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 وحركات الصالة اإلرساليات التبشريية إمتزاج

I-  جنيل إىل مجيع األمم والوحدةاإلشارة ِب :األزمنةمفتاحني لعالمات 

،معاا .(41:41ما )فايكالالرااري شاركةفيأعظمحصاادلننواو الكنيسةسوفتكونم ،قبلعودةيسوع -أ

،1::4ما )هنالكالعديدمنالشواهدعنذلاكمانالكن اة.الروحسوفينهضأعظمحركةصالةفيالراري 

،40،4:41::،41،41-44،41:41-:45:4،اش:-:40:454-44،1:444،1:41،:-1::41،4،:

1-:،4:42-0،41:42:15-4:،4:،14،4:10،45،45:14-40،41:11،44:04،1:04،1:14-2،
-2:41،مو41::،45:1541،4:45،45:44،زك1-4:4،صف42،14-44:4،يوئ2:14،1:04ار

.(0،1:41،42:44-44،1:1-1::،1:0،رؤ41-41:44،4:40،م 1

الحا يشا لربافنواو جديادة.لنرعامالمااالظن ايفايعاالمالاروحونهاارا بحاجةلنصالةليال نناأيسوعأكد -ب

نمصاادرهاأليأوحاادإتجر اااعيسااماانلاااليتسياارسياالظن ااةيياارمحساا هاف اا .ر اااجال  الراايريرفاايو

نجيلوال ياا بيع اايةوتسرك لفيالربشيربرسالياإالعدالةتبنىفيالصالقاعدة.(شيطاني)األساسيروحي

.واألع ايالوعنيةبالع نيةالسياسيةأيضايرتب جر اإطالقالعدالةفيال  .الح 

لاو)."اقول لكم انهه ينصهمهم يهاي ا  . فال ينصف هللا مختاريه الصارخين اليه نهارا وليال وهو متمهل عليهم"

2:41-1)

.(ارناو )يةمج وعةعرق44:555هنالكت ريبا .عودتيبمماأللكلكرازةباإنجيليسوعرب ال:4#  المةال -ج

.4545نجيلبحنويعا لهابشارةاإسرصلعرقيةةبينكلمج وعرون د ي رساليا الربشيريةاإادةق

ماا )." ت  المنتههه أيهه ثههم .(أرنااو )لجميهها اممههم شههها م  كههل الموههكونةويكههاب شارههارم الملكههوف ههه   فهه  "

41:41)

باآل.عنادماتع الالكنيساةمعاا ؤمنالعالمساوفيا.بالبشارةلألمميسوعرب الوحدهفيالكنيسة:4#ال المة  -د

.سوفيحدإ ؤكدبينذلكي

(44:42يو)" .ريلتن أانك  ليؤمن ال الم. .. الجميا واحدا  ليكون "

تع اللكاي،منالوحدهمسروىجديديسوعجالب.نورادتكننافعنيعنىيي معا ي كنناأننوعلشيئا :اإلمتزاج -ه

مانحرضاني كننااأننوعالأك اربك يارعناد.أجياايإفايج ياااألماممانراال،ال واهابفايجسادهج ياامعا 

 .دعواتناال خرنوةب حبة

ل نظ ا قائد425جر اعتاريخييج اتكان،4551ايرأوريندوفيين–"الدعوةلنج يا"مؤت ر:مالحظه -و

أبارز.الكناائ بناا الصالةالعال يةوحركا ا ئيهادةفيالعالموش لأيضاقالربشيريةالرئيسيةاإرساليا 

ج عا بيانهمالاربيادأنأدركاواأنهامصاالةالوقاادهاإرسااليا ادةجر اعوالرايشا ن قاال المفمنهذااإ

.مماألكلفيالكرازةباإنجيلال ه يإت ا تلهيلسرضيتااتيجيةشتحالماف إ
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مانفايأويسانرين.الروعياةفايالربشيريةالعال يةرساليا اإقادةالصالةواف واعلالرعاونماحركا قادة -ز

1لا رع:لر اما الريتعهدنابهاال درأينامظاهرمنالوحدةفياإ(4545-4551)"الدعوةلنج يا"مؤت ر
والصاالةوحركاا الربشايرترسااليا حركاا .4545فايبيا صاالةجدياد155,555ومالينكنيسةجديدة

