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 ما يقوله الروح للكنيسة
 

I - كلهالتاريخ  أعظم هنضة ىف 
. شىعه  بقى   الىرر  القىد يىزرر  ،مى بينما يستمر التزايد فى  الل . نحن نقف عند منعطف حاسم في تاريخ أمتنا -أ 

، الزديىاد فىي الولى ل الدراسىي  فىي  هج م الل مىأخذ  .ف  القتام  الل م بينما تزداد  راقشالا ن ر يتزايد ف  ال

 .بأخالص كثيررنيستجيب الر ب ض   القد  الرر يتك م  .كم ، رغرف الن مامجالس اإلدار  ، رقاعات المحر

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

06 :2)

يجىب أن لذا شد حالك  رأقهل ط  ع الوجر تك ن الل م   .في التاريخأزم  أعلم نهض  ر ستأت  أعلم جدا   ا  قريه -ب 

 نتط ى  بثقى  ىلى  رعى د   أن .نع ىم أن هنىاص وىح   عليمى  سىتجتا  ارمىم قريهىا   .تهق  ق  بنا ممت ئى  باإليمىان

أن نعىي  فىي هىذ   ىمتيازيا ل  من . كل المم ف بالنجيل  يؤيد شعه  بالق   ليهشررال ررح  ع   كل بشر يسكب

 ! المدهش  من التاريخمهيه  رالساع  ال

ةِ َورَُكوُن فِي : رَقُوُل للاُ " َِ ِ  أَنِّي  األَرَّاِم األَِخي َِ  َاربَابُُكْم  أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى ُكلِّ بََشر فَيَتَنَبَّرُُ بَنُروُكْم َوبَنَراتُُكْم َورَر

َِّ ِّ اْلَيِظريُم .. أَْسرُكُب ِمرْن ُروِحري فِري تِْلرَك األَرَّراِم فَيَتَنَبَّرُُونَ ...يُوُخُكْم أَْحالَمراً ُرؤً  َورَْحلُُم اُ  قَْبرَل أَْن رَِجريَ  رَرْوُم الر

 ُِ ِهي  (26- 71:  2أع " ).الشَّ

ُِ فِي ُكلِّ اْلَمْسُكونَِة َاَهاَدةً لَِجِميِع األُمَ " ُز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت َهِذ َِ (72:  22 مت)".ثُمَّ رَُْتِي اْلُمْنتََهى. مِ َورُْك

ر" ٌِ لَْم رَْستَِطْع أََحٌد أَْن رَُيردَُُّ  ِمرْن ُكرلِّ األَُمرِم َواْلقَبَا ِرِل َوالشُّ ُت َوإَِذا َجْمٌع َكثِي ِْ ُيوِ  َواألَْلِسرنَِة  َواقِوُروَن بَْيَد َهَذا نَظَ

بِ  ِْ ِش َوأََماَم اْلَحَمِل  ُمتََس ِْ (9:  1 رؤ) ".لِيَن بِثِيَا   بِيض  َوفِي أَْرِدرِهْم َسَيُف النَّْخلِ أََماَم اْلَي

. أيام اإلنسكاب العليم ل رر  القد نحن بالوعل في بداي  .  ارزم هذ يتك م الرر  القد  عن هذا السكيب رعن  -ج 

 معىىا   ررجرسىور ال ى عمىالارفىىي سىور  النهضى  العليمى  سىيط ل الىىرر  القىد  العجاىىب التى  رأيناهىا هىذ فى  

 . بل ر  متضاعو  ع   نطاق عالمي

بسىهب التمىرد ع ى   ، رالرهىاب رالو ضى مم تحت تهديد الكى ارا الطهيعيى تعي  ارالراهن ، تأمل في ارزم   -د 

رراء  طىرف فى  التعلىب رعىدم التسىامس فى  سىعيهممتيىزداد اإلسىالم ال .(72- 2:  22مت )رالحرب  نين االق

رالنتيجىى  هىىي أن .  داد الحك مىىات البربيىى  فىى  التسىىاهل بتقنىىين الشىىذر  رالل مىىالهيمنىى  ع ىى  العىىالم فىىي حىىين تىىز

