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 (2يل يوئ)نادوا بإعتكاف: مزاا اإلستجابة الكتابية لأل

I- التعليمات من سفر يؤيل إستقبال 
الطريقةةةسةجااةةإللدعوالكنيسةةلههةااألزمةةويالروح.اتأزمكبيرةواتنهضفياأليامالمقبلةأتيسوفت -أ

ناجمة (.21-22:2يوئية )يوئية سةهرسجااةةالجيتاتهييلهافيااليجطل اكها.الكجابالمقدسعلمهاالجيي

.رحمةوالخالصمناج المونحننيرخالىاكهاواليةقل كام م عودةإلىاكهاال،لإلعجكاف

ُسوا َصْوما  . اِْضِربُوا بِاْلبُوِق فِي ِصْهيَْونَ " (2:52وئي)."نَاُدوا بِاْعتَِكاف  . قَدِّ

ناريةدفيالكجابالمقدسالجةيتيةككيةكي والموجزةمقجضبةالجيريحاتاقيرالهوواحدمنسهريوئي  -ب

.سهريوئي دراسةةأوصيالامي .بواكهاأننجاا

سةلبيللاايةةيكةونبعضالة:األولى.المقبلةاتخاطئةلألزمتوجهاتواحدةمنثالثعادةمايجبنىشع اكها -ج

م جدا إيااةييكونبعضال:الثانية.للجاييرجدا ةأنالماجم قدذه ةعيدا ،والجهكيرايرالكجاةيالتشاؤمم 

الكجةابالمقةدسعةناألزمةةههذاالرأييجااه مايقول.،ويعجقدأنهالتوجدأزمةمقبلةيايرالكجاةالالجهاؤل

الجهاؤلوليسعلىأساسيالكجاةةولك يا انتكونفيتوافقم الجعلياماهاألم ةمليئةالالرغبة.المقبلة

يهةةجاالجهكيةرةةةأنالمسةةجقب سةةوفوجااهةة األزمةةة،يغةامضللاايةةةوةبسةةاطةيكةةونبعضالةة:الثالثةةة.نيإنسةا

.نهسهة

كلمةاكهاماتقولهتيديق"تطرف"هتعجبروسلبيةيةسخرروحاالثقافةالروحيةفيالكنيسةالارةيةاليوملديه -د

.المقبلةاألحكام،األزمة،النهضةعن

ل  َعالِِميَن َهَذا " (353ةط2)... " أَنَّهُ َسيَأْتِي فِي آِخِر األَيَّاِم قَْوٌم ُمْستَْهِزئُونَ : أَوَّ

ثقافةانننمينااكهايريد.ةطريقةجذريةربالم جااوبأرةعةأجيالللصيةوعيرهشيوخفييوئي للوقدم -ه

.أطهالناعلىثرحجىتؤيجالعالنيمانواإلروحيةمبنيةعلىاإل

(352يوئ)."أَْخبُِروا بَنِيُكْم َعْنهُ َوبَنُوُكْم بَنِيِهْم َوبَنُوُهْم َدْورا  آَخرَ "

أتةي لنةاالقةدرةعلةىاتخةاذهةذاانةهىعنةمولةدينااإلرادةالحةرة.عظيمةةكرامةةالانسالبشةريقدأعطىاكها -و

.ولنةةامةةنحلولشةةرلنةةالأوللبركةةةإمةةا،لخطيةةةلوهةةذهالخيةةاراتللبةةرأو.حقيقيةةا حةةدثفرقةةا الخيةةاراتالجةةيت 

تفةيالماةاالتدخال أكثرواكونيالمالئكةوالشياطينلمننقطةدخولقانونيةلكال جي الخياراتالجينجخذهات

.ةالطبيعي

،ولكنفقطهاأنيعطياكهاخجارإةركاتهناك.فياسجااةةليلواتنااللعنةقأةوابالياكهايهج أةوابالبركةو -ز

.اليالةشركةلشعبهته إرإذا

(252ي )."َولَْستُْم تَْمتَلُِكوَن، ألَنَُّكْم لَ تَْطلُبُونَ "

