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 داود يتفرس فى مجال الرب

I-  رائىال"داود" 
َس فِي َهْيَكلِهِ " بِّ َوأَتَفَرَّ (4:  72مز )." لَِكْي أَْنظَُر إِلَى َجَماِل الرَّ

 .الربيرى جمال ل روح الحكمة واإلعالنداود فى بداية حياته أعطى الرب ل -أ 

أن يعيش فى عالقة حقيقية مع الرب، يبدأ هذه العالقة معع إلعه ريعر من عخر ي تمعم تمامعا   إنسان أى عندما يقرر -ب 

. فى الكشعم ععن حقيقتعه الطبيعة نطاق يست دم فاهلل يتكمم بصخر وطرق عديدة، وعادة ما. عن األصنام الصماء

يعة روحكائنعا  ونحعن أياعا  . فاهلل دائما  يتكمم، ولكن هللا روح ويجب أن يتعامل مع أرواحنا بطرق يمكننا فهمهعا

. ونحن لنا أياا  أجسعاد تتعامعل معع نطعاق ممعأل هللا األر عى. مقنا عمى صخرة هللا ومثالهنحن خ   فى األساس، لذا

 ".خارقة لمطبيعة ولكن بصخرة عادية"طرق أرواحنا ب  معنا ب ن يمم ومن ثم يتكمم هللا

مععا فععى اليععخم األول لم ميقععة هععخ  -1  يعطععى قععدرةالععذى " نععخر اإلعععالن"معن الممكععن أن يكععخن النععخر الععذى خ 

 .هللا وين ر الى جمال صفاته ويت مل فىنسان أن يرى لإل

لذلأل ف ن هللا يعمن . لمطرفينيجب أن ي ست دم ن ام مناسب اله النخر الغير محدود مع البشر كى يتعامل  -7

 .، ونحن نتفاعل مع نف  الروح عن طريا الصالة"روح اإلعالن"عن ذاته عن طريا 

   .وتشير إلى هللا عن كل األشياء المخجخدة فى نطاق الطبيعة تتكمم -3

- :مدربين م تمفين 3 ولقد تدرب داود عن طريا. عمم نبخىاود م  كان د -ج 

 .11مزمخر "( الشريعة"  -الكممة بداخمه مما ساعد عمى نمخ حب )التخراة  درس داود -1

 ( 13 – 17،  2-1:  11،  71:12،  14:13صم 1)تدرب داود من صمخئيل  -7

 (.13:  11صم 1)داود فى قمب روح اإلعالن  -3

 قدرة داود أن يرى أشياء عن هللا  . 

 هللا قدرة داود أن يرى كيم يراه. 

II-  والتغري النظر"قانون" 
وَرِة َعْينِ " بِّ بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما فِي ِمْرآٍة، نَتََغيَُّر إِلَى تِْلَك الصُّ ََها، ِمْن َمْجٍد إِلَى َمْجٍٍد، َونَْحُن َجِميعاً نَاِظِريَن َمْجَد الرَّ

وحِ  بِّ الرُّ  (11:  3كخ 7) ."َكَما ِمَن الرَّ
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فقعد قعرأ . اإلععالن النبعخىفقعد عمعل داود بعروح . هتكخنسعما تن ر إليه هخ ما  كل هخ أن" الن ر والتغير"قانخن  -أ 

.الطبيعة ، وجاز ب برا  الحياة الم تمفة مما أنتج هذه العالقة بينه وبين هللا وت ملداود التخراة ، 

.أو يعطى ، يمديت مل، يتنب  ،تعنى يرى، يالحظ –( تشازا بالعبرية" )الن ر" -ب 

 باإلختبار او الذكاء النشخة منحالة  :الرائى يرى

 .روح اإلعالنلقد عمل الرسل بنف   -ج 

 بطرس -1

ِ اْلَحيِّ »: فَأََجاَب ِسْمَعاُن بُْطُرسُ .«َوأَْنتُْم َمْن تَقُولُوَن إِنِّي أَنَا؟»: قَاَل لََُهمْ " فَقَاَل لَهُ .«أَْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

