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 كنيستي ... روح وحياة – ١
 

 نسعد بإنتشاره فى كنائسناالذي نشكر هللا من أجل عمله فى مهرجان الكرازة المرقسية، و  ٢٠٢٠ونحن نستقبل عام 
واختارت شعار  اللجنة المركزيةالقبطية بمصر والمهجر، فقد تم ترجمة مسابقاته إلى تسع لغات.. وقد اجتمعت 

 :".. وهو مكون من ثالث محاورروح وحياة.. كنيستى" :بعنوان ٢٠٢٠مهرجان 
 

 األرثوذكسية. -ب القبطية -أ:ًكنيستى:ًأولاً
ً.عمل الروح القدس فى الكنيسة:ًروح:ًثانياا
 خدمة األخرين. -ب  حياتى الخاصة. -أ:ًحياة:ًاثالثاً

 

 كنيســــتى :أولا 
 

 القبطيـــة -أ
" قبط"، ذات التاريخ المجيد والعريق. فكلمة "الكنيسة القبطية األرثوذكسيةالهوية الكنسية القبطية نقصد بها مالمح "

".. وصارت فى بتاحله الفرعونى ""، أى أرض اإلهاكبتاحأصاًل كلمة هيروغليفية "هي "، و Egyptنفسها كلمة "هي 
 "، وصرنا ننطقها "القبط"..إيجبتون اليونانية "

 

كنيسة وطنية على مر العصور، واألقباط يحبون بلدهم ويدافعون عنها دائًما.. ولذلك  وكنيستنا القبطية األرثوذكسية
 :التمسك بالهوية القبطية يجب علينا

 

 والكيمياء"، Medicine" والطب"، Papyrus" الورق ام، مخترعى سليل الفراعنة.. بناة األهر :ًأناًمصرى -1
"Remnkemi كتاب الموتىقبل الكثيرين )أيام أخناتون(، أصحاب  التوحيدعرفنا  (،السمراء" )ابن األرض ،

 كلمة قبطية أخذها عنا العالم كله.هي ، بل أن عيد الميالد "الكريسماس" والفالح الفصيح، والحكمة الخالدة
 :.. ابن القديسين والشهداءابن الكنيسة القبطية األرثوذكسية:ًقبطىأناً -٢

 

 أثناسيوس وديسقورس وكيرلس.:ًكنيسةًالالهوتيين 
 األنبا أنطونيوس واألنبا مكاريوس واألنبا شنوده واألنبا باخوميوس.:ًكنيسةًالرهبنة 
 دى )م(، تقويم الشهداء )ش( من الكنيسة المسيحية الوحيدة التى لها، بجانب التقويم الميال:ًكنيسةًالشهداء

 كثرة ما قدمت من شهداء عبر تاريخها الطويل، وال تزال تقدم حتى فى عصرنا الحالى.
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 حيث لهما  والقديسة فيريناالقديس موريس التى كرزت فى أنحاء المسكونة. والتاريخ يذكر :ًكنيسةًالكرازة
ال تنتشر بكنائسها وأساقفتها وكهنتها وشعبها القبطى فى أوربا مؤسسات وأديرة ومدن كثيرة بأسمائهما.. وما تز 

فى كل قارات العالم بدون استثناء. ففى عصر الطائرات والفضائيات ووسائل االتصال والتواصل، نستطيع 
 واحد. وتاريخهاواحدة,  وعقائدهاواحدة،  طقوسهاوالكنيسة واحدة،  ,أن نحس بأننا جسد واحد

 

 نردد شعار واحد وألحان واحدة.. إلخ. :. يجعلنا نعيش هذه الوحدةوها مهرجان الكرازة المرقسية.

 األرثوذكســـية -ب
 

وهذه تتسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية بعالمات ومواصفات هامة، تنفرد بها عن أى كيان آخر، 
صلوا من أجل " :حينما ينادينا قائالً  -هي فى القداس اإلل -نسمعها على فم الشماس  السمات
 :وهى "األرثوذكسية، كنيسة هللا، الرسولية، الجامعة، المقدسة، الوحيدة، الواحدة سالمة

 

البشرى كله، أو حتى فى  أو خالل المسارفليس هناك سوى كنيسة واحدة، سواء، منذ األزل فى فكر هللا، :ًالواحدة -1
 الخلود.. فجسد المسيح واحد.. وعروس المسيح واحدة.

فيه يجتمع الذي الكيان المقدس، هي "، فليس هناك كيان آخر مشابه لها، فة فى نوعهاالفريدبمعنى ":ًالوحيدة -٢
 الرب مع الناس، والزمن مع األبدية، واألرض مع السماء، والشعب مع الشعوب.

يدشن كل عضو فى هذا الجسد، ويسكن الذي إذ أن روح هللا القدوس هو سر قداسة أعضائها، فهو :ًالمقدسة -3
نه هيكاًل مقدًسا ومخصًصا للرب، لهذا تتسم الكنيسة بقداسة الكيان والفكر والوجدان والسلوك.. فيه، جاعاًل م

 وتصير ضميًرا حًيا للعالم فى كل مكان وزمان.
فإن كان العهد القديم قد ركز على شعب واحد هو بنى إسرائيل، إال أن العهد الجديد اتسع ليشمل :ًالجامعة -4

ُ اْلَعاَلمَ " والشعوب، والقبائل، واأللسنة العالم كله، من كل األمم، ُه َهَكَذا َأَحبَّ َّللاَّ ُيِريُد " ، وهو(16:3)يوً.." أَلنَّ
 .(4:2تى1ً)" َوإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِ  ُيْقِبُلونَ ، َأنَّ َجِميَع النَّاِس َيْخُلُصونَ 

ْنِبَياءِ فالكنيسة مبنية ":ًالرسولية -5 ُسِل َواأَل . (20:2)أفً" َوَيُسوُع اْلَمِسيُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاِوَيةِ ، َعَلى َأَساِس الرُّ
فالكنيسة امتداد لآلباء الرسل، سواء من جهة حياتهم الشخصية، أو إيمانهم أو تعاليمهم أو كرازتهم.. لهذا يسام 

 الكنيسة. اآلباء األساقفة بعد قراءة سفر أعمال الرسل )اإلبركسيس(.. عالمة امتداد للحياة الرسولية فى
ِملك خالص هي فالكنيسة ليست ِملًكا ألحد، وال حتى لنفسها، بل :ًهللاًكنيسة -6

َخَطْبُتُكْم أحبها، وافتداها بدمه، واقتناها عروًسا مطهرة لشخصه.. "الذي هلل، 
َم َعْذَراَء َعِفيَفةا ِلْلَمِسيحِ ، ِلَرُجٍل َواِحدٍ  ، لهذا تهتف العروس (2:11كو2)" أُلَقدِ 

 .(3:6)نشً" َأَنا ِلَحِبيِبى َوَحِبيِبى ِلى" :شيد قائلةفى الن
فالكنيسة مستقيمة الرأى والمعتقد والفكر )أرثو = مستقيم(، كما :ًاألرثوذكسية -7

أن حياتها تمجيد هللا فى الزمن واألبدية، بفكر مستقيم، وحياة أمينة. فال انفصام بين العقيدة والحياة، وال بين 
 ك اليومى.العقل والقلب والسلو 



 كنيستي روح وحياة    6  ٢٠٢٠ –مهرجان الكرازة للكبار 

 

 ..لنتعرف باألكثر على مفهوم الكنيسة .. نقترب فى خشوع وإتضاع..لذلك تعالوا أيها األحباء
 

 ؟الكنيسةهي من 
 

وحضور المالئكة ، بقيادة اإلكليروس، المجتمعين فى بيت هللا المدشن، جماعة المؤمنين بالمسيح" :هى
 ".ودمه األقدسين حول جسد الرب، والقديسين

 

"، جسد المسيح"هي  -بحسب اإلنجيل  -"، والكنيسة جماعة" معناها "اككليسيافكلمة ":ًالمؤمنينجماعةً -1
 :إذ يقول معلمنا بولس

ا َأْنُتْم " - ا َفَجَسُد اْلَمِسيِح َوَأْعَضاُؤهُ َوَأمَّ  .(12:27كو1ً)" َأْفَرادا
ُه َكَما ِفى َجَسٍد َواِحٍد َلَنا َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة َوَلكِ " -  :َهَكَذا َنْحُن اْلَكِثيِرينَ . ْن َلْيَس َجِميُع اأَلْعَضاِء َلَها َعَمٌل َواِحدٌ َفِإنَّ

ا ِلَبْعٍض ُكلُّ َواِحٍد ِلآلَخرِ  . وقد كان اآلباء الرسل (5-4:12)روً" َجَسٌد َواِحٌد ِفى اْلَمِسيِح َوَأْعَضاٌء َبْعضا
ِحيَن هللاَ َيَتَناَوُلوَن الطََّعاَم ِباْبِتَهاٍج َوَبَساَطِة َقلْ "  :.. وهنا نجد مزيًجا متجانًسا من(47-46:2)أعً" ٍب ُمَسبِ 

 التناول، والتسبيح، واألغابى، وحياة الشركة.
 

أى  Piervei" والهيكل هو وباب السماء، بيت هللا"هي الكنيسة :ًالمجتمعونًفىًبيتًهللاًالمدشن -٢
 قديسيه، وجماعة المؤمنين به.صار سماًء، لوجود رب المجد فيه، مع مالئكته و الذي المكان 

 

بُّ ُكلَّ َيْوٍم َيُضمُّ ِإَلى اْلَكِنيَسِة الَِّذيَن َيْخُلُصونَ " - .. ويقصد الجماعة، وممكن المكان (47:2)أعً" َكاَن الرَّ
 .(2:1)فلً" ِإَلى اْلَكِنيَسِة الَِّتى ِفى َبْيِتكَ "، أيًضا

ُر ِباْسِمَك ِإْخَوِتى" - ُحكَ )الجماعة(  اْلَكِنيَسةِ َوِفى َوَسِط ، ُأَخبِ   .(12:2)عبً" ُأَسبِ 
 

وكان اآلباء الرسل يجتمعون مع المؤمنين كل يوم أحد، وفى كل وقت، للصالة والتعليم.. ومكان اإلجتماع 
 يسمى كنيسة.

 

عماًل  ، ليحل روح هللا فى هذا المكان. فندشن المذابح واألوانى والستور واأليقونات..ندشن الكنائس بالميرون ونحن 
. فى حالة عدم وجود كنيسة يمكن إقامة القداس باستخدام (5:93)مزً" ِبَبْيِتَك َتِليُق اْلَقَداَسُة َياَربُّ " :بقول الكتاب

 إذ يتم استخدام اللوح المدشن.. فالمهم هو حضور هللا، بروحه القدوس، وسط شعبه المبارك. "،المذبح المتنقل"
 

ُكلُّ َما َتْرِبُطوَنُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوطاا ِفى  :لسيد المسيح بفمه الطاهرحيث قال ا:ًبقيادةًاإلكليروس -3
َماءِ  َماِء َوُكلُّ َما َتُحلُّوَنُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْحُلولا ِفى السَّ اًمتً، (18-15:18)متً" السَّ )أنظرًأيضا

18:16) . 
 

وَح اْلُقُدَس ْقَبُلوا ٱ :َنَفَخ َوَقاَل َلُهمُ المجيدة، "كذلك حينما أسس الرب سر الكهنوت، بعد قيامته  َمْن َغَفْرُتْم . الرُّ
َكَما " :قال ذلك ثم أرسلهم للخدمة، قائالً  .(23-22:20)يوً" َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُه َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكْت 

 .(21:20)يوً" َأْرَسَلِنى اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا
 (.الشماسية - القسيسية - األسقفية) :ثالثة رتب - بحسب نص اإلنجيل المقدس -الكنيسة  وفى
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فنحن حينما نمأل الكنيسة باأليقونات، وبخاصة المدشنة، نعبر عن :ًبحضورًالمالئكةًوالقديسين -4
ذلك يصلى الكاهن حضور المالئكة والقديسين، فى بيت هللا، بيت المالئكة، كلما اجتمعنا للتسبيح والتناول. ول

ا".. "يقف أمامه المالئكة ورؤساء المالئكةالذي " :قائالً  ، أنت هو القيام حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا
رب ، قدوس قدوس قدوس :بغير سكوت قائلين، يسبحون على الدوام، والسيرافيم ذو الستة أجنحة

 لباسيلى(." )القداس االسماء واألرض مملؤتان من مجدك األقدس، الصباؤوت
وهنا اإلفخارستيا أساس الكنيسة كلها، جسد ودم عمانوئيل إلهنا، رأسها وعريسها، :ًحولًجسدًالربًودمه -5

فلذلك من يتناول بإستعداد روحى وجسدى  (35:6،48)يوً" َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياةِ " :عماًل بقول الرب يسوع
 ينال بركات كثيرة.

