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ما الذي يقوله الروح القدس للكنيسة اليوم

I-القيم املركزية مللكوت الرب: املوعظة على اجلبل 

.ولفيالكنيسةولهوإعادةالوصيةاألولىإلىمكانهااالألجدولأعمالالروحالقدسا -أ

لََاايَلََُعاا  َل" ََ ل َ  ِعاا:لفَقَال ِك اا ََ ل َ ِِااَنلَِِّكاِّ  ل َ ِك اا ََ ل ََااَنلِكاِّ  لَََِ إ  للَااَّ  ااَِّ َلتَِحاُّ   ِ لفِ ِك اا ََ ل َ َ َِّاا   َل.لَنلَِِّكاِّ  ِِلِهااَالل ِِ للألَََِّاا َها

َ َعظ َم  (23-22:33مت)ل."َِّل

.موسىعنمحبةشعبإسرائيلهللفيآخراأليامةوإستشهديسوعبنب33:22فيمت -ب

ِِللألََك رِللََِّكتَ " ِِ لَه  ِ ََ لَعَ  َنل َََملل َد لَكَنلفَإِن لل...لأَتَت  َُِّلََاَََّدَ لللََتَلِنلَجَعَتَ ِِ َتلفِال ََِِاَنلََا  َِّلَجِم اِاللألََكاِلللَا َرَدد 

َِنَل لََِ إك َتلََِ للََّ  لََِّرَجع  َِل  َََنلََِ   لََِ إ  ََاَنلََِا للألَر  ِل..ل.للََّ  لََِ إ  ََاَنل َََِانَل..ل.لََُِّأ تِالََِنللََّ  لََِ إ  اتَِِّللَاَّ  ..ل.لََُِّخ 

ل ا  َِ إ للتَِحُّ لَِ لللََّ  َََنلِكِّ  (6-0:21تث)"لل...ل ََِِنَللِكلََلََِ

.لقياسالنموالروحيوتأثيرالخدمةة(إختبارليتماس)هياإلختبار.الموعظةعلىالجبلهيدستورملكوتهللا -ج

مومبةاد الملكةوتفةيالموعظةةعلةىالجبةلولةيسبعةدديواقةحييةيالةيينالنةاسعةددستأثيرنابنحننقيمونقي

.جمميزانيةالخدمةللخدمةأوبحاألشخاصالمنتمون

ونحةننسةعى(03–5:2مةت)يساسيةفيالموعظةعلةىالجبةلهةيأننعةيتالتاويبةاتال مةانالدعوةاأل -د

حديقةة"زهةورجميلةةفةييالتاويبةاتتشةبثثمةان.(5:83،6:33مةت)ضةع للةرب011لااعةةااملةة

.بهارجواإلو المحبةوالنضيتعرتكونورهيهالزه.ةااملبصورةلربيريدهاأنتتفتحوتزهروا"قلبنا

بمقاوامتنةااألعشةابالضةارةمةنحةديقتناإزالةةمة همبحيروبإستمرارجةإلىأنننميابحيهيهالزهورال مان -ه

ونحننةرو حةديقتنا(83-5:30مت)المتعلقةبرغباتناوشهواتناالابيعية(السموم)للتأثيراتالسلبيةالستة

وهةيايعةد(03-6:0مةت)عةداءالصالة،الصوم،العااء،الخدمةةومباراةةاال-موادمغييةخمسبأنننمي

.النعمةمنالروحالقدسقلوبنالننالعاية

العمةروتبلةأأوجهةافةيآخةرنوعيةحياتناوخدمتناستمتحنبعواصة تمةتحنالمةيمنينباريقةةدوريةة ةوال -و

.(33–03:36حب)األيام

لَكِّ ل"  ِ َِ ِِللفَ ِِ َمَالأَ  َ لَِالَه َِل(الموعظةعلىالجبل)َُع  َم للََُِّع  ٍِ لَعل ِ ٍِ ََيَلََََِّج ََللأََشِك َِّللََنَ لََ  تَيَلَعََ َِ خ  ل.للَص  ََ فَنََز

َ َمطَََّل قَط للل لَُع  َ َِ  ِتلفَََل  لَعََ لَذََِنلل َُلَحلََِِّّ ََعت  ََلَرلََِّهِ ِتللََّك لَُل..ل.لََِّجلَءِتللألَ   لَكِّ   ِ ََ ِِلَِّ ِِ َمَالأَ  َ لَِالَه َِلع  َم َِّالَلَُع 

ََل ٍِللَِ لَجلِه ٍِ َ َِ  اَتل..ل.لََُشِ يَلََََِّج لَذَِاَنلل َُلَحلََََِّّدَكت  ََلَرلََِّهِ ِتللََّك َ َمطَََّلََِّجلَءِتللألَ   لل ََ اقَ ََيَللفََعاقَطَلفَنََز َُ الَنل ََ َِّ

(32-38:2مت)ل."َعِظ ل

.عناإليمانأليامهيالسقو بعيدا واحدةمنأعظمالتحدياتللكنيسةفيآخرا -ز

(2-3:0بط5،3–2،8:2–2:0تي3،3-8:0تي3:2،0تس02،3-38:9مت)

لَََُِّّحل ل" ََ َِّحلَُقَ  للََّ   ِِِّ ِِ اََّ ِلَِ  ايَلفِاال:لَََِّ ِكنَاِ للألَ لَعاِِّللِمَُمالنِلللألَز  ل َا   ع تَاد  َِّلاال لَكِلاَ   لََُّ  َِّتََعالَِ َلل،لتَالَِِع َِّلأَر 

َِ َِّل (0:8تى0)."لَش َل
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عةنىلقةربمجةييسةوعثانيةةوهمةاسةقو الك يةرينبعيةدا زبولسيعايإثنينمنأا ةرالعالمةاتتاتالمغة -ح

