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 الروح القدس فى إتفاق كامل معكنيسة آخر األيام 
اا  َعَ...َآتِااسََرااِا  أ ََوَهااأَنَاَااأَ" َ  وع ََ...ََنَاَااأَ َوع ُة دااوَع ََويع َع َ ُّْبااُ ِلَ ُُّيع ِ اااَع.َنَاَااأَنَُلاا َ ََعاا  َ َِ.ََكُ َكاا ع َع و ََو َُُّ اااع :ََو ُّااْاو ع

َ.َ«تََ ألََ» َُ َفَُل َاتُ ََِوَماُنَ َ َُ.َ«تََ األََ»َوَمُنَ َُوَيُعَفَُل ََعا ُْ َنَاَاأَآتِاسََراِا  أ َ..َ.َطَا ُْ ا  َع.َآِما نََ.َاََ ا ْيَ َوع ََاأَ ُّااد َ".تََ اأَلَنَ ْ

َ(22:21-22،22:21رؤ)

I . (22: 22رؤ )تنبأ يوحنا بعمل الروح القدس يف كنيسة آخر األيام 

يصفيوحناما.كنيسةآخراأليامفىوصفستفاضةإمنأهمالنبواتفيالكتابالمقدسوأكثرها22:2رؤ -أ

.سيحدثللكنيسةفيالجيلالذيسيأتيفيهيسوعثانية

ماالذييعملهالروحالقددسفدي.يعملهالروحالقدسمايقولهودةعميقةمعماهذهالنبوةتصفالكنيسةفيوح -ب

كنيسدةويدةالماالذييقولهالروحالقدس؟هدويعلدنه.شفعليأتييسوعإلىكنيستهيتهذاالمقطعمنالكلمة؟هو

يوجددالكثيدرمدن.فديآخدراأليداملقددسروحاالدبمداسديعملهخبرندابكلمداتأخدرككلمدة ت .كعروسللمسدي 

.المعانيالضمنيةالهامةلهذهالنبوة

:الوضعالعظيمللكنيسةفىذلكالوقتطرق4فىهذهالنبوةتشرح -ج

 ممسوحةبالروح

 الشفاعةمشتعلةفى

 وسللمسي ثابتةفيهويتهاكعر

 فعالةومؤثرةفيالحصاد

لدذلك.ستكونهذهأولمرةفيالتاريختكونفيهاالكنيسةفديالعدالمكلدهفديوحددةديناميكيدةمدعالدروحالقددس -د

.سيحلالروحالقدسويتحركمنخاللالكنيسةبقوةعظيمة

الحظواأنيوحنالم."سليسوعكعرو"ألولمرةفيالتاريخسيؤكدالروحالقدسعبرالعالمكلههويةالكنيسة -ه

والالجسدددوالالهيكددلوالالددروحوالجددي والالمملكددةأعلددنعددنوال،تعدداللددنأنالددروحوالعايلددةيقددوالنعي 

لألبدددسدنفرحونتهلددلبهويتنددافدديكونندداجددي  ،مددعإننددا.بددلالددروحالمسددتقرعلددىالكنيسدةكعددروس.الكهندة

.كهنتهعايلته،جسده،هيكله،مملكتهو

آمدينتعدالأيهداالدرب"النبواتالتيأعطيتليوحنافيسفرالرؤياأيقظتروحالشفاعةداخلهوصداريصدر  -و

عدري وسدو كوعلدنأنيسدوعسديأتيكملدكي .ندااللحداحللصدالةلسفرالرؤيدايثيدرداخ.(21اآلية)"يسوع

.مرهبةطلقنهضةعظيمةوأحكامي 

رضاآلنوإلدىاألبددهديغرفدةالصدالةفديالسدمالواأل.الشدفاعيةواللالعبدادة إختارأنيطلققوتهمنخد -ز

قلوبنداومددينتنافدىالصالةفايقةغيرمحدودةبالزمانوالمكدانألنهداتفدت أبدوابالنعمدة. للكونمركزحكم

.ومجتمعنا
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II-  ؟"عروس املسيح"ما هو مثال 
رؤيدةملكدوت مدنمنظدورلدىايشدير"عروسالمسدي "مثاللذا.تعنيرؤية،منظورأومشهد:كلمةمثال -أ

لدولدمنشدعربأنندا.بمحبةمكرسةمخلصةللربمنخاللعينينعروسلهاقلبكاملنركالملكوت.العروس

فماأسهلأننعي حياةمليئةبالمساومةوالحلولالوسطونفقدالجرأةونعي فديلناالقدرهأنن حبمحبوبينو