ينجظةرحجةىه،ولكنانهنعمجهوسلططالقيجوقإلالرباشعياءانكج .اكهاينجظرإصرارنافياليالةأمامه -ح

.يسم صراخشعبهفيالشهاعة
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"  ُّ ر   . لِيَتَرَرأََّف َعلَرْيُكمْ َولَِذلَِك يَْنتَِظُر الررَّ ََ َُّّ هِلَرهُ  َمُكْم ألَنَّ الررَّ ََ ِميرِ  ُمْنتَِظِريرهِ . َولِرَذلَِك يَُُروُم لِيَرْر ََ ألَنَّ . طُروبَ  لِ

ررْبَ  فِرري ِصررْهيَْوَن يَْسررُكُن فِرري أُوُرَ ررلِيمَ  ينََمررا. يَتَررَرأَُّف َعلَْيررَك ِعْنررَد َصررْوِخ ُصررَراِخكَ . لَ تَْبِكرري بَُكررا   . الشَّ يَْسررَمُ   َِ

يُ  لَكَ  َِ (21-23531اش)."يَْستَ

II- إعتكافالتجمع يف : ستجابة اليت يتطلبها اهللاإل 
"  ُّ رْوِم َواْلبَُكراِ  َوالنَّرْو ِ : َولَِكِن اآلَن يَُُوُل الرَّ قُروا قُلُروبَُكْم لَ يِيَرابَُكْم َواْرِجُبروا هِلَر  . اْرِجُبوا هِلَيَّ بُِكلِّ قُلُروبُِكْم َوبِالََّّ َوَمزِّ

ْأفَِة وَ  يٌم بَِطيُ  اْلَغَضِ  َوَكثِيُر الرَّ َِ ُِّّ هِلَِهُكْم ألَنَّهُ َرأُوٌف َر . ..لََبلَّرهُ يَْرِجرُ  َويَْنرَدُم فَيُْبُِرَي َوَراَ َُ بََرَكرةَ . يَْنَدُم َعلَ  الشَّرِّ الرَّ

ُسوا َصرْوما  . اِْضِربُوا بِاْلبُوِق فِي ِصْهيَْونَ  رْب َ . نَراُدوا بِاْعتَِكراف  . قَدِّ َماَعرةَ . اِْجَمُبروا الشَّ ََ ُسروا اْل ريُو َ . قَدِّ ِشرُدوا الش  َْ  ... ا

واِق َواْلَمْذبَِح َويَُُولُوا ُِّّ بَْيَن الرِّ (21-2252يوئ)" ... اْ فِْ  يَا َرُّ  َعلَ  َ ْببِكَ : لِيَْبِك اْلَكَهنَةُ ُخدَّاُم الرَّ

اكها.اتاألزمةالقيةامةةهلجلقةيرحمجةهوالناةاةفةيزمةننةافيهذاالمقط ،الربيقوللناةالضبطمانحنعلي -أ

 .اكهاطريقلاطةرايعطيناخيوئي .محددةيقةتااوبمعهةطرجطل ي

للجوةةمعا أنياجمعوايا علىالقادةوالناسالذينيحبونيسوع.لإلعجكافالجام فيماالسمقدسةعلينا -ب

عملةيالهةوالشةيءلإلعجكةافالدعوةالىالجام المقدس.عليناقنعمجهطلينسألاكهاانل،وةيالالوواليوم

 .ليالةوالجوةةلكإسجااةةنعمجهوالحمايةيطلقإ هل.اتالقيامةهقب وأثناءاألزمكننايمالذي

أوقةاتاألزمةاتيقةينفةيةأننجيةرفنةايمكن.التةأتيهكةذاالثقةة.هةومنةاهجخمينمةايريةدلناالرباليجرك -ج

مةة اليةةالةواليةةومالجوةةةةيمكةةنهاالايةةرموهةةوةينمجعلمةةينوالايةةرحجةةى.فةةياكهاموجةةودالحةة عةةالمينان