كافههة لنوصااويتلااىللمههام الولهه  فهه  التههاري بك افااة،مااامؤسسااا الرسااوي ت مههل م هها  بيااو الصااالةزرع

األع اااااي)اإقرصاااااد،(والعسااااكرية،ال انون،السياسة)الحكومااااة;الرعناااايم;العائنااااة:المجههههامف فهههه  المجتمهههها

 .الديناإعال و;(الرياضةالرسنيةو)الونون; (والركنولوجيا،العنو ،الرجارية

II- ( 44:42 رؤ) يسة آخر األياميف كنالقدس يوحنا تنبأ عن عمل الروح 

عراادالك يارينأنيساوعمناكتقاد.(لعروساي)شاوق رالالعري هوقوةوذوهومنك.العري ال نكيسوعهو -أ

هاو.تلينااوهاويرباباني راربيسوعلديايال اوةلايحكمعنيناا.بإشرياقمننحوناعري كولكنلي ،قوةذو

.فعنةينظرتلىعالقةولي تلى

تصفالكنيساةفايوحادهمااماا.آلراأليا رصفكنيسةلنا ةوتعالا أه يوأك رالنبحدةمنوا42:44يارؤ -ب

.ي وليالروحومايوعنة

(42:44رؤ) "!يقومن ت ال ال اوسوالاوح و"

.يركنملن ؤمنينعنهويرهمكعرو هو؟ماذا يقول الاوح .4

.عري اليتيليسوعكيشلا العطويدعوالنا،ل وةباتييهويرشواليسوعلي؟ماذا يم ل الاوح .4

فايمؤيوهة(1فيالشواعةماتاطه(4بالروحقويةتم(4:خبرناكيفسرع لالكنيسةيوحناي ،هبوفيهذهالن -ج

.فيالحصادمؤثام (1هويةالعرو 

مشاااعره)قناابهنخرباارنحاان،لن ساايفكعاارو .(42:1رو)قوتاايكورراايعاارشهنخرباارنحاان،كيبنااا ه -د

.فعنةلىتهوينظرالىعالقةولي .بإشرياقمننحوناعري وقوةذويسوعهومنك(تتجاهنا

والعائناةلي الاروح.هويةالكنيسةكعرو ال سيفيؤكدعال يا الروح،الراري عبرألويمره،آلراأليا في -ه

بلفيالواقاانيالروحيسر رعناى.الكهنو أوالهيكل،الجسد،ال  نكة،جيشالويالروحو"تعاي"مني وي

.تل ،كهنو ،يهيكن،جسد،نورحبهويرناكعائنيهلألبدنحنسنظل.كعرو الكنيسة

نأىابايننعطايحبنااهقبالاننادعنحاندعينا.عالقةح ي ةمااشاعبةيريدهو:فعنةيسوعيحراجأك رمن -و

.ه"عناد"هبادي "اما"نحاننع ال،وبالراالي،رناالايمحبهوتادف مانلدمرنالنرب.(1:4رؤ)لنربنع ل

.منعرو مرتبطيمايسوعبدي ،لنخدمة يمم نكةنالروحي يالبعضيعر دف  ب

أنناانؤكادمانالضارور .عري الوحركا الصاالةوتعاالنيساوعكاآلراأليا تسبيفكعالقةمه ةبينهنا -ز

(.41:1يو4)محبةمنرهبةهيطبيعرةاألزلية.ع رعنىهذهالح ي ةالبعضي.هذااإعالن

يوه ااوايجاابأنييلااذواالوقاا لحركااةالعبااادةفاايآلااراأليااا بع اا فاايبااينينخرطااواهااؤي الااذينيرببااون -ح

ال رشاوعينو،الوعاا ،الوناانين،عاازفيينال،ال ارن ين،قاادةالرسابيف.ةسر رم ةطري بوليخربروايسوعكعري 

مننحونااأشواقليخربروايسوعكإلييتذاحركةالعبادةآلراأليا فيتمكانياتهمسوفيصنونف  تلىكامل

.بطري ةمسر رة
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أسارارة ،عرشاة،بيراي ،لنشااركقنباة)بنااتلر اماة،ج الاة ،تتجاهنااعواطواة،عنىيساوعرك ت رسالةالعري  -ط