.اإليمانوظهورضدالمسيحعلىمسرحالتاريخ

لَعََ لَََُِّقٍَ لَكل،لألَ  يَلالَلَُأ تِال" لأََادع ل  َِ َدَعن  لَُأ تِلالَلَُخ  لََل  ال للَِن  تَِدلَدلأَِّ  َََِّللاِلر  تَع  َ َِّلل،لََُِّع  َ َخِط  ِ ،لل ََاََ ِلَِ  َعلَنلل  َ ."لل

(2:3تس3)

II- مبجئ يسوع الثايناملرتبطني  تخالفنياألمرين امل: يوم الرب 

ل" إك َ للََّ  لَُ   لَُِط قَيَللََِّكَخ فعللَعِظ لعلألَن  (00:3و ي)ل."ِجّدل لفََمِّ 

لَََِل" َِ ُِ للأَر  َِ ِ لَهئَنَ   َ  َ لل إك ِ للََّ  لَكِجاِءلَُ   َِ  ِ ل َ ِا  لََُِِ  لللَنِ  ل  َِ َ َعِظ لِل   َ َمَخ فِللل (5:8مل)."لَِّل

التيستتصةاعدفجةأةفةيالسةنيناألخيةرة(اإليجابيةوالسلبية)شيرإلىاألحداثالغيرمعتادةومالربالعظيمي ي -أ

نيةةفريةدةوفيهةايعمةليسةوعبسةلاانعظةيمفةيالميةدانألنةثحقبةةزم"يومالةرب"هو.قبلمجييسوعثانية 

.األرضيلصالحشعبثوضدأعداؤه

األحكةاملكةلمةنيةدعوبإسةمالةربوعظيمةةعلةىالبراةةق الإترىفي"ليومالرب"الابيعةال نائيةاألبعاد -ب

.المرهبةعلىاليينيرفضونالربيسوع

التاريخعلةىشةعبإسةرائيلوعلةىالكنيسةةوعلةىالعةالمحقبةزمنيةفيأصعبوقتالضيقةالعظيمةسيكون -ج

.أجم 

ٍِل" َِ َنلِا نَئِ لِكث ََيَللَعِظ لعللِض قعلألَ  يَلَُ  َِِّ لَُ َِ نَللََل  لَُ َ َعلََِللَََِ للآلَنلَََِِّّ  َ تَِدلِءلل لل َِ َ اَنللألَُ الَ ل.لَكن  لتِ اَّ  لتَقَص  لََال  لَََِّا   ََال 

لَجَعدعل ََص  ِِِّ لل(منالموت)َُخ  َ َنللألَُ ل َللَََِّ ََّلتِ تَلِرَُِّلتَقَص  َ َمخ  لل ِِ (33-30:38مت)ل."ألَج 

"ضدالمسيحل"ضداإلمبرا وريةالمنتشرةعالميا إ القأحكامهللااألمراألساسيفيالضيقةالعظيمةسيكون -د

ال ةانيللضةيقةاألمةر.السب أختاموالسب أبةواقوالسةب جامةات:امانراهافيرؤياالربإ القأحكاموهياب

.(5:9أش)ضدشعبهللا"لضدالمسيح"هوال ورةوالغضبالشديد

َ َخََصِل" لاِل  تِنَلِءلل  ِ َ َغَلُِّ،لََ َ نَللَِ َع لَُج  لهللاَلََل  َ َمِع حِللألَن  (9:5تس0)ل."ََََِّكنَللََُع َ لل

أعمة مةنالنةاسإلةىعةددابربةأوةوصةعوبةليصةلسةالوسةائلقأقةلهللايسةتخدم:اِلكايألفاالكِدألكحِا لهللا -ه

مةنسةةيحكموااألر لثبةيدرتوعةدادهفةىاثنةاءإالشخصةةيةاإلرادةحريةةمةنالمحبةةبةدونأنينتهة مسةتوى

ختيةاراتاإلأحكامهللاتزيلالمايعوقالمحبةبإزالةة.مبدأأر جاثانسيكونفعالفيهيهالساعة.مستقبال 

.نرفضأننقاومهاالمغرياتالتىاوونتكلعليهالتين  بثتعملاالدعائماالتى(مغرياتال)

III- الساعة العظمى للكنيسة: يوم الرب العظيم 

فيهيهالنهضةالعظيمة.قبلمجيالربيسوعثانية السكيباألعظمللروحالقدسعبرالتاريخسيكونمباشرة  -أ

وسةفرالخةروجمجتمعةةومضةاعفةعلةةىسةيال الةروحالقةدسالمعجةزاتالتةيتةرىفةيسةةفرأعمةالالرسةل

.ااآلتىإيجابيةهاتإتجوسينتجعنهي.مستوىالعالمالث

.(3–09:2،رؤ36-02:30،يو06:03مت)هللامجدالكنيسةستكونمنتصرةوممتلئةمن -ب
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ِلَََّهللَِنَ  ِعِيل" لَُح  ا  َِ نِ َع  لَكِج دَلَِ اَِّلََ ل  ََ ََاللَِّالَل ا  ل  ،لالَلَد ََسلفِ  َُ ا َنلَكقَد  َِ لتَ  ِ لَذَِاَن،لََا ِِ ا لِكث  لِكاِّ  ءع لَشاا  لََِِّاََلأَِّ 

(32:5اف)ل."(بالمساومة)َع  ٍُّل

00رو)منالاألممأا رمنبليوننفستأتيإلىملكوتهللاالحصادالعظيمللنفوسالكنيسةستكونفعالةفي -ج
:3:00،2،ص 66:8،مز5:9،2:9،08:6،05:8،رؤ38:08،مت05،36–03:
3–01).

