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 ما يقوله الروح للكنيسة
I-  أعظم هنضة ىف التاريخ 

.مينجعايتعتجرالتزايعدفعظال  جع الروحالقدسشععه مجدعديزور.نحننقفعندمنعطفحاسمفيتاريخأمتنا -أ

سعينجوامععاففعي  عروالعزوانأنالحنط ع جنايتوع.فظالقتام ال  ج مينجاتزدادراقشالانوريتزايدفظال

(31:03مت).ماأليا

َِّ ُّ . األَُممَ  َوالظَّالَُم الدَّاِمسُ  الظُّْلَمةُ تَُغطِّي األَْرضَ ألَنَّهُ َها ِهَي " ُُ الر ِِ ا َعلَْيِك فَيُْشر َِ أَمَّ أش)".َوَمْجرُدُُ َعلَْيرِك رُر

01:2)

.ك  التاريخفيوجدتوأقتظضغوطنهض أع ماألممالثانيستشهديتوعمديءقهل -ب

َِّ ِّ  ألَنَّ " (00:2ئيو"فََمْن رُِطيقُهُ؟ َوَمُخوف  ِجّدا   َعِظيم  رَْوَم ال

َِّ ِّ اْليَْوِم " (4:5مال)".َواْلَمُخوفِ  اْلَعِظيمِ َهئَنََذا أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِرلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء رَْوِم ال

هللامدعدمعنمجت ئع منتصعر الكنيتع لتكعونالتاريخفيالقدسل روحسكيبسيهيءأع م:العظيماليوم .0
،7:2،00:0222:04،رؤ20-02:2،أع20-20:02،يععععععععو01:00،مععععععععت22-03:5،20:4أف)

الخعععععرو وسععععع رالرسعععععلأعجعععععا سععععع رفعععععيمعدعععععزاتكجعععععاسيتضعععععجنهععععع ا(.2:07-1،02:22
.عالجيومتضاع  ع ظمتتوىمجتزج 

َها لِنَْفِسِه َكنِيسَ " َِ (22:4أف)..."ة  َمِجيَدة ، الَ َدنََس فِيَها َوالَ َغْضَن لَِكْي رُْحِض

 "  ِ ُِ  قَْبلَ ... بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم  فَيَتَنَبَّأُ  أَنِّي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى ُكلِّ بََش رِهي َِّ ِّ اْلَعِظريُم الشَّ " أَْن رَِجيَء رَْوُم الر

(21-02:2أع)

ُز بِبَِشاَرِة اْلَملَكُ " َِ ُِ فِي ُكلِّ اْلَمْسُكونَِة َشَهاَدة  َورُْك (05:25مت) ."ثُمَّ رَأْتِي اْلُمْنتََهى. لَِجِميِع األَُممِ وِت َهِذ

ر" ِ  لَرْم رَْسرتَِطْع أََحرد  أَْن رَُعردَُُّ، ِمرْن ُكرلِّ األَُمرِم َواْلقَبَا ِرِل َوالشُّ ُت َوإَِاا َجْمرع  َكرِير ِْ ُعوِ  َواألَْلِسرنَِة، بَْعَد َهرَذا نَظَر

بِلِيَن بِرِيَا   بِيض  َوفِي أَْرِدرِهْم َسَعُف النَّْخلِ وَ  ِْ ِش َوأََماَم اْلَحَمِل، ُمتََس ِْ (2:7رؤ)".اقِفُوَن أََماَم اْلَع

كعلسعتزعزعدينونتع (21-0رؤ)وال عالجينالجتجعردينع عظالشعديد هللادينون سكيب:المخوفاليوم .2

هوماقاملل تزعزع(حج0:2-1)
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II- مصر القاهرة يف الرب دعوةسبتمرب 0712 
األرضفعيالجتعيحي وتعهيعرم هعومأغيعرسوف":وقا 0712سهتجهرفيمصرالقاهر فيمزيارتيالربقام -أ

"واحدجيل ال 

اوكأنهعالكنيتع الجعؤمنينغيعرمنالكثيريرىاليوم.ل كنيت الجؤمنينغيرفهمطريق عنعهري :المفهومتغييِ -ب
(00:4-03أع)محوري غير

محتعبتعهيرالكنيت عنسع وكهافعيحيعا الصعال والعالقع الحجيجع مع العربطريق عنيعهر :تغييِالتعبيِ - 