 

 بركات التناول؟هي فما 
 

َيْثُبْت " فاإلنسان ضعيف، لو قاوم الخطية والشيطان، والعالم بمفرده، ولكنه حين يتناول:ًثباتًفىًالمسيحال -1
 ، وهكذا يصير قوًيا بنعمة هللا، وينتصر على الشر والشرير.(56:6)يوً" ِفىَّ َوَأَنا ِفيهِ 

وفى حضورهم صالة  -بًقا فالمالئكة والقديسون يحضرون معنا القداس كما ذكرنا سا:ًيتحدًبالسمائيين -٢
وشفاعة من أجلنا أمام هللا، كما أنهم قدوة لنا فى حياتهم الطاهرة واألمينة، وبالتناول نحس أننا واحد مع 

 السمائيين، فكلنا أعضاء فى جسد المسيح.. الكنيسة.
َكْأُس " :لالرسو  فنحن نتناول من قربان واحد وكأس واحدة، كما قال معلمنا بولس:ًنتحدًببعضناًالبعض -3

َنا ؟ َأَلْيَس ُهَو َشِرَكَة َجَسِد اْلَمِسيحِ ، َنْكِسُرهُ الذي اْلُخْبُز ؟ َشِرَكَة َدِم اْلَمِسيحِ هي َأَلْيَسْت ، اْلَبَرَكِة الَِّتى ُنَباِرُكَها َفِإنَّ
َنا َجِميَعَنا َنْشَتِرُك ِفى الْ ، َجَسٌد َواِحدٌ ، َنْحُن اْلَكِثيِريَن ُخْبٌز َواِحدٌ   .(17-16:10كو1ً) "ُخْبِز اْلَواِحدِ أَلنَّ

ا للخطاياُيعطى عنا.. " :حين يرفع الكاهن الصينية ويهتف قائالً :ًننالًالغفران -4 ا وغفرانا وحياة أبدية  خالصا
 ".. فما دمنا قدمنا توبة حقيقية، واعتراًفا أميًنا، تغفر لنا خطايانا بالتناول من جسد الرب ودمه.لمن يتناول منه

وهو ليس مجرد الغفران، ولكن التطهير والتقديس من الخطية، والتخلص من آثارها وعبوديتها، :ًالخالصننالً -5
 وقبول سكنى رب المجد فى داخلنا، لكى نثبت فيه وهو فينا.

 "ِقيُمُه ِفى اْلَيْوِم اأَلِخيرِ َوَأَنا أُ ، َمْن َيْأُكُل َجَسِدى َوَيْشَرُب َدِمى َفَلُه َحَياٌة َأَبِديَّةٌ " :إذ قال الرب:ًالحياةًاألبدية -6
 . فهذا هو الخبز الحّى النازل من السماء، الواهب حياة للعالم.(54:6)يوً

فكلما أكلنا من هذا الخبز الحّى وشربنا من هذه الكأس، نبشر بموت الرب، ونذكره :ًالتبشيرًبموتًالرب -7
لنبشر بموت الرب مسيح، نخرج أقوياء بنعمته، "رسالتنا فى العالم. وحينما يسكن فينا الهي إلى أن يجئ. هذه 

 ".إلى أن يجئ، وقيامته
 

 :إذ فيها يتحد المؤمن مع، قمة العبادةهي لهذا فاإلفخارستيا 
 

 .(56:6)يوً" َيْثُبْت ِفىَّ َوَأَنا ِفيهِ ":ًالربًيسوعًنفسه -1
ا":ًالقديسون -٢  .(21:17)يوً" ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحدا
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َنا َنْحُن اْلَكِثيِريَن ُخْبٌز َواِحٌد َجَسٌد َواِحدٌ ":ًالمؤمنون -3  .(17:10كو1ً)" َفِإنَّ
 

 كنيستى.. روح :ثانياا
 

يصلنا باهلل، ويمتد بنا عبر آفاق الذي العنصر األساسى فى الحياة الروحية، ألنها ببساطة العنصر هي الروح.. 
من الذي ، إلى عالم الروح واألبدية والخلود. إنه العنصر المحدودات، عابًرا بنا إلى ما وراء الزمن والمادة والموت

 خالله نؤمن باهلل.
 

وهناك فرق بين روح هللا القدوس، والروح اإلنسانية التى فينا، وإن كان روح هللا يعمل فينا من خالل هذه الروح 
بين اإلنسان الطبيعى واإلنسان  فهناك فرق . هللا واإلنسان. اإلنسانية، التى وضعها هللا فى داخلنا كوسيلة ترابط بين

الروحى، فاإلنسان الطبيعى مولود بالخطية، وطبيعته فاسدة، ولهذا فمن العسير بل من المستحيل أن يطرق عالم 
  :أما اإلنسان الروحى الذى إلخ... هللا، المالئكة، الخلود، القديسين :الروحيات ويتعرف على

 

 .الميرون تقدس ب -  .          تجدد بالمعمودية -
 .جدد عهوده بالتوبة -  .     اتحد بالرب فى التناول -

 

فهذا اإلنسان يستطيع بنعمة هللا العاملة فيه، وبروح هللا الساكن فيه، أن يرتاد العالم الروحانى، ويكون له فكر 
 المسيح له المجد.

 

ائًما الحياة الروحية، تقديًرا لعنصر العنصر األول فى الحياة المسيحية، التى نسميها دهي من هنا نقول أن الروح 
أن يخضع الجسد للروح، وتخضع الروح اإلنسانية للروح  :الروح اإلنسانية فى اتصالها باهلل.. فالحياة الروحية معناها

 القدس.
 

 عمل الروح القدس فى الكنيسة
 

وُح ِلْلَكَناِئسِ " -  .(7:2)رؤً" َمْن َلُه ُأُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيُقوُلُه الرُّ
وُح ُهَو ". (14:8ً)رو" أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح هللِا َفُأوَلِئَك ُهْم َأْبَناُء هللاِ " - ، فُهَو (63:6)يوً" ُيْحِيىالذي َالرُّ

 .(10-9:37،ًحز2:8ً)روً" "ُروِح اْلَحَياةِ 
 

لتالميذ، فأسسوا الكنيسة المقدسة، بعد صعود الرب إلى السماء حل الروح القدس المعزى يوم الخمسين على ا
 وانتشرت الكرازة المسيحية فى كل العالم وبنيت الكنائس.

 

 الروح القدس وعمله فى األسرار الكنسية
 

بفعل تحت أعراض مادية منظورة  ننال نعماا غير منظورةأسرار الكنيسة السبعة أعمال مقدسة ومنح إلهية، بها 
لتكون واسطة لنيل  ،فهذه األسرار مؤسسة من هللا ل فاعليته للمؤمن بالمسيح.فى تقديس السر، ونق الروح القدس

 :وذلك واضح من الكتاب المقدسالمؤمنين فيض النعمة، بعمل الروح القدس فى االنسان، 
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ا ثانياابه :ًسرًالمعمودية -أ باب بتغطيسنا فى الماء ثالث دفعات على اسم الثالوث القدوس، فهو  ُنولد ميالدا
وحِ  :ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ ٱ"ألنه بمثابة الدخول إلى ملكوت النعمة  راراألس َل ، ِإْن َكاَن َأَحٌد َل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

)غلً وننال التبنى، (38:2)أعًننال التبرير وغفران الخطايا .. وبه (5:3)يوً "َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت َّللاَِّ 

 .(3:1بط16:16ً،1ً)مرًونعتق من الخطية الجدية وننال ميراث الحياة األبدية ، (26:3-27
وِس َوَتْعَلُموَن هو سر مقدس به ننال ختم موهبة الروح القدس ":ًسرًالميرون -ب ا َأْنُتْم َفَلُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّ َوَأمَّ

لتقديس الفكر  األولى ١٢ ال :اتمجموع 3رشًما( لتقديس اإلنسان =  36. )(20:2يو1ً)" ُكلَّ َشْىءٍ 
 لتقديس الخطوات.الثالثة  ١٢ واللتقديس األعمال،  الثانية ١٢ والوالحواس والقلب واإلرادة، 

َمْن َيْأُكُل َجَسِدى َوَيْشَرُب وثباتهم فيه " ،المخلص بتأسيسه التحاد المؤمنين به وعد: )اإلفخارستيا( سرًالشكر -ج
َمْن َيْأُكْل . َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفى اْلَيْوِم اأَلِخيِر أَلنَّ َجَسِدى َمْأَكٌل َحقٌّ َوَدِمى َمْشَرٌب َحقٌّ ، َبِديَّةٌ َفَلُه َحَياٌة أَ ، َدِمى

 .(56-53:6)يوً" َيْثُبْت ِفىَّ َوَأَنا ِفيهِ ، َجَسِدى َوَيْشَرْب َدِمى
َمْن رافه بخطاياه، أمام األب الكاهن "هو رجوع الخاطئ إلى هللا ومصالحته معه باعت:ًالعترافسرًالتوبةًو -د

ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َأِميٌن ، "(23:20)يوً " َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُه َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكْت 
َرَنا ِمْن ُكلِ  ِإْثمٍ ، َوَعاِدلٌ   .(9-8:1يو1ً)" َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِ 

به يمسح األب الكاهن المريض ويطلب له النعمة اإللهية لشفائه من أمراضه الروحية :ًسرًمسحةًالمرضى -ه
بِ  ِ، َفْلَيْدُع ُشُيوَخ اْلَكِنيَسة؟ َأَمِريٌض َأَحٌد َبْيَنُكمْ والجسدية " َوَصاَلُة ، َفُيَصلُّوا َعَلْيِه َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْسِم الرَّ

بُّ ُيِقيُمهُ اإلِ   .(15-14:5)يعً" َوِإْن َكاَن َقْد َفَعَل َخِطيَّةا ُتْغَفُر َلهْ ، يَماِن َتْشِفى اْلَمِريَض َوالرَّ
الزواج هو ناموس طبيعى أسسه هللا أواًل منذ البدء مع )آدم وحواء(، وقد بارك السيد المسيح :ًسرًالزيجة -و

ا " :مقام السر وقدسه وقال عن الزوجين الزواج بحضوره فى عرس قانا الجليل، ورفعه إلى َوَيُكوُن اِلْثَناِن َجَسدا
ا ا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْيِن َبْل َجَسٌد َواِحدٌ . َواِحدا ُقُه ِإْنَسانٌ الذي فَ . ِإذا ُ َل ُيَفرِ  "هذا . وأيًضا (6-5:19)متً" َجَمَعُه َّللاَّ

 ى العروسين ويجعلهما جسًدا واحًدا.عل يحل الروح القدس، وفى هذا السر (32:5)أفً السر عظيم"
ا َمْوِهَبَة هللِا الَِّتى ِفيَك بَوْضِع َيَدىَّ ":ًسرًالكهنوت -ز َبِب ُأَذكِ ُرَك َأْن ُتْضِرَم َأْيضا . فالروح (6:1تى2ً)" َفِلَهَذا السَّ

أْقَبُلوا  :َقاَل َلُهمُ َنَفَخ وَ القدس يحل على المرشح للكهنوت بوضع يد األسقف عليه فيعطيه نعمة الكهنوت ومواهبه "
وَح اْلُقُدَس   .(22:20)يوً" الرُّ

 

 :شروط اتمام السر
 

 .مالئمة للسر كالماء للمعمودية، والخبز وعصير الكرمة لسر الشكر، والزيت للميرون.. إلخ مادة -أ
 الروح القدس بالصلوات الطقسية. استدعاء -ج  قانونى موضوعة عليه اليد. كاهن -ب

 

 :منها أنه وح هللا القدوس يقوم بأعمال جوهرية كثيرة فى حياة المؤمن،أن ر :ًالخالصة
 .(8:16)يوًعلى خطاياه ليتوب عنها  يبكته - 

 .(26:14،ًيو13:16ً)يوًإلى طريق الخالص  يرشده -
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 .(26:14)يوًبكلمات الرب فى المواقف المختلفة  هر يذك   -
 .(3:2)أعًويطهره من أدناس الخطيئة  يقدسه، -
فٌ " :فيه ثمار روح هللا القدوس يثمر - )غلً "َمَحبٌَّة، َفَرٌح، َساَلٌم، ُطوُل َأَناٍة، ُلْطٌف، َصاَلٌح، ِإيَماٌن، َوَداَعٌة، َتَعفُّ

22:5).          
 .(10:4بط1ً) مواهب للخدمةويعطى  -

 

 :لذلك وصية الكتاب المقدس لنا أن
 

ما ُيحزن روح هللا القدوس هو الرجوع إلى أعمال اإلنسان  فإن أكثر :(30:4)أفً" َل ُتْحِزُنوا ُروَح هللاِ " -1
 العتيق، لذلك يوصينا الرسول أال ُنحزن روح هللا القدوس.

وحَ " -٢  المدربة لطاعة صوت هللا داخلكم.بل تكن لكم الحواس  :(19:5تس1ً)" َل ُتْطِفُئوا الرُّ
وحِ " -3  ق إرادة هللا وال نسلك فى أعمال الجسد.أى أن نجعل إرادتنا وف :(16:5)غلً" اْسُلُكوا ِبالرُّ
وحِ " -4 فيض الروح القدس داخلنا، هو تفجر وتدفق الينابيع، فتجرى أنهار ماء حّى  :(18:5)أفً" اْمَتِلُئوا ِبالرُّ

وهو أن تلتهب قلوبنا بمحبة المسيح، وتشتعل ، هو فعل داخلى يقوم به روح هللا داخل قلوبنا، (38:7)يوً
 لعبادة بالروح والحق.أرواحنا بحرارة ا

 

 كنيستى.. حياة :ثالثاا
 

 وعمل الروح القدس فينا. حياتنا الروحية وخدمتنا لآلخرين، كترجمة لعضويتنا فى جسد المسيح )الكنيسة(، 
 

 فى حياتى الخاصة -١
 

 :والحياة الكنسية نذكر منها ،لقد رسمت لنا الكنيسة المقدسة وسائط كثيرة للنمو الروحى
 

األمين، المنتظم، بإستعداد، وبوقفة توبة صادقة أمام هللا، قبل اإللتقاء باألب الكاهن، وبثقة كاملة : فاالعترا -أ
أن روح هللا هو العامل فى هذا السر المبارك.. مع تنفيذ أمين ومخلص إلرشادات وتدريبات األب الروحى، 

 فيأخذ المعترف ِحاًل وَحال.
قمة هذه هي فاإلفخارستيا من خالله نتغذى روحًيا.. الذي نا باهلل، و يربطالذي  السري الحبل هي ً:الصالة -ب

 :كجماعة مقدسة تصلى من أجل نلتقيإذ فيها نتحد بالرب، وبالقديسين، وببعضنا البعض.. وفيها  :الصلوات
والضيف، الراقدين، والمرضى، والمسافرين، والقرابين، والكنيسة بقياداتها، وشعبها، األرملة، واليتيم، والغريب، 

الشكر،  :بكافة أنواع الصلوات نلتقيوالرئيس، والجند، واألهوية، والزروع، والمياه، والثمار.. كما أن فيها 
 واإلسترحام، والطلبات، والتسبيح.