ا" لَِّلَش  ِِ َ قََِلِِا للألََكاِللَِّل ِك ََ ل لََُعد َِ،لِكِّ  لأَن  لأََادع تَِطا  لَُع  لََل  ثِ َّع ََ ل اع َتلَََِِّذللَجم  لل َظََّ  َِ َدلَه َ ِعانَِ ،ََع  الَِءلل...َع ِإلَِّلألَ َُ َها

َ َعِظ َم ِل َُِّلأَتَ للِكَِّللَلك قَِ لل ِِ ل(08و9:2رؤ)ل."َهَلللَ 

:00،دا20:9،23:31،أر3:02أع)الكنيسةستتحركوتعملبروحالنبةوةمسةتقرةعلةىاةلمةيمن -د
(8:6،مل02:00،مت6،03:31–00:2،رؤ36:9،أش25–22

ََلهللاَل" لرَل:لَُقَ  َُّلِكاِّ  َِ ا  ُ ِِ اََِّ لأَ كاالأَ َِ َنلفِاللألَُ لِ للألَ ل لََُِّ َِ لَََِّنَالتَ ل  ََ لَََشاٍَّلفَ َتَنَِ اأَلََنَا  ِك ا ََ ِطاال...للِِّااالَعََا ل َِّأَع 

َِل َ  ُ لأَ ِ لِكِّ  َقلَِّآَُلٍتلَعََ للألَر  لفَ   َملِءلِكِّ  َِ ََّل...للَعَجلَُِِّلفِاللَع  ا َ َعِظا َلللَش  لل إك َ للَاَّ  لَُِجااَءلَُا   لأَن  َِ ا  ِ اع)ل." َ

02:3-31)

.اماحدثفيالخروج(وماء عام)تسديدمعجز لإلحتياجاتيسوعسيال قوةفوق بيعيةو -ه

ََّلأَِرُِيلَعَجلَُِِّل" ِ لِكص  لأَر  ََِِّّجَنلِكِّ  َِ أَُ لِ ل (05:2مي)ل".ََ

مسهللالميسمحأنت.رباتعلىمصررأيناهوقتالضمبدأأر جاثاناليىسيكونهناكحمايةفوق بيعية -و

ل.أحكامثجاثانحيثعاششعبثاعبيد

َِ َنلَهنَلَ لَذَ لنعلَِّل" لَات  لاللَُ ِِالَكقِ لع لَنلَا  َثلَشع  َُ َ لَجل ِ للر    َ  َ للَك كَزلفِالَذََِنلل  ِِِّ ِِال...للََ لفََّ  للََا  َِّلَشاع  َِ َع َِّلج 

ِِنَل ِِللالَُ َل.لََِّشع  ِِ َِ َنلَه دللتَ (32-33:3خر)."ََ

اةلالمةيمنينوغيةرالمةيمنينفةيآخةريةرمشةهودمةن لةنيكةونحةدثسةر ولكةنحةدثمَِتطلفللَِن ع  -ز

دمالتيتةيمنبإختاةافالكنيسةةالخ أحترما يرا .الكنيسةستعبرالضيقةبنصرةوقوةعظيمة.الضيقةالعظيمة

.قبلالضيقةولكنيأرىفيتل خاأييد إلىتركالك يرينغيرمستعدينلوقتالشدةاآلتي

IV-  آخر األيامملاذا ندرس 

.علنقلبثوقيادتثألنثي "إعالنيسوع"وهسفرالرؤيا -أ

َ َمِع حِل" َََنلََُع َ لل طَلَِلَُِ لَِلهللاَ،لَِ َََِّيلَعِِ َدَِلَِع  ِِيلأَع  (0:0رؤ)ل."،للَ 

ولعندماأتمفيمجيئثاألقدملناتسجيللقلبالربيسوعوقوتثت (إصحاح39بمجموع)ةاألناجيلاألربع -ب

علةنقلةبيسةوعوقوتةثعنةدمايقةومبقيةادةاألر أصحاحفيالكلمةالمقدسةةت 011هناكأا رمن.الفداء

علنعننفسشخصيسةوعالةي يعمةلبقةوةالةروحخيرةت األياماألسفارالتيتشيرإلىاألناجيلواأل.الها

.القدس
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مةاتالنبويةةلعالانيعرفةوااالكلمةالمقدسةتالبمناليينيعيشونفيالجيلالي سيأتيفيةثيسةوعثانيةة  -ج

الةربيسةوعوالرسةولبةولسيياةدواقةدرةمعرفةةعالمةاتاألزمنةةاألخيةرة.وأنيستجيبوابماهومالئةم

.(00-3:0تس6،3–5:0تس39،0–30:35،لو28–38:23مت)

لَشَجََِّ للَتك ِِّل" َِللتََعَ َم لفَِمِّ  َ َمثَ صال لَِّل:لل  ِ ََللَر نَ ََص  ََاللَكتَ لََّلَرل َرل َ لأَِّ  َََّجات   ِ َََما نَلأَ ل ََُِّاُّعللتَع  ََ ا   للَص  .لأَن 

ل َِ َِ ُ لل للَه لأَ َ يَلأَ  تَل  ََ لل َِ لَه ُ تَل  َ َ لإِللَكتَ لَرأَ لَعََ للألَ َََم للأَ  يَل ََُُِّّع (22-23:38مت)ل".فَلع 

َ قََمَِّلَِّلَن َج ِ لََِّعََا للألَر  ِل" ِسلَِّل لفِاللَش م  َِ َنلَعَََكلتع إَللَِّتَ اَّ  َ تَاَدأَت ل..ل.لََ ا نَللََِّكتَا لل َِ ِِلتَ ِِ لفَل  تَِصاَِ للَها

فََع لل(منظورسماوى) لتَق تََِّإَلل(تشجعوافىااليمان)لَِّلر  ل  َِ ل ََجلتَ لألَن  ل  َِ َُ (33-35:30ول)ل."َرَؤِّ