 .ماانا اكهاحالصسجقبالإل

III- الرجوع إيل الرب بكل القلب 
"  ُّ رْوِم َواْلبَُكراِ  َوالنَّرْو ِ : َولَِكِن اآلَن يَُُوُل الرَّ قُروا قُلُروبَُكْم لَ يِيَرابَُكْم َواْرِجُبروا هِلَر  . اْرِجُبوا هِلَيَّ بُِكلِّ قُلُروبُِكْم َوبِالََّّ َوَمزِّ

ُِّّ هِ   (23-2252وئي)" لَِهُكمْ الرَّ

انةةهيجطلةة أن.قلبةةههةةذايكشةةكلنةةا(.31:22مجةةى)حبنةةايريةةدكةة .اكهايريةةدقلوةنةةاأكثةةرمةةنأيشةةيء خةةر -أ

 .ةأننحبهتباعا نسجاي إلىمحبجهلنا

عنةدماتكةونمةنمةنأحكةاماكهااآلمكةانال.سجقبالراةاهأنهسناإلوجهك قلوةنا،نمنربالىالنرج عندما -ب

 . المدىالطويواكهاعلىةقل الكام مننحالاماعة

ققلوةنةافةييةعلةىتمزحجةوييوهةذا.رادتةهك ماهومخةالكإلالرجوععن؟ماهوالرجوعإليهةك القل  -ج

الذييجحدثعةن،قالقل يمايريدهاكهاهوتمز.هوتقطي ةطريقةعنيهةقيلجمزا.م اليالةواليومالجوةة

 .نك مااليراياكهافي أنهسناع

مجةى)ةلنةاالخطيةتقةجالعأعيننةاإذاسةببعةنإيسةوعتكلةا،اذريةةةقالقلة يةتمزعةنجحدثةشك رمةزيلل -د

وةعبةارةجمزيقمؤلاللقل فيهةذهالعمليةة،سجعدادلةطريقةجذريةةإلطاعةلكانيجحدثعنالسعي(.521:

 .تركك المساوماتفيحياتنا،أخرى
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ُد أَْعَضائَِك فَإِْن " ََ َولَ يُْلَُر  َجَسرُدَك ُكل رهُ َكانَْت َعْينَُك اْليُْمنَ  تُْبثُِرَك فَاْقلَْبَها َوأَْلَُِها َعْنَك ألَنَّهُ َخْيٌر لََك أَْن يَْهلَِك أَ

(:215مت)".فِي َجَهنَّمَ 

وراءالاةةذورمواجهةةةكةةونمكلةةكومةةؤلاييمكةةنأن.ةطريقةةةعاراةةةكامةة القلةة السةةعيإلةةىالاليمكننةةا -ه

،ولكةنهةذاهةوالسةبي إلةىالروحىفةىحياتنةايمكنانيكونمؤلاإسجمراريةالسعىإلىاإلخجراق.ناعبودي

 .طلبتمنهاذاالربكسوفيساعد.شخييامرقل القيتمز.الحرية

االسةةجااةةارفضةةومةةالأنةةاةمةة شةةعبهكطةةولجمةةزقفةةييزالومةةا،حيةةاةيسةةوعةةةذلعنةةدماتمةةزقبقلةة اآل -و

 .نحونافيسعيهقلبهاكهاوةعبارةأخرى،فقدمزق.ذه الىاليلي عندماقلبهمزقيسوع.لقيادته

IV- التوبة مع الثقة يف مراحم قلب اهلل 
ُِّّ هِلَِهُكْم ألَنَّهُ رَ اْرِجُبوا هِلَ  ال"َ ررِّ ؤورَّ ْأفَرِة َويَْنرَدُم َعلَر  الشَّ يٌم بَِطيُ  اْلَغَضِ  َوَكثِيُر الرَّ َِ لََبلَّرهُ يَْرِجرُ  َويَْنرَدُم فَيُْبُِرَي . ٌف َر