عصارة داود النبى وآخرين، ومادة متسعة إلحتياجات النفس، وإتحاًدا بمواقف هامة فى  :كما نصلى باألجبية -
 صلب المسيح)فى الثالثة(، إلى  حلول الروح القدس)فى باكر(، إلى  القيامةمن  :لكنيسةحياة رب المجد وا

 نتظار مجيئه الثانىاو )فى الثانية عشرة(،  ودفنه)فى الغروب(،  وإنزاله)فى التاسعة(،  وموته)فى السادسة(، 
 )فى نصف الليل(.
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ارحمنى أنا الخاطئ(.. التى أوصى بها القديس بن هللا اربى يسوع المسيح  )يا :صالة :والصلوات السهمية مثل -
 األنبا أنطونيوس تالميذه.

الندم على الخطيئة، والعزم على تركها، والرجاء  :نتحدث فيها مع الرب يسوع عن كل شئ :وصلوات حرة تلقائية -
  معهم وفيهم.به، ومحبتنا له، وشكرنا على عطاياه الروحية والزمنية، ذاكرين اآلخرين بحب وأمانة، ليعمل هللا

 

ِسَراٌج ِلِرْجِلى يضئ لنا السبيل "الذي ُيفرح وينمى النفس، وهو النور الذي الخبز المشبع، :ًالكتاب المقدس -ج
ِريَعَة ُنورٌ ، "(115:119)مزً" َكاَلُمَك َوُنوٌر ِلَسِبيِلى  .(23:6)أمً" أَلنَّ اْلَوِصيََّة ِمْصَباٌح َوالشَّ

 

الَ لمات هللا نهاًرا ولياًل "لذلك كان داود النبى يلهج بك ُل اْلُجهَّ ، (130:119)مزً" َفْتُح َكاَلِمَك ُيِنيُر ُيَعقِ 
 لذلك يحرص أوالد هللا على قراءة الكتاب المقدس لمعرفة فكر هللا.

 

التى تحفظ العقل، وتمأله من دسم المعرفة الروحية، والفهم والتمييز، وتطهره من األفكار :ًالقراءات الروحية -د
"، تخلصك من النجاسةهي ف، اتعب نفسك فى القراءةلشهوات اآلثمة، وتّقوم العقل فال يطوف هنا وهناك "وا
وم العقل الطواف، كثرة القراءة"  ".. هكذا تعلمنا من آباء الكنيسة.تق 

 كأعضاء فى الجماعة المقدسة، نصلى، ونسبح، ونرنم، ونتأمل فى كالم نلتقيففيها :ًاالجتماعات الروحية -ه
هللا، وندخل فى جو من التعليم الروحى المشبع، والسليم، والصلوات المعزية، والشركة المفرحة.. ألم يوصينا 

 :َمَتى اْجَتَمْعُتْم َفُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َلُه َمْزُموٌر َلُه َتْعِليٌم َلُه ِلَساٌن َلُه ِإْعاَلٌن َلُه َتْرَجَمةٌ ؟ َأيَُّها اإِلْخَوةُ " :الرسول قائالً 
 .(25:10)عبً" َغْيَر َتاِرِكيَن اْجِتَماَعَنا َكَما ِلَقْوٍم َعاَدةٌ . "(26:14كو1ً)" َفْلَيُكْن ُكلُّ َشْىٍء ِلْلُبْنَيانِ 

ففيها ينضبط الجسد لتنطلق الروح. فالمطانية )تغيير االتجاه( سجود وقيام ورفع اليدين، :ًالصومًوالنسكيات -و
.. الصوم ضبط لطلبات الجسد، وإشباع للروح.. إسهام من الجسد مع والسجود، وقرع الصدر، ونمو للروح

 الروح، فى وحدة مقدسة، وعبادة مقبولة.
هذه بعض وسائط النمو الروحى، يجب أن يهتم بها المؤمن فى حياته الخاصة، ليتحرك من التوبة إلى النمو.. 

ا حياة دائمة ان، ويتوازيان، ويتداخالن، فال توبة دون نمو، ول واألمران يتوالي ..فالتوبة حياة مستمرة، والنمو أيضا
 .نمو دون توبة مستمرة

 

 فى خدمتنا لآلخرين -٢
 

إن دور الكنيسة فى حياة أبنائها، تجهزهم للخدمة بالروح القدس، ثم ترسلهم للخدمة، كل واحد حسب موهبته، 
قاد لربطهم بالكنيسة والسيد المسيح، فهذا هدف واستعداده، وتدريبه.. سواء فى حقل التربية الكنسية، أو فى خدمة اإلفت

 جوهرى وهام، ليس فقط لخدمة اآلخرين، كأعضاء فى جسد واحد.. ولكنها فائدة لمن يخدم أيًضا.
 

المجتمع(، فمجاالت الخدمة بالكنيسة  -الكنيسة  -أن تخلو حياتنا من خدمة اآلخرين )األسرة  -إذن  -خطر 
 :متعددة

 

 )خدمات اإلدارة والتنظيم والقيادة(. التدبير، عطاءال، الوعظ، التعليم -
والصم والبكم، والقدرات الخاصة، )خدمات أحباء الرب الفقراء، والمرضى، والمسنين، والمكفوفين،  الرحمة أعمال -

  وخدمة البعيدين، ومن ليس لهم أحد يذكرهم.. الخ(.
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 )عالقات المحبة مع كل المواطنين(. أعمال المحبة -
 )مع الفرحين والباكين(. المشاركة -   )خدمة الصلوات والتسبيح(. دةالعبا -
 )رعايتهم واالهتمام باحتياجاتهم(. الغرباء -)خدمة المحتاجين والفقراء(.   القديسون  -

 :أوصانا أن نكون بحياتنا الذيفهو وبهذه الخدمة يشهد المؤمن للسيد المسيح فى المجتمع، 
ا -  طارًدا فلول الظلمة. .. ينتشر فى كل مكان،نورا
ا -  .. يعطى حفًظا للعالم من الفساد.. إذ يذوب دون أن يضيع.وملحا
 .. تنتشر فى تلقائية ويسر.. أثناء حركة الحياة اليومية.ورائحةًزكية -
ا .. تخمر العجين كله.. بسبب البكتريا الحية الكامنة فى الخميرة.. رمًزا للحياة الروحية الكامنة فينوخميرةًحية -

 بالسيد المسيح.
ُدوا َأَباُكُم ورسالة مقروءة.. " - اَم النَّاِس ِلَكْى َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِ  َماَواتِ الذي َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ " ِفى السَّ

 .(16:5)متً
 

 جتمع.خرين.. فى األسرة والكنيسة والمآلإن الخدمة تبنينا نحن، وتساعدنا فى خدمة ا
 

ًونعمةًالربًتشملنا..
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 أورشليم الجديدة – ٢
 

 (٢٢-١9دراسة فى سفر الرؤيا اإلصحاحات )
 

تكتب جهاد الكنيسة هي ، و 18-1رحلة الكنيسة من األرض إلى السماء من إصحاح هي قصة سفر الرؤيا 
َأَنا َقْد َغَلْبُت  :َولِكْن ِثُقوا، َلُكْم ِضيقٌ  اْلَعاَلِم َسَيُكونُ  ِفى" :المجاهدة فى عالم ملئ بالضيقات واآلالم كقول الرب القدوس

 .(33:16)يوً" اْلَعاَلمَ 
 

إلى عالم القداسة  إلى حالة النصرة حيث الكنيسة المنتصرة.. (22-19)ثم ننتقل حسب الرؤيا من اإلصحاح 
 هو موضوعنا.والخلود واألبدية السعيدة مع رب المجد فادينا الحبيب، والقديسين وجماعة المنتصرين. وهذا 

 نصرة السماء  :اإلصحاح التاسع عشر
 

 فرحة السماء بنصرة البشرية بربنا يسوع المسيح: أولا 
 

 فالسمائيون يتصفون بالوحدة: "َهل ِلُوَيا :َجْمعٍ َكثِيٍر فِى السََّماِء قَائِالا " -1
 حمدوا الرب( أو هللواومجدوااوالترنيم الروحى، هليلويا ومعناها )

ً تسبحة للكنيسة تتلوها فى كثير من صلواتها.هي الرب، و  
بِ  ِإَلِهَنا":ًالتهليلًوالتمجيدًهلل -٢  "اْلَخاَلُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة ِللرَّ

 ، ألنه الرب قد نزع الشر وبعدله جازى بابل رمز الشر.(1:19)رؤً
لمتقدة بالنار، وهو بسبب نزع الشر وإدانته، وتمجيد عندما صعد دخان البحيرة ا :"ًهليلويا"التسبحةًالثانيةً -3

 الخير، وتكليل القديسين.
فيسجد األربعة والعشرون قسيًسا، واألربعة أحياء غير المتجسدين، للجالس  :"ًهليلويا":ًالتسبحةًالثالثة -4

 على العرش، هنا ال يقف التسبيح عند الكالم، بل بالخضوع والسجود والصالة.
َغاِر َواْلِكَبارِ ، اْلَخاِئِفيهِ ، َسبِ ُحوا إِلَلِهَنا َيا َجِميَع َعِبيِدهِ " :"ًهليلويا":ًرابعةالتسبحةًال -5 َوَسِمْعُت َكَصْوِت . الصِ 

بُّ اْ ! َهلِ ُلوَيا :َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة َقاِئَلةا ، َوَكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرةٍ ، َجْمٍع َكِثيرٍ  ُه َقْد َمَلَك الرَّ إِلَلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َفِإنَّ
 كل السمائيين واألرضيين وكلهم سبحوا بصوت واحد ونغمة واحدة. . التهليل من(6-5:19)رؤً" َشْىءٍ 

الكنيسة، كجماعة المؤمنين أوالدها هي هو الُعرس السماوى.. لقد تزينت عروس الحمل، و :ًسببًالتهليل -6
وكل الذين  ولين، واآلباء الرسل القديسين، والشهداء، والقديسين العظماء،البطاركة األاألمناء، من األنبياء واآلباء 

يِسينَ ، ُأْعِطَيْت َأْن َتْلَبَس َبز اا َنِقيًّا َبِهيًّاالصالحة "أرضوا الرب بأعمالهم  َراُت اْلِقدِ   .(8:19)رؤً" أَلنَّ اْلَبزَّ ُهَو َتَبرُّ
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يَن ِإَلى َعَشاِء ُعرْ " -7 .. طوبى للمؤمنين األمناء الذين سوف يكللون فى (9:19)رؤً" ِس اْلَحَملِ ُطوَبى ِلْلَمْدُعوِ 
 هذا العرس السماوى إلى األبد.

.. هنا ظن (10:19)رؤً "اْسُجْد لِلَِّ .. َأَنا َعْبدٌ ! اْنُظْر َل َتْفَعلْ  :َفَقاَل ِلىَ ، َفَخَرْرُت َأَماَم ِرْجَلْيِه أَلْسُجَد َلهُ " -8
يكلمه هو الرب يسوع المسيح نفسه، فأراد أن يسجد له سجود العبادة، فمنعه الذي ك القديس يوحنا أن المال

 أسجد هلل فهو وحده يليق به السجود والعبادة. :المالك وقال له
 

ً

 المسيح المنتصر : ثانياا
 

وصادًقا، بالعدل يحكم فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميًنا :ًالمسيحًالغالب -1
  .نفسههي إللالعدل اويحارب، فهو 

  يشير إلى صليب السيد المسيح.:ًمتسربلًبثوبًمغموسًفىًالدم -٢
 أى اللوغوس.. كلمة هللا وعقل هللا الناطق.:ًويدعىًاسمهً"كلمةًهللا" -3
األجناد الذين فى السماء هم المالئكة، يتبعونه فى حب وخضوع كامل وال يعملون :ًاألجنادًالسماويةًتتبعه -4

 .(31:25)متًإرادته. والسيد المسيح فى مجيئه الثانى سيأتى ومعه مالئكة شيًئا خارًجا عن 
 السيف هو كلمة هللا العادلة.:ًمنًفمهًيخرجًسيفًماضًلكىًيضربًبهًاألمم -5
على فخذه أى ناسوته المتحد :ًلهًعلىًثوبهًوعلىًفخذهًاسمًمكتوبًملكًالملوكًوربًاألرباب -6

 بالهوته.
 