َماَواتِ طُوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا »: يَُسوعُ  :  11مع  )" .إِنَّ لَْحماً َوَدماً لَْم يُْعلِْن لََك لَِكنَّ أَبِي الَِّذي فِي السَّ
12-12) 

 بولس -7

بِّ بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما فِي ِمْرآٍة، " ٍوَرِة َعْينََِهٍا، ِمٍْن َمْجٍٍد َونَْحُن َجِميعاً نَاِظِريَن َمْجَد الرَّ نَتََغيَُّر إِلَى تِْلٍَك الصُّ

وحِ  بِّ الرُّ  (11:  3كخ 7) ."إِلَى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ

وُن ُمْسٍتَنِيَرةً ُعيٍَُكْي يُْعِطٍيَُكْم إِلٍَهُ َربِّنٍَا يَُسٍوَع اْلَمِسٍيِح، أَبٍُو اْلَمْجٍِد، ُروَح اْلِحْكَمٍِع َواِ ْعٍمَِن فٍِي َمْعِرفَتٍِِه،"

يِسينَ  أَْذَهانُِكْم، لِتَْعلَُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوتِِه، َوَما ُهَو ِغنَى َمْجدِ   (11-12:  1أف ) ."ِميَراثِِه فِي اْلقِدِّ

 يوحنا -3

ٍاَهْدنَاهُ، " ََ ِذي  َولََمَسٍْتهُ أَْيٍِدينَا، ِمٍْن ِجََهٍِع َكلَِمٍِع اَلَِّذي َكاَن ِمَن اْلبَْدِء، الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي َرأَْينَاهُ بُِعيُونِنَا، الٍَّ

ِع الَّتٍِي َكانٍَْت ِعْنٍَد اآ.اْلَحيَاةِ   .ِب َوأُْظَِهٍَرْت لَنٍَافَإِنَّ اْلَحيَاةَُ ْظَِهَرْت، َوقَْد َرأَْينَا َونَْشََهُد َونُْخبٍُِرُكْم بِاْلَحيٍَاِة ابَبَِديٍَّ

ِرَكعٌ َمَعنَاالَِّذي َرأَْينَاهُ َوَسِمْعنَاهُ نُْخبُِرُكْم  ََ ٍِرَكتُنَا نَْحٍُن فََِهٍَي َمٍَب اآِب َوَمٍَب . بِِه، لَِكْي يَُكوَن لَُكْم أَْيضاً  ََ ٍا  َوأَمَّ

 (3-1:1يخ 1)" .اْبنِِه يَُسوَع اْلَمِسيحِ 

ْوَت الَِّذي تََكلََّم َمِعي" ا اْلتَفَتُّ َرأَْيُت َسْبَب َمنَايَِر ِمنْ . فَاْلتَفَتُّ بَْنظَُر الصَّ ٍٍ، َولَمَّ ٍْبِب اْلَمنٍَايِِر َذَهٍ َوفٍِي َوَسٍِ  السَّ

 ٍٍ ْجلَْيِن، َوُمتََمْنِطقاً ِعْنَد ثَْديَْيِه بِِمْنطَقٍَع ِمٍْن َذَهٍ ْبهُ اْبِن إِْنَساٍن، ُمتََسْربِمً بِثَْوٍب إِلَى الرِّ َِ. ٍُْعُره ََ ٍا َرْأُسٍهُ َو َوأَمَّ

وِف ابَْبيَِض َكالثَّْلِج، َوعَ  ٍِ نَارٍ فَأَْبيََضاِن َكالصُّ ، َكأَنََُّهَمٍا َمْحِميَّتٍَاِن فٍِي .ْينَاهُ َكلََِهي ْبهُ النَُّحٍاِس النَّقٍِيِّ َِ َوِرْجمَهُ 