 .أكثر بسرع  ال  ف يس د

20 : 27ل قا  " ..ِ. َوالنَّاُس رُْغَشى َعلَْيِهْم ِمْن َخْوف  َواْنتِظَاِر َما رَُْتِي َعلَى اْلَمْسُكونَةِ "
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هىدد ، ممىا ي  قدسىي  الىزراج تحىت الحلىار قىد وىارت. طوىل كىل يى م فىي أميركىا 2666اإلجهاض ما زال يقتل  -  

، روىل الى  مث ىي الجىنسأر ل( ل جىنس اخخىر)سى اء البيريى   الوجى ر الجنسىي. ارخالقيى  رمتنىابتدمير ارسس 

، راإلفراط اإلباحي  عهر اإلنترنتناظر ال و ل ىل  المف  سه ل  ال م  نحراف،اإلاد رالوس منمست يات عالي  

 هىذ الطريىل لرتسىهل  تتىيس نلىم مىدار  بالكامىل. رسىاىل اإلعىالمرج لى  التي ترر تناثقاف الذى يمالء في الجنس

رتسىتمر . نىذر بىال طرفىي وىناع  الجىنس ينمى  بمعىدل ي  تجىار بهىم عىدد النسىاء رارطوىال الىذين يىتم اإل. الل مى 

 .القاىم 

غ اء ال  ط تقى م بى ش ي  رم ج  جديد  من الت ،أمريكا في أنحاءالعديد من الكناىس  في تنم هرز أزم  أخرى ت   -ر 

، قىد مشىتع ين ببيىر  ليسى ع مىن كىان ا قىهال   ،وىادقينمىؤمنين . الضىالل راإلن ىداعبل ر  منهجي  ىل   الشهاب

 . الكتابي  بشأن الحقاىل ر الممارسات انجذب ا رراء التساهل رالتهارن

رالعدالىى  التىى  ينهمىى  فيهىىا الرحمىى   أعمىىالرراء جىىب تيح" المسىىيحي "ال طىىر الحقيقىىي لهىىذا النىى ع الجديىىد مىىن  -ز 

مىر الررحيى  ارفى  ارمى ر تنىازلت تقديم  ي ازىأن  يمكن ل  ف  ال دم  ل ي جد أي مقدار من النشاط. هاتهاعى

فىي اسىم .  سىم يسى ع، رلكىن أقىل رأقىل بالعدالى  رالرحمى سم  كثر بأكثر رأ يق م ن بأعمال. كثيرينال تهنا ي الذى

يجىب أن تنهى  أعمىال الرحمى  رالعدالى  . يسى عبمجىد  يسىتهين "حيس سياسىيا  وى"له ت  ، استقررا ع  التسامس

 . من ال لء ليس ع رك مت  الناب 

تك ن لهىم القىدر  ع ى  التمييىز بىين  مء أمريكا ستحير الكثيرين من من لناشئ  في جمي  أنحاتي أزم  له ناص ه -  

عىن اإليمىان فىي رسىط  يرتد ريهتعىدس أن العديد، ف  الكتاب المقد  راضحا  (. 3- 7:  2تي  7)الحقيق  رال داع 

-7:  2ت  7،  3:  2تس 2،  20: 27، ل  73- 9: 22 مت) ساء  رال داع، حيث يكثر ال  ف راإلهذ  ارزم 
  (3-7:  2  بط2،  5- 3:  2،  1- 7:  3تي 2،  2

. بيىر ثابتى البالم اطر ر محو ف الس ـسار  مثل هذ بينما تقف أمتنا ع   آتي  حت في تاريخ أمركا  أعلم نهض  -ط 

يتىدفل  .، رغرف النى مكما، رقاعات المحفي الزدياد في الول ل الدراسي ، ر مجالس اإلدار  آخذ هج م الل م 

الىذى لىيس فيى  تهىارن ار  "عدى الطريىلم  " حان ال قت لل ت. قاعات راشنطن منكثير  رالتش ي  من منابر 

، رىت ىا  اللقد حان ال قت لرسم خىط فىي الرمى ،نعم.  ط الكثيرب ض   في رسط التش ي  رال  تساهل أن يتك م