 هالك الدجال :ثالثاا
 

ْمسِ وَ " ا ِفى الشَّ ا َواِقفا َماءِ  َفَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئالا ِلَجِميِع الطُُّيوِر الطَّاِئَرِة ِفى َوَسطِ ، َرَأْيُت َماَلكاا َواِحدا َهُلمَّ  :السَّ
ِبىِ  .. ُحوَم َأْقِوَياءَ َولُ ، َوُلُحوَم ُقوَّادٍ ، ِلَكْى َتْأُكِلى ُلُحوَم ُمُلوكٍ ، اْجَتِمِعى ِإَلى َعَشاِء ْاإِلَلِه اْلَعِظيِم َفُقِبَض َعَلى اْلَوْحِش َوالنَّ

اَمُه اآلَياِت الَِّتى ِبَها َأَضلَّ الَِّذيَن َقِبُلوا ِسَمَة اْلَوْحِش والَِّذيَن َسَجُدوا ِلُصوَرِتهِ ، اْلَكذَّاِب َمَعهُ  اِنُع ُقدَّ َوُطِرَح اِلْثَناِن . الصَّ
 .(20-17:19)رؤً  اْلُمتَِّقَدِة ِباْلِكْبِريِت"َحيَّْيِن ِإَلى ُبَحْيَرِة النَّارِ 

  وهذه صورة لهالك مملكة الشر.األمم يأكلون لحوم األقوياء، )هالك العظماء المستكبرين(  -1
 .الدينونة األخيرة على الوحش، والنبى الكذاب -٢
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 الشيطان المقيد وُملك األلف سنة :اإلصحاح العشرون 
 الشيطان المقيد: أولا 

َماِء َمَعُه ِمْفَتاُح اْلَهاِوَيةِ َورَ " ينِ . َوِسْلِسَلٌة َعِظيَمٌة َعَلى َيِدهِ ، َأْيُت َماَلكاا َناِزلا ِمَن السَّ اْلَحيَِّة ، َفَقَبَض َعَلى التِ نِ 
ْيَطانُ الذي ، اْلَقِديَمةِ  َوَخَتَم َعَلْيِه ِلَكْى َل ُيِضلَّ ، ْغَلَق َعَلْيهِ َوَطَرَحُه ِفى اْلَهاِوَيِة َوأَ ، َوَقيََّدُه َأْلَف َسَنةٍ ، ُهَو ِإْبِليُس َوالشَّ

َنةِ  ا َيِسيراا. اأُلَمَم ِفى َما َبْعُد َحتَّى َتِتمَّ اأَلْلُف السَّ  .(3-1:20)رؤً" َوَبْعَد َذِلَك َلُبدَّ َأْن ُيَحلَّ َزَمانا
 

والسلسلة  ،(18:1)رؤً" َيِة َواْلَمْوتِ َمَفاِتيُح اْلَهاوِ له "الذي نزول المالك هو أمر صدر له من الرب نفسه،  -1
كلمة مجازية تعنى تقييد حرية الشيطان فى مقاومة ملكوت هللا. فالسيد المسيح بعد موت الصليب نزل إلى 

َاآلَن ُيْطَرُح َرِئيُس َهَذا " الجحيم، وَقيَّد الشيطان لكى ال يكون له سلطان على أوالد هللا إال بسماح وإرادة هللا
ا اْلَعاَلِم كَّ ". (31:12ً)يو" َخاِرجا ا َلَناالذي ، َعَلْيَنا ِفى اْلَفَراِئضِ الذي ِإْذ َمَحا الصَّ َوَقْد َرَفَعُه ِمَن  ،َكاَن ِضدًّ

ِليِب  راا إيَّاُه ِبالصَّ اَلِطيَن أْشَهَرُهْم ِجَهاراا، اْلَوَسِط ُمَسمِ  َياَساِت َوالسَّ َد الرِ  )كوًالصليب("  )فى َظاِفراا ِبِهْم ِفيهِ ، ِإْذ َجرَّ

ا َأنَُّه َصِعدَ .. ِإْذ َصِعَد ِإَلى اْلَعاَلِء َسَبى َسْبياا َوَأْعَطى النَّاَس َعَطاَيا، "(14:2-15 ُه َنَزَل ، َوَأمَّ َفَما ُهَو ِإلَّ ِإنَّ
ْفَلى َأْيضاا َأوَّلا ِإَلى َأْقَساِم اأَلْرضِ   .(9-8:4)أفً.." السُّ

 

بُّ َقْد َمَلكَ " :بُملك األلف سنة بدأ على الصلي -٢ . ثم بعد القيامة الثانية (10:96)مزً" على خشبة الرَّ
بِ  َكَأْلِف َسَنةٍ " ،. وحسب الترجمة السبعينية(6:20)رؤً" َسَيْمِلُكوَن َمَعُه َأْلَف َسَنةٍ " ا ِعْنَد الرَّ ا َواِحدا ، َأنَّ َيْوما

 .(8:3بط2ً)" َوَأْلَف َسَنٍة َكَيْوٍم َواِحدٍ 
 

فالكنيسة اآلن تعيش فترة  ،(26:18)يوً لى العالم ليقيم مملكة روحية، ليست من هذا العالموالرب جاء إ
والشيطان مقيد ال يعمل إال بسماح من إرادة هللا. حتى يأتى وقت  ،ملك الرب على الكنيسة الُملك الروحى

 دينونة العظيم. قبل مجئ يوم ال الدجال فيسمح الرُب للشيطان أن ُيَفك من قيده، لفترة عمل الدجال
 

 القيامة األولى: ثانياا
 

الَِّتى ِفيَها ، َمْدُفوِنيَن َمَعُه ِفى اْلَمْعُموِديَّةِ ، يعيش الذين قاموا مع المسيح القيامة األولى "فى فترة األلف سنة -1
اِئُم  اْسَتْيِقْظ َأيَُّها" :لذلك يقول، (12:2)كوً" أَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ الذي ، َعَمِل هللاِ  أِقْمُتْم أْيضاا َمَعُه ِبِإيَمانِ  النَّ

 (10:3)فىً" َوَشِرَكَة آَلِمهِ ، َوُقوََّة ِقَياَمِتهِ ، أَلْعِرَفهُ ، "(14:5)أفً" َوُقْم ِمَن اأَلْمَواِت َفُيِضىَء َلَك اْلَمِسيحُ 
ُمَباَرٌك طان سلطاًنا عليهم "مع المسيح القيامة األولى، فلم يعد للشي فالذين اعتمدوا للمسيح هم الذين ماتوا وقاموا

ٌس َمْن َلُه َنِصيٌب ِفى اْلِقَياَمِة اأُلوَلى َبْل َسَيُكوُنوَن َكَهَنةا لِلَِّ ، َهُؤَلِء َلْيَس ِلْلَمْوِت الثَّاِنى ُسْلَطاٌن َعَلْيِهمْ  .َوُمَقدَّ
 .(6:20)رؤً" َواْلَمِسيحِ 



 كنيستي روح وحياة    16  ٢٠٢٠ –مهرجان الكرازة للكبار 

عن هللا، أو موت  اإلنفصالعليهم ال يكون للموت الثانى وهو ) بالمسيح ملًكا بالسيد اعتمدوا وآمنواالذي هؤالء  -٢
 ملكوت السموات. سلطان عليهم. بل يصير لهم نصيب فى ،(الهاوية

ْيَطاُن ِمْن ِسْجِنهِ " -3 َنِة ُيَحلُّ الشَّ اُنوا ِفى أَلنَُّه َكَما كَ " ،(8-7:20)رؤً" َوَيْخُرُج ِلُيِضلَّ األَُممَ ، ُثمَّ َمَتى َتمَِّت اأَلْلُف السَّ
ُجونَ  ُجوَن َوُيَزوِ  َوَلْم ، َدَخَل ِفيِه ُنوٌح اْلُفْلكَ الذي ِإَلى اْلَيْوِم ، اأَليَّاِم الَِّتى َقْبَل الطُّوَفاِن َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ

رًبا روحية يستخدم فيها ، وهنا يصنع الشيطان ح(39-38:24)متً" َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن َوَأَخَذ اْلَجِميعَ 
قبائل بربرية وهما رمز إلستخدام القسوة والعنف وسفك الدماء والدمار هي الدجال وأنصاره )جوج وماجوج( و 

 ويصعدان إلى السماء. بعد موتهما، المؤمنين بقيامة الشاهدين، بتَ ثِ للفتك بالقديسين والكنيسة. لكن الرب يُ 
اِر َواْلِكْبِريتِ ذي الِإْبِليُس " :على النهائى الحكم -4 ِبىُّ اْلَكذَّابُ ، َكاَن ُيِضلُُّهْم ُطِرَح ِفى ُبَحْيَرِة النَّ . َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّ

 .(10:20)رؤً" َوَلْيالا ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ  َوَسُيَعذَُّبوَن َنَهاراا
 

 الدينونــــــــة: ثالثاا
 

من وجهه هربت األرض والسماء، كناية الذي السيد المسيح عرًشا أبيًضا عظيًما، والجالس عليه هو  يظهر -1
 عن عظمته ومهابته. والفرس أبيض رمز السالم والنقاوة، جاء لينزع األتعاب والتجارب ويهب عبيده األجرة.

َوِديَن ، َح ِسْفٌر آَخُر ُهَو ِسْفُر اْلَحَياةِ َواْنَفتَ . َواْنَفَتَحْت َأْسَفارٌ ، َوَرَأْيُت اأَلْمَواَت ِصَغاراا َوِكَباراا َواِقِفيَن َأَماَم هللاِ " -٢
ا ُهَو َمْكُتوٌب ِفى اأَلْسَفاِر ِبَحَسِب َأْعَماِلِهمْ  هنا ُتفتح أسفار سرائر كل البشر،  .(12:20)رؤً" اأَلْمَواُت ِممَّ

والهاوية ويفتح سفر الحياة، ويسلم البحر الذين فيه، ألن البحر يرمز إلى العالم المضطرب، وَسلَّم الموت 
 األموات ألن الرب يدين األبرار واألشرار.

الموت كان  فى سفر الحياة ُطرح فى بحيرة النار، هذا هو الموت الثانى حيث بوالذين ليس لهم اسم مكتو  -3
 القيامة األولى، والذين لهم نصيب فى القيامة األولى بإيمانهمهي القيامة منها و األول هو موت الخطية، 

 إذ يستمتعون بالحياة األبدية السعيدة.  ،ح ليس للموت الثانى سلطان عليهمبالمسي بالسيد

 المدينة المقدسة )أورشليم السمائية(اإلصحاح الحادى والعشرون 
 

 جديدة  ضسماءا جديدة وأر : أولا 
 

َماَواُت ُمْلَتِهَبةا  بهالذي ":ًبمجئًيومًالرب -1 َنا ِبَحَسِب َوْعِدِه َنْنَتِظُر . َتُذوبُ َواْلَعَناِصُر ُمْحَتِرَقةا ، َتْنَحلُّ السَّ َوَلِكنَّ
ا َجِديَدةا  حيث تكون  (13-12:3بط2ً)" َيْسُكُن ِفيَها اْلِبرُّ ، َسَماَواٍت َجِديَدةا َوَأْرضا

كنيسة واحدة، فيها شركة هللا مع المؤمنين، ومع السمائيين، والقديسين والشهداء حول 
 الرب يسوع المسيح.

ألنه يرمز لالضطراب واالنقسام، ولكن  :(1:21)رؤً" َبْعدُ   ُيوَجُد ِفى َماَواْلَبْحُر لَ " -٢
 فى األبدية يوجد السالم والطمأنينة، وليس هناك مرض أو حزن أو قلق.
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، وهو العريسألن ملكوت السموات هو عرس سماوى يجمع :ًأورشليمًالسمائيةًعروسًمهيأةًلعريسها -3
ممثلة فى أوالدها على مر العصور من األنبياء والرسل والقديسين ال عروسه الكنيسةوالسيد المسيح، 
، أَلنِ ى َخَطْبُتُكْم ِلَرُجٍل َواِحدٍ " سفك على الصليبالذي المسيح اقتنى الكنيسة بدمه الكريم  السيد والشهداء.. ألن

َم َعْذَراَء َعِفيَفةا ِلْلَمِسيحِ   .(2:11كو2ً)" أُلَقدِ 
األبد، الوجود فى حضرة هللا إلى حيث :ًسكنًاألبدىالمهيًأورشليمًالسمائيةً -4

 كجماعة المؤمنين الغالبين.
ُد  َيْبَلعُ "، (4:21)رؤً" اْلَمْوُت َل َيُكوُن ِفى َما َبْعدُ ":ًحالًالكنيسةًالمنتصرة -5 يِ  اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد َوَيْمَسُح السَّ

ُموَع َعْن ُكلِ  اْلُوُجوهِ  بُّ الدُّ أَلنَّ اأُلُموَر ، َوَل َيُكوُن ُحْزٌن َوَل ُصَراٌخ َوَل َوَجٌع ِفى َما َبْعدُ . "(8:25)إشً" الرَّ
 .(4:21)رؤً" اأُلوَلى َقْد َمَضْت 

سوف تحدث فى وقتها المحدد.. ألن  أمينةأى أمور حقيقية، و:ًاكتبًفإنًهذهًاألقوالًصادقةًوأمينة -6
 . فهو خالق الخليقة ومبدعها.قالها هو األلف والياء.. البداية والنهاية.الذي 

ا" -7 انا ا َوُهَو َيُكوُن ِلَى ، َمْن َيْغِلْب َيِرْث ُكلَّ َشْىءٍ . َأَنا ُأْعِطى اْلَعْطَشاَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء اْلَحَياِة َمجَّ َوَأُكوُن َلُه ِإَلها
ا نعم الروحية األبدية، ولكن العطشان لألمور الروحية والحياة مع هللا، يعطيه الرب من ال (7-6:21)رؤً" اْبنا

 يلزم الجهاد الروحى، ألن من يغلب.. يرث أمجاد السماء.
 