لل" ِكنَ َلَِّأَك  َ  َلأَللَِّلألَِّ  َلتَلللألَز   ِ ََلللِم لأَُ  ل  َِ تََُّلفَََلَالَج َلََ  َ لأَ ََل،للن  لَعن  ل  َِ َََم نَلَََِ   لتَع  لأَ  تَل  ل  َِ َ لألَ   لَُ   قِ ِقلأَن  َِلَت ح 

للَُِجاءَل َِ َِ لَه ِِ لفِاللََ    َِصٍّ ََ ل إك َ َمَخالِ ل.للََّ  ل ََ تَا  ،ل لََغ  لَهاََ ع ََل  لَُ َالِجئَ ٍِ لِا نَئِا لَِّأََكالنع ألَ  يَلِا نََمللَُقَ ََا َنلُاََ ع

ِ ََ ،لفَََلَُن جَل َ َح َ  َل.ل نَلَِ  ِ ََلللِم لأَُ  للأَ  تَل  َ َم ٍلَِّأَك  لفِالظَ تَل  ََصٍّللفَََع  ََ َ ل   َ  َ لَذََِنلل ل  َِ ََ ِر (8-0:5تس0)ل".َات  لَُد 

V-  بآخر األيامأخطاء شائعة مرتبطة بالنبوات اخلاصة

هياولكنهافقةطلمةنلةثبزمنناوثيقةداللةاألخيرةليسلهايامأنالنبواتالخاصةباألأا راألخااءشيوعا  -أ

الكنيسةلتكونمنتصرةفيأا روقتفةيعدي خيرةهومفتاحاأليامإاتسابفهمعناأل.فضولفيالمعرفة

أنيكونلنةافهةمعةن.هيايعايللكنيسةبوصلةلإلتجاهاتفيوسطالريح.ضي المجدوالبيتميزالتاريخ

.فيهيهالساعةآخراأليامسيكونقضيةحياةاوموتلك يرين

.غيرلمنهمدارسينوعلماءفةيالكلمةةفهمهامستحيلخاأآخرشائ هوأنالنبواتالخاصةبآخراأليام -ب

اغلبالناسعبر،منالجمي تاتإدراكولتكونمفهومةخيرةمكتوبةاأليامياتعناألالكلمةالمقدسةواآل

.التاريخاانوافالحونوغيرم قفون

من%0حقيقىانعددصغيراقلمن.منتأنهاالجيلاالخيرآنالكنيسةفىالجيلأ هوثالثشائأخا -ج

اانهناكشعورعةامحيثولكنفىجيلالرسلاالوائلفقطاأليامآخرأجيالا يرةأعتقدتأنهماانوافى

.نهمسيروامجيالربيسوعثانية أأغلبشعبالربعند

VI- العبادة والشفاعة النبوية: كنيسة آخر األيام الغالبة 

هلللكنيسةاعروسليسوعويعاينامحبةهويةاعلىمستوىالعالمالروحالقدسييادألولمرةفيالتاريخ -أ

"العريسا"  ومشاعروإلتزاميسوعبنارازعلىعوات "عروسالمسيح"رسالة.رأةجب

َِّحل" َ َعََِّّسَلَِّلََّ  ََل»:لَُقَ الَنِللَِّل (:::02رؤ)ل."«تََعل

،3–03:2لةو)حراةالصالةوالعبادةفيآخراأليامستكونفينضجروحةيوسةتعملبسةلاانعظةيم -ب
:3،يي02–09،83:01–5،02،21:03-2،53:9،32:3-63:6،أش30:02مت
.ةإل القأحكامثجاماتالصالةمنالسماءستكونممتلئةقبلأنيف يسوعالختومالسبع(02–03

َِل" َِ للأَ لَِّلِاادٍلل(يسوع)لَََِّم  ِك ا ََ ل ََل  ،لَََِّ ِِ َ َحَم َََِّّنلَش  خل لأََكلَ لل َ ِعش  َََع َلَِّل َ َح ََ ل َلَتلَِّلألَر  َََع َلل ِتللألَر   َّ َِ للَعك  ََّل

لَذَهٍُّلل ِ ثَلَرلتعل لِكِّ  ُِع َِّللََِّجلَكلتع َ قِدك ََ   علَََخ رل لِهَالَََََّ لَتلل (3:5رؤ)ل."َكم 
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.ويقيمأورشليمتسبيحةفياألر الرباليسكتواواليهدأواحتىماي  بتهللاوعدأنيقيممتشفعين -ج

َ لِرِ لَُللأََِّرَشَِ َلل"  ُ لُل لَعََ لأَ َتلَاَّ  َِّل ِللأَ َم  لَعََا للَاد  ِِ ا ِ للََ    ا ََ ََالِرلَِّ للَن   ِ ا ََ تَ َنل َِ لالَل.لالَلَُع  إك َِاَِّيللَاَّ  َُاللَذل

ِِ َح  لفِاللألَر  ِلتَل لأََِّرَشَِ َللتَع  َِ َع َتلَات  لَُثَِكَتلََُِّج  َِ تَ للَِّالَلتََدَع َِلَُع  َِ (2-6:63اش)ل".ع 

.يسوعأنيأتيثانية واانيسةآخراأليامستصليوتقرنالصالةبأغانينبويةلتدع -د

نِ َ  لَجِدَُد  ل"  َ لأَ إك ن  للَََِّ  لأَ  َص لََ ِِ َحيَلِكِّ  ََلل.للألَر  ِللتَع  ل َ  ِ َُ َ َجَزلََِِّلَِّ َِلَِّل َُ  َ َِّلَِِّك َ َِح  َ َمن َحِدَرَِّنلفِالل ََللل أَُ 