.الروحمقو الدهلع ظالجوع  

III- االيام؟ هناية يف املسيحية عن التعبري يكون كيف 
الوحعد النقعاو القعو العقيعد ،القعيمجهع معنالدديعدهدالعكنيت ع ظمثا تت كمنتصر كنيت قيمي الروح -أ

(2:07،رؤ03:5،22:4أف)والنضو 

ِِرَن، َواْلربَْعَض ُرَعراة  َوُمعَ " ر لِِّمريَن، ألَْجرِل َوُهَو أَْعطَى اْلبَْعَض أَْن رَُكونُروا ُرُسرال ، َواْلربَْعَض أَْنبِيَراَء، َواْلربَْعَض ُمبَشِّ

ِِفَرةِ اإِلرَمراِن  َوْحَدانِيَّرةِ إِلَرى  إِلَى أَْن نَْنتَِهَي َجِميُعنَارِسيَن، لَِعَمِل اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيِح،اْلقِدِّ تَْكِميِل  اْبرِن  َوَمْع

(03-00:5أف)".إِلَى قِيَاِس قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيحِ . إِْنَسان  َكاِمل  إِلَى . للاِ 

َها لِنَفْ " َِ ، الَ َدنََس فِيَهرا َوالَ َغْضرَن أَْو َشرْيء  ِمرْن ِمْررِل َالِرَك، بَرْل تَُكروُن ُمقَدََّسرة  َوبِرالَ َكنِيَسة  َمِجيَدة  ِسِه لَِكْي رُْحِض

(22:4أف)."َعْيب  

َس اْلَحَمِل قَْد َجاَء، " ِْ ْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجَد، ألَنَّ ُع َِ أَتُهُ َهيَّأَْت نَْفسَ لِنَْف َِ (2:07ؤر)."َهاَواْم

روحيعععععععع كعائ عععععععع مح يععععععععافتعجععععععععلالكنيتعععععععع .كنيتععععععععت يتععععععععوعيهنععععععععي:محورهرررررررراهرررررررريالكنيسررررررررة -ب
(01:00مت)الجتجاعي الحال -العرق-العجر-الدنس:مثلاعضائهاكلوتكرممالجحه تت ك

ةِ " َِ ْخ ُِ الصَّ (01:00مت)".  َعلَْيَهاَوأَْبَواُ  اْلَجِحيِم لَْن تَْقوَ أَْبنِي َكنِيَستِي  َعلَى َهِذ

 عععععععععال معععععععععن عععععععععرينلآلوقوتععععععععع هللامحهععععععععع ت هعععععععععر:تبشررررررررريِ دورولهررررررررراتالميرررررررررذتصرررررررررنع - 
تقيع عائالتاقام -الت ج  -(الج  وميناليتامظل  قراءرحج الأعجا الجرضظش اءالن وس الص

 الخدمععفععيمدععالتالعجععل الجخت  ععوالتععأريرفععيكععلمدععالتجعع الجدتنحععنك نععامععدعونشععترا لإلفععي
.الع يج الرسالي 

وِح اْلقُرُدسِ  األَُممِ َجِميَع  تَْلِمُذوافَاْاَهبُوا وَ " ُِّ رُدوُهْم بِاْسرِم اِِ  َوااِلْبرِن َوالر َمرا  َجِميرعَ َوَعلُِّمروُهْم أَْن رَْحفَظُروا . َوَعمِّ

(21-07:21مت)..." أَْوَصْيتُُكْم بِهِ 
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والع ينمعالمعأوىواألرامعلالجحتاجينرعاي اطعامال قراءيتضجنه ا:رحمةأعمالوتعملالفقِاءتعطي -د

 والجتاعدفيانهاءاإلجهاضوال قر

كع ففتقعادالروحالقدسأكهرحريقيم.اليتامظرعاي (التوم القو النهو )اي ياروحتتضجن:اليتامىتِعى -ه

ل يتامظفيالتاريخ.