ْيِن يَْخٍُرُم ِمٍْن .َوَصْوتُهُ َكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرةٍ . أَتُونٍ  ٍٍ ُذو َحٍدَّ ، َوَسْيٌف َمٍا ٍَ َوَمَعهُ فِي يَِدِه اْليُْمنَى َسْبَععُ َكَواِك

تََِهافَِمِه، َوَوْجَهُ  ٍت، فََوَ ٍَب يٍََدهُ اْليُْمنٍَى  .هُ َكالشَّْمِس َوِهَي تُِضيُء فِي قُوَّ ا َرأَْيتُهُ َسٍقَْطُت ِعْنٍَد ِرْجلَْيٍِه َكَميٍِّ فَلَمَّ

ُل َواآِخرُ : "َعلَيَّ قَائِمً لِي (12-17: 1رؤ ) ."الَ تََخْف، أَنَا ُهَو ابَوَّ

 أنبياء العَهد القديم -4

 مخسى

 براهيمإ

 صمخئيل
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 حزقيال

 إشعياء 

كعم يكعخن فداخمأل ، بعفعندما تن ر إلى خطايعا  وال ممعة . القانخن  تطبيا هذاكثيرون يعانخن من الت ثير السمبى ل -د 

 .وح داخميةأو جر/وعادة مايكخن هذا التركيز السمبى نتيجة مباشرة لمهخية المفقخدة و. بالنسبة لأل هذا ال الم

هعذه بالن عر  تخجيعه دفقع  عنع. نمأل أرواحنا بالطريقة التعى يرانعا بهعا هللاعمينا أن نحارب هذه الن رة السمبية ب ن  -ه 

 .خرينلألهلل و  فى الن ر الصحيح سيساعدستتغير قمخبنا التغير المطمخب الذى الطريقة 

III-  هبا اهلل يراناالطريقة الىت 
.ين ر كما ين ر اإلنسان حسب الم هر والكرامة أمام الناسهللا ال -أ 

فَاْنظُروا َدْعَوتَُكْم أَيََُّها اِ ْخَوةُ أَْن لٍَْيَس َكثِيٍُروَن ! َوَ ْعَف َّللاِ أَْقَوى ِمَن النَّاسِ ! َجََهالَعَ َّللاِ أَْحَكُم ِمَن النَّاسِ بَنَّ "

ٍَ اْلَجَسدِ  ٍَرفَاءُ . لَْيَس َكثِيُروَن أَْقِويَاءُ . ُحَكَماُء َحَس َُ ِِ اْختٍَاَر َّللاُ ُجَهٍَّ.لٍَْيَس َكثِيٍُروَن  اَل اْلَعٍالَِم لِيُْخٍِيَي اْلُحَكَمٍاَء بٍَ

َِ اْلَمْوُجٍودَ  َواْختَاَر َّللاُ ُ َعفَاَء اْلَعالَِم لِيُْخِيَي ابَْقِويَاءَ   َواْختَاَر َّللاُ أَْدنِيَاَء اْلَعالَِم َواْلُمْيَدَرى َوَغْيَر اْلَمْوُجوِد لِيُْبِطٍ
ُِّ ِذي َجَسٍد أََماَمهُ  اً َوقََداَسٍعً َوفٍَِداءً  .لَِكْي الَ يَْفتَِخَر ُك  .َوِمْنهُ أَْنتُْم بِاْلَمِسيِح يَُسوَع الَِّذي َصاَر لَنَا ِحْكَمعً ِمَن َّللاِ َوبٍِرا

بِّ : َحتَّى َكَما ُهَو َمْكتُوبٌ  (31-72:  1كخ  1) ."َمِن اْفتََخَر فَْليَْفتَِخْر بِالرَّ