ََلل ِ اَدلرَل نَ َِ ا َُ َُلَرللَ تِاال ََلللَادك تَ ََللََّا   ُ  َلََِّكاَد َ َ ََِّك فَِالل الَِاَل.لَِتََّ  َُ ِ لَنل ا َُ ل َِل.لَِتَتَاََّ  ل  َ ِجَِال لَرَؤِِّسلل تِ َا للِكاِّ   َ .لَِ َ

َ َجَزلِِاَِّل اِِ ِحِيلفِاالل ِِاََِّّللَِتَع  ادل لََُِّخ  لَكج  إ  اََّ َل.لَِ َع طَ لللَاَّ  َ َجِ الِرلَُخ  ل ََ ل إ  ََ  ََّتَايَل.للَاَّ  ََِغل لَااٍََِّّإلَُان  ِِ َََّجا .لََ

َدلِِيِل َََّخلََُِّق َ ىلَعََ لأَع  لََُِّص  ََ تِ  َ (02-01:83اش)ل".َُ

.غانيالنبويةليال أحكامثفيآخراأليامواالداودتنبأأنهللاإستخدمالعبادة -ه

ََلتَل" ُ ِِّلفِالَُِدِهل للتَن ِ ُ لَذِّلَاد  َع   َُ لَِّ َِل  نََع ل.لهللاِلفِالأَف َ لِه َع إِلل َق َم  للَِ َص  َِّل.لفِاللألََكِللَِّتَأ ِدَُِلٍتلفِاللَش   ُ لألَ

لَاِدُدٍل لِكِّ  ٍَ  َِ َِ لَِ َِل  لَِقَ َ ٍدلََِّشََّفَلِِ َِل  َِ َِِللل.َكََ  ََِّّللَِ لَلَِ َج   ِ َ َح تَ إَللل  ِ َ َم للََِجِم ِالأَت قِ َلِِيِل.لل َِ ََّلَك علَه َ َُال.لََ ل".َهََك

(9-6:089مز)

َِل ل" لَََِ   َع لَكِخ  إ  ََِ للألَر  ِل,للََّ  لَجِم َالآَِ ََ ِز  َ اَجَدلََايَللَن السَل,لألَ  يَلَُ ل ِايِل,لفََع َع  َِ لَك لَِّلِااٍدلِكاِّ   ِ ا لَجَزلِِا,لََ  ِ ا َِّلََ

(00:3ص )ل".لألََكلِل

اِمالَََخا"  ُ َإلاِل الٍنلَُقَاَّ  َِ لَك ِك ا ََ لََ  َِّللألََكِللَِّفِاال ِمالَعِظ لع  ُ ََللل ََِِّ ِسلَََِ لَكغ  َِِّقللَش م  لَكش  لَِّتَق ِدَكا علألَ  يَلِكِّ   رع

َ َجنَ دِل لل لَرإ  ََ لََ  َِّللألََكِلل َل ِمالَعِظ لع  ُ لل (00:0مل)ل".ََلِهََّ علألَن 

VII- لكون هو خدمة الصالةاركز حكم م 

مةنالةروحالقةدسعلةىاألر وفةيبإلهةاملكةونهةوخدمةةالصةالةالتةيتتضةمناةلالصةلواتامرازحكةم -أ

رممهللاي ة.حكومةهللاتتدف منالعبادةالنبويةالميسسةعلةىجمةالقداسةتث.لسماءوالتيتأتيمجتمعةأمامهللاا

.رنمينوالعازفينالنبويينبسببالم يتتقوىا يرا تنيسةالنبويةاللشفاعةفيالكاأسلحةالعبادةم 

كَمةةث )الةةي إختةةارههللاليالة سةةلاانثُلُا لأللُااَ إلألالصةالةالشةةفاعيةالجماعيةةهةةي -ب هةياهةةوالتعبيةةر.(ح 

.حكمهللافيهياالزمنوإلىاألبداألعلىواألعظمعنسلاان

هةيمراةزحكةمغرفةالصالةفيالسماءواألر اآلنوإلىاألبد.ةالشفاعيةال سلاانثمنخاللالعبادهللاي  -ج

.قلوبناومدنناومجتمعنافىالصالةفائقةغيرمحدودةبالزمانوالمكانوهيتفتحابوابالنعمة.هللاللكون

مسياسةىحكة"اإلعالنالي اانلداودعةنالعبةادةفةيالسةماءامةانةراهفةيالمزاميةراةانأسةاسلعةرشداود -د

مةننبعةتحكومةةداود.38/2قائمةةأوحكومةميسسةعلىعبادة"علىروحالصالةفيخيمةداودميسس

.داوداانلديثإعالنعنالتأثيرالروحيللشفاعةوالعبادةالنبوية.(35–32اخ0)عبادةنبوية

َ َجلَِسَل" َِّسلل َ قَد  ِِ حَلل(تمل وتال قوة)لَِّأَ  َتلل َِلل(الترنمبالكلمة)للتِلََ  َِّلتَع  ََّلِِ   ُ (2:33مز)ل".َِ
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،38/2شفاعةالعبادةوالمرازه:لَعدلََن تا(02-05:06،أع03–9:00عا)أبعاد2خيمةداودلها -ه
همراةز:َا َِّعادلكَا(2:05مةل01:5،3صةم3:02،0أع)إ ةالقالخدمةةالنبويةةهمراةز:َعدل ِا ي

.(إلخ...التلميةوالكرازة)شيرإلىالتكلي الرسولي وايل ي فيالمجتممسياسيحك

VIII- هي التعبري الناضج عن مثال داود للعبادة: العبادة يف آخر األيام 

لةةياهةةوقةةام.حةةارسلوسةةوار8111مغنةةينبةةو و333عةةازفمةةدفوعياألجةةربالكامةةلو8111داودأقةةام -أ

مليوندوالرإتا311التكلفةالسنويةتكون.يسيرحراةالعبادةمتفرغااملمدفوعياألجرلت01111بتمويل