 كنيسة مقدسة : ثانياا
 

  نازلة من عند هللا أى مقدسة. -٢ مرتفعة جًدا سماوية.  -1
كنيسة مقدسة فى المسيح هي لها مجد هللا شبه أكرم حجر.. كحجر يشب بلورى. ف -3

 والمسيح يعطيها مجًدا.
 

 كنيسة جامعة رسولية: لثااثا
 

مالًكا، وأسماء  1٢باًبا وعلى األبواب  1٢هللا هو حصن الكنيسة وملجأها.. لها :ًلهاًسورًعظيمًوعال -1
 ،وأسماء الرسل األثنى عشر ،أى رجال العهد القديم :أسماء أسباط بنى إسرائيل األثنى عشرهي مكتوبة 

 مم، من كل جهات األرض.واألبواب تشير إلى فتح باب اإليمان لكل األ
ألن أبناء الملكوت معروفين لدى هللا. وحدة القياس قصبة من :ًمقياسًالمدينةًالمقدسة -٢

 ذهب أى مقياس سماوى، ألن األمور الروحية ال تقاس إال بما هو روحى وسماوى.
 

ن يشير إلى األناجيل األربعة التى ترتفع بالمؤمني :المدينة مربعة ومتساوية األضالع -
 تجاه السماء، حيث فرح القديسين.
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قديم، وكنيسة العهد الكنيسة  :1٢×  1٢يشير إلى الكنيسة الجامعة  :ذراع إنسان أى المالك ١44 السور -
 العهد الجديد.

 : بناؤها
رة بحفظ هللا وعنايته. :السور -   مسوَّ
 رسل المسيح.. فهى األحجار الكريمة وتشير إلى :األساسات -

 واألحجار الكريمة تشير إلى الفضائل اإللهية. كنيسة رسولية،
 "ُلْؤُلَؤةا َواِحَدةا َكِثيَرَة الثََّمِن َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَتَراَهااثنى عشر لؤلؤة.. الرب يسوع هو " :األبواب -

 .(9:10)يوً" َأَنا ُهَو اْلَبابُ الفريد هو السيد المسيح " الباب (46:13)متً
 جماعة القديسين. :ويشير إلىوهو مكان التجمع..  :ذهبسوق المدينة من  :ق السو -
ًال يوجد هيكل ولكن السماء كلها مقدسة للعبادة. :الهيكل -
 الرب هو شمس البر. :اإلضاءة -
ا َوَكِذباا" :مجد أورشليم السمائية - َمْكُتوِبيَن ِفى ِسْفِر َحَياِة ِإلَّ الْ ، َلْن َيْدُخَلَها َشْىٌء َدِنٌس َوَل َما َيْصَنُع َرِجسا

 .(27:21)رؤً" اْلَحَملِ 
ًال يدخلها إال المفديين بدم المسيح. :فالمدينة مقدسة -

 

 شجرة الحياة :اإلصحاح الثانى والعشرون 
 :يشير إلى -نهر الحياة : أولا 

 
 

 يروى كل نفس. الذي السيد المسيحالنهر هو  -1
 َمْن آَمنَ . َفْلُيْقِبْل ِإَلىَّ َوَيْشَرْب  ِإْن َعِطَش َأَحدٌ " الروح القدس -٢

 َقاَل َهَذا. ِبى َكَما َقاَل اْلِكَتاُب َتْجِرى ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحى ٍ 
وِح  َعنِ   .(39-37:7)يوً" َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعيَن َأْن َيْقَبُلوهُ الذي الرُّ

 .األبدىالسالم  -4   المبهجة.  فيض نعم هللا -3
 

 شجرةًالحياةً:ثانياا
 

 .. فبالصليب أمات المسيُح الَموت، وفتح لنا باب الفردوس،الصليب هو شجرة الحياة -1
 وأعطانا جسده ودمه.

 ثمرة اإليمان بالمسيح. :الفضائل الروحية -3  جماعة المؤمنين. :الشجرة المثمرة -٢
 يشير إلى أبناء الملكوت. :ثمار الشجرة -4
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 عرش هللا : ثالثاا
 

 حيث ال توجد خطية. :ل تكون لعنة فيما بعد -1
عرش هللا حيث يقيم بمجد الهوته، والخروف تعنى الصورة التى تجلى بها فى  :عرش هللا والخروف يكون فيها -٢

 ملئ الزمان على أرضنا.
 خدمة التسبيح والتمجيد. :عبيده يخدمونه -3
 )شمس البر(. الوجود الدائم فى حضرة هللا :نور دائم -4

 

ًختامًالرؤياً:ًرابعاا
 

 ستعداد لمجئ الرب.الدعوة للسهر وا ..(7:22)رؤً "..َها َأَنا آِتى َسِريعاا" -1
طوبى لمن يستعد للمجئ الثانى، ويحفظ أقوال هللا  ..(7:22)رؤً" ُطوَبى ِلَمْن َيْحَفُظ َأْقَواَل ُنُبوَِّة َهَذا اْلِكَتاِب " -٢

 ووصاياه.
 همال، بل وقت اإلستعداد والسهر الروحى واليقظة.إلال وقت للتراخى وا :بالوقت قري -3
 .(12:22)رؤً" َها َأَنا آِتى َسِريعاا َوُأْجَرِتى َمِعى أُلَجاِزَى ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَمُلهُ " -4
 س فيه ظلمة البتة.ليفهو خالق داود، وابنه بالجسد. كوكب الصبح المنير،  :.. أصل داود وذريتهأنا يسوع -5

 

ا. َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيْأتِ . َتَعالَ  :َوَمْن َيْسَمْع َفْلَيُقلْ " :والخاتمة انا  .(17:22)رؤً" َوَمْن ُيِرْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ
 

 الشركة مع هللا وسماع صوته. -  الشركة مع هللا داخل الكنيسة. -
 لسلوك فى وصاياه.العطش هلل لنقترب إليه بالصالة، وا -

 

اِهُد ِبَهَذا" بُّ َيُسوعُ . آِمينَ . َأَنا آِتى َسِريعاا! َنَعمْ  :َيُقوُل الشَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكمْ . َتَعاَل َأيَُّها الرَّ . ِنْعَمُة َربِ 
  .(21-20:22)رؤً" آِمينَ 
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 الروح القدس أقنوم - ٣
 

 

"بالحقيقة نؤمن بإله واحد  :واالبن والروح القدس.. كما نردد فى قانون اإليماننؤمن بإله واحد مثلث األقانيم اآلب 
هللا اآلب ضابط الكل.. نؤمن برب واحد يسوع المسيح.. نؤمن بالروح القدس المحى المنبثق من اآلب". فأقنوم الروح 

 القدس هو األقنوم الثالث فى الثالوث القدوس، وهو منبثق من اآلب.

 روح القدس؟من هو ال :أولا 
 

وَس الروح القدس هو " -   .(30:4)أفً" ُروَح هللِا اْلُقدُّ
ُ ُروحٌ " :"هللا ألن "هللا روحبل الروح القدس هو  - وِح َواْلَحقِ  َيْنَبِغى َأْن َيْسُجُدوا. َّللَاَّ )يوً" والَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه َفِبالرُّ

24:4).  
ُروِح وما دام هو "، (23:5)أعً القدس معناه الكذب على هللا""إن الكذب على الروح  :القديس بطرسوقال  -

-1:2)أعًحل على التالميذ فى يوم الخمسين الذي وهذا المعزى، روح هللا،  ،ذن هو هللاإ .(3:3كو2ً) هللِا"

َفَيَتَنبَُّأ ، َلى ُكلِ  َبَشرٍ َوَيُكوُن َبْعَد َذِلَك َأنِ ى َأْسُكُب ُروِحى عَ " :قائالً  وعد به هللا فى سفر يؤئيل النبىالذي وهو  ،(4
ا، َبُنوُكْم َوَبَناُتُكمْ  القديس بطرس أن هذه  ذكر وقد (28:2ؤً)ي "َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرؤاى ، َوَيْحَلُم ُشُيوُخُكْم َأْحاَلما

  (.17-16:2)أعًالنبوءة تحققت فى يوم الخمسين 
 

بِ  َما " :ةوقال القديس بطرس فى توبيخ ما فعله حنانيا وسفير  ، (9:5)أعً" َباُلُكَما اتََّفْقُتَما َعَلى َتْجِرَبِة ُروِح الرَّ
فهو ينبثق من اآلب فقط واآلية  .(3:16)يوً ،(26:15)يوً "ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثقُ الذي ، ُروُح اْلَحق ِ "وهو

 واضحة.
 

  صفات الروح القدس الالهوتية :ثانياا
 :الروح القدس

 

ُدوُهْم وفى ذلك يقول السيد الرب لرسله القديسين "ً:بًوالبنآلواحدًمعًا -1 اْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِ 
وِح اْلُقُدسِ  ِباْسِم   .(28:19ً)مت قال باسم وليس أسماء "اآلِب َواِلْبِن َوالرُّ

سفر حزقيال أنه يحيى وقد ورد فى ، (2:8)روً ُروِح اْلَحَياِة"ولذلك يسمى ":ًالمحيىًومعطىًالحياةهوً -٢
مصدر الحياة فى العالم كله سواء الحياة  وـفالروح القدس هو أقنوم الحياة، ه ،(10،9:37)حزً الموتى

 بأنه "الرب المحيى". اإليمانويصفه فى قانون د أو البقاء، أو الحياة مع هللا، بمعنى الوجو 



 كنيستي روح وحياة    ٢1  ٢٠٢٠ –مهرجان الكرازة للكبار 

ُه َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ " ح القدس هو مصدر الوحىفالرو لذلك كما يصفه قانون اإليمان، :ًالناطقًفىًاألنبياء -3 أَلنَّ
وِح اْلُقُدسِ ، ِبَمِشيَئِة ِإْنَسانٍ  يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ ِ اْلِقدِ  ، ومادام الوحى من (21:1بط2ًً)" َبْل َتَكلََّم ُأَناُس َّللاَّ

 .(16:3تى2ًً)" َوَناِفٌع ِللتَّْعِليِم، ِه ِمَن هللاِ اْلِكَتاِب ُهَو ُموحىا بِ  ُكلُّ " :الروح القدس إذن هو هللا، ألن
ُد َوْجَه اأَلْرضِ ، ُتْرِسُل ُروَحَك َفُتْخَلقُ ":ًلروحًالقدسًأزلىًاشتركًمعًاآلبًوالبنًفىًعمليةًالخلقا -4 " َوُتَجدِ 

 .(4:33)أىً" ُروُح هللِا َصَنَعِنى، وقيل فى سفر أيوب الصديق "(30:104)مزً
َوِمْن َوْجِهَك َأْيَن  ؟ َأْيَن َأْذَهُب ِمْن ُروِحكَ " :لذلك قال داود النبى:ًموجودًفىًكلًمكانالروحًالقدسً -5

 وطبًعا الواحد الموجود فى كل مكان هو هللا. (8-7:139)مزً؟ َأْهُربُ 
ا ُأُموُر هللِا َل َيْعِرُفَها َأَحٌد ِإلَّ ُروُح هللاِ ":ًالروحًالقدسًعالمًبكلًشئ -6  . (11:2كو1ً) "َهَكَذا َأْيضا
" َبْل ِبُروِحى َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ ، َل ِباْلُقوَّةِ . "(2:11)إشًنصفُه بروح القوة :ًالروحًالقدسًقادرًعلىًكلًشئ -7

 .(6:4)زكً
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنهِ ":ًالروحًالقدسًمانحًالمواهبًالفائقة -8 َواِحٍد ماا ِلُكلِ  َقاِس ، َوَلِكنَّ َهِذِه ُكلََّها َيْعَمُلَها الرُّ

 . (11:12كو1ً)" َكَما َيَشاءُ ، ِبُمْفَرِدهِ 

ً

 رموز الروح القدس فى الكتاب المقدس :ثالثاا

 

َرَأى يوحنا المعمدان أنه "قيل عن  وما ،حيث ورد هذا األمر فى قصة عماد السيد المسيح له المجد:ًالحمـامـة -1
ِ َناِزلا ِمْثَل َحَماَمٍة َوآتِ  ا َعَلْيهِ ُروَح َّللاَّ ولذلك فالكنيسة أو النفس البشرية الممتلئة من الروح  .(16:3)متًً"يا

 .(2:5)نشًبحمامة  القدس ُشبهت
 للعطشان، ومروي ، والزم للحياة ،أو ألنه غذاء ضرورى  فى أنه سبب الحياة. ،الروح إلىيرمز الماء :ًاءــالم -٢

 .(1)مزً"  اْلِمَياهِ ىِ ُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجارِ يَ نه "أالبار  اإلنسانعن  معلمنا داودوفى ذلك يقول 
  نه ينبوع الماء الحى، ألن إ حًقا (13:2رإ)" َتَرُكوِنى َأَنا َيْنُبوَع اْلِمَياِه اْلَحيَّةِ " الحيوهللا شبه نفسه بينبوع الماء

 .(26:15)يوًمنه ينبثق الروح القدس 
  َتْجِرى ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحى ٍ  ،َكَما َقاَل اْلِكَتابُ  ،َمْن آَمَن ِبى" :ل الربوالرمز واضح جًدا وصريح فى قو .