(22-2352وئي)."بََرَكةَ َوَراَ َُ 

،رحةيا،ةطةيءحنانألناكها-منالحكمةخمسةأسبابلماذاهذاىعطا.الناسللعودةإلىالربيوئي يدعو -أ

عطيناي مننحونامعرفةقل اكها.انهيرغ فيتقدياوسيلةللخالص.ويندمعلىالشر، وكثيرالرأفةالاض

 .الخطواتنحوناعشرخذيأ،وسوفإذاأخذناخطوةواحدةنحوه.فيالجوةةقلوةنالجمزيقالشااعة

تةرابانهيةجههااةعهناويجةذكرأننةا.ةشك مخجلكعنأيشخص خرحياتناايقي فيانهالربرؤوف:أول   -ب

(.213522مز)نحن

.عطيناةدايةجديدةةعدك فش ييسرةأن.حمةيسرةالررب:ا  ياني -ج

ْأفَةِ ... َمْن ُهَو هِلَهٌ ِمْثلَُك َغافٌِر اإِلْيَم َوَصافٌِح َعِن الذَّْنِ  " (2351ميخ)."فَإِنَّهُ يَُسر  بِالرَّ

(.22-21:2رؤ)لكنهيعطيالوقتللجوةةضاءإلىالقانهليسسريعا .ةطيءالاض الرب:ا  يالث -د

يمكننةاأننسةجقب ،ةسةب عمة يسةوععلةىاليةلي .قاة توةجنةاأةةدا ةةالرفضلنت .الربكثيرالرأفة:راببا   -ه

(.22-::21كو2)عطيةالبر

منطقةةةالةةربيريةدانيحةةول.الحكةةاالمنطةوقسةةوفيلاةيوةعبةةارةأخةرى،.الةةربينةدمعلةةىالشةر:ا  خامسر -و

فةةياألمةةريةةجا:أوال :ااكهامراسةةهنةةاكمرحلجةةانفةةي.للنهضةةةكةةزإلةةىمرمعينةةةفةةيمنطقةةةجارافيةةةكةةوارث

.أوإلاائه(21/11حز)المالئكةلجنهيذالحكا الربسرعندماي فعليا يدرإالأنهات:يا ثان.المحكمةالسماوية

ِبي َواْجتَِمِبي " مَّ ََ ُِّّ ... قَْبَل ِولََدِة اْلََُضاِ  ... تَ ُمو  َغَضرِ  الررَّ َُ َُّّ ... قَْبَل أَْن يَأْتَِي َعلَْيُكْم  لََبلَُّكرْم ... أُْطلُبُروا الررَّ

 ُِّّ (3-252صك)"تُْستَُروَن فِي يَْوِم َسَخِط الرَّ

ةمةنشةأنهاأنةطريقةييلى،شخصةينهوةينإسرائي الثارعنشخصيقكفياناكهايبحثحزقيالعلا -ز

.اكهااحكامحا ت

ُِ فِرري الثَّْغررِر أََمرراِمي َعررِن األَْرِا لَِكررْيَِ أَْخِربََهررا" حةةز)"فَلَررْم أَِجرردْ , َوطَلَْبررُت ِمررْن بَْيررنِِهْم َرُجررِ  يَْبنِرري ِجررَدارا  َويَُِرر

31522)
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مةايطلقةهايةراكهاي،فةياسةجااةةلليةالة(.352صةك)القضةاءلعلىيكونهناكحمايةمةنأحكةامأو"لعله" -ح

-21:22؛23-22::2اصة2؛22-32:1خةر؛32-22:23تة )يمكنأنتجايةرأمةفيكارثة.علىأمة

ا؛ع21:2؛دا22-21533؛22:23،22،23؛حز3-2::6؛21-1:23ار؛23-22:32اخ2؛22

(.652-2653الم؛21-2:3يو.؛21-26:3ح ؛3-252صك؛6-2:1؛:2-3،22-2::