يسوعيوارح.لناشوقيويسوعمحبريلربارإأنهاتبدأب.يتحركةالر(طاعة)يالصادقةحب بالتجاوبناو(وج الة

فايفهاميساوعكعريساناشاهوانيةنحننرفضج ياااإيحائاا ال.يشرركمعنابيي درع نناو،بناويسر رابنا

.(فهولي حبيبناأورفي نا)

III- التبشري إرسالياتو عبادة آخر األيامشعياء تنبأ عن أ 
حاورهمو،موساي ي،مسار رأناي.قنابهأنشى حسبلرسبيفالس او بنظا قدنايصفايوح،0-1يافيرؤ -أ

سبفعنىاألرضك ااهاوني بيفهويربب.يريدهأننسبحيذاكه.(1:11:0-:4:414:40رؤ)ه

.(45:1م )الس ا في

فهاوقاد.أك رمنأ رجلفايالكراابال  اد آلراأليا رضيعنحركةعبادةرعنالبعداألأك كربأشعيا  -ب

أش)ى وساي قائ اةعناىال،(0:010:14أش)–عاري الهتلرباار–ةعالقامبنيةعناىالتنبيبينهاسركون

41:41-414:414:424::15،144:10،4545:14-444:01)،أش)ةمرواصاااااااانبطري ااااااااة

-411:14-41:01أش)ربشاايرقائ ااةعنااىال،(41:4145:14-44أش)عااالمعنااىمسااروىال،(1:14-2

44 41::4م).

عندهانحننركنمونحركقنباةهيركنمويحركقنوبناو،هكذا"شيت صالم"بينيكون الهويةاألبديةل نأفرد -ج

فاياحدوصالةةفيمدينةأومنط ةكج  منبي هيرىج ياالكنائ ال حني.ليطن مواردةعنىاألرض

 .تنكال نط ة

(2:01أش)" .لكل الر وب من شيت  شيت الصالم يدع "

أر444:14-0-1:01أش)نأكدواهذااإعالنولرآو–عريسنانصانعناأولال ناههوعننبيأشعيا ي  -د
4:441:114:14 40،14-41:41حاااا4:41-104:4هااااو2:4،41-414:1-0 40ماااا::

4:44-414:40-411::4يو44:44كو14-40:0أف2:4رؤ:-:::4442:44).

ولكانلاي العاري .ال اوةذوعنىهكونايال ناكال رعااليعرادواتسرائيلت.ةحب وهولن نالن.عري هالهو -ه

.بإشرياقمننحوناما

أش)" .. . رب الجنههو  ايههمه من ش لههك هههو صههان ك ... شههالتانم ايتههها ال ههاقا التهه  لههم تلههد اشههيد  تانمهه "

4:01،0)

الرارنيمأماا تلهنااالعاري هاو(444:14-0-1:01اش)أماا هالعاري عباادةعادجديادلنأشعيا أضاافب  -و

.ةحب الظهرالذ يكشفويالسنا 

نساكابالكامالرؤياةاإ"قبال"سارائيلساوفتارنمت–آلاراألياا حادإعانحركاةالرسابيففايير01أشعيا  -ز

أنيحاادإطواارةفعنيااا عنااىقباال(4:01أش)روحيااا عاااقرا وهاايبعاادتساارائيللراارنمأشااعيا دعااا.لوعااوده

.(41-41:01أش)مسروىاألمة

الاروح(2-1:14أش)41/2ةسار رال آلراألياا حركةالصالةفيعيا رب اإعالنعنيسوعكعري بأش -ح

تسابيحيفاي"اورشانيملاذينييساكرونحراىتصابفمانال رشاوعيناعاالمعناىمساروىالاساوارسوفينشاى 
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لاايال نحوااا عنااىصااالةلهااومهاام(0-1:14أش)قباالتعااالنالعااري .رانيرااا فاايوقاا عااودهيسااوع"األرض

.2-1صحاحتمنا نهارو

عله  ايهواري يها  يمهاح شهك الههك شهال اوس ال هاي  وكمهاح .الاب يوها شهكمن  ... م يقال ش د لك مهجورم"

وم  الهاب م توهكتوا يها ذاكها  .عله  الهدوا  يوكتون كل النهار وكل الليلم  (مرشوعين) اورشليم اقمت حاايا  