03التكلفةالسنويةلتمويةل(.تكلفةالمبنى)+لكلمنهمدوالرشهريا 2111ـبةمتفرغاامل5111قمنابتمويل
اةلمراةةزإرسةةاليةتلةة علةىإفتةةرا إن.)بليةوندوالر2يكةةونحةةواليحةةولالعةالممراةزإرسةةاليةللصةالة

.(دوالرشهريا 2111يتقاضىالمنهمعاملمتفرغللعبادة5111صالةلديثلل

إكل" َ ِغنَلَءلَََِّ  َ َمتََعَكِم َِّلل َِِللل َ تِ  ِ لَكَالَِ لَنلَعَدَدَهل  ََ َ َخِِ ََُِِّّل,لَِّ لل ِك ل(2:35اخ0)ل".ِكئَتَ  ِِّلَِّثََمل ِ َ  لَِّثََمل ِ َِّلََ

لََ نَل" َََع َلآالٍَفلََ   َََع َلآالٍَفلَكَعِكَح نَلَِّأَل,لَِّأَر  ِِ حِللر  لََِت ع  لَِلآلالَِتللَ تِالَعِمََت  إك (5:32اخ0)ل".َََِّ 

39:35،25:8اخ3)أمةرهللانةثاةانتيبالسماوىللعبادةاليىنالةثبةإعالنألارامالترقادداودشعبهللاإل -ب
م ةةاللةةيل إقامةةةوت بيةةت،مةةةليومنةةاهةةيالزوم مبةةاد العبةةادةخالةةدةوفعالةةة.(03:85،نةةح2:01،عةةز05،

.ختل فيالجيلوثقافةتابي هيهالقواعدي.فيبيتهللامغنيينوعازفين

َِّلَدلَِّدَل" ل..ل.لَاَعَُّلأَك  َ َ َِّ   َلألَن  لل إك للََّ  ِِ ل َِِ (35:39اخ3)."لِكِّ 

.غنيينحسبالتوجثالي أعااههللاألبيثداودأقامسليمانم  -ج

لَِّأَِّ ل" ََ َكاِ لأََكالَ للَاَعَُّل ََللِءلَدلَِّدَل َ َ ِخد  اِِ ِحلَِّل لََِت ع  َِل  التِ َُ لَِّلََ ُِِّكا َِّلَعََا لِاََّل َِل  َكتِ د  ِِ ََنَِ لَعََ ل َِ  َ أََِ ِيلفَََِّقلل

لََلإٍل ِك ََ لَعََ ل َِل  لَِ َِّلَاَعَُّلفََِّ ِ   َِ َ ِكِيلَِّل ٍ لَِ َ   لَُ   ِك ََ ل ِِ ََنَِ لَعَم َِ  َ ِلألَ  يَلهَل.لل لهللا  ِِ للِهاَالََِِّّا   َلَدلََِّدلَرَجا َِ ا اخ3)ل".َِ
03:3-08)

امةالخيمةةداود.إسةرائيلتمةردالالضررالي نتجعنبي بترميمخيمةداودوهيا(م.ق251)تنبأعاموس -د

.حسبترتيبداود38/2ل يسوعاأللفيعلىالاألممميسسعلىعبادةوشفاعةيتكلمعنم 

َ  َل" ِ لفِالَذََِنلل َِّللأَ ِ َللَكظََ  َلَدلََِّدللَع ل ِطَ َل   أَُ لِ للَد ه  ََ ََلل َ نِ  ََللَِّأَ َك ََللَِّأَ ِ َللَرد  َِّلَشقَ  َ (00:9عا)ل".َِّأََاصك

اةلمةنالسةب .لتةرميمالعبةادةامةاأمةربهةاداودةيلأقةامهللامصةلحونروحيةينبرؤيةعندماضلشعبإسرائ -ه

.تالعبادةحسبترتيبداودنهضاتفيالعهدالقديمأقام

.غنيينوعازفيناماأمرداودتضمنتإقامةم (م.ق235)نهضةحزقيا -و

لََِصاانَ ٍ لََِّرََاالٍإلَِِّع ااَدلٍنل" إك للََ ُِِّكاا َِّلفِااالََ  ااِتللَااَّ  ََ ااَِّلَدلَِّدَلَِّأَِّ  َاا إكل..ل.لَاَعااَُّلأَك  َ تَااَدأَل َِشاا َدللَااَّ  اخ3)"لل...لل
35:39-32)

.اماأمرداودمتفرغيناامال لهيهالخدمةأقامتمغنيينوعازفين(م.ق635)نهضةيوشيا -ز
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لََِ ُِِّكا َِّل" ََ ل ل..ل.لَِّ َل َِ ِّللََ َا َتلآََالِِ َِتَلََاِ لَدلَِّدَلل...لَِّأَِعاد  َ َمَغن ا نَل..ل.لَاَعاَُّل اَِّل..ل.لَِّل لَاَعاَُّلأَك  َِل  ال َ للفِاالَكقَالِك ََ

(05-2:25اخ3)."لَدلَِّدَل

.اماأمرداودمتفرغيناامال لهيهالخدمةأقاممغنيينوعازفين(م.ق526)زربابل -ح

َِل..ل.للََ ُِِّك َِّل" ََّلِِ   ُ تِ ُِّلَدلََِّدلَكَِِنلَِ لَعََ لتََّ  إك ِِ ِحللََّ  (00-01:2عز)ل".َِتَع 

لَنل" ََ َِلَِّ ََّلِِ   ُ لَِ  ِ لَِّأَُ لِ ل ََحم  َلللََ َِ َِّنلأَ  لفِالأَُ لِ لَزَرَ لََ د  َُ َ َمَغنك َِّلَُ ِكايِللِصَِ َلل ٍ لفِالَُ   لَُ   ِك ََ ََّل لَِ َِّلأَك    َِ َ نةح)ل."َِّل