َِّ ِّ اْليَْوِم اْلَعِظيِم َواْلَمُخوفِ  قَْبلَ النَّبِيَّ  إِرلِيَّاا أُْرِسُل إِلَْيُكْم َهئَنَذَ " دُّ قَْلَب اِبَاءِ . َمِجيِء رَْوِم ال ُِ َعلَى األَْبنَاِء َوقَْلَب  فَيَ

(4:5-0مال)..."األَْبنَاِء َعلَى آبَا ِِهمْ 

لعننختهعرمواهعب.الجتعي فيس طان ويتتخدمالقدسروحالمجواهبيعجلأنمؤمنكلدعو :للابقوةتعمل -و

تكعونعنعدماحتعظااسعتخدامهفعيواإلسعتجرارمالصعال اط ههعفيجاديننكونعندمافلدائممشكلالقدسالروح

.وقوت  هوجنط بنحن.ق ي  النتائج

وِح لِْلَمْنفََعةِ  لُِكلِّ َواِحد  َولَِكنَّهُ " ُِّ والَِكْن ... رُْعطَى إِْظَهاُر ال وا...  لِْلَمَواِهرِب اْلُحْسرنَى ِجردُّ وِحيَّرِة  ِجردُّ ُِّ ... لِْلَمَواِهرِب ال

وا...  أَْن تَتَنَبَّأُوا َجِميُعُكمْ ألَنَُّكْم تَْقِدُروَن  (2:02،30،0:05،30،37كو0) "لِلتَّنَبُّؤِ  ِجدُّ

 راأليامسيتضجنصراعفي لتضاربوالا.يتوعواستحقاقججا وس طانتع م:رسوعسيادةوتعلنتناد  -ز

ل حع الع ينعراهفعيمخ صع مجحهع أيشعروط محتعبهللانحعبأنينهغعي.نحه وكيفيتوعهوي تعريف

الشععوبأنتطالعبالتعيالجط قع الجععاييرتأسعيسفيمحق نع مألوهيت ونعترف.اإلنديلفينراهكجايتوع

.ل خالصالوحيدالطري هوتته 

سعيكون.الكنيتع فعياألولعظمكانتهعافعياألولعظالوصعي ويقعيميؤسعسالقعدسالروح:القلبكمالتتبع وتعتنق -ح

وتركيعزهفعيهع هالقعدسأولويع العروح.(4-2معت.)الدهعلع عظالجوع ع محتبيت كونتالمي رجر ه ا

 كونفعيالوصعي الثانيع واإلرسعالي فعيشععبهللافيتعسعت ي الجحهع هع ه.ليتعوعالجحهع إلزديادهياأليام

.(20:05يو)الطاع روحفيمالتأسسهللامحه يتوععرفلقد.الع يج 

" َ ِِ َِّ َّ إِلََهَك ِمْن ُكلِّ قَْلبِرَك َوِمرْن ُكرلِّ نَْفِسرَك َوِمرْن ُكرلِّ فِْكر ُِ ِهرَي اْلَوِصريَّةُ األُولَرى َواْلُعْظَمرى. تُِحبُّ ال معت)" .َهرِذ
32:22-31)

(01:4-02معععععت)جكافععععع تاليا  ونسعععععولإلضعععععطهادالجعععععؤمنينسيتعرضعععععونكعععععل:االضرررررطهادتحتمرررررل -ط

(02:3تي2.)الجؤمنينانتقاد ال منلإلضطهادنتعرضعندمانتراج ألينهغي

توقيتمدئيتوعتوضي مأكثر.ل اليهودمرجوعمرتهطالثانييتوعمديء:إلسِا يلللاقصدفيتشار  -ي

الثانيمرتهطمخالصاسرائيل.

َِّ ِّ  لَِكيْ لِتُْمَحى َخطَارَاُكْم  فَتُوبُوا َواْرِجُعوا" ِج ِمْن َوْجِه الر َِ ِسرَل رَُسروَع اْلَمِسريَح . تَأْتَِي أَْوقَاُت اْلفَ ِْ َِ بِرِه َورُ ر اْلُمبَشَّ

َماَء تَْقبَلُهُ . قَْبلُ  لَُكمْ  رِسريَن  ُكلِّ َشْيء   َردِّ أَْزِمنَِة  إِلَىالَِّذ  رَْنبَِغي أَنَّ السَّ الَّتِري تََكلَّرَم َعْنَهرا للاُ بِفَرِم َجِميرِع أَْنبِيَا ِرِه اْلقِدِّ