. من أجل الحل جرئراضس ر  م قف

 بدايىى " نىى أأننىىا فىىي ال قىىت الىىذي روىىف فىىي الكتىىاب المقىىد  ب ؤمىىنأ ،مىىن التىىاريخ مميىىز  جىىدا   نعىىي  فىىي سىىاع  -ي 

ي هرنىا الكتىاب المقىد  (. 27،  8- 2:  22 مىت)العليم  التي تسهل الضيق  ، ر"بداي  آلم ال لد "، أر "ارلم

لهىىا مثيىىل رل يمكىىن  لىىم يسىىهل يات مىىن ال طيىى امسىىت الىى  ، ضىىيق  العليمىى خىىالل ال ال طيىى  ستنضىىا تمامىىا   ان

 (78:  72رؤ) تل رها

ِِِهمْ َوالَ تَابُوا َعْن قَْتلِِهْم َوالَ َعْن " قَتِِهمْ َوالَ َعْن ِزنَاُهْم َوالَ َعْن  ِسْح ِْ  (27:  9 رؤ)".ِس

II – جمئ يسوع الثاىن  عن عدوا الطريقعلن ُمُي 

المؤمنين ل نهض  القادم  من  ن ي عدنجيل كا ب من نعم  رخيل  ل ، ر ال عظ ب، عدم اللال براما الي مجواف  -أ 

سيتك م ن ب ض    نالذي "عدى الطريللم  "هناص حاج  كهير  ل ل ت النه ى .  المجد أر لعاوو  اللالم الزاحو

 . ال  طلتش ي  رافي هذا 
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 بطريقى  مهاشىر عن النهض  العليم  رالضب ط التي تتلل  ، فضال  الثانييس ع  مجئعن  عدى الطريليع ن م   -ب 

 ئى  الرلسى طان يسى ع فى  مجي ريلهىررا ع نى ا، بينمىا ي  الثىانييسى ع  ع ى  مجىئعدى الطريىل يؤكد م  . بع دت 

سنتك م عىن هىذا بتولىيل . رالسير ف  محه  ر قداس  د  الوقراء،، مساعبربحهم ل نو   الضاىع ، شواء المرض 

 .أكثر ف  محاضر  أخرى

أثنىاء  .سىد المسىيس فىي جميى  أنحىاء العىالمتيىارات كثيىر  فىي ج طريىل مىنى العىدم  الكثير مىن  عدالرر  القد  ي   -ج 

من الشهاب  5666عندما شاهدت  الم ر الهارز  ف  خدمت أهم  احدى، أختهرت  2668في  onethingمؤتمر

 "عىدى الطريىلم  "دعى   . "قدسى مى  الم  بالمه"التى  نشىير لهىا ر ،عىدى الطريىللحيىا  م  بالسه  ىلتزامات ن يتعهدر

  .لن ه  ، بل هي متاح  لمن يريدها لل  ليست م  

العهد الجديد مثل ي حنىا معدى الطريل ف  امث   رشاد من ريل ف  ارزمن  ارخير  يجدرا اإللهام ر اإلعدى الطم   -د 

 ، لى  8- 5:  76 مىت)لجىي هم  اررل أع ن ا عن مجيء يس ع الذين، رالسهعين ت ميذ ، ارراىلالرسل  ،المعمدان

عىىن المجىىد  فضىىال   مجىىئ يسىى ع،عىىن  عىىد الطريىىل بأنىى  أع ىىني حنىىا المعمىىدان درر م   أدى( 7:  76،  7-2:  9

  (78- 70،  9- 3:3ل  ) ل  الجيل  في مجيئ  تا عنرالضب ط التي ستن

 :الثانيى . (0-7: 9 لى )اررل لمدن اسراىيل  يس ع مجئ أع ن ا :اررل  .ل رتينب ل طريل ىعدم  كعمل الرسل  -  

- 7تس 2، 5-2: 3،7 بط2، 27- 79:  3اع )عن  مجد رالضب ط الناتج  رعن ال الثانييس ع  مجئعن  أع ن ا
  (79- 0 ، رؤ2

يس ع الرل رال الص الذي تم  ن عن مجئعالباإل رسال  ي حنا المعمدان رالرسل سيتهع اعدى الطريل الي م م   -ر 

