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 الرب العريس لقاء: تنمية العالقة احلميمة مع الرب

I – (11- 1: 52مت )ل العذارى احلكيمات والعذارى اجلاهالت َمث 

ثم بقمهامااالتملمم لعم  عمما لع ا م (22-52:1مم )األسمم آخم علم سوم ععم 52-52فيمتى -أ

(.24–52:11مم )األسمم آخ  ضمءفيثالثةأمثمل قلوصف(52:13م -52:22م ) مم سة

.آخ األسم اااناإلصحمحمناعمتملم واحدم جهإلعدا القم ةفي

 (.جاء يسوع أسرع مما هو متوقع)مما هو متوقع  تأخر يسوع كان أقل وقتا  : المثل األول .1

 ةالقمم.سصمفوم عم مم القمم ةفميملك تمه(21–52:22مم )مثلالمقدالحكم والمقدال  ئ 

.الغم الصملحم أخطأواو عالمعل

(. يسوع أبطأ في المجئ عن المتوقع)تأُخر يسوع كان أطول من المتوقع : المثل الثاني .5

 الم و تنعممةالرم كةمم كمدعلمىسؤ(11-52:1مم )مثلالممااى الحكمعممووالهمماالوفمي

ب ابط سقةخمبئةععل اإستهمالاس .القدسووح ونعيعال تنمالحعمعةم سو عكمل بالم سس

(.المال ةالحعمعةم سو ع اوب و خمبئةأاعل)كثم ا 

. تاُخر يسوع أصعب من المتوقع: المثل الثالث .1

 س كزعلىأنوك نأمنمءفيالعهعمةالعحمد ة(13–52:12م )مثلال كملالعملياألمم في

الماس اخطمأوافميإسمتهمبته .همصمغم ةوصممقةلنمفيالخدمةوبمألخصفياألو موالتيتقدواو

.وأاعل ا معةالعهعةالع جهةله فيالخدمةجدا لل بععل ا لمال 

الكنمومةسمتختطففمي.مدالكنموةلتوم فيوص ةعظمعمةو م الضممقةكمنسو عس (52–52م )في -ب

سنرت كم سو عإلبمال امااالضممقةعلمىل تتغمبالكنموةأثنمءالضمقةولكننم.وهمسةالضمقةالمظمعة

.ضدالعومحم خاللالصالةكعمأبلهم سى ضمءهللاضدف ع ن

تتْوَء ُ " َِ ُِ تَُّْلِتتُو الْقتتْمُ  َواْلطََمتتُر ََ يُْعِطتتي  ِْ تِْلتتَا األَيْتتا تتل ِِ  َِ ِي َعَِّتتلِو ... َولِْلَوْقتتِ  بَْعتت فَلُْرِستتُل َمئَكَِتتَتتُِ بٍُِتتو

ِِ الْصْوِت فَلَْجمَ  ِِيت تَا ْْ بَتِع الَريَتاِم ِمتْن أَْقَصتاِء الْستَماَواِت أِلَتَ أَْقَصتاكَِ ا (االختطمم ) ُعتوَن ُم ِْ مم ) ".ِمتَن األَ

52:52-11)

و ا مبأوبعمنمىآخم أنونعميإتصمملاألسمم ام أنوومه وآلخ ترهم سو عاألسمسيللكنموةلإلعدا  -ج

،1:1،ىؤ51:14،لم 13–11:11،مم 21،52:11-52:25مم ) ل بنمبممل و القمدس
14:12)

بُُّتوْ " َِ 25:52م  ".اِْسَ ُروا أِذا  ألَنُْتْو ََ تَْعلَُموَن فِي أَيِْة َساَعةي يَأْتِي 

َُ َوََ الْساَعةَ الْتِي يَأْتِي فِلَ ا اْبُن ا" (11:52م ) ".إِلْنَسانِ فَاْسَ ُروا أِذا  ألَنُْتْو ََ تَْعِرفُوَن اْللَْو

المم و القممدسسؤكممدفمميآخمم االسممم ثالثممةج اوممبممم فخصمممةسومم عوخدمتممهفمميك وممهالممم سسوالعلمم  - 
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إفتمم هلنممفيك وهالم سسو  ىغقتهو.(22،مز41–41،أش12،ىؤ52–52م )والقمضي