ٍْيٍء " ََ  ِِّ ِْ بِبََسٍاطَِع أَيََُّها اْلَعبِيُد، اِطيُعٍوا فٍِي ُكٍ اَس، بٍَ ٍَ اْلَجَسٍِد، الَ بِِخْدَمٍِع اْلَعٍْيِن َكَمٍْن يُْرِ ٍي النٍَّ َسٍاَدتَُكْم َحَسٍ

بَّ  ٍٍائِفِيَن الٍٍرَّ ٍِ، َخ ٍٍ ٍٍاِس،.اْلقَْل ٍٍْيَس لِلنَّ بِّ لَ ٍٍرَّ ٍٍا لِل ٍِ، َكَم ٍٍ ٍٍَن اْلقَْل ٍٍاْعَملُوا ِم ٍٍتُْم فَ ٍٍا فََعْل ُِّ َم ٍٍ بِّ  َوُك ٍٍَن الٍٍرَّ ٍٍْم ِم ٍٍالِِميَن انَُّك َع

بَّ اْلَمِسيحَ َستَأْخُ   (74-77: 3كخ ) ."ُذوَن َجَياَء اْلِميَراِث، بَنَُّكْم تَْخِدُموَن الرَّ

ٍٍيِح تَْحُصٍٍُرنَا" ٍٍعَ اْلَمِس ٍٍَذا. بَنَّ َمَحبَّ ٍُ َه ٍٍ ٍٍُن نَْحِس ٍٍبِ : إِْذ نَْح ِِ اْلَجِمي ٍٍ ٍٍاَت بَْج ٍٍْد َم ٌٍٍد قَ ٍٍاَن َواِح ٍٍهُ إِْن َك ٍٍاْلَجِميُب إِذاً . أَنَّ فَ

ِْ لِلَِّذي َماَت بَْجلَِِهْم َوقٍَا َ َوُهَو َماَت بَ .َماتُوا ِِ اْلَجِميِب َكْي يَِعيَ  ابَْحيَاُء فِيَما بَْعُد الَ بَْنفُِسَِهْم، بَ إِذاً نَْحٍُن ِمٍَن . ْج

ٍَ اْلَجَسدِ  ٍَ اْلَجَسِد، لَِكِن اآَن الَ نَ . اآَن الَ نَْعِرُف أََحداً َحَس  2: كعخ (7".ْعِرفُهُ بَْعٍدُ َوإِْن ُكنَّا قَْد َعَرْفنَا اْلَمِسيَح َحَس
 :14-11) 

فى عين الرب وكجزء حيخى فعى عالية شياء ذا  قيمة نها أك  قميمةاألشياء ذا  المكانة النقدر  لنا التمييز أنهل  -ب 

 ؟الرفيعة المكانة ذا  حياتنا وأن لها ت ثير ع يم فى حياتنا فى المستقبل، أم أننا فق  نقدر األشياءلإرادة هللا 

ِِ َذلَِك نَْحُن أْيضاً، ُمْنُذ يَْوَ  َسِمْعنَا، لَْم نََيْل ُمَصلِّيَن َوطَالِبِيَن بَْجلُِكْم اْن تَْمتَلِئُوا ِمْن مَ ِمْن " ْعِرفٍَِع َمِشٍيئَتِِه، فٍِي أْج

ِِّ ِحْكَمٍع َوفََْهٍم ُروِحي   ِِّ ِر ًى، ُمْثِمِريَن فِي  ُك ، فِي ُك بِّ ٍِ َصالٍِح، َونَاِميَن فِي َمْعِرفَِع لِتَْسلُُكوا َكَما يَِحقُّ لِلرَّ ِِّ َعَم ُك

(11-1: 1كخ) ."َّللاِ 

بُّ "يروا ان  –حسب قمب الرب  –أناس كداود  -ج  فى هذه اآلية، بينما يرى ساسى األمهم والمحخر هخ ال" أََمَره  الرَّ