وِح  وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقْد ُأْعِطَى َبْعدُ ، ُمْزِمِعيَن َأْن َيْقَبُلوهُ  َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبهِ الذي َقاَل َهَذا َعِن الرُّ  "أَلنَّ الرُّ
 .(39-38:7)يوً

، ولعل رمز الماء إلى الروح (14،10:4)يوًهذا الماء الحى ذكره السيد المسيح فى حديثه مع السامرية و 
 القدس، يظهر واضًحا فى المعمودية، حيث نولد من الماء والروح.

 

واضح رمز الزيت إلى الروح القدس، من سر مسحة المرضى أو سر الميرون.. فبالمسحة المقدسة كان :ًلـزيـتا -3
بياء قديًما يمسحون الكهنة والملوك واألنبياء فيحل عليهم روح الرب، ويعطيهم الروح القدس مواهب، وقد أمر الرب األن

 .(24-22:30)خرًموسى النبى أن يصنع زيت، أو دهن المسحة، من زيت الزيتون النقى ومجموعة من األطياب 
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 ملًكا ومسح به  شاول صموئيل بهفمسح لكهنة، ايتقدس به و  ،وانيهأوكل مذابحه و  ،وكان يقدس به بيت الرب
هي ، و فكان مع هذه المسحة المقدسة حلول روح الرب على الممسوح، مع موهبة من الروح القدس داود النبى

 موهبة النبوءة.
 

َأنََّها َأْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة كَ مثل" على التالميذ حل الروح القدس " عندماالبنتقسطتى"ذلك فى يوم  وظهر:ًارـــالن -4
وِح اْلُقُدسِ "وحينئذ . (3:2ً)أع" ِمْن َنارٍ  وُح  َواْبَتَدُأوا َيَتَكلَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة ُأْخَرى َكَما َأْعَطاُهمُ ، اْمَتألَ اْلَجِميُع ِمَن الرُّ الرُّ

 .(29:12)عبً" ِإَلَهَنا َناٌر آِكَلةٌ " :. فالكتاب المقدس يقول(4:2ً)أع" َأْن َيْنِطُقوا
 

يُح " :" وتعنى الريح أو الروح فى نفس الوقت، فتقولإبنفمافالكلمة اليونانية ":ًريــحالــ -5 )يوً" َتُهبُّ َحْيُث َتَشاءُ َالرِ 

َماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهُبوِب ِريٍح " :. ونرى حلول الروح القدس فى يوم الخمسين(8:3 َوَصاَر َبْغَتةا ِمَن السَّ
 .(4-2:2)أعًً"تِ َعاِصَفٍة َوَمأَل ُكلَّ اْلَبيْ 

 

وَح والسيد المسيح منح الروح القدس للتالميذ فى سلطان الكهنوت بأن نفخ فى وجوههم وقال لهم " اْقَبُلوا الرُّ
كالريح، وهذا ما يفعله األب األسقف أثناء رسامة الكاهن، ينفخ األسقف هي ، وهذه النفخة (22:20)يو" اْلُقُدَس 

ا" :" وهو يردد ما قيل فى المزمورساقبل الروح القد" :فى فمه ويقول له )مزً" فتحت فمى واقتبلت لى روحا

119). 
 

 الروح القدس والكتاب المقدس :رابعاا
 
 
 
 
 
 
 
 

 الروح القدس هو حارس التعليم الكنسى -١
 

 ِمَن ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموحىا ِبهِ فقد عصم كتابه من الخطأ حيث " الروح القدس. إن هناك حارس للكتاب المقدس وهو
 :لم يقل الكتاب المقدس فنالحظ أن ،(16:3تى2ًً)" ِفى اْلِبر ِ الذي ِللتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب ، َوَناِفٌع ِللتَّْعِليِم َوالتَّْوِبيخِ ، هللاِ 

وحِ " :بل قال ،"الروح القدس الساكن فيك" اِكِن ِفيَنا الرُّ  ىفأن الروح القدس يعمل  ىأ، (14:1تى2ًً)" اْلُقُدِس السَّ
وليس جماعة  جماعة القديسين ى. ولكن هذا يحدث فحراسة اإلنجيل، وحراسة التعليم الصحيح، من أجل الجماعة
 .والمخالفين للتعليم السليم الهراطقة

 

َها َأيَّاٌم َتْأِتى " :الجديد العهدى ف المقدس الكتاب عن وضع إرميا النبىقاله على فم الذي إن ذلك يذكرنا بعهد هللا 
اَيُقولُ  بُّ َوَأْقَطُع َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهدا ا  الرَّ َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم َيْوَم َأْمَسْكُتُهْم الذي َلْيَس َكاْلَعْهِد . َجِديدا

َأْقَطُعُه َمَع َبْيِت الذي َبْل َهَذا ُهَو اْلَعْهُد . بُّ َفَرَفْضُتُهْم َيُقوُل الرَّ  ىِبَيِدِهْم أُلْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِحيَن َنَقُضوا َعْهدِ 
بُّ  ِإْسَراِئيلَ  ا َوُهْم َيُكوُنوَن لِ  ىفِ  ىَأْجَعُل َشِريَعتِ  :َبْعَد ِتْلَك اأَليَّاِم َيُقوُل الرَّ  ىَداِخِلِهْم َوَأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلها

كتاب العهد  العهد مع هللا. وليس ىهو موقف اإلنسان ف لمقصود بالعهد القديم هنافا .(33-31:31)إرً "َشْعباا
 القديم.
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  الروح القدس يختار الخدام -٢
تكوين الكنيسة حينما  ىف السيد المسيح لقد بدأ:ًالكنيسةًالمسيحيةًحلولًالروحًالقدسًكانًبدءًعمل -

وأرسلهم  آخرون  سبعين ختاراثم  ..(16-1ً:10)مت للكرازة والخدمة وأرسلهم ،عشر ىالرسل االثن اختار
 اختيار الرسل، مع مجموعات متفرقة من أحبائه وتالميذه هنا وهناك. ولكنه على الرغم من (20-1ً:10)لو

. فكان ذلك الحدث العظيم هو نقطة التحول بعد حلول الروح القدس عليهمإال  يبدأوا الكرازةلم يسمح لهم بأن 
 على أوسع نطاق. بدء الكرازة ىالعظيم ف

هو وعد من الرب. ولكنه مع ذلك  القدس الروح كان إرسال منح القوة الالزمة للعمل الكرازى  الذيفالروح القدس هو 
. (49:24)لوً "َعاِلىَفَأِقيُموا ِفى َمِديَنِة ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأْن ُتْلَبُسوا ُقوَّةا ِمَن األَ . َوَها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َمْوِعَد َأِبى" :قال لهم

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكمْ " :قال لهم عن هذا.. . فمن أين تأتيهم تلك القوة؟ ُكْم َسَتَناُلوَن ُقوَّةا َمَتى َحلَّ الرُّ َوَتُكوُنوَن ِلى ، َلِكنَّ
اِمَرِة َوِإَلى َأْقَصى اأَلْرضِ  ا ِفى ُأوُرَشِليَم َوِفى ُكلِ  اْلَيُهوِديَِّة َوالسَّ  ..(8:1أعً)" ُشُهودا

 

يوم الخمسين، ولم يبدأوا خدمتهم  حل على الرسل فىالذي فهو :ًيعينهمالذيًالروحًالقدسًيعملًفىًالخدامًوهوً -
، ليس فقط لدرجة الرسولية، إنما حتى وكان المتالء من الروح القدس شرطاا للخدمةإال بعد حلوله عليهم. 

، اْنَتِخُبوا َأيَُّها اإِلْخَوُة َسْبَعَة ِرَجاٍل ِمْنُكمْ " :الشمامسة سيامة للشمامسة إذ قال االثنى عشر للشعب حينما أرادوا
وِح اْلُقُدِس َوِحْكَمةٍ  يَن ِمَن الرُّ ا َلُهْم َوَمْمُلوِ   ..(3:6)أعً" َفُنِقيَمُهْم َعَلى َهِذِه اْلَحاَجةِ ، َمْشُهودا

َفَقاَل " :فى مركبته نبوءة إشعياء ان يقرأك الذيففى قصة عماد الخصى :ًيحركًالخدامًالذيوالروحًالقدسًهوً -
وُح ِلِفيُلبَُّس  ْم َوَراِفْق َهِذِه اْلَمْرَكَبةَ  :الرُّ  .(29:8)أعً" َتَقدَّ

 

وحُ " :بطرس لما وصل رجاله إلى كرنيليوس وفى قصة عماد ُقْم  ..ُهَوَذا َثاَلَثُة ِرَجاٍل َيْطُلُبوَنكَ  :َقاَل َلُه الرُّ
 .(20،19:10)أعً" أَلنِ ى َأَنا َقْد َأْرَسْلُتُهمْ ، ُهْم َغْيَر ُمْرَتاٍب ِفى َشْىءٍ َواْنِزْل َواْذَهْب َمعَ 

 

وُح اْلُقُدُس َأْن َيَتَكلَُّموا ِباْلَكِلَمِة ِفى َأِسيَّاوفى خدمة بولس وسيال ومن معهم " ا َأَتْوا ِإَلى ِميِسيَّا . َمَنَعُهُم الرُّ َفَلمَّ
وحُ ، ى ِبِثيِنيَّةَ َحاَوُلوا َأْن َيْذَهُبوا ِإلَ  . وأخيًرا دعاهم (7،6:16)أعً الروح" منعهم "َفَلْم َيَدْعُهُم الرُّ

 ..مكدونية لتبشير
 

وِح ِإَلى َجَبٍل َعِظيٍم َعالٍ وفى رؤيا يوحنا يقول "  "َوَأَراِنى اْلَمِديَنَة اْلَعِظيَمَة ُأوُرَشِليَم..، َذَهَب ِبى ِبالرُّ
 .(10:21)رؤ

 

وحِ " :يقول لوالقديس بولس الرسو  ا ِبالرُّ  "َل َأْعَلُم َماَذا ُيَصاِدُفِنى ُهَناكَ ، َواآلَن َها َأَنا َأْذَهُب ِإَلى ُأوُرَشِليَم ُمَقيَّدا
 .(22:20)أعً

 

 :للتالميذ حينما أرسلهم السيد المسيح وفى ذلك قال:ًيتكلمًعلىًأفواهًالخدامًويعطىًالكلمةًالذيالروحًهوً -
َلْم " :القديس بطرس الرسول . وقال معلمنا(20:10)متً" َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ الذي ُمَتَكلِ ِميَن َبْل ُروُح َأِبيُكُم َلْسُتْم َأْنُتُم الْ "

وِح اْلُقُدسِ ، َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ ِبَمِشيَئِة ِإْنَسانٍ  يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ ِ اْلِقدِ  نقول . لذلك (21:1بط2)" َبْل َتَكلََّم ُأَناُس َّللاَّ
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َواْبَتَدُأوا َيَتَكلَُّموَن " :يوم الخمسين فىالرسل ". وقيل عن الناطق فى األنبياء" :فى قانون اإليمان عن الروح القدس
وُح َأْن َيْنِطُقوا  .(4:2)أعً" ِبَأْلِسَنٍة ُأْخَرى َكَما َأْعَطاُهُم الرُّ

 

ا ،َة َلَنا ِمَن هللاِ ِلَنْعِرَف اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوبَ " القديس بولس الرسول وقال َل ِبَأْقَواٍل ُتَعلِ ُمَها ، الَِّتى َنَتَكلَُّم ِبَها َأْيضا
وُح اْلُقُدُس ، ِحْكَمٌة ِإْنَساِنيَّةٌ   .(13-12:2كو1ً)" َبْل ِبَما ُيَعلِ ُمُه الرُّ

 

يِسينَ أَلْجِل َجِميعِ .. ُمَصلِ يَن ِبُكلِ  َصاَلٍة َوِطْلَبةٍ " القديس بولس الرسول وفى هذا يقول ِلَكْى ُيْعَطى ِلى ، َوأَلْجِلى ، اْلِقدِ 
 .(19،18:6)أفً "أُلْعِلَم ِجَهاراا ِبِسرِ  اإِلْنِجيلِ ، َكاَلٌم ِعْنَد اْفِتَتاِح َفِمى

 

 واإللهام للُكتَّاب الوحيالروح القدس مصدر  -3
 

كانت مكتوبة بإصبع  ايا العشرةالوص ىموسى النب قديًما كانت الشريعة مكتوبة على ألواح من حجارة، وعندما أخذ
هذه المرة بأن تكون مكتوبة على  ى. ولكن هللا وعد فىالثان أربعة على اللوح األول، وستة على اللوح، هللا على لوحين

 قلوبنا.
وُح اْلُقُدُس  ،اْلُمَعزِ ى َوَأمَّا " :وقال السيد المسيح مكتوب على قلوبنا. وقد وعد الكتاب المقدس إن َسُيْرِسُلُه الذي , الرُّ

ُرُكْم ِبُكلِ  َما ُقْلُتهُ ، َفُهَو ُيَعلِ ُمُكْم ُكلَّ َشْىءٍ ، اآلُب ِباْسِمى ا َمَتى َجاَء َذاكَ "وأيًضا  .(26:14)يو "َلُكمْ  َوُيَذكِ  ُروُح ، َوَأمَّ
)يوً "َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ ، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبهِ ، أَلنَُّه َل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسهِ ، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحق ِ ، اْلَحق ِ 

13:16). 
 