.يمللروح

III- رسالة العريس هي دعوة لعالقة محيمة حية مع اهلل

ََشُسٍءََحتدىَ" َد َكع َ ُّاْاوَ َ ُّداِ  َِماَنَللاَِ..َ.َنَُعَيأَقَللاَِ ُّْاوَ َ َُفَحصع َِ ََِا ِْ وَ َ َُُّ اأَُّ اُ َةع ُع َاَتُ ُْ ََُّا َ(نختبدر)َُِّ َُ اِا َََواَُحنع

(22-21،2كو2)."َ َُُّيُ هع َِوَََُّ َأَِمَنَللاََِ ألَُش َأءََ

لدذلكلكدينسدتمتعبعالقدة(.،أفكدارهنحونداأشواقهمشاعره،عواطفه،)دعوة لناأننختبرأمورقلبهالعميقة -أ

تتكلمعنإختبارعواطفيسوعنحونا"عروسالمسي "رسالة.عرقلبهاشمفهمنحتاجحميمةفعالةمعيسوع

.(ومشاعرهأشواقه)

رََوتَُ ِافعا  َحتدىَتَُوتَِط  ع  َنَُ َتعدَُ" ََو ُُّ عُلا ع ْع ََو ُُّ عُيا ََو ُّْطا لع َ(تختبدروا)ِةكع  ََمَعََجِي اِعَ َُُُِّد ِوا َنََماأَهعاَ َ َُُّ اُااع

(21-1،:2ا )َ". ِلَ ُُّفَأئََِوََ َُُّيُ ِافَوَِ َُُّيوََِ(مشاعرعواطفو)ََمَح دوََ

َِسََعَجأئِ َكََ" ْيَإَُِّ ََأَ ُّاد َمأََجَ ُلَتَنَُاَتَنَ ْ ََتِ َاأََكثِ ا َ  ََُّاَدُ كََ.ََونَُفَكأَةَكَِماُنَِج ُع َا د ََاأ.َ ََتَع َِِ ََونَتََكلدَياند ُُ ِاَا د َز َ ُ َ.َأَلع

(0،41مز)َ".َعُنَنَُ َتعَ دَد

(22::،رو1:22رو)نختبرعرش كورثةلقوتهوسلطانه:كتِ أءَللا -ب

.فريدةفيالمتيازأمام مكانةهماكلي(أشواقهلنامشاعره،عواطفه،)نختبرقلب :ك اوَ

الهدذاو.أمدام ةالمميدزمكانتنداكليهمدايصدفوا.كماأنالسيداتهمأبنال كذلكالرجالهمعروسالمسي  -ج

فيذلكدعوةناليرونأغلبالمؤمناتاليصارعنمعفكرةأنهنأبنال ألنه.الرجولةأواألنوثةيشيرإلى

ولكنفياألغلدبيصدارعالرجدالمدعكدونهمعدروسالمسدي ألنهدميسدتنتجواخطدأأنهدذه.لأنوثةأنيكنأق

.تقللمنالرجولةدعوة

.همكعروسللمسي عاشوافيالحقيقةالجوهريةلهويتبعضمنرجال العظام -د

 بأشواقبالربمفتونمريضحباً..كانأعظمملوكإسراييلالمحاربينولكنهكانعابداًللرب: ُّيلكَ  و 

منشدللواحدةمدنالقضداياالمركزيدةفديحيداةداودكرجدلحسدبقلدب كونده.ومنبهرومفتونبجمال له

.مشاعروعواطف ةدارسب

يدو")بالتلميدذالدذيكدانيسدوعيحبده"ولكنهوصفنفسهخم مدرات"ابنالرعد"كاناسمه: ُّار لَ  ح أ

(22:2:21؛21:2؛21:21؛21:21

يدو.)أدركوعدر يسدوعكدالعري (22:22مدت")أعظمرجل"كاننبياًنارياًدعاهيسوع:  ح أَ ُّي يد  

1:21)
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عندد.رسدخهامنرجولةأيشخصولكنعلىالعكد يقويهداويختبارحقيقةكونناعروسللمسي اليضعفإ -ه

العالقدةالحميمدةمدع.نركنفوسناكعروسعزيدزةومدللدةحبةلناهمناأنيسوععري شلو فيمشاعرالمف

.(ومللوبةبمحبتهملتهبة)يسوعب تجعلقلوبنامريضةحباً

(0،2ن )َ."فَإِاُسََمِا َضوٌَحع ّأ َ...ََنَُاِ شع اِس...ََنَُر ِدعواِس"

ِِتَاُسََمِا َضوٌَحع ّأ َ" ََح ِ  ِسَنَُ َتعُخ ُِااَهَع (0،: ن)َ."إُِ ََوَجُدتعند

IV-  (2: 20؛ 2: 22مت )ما هي رسالة العريس؟ 

لقايندابيسدوعكداسالشدلو .جوهررسالةالعري هوالعدالنعدنعواطدفيسدوعوتعهددهلنداكداسالعدري  -أ