 ِِ ْه (07:3-20أع)" ُمْنُذ الدَّ
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ع عيهمليج عكاسعرائيلقعاد حتعظيط هع (األرضسعيحكمكعلحيع معن)ألورشع يميرجع لعنيتعوعأنع تنهألقد - 
.الج كالجتي لكون 

ْونَنِي ِمَن اَِن َحتَّى تَقُولُوا: لَُكمْ  ألَنِّي أَقُولُ " َِ َِّ ِّ : إِنَُّكْم الَ تَ (37:23مت)."«!ُمبَاَر   اِتِي بِاْسِم ال

ويع نعونأيضعافمعاتقولع الكتعب.وديعانوم عككععريسيتوعهوي سيع نونالطري معدي:الطِرقعد مُ تُقيم  - 

 حواألحداث ال ريد الجتع ق مخطت لنهايياماألعندماتنتقلاألرضالظالدهراآلتي عديم سيعدونالطري

الجؤمنينكيليعثروافي قياديتوعوليخدعوامنالعدووليخافوامنعديم .الجتتقهل همحعام يالطري

 رسععال الععهع وعععافنععانين(مغنيععينعععازفينمجث ععين)...- تععابك( شععهكاإلنترنععت)-عععالماإل
(أهجي أكثرهممناألمهات.)الهيوتأوالدامع أوالكنيت فيالت ج هال ردي -متش عيناألعجا 

َِِ  َورُقِيَم َمقَاِصَد قَْلبِهِ " َِّ ِّ َحتَّى رُْج تَدُّ َغَضُب ال ِْ ِِ األَرَّاِم تَْفَهُموَن فَْهما  . الَ رَ (21:23أر)."فِي آِخ

ألو معر فعي.الج عكالععريسويتعوعاآلبهللامع الحجيجيع ع عظتؤكعد:للامرعيرةالحميممرنخدماتها تفيض -م

نحعنفعيوضع إل تهعارهللاكأمنعاء.يتعوعكعروسهويتناع ظعالجينطاقع ظالقدسالروحيؤكدالتاريخ

.لناواشتياق هللاإل تهارق بوض فينحنالجتي كعروس.كورر لقوت هللاعرش

وُس رَقُوالَنِ َوال" ُِ وُح َواْلَع (02:22ؤر)"«تََعالَ »: ُِّ

ل الععريسكاإلمناالتزام نحونامنمشاعرهيتوعججا عناإلعالنهو"الجتي عروس"رسال جوهر -ن

الجحهعع .والطاععع والتععر كام عع مجحهعع التدععاوبهععودورنععا.(وججالعع واسععرارهوعرشعع ق هعع معنععايشععار ان)

يدععباننععرف أيفيحععاءاتحتععي لرسععال .يتععوعمعع العجيقعع الشععراك أسععاسهععيكامععلق ععبمععنالجتهادلعع 

.جتدانيمشكلصدي أوحهيبليسيتوع".الجتي عروس"

IV- األيام هناية يف حركة الصالة 
 عهعاد ضعدالجتعي سعيقيمحركع.العالجي ل عهاد حركتينأو"ل صال ميتين"مينسيكوناأليام  رفيالصراع -أ

(5:03،1،02204ؤر.)لجي اع

،7-00،7:24،1:20-22،05:25-21:07أش)التععاريخفععيوعهععاد صععال حركعع أكهععريقععيمالقععدسالععروح -ب
02:2،يؤ2:30،1:40،ار2:22-4،03،01:31-07،01:52-03،20:53،00:40،1:42،0:02-2

،23،0:01،01:02،7:03-21:1،ز 7-21،0:022،0:057-02:012،مز3-0:2،صف02،32-

(4،03:7،01:05،2:00،0:01،02:22-00،3:1-1:4،7:0،رؤ03:20،مت1-2:01لو

.والجدتج الكنيت فيل عدال الكاملالطالقاجلمنوليالفنهارافالصال يط بيتوع - 

اِرِخيَن إِلَْيِه نَهَ للاُ ُمْختَاِررِه  رُْنِصفُ أَفاَلَ " ِِرعا   رُْنِصفُُهمْ َوُهَو ُمتََمهِّل  َعلَْيِهْم؟ أَقُوُل لَُكْم إِنَّهُ  ارا  َولَْيال  الصَّ ول)! "َس

2:01-1)
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صعال متعتجر معخخدماتتنهعألقعد.العربمدعيءقهعلاألرضفعيمنقطعع غيعرمتعتجر صعال مإقام تنهأأشعياء -د

لقعدوععدهللا.ولعيالفنهعارافيتعكتواشع عينلعنالجتاألرضألورش يمكتتهيح فيوردهيتوعمديءحتظ25/2

 ماقامالجتش عينفيأماكنهموه ايتضجنتوفيراحتياجاته ه الدعو.

