْمَعُهمَْْْريَْسُكنَُْْوُهوَْْالن اس ،َْمعَْْللا َْْمْسَكنُُْْهَوَذا"
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II- اإلجتهاد إلختبار ملء الروح 
"ااو"إ .ه سا  ادساه ئداريا  جريارد عإنهخ قق جريرة ىدي  ق عاأ كلشاك  إللال بويسأنن  -أ

يقاراباط  أ اد نا .كلدألكو ديخ ي بطا ن دري   جريرة.ديخ قق دي،ريرةاو ا ن دي ويوهث نق  

. ىديح ل

ُْ َْكانَْْإ نْْْإ ذاًْ" يحْ ْف  ْأََح َُ  َْْخل يقَية ْْفَُهيوَْْاْلَمس  يي  ُ ُْْْاْلَعت يقَيةُْْاألَْشييَاءُْ.َْج ُْْْاْلُكيلْ ُْهيَوَذا.َْمَضي ََْْْي ييُاًَْْصيارَََْْي  ُ ْ...َج

يرَْ (5:27-12كو1)"ْ.ف يهْ ْللا ْْب رْ [أ اد ن ]نَْحنُْْل نَص 

كنا احاتديظ  ا عاد ا .يقاركنا احاتديرينونا أكا مهللاعباال ق ا أكا مديخاقا :األشياءْالعتيقةَُْْمضي  -ص

.ديقر ةل ى يمهللااكالكرعإيخ

ينا سا ا  إسامي اوععاساهنىدياطاحعااامدي هننا كا كق اكا .يقردب نا هللاب يت ا م:الكلَُْْصارْجُيُاًْ -ج

.ديخاق عادي طضعاديشقا  

امديتهبطل كقفيطدن هللاايته كلكهنا  اىدي  اق عالا ديخقاطد ديتاىألا اا ينا : الموَفْالقانون -ه

عإ ابااتأ اد نا با يولهةدي،ريارة. اىأ اد نا عاك ل  ردياطاحألج ن ل ىديص قبب ببل لي وع

.ين كلءدينه   ىأ اد ن عاكلءديرخولي حضطهللاكهاق ك، نق (.6:27كو2)ب يطاح

،رهذانن اكش لطن ب يتف للك تي ،مدينه  ديتىنختبطا  قث–امديشطحكقفنهقش:ظروفْالحيا  -ه

يدييزي   اياك امدن ت ط ىديحق ة ع(أ اد ن )ي لكلءدينه   ىكودفن ديق نوني هنن أ نن.ديطاح

(.أذا نن اكش لطن )ظطاف ق ان 

يست طد  ق نتصلبققا هةدياطاح اإبيعملهْفيناي وعك، ن  ايحظق  ل ىديص قباوك ألجلناَْملهك  -ا

(.5-25:1يو)يتش  يي ب ي ب   ىدي  ق – ق ان 

ي ه إ ج عديه قطك لرم. إستقب لبطهللا ىثالثأزكن لدإلن،قلاودألخب  دي   ةل ديخال عا -ز

؛أكا دي،از  دآلخاطد   ام(خاال أ اد نا )يقراامب يفهالثت تاثخاليان . يمدينه  يهرم يمامهديحق ئق

.يت  

.يقر ص ن  ىديح لل ىكلءهللا ىأ اد ن –يكودفن ديق نون:التبرير .2

.ن  كبن وكتزدير ىأنف ن –ظطاف ق ان :التقُيس .1

.سنختبطكلءدينه   ىأج  هن –يا ،قرن دألبر:التمجيُ .3

III- درجة كبرية من حضور الروح الظاهر: النهضة 
(.21:7؛ ؤ5:17أف)طكلءديطاح ىكنق   خطدألي مسقظي -أ

ه ْ" َرَهاْل نَْفس  َُ ًْل َكْ ْيُْحض  ي ُ َرةًَْوب ي َْ،ْالََْدنََسْف يَهاَْوالََْكن يَسةًَْمج  َْذل َك،ْبَْلْ َُكوُنُْمقَ ْلل  ْنْم  ْم  َْضْضَنْأَْوَْشْ ء 