السيد المسيح. ومثال لذلك  . فقد تذكروا كالمكتابة األناجيل ىبدأ التالميذ فعندما  واضًحا ق هذا الوعديتحقونرى 
 ه بها.رَ أوحى إليه بهذه الكلمات وذكَّ الذي هو  فالروح القدس. الجبل الموعظة على معلمنا متى البشيرعندما كتب 

 

نشعر أن ما نقرأه موجود  ،مع هللا ىحالة اتصال حقيق ىمصلون وخاشعون، و فونحن  المقدس الكتاب فعندما نقرأ
.. لذلك وهللا ينطق به فى داخلنا بقوة الروح القدس الساكن فيناننا نعيش فيه، أداخلنا، وليس غريًبا عنا. كما  ىف

 طيع أن نميز إن كان ما نقرأه هو كالم هللا، أم كالم شخص آخر.نست
 

 كالم هللا روح وحياة -4
 

الكتاب المقدس هو كلمة هللا التي نطق بها الروح، وتكلم بها األنبياء مسوقين بالروح، هي كلمة مملوءة روًحا، 
إنه غذاء ألرواحنا  .(63:6)يوً " ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ ُأَكلِ ُمُكمْ الذي َاْلكاَلُم " :كما قال الربهي نفهمها بالروح ونحياها. 

  ..تتغذى به فيكون لها حياة
 

َبْل ِبُكلِ  ، َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَسانُ " :وفى العهد الجديد أيًضا، (3:8)تثً سفر التثنية ىوكما قال الرب ف
له روح.  أيًضا واإلنسان ليس مجرد جسد، بل ،ألن الخبز هو طعام الجسد ،(4:4)متً "َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم َّللاَِّ 

 كتابه المقدس. ىهو فالذي والروح تتغذى بكالم هللا 
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 .وغذاء الروح خبز الحياة". إنه بكل كلمة تخرج من فم هللاى، ألننا نحيا "الكتاب المقدس غذاؤنا اليوم ىفف
 

هذا  ىرحلتنا ف ىيقودنا ف روح وحياةدس هو كلمة هللا المكتوبة، وأنه نحن نؤمن باهلل، ونؤمن بأن الكتاب المق
 ، يشرح ويفسر من أجل أن تستنير حياتنا بكلماته وشخصياته ومواقفه وتعاليمه.ى ويعز  ،ويعلم، يبكت ،العالم، يرشد



 كنيستي روح وحياة    ٢6  ٢٠٢٠ –مهرجان الكرازة للكبار 

 الحكمة اإللهية وتقديس الفكر – ٤
 

 

ا اْلِحْكَمُة الَّتِ " :لفيقو  اإللهيةسمات الحكمة  الرسول يحدد لنا معلمنا يعقوب َطاِهَرٌة، ُثمَّ  لا َأوَّ هي ِمْن َفْوُق فَ  ىَأمَّ
َياءِ ، َصاِلَحةا  اَمْمُلوٌَّة َرْحَمةا َوَأْثَمارا ، ُمْذِعَنةٌ ، ُمَتَرفِ َقةٌ  ،ُمَساِلَمةٌ  ْيِب َوالرِ   اإللهيةفالحكمة ، ا. إذً (17:3)يعً "َعِديَمُة الرَّ

 :تتسم بما يلى
 

 كمة اإللهيةسمات الح :لا أو 
 

واألغراض  ،أى نقية من كل خطية، بعكس الحكمة البشرية الملوثة بالضعف البشرى والطمع:ًطاهرة -1
 الشخصية.

والسالم، بينما االتكال على الفكر البشرى المجرد، يعنى العجرفة  ،والهدوء ،أى فيها روح الوداعة:ًمسالمة -٢
 ى المخاصمات والمهاترات..والكبرياء، ويقود إلى الغضب واإلنفعال، ثم إل

وتربح  ،أى أنها طويلة األناة، طويلة البال، تجعلك تحاور فى هدوء وصبر حتى تربح اآلخرين:ًمترفقة -3
 أو ثورة. ،أو تعسف ،نفسك، دون تطرف

هي لتصحيح موقفك، فاتًحا صدرك للرأى األخر، مهما بدا مضايًقا أو مناقًضا لك، ف الً أى تجعلك قاب:ًمذعنة -4
عارًضا رأيك فى وداعة، منتظًرا آراء  ،علمك أن تذعن للحق، والحق هو هللا، وكتلميذ للرب تتفاهم فى هدوءت

 أو خطأه. رأيكضعف مستعًدا للتنازل عنه حين يبدو لك بل و األخرين ونقدهم، 
م، وتحنو غير متكبرة على اآلخرين، تحس بأحاسيسهم، وتحترم مشاعره، أى أنها حانية رقيقة:ًمملؤةًرحمة -5

 عليهم حتى فى أخطائهم أو ضعفاتهم، كى تقودهم إلى فكر المسيح.
اًصالحة -6  ،لطف ،طول أناة ،سالم ،فرح ،محبةهي ، فإال ثمر الروح اإللهيةأثمار الحكمة هي وما :ًوأثمارا

 .(23-22:5)غلًتعفف  ،وداعة ،إيمان، صالح
، إذ يكون اإلنسان واثًقا من فكر هللا، وقادًرا على أى خالية من التشكك والوسوسة:ًعديمةًالريبًوالرياء -7

َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ ىْ كَ "تمييز مشيئته  ُمْسَتِنيَرةا ، َمْعِرَفِتهِ  ىُروَح اْلِحْكَمِة َواإِلْعاَلِن فِ ، اْلَمْجدِ َأُبو ،  ُيْعِطَيُكْم ِإَلُه َربِ 
بِ  هي  َتُكوُنوا َأْغِبَياَء َبْل َفاِهِميَن َما ِمْن َأْجِل ذِلَك لَ ". (18-17:1)أفً "ُعُيوُن َأْذَهاِنُكمْ  )أفً "َمِشيَئُة الرَّ

ا َأْكَثَر َفَأْكَثَر فِ  :َوهَذا ُأَصلِ يهِ ". (17:5 ُتُكْم َأْيضا َحتَّى ُتَميِ ُزوا اأُلُموَر ، ُكلِ  َفْهمٍ  ىاْلَمْعِرَفِة َوفِ  ىَأْن َتْزَداَد َمَحبَّ
 .(10-9:1)فىً "ا ُمْخِلِصيَن َوِباَل َعْثَرٍة ِإَلى َيْوِم اْلَمِسيحِ  َتُكوُنو ىْ ِلكَ ، اْلُمَتَخاِلَفةَ 

 

حكمة عديمة الرياء، ليس فيها غش وال كذب وال إلتواء، وال يظهر اإلنسان فيها ما ال يبطن، بل  اأيًض  وهي
 فى السر والعالنية. والناس، ًحا ومستقيًما ونقًيا، أمام هللايكون واض بالحري 
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ة، رَّ عكس الحكمة البشرية، التى لوثتها الخطية، فصارت سبب غيرة مُ  وهي، لحكمة اإللهيةسمات اهي هذه 
)أى  نفسانيةوتحزب، وتشويش، وكل أمر ردىء.. ذلك ألنها أرضية )أى نابعة من العقل الترابى المهتم بالترابيات(، 

)أى مقودة  شيطانيةتى تموج بها النفس(، وواإلتجاهات الخاطئة ال ،نابعة من االنفعاالت والغرائز والعواطف والعادات
 .(18-13:3)يعً..بروح إبليس، العامل فى أبناء المعصية(

 خطورة الحكمة البشرية :ثانياا
 

حسب مشيئة هللا وفكر المسيح، ومن خالل قنوات  ،من هنا كان البد لإلنسان أن يتخذ قراراته فى الحياة اليومية
ته أو حكمته المحدودة، أمر خطير، أن استسالم اإلنسان لفكره أو شهو فال شك محددة. وهذا أمر فى غاية األهمية، 

، فال (25:16)أمً "َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوتِ ، ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلإِلْنَساِن ُمْسَتِقيَمةا " ة، ألنهكَ التهلُ  إلىيورد اإلنسان 
ا فِ "تكن إذن   :وذلك ،(7:3)أمً " َنْفِسكَ ىْ َعْينَ  ىَحِكيما

 

 .إمكانياتك الفكريةألنك محدود فى  -1
 ، فقد تقتنع بشىء ما، ولكنك ال تستطيع الوصول إليه.قدراتك التنفيذيةومحدود فى  -٢
 ، فالحياة مليئة بالمنعطفات والمتاهات.معرفة ما هو لصالحكومحدود فى  -3
ن، ثم يثبت أنه غير صالح فى المستقبل، ، فقد تختار ما تراه صالًحا اآلمعرفة المستقبل والغيبومحدود فى  -4

 لذلك قد تختار شريكة حياة معينة وتتشبث بها، وال تعرف ماذا قد يصيبها فى المستقبل. الً مثا
 

 الحنون اآلب  :فهولهذا فاألفضل أن تعترف بضعفك ومحدوديتك، وتتفاهم مع هللا طالًبا منه أن يقود سفينة حياتك 
 بمسار حياتك، وحياة غيرك، حتى العالموهو  ضابط الكل..على كل شىء،  القادرو وه يحبك، صانع الخيرات..الذي 

 النفس األخير، بل حتى األبدية.

 تقديس الفكر :ثالثاا

 :هناك حرب فكرية يحيا فيها اإلنسان وبخاصة الشباب تسير على شقين
 

 ِفْكرٍ  ُكلَّ  ُمْسَتْأِسِرينَ " المسيح كرالمسيحوف لطاعة يخضع ونجعله نأسره أن وعلينا الردىء الفكر وهو:ًسلبىًشق -
 .(5:10كو2ً)" اْلَمِسيحِ  َطاَعةِ  ِإَلى

ا َنْحُن َفَلَنا ِفْكُر اْلَمِسيحِ " المسيح فكر لنا يكون  أن األعلى المستوى  أو:ًالثانىًالشق -  .(16:2كو2ًً)" َأمَّ
 

فكر هللا اللوغوس .. إذن (1:1)يوً.." َواْلَكِلَمُة كانِفى اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة " :أهمية الفكر فى الحياة اإلنسانية
 :األرض بكلمة من فيه، ألن هللا عاقل وعقله غير محدود المحرك والقائد للكون، ألن خلقةهي فالكلمة دائًما  ..أزلى

 الكائنات أزلية، أبدية، النهائية.. خلق اإلنسان مفكر وعاقل، وهذا هو الفرق بينه وبين :حكيم وحكمته غير محدودة
 هو روح الحكمة. :الروح    الحكمة. :البن .   الحكيم :اآلب  :ونحن إذ نسمى األخرى..
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بُّ َقَنانِ .. "(1:9)أمً" َبْيَتَها َبَنْت  اْلِحْكَمةُ " َل َطِريِقهِ  ىَالرَّ  طريق اآلب هو األزلية.. وفى سفر وأول، (22:8)أمً "َأوَّ
 .فى حياتنا إذن الفكر له دور كبير اإلنسان على مثاله فى الحكمة. منذ األزل. هللا خلق :األمثال يقول

 

  دور الفكر ىف احلياة -1
 

أى شئ أفكر فيه هو ما سأنفذه.. واإلنسان يفكر فى الشىء فينفعل به فينفذه :ًالفكرًهوًبدايةًالفعلًوالعادة -أ
، هناك مثل مشهور العادات آخر شئ.. فالفكر هو أساس الفعل وأساس تكوينهي ويتحرك، وهذه الحركة 

 .)إزرع فكًرا، تحصد عماًل أو سلوًكا. إزرع عماًل تحصل عادة، إزرع عادة تحصد مصيًرا( :يقول
ثم يسير عليه ليس فقط فعل مؤقت .. اإلنسان يفكر ويرسم الخطأن  أى:ًالفكرًهوًواضعًخطوطًالحياة -ب

كره أن يعيش مع هللا، فتصبح هذه إستراتيجية وضع فى ف لكن هذا تخطيط العمر، إنسان مثالً .. أو متكرر
تجاه. فمن أخطر األمور هو الفكر، ألنه يخطط للحياة كلها، والحياة إوهذا ما يسموه فى علم النفس .. حياته

 تمتد إلى األبدية.
، لكن أيًضا تعبير عن المشاعر، من القلب تخرج أفكار شريرة ،ليس فقط فكر أنفذه:ًالفكرًتعبيرًعنًالقلب -ج

تعنى قلب وفكر فى وقت واحد.. إذن هناك رابطة  "hyt"وفى اللغة القبطية كلمة .. فينبوع الفكر من القلب
 .وثيقة بين الفكر والشعور.. فالقلب المملوء بمحبة ربنا يفكر فى الناس بطريقة جيدة

اإلنسانى خطير فشعورى يضبط عالقاتى، فالتفكير  ،طالما أن فكرى ضبط شعورى :ًالفكرًيضبطًالعالقات -د
 فى حياة البشر. اجدً 

 

  أنواع األفكار -2
 

 :هناك أفكار سلبية وأخرى إيجابية
 

 :األفكار السلبية -١
 

 قد توصلنى للخطيئة..:ًالشهوة -أ
 نفسيدفاعية تدل على وجود تعب  حيلة وهي ..أصبح يدين الناس وليس نفسه:ًاإلدانة -ب

 ومنطقى.وروحى 
 والكبرياء يعقبها السقوط. ،وهذا طريق إلى الكبرياء.. أفضلالشعور أننى :ًالتمييز -ج
ال يعيش  فهووهو فكر غير كنسى، وغير كتابى، وغير مسيحى، وغير حكيم، وغير ناجح عملًيا، :ًالفردية -د

 "اْلَبْعضِ  َأْعَضاءُ  َبْعَضَنا"حيث يعلمنا الكتاب أننا الجماعى العضوية فى جسد الكنيسة وإحساس ،إحساس الفريق
 . (7:1يو1ً)" َبْعضٍ  َمعَ  َبْعِضَنا َشِرَكةٌ  َفَلَنا" ،(25:4)أفً

 

الجماعية معناها أنى غير واثق  الروح وضحالة روحية.. بينما ،الفردية ثقة فى النفس زائدة تدل على كبرياء
 فى هللا، وروح هللا العامل فى الجماعة. أيًضا ، بل واثقفقط نفسيفى 
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وال أحتمل نجاح غيرى! ويوجد شوق لزوال النعمة عن  ،نفسية.. أنا منحصر داخل وهو عمق الذاتي:ًالحسد -ه
 المحسود، وأتمنى أن يفشل.

