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 قلب اهلل األبوي :معرفة اهلل

I-  باآليسوع أعلن 

قلوبناهىصرخة.ء،وهللالهقلبأبوىويريدأنيشاركحبهمععائلةالبدذمن.بقاءاآلللالكنيسةالروحيدعو -أ

.حصونال،وتحررنامنقلوبناتغيربدلوت وىاألبهللاقلبرسالة.أننرىاآلب

ِِ  َرننِاي فَدَاْد .. .«يَا َسيُِّد أَِرنَا اآلَب َوَكفَانَاا»: قَاَل لَهُ فِيلُبُّسُ  ...نِي لََعَرْفتُْم أَبِي أَْيضا  لَْو ُكْنتُْم قَْد َعَرْفتُُمو" َرأَى اَلَّا

(9-41:7يو).".. اآلبَ 

عملههنهتعلملنرىماقالهيسوعونيي عندماندرساإل.بلعرفنااآلإرساليتهوشخصيتهوتعليميسوعإذافهمنا -ب

.هوأبحنونالممتلئقوة(4وينتك)هلإنرىأننيي اإلأبينمانقر.بنشخصيةاآلع

كالخالقالفائقالذىصورهللايجويهودى،فيسياقبعلناآلجاءلي .القصداألساسىمنخدمتهيسوعأوضح -ج

علهم.قوتههوقداسهتهمنههألنههمأرتهاعواأمها علهىمسهافهبعيهد انهييبعليهمانيبقهواشعروا.(4وينتك)فى

.امامهثدهنيكونلهمأب،يمكنفهممشاعروعواطفاآلبهيسوعان

التركيه األساسهي.أسمفيالكتابالمقهدس033لديهأكثرمنفهوختلفةمنشخصيتهجوانبم علنأسماءهللات  -د

.مشاركتهمعناعمقإرتباطهوواآلبهللاعلىحنانأكديسوع.اآلبعالنهعنهللاإهوهللاعنفيتعليميسوع

ْفتُُهُم اْسَمكَ " فُُهْم  َعرَّ (47:62يو) "...َوَسأَُعرِّ

النقهدرأننحهبهللامهنكه قلوبنها.بلنهاآلاعالنهإعيدالوصيةاألولىلمكانهااألولمنخاللالروحالقدسي  - 

.حبناعلنلنانفسهكمني ني أبسلطاناننحبهعطيناهللاي .حتىنعرفانهيحبنامنك قلبهوقوته

ل   ألَنَّهُ نَْحُن نُِحبُّهُ " (1:49يو4).ُهَو أََحبَّنَا أَوَّ

مهننحهوكبيشهعراآل.طلهقعهنقيمتنهاعالنالم هذاهواإل.بنائهأمقدارمحبةهللاليسوعهومقدارمحبتهلك  -و

مقدارحبه،طريقهولذاالنهيحبكبنفسال.ثابتةب هيمحبةالت دادمحبتهليسوع.مثلمايشعرمننحويسوع

 . قلني يداويلك

(47:60يو) ."أَْحبَْبتَُهْم َكَما أَْحبَْبتَنِي. .. لِيَْعلََم اْلَعالَُم أَنَّكَ "

بكيهفيشهعراآلعهرفحدثثهورةفهىحياتنهاعنهدمانت.بيستمتعبهثقةفىاناآلللبشوقنسانلقالقلباإلخ  -ز

به ههوفهىالحقيقهة.مه نوهوجناالروحهىفهىالسهماءتبناليسفقه بعهدمهايكباآليستمتع.ضعفناتياهنافى

.مالنموناتكإليسفق بعديستمتعبنابينماننمووحبناوي .يستمتعبنااثناءرحلتناالروحية
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.لنههاكههأبنعههرفحوههنهللالههىأنإ"وثبهها مرسههاةاسههتقرار"موههطربةوريههرمسههتقرةبههدونحياتنههاتكههون -ح

.نهللايستمتعبناحتىفىضعفناأخصنحتاجالثقةفىباأل

َِاف" َماَواِت لِيَتَدَدَِّس اْسُمكَ : َصلُّوا أَْنتُْم َهَك ِِ  فِي السَّ (2:9مت)".أَبَانَا الَّ

حيهاة.الخيه والخه ىاإلحسهاسبنفىعالقتهمباهللبسببمشلوليبمثابةيكونواالصادقينكثيرمنالمخلصين -ط

قائمهةالمعركةمهنأجه إيماننها.رة،سنعيشفىقذارةأما هللاإذكنانشعربالقذا.الخ ىتؤدىالىحياةالخطية