 .هى النقطة المحخرية المهمة" يَتََرأََّس َعمَى َشْعبِهِ " أن الدعخةاناس آخرون أن 

ْعبِهِ " ََ بُّ أَْن يَتََرأََّس َعلَى   (14:  13صم 1) "َوأََمَرهُ الرَّ

. ناتأداء مهامنعثر فيهم فى عمينا أن نقاوم تجربتين شائعتين فى أوقا  التغيرا  األساسية فى حياتنا نحن كداود،  -د 

يجب أن نرفض أن نسعى إلى المكانة التى تعطى كرامة أفال أمام الناس بغض الن ر عما إن كانع  فعى  :أوالً 
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أن نفعمعه، حتعى إذا كانع  خعارج إرادة  منعاَّ  يريده الناس ط ب ن نفعل ماخاليجب أن نستسمم لماغ :ثانياً . هللا إرادة

 (7-1:  2م ص7،  11-1:  4، م   12:  1يخ ) .هللا فى هذا المخسم فى حياتنا

ا يَُسوُع فَإِْذ َعلَِم أَنََُّهْم ُمْيِمُعوَن أَْن يَأْتُوا َويَْختَِطفُوهُ لِيَْجَعلُوهُ َملِكاً اْنَصَرَف أَْيضاً إِ " ِِ َوْحَدهُ َوأَمَّ : 1يخ ) ".لَى اْلَجبَ
12) 

IV- تفاعل داود مع مجال الرب 
 ( :2-2:  31مز)خصائص م تمفة لش صية هللا   2هنا   - أ

َماَواِت َرْحَمتُكَ يَا  عٌ َعِظيَمعٌ . أََمانَتَُك إِلَى اْلَغَما ِ . َربُّ فِي السَّ ُِ ِجبَاِل َّللاِ َوأَْحَكاُمَك لُجَّ النَّاَس َواْلبَََهائَِم تَُخلُِّص . َعْدلَُك ِمْث

ِِّ َجنَاَحْيَك يَْحتَمُ . يَا َربُّ   ".ونَ َما أَْكَرَ  َرْحَمتََك يَا َّللاُ فَبَنُو اْلبََشِر فِي ِظ

 الرحمة

 األمانة

 البر

 العدل

 العطم والحنان

V- (114، مز  71، مز  1-1:  11مز )اخلليقة  أسفار  
ِِ يََدْيهِ " ُث بَِمْجِد َّللاِ َواْلفَلَُك يُْخبُِر بَِعَم َماَواُت تُحدِّ ٍِ يُْبٍِدي ِعْلمٍاً .اَلسَّ ٌِ إِلَى لَْيٍ قٍَْوَل الَ .يَْوٌ  إِلَى يَْوٍ  يُِذيُب َكمَماً َولَْي

ٍِ َخَرَم َمْنِطقَُُهْم َوإِلَى أَْقَصى اْلَمْسُكونَِع َكلَِماتَُُهمْ .الَ يُْسَمُب َصْوتَُُهمْ . َوالَ َكمَ َ  ِِّ ابَْر ٍْمِس َمْسٍَكناً . فِي ُك َِ لِلشَّ َجَعٍ

ُِ اْلَعٍُروِس اْلَخٍاِرِم ِمٍْن َحَجلَتٍِهِ  فِيََها ٍ. َوِهَي ِمْث اِر لِلسِّ َِ اْلَجبٍَّ ٍَماَواِت  .بَاِق فٍِي الطَِّريٍقِ يَْبٍتََِهُج ِمْثٍ ِمٍْن أَْقَصٍى السَّ

َها ْيَء يَْختَفِي ِمْن َحرِّ ََ  (1-1: 11مز ) ".ُخُروُجََها َوَمَداُرَها إِلَى أَقَاِصيََها َوالَ 