ْيبْ  (5:17أف)"ْ.ََ

ْرسَْْألَنْ ْ..." ُْْْاْلَحَملْ َُْ (21:7 ؤ)"ْ.نَْفَسَهاَْهي أَتَْْْواْمَرأَ ُهَُْْجاَء،ََْ
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دواارا ضاو هاصو عأك ك يهقش قيا شاهبهللااحاتدقا هةدياطاحعااختباطكها  دار غقاطلا هىكا  -ص

 قثا  كك،ت ه  ك دي ؤكنق  ىخوفديطصاب يويق دألايى ىدي ه نا دألاياى.ست طد إديظ اطب

.ديه قطي ي هط  ديطصباطيق أل قيايمعااطىإظي  د دوةهللا قخا ى ق 

.أالنيض  ىديهيردي،ريرك نت ىأا ش قم -ج

نَْْبَْغتَةًَْْوَصارَْ" َماءْ ْم  نَْْْكَماْْوتْ صَْْالس  فَةْ ْر يحْ ُْهبُوبْ ْم  اص  يينََْْكيانُواَْحْيي ُْْاْلبَْيي ْ ُْكيلْ َْوَملَََْْ َْوظََهيَرتَْْْجال س 

نَة ْْلَُهمْْ َمة ْْأَْلس  نَْْْكأَن َهاُْمْنقَس  تْْْنَارْ ْم  لَسَْواْرتَقَر  ُْ ُْكلََِّْْ ْنُهمَْْْواح  (1:2-3أع)"ْ.م 

.طسلأاد  نيض عأاأاد  إنته شك كحضطهالرهللابخ يت -ه

ُعواْل تُْمَحسَْخطَايَاُكْمْل َكْ ْ َأْ  َ ْ" بِّْْأَْوََاُتْاْلفََرجْ فَتُوبُواَْواْرج  ْنَْوْجه ْالر  لَْْ.م  ييحَْْيَُسيو ََْْويُْرر  ال يذ يْ...ْاْلَمس 

نَةْ  َماَءْ َْقبَلُهُْإ لَسْأَْزم  ْالس  يع ْأَْنب يَائ هْ ْيَْنبَغ  ْأَن  َْجم  ْنَهاْللاُْب فَم  ََ ْال ت  ْ ََكل َمْ َْشْ ء  ُْكلِّ (3:21-12أع)..."َْردِّ

ان،ارأك  ا يياؤلء.يقرإستته نتدوةهللابصو ةغقاطل هيا  اىأثنا ءدينيضا دألاياىادي  نقا  اىأكطيها  -ه

 جون ثا  إهاد هزعجاو اي ا ىعاشا  يسأايه لدي ه،زد ك /ديمي ك حيمهللاي ولظادس ديتخثقطا

. قنىعجو جليكعإيخ

ي قنزكعاش  يق جو جي:َو  .2

ْيَُسيوَ ْ" بِّ َعَْكل َميةَْالير  َْحت يسَْريم  ُ  ََْرينَتَْين  يي اَوَكاَنَْذل َكُْم ياك ن يَنْف ي ْأَر  ييُعْالس  َْكل َميةَُْْكانَي َْْْهَكيَذاْ...َْجم 

بِّْ ُ  ْ ب َْْو َْقَوىْ َْنُموْالر  (11-21:21أع)"ْ.ش 

.س هتديهنق   ىا رةعكحب عاودض عنق اةعإيخ: قوى .1

عاحطكااتبخساا وصاوااطدديهيااردي،رياارإسااتقب تديهنق اا ه جاا ل يقاا كاا دإللالناا  لاا هللا:حكميية .3

هاارىدياطيااقعاساا لر دآلخااطي يلسااتهردهي فه يقاا  ديفطياارةبااطاح(26-1:22أف)ب يت اا م ي ااكت