 .عثرنحوناعندمانبمشاعراآلحولفهمنالفكرو

.جوهراليحيمهىباآلبدونالحياة.بنهللااآلبواإلمقابلةمعرفةوجوهرالحياةاألبديةهو -ي

ِِهِ " ِِ  اْلَمِسيحَ  َويَُسوعَ  َوْحَدكَ  اْلَحدِيدِيَّ  اإِللَهَ  أَْنتَ  يَْعِرفُوكَ  أَنْ : األَبَِديَّةُ  اْلَحيَاةُ  يَ هِ  َوَه (47:0يو) ".أَْرَسْلتَهُ  الَّ

.حبمؤمنينكاملينفهىالسهماءنهللاي أننؤمنأليسمنالصعب.بنحوناشعوراآلننتبهالىعلينااننرىو -ك

.تيا اناسضعفاءفىهذاالدهرصديقانلهمشاعرحانيةالصعوبههىفىت

(0:4يو4) ."اآلبُ  أَْعطَانَا َمَحبَّة   أَيَّةَ  أُْنظُُروا"

كلمهةتعبيهرعهنشهخصمحبهبمثه "أبها"كلمهة."أبها"مهنخاللنهايصهر .بساعدناأننختبهراآلالروحي  -ل

بنهاءأعلهنمكاننهاكي كونههروحالتبنهىفههوالهروح.وحانيهةولكنههاحميمهةورقيقهةحتهرا إهىكلمهبهها".بابا"

 .وبنا بالتبنى

ِِ  بِِه نَْصُرخُ " تُْم ُروَح التَّبَنِّي الَّ ِْ (8:41رو) ".«!يَا أَبَا اآلبُ »: أََخ

ننثبههتونحتمهه أعطههىلنههاقههدرةي "بأبههااآل"عههالنعههناإل.بالتبنىلنههادخههولووصههوللقلههباآلبههبنههاءأك - 

عهدنااننسهلكالشهفاءبينمهاي نختبرالتحريرو.هموسمنئنوميوننافاشلإبليسإتهاما إاننرفضوالصعوبا 

.فىكمالمصيرنافيهذ الحياة

رربهةهللاههىاننكهونمتأصهلين.نسهتمتعبهاهللنررهبونتهوقونألذةمتعةوعلىيحتوىمحبةهللابحرعمق -ن

.محبةفي(البناء)سينسأومت(ال راعة)

لُونَ  َوأَْنتُمْ " ُساونَ  ُمتَأَصِّ  َواْلُعْلاُو  َواْلُعْما ُ  َوالطُّاولُ  اْلَعاْر ُ  ...َ تُاْدِرُكوا أَنْ  تَْساتَِطيُعوا َحتَّا  اْلَمَحبَّاِة  فِاي َوُمتَأَسِّ

(49-0:47اف) ."اْلفَائِدَةَ اْلَمْعِرفَةِ اْلَمِسيِح  َمَحبَّةَ  َوتَْعِرفُوا

II يفحىت يف ضع خملص وصادق مؤمنك ىب متعاهلل يست  
 .انلنانعمةفىعينيهفىثقةلكىنقفأما هللالثمنادفعيسوع -أ 

ألَنَّاهُ  .....ُهاَوَذا اْلُكا ُّ قَاْد َصااَر َجِديادا  . األَْشيَاُء اْلَعتِيدَةُ قَْد َمَضتْ . إِذا  إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو َخلِيدَةٌ َجِديَدةٌ "

 ِِ  (64-1:47كو6) ".  لَْم يَْعِرْف َخِطيَّة   َخِطيَّة  ألَْجلِنَا  لِنَِصيَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِيهِ َجَعَ  الَّ



WHAT THE SPIRIT IS SAYING TO THE CHURCH (ONETHING 2009) – MIKE BICKLE 
The Knowledge of God: Encountering the Father Heart of God      Page 17 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

يفهرحيبهتهجو.بهالمؤمنينيسهتمتعحبوي هولكن.خطاةحبالهللاي .التمردبينعد النوجالروحيول هللااليخ -ب

.للنووجالوصولقب حقيقيةبتوبةنموعمليةالعندبدأيبتسمعلىحياتنا.بناوقتتوبتنا

االِّ  ..ِأَلَ يَْتُرُك التِّْساَعةَ َوالتِّْساِعيَن  ..لَهُ ِمئَةُ َخُروف   ..ْإِْنَسان    ُ أ  " ََ ألَْجاِ  الضَّ َه ِْ َوإَِذا َوَجاَدهُ يََضاُعهُ َعلَا   ..َويَا

الَّ  ُحوااْفرَ : قَائاِل  لَُهمُ  َويَْدُعو األَْصِدقَاءَ  فَِرحا  َمْنِكبَْيِه  ا يَُكوُن  .َمِعي ألَنِّي َوَجْدُت َخُروفِي الضَّ َِ َماءِ َهَك  فََرٌح فِي السَّ