.بمحبةشلوفةحميمةلهيشعلنابالمحبةلنا

 .تمردبعددمالنضداالروحديللطالغالباًمان .هولطيفمعنافيضعفنا.رحمةيسوعالعري ممتلئبرأفةو -ب

يلتمسددونلكددنناضددجينغيددرمددؤمنينمخلصددينويلضددبمددنالتمددردوالعصدديانولكددنقلبددهممتلددئبالرأفددةنحدد

.هويستمتعبناحتىفيضعفنا.طاعته

َِِس" اد رع لدَب ِسَألَادهَع (10،:21،2مز)َ".ُّعُطفعَكَ عَ ظُيع ِس.َََُ

(2:1عدب)يسوعكانأكثرابتهاجاًمنأيشخصفيالتداريخ(قلبفَِرحسعيد)بتهايسوعالعري لهقلبم  -ج
تاريخالكنيسةأغلبهرأك كشخصغالباًمايكدونغاضدبأوحدزينعنددمايتواصدلمعندابدالرغمأنيسدوع

.غالباًمايكونمبتهاعندمايتعاملمعناحتىفيضعفنا

َعَكََِِز َُ" إَُِّ َاَكأئِكَََمَوَحَكَللاَع ََأِجَنَُكثََاَِمُنَشع ُِتِ (1،2عب)َ."ِتَ ِ 

ختبارهدالقلدبيسدوعالكنيسدةستلتسدلب .قددةويتدوقلندامتأشدواقلده.يسوعالعري لهعواطفملتهبدةناريدة -د

.المتعلقبهابشلف

َنَاَأ" ُْ ََكَ َُِّكَنَُح َُ تعكع َ(:1:1يو)َ". عُث عتع  َفِسََمَح دتِس.ََكَيأَنََح د ِسَ آليع

َمِج ا" َ َُُّيأِءَِِأَُُّكلَِياِورََُِّكاُسَ عُحِضاَاَهأَُِّ َُفِواِهََك ِ َواوَ  َِ إِ دأَهأََِِغُو َُا َ  طَ ََأرَمع َُدَر َ عاُ ِغ َُ...َََدة ََُِّكُسَ َع ُْ َُّا نََحاٌدََفَإِاداهَع

ُُِّلكََ ْيَنَُ ضأَ  َو عَاُِ ِهرََكَيأَ ُّاد َ ََع تعهَع َُ قَْطََِ (21-21:0ا )."َ ِ َووََِجَوَدهَع

::1؛حدز2::؛2:4زك.)وهويقضيعلىكلمايعوقويمنعالمحبةسوعالعري ممتلئغيرةوحماسهي -ه
(1:14؛أم21:2؛رؤ21-:2

ََأ" ََعلَُ  َِغُا ع ٍْ َوَِِوَخٍطََعِظ  َعِظ َيوَ  َُ َُ َ ََغُ َاةَ  ََعلَىَِل (2-:،2زك)َ."ِغُا ع

.فتنويبهرقلوبنايهذا.وعالعري لهجماليفوقالوصفيس -و

ُيََوإِ دأَهأَنَُُّتَِيسَع" َِمَنَ ُّاد َرتَُُّتع يَُ...َََو ِحَدةَ  (4،22مز)َ."نَُاظعَاَإَُِّىََجَيأِلَ ُّاد

V- (ةختراق القوإ)ذات األبعاد الثالثية ليسوع ليأيت  صرخة الشفاعة 
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.نحو وكشخصيفيالقلباختراقعلىمست:َفسَعالقوَحي يوَقاِ أت ألَ -أ

.القليمأوالوطناختراقللروحالقدسفينهضةعلىمستوك:فسَاَضوَإُّ  أت ألََََََ

.يثانالاختراقتاريخيبمجيليسوع:علىَ ُّوحأيَألجل أت ألََََََ

ر ليسوعأنيأتيثانيةًلعروسوهيتصلاتالثناييةاألبعاديرالتعب -ب

.نحبك،نعبدك،وندعوكبمحبتناأنتأتي: ُّ  أ ةََََ

.نحتاجكونصليأنتأتيوتطلققوةالنهضة: ُّشفأعوََََ

(للملكوتبليوننفساًجديدة)إلىالناسةإلى وخارجياًصاعد:صرخةلهابعدين -ج

(قربنا،إلينا،ألجلنا)فوقليسوعأنيأتيلنافيقوةتخترقالىدعوة:ةنر ـأ َ

وغيددر(نهضددة؛تلمددذة)دعوالمددؤمنينندد.الملددكالعددري ليسددوعواأتيددأنخددريندعددوةخارجيددةالددىاآل:نفَ ـااـأ َ