82:03)

.اماأمرداودمتفرغيناامال لهيهالخدمةأقامامغنيينوعازفين(م.ق885)عزراونحميا - 

ِم ِدلل...للََ ُِِّك َِّل" َ ل...لَاَعَُّلََِِّّ  ِ لَدلَِّدَللَت ح  َ َمَغن  َنلَِّل لَنلل ََ لََ َنلَاَعَُّلََِِّّ  ِ لَدلَِّدَلَِّ (85و38:03نح)ل."َِ  

بمغنيينوعازفينومل يياشعندمااان(م.ق325)دةعلىترتيبداودايهويداعرئيسالكهنةرممميبحالعب - 

.سب سنواتفقط

َ َمَِاِنلأَن ل" ُِّلَََِّا  َِّلل اع  للَش  ِك ا ََ دل لََ  نَيَلَََِّا  َِّل  َ ََ َُلَدلَ لَع إكللفَقَطََالَُ ِل لََِاَّ  َِ  َا للَشاع  لُال ل...للَُ ََ َُالَدلَ لَاَّ  لَُ َِ ََِّجَعا

اَعلِدلَكح ل لِمَّ  إك لَدلََِّدلَعََا لََ  اِتللَاَّ  ََل  َُِّل ََعاَم ِِ ََنَاِ للََ ُِِّكا َِّللَ ا َِ  َ لَُاِدلل لَعاِّ  إك َماللَهاَ لَعََ لََ  اِتللَاَّ  ََ ل إك ََّ َالِتللَاَّ 

َ  َل َُ لَِل لفِالَشََُِّعِ لَك  تَ إع  ِ َِّلَدلَِّدَلَك َ ِغنَلِءلَاَعَُّلأَك  (03-06:32اخ3)ل".ََِّحلَِّل

.أقاممغنيينوعازفين.(م.ق321)يهوشفا  -ك

إ ل..ل.لفَقَلَ للََ ُِِّ  نَل" لََِّكَعاِكِح َِّل..ل.لَِ ََعِكَح لللََّ  إك ََا لَل..ل.لأَ َالَ لَكَغنكا َِّلََِاَّ  َِ َ ِع اَدلنِلل...لََِّد ََالِإلَِّل َ اَ لقِللَِلََّ  لَِّلألَ

إكل (33-09:31اخ3)ل."َََِ لََ  ِتللََّ 

سةةحم ةةاللةةيل عنةةدمامَ(2:05مةةل01:5،3صةةم0)روحالنبةةوةتتةةدف بإرتبةةا وثيةة بالموسةةيقىالنبويةةة -ل

توهةونفسةثموعةمناألنبياءيتنبأونعلىاآلالتنباأنشاولسيقابلمج،صموئيلشاولليكونمل إسرائيل

.سيتنبأمعهم

ََّ  لِكَِّللألَ  ِِ َلءِلأَ  َنلتَل" لَُتَنَِ أَِّنَل..ل.لَصلِدَفلَزك  لََِّهل  لََِّع دع لَِّ َليع لََِّدفٌّ لَرََلإع ََل  (5:01صم0)ل".َِّأََكلَك

 لةبالمةة.ليتحال معثفيالحربضدمةوآب(مل إسرائيل)يهورام لبمنثعندما(مل يهوتا)يهوشفا  -م

.النبىتأايدوتأمينمنإليش 

للل(إليش )أ تَ  ِالَِّلآلَنلفَل" لٍدلَََِّم  لَعََ  يِلََِع   ل َت  ََ َ َع ِدل لَدلَِل َ َع   إكلل(إليش )لَضَََّإلل (05:2مل3)."ََُدللََّ 

دنرىمظاهرق ال مواسمللنهضةلترميمماقدف الماأرادهللاأني .تاريخالكنيسةيواز تاريخشعبإسرائيل -ن

مظهةرمةنمظةاهراةانلهةااةلنهضةةعلةىمةدارالتةاريخ.فةيهةياالجيةلالة منالعبادةعلىترتيةبداودت 

.األغنيةالجديدةوالموسيقىالجديدةهلل

IX- للتمويل املايل ملعانقتنا لإلعالن الذي كان لداود عن العبادة العملى قيالتطب 

.بيتالربشورهمإلىالالوييناانوايأتونبع.ديا نحننهملبيتهللاعندمانهملأنندعمالالويينما -أ
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ل َأ تِاَلَِّل" ِضنَللَََِ للََ ُِِّكا َِّل..ل.لأَن  َِّلأَر  اََِّّنَلََِعش  َُِّلََُعشك ِِ اََّل.لفِاالَجِم اِالَكاَدِنلفََََاتِنَاللَِّلََ ُِِّ ا َنلَهاَلللَ ا ِاا َِّلََُعشك

َِنَل َشلِرلَََِ لََ  ِتلَََِ ََّللألَع  ِعَدللََ ُِِّ  َنلَعش  َ َخِزُنَ ِللََ ُِِّ  َنلََُِّص  َ َمَخلِدِ لَََِ لََ  ِتلل لَََِّنِاال.لللَََِ لل َِ ََّلِِ   ُ لََنِالَِ ألَن 

َ َمَغن  َنل...للالَِِّيلَُأ تَ َنلَََِّفِ َع ِل لََ َنلَِّل   َِ َ َ َخلِدَك َنلَِّل ََنَ َلل َِ  َ ِسلَِّل َ قَد  َ َمَخلِدِ لََِّهنَلَ لآ ِ َ َلل َِّالَل َت اَََّ لََ  اَتلَََِ لل