.أثناء رعايتة لمغنمعن جمال الرب كتب  3درس داود  . أ

.السماوا  تعطى استنارة لقمب المؤمن عن جمال الرب . ب

 (العدد الثانى) .مستمر لفهم جديد و جمال يتجدد يخم بعد يخمهنا  فيض . ج

 (العدد الثالث. )حب المستنيررير مهم لقمب الم  يصبح الكالم . د

 (العدد الرابع وال ام ) .عن طريا الشم  كجبارو حٍكعريس مُ رأى داود أن هللا . هـ

 .يدورون فى مدارهم ،الخعاظ المتجخلين األوليين الشم  والنجخم هم. و

VI- 3  71أجزاء ملزمور  
 ( 7-1أعداد . ) دعخة لمعبادة -أ 
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 ( 1-3أعداد ) .الرعدداود يتكمم عن جمال الرب فى وصم  -ب 

 (11 -11أعداد . ) مان البركة -ج 

VII- دعوة للعبادة 
اً " بِّ َمْجداً َوِعيا ُموا لِلرَّ بِّ يَا أَْبنَاَء َّللاِ قَدِّ ُموا لِلرَّ ُموا . قَدِّ بِّ َمْجَد اْسِمهِ قَدِّ ِِينٍٍَع ُمقَدََّسٍعٍ . لِلرَّ بِّ فٍِي  معز )."اْسُجُدوا لِلرَّ

71  :1) 

: قداسة هللا -أ 

... لي  مثمه ، منفصل عن ": قدوس" .1

ال تعنى فق  منفصعل ععن ال طيعة واألشعياء ال اطوعة، ولكنعه أياعا  منفصعل ععن كعل ال ميقعة : "قدوس" .7

(متميز( )لي  مثمه)

.يز هللاالعبادة بالن ر إلى تم -ب 

 .م تمم تماما  عن كل ال ميقة –إعالن الجمال فى الفداء  -ج 

 .جمال السير فى حب نا ج –جمال الحياة المتغيرة  -د 

 .  من عند اإللهآتصخير الرعد ك نه  -ه 

 .أحكام هللا فى التاريخ -و 

.المبشرين الممسخحين -ز 

VIII- 2 (1-2أعداد )على مسرح الطبيعة  طرق خمتلفة يظهر فيها الرعد 
 .ألرضلكن يسق  سقخطا  ع يما  عمى او متفاخر:  ابرِمكسر  -أ 

 .مشخهة ثابتة:  يكسر -ب 

 .يطرحها من مكانها:  يمرحَها  -ج 

 .يبدأ لهيب نار يحرق بالتدريج:  يقدح لَهٍ نار -د 

 .يؤثر عمى األمخر المحيطة:  ييليل البريع -ه 

 يولد ا يِ -و 

 .عمل صعب ومفصل: يكشف الوعور -ز 
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IX-  النظر والتفرسجانبني من  -داودابن  –يسوع 
" َ ٍِ بَنََُّهْم يَُعايِنُوَن َّللاَّ  (1: 2م  ) ".طُوبَى لأِلَْنقِيَاِء اْلقَْل

 .ربع  بعين رؤيعة هللا ونقعاء القمعب يتبين أنعهف. يسخع فى المخع ة عمى الجبل تكمم بخ خح عن امكانية رؤية هللا -أ 

مرتبطععة بالطريقععة التععى نععرى بهععا ولكععن أياععا  " العععينحراسععة "يسعع  مرتبطععة فقعع  بالنجاسععة و والنقطععة هنععا ل

.تحركا  هللا فى ظروف حياتنا

 .بسبب الرؤية القاصرة "روح مرارة"الكثير يمخمخن هللا عمى ال برا  الصعبة ويتخلد داخمهم  -ب 

ويحعذرنا . يتكمم يسخع أياا  عن حراسة العين  د سمخم النجاسة التى تهاجمنا عن طريا و عع حعارس لمععين -ج 