. يالعرالختباريسوع(كرازة)المؤمنين

."يدأتيإليندا"أوالًسنناديعلىيسوعفيشفاعةأن.هذهالنبوةتؤكدأنناسنصر ونناديفياتجاهينمختلفين -د

".تيإلىيسوعأت"أنانةوثانياًنناديعلىالناسالعطش

األنهدمنتصدرةكنيسةآخراأليامستكونبالتأكيددغالبدة.كيفنذهبإلىهناكونحنذاهبونمهمأننعر أين -ه

.مس فيالشفاعةأمام فيهويتناكعروسليسوعست 

َمِج َدة َ" ََددَرو َ...َََُِّكُسَ عُحِضَاَهأَُِّ َُفِوِهََك ِ َووَ  َمع (22-21،0ا )َ."تَكع  ع

َ َوَُ" ُْ ََو ُّْش ع ِيََو ألَُُِّو َِورََو قِفع  َََوإَِي ََجُيٌعََكثِ ٌاََُّ َِ ََو ََُُّ َأئِ ِْ َ ألعَم َُ َََِ...َتَِطُعَنََحٌدَنَُ َ َ عددهعرَِمُنَكع َ َُُّحَيا َُ ."َنََماأ

(1،2رؤ)

ََأ َه دتَُ َاَُفَو َِ ّأ َ.ََو ُمَانَتعهَع َِ  َ اََِ ّأ (:-2،21رؤ)َ."َونعُعِط َُتَنَُ َتَُل ََسََِّز َ 

ةلتكونمجيدةوغالبة؟جدزلمدنخطدة لتحقيدقهدذاهدوأنالدروحالقددسسديوق ويقديمكيفتتحولالكنيس -و

هددمالمتقدددمينخطددوةواحدددةقصدديرةعددناآلخددرينفدديسدديرهم"معددديالطريددق"الددرواد".معددديللطريددق"

.فىكلالعالمبصورةعامةسريعاًبعدذلكوإعالنهمعماسيعلنهويؤكدهالروحالقدس

VI- قود ويرشد شعبهلن أنه ملك من أصل يهودي يعوع ُييس 

َ  وع ََ...ََنَاَأَ َوع  َع" ُة دوَع ََويع َع َ ُّْبُ لَِ ُُّيع ِ اَع.َنَاَأَنَُل َ ََع  َ َِ.ََكُ َك ع َع و ََو َُُّ اع (22-21،22رؤ)َ."«تََ ألََ»:ََو ُّْاو ع

(22:22رؤ)للنبوةالتديفديوهذهاألمورحيويةبالنسبة(22:21رؤ)أمورعننفسهفيةيسوعيعلنأربع -أ
.وهذهالنبوةتطلقمسحةعلىكنيسةآخراأليام

ثانيددةًإلددىاألرضيسددوعسدديجيل.أصددلوذريددةالملددكداودهددوبجددذورهك نسددانأوللقبيددينليسددوعلهددمصددلة -ب

نأناملدكمد:وهويقول.عسكريوحربيحولأورشليمصراعفيسياق"طلقالملكداودالم "طلقكالملكالم 
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.الىاألبدأصليهوديوسأجل علىعرشداود

هدويقدفخلدف.هدوالسدببفديوجدودمملكدةداود.هو لذاهدوكداينقبدلداود.داودنلَيدعونفسهعيسو -ج

لدفيعايلةداودون .داودية ويسوعأيضاً.إسراييللشعبكلالوعودتحقيق .ك نساندداولسبو 

."كوكبالصب "و"كوكب المنير"ـبألوهيةيسوعكواللقبينالتاليينلهمصلة -د

.علمشدعبهفديمدالمالضديقةوهدويتدألقبجمالدهويبهدرقلدوبهمرشدوي يسوعأعلننفسهكالكوكبالمنيرالذيي  -ه

.ونحنسنمتلئببرهالساطع

َجَِِْاَهأََكِض َأءٍَ" َحتدىَ َُخاع َ ََنَُهَدنَع َْ َشلِ  َنعوةع َِ (2،12اش)َ."منَنُج

كوكدبالصدب هدوبداألخصفيندوسويكدون)الللبدةصب الذييعطيشدعبهالثقدةوالتأكددمدنيسوعككوكبال -و

فديزمدانالظلمدةوهديتلطدياألرضسديأتييسدوعكالعالمدة(مريياًفيالشرققبدلشدروقالشدم مباشدرة

.األكيدةعلىفجريومألفيجديدقريب

تعَغطُسَ ألَُةَاَوََ" ََْهأَِهَسَ ُّْظُلَيوَع َ ألعَم َ ُّدد ِمسع ُع ْيَ.َ ُّظدالَ َ ُّاد أََعلَُ ِكَفَ عُشِاقع هَع(يسوعفيمجيئهالثاني)نَمد َوَمُجادع

(2،11اش)َ".َعلَُ ِكَ عَاى