سلقمي.كملمممسعنم أوسمم  محقتنمملمهوفيك وهالعل و    تهوفيك وهالقمضيو  غم تهأنسزسمل

(.52–52م )سو عالض ءعلىااااله اوبم خدمتهفي

سق  ونوسطمع نفمقهوصنفه إلى م ةس تكل سو عع القم ةالا(21-52:22م )فيالعثلاالول -ا

مم )ملتحدسمدععممستملمهبملحكعمةوفيالعثلم التملمم تكل سو عب.أمنمءوحكعمءبملعقمىوةبملقم ةاألى سمء

(13–52:12)واألمموة(11–52:1

II- تعريف القيادة احلكيم: آخر األيامالقيادة بطريقة امللكوت يف 

ُ ْن َوَختتَرْجَن لِلِطَتتاِء اْلَعتتِري ِ " ََ َ أََختتْ َن َمَصتتابِل َِ ْمتت م ِمتتْنُ ْن َوَكتتاَن خَ . ِحلنَئِتت ي يُْقتتٍُِِ َملَُتتتوُت الْستتَماَواِت َعْقتتَر َعتتَ ا

(5-1:52م ) ".َحِتلَماتي َوَخْم م َجاِهئَتي 

(2:11ك 5)كلالعؤمنم كملمااى أمم هللابوقبب سو ع:الع اَِ -أ

اَء َعفِلفَة  لِْلَمِسلحِ " َِ َُ َعْ  َِ ، ألُقَ ِي ٍْتُُتْو لَِرُجلي َواِح (5:11ك 5)." ألَنَي َخطَ

1،ىؤ14–2:12م )خ س اااسعثلخدمةتأتيبن ىهللالآلكلم المااى لهممصقم و:المصٍام -ب
(2:12،س 45:1،أش2:5،زك53،5:2:

اؤالءا خدا ال بالاس تال  ام سوم ع.كلاااالخد لهمإعالنع سو عكمل بالم سس:العري  -ج

.كمل بالم سس

وُم َواْلَعُروُس يَطُوََنِ " (11:55ىؤ) ."«تََعالَ »: َوالرُّ

اااا ال   حمنعمسرقهملكم و52ىالفك ةال ئمومةالعؤكدةفيمتايترم إلىوهمسةالزممنو:حلنئ  - 

.الوع اوعر عااى خ ج للقمءالم سس

III-إشتعال مصابيح اخلدمة اخلاصة هبنإكتسنب زيت أثناء : اخلمس عذارى احلكيمات 
ُ ْن َولَتتْو يَأُْختتْ َن َمَعُ تتْن َاْيتتتا  َوأَْمتتا . تي َوَخْمتت م َجتتاِهئَتي َوَكتتاَن َخْمتت م ِمتتْنُ ْن َحِتلَمتتا" ََ أَْمتتا اْلَجتتاِهئَُت فَأََختتْ َن َمَصتتابِل

ِ نْ  َِ ِتلَماُت فَأََخْ َن َاْيتا  فِي آنِلَتِِ ْن َمَع َمَصابِل ََ (2-5:52م ) ".اْل

ممتنمالرخصمةفميالخفممءمم الم بونعيحالزس ستكل ع حض ىال و القدسوإىتقمب ل بنمبهووح  -أ

زسم .كدواءلرفمءالع ضمى إستخد ك    للعصمبمحكغااءوالزس.(5:53،51س 1:51،1ك 5)

الزسم سزسمد.الزسم سلمم  ل بنمموسممننممأنورمم برم  هللالمنمم. القدسسلعس ل بنمبط  مختلفمةال و

الزسم سقم ووسمدع .الزسم سنمم إ ىاكنممبممإلعالنعم جعمملهللا.نممإفتمم هلوتال ىم عندممإفثمم نمله

.الزس سمطمنمغم ةللق تممننمفيمقمومتنمللخطمة.كأبنمءأمم اآلبوع وساإلب ا ستنم

بعمنمىآخم سمم اوىاءالخدممةكمأول سته .ولكم لم تأخمانزسم (خمدمته )الهماالوأخمانمصممبمحه  -ب