َِنَل (29-22:01نح)"ل.َََِ

.الآلويينأمرواأنيعشرواممانالواوأتوابيل إلىمستودعبيتهللا -ب

ٍَّل" ََِلَعش  ل ََل  طَ  تَ لأَع  للََنَ لالِِّيلفَإِ كال َد  ََللَِّأَك  اِدَك  َ تَِمالِ للَتِاالَُخ  َِ  َماِ للاِلج  َكِ ل د  ِِ ََّلِِ ِلِك ََّلثل لِعَ َ ل  ُ .لفِالَِ

ََل فََع َنلِكن يَلكَل:لََُِِِّك َِّلتَقَ  لتََّ  ل  َِ ل َِص ِل لَ لِعن ِدِهل  لَُِ لَِلِكِّ  ل  َِ طَ  تَ ِِيلأَع  ََّللَ ََّلِِ ِللََعش   ُ لََنِالَِ لِكِّ  تَل   ِ َِ لَرفِ َع َلتَ لأَ

إكل َلللَتِا:للََّ  ََ لَجِم اِالَعَشا ِر لِكاِّ  إك ُ لال لَرفِ َعا َللَاَّ  لأَ فََعا َنلأَ  اتَل  للتََّ  َِ َِ ََ َِّلفَ َّل لِكَِّللََعش  َِِّنَلَعش  ا َِ تَع طَا َنلل...لالتَأ 

إكل ََللَرفِ َع َللََّ  َميَللََمقَد َسلِكن يَل..ل.لِكن  َُ لَد ِك َِ لِكَِّللَ إك ََِلَرفِ َعِ للََّ  فََع َنل لتََّ  ل  ََ لَجِم ِالَعطَلَُل -30:03عةد)ل".ِكِّ 

39)

.غنيونينالونتدعيممالييكفيهمإلحتياجاتهماليوميةاانالم  -ج

للَ" َِ  َِ لَنلَِّ ََ يَِّ ِلَعزك لََ  ِتلهللا  ِِ َ َمَغنكا َِّل..ل.لَ ُِِّك َِّلفِالأََِّرَشَِ َللَعََ لَعَم لَفلل َُ لََنِالآ ل.لِكِّ  َ َمَِاِنلِكاِّ  لََِِّّا   َلل ألَن 

ل لأَن  ل َت  ََ ل َِل  ََتِ ٍ لفَ َ   ٍلِج لَُ   ِك ََ ََّل َ َمََّ كِم َِّلفَََُِّل  لأَك  (32-33:00نح)ل".َِ

.ديا لمغنيينوحراساألسوارماهللاأمرإسرائيللتدعيما -د

َ ل" ََ َذللفَََِّحلَِل لَُ ََنَِ لَِّلََ ُِِّك َِّلألَن  َِ  َ ََُِّعِ لَِ َ َمَدِنلأَ  ِصَِ َللَش  لل َِ لَاقَ  ََللِكِّ  َمَع للفِ  ََنَِ لَِ َج  َ َ ل ِ ِ َِِّ .لَِّلََ ُِِّك َِّلل

لَِّأَُ ل ََ لفِالأَُ لِ لَزَرَ لََل َِ ََّلِِ   ُ لَِ  ِ ََ لَنل ََ لَِ َِّلأَلَِّ   َِ َ َ َمَغنك َِّلَِّل َِّنلأَ  ِصَِ َلل د  َُ ِكايِللِ ل ََحم  َللَُ ٍ لفِاالَُ   لَُا   ِك ا ََ ََّل نةح)."لك 

88:03-82)

.عندمافقدالمغنيونالتدعيمالماليلهمرجعواإلىعملهمفيالحقول -ه

ااََّل" لَِ َِّل..ل.لَعش  َ َِاا   َ َمَغنكاا َِّلَِّل لَهااَََّإللََ ُِِّ اا َنلَِّل.لفَََُِّلاا َللََ ُِِّكاا َِّلَِّل  ِ ااطَلََاا لتَع  لأَ  ِصااَِ َللََ ُِِّكاا َِّلََاال  ااَتلأَن  َعَِم 

لَِّلِاٍدلَََِ لَاق َِيِل  ِ ََ ل ِِ َ َعَم َ َمَغن  َنلَعلِكََ لل َ تَل.لَِّل َ َ الَ َلَِّ َ َتلل ِل:فََخلََّم  لفِاالََِملَذللتَََِّ لََ  اَتلهللا  ََل  لَِّأَِّ  َ  اتَ ََل  اتَ ؟لفََجَمع 

َِل َِنِ َ َمَخلِزنِل.لل لأََكل ُ ِتلَََِ لل َِّلَِّلَز  َ َخم  ِحلَِّل َ قَم  َِّلل ََ َذللََِعش  لَُ  ِ ََ (03-5:02نح)ل."َِّأَتَ ل

.ديا دعمداودالمغنيينما -و

َ َمَخلِد ِل" َ َمَغن  َنلَرَؤَِّسلآََلِءللََ ُِِّك َِّلفِالل الَِءلَهَللل َُ ََ نَلل،فَ لَكع  َ   ََلرل لَََِّا  َ لل،ََِّهل  َِللألَ  يَل َ َ َعَما َِِللل اخ0)."لَعََا  
22:9)

(0338=333)مغني333آسافوإخوتثاانواضمن -ز

ِدَك للأََكلَ للَت لََ ِتل" َ تَيَلَِ َخ   ِ لَفلََِِّ َُ لآ إك ِدللََّ   َ َك َللَدلِِمل لَِّتََََّ لَهنَلَ لأََكلَ لتَلََ ِتلَع د  ََالِِ ِك ٍ لَِ َ   لَُا   ِك اخ0)"ل.ََ
22:06)

.تمويلماليللآلويينالشعباانيقدم -ح

ل" ِ لِنلأََِّرَشَِ َللأَن  َُ ُِّل لََِش ع  ََ إكل.لَ..لَُع طَ للِاص  َلَِّ َل َِ للََِشََُِّعِ للََّ  (8:20اخ3)".لََ ُِِّك َِّلَِ َتََمع 