.ئديطصث نق دي،قلديمىسقشيرك،

عديمي ساقت يبو  خاطي يقشا  كوامدإلجتيا هي وياول"،ت ه  اكطس ق كه انق كت"ديقرجسقتققمديطاح -ا

.طيرهللاأ يتا قر ىجق يميهلك يت

 ق ةديتقرمس وصإ"عاكؤيَري بـ(اظطافديحق ةياض د نون")لاو ديتقرمادإلختطدد"سقهو يرييم -ز

َ قَّزأنرسقهو ان كإجتي هي ويولي  لءايقس قطديحق ةبطض ادبولي قارك  ".ادإلختطدد دألكطدي ت

.ديطاحديقرج قط

نح لنه لين تحقامدبل قطنض .يقرميردق جأكبطك دينه  ييؤلءديمي يبح و لني بهلد وبيم -ح

.تقب يي ك، ن  ن سبإلسأنف ن  ىديوض دي ت

ظَمَْْن ْعَمةًْْيُْعط  َْولَك ن هُْ" َْ ُْْ...ْأَ ُعونَْْ...ْللا  يه مْْْاْلُمتََواض  (1:6ي )"ْ.«ن ْعَمةًْْفَيُْعط 

(3:28بط1)..."َْْربِّنَاَْمْعر فَةْ َْوف  ْالنِّْعَمةْ ْف  ْاْنُمواَْولَك نْ "

يَا ْ وبَسْطُْ" طَاشْ ْل ْلج  ْألَن َْْواْلع  (5:6كت)"ْ.ُهْمْيُْشبَُعونَْإ لَسْاْلب رِّ

رت ب يه كليتختبطإظي  د ك،رهللاع يإنن -و يقثيَخ تصألردهكبقطةاي ا هو  اأج ار ىديصالألجلكت

؛ قاثيه الكالخوفهللااو ل دي حب يق اوع؛ قاثيت َب اتدياطاحديوياق دألاياى اىكه نتيا دألاياى

ك،ت ا ك هاو هللا؛ا قاثيقاتحمدي بشاطي دألكام قنتشاطك،اركؤك بها ي ديطاح؛ا قثاحقا ديهنا ئس

.اإسمي وعايتهطف ىكلدبق  اكلي   
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IV- عهد داود املقدس 
بَِّْْحلَفََْْكْيفَْْ.ُذلِّهْ ُْكلْ َْداُودََْْربْ ْيَاْاُْذُكرْْ" ُُْْالَْ.ْبَْيت  َْخْيَمةَْْأَْدُخلُْْالَْ.ْيَْعقُوبَْْل َعز يزْ ْ...ْل لر  لَيسْأَْصَع ي ْيرْ َريرْ ََْ ْالَْْ.ف َراش 

ط   َْ َُْْأَوْْْ...ل َعْينَ ْ َْوَرناًْْأُ بَِّْْمقَاماًْْأَج  ُُْْْهَوَذاْ.يَْعقُوبَْْل َعز يزْ َْمْسَكناًْْل لر  ْعنَاََْ نَاهُْ.ْ[بقاتيحام]أَْفَرا َيةَْْف ي ْب يهْ َْريم  ُْ َْوَجي

ْإ لَسَْراَحت كَْ...ُْحقُولْ ْف   (8-231:2كز)..."َُْْْمْيَاَْرب 

يقاراهيارأ يحقا  قا ةديتهاطيسديشاريرعاأ يا ابدياطصبهالكا ي  اككا :ريرهْونوميهبي ْداود،ْوري -أ

:61كاز)عاديصوم(17:1كز)ش لليرهدض ءأاد   ىبقتهللا(.ادتعكودابعاثطاد )إكه نق  

 ااىديهباا هةيديتطاقاابدإليياايعاابناا(11:21أخ2)فااطوي  يااركاا أجاالدي  هااو عاديهااا ءدي ت(7-21