امكانيتنا من رؤيعة هللا والن عر إلعى جمعال العرب  وتعرقل من هذه السمخم حتى ال تمخثأن نت مص سريعا وبقخة 

 .بعين صحيحة

يَرةً فََجَسُدَك ُكلُّهُ يَُكوُن ُمْظلِماً فَإِْن َكاَن النُّوُر الَِّذي فِيَك ظَمَ " رِّ َِ : 1مع  ) "ماً فَالظَّمَُ  َكْم يَُكونُ َوإِْن َكانَْت َعْينَُك 

73) 

 .يتحدى التالميذ أن يروا مايراه هخالرب يسخع  -د 

َُهٍر ثُمَّ يَأْتِي اْلَحَصاُد؟ َها أَنَا أَقُوُل لَُكمُ " َْ اْرفَُعوا أَْعيُنَُكْم َواْنظُُروا اْلُحقُوَل إِنَََّهٍا قٍَِد : أََما تَقُولُوَن إِنَّهُ يَُكوُن أَْربََععُ أَ

ْت لِْلَحَصادِ   ( 32: 4يخ ) ".اْبيَضَّ

.نقيةنارية نه رجل له هيوة م الرب يسخع ب خصَ ي   -ه 

(17: 2نش ) ."َعْينَاهُ َكاْلَحَماِ  َعلَى َمَجاِري اْلِميَاِه َمْغُسولَتَاِن بِاللَّبَِن َجالَِستَاِن فِي َوْقبَْيَِهَما"

ٍِ نَارٍ " وِف ابَْبيَِض َكالثَّْلِج، َوَعْينَاهُ َكلََِهي ْعُرهُ فَأَْبيََضاِن َكالصُّ ََ ا َرْأُسهُ َو (14: 1رؤ ) ."َوأَمَّ

: 1، معر  14: 71،  31: 71،  31: 12،  77: 17،  71-72: 1م  )كان يسخع دائما  يشفى العيخن العمياء و -و 

 (1، يخ  32: 11،  71: 2، لخ  41: 11،  77-73

X-  (7حبقوق )تدوين الصالة  –تسجيل ماتراه 
" ٍُ ٍُ َوأَُراقِ ٍْكَوايَ َعلَى َمْرَصِدي أَقُِف َوَعلَى اْلِحْصِن أَْنتَِص ََ ٍُ َعٍْن  بُّ . بََرى َماَذا يَقُوُل لِي َوَماَذا أُِجي : فَأََجٍابَنِي الٍرَّ

ْؤيَا َواْنقُْشََها َعلَى ابَْلَواِح لِيٍَْرُكَض قَاِرئََُهٍا» ٍِ الرُّ ْؤيٍَا بَْعٍُد إِلٍَى اْلِميَعٍاِد َوفٍِي النََِّهايٍَِع تٍَتََكلَُّم َوالَ تَْكٍِذبُ اْكتُ إِْن . بَنَّ الرُّ

رُ تََوانَ  (3-1: 7 حب) ."ْت فَاْنتَِظْرَها بَنَََّها َستَأْتِي إِْتيَاناً َوالَ تَتَأَخَّ

.مهم جدا  لمنمخ الروحى لشعب الرب من هللا وتراهتسمعه الصالة بقراءة الكممة وتدوين ما . أ
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   :أن الكتاب المقدس كمه ي دم هدف واحد أساسى معمن بطريقتين أساسيتين  أؤمن . ب

 التحخل الش صى والجماعى -ب   إعالن يسخع المسيح  -أ  

ٍَ بَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِيََها َحيَاةً أَبَِديَّعً " والَ تُِريُدوَن أَْن تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَُكوَن .َوِهَي الَّتِي تَْشََهُد لِي. فَتُِّشوا اْلُكتُ