V- إمجعوا الشعب وقدسوا اجلماعة 
ُسروا. اِْضِربُوا بِاْلبُوِق فِي ِصْهيَْونَ " رْب َ  اِْجَمُبروا. بِاْعتَِكراف  نَراُدوا . َصرْوما   قَدِّ ُسروا. الشَّ َماَعرةَ  قَدِّ ََ ِشرُدوا. اْل َْ ريُو َ  ا . الش 

(26-2:52يؤ)".األَْطفَاَل َوَراِضِبي الث ِديِّ  اْجَمُبوا

وااةةحةوفعالةةةلنةةاالةةربخطةةةسةةلاكيةةكينباةةيلنةةاأننسةةجاي ؟مةةاذايمكننةةاأننهعةة فةةيزمةةناألزمةةة؟ -أ

لةنيةجا.إلعجكةافنةدعولامة الشةيوخوالشةع .يمةانلجنهيةذهإ،علىالرغامناناالمرسيسةجارقلمعركةل

ثةاعلينةا.لرحمةةاالةىاكهاطلبةا الجضةرعالأحةدمعهةىمةنلةذا،حكةامالقضةاءإعهاءأحدمناألزمةالقادمةوا

 .للرحمةيرخطلبا نلصومتكريس

كأولويةةواإلعجكةافةيةوم،ودعةوتهاالةىالجامة ذيرالشع ةارأةمةنالخطةرالقةادمةالجح:البوقإارةوا -ب

 .قيوى

VI- إقامة ثقافة روحية للصالة مع الصوم 
يُوُ  َوأَْصُغوا يَا " َدَث َهَذا فِي أَيَّاِمُكْم أَْو فِي أَيَّاِم آبَرائُِكْم  أَْخبِرُروا بَنِريُكْم . َجِميَ  ُسكَّاِن األَْراِ اِْسَمُبوا َهَذا أَي َها الش  ََ َهْل 

(3-252وئي)."َعْنهُ َوبَنُوُكْم بَنِيِهْم َوبَنُوُهْم َدْورا  آَخرَ 

ونجعلامنالجةاريخمةاهجرسالةوثيقالهجماماالأو"واإلصااءسجماعاإل"يهيوئي الموعظةاألولىفيكجاب -أ

إلةىالجعمةقفةيفهمنةاياة أننسةعىوةعبارةأخةرى(.152-252يوئ)حدثالسرائي فيأوقاتأحكاماكها

 .سهريوئي ل

"كهةذا؟هة هةذاطبيعةي؟ه رأيتشيئا "المضمون،فييسأل.غيرمسبوقلألزمةالمقبلةي يؤكدحاايوئ -ب

نحنمقبلونعلةى.و تلايسبقلهمثي وةالجاليفهوغيرمألوفةالنسبةلناالمازىمنالرسالةهوأنماه

 .هجزيهزك مايمكنأنتسوفالقضاءموساجديدمنالجاريخ،حيثماداكهاوأحكام

ا اآلَن فََُْد َوَعَد قَائِِ  " ة  أَْيضا  أَُزْلِزُل لَ األَْرَا فََُْط بَرِل : َوأَمَّ رَماَ  أَْيضرا  هِنِّي َمرَّ يَرُدل  َعلَر  تَْغيِيرِر  ...فََُْولُرهُ  .السَّ

(21-26522ع )... "األَْ يَاِ  اْلُمتََزْعِزَعِة 

يةومنهضةةوأحكةامالقضةاءلالأنعلىالامي أنيههموارسالجهعن،رةعةأجيالدورألشيوخالي يوئأعطى -ج

يريدالثقافةالروحيةالجيتشم اليالةم اليوممة اكها.ةهاينبالأوغيرم الهجوامنأنيكون،ةدال الرب

 ."أخبرواةنيكا"يريدةقولهاكهاهذاماكان.لىاألطهالؤثرحجىعالجيتالقل الكام 

(352يؤ)"أَْخبُِروا بَنِيُكْم َعْنهُ َوبَنُوُكْم بَنِيِهْم َوبَنُوُهْم َدْورا  آَخرَ "