عىن ارحىداا التىي سىترافل  نتاسىت ات الوريد  التىيرالديناميكي الثانييس ع  مجئعن اإلعالن عن  بذل ، فضال  

 . هذا

رفى   ،ك مى فىي ال عمىلب، ريب وى ا  م ايلى ا ريلى  رالرسل بينمىا  ب حيا  ي حنا أس تهع اعدى الطريل سيم   -ز 

قىى   بيعم ى ا خىىرين ريزرعى ا الكنىاىس ريت مىذرا اخ  الضىىاىع  ر يشىو ا المرضى ، را النوى يربحى  نوىس ال قىت

يحىرررا يسى ع ر رايمجىدر،  كى تيع نى ا الك مى  ريعم ى ا أعمىال الم بينمىا. الرر  القد  لت هي  احتياجات النىا 

 .التالي   ن  ف  السن اتسي اجه من ما  عدرا بذات الست دام نوس ، ل مزيدالمنسحل؛ ي  

فى  اسى  ب  من الطرق العم ي  ل سىير بسيط لهعض ريفتع نقدم "الطِرق إلتزامات لميد  1"تابنا الجديد في ك -  

 : عدى الطريلحيا  م  

 .طالق س طان ىالعالم عن طريل  ، بينما نبيررتهاط باهللاإل :رومياً  يصل .7

. ن في ارسه عي مي ن جهها لننال اركثر من ش ص   عن طريل الل مرنض  أنوسنا : صم اسبوعياً  .2

 تمجد يس ع بينما نىؤثر ع ى  المجىالت العدلنبار رنتحمس رعمال والح  من الرحم  ر :يدلالعمل إ .3

. مجتم ف  السه  

 دينمىىا نعطىى  بتضىىحي  ل م كىى ت رلتعضىىين تهىىر الوىىر  بسىىهب التعىىامالت الماديىى  الق يىى  ب: بسررخا أعرر   .2

 حرك  اللال 
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 الت  تويض بمحه  لالخرين ر ان نحب    نههار ف  متع ان نعي  ب: أحيا فى قداسة .5

المنتلمىى  فىى  الق افىىل الكرازيىى   ل دمىى  اخخىىرين رت مىىذتهم بال دمىى  ات ىىا  المهىىادر  :بجدرررة ةديرراقال .0

.اجتماعات اللال  ردراس  الكتاب المقد ر

 . كن شاهد أمين ب لء لك م  يس ع: بجِأة الشهادة .1

التىي  عم يى الممارسىات بعض ال، بل ه  المسيحي  بكام هاطي الحيا  قاىم  شام   تب السه  ليستلتزامات هذ  اإل -ط 

سن  بعد ر بعد ي م، ، ري ما  خط   زرع خط   بعدلتزامات السهع  ت  هذ  اإل. عدى الطريلتعدنا لنسير ف  خدم  م  

سىىب يكىى ن منا نهىىا أنشىىط  نقىى م بهىىا عنىىدماىأمىى ر اختياريىى ، أر ع ىى   ع ىى  أنهىىا ل نسىىتطي  التعامىىل معهىىا .سىىن 

حت  بينما تأت   كأم ر مقدس  أر ثمين  بالنسه  لنا يجب أن نراها .، رعندما ل ي جد أم ر أخرى نق م بهارمالىم

  ل  ؟ هىل ستضى  فى  ق هى  ان تقى ل من من سيستجيب بطريق  م   هل ستك ن راحد .فرص أخرى ف  طريقنا

 نعم ؟

 حىان ال قىت لهىم .أساسى  رالتحىرص ع ى ، اع فىي هىذ  السى الىرر  لهىمع   معدى الطريل ان يسمع ا مىا يق لى   -ي 

الىىهعض  يىىدع ا الىىرب فىىي هىىذ  السىىاع ، .بعمىىل جديىىد مىىن الطاعىى  رالتجىىارب مىى  الىىرر  القىىد  حيىىا ل  ل سىىع 

عدى الطريل بواع يى  أكثىر فى  رسىط عالن عن رسال  م  حتضان م سم من اإلعداد اللارم رالذى يجهزهم لإلإل

. الضب ط القادم 