.اغقطا 

يقارإنشا لد بارباخكطأكباطكا .بقتارعاخركتارعاهلوااريدألكبطلنرهداهياقس قاطأ يبناك نتدألايوي  -ص

. د ترديشخصق عاأسطارعاخركترعاأكودير

61ي ا،لكزكاو .ليارهداهديامىداهارعيهناركا  أكاطد كهطا ا  باق كا لط اودهداهييمي ا،لدياو  -ج
يقار  اللا  ااخنقابكبقاط.وصديحقا ةديامىإنتي،ارهداهعابه   اارديشخصاق يطخ د بق اهبطل أسا 

.اسطشهبر(ك ه )ب ببغقطاريبن ءبقتهللاأاكه   د  ير

نْْْألَنِّ " ْرتُْْ.َوْجه  ْاْلَخَجلَُْْضط س.ْاْلَعارَْْاْحتََمْل ُْْأَْجل كَْْم  ًْْص  َُْْأَْجنَب يّا ْن ََُْْوَضر يبياًْْإ ْخيَو   َْ  ْني ي ْبَن ي َْ  ْألَنْ ْ.أُمِّ

لَ ْ َْوَََع ُْْْمَعيِّر يكََْْو َْعي يَراتْ ْأََكلَْتن  ْبَْيت كََْْضْيَر َْ ي ْب َصيْومْ َْوأَْبَكْي ُْْ.ََ ياراًَْْذل يكَْْفََصيارَْْنَْفس  لَي ْ ََْ يْرتُْ..ْ.ََْ َْوص 

اب  ْالْْْ.َملَ ًْْلَُهمْْ َْشر  ْاْلَجال ُسوَنْف  ْاْلبَاب َْوأََضان    (21-61:7كز)"ْ.ُمْسك رْ يَتََكل ُمْف   

بهركو هداهعأخبطهللاس ق   أ أب هدرل ل    ق سهىيبن ءبقتهللابهلد بر -ه

  اُوَدْأَب َُ ْل  ب  ْريم  ْ:ْفَقَاَلْالر  ْأَن هَُْكاَنْف ي ََْْلب يَكْأَْنْ َْبن يَ ْبَْيتياًْال  ْنْأَْجل  َْذل يَكْف ي ََْْلب يم  ْأَْحَسيْنَ ْب َكيْون  ُْ "ْ.كَََْي

(6:8أخ1)

إنار اىهدخالد اب طكا ديصاالة.يقرغقطامدديهيرديت  يخعاك ت طي قوم ىهدخلاؤلءديمي يتبنونار -ه

.يقتديطصيتققمك قو كؤك ي  هو بح بامدديهير. ىدألي مدألخقطة

.إبحثادكتشفك يه  رهللا ىجق ك؛ثمكطجنف كيربهلدواك -ا

را ؤي هداهيبن ءكه  ي هنىهللاا ضو ه؟اليتشهلد بكلي -ز

ْسك ينْ ْإ لَس:ْأَْنظُرَُْْهَذاَْوإ لَسْ...ْ؟َراَحت  َْمَكانَُْْوأَْينَْ" قْ [دي  هق ب يطاح]اْلم  وحْ َْواْلُمْنَسح  ُْ ْالر  ي ينَْْْواْلُمْر َع  ْم 

(1-66:2إش)ْ"ْ.َك َم  

V- أسئلة للمناقشة ىف اجملموعات الصغرية 
هدي ح ضطةاوهأ احصلل ى يمأكبطيي ؟أىنقا  ىام .2

أىنقا ك نتات  لإيي ك  أااحري  أكبطيك؟ي  ذد؟ك اودألكطديمىست قطه ىس وككيتابققي ؟ .1

أىنقا احبأ انق ي ي  ؤكنق ديشب ص؟ي  ذد؟كقفي هنكأ ار سي اانفما بشهلأ ضل؟ .3

أ نؤكرل قي  ىدي، ردألكبطي   ق ؟اي  ذد؟أىنقا ك نق وامهدي ح ضطةاحت ج .1