(7-41:1ول) ."بَِخاِطئ  َواِحد  يَتُوبُ 

صههرخةيهرىال.الروحهيللنوهجبتوبهةصهادقة،قبه اننصه يبتسهمعلهىحياتنهاعنهدمانبهدأفهىعمليهةالنمهو -ج

.معهنسيرفىأرواحنالالصادقة

نصرتناتبدأبالتصميمالصادق.ولكنردودفعلهممختلفة.الوح والمتمرديتعثرفىنالمخلصالصادقكالم -د

.بهذاالتصميموالع  عرفحياتناهللاي .لطاعةهللا

نههأنثهق:أول  .مهنشهقينلنهاثقهةأنيكونيريدالرب.وصادقهللمخلصم حبتكونهللالالثقةاما الىتحتاج - 

.منحبم يفبدالارحبناالوعيفلهعلىانهصادقوحقيقىقدنهي أفىنثق:ثانيا  .احتىفيضعفناحبني 

العههدالقهديمنهاموس.لوحه عهودلتركه لتللخروجمنالوح بينماالخنازيرتصارعوصارعوترك ت فخراال -و

. فىالوحونرالخرافوالخنازيريتعثكالامن:نظيفةوالنيسةعنالحيوانا الحدثيت

ةكبيرةعلىالخطيهةاكثهريقابللدينا.ضعيفبوومعييبقىهللاصادقومخلصلنحبمهماكاننالجهدأقصى -ز

.التىنحنقادرونعليهامنيقدرانيعرفعمقالخطية(47:9أر).منماندرك

،التوبهةولكنههريهرناضهجبعهدبهنالوهالالحهدي اإل.بناءالذينضلوايو توبتهماألالتحننعلىيسوعبيشعر -ح

.فيهاروالتحوليياتهمازالتبحاجهالىالتغيلديهمياال كثيرةفىح

َُ إِلَ  أَبِي َوأَقُوُل لَهُ ....: َوقَالَ  َرَجَع إِلَ  نَْفِسهِ " َعا  لَاَك ...  أَْخطَأْتُ يَا أَبِي : أَقُوُم َوأَْذَه ْْ َولَْسُت ُمْستَِحد ا  بَْعاُد أَْن أُ

:41لو) ".بَّلَهُ َعلَ  ُعنُدِِه َوقَ  َوقَعَ َوَرَكَض وَ  فَتََحنَّنَ َوإِْذ َكاَن لَْم يََزْل بَِعيدا  َرنهُ أَبُوهُ . ...اِْجَعْلنِي َكأََحِد أَْجَراكَ  .اْبنا  

47-63)

لحلهةاعطهىاالبهنالوهالانههأباعلهنههذاباآل.بنائههالهذينضهلوايهو تهوبتهمأبسهتمتاعهللايشعربهالفرحواال -ط

 .خاتمالعائلةيو رجوعهاالولىو

َعا  لَاَك اْبناا   ..يَا أَبِي أَْخطَأُْت : قَاَل لَهُ اِلْبنُ " ْْ  .. اْلُحلَّاةَ األُولَا أَْخِرُجاوا : ..ِ فَدَااَل األَبُ  .َولَْسُت ُمْستَِحد ا  بَْعاُد أَْن أُ

ُموا اْلِعْجَ  اْلُمسَ ... فِي يَِدِه  اتَما  َواْجَعلُوا خَ  َن َواْذبَُحوهُ فَنَأُْكاَ  وَ َوقَدِّ ا َكااَن َميِّتاا  فََعااَك َوَكااَن  نَْفاَرحَ مَّ َِ ألَنَّ اْبنِاي َها

(61-41:64لو) ".فَاْبتََدأُوا يَْفَرُحونَ . َضال   فَُوِجدَ 

.بنباإلكيفاستعاداآلبفقدابنهوأابنفقدميراثهب عنهذاالمث ليسعنص أ -ي

الوهغ علهىنقهو ب.خالصإكمواطنمنالدرجةاألولى،بعدأننتهوببهةجديدةمعهللاايبديمكنانيكونلنا -ك

 .خالصإبعداننتوبب"الحذف"مفتاح
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بِّ أَنَّنَا نَّهُ إ" مهرا)" .َكثِياَرةٌ أََمانَتُاكَ . َجِدياَدةٌ فِاي ُكا ِّ َصابَاح  ِهاَي  .لَ تَاُزولُ ألَنَّ َمَراِحَماهُ  لَاْم نَْفانَ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ

 (60-0:66ارميا

حينئهذ.ينمهانسهيرفهىتوبهةحقيقيهةوصهادقةب(حتهىفهىضهعفنا)قانههيسهتمتعبنهايسربالرأفهيريدنااننثههللا -ل

 عنهمناننيرىبعيداابدالانحو نيرى

ْأفَةِ "  (7:48ميخ)."لَ يَْحفَظُ إِلَ  األَبَِد َغَضبَهُ فَإِنَّهُ يَُسرُّ بِالرَّ