.ث م أنسك نله زس فيعال ته بمو عاألولىأك

بعمنىآخ سم اأنسك نله زس كأول سته األولمى.الخد الحكمعةأخاوازس فيأومته م مصمبمحه  -ج
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(2:12زك)الرماداناعمإبنمالزس . قلبحثه ع إتومعخدمته واإلعالنعنهم

IV- الصرخة الثالثية األبعاد: آخر األيامخدمة إعداد الطريق يف 

َِ ُصتَرا م . َوفِلَما أَْبطَأَ اْلَعِريُ  نََعْسَن َجِملُعُ ْن َونِْمتنَ " ِِ : فَفِتي نِْصتِ  اللْْلتِل َصتا ُهتَوَذا اْلَعتِريُ  ُمْطٍِتلم فَتاْخُرْجَن لِلِطَاكِت

ُ نْ  ََ َن َمَصابِل َْ َ َوأَْصلَ َِ (1-2:52م ) ".فَطَاَمْ  َجِملُع أُولَئَِا اْلَعَ ا

واممااسلخمصىسممملةممممدو.أبممم 1فميمنتصممفلمملالتمممىسخسمصمم لمممدوالط سممهب سمملةل ممم لهممم -أ

.الط سهالثالثمةاألبمم 

فيآخ االسم سممق  هللابمالبال م جممومتتملممةمم .رم إلىوص تهوأحكممهالعملنةمهئسو عس :أوَ   -ب

.علىالوحمبستوتع فيالزسم ةحتىمهمئهثمومةوالنهضة

.سأتيسو عكاللهنمالم سسب غقتهالمعمقةفيالمال ةالحعمعةممنم:ثانلا   -ج

مبلتهم خاللالمقم ة،الصالةسهبعلمنمأنوخ جللقمؤاوأنوق  بملعهه  الالز لنهيءوف سنملعق:ثالثا   - 

.الص  والطمعةللكلعةو

.سهبعلمنمأنوكتوبزس فيوسطالحممةالم ممة -ا

ُ نْ ...  نََعْسَن َجِملُعُ ْن َونِْمنَ " ََ َن َمَصابِل َْ َ َوأَْصلَ َِ (1-2:52م ) ".فَطَاَمْ  َجِملُع أُولَئَِا اْلَعَ ا

النم  سعثملاإلورمغملبمأم ىالحمممة.أوسم ءفمياماالعثملالنم  لممسفم ا .أبفأنمصممبمحه كله وع و -و

.الطقمممةواألم ىةالم مممةفيوسطظ و ال وتمنفنح وق وعال تنمالحعمعةم سو ع.الم ممة

(2:51،م 52:2م )الحكم وغم الحكم كالاعموممم -ز

V-أكد يسوع على اإلحتياج الشديد ان نكتسب زيت يف آخر األيام 

الخد الهمالةأ ىك اخطأا بالاعمله للزس  -أ

ِتلَماتِ " ََ نَا تَْنطَفِتئُ  أَْعِطلنَنَا: فَطَالَِ  اْلَجاِهئَُت لِْل ََ ِتلَمتاتُ . ِمْن َاْيتُِتْن فَإِْن َمَصتابِل ََ لََعلْتُِ ََ يَْتفِتي : فَأََجابَتِ  اْل

ٍَْن أِلََ اْلٍَاَعِة َواْبتَْعَن لَُتنْ  (2-3:52م ) ".لَنَا َولَُتْن بَِل اْذَه

يالسعكم أنسنقملته وأ ىكم انتممىسخه ال وحميمم هللاوإسمتمدا ا ال وحمسالحكمعموفهع محدو  -ب

.لآلخ س 

فيف ائنم.سو عسرهمنمأنورت وزس وأنونهع فيالط  التيعمنهما لننعيعال ةحعمعةم هللا -ج

وكتوقهبالستحقم ولك ووتثع حممتنمبط سقةثعمنةلنهئأوفونملننملهللزس وح ال

ِِ لَِتْي تَْستَْغنِيَ أُِشلُر َعلَْلَا أَْن تَْقتَِرَي ِمنَي َذَهٍا  ُمَصف   " (13:1ىؤ) ."َ بِالنْا