اسررا  الَ رَْسررُكتُونَ َعلَررى أَْسررَواِرِ  رَررا أُوُرَشررلِيُم " َِّ َوامِ  أَقَْمررُ  ُح َِّ ِّ . ُكررلَّ النََّهرراِر َوُكررلَّ اللَّْيررِل َعلَررى الرردَّ ِِ  الرر الَ  رَررا َااِكرر

(0:02-2أش)"َحتَّى رُرَبَِّ  َورَْجَعَل أُوُرَشلِيَم تَْسبِيَحة  فِي األَْرضِ  الَ تََدُعوُُ رَْسُك ُ وَ . تَْسُكتُوا

وحد الصال مع اإلرسعالي هعيفعيااتهعا.األرضكلفيالصال حرك م الرسالي حرك التقاءينت الروح -ه

.لألزمن عالم 

VI- 032ر مزمو التاريخ غري الذي النذر 
.ل عرب(1،03ع")سعكنظمكعان"و(4،05ع")راحع مكعان"ليدعدحياتع يكعرسانن رداودن ركشاب -أ

حيعععععع (ومنععععععاط مععععععدن)لألمععععععاكنهنععععععااإلشععععععار .الحقيقعععععع ن ععععععسفلععععععظيشععععععيرانالتعهيععععععرينهعععععع ين

.معيَّنلوقتهللاقصدملءيتحق 

ِْ رَرا َر ُّ َداُوَد ُكرلَّ ُالِّر" ِِ رَْعقُرو َ . هِ اُْاُكر ِِرر َِّ ِّ نَرَذَر لَِع ِِ . الَ أَْدُخرُل َخْيَمرةَ بَْيتِري: َكْيرَف َحلَرَف لِلر ِِر الَ أَْصرَعُد َعلَرى َسرر

اِشي َِ ِِ رَْعقُرو َ . الَ أُْعِطي َوَسنا  لَِعْينَيَّ َوالَ نَْوما  ألَْجفَانِي. فِ ِِرر َِّ ِّ َمْسَكنا  لَِع ْد َسرِمْعنَا بِرِه ُهرَوَاا قَر. أَْو أَِجَد َمقَاما  لِل

اتَةَ  َِ ِِ . فِي أَْف ِِّ َ  .َوَجْدنَاُُ فِي ُحقُوِل اْلَوْع (1-0:032مز)"قُْم رَا َر ُّ إِلَى َراَحتَِك أَْنَ  َوتَابُوُت ِع

يتععدل07مزمععور.داوديعععرفكععانمععنلكععلمعععروفكععانولكنعع الجقععدسالكتععابفععيقععطيتععدللععمداودنعع ر -ب

راحتع وسعطومكعانهللاميعتلتأسعيسغيرتع متهبالتعييراحتجللقد.الخاص ات ك جفيصر  ق بحيا داود

 شعه.

ي. َغطَّى اْلَخَجُل َوْجِهي. اْلَعارَ ألَنِّي ِمْن أَْجلَِك اْحتََمْلُ  " ِِربا  ِعْنَد بَنِي أُمِّ ُت أَْجنَبِيّا  ِعْنَد إِْخَوتِي َوَغ ِْ ةَ ألَنَّ . ِص َِ َغْي

اتِ  بَْيتَِك أََكلَْتنِي َِ ِِرَك َوقََعْ  َعلَيَّ  َوتَْعيِي َجَعْلرُ  لِبَاِسري ِمْسرحا  . َعلَريَّ  َعرارا  َوأَْبَكْيُ  بَِصْوم  نَْفِسري فََصراَر َالِرَك . ُمَعيِّ

ُت لَُهْم َمراَل   ِْ ِِ  رَتََكلَُّم فِيَّ . َوِص ابِي اْلُمْسِك َِّ (2:07-02مز)."اْلَجالُِسوَن فِي اْلبَاِ  َوأََغانِيُّ َش