 (41-31: 2يخ)" .لَُكْم َحيَاةٌ 

مع القادة الدينيين فى هذه األيعام وكعان يصعحح الطريقعة التعى يسعت دمخا بهعا كان يتكمم يسخع  .1

 (.التخراة وكتب األنبياء)الكممة 

 . هدف الكممة هخ إعالن يسخع لنا . أ

أف ) ."َكْي يُْعِطيَُكْم إِلَهُ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، أَبُو اْلَمْجٍِد، ُروَح اْلِحْكَمٍِع َواِ ْعٍمَِن فٍِي َمْعِرفَتٍِهِ "

1 :12) 

.هدف الكممة هخ تغيير حياتنا . ب

 7-1: 17رو : العقل /القمب 

   71-14: 7،  72-77: 1، يعقخب  72-74: 2م  : السمخ 

 .بصخره ش صية بقخة اإلعالنيعمن يسخع لنا وتتغير حياتنا ليعطينا حبقخق خطة أساسية إلست دام الكممة . ج

.العالقة مع الرب يسخع دعخة لمصالة و: عمى مرصدى أقم وعمى الحصن أنتصب .1

.أراقب ألرى ماذا يقخل .7

.اكتب الرؤيا وانقشها عمى األلخاح .3

.ليركض قارئها .4

.وفى النهاية تتكمم والتكذب .2

.وان تخان  ف نت رها .1

XI-  كما ىف السماء كذلك على األرض" –كمال النظر والتغري" 
وفى كثيعر معن المخاقعم . له فى حياته عمى األرض  عمنةطبيعة وصفا  هللا  الم   ظهارإررب داود بشدة فى  -أ 

.عمن هللا لألرضنراه ي  

(11صم  1) ح ليكخن ممأل ثم عاد لرعاية الغنمسم  : اإلتااع .1

. (12صم  1)عمى جميا   اإلنتصار: الشجاعة .7

.(12 – 11صم 1)خدم شاول بقمب فرح : خادم أمين .3
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عابد ومسبح حى .4

.له الفرصةلم يقتل شاول عندما اتيح  : قا ى عادل .2

(1صم  7) تة ووداعته لبي  شاول مع مفيبخشثأظهر رحم: رحيم ووديع .1

 .ان  مسوخل ان ت  هر فى حياتأل عمى األرض ما ي عمنه لأل هللا : مبدأ نبخى -ب 

حاعر ب بع ن ي  قعال يسعخع بنفسعه أن هعدف اآل. واحعد عمى األرض فى جسدظاهرد هللا يسخع هخ كمال تجس -ج 

 .لألرض السماء

َماَواِت لِيَتَقَدَِّس اْسُمكَ : أَْنتُْم َهَكَذافََصلُّوا " ٍَماِء . لِيَأِْت َملَُكوتٍُكَ .أَبَانَا الَِّذي فِي السَّ لٍِتَُكْن َمِشٍيئَتَُك َكَمٍا فٍِي السَّ

 ٍِ  (11-1: 1م  ) ".َكَذلَِك َعلَى ابَْر

ْيٍء فِي اْلَمِسيِح، َمٍا" ََ  َِّ ِمنَِع، لِيَْجَمَب ُك ِْ ِء ابَ ِْ ٍِ، فٍِي َذاكَ  لِتَْدبِيِر ِم ٍَماَواِت َوَمٍا َعلٍَى ابَْر أف ) ".فٍِي السَّ

1 :11) 

 .التعبير األع مالكمال النهائى و: شميم الجديدةأور -د 

َماِء ِمْن ِعْنِد َّللاِ " ِِلَعً ِمَن السَّ لِيَم اْلَجِديَدةَ نَا ََ أَةً َكَعٍرُ َوأَنَا يُوَحنَّا َرأَْيُت اْلَمِدينَعَ اْلُمقَدََّسعَ أُوُر وٍس ُمَييَّنٍٍَع ُمََهيٍَّ

 (71:7 رؤ) ."لَِرُجلََِها