(2-1:14أش)."ضيثات ويج ل اورشليم توايحة ف  امرحت  تدعو  يوكت 

يشا لتنساكابمجادهعناىو42-41الربشيرمنلاليأشاعيا ترساليا وآلراأليا أشعيا تنبيعنتسبيف -ط

-41:4144:42أش)ال اانييساوعمجا وبضبالشيطانو،ة اإلهياحكاي،تزديادلطيةاينسان،شعبة

41)

-41:41أش)بإرتبااطمااحركاةالعباادة(41-44:41أش)مج يسوعال انيأعدا هونه ا تأشعيا رأى - 

.(41عدد)والريترك عنىعظ ةوج اييسوع(41

فه  جزارها الاحها  .له لك فه  المرهارج مجهدوا الهاب ... الهاب عظمهةجهل ل .ويتانمونصواتهم أهم ياف ون "

 .ويهل له  .فقلهت يها تلمه  يها تلمه  .رض يم نا تانيمة مجدا للاهارمن اطااف ال اله ايااريل الابايم  مجدوا

 (41-41:41أش)." الناهاون نهاوا الناهاون نهاوا نهاا

 جا  لوالرايساوفتخاد(44-45عدد)عال يةمنال رشوعينالعبادةالأشعيا يرنبيعنحركة،14ا فياشعي -ك

سيالهيقرىتسالميةفيقرىقيدارو(40-41عدد)آلراأليا حك ةفيالوتنسكاب(41عدد)ال انييسوع

.(كيدار)والسعودية(سيال)ايردن

. وملهؤ  والجزارها ويهكانها فه  الاحهاايهها المنحهدرون  .من اقص  امرضاغنية جديدم توايحه  غنوا للاب"

الهاب  ... ليهتمهوا مهن رووس الجاهال.لتتانم يكان يهالا.الت  يكنها قيدار الديار ومدنها صوتها الااية لتافا

أش) ."يهتف ويصاخ ويقوى عله  اعدارهه .كاجل حاوب ينهض غياته .(يسوعال انيمج ) يخاجكالجاار 

45:14-41)

.آلراأليا أبرزمناط والريتشرركفيحركةالصالةفيقد:الرض من اقص  -ي

ج يرةعنىايرض44:555حواليوتش لالعديد:وملؤ  ف  الاحاالمنحدرون  .4

ايرضعنىالرئيسيةفيايراضيالساحنيةك السكانيةاوالريتش لال ر:الجزارا .4

.والصحراويةمناألرضوالريتش لال دنالصسيرةفيالبرية:الااية .1

(كيدار)السعوديةو(سيال)قرىتسالميةفيايردن:قاية كيدار وييال .1

.وهيمناط صعبةلرج ياالنا لنعبادةوالصالة:رووس الجاال .0

.آلراأليا ال  اميرتسرعرضأهي ةوقوةالررنيمالنبو فيكنيسة - 

امها   .يها كهل امرضارت هد  قدامهه  ... ايهجدوا للهاب .يها كهل امرضللاب  رنم  للاب تانيمة جديدم رنموا"

(41-1::4م ) ."ليدين امرضجاء  .منه جاءالاب 

خهههال   رضقاصههه  الأف كهههل أر .ذكههها رحمتهههه وامانتهههه لايهههت ايهههااريل ... للهههاب تانيمهههة جديهههدم رنمهههوا"

يهدين الموهكونة  .امها  الهاب منهه جهاء ليهدين امرض. وغنهوا ورنمهوا يا كل امرض اهتمواهتم  للاب إ .الهنا

(:-1::4م )." شال دل والر وب شاميتقامة
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ملهك الهاب املهه وكصوف رعو  شديدم قارلة هللويا فانه قهد  ميا  كثياموكصوف  كصوف جما كثياويم ت "

(:1:4رؤ)." ئالقا ر عل  كل ش

تحياا ،النواو لاربف)لر اد صاالةمسار رلرك الال ه اةالعظ اىالروحيدعواالكنيساةلرع المعاا :التلخيص -ن

والاذ يشا لباالرب مهن إلتصهاجناش هة  و مها مويهيق  ،للحصها الصهالم تنهاا.(والريريرفيال جر ا،الكنيسة

 .فياجر اعا الصالةالشبابنخراطإهامةموراألهذه.رجاوبمعيبال حبةهوالةحبمتسر باي