امااسهميء ل بنممأممم هللالنأخما.الط سقةالث سةلمك نلنمزس ايأنوغاوأوفونمبالستع اىعلىكلعةهللا - 

.منهمهموم 
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َمْي يَُسوَع َوَكانَ ْ " َِ َِ قَ َعَ َمْريََو الْتِي َجلََسْ  ِعْن ِْ (12:13ل ) ".تَْسَمُع َكئََمُِ  َوَكانَْ  لَِ ِ ِ  أُْخ م تُ

VI-اإلستعداد للموجة اآلتية من الروح القدس 

ٍْتَْعَن َجاَء اْلَعِري ُ " َْ  (م اس م النهضهالعتتملمه) َوفِلَما ُهْن َذاِهٍَاتم لِلَ لِت ِْ ِْاُت َدَخْلَن َمَعتُِ أِلَتَ اْلُعتْرِس َوأُ َواْلُمْستَِع

َ أَْيضا  قَاكِئَتي . (خدمهك نومف فىالالف صهأل)اْلٍَاُب  َِ ُِ اْفتتَْح لَنَتا: أَِخلرا  َجاَءْت بَطِلْةُ اْلَعَ ا ُِ يَتا َستلَ : فَأََجتابَ . يَا َسلَ

ْْ أَقُوُل لَُتنْ  ََ (15-13:52م ) ".أِنَي َما أَْعِرفُُتنْ : اْل

كممنلمهعال مةحعمعمةسو عل سمم فه أوستمم  علممه كعم .أنوخو خالصنماااالعقط لمستحاس ا  -أ

تصفوقصالصدا ةوالمال ةالحعمعةولمسفقداوه للخالصكعم ملسو ع"أومالأع فك ."ممهكم سس

أوأفمم اى(53:22ممم )سومم علمم سرمم إلمممه إوهمم أى سمممء.(1:51ممم ")إومميلمم أعمم فك  ممط" ممقال 

(.52:21م )أومالعم (52:4م )سلم متكم

لمملي1تك نمثملمم ) اوالمه  سةالقدسعةلتل األسم كمو اسحتفل نبملزفم علىمداىبض لممليللممبققم  -ب

األكث   ابةللم وسم سدع ناللملةاألولمىوبملتمملياللمممليالتملممةوكعممأنالزفمم المهم  و(لممئلةث سة

ختلمفكمال هللاسطلمهأمم اجمختلفمةمم أسمم مم إلقممءالضم ءكمللملمةعلمىأمم م1كمنسعتدعلىمداى

ثم تمأتيثممويالبعهئسو ع عتهمةفيآخ األسم والتيتقلغإليكعملالنهضال و القدستنع وتقنيممم 

(2-12:1ىؤ)بمرمءع سالخ و الخمتعةالعهمقة

كمو اموتمدس  خلم امممهبعمنىآخ م .ا م  خل المحتفل ا"للم سسبك وه أ  بمء"العوتمدونفقط -ج

أوإعطنمممكممنللخدممة"إفمتحلنمم"اآلخ ونومم وا.ألخم ةأوكمو افيمكمنومف للخدمةفيوهضةاألسم ا

.النمفمةفيوهضةآخ األسم 

إفمتحلنممبممبالف صمةلنكم نوممفمم للخدممةكعممفملم للممااى ".سمىبإفتحلنمم"اى الهماالو ل الما - 

.كثم ونسمفقدونالف صالعوتققلمةلمك و اموتخدمم بكلبم ته .الحكمعمو

وصمةسو عايأنوتنقهوووه وأنوفتح ل بنملننعيعال ةحعمعةممهكملم سس -ا

َُ َوََ الْساَعةَ الْتِي يَأْتِي فِلَ ا اْبُن اإِلْنَسانِ " (11:52م ) ".فَاْسَ ُروا أِذا  ألَنُْتْو ََ تَْعِرفُوَن اْللَْو