وعطايا  ،لماذا غيرى عنده شئ غير موجود عندى، وهذه ذاتية.. خاصة أننى عندى أشياء أخرى :ًالغيرة -و
 .(18:4)غلً "اْلُحْسَنى ىاْلَغْيَرُة فِ هي  َحَسَنةٌ فهى" أخرى أستفيد منها.. واستثمرها.. فالغيرة طالما لمجد ربنا

فلنطلب من الرب هذه كلها أفكار سلبية ممكن أن تمأل الفكر، تظهر فى الفعل، تغمر المشاعر، توتر العالقات. 
 :أن يعطينا فكر المسيح بروح اإلتضاع والتوبة والصالة

 

 .الطهارة حياة أعطينى يا رب :بدل الشهوة -
 .لتصلحها نفسى أدين أن ينىأعط :بدل اإلدانة -
 .عطاياك من كلها بل شئ أملك ال :بدل مشاعر التميز -
 .فى جسد الكنيسة عضًوا أكون  أن علمنى :الفرديةبدل  -
 .تمنى الخير للكلأ، واجعلنى و من السقوط فى هذه الخطية يا رب احمينى :سدبدل الح -
 .للذات غيرة وليس الحسنى، فى غيرة تكون  اجعلها :وفى الغيرة -

 

ا َنْحُن َفَلَنا ِفْكُر اْلَمِسيحِ ": األفكار اإليجابية -٢  .(16:٢كو 1) "َوَأمَّ
 

من المشاعر، مثل توبة  فالتوبة فكرة وليست مشاعر، ألن التوبة القائمة على التفكير أفضل:ًفكرًالتوبة -أ
 ثاب أى شخص إستيقظ وفكر.وكلمة تاب تعنى  وقام ونفذ فكر ودرس وقارن واقتنع،الذي الضال  االبن

 

نا حتى ال أعيش فى تفريغ لو وضعنا فكر الشبع أمام :علينا أن نرسم خطة للشبع:ًفكرًأهميةًالشبع -ب
 أبحث عن طرق مناسبة ألشبع من ربنا.و  مستمر،

ل فعندما أضع أمامى فكر القداسة أستكبر فع ..فرق بين فكر عدم عمل الخطايا وبين القداسة:ًفكرًالقداسة -ج
 :، ألن ربنا يسوع يقول لنانحو القداسة دائم السعى والجهاد ويسعىفاإلنسان األرثوذكسى .. الشر، وشبه الشر

يِسينَ "  .(3:4تس1ً)" َقَداَسُتُكمْ  :ِإَراَدُة هللاِ هي َهِذِه " ،(16:1بط1ً) "ُكوُنوا ِقدِ 
فبدأ  (35:20)أعً "َطاُء َأْكَثُر ِمَن اأَلْخذِ َمْغُبوٌط ُهَو اْلعَ " :اإلنسان سمع السيد المسيح يقول:ًفكرًالعطاء -د

فى حياة اإلنسان فعندما يكون اإلنسان عنده فكر  هامة تغيير نقطة يضع فى فكره أن يعطى ال أن يأخذ.. وهذه
 يكون دائًما مغبوًطا.سالعطاء 

هذه كلها أفكار  التى كانت تضع فكرة الموت أمامها فى كل لحظة. ةمثل األم سار :ًفكرًالموتًواألبدية -ه
 إيجابية لو أن اإلنسان مأل بها ذهنه حتًما سوف تتغير حياته.

فيختبر اإلنسان أفكاره  التدقيق ومحاسبة النفس دائًماهي أحسن طريقة تكشف لى أفكارى :ًااألفكارًلهاًرئيسًا -و
 إلخ. ..فى الشهوة أم اإلدانة :فى أى إتجاه
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 كيف يكون لى فكر المسيح :رابعاا
 

المسيح، ودائًما فى شركة معه،  السيد عينه فى عين الذيمن خالل الصالة.. فاإلنسان :ًاطاتًالنعمةإسق -1
بل ألقوا عنهم .. هؤالء الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنى بين الناس"يأخذ فكر المسيح 

 ." )الشيخ الروحانى(..كل حب جسدانى
 

ساخن.. وهذا يكون أى خط  hot line يكون بينى وبين المسيحالخطر أن أعيش وحدى! ولكن يجب أن 
، وسريع اإلستكشاف، سريع الحضور :المسيح وهذه تجعل.. ووفق نظاممن خالل الصالة بإستمرار، 

 هذه أول وسيلة القتناء فكر المسيح.و  ،وسريع الستشعار
 

الَ ":ًالكتابًالمقدس -٢ ُل اْلُجهَّ  "ِلَتْسُكْن ِفيُكْم َكِلَمُة اْلَمِسيِح ِبِغنىا ، "(130:119)مز" َفْتُح َكاَلِمَك ُيِنيُر ُيَعقِ 
 . أى مصادقة الكتاب وشخصياته ووعوده.(16:3)كوً

 ." )األنبا أنطونيوس(كثرة القراءة تقوم العقل الطواف":ًالقراءاتًالروحية -3
 َطِريٌق َباِطٌل ىَّ ِإْن َكاَن فِ اْنُظْر "هي أن يضع اإلنسان نفسه تحت أضواء الفحص اإلل:ًالمحاسبةًاليومية -4

ا َأَبِديًّا  المسيح. السيد . إذن المحاسبة اليومية فى حضرة(24:139)مزً "َواْهِدِنى َطِريقا
ال  أنا عطى فرصة ألب االعتراف أن يقول لى بعض األخطاء الموجودة فّى ربماا :ًالتوبةًوالعتراف -5

 أالحظها.
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 سحابة من الشهود -٥
 
 
ُهودِ  ِمنَ  َسَحاَبةٌ  َلَنا ِإذْ "  َوْلُنَحاِضْر  ،ِبُسُهوَلةٍ  ِبَنا اْلُمِحيَطةَ  َواْلَخِطيَّةَ  ،ِثْقلٍ  ُكلَّ  ِلَنْطَرحْ  ،ِبَنا ُمِحيَطةٌ  َهِذهِ  ِمْقَدارُ  الشُّ

ْبرِ   .(1:12)عبً" َأَماَمَنا اْلَمْوُضوعِ  اْلِجَهادِ  ىفِ  ِبالصَّ
 

نقاوتهم،  وهكذا تكون  ، والسحاب أبيضكذلك القديسون و  ،حاب قريب، والسأيًضا فالسحاب مرتفع وهكذا القديسون 
وشفاعتهم كذلك، فما أسعدنا بشفاعة المالئكة والقديسين، وعلى رأسهم والدة اإلله القديسة  والسحاب يحمل لنا الخير

 مريم العذراء..
 

 َبْينَ  َواِحدٌ  َوَوِسيطٌ  َواِحدٌ  إَلهٌ  دُ ُيوجَ " ولكن.. هناك من ينكرون عقيدة الشفاعة ويخسرون بركتها، معتمدين على آية
 .فهناك فرق كبير بين الشفاعة الكفارية، والشفاعة التوسلية ،(5:2تى1ً)" اْلَمِسيحُ  َيُسوعُ  اإِلْنَسانُ  :َوالنَّاسِ  هللاِ 

 

 الشفاعة الكفارية :أولا 
 

 ثمن الخطية. دفع ىناب عنا فلذي امغفرة خطايانا باعتباره الكفارة ل فينا يشفع ، حينالسيد المسيحشفاعة هي و 
 .(6:53)إشً "اترك لهم حساب خطاياهم ألنى حملت عنهم هذه الخطايا" :بآلفكأن شفاعته معناها أن يقول ل

العدل  ىاآلب حقه ف ىأعط :وقف بين هللا والناسالذي  ديالوح وهكذا يقف وسيًطا بين هللا والناس. بل أنه الوسيط
  .)دفع الديون عنا( ة، بأن مات عنهم كفارة عن خطاياهمالناس المغفر  ى، وأعطىاإلله

 

 َيُسوعُ  ،اآلِب  ِعْندَ  َشِفيعٌ  َفَلَنا َأَحدٌ  َأْخَطأَ  َوِإنْ " :يقصده القديس يوحنا الرسول، فهو يقولالذي وهذا هو المعنى 
اَرةٌ  َوُهوَ . اْلَبارُّ  اْلَمِسيحُ   .(2-1:2يو1ً) "اَأْيضا  اْلَعاَلمِ  ُكل ِ  ِلَخَطاَيا َبلْ  ،َفَقطْ  ِلَخَطاَياَنا َلْيَس . ِلَخَطاَياَنا َكفَّ

 

 ،" َأَحدٌ  َأْخَطأَ  ِإنْ " لدى اآلباإلنسان الخاطئ  السيد المسيح فى شفاعةهي الشفاعة الكفارية واضحة، فمعنى  هنا
تطيع أن يشفع يسوع المسيح البار. لذلك يس الرب قدم هذه الكفارة هوالذي يحتاج إلى كفارة. والوحيد  وهذا الخاطئ

 . فينا، بدمه المسفوك عنا.
 

 َيُسوعُ  اإِلْنَسانُ  :َوالنَّاسِ  هللاِ  َبْينَ  َواِحدٌ  َوَوِسيطٌ  َواِحدٌ  إَلهٌ  ُيوَجدُ " :بولس الرسول معلمنا قول فىونفس المعنى أيًضا 
 .ح وحدهالمسي بالسيد هذا اللون من الشفاعة ال نقاش فيه مطلًقا. إنه خاص، و (5:2تى1ً)" اْلَمِسيحُ 

 الشفاعة التوسلية :ثانياا
 

والكتاب  ولذلك فهي شفاعة توسلية غير شفاعة المسيح الكفارية. ،مجرد صالة من أجلناهي شفاعة القديسين فينا 
والقديسون أنفسهم كانوا يطلبون صلوات الناس  .(16:5)يعً "َبْعضٍ  أَلْجلِ  َبْعُضُكمْ  َصلُّوا" :يقول ذإ يوافق عليها،

 .(1:3ًست2) "أَلْجِلَنا َصلُّوا" :ىتسالونيك يطلب من أهل الرسول ديس بولسعنهم. فالق
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 َجِميعِ  أَلْجلِ  ..َوِطْلَبةٍ  َصاَلةٍ  ِبُكل ِ  ُمَصلِ ينَ " :ويقول ألهل أفسس. (18:13ً)عبمن العبرانيين  ويطلب نفس الطلبة
يِسينَ  الكتاب  ىوطلب الصالة ال حصر له ف (19-18:6ً)أف" ىَفمِ  َتاحِ اْفتِ  ِعْندَ  َكاَلمٌ  ىلِ  ُيْعَطى ىْ ِلكَ  ،ىَوأَلْجلِ   اْلِقدِ 
 المقدس.

 

ن كنا نطلب الصالة ألجلنا من البشر األحياء، إو  فإن كان القديسون يطلبون صلواتنا، أفال نطلب نحن صلواتهم؟ 
جهادهم، وانتقلوا إلى  أفال نطلبها من القديسين الذين أكملوا ،(تحت اآللم مثلناالذين ال يزالون في فترة الجهاد )

 ..الرب يسوع فيه أمامالفردوس، يحيون 

 أمثلة للشفاعة :ثالثاا
 

ً:هذه بعض أمثلة للشفاعة التوسلية من الكتاب المقدس

 ة أبينا إبراهيم وأبيمالك الملكقص -١
 

 كان قد قال وفعل ذلك بسالمة قلب، ألن إبراهيم ،لقد أخطأ أبيمالك وأخذ سارة زوجة إبراهيم، وضمها إلى قصره
ُجلِ " :حلم، وأنذره بالموت. ثم قال له ىا أخته. فظهر الرب ألبيمالك فهأن :عنها ُه َنبِ ، َفاآلَن ُردَّ اْمَرَأَة الرَّ  ىَ َفُيَصل ِ ، ىٌّ َفِإنَّ

أن  كان يستطيع أن يغفر للرجل، بمجرد رده للمرأة إلى زوجها، ولكنه اشترط للمغفرة،. (7:20)تكً "أَلْجِلَك َفَتْحَيا
 .أبيمالك ىأن هللا اشترط وطلب شفاعة إبراهيم ف ى . وهكذا نر إبراهيم ألجله، فيحيا ىيصل

 

 (4٢قصة أيوب الصديق وأصحابه الثالثة )أى -٢
 

يغفر الرب لهم.  ىلك ،وصالته من أجلهم ،أصحابه الثالثة ىشترط الرب شفاعة أيوب الصديق فابنفس الطريقة 
بَّ ال َأنَّ " :هذا يقول الكتاب ىوف  َفُخُذوا َواآلنَ .. َصاِحَبْيكَ  ِكالَ  َوَعَلى َعَلْيكَ  ىَغَضبِ  اْحَتَمى َقدِ  :ى ِ التَّْيَمانِ  أَلِليَفازَ  َقالَ  رَّ

 ىُيَصل ِ  َأيُّوبُ  ىدِ َوَعبْ  ،َأْنُفِسُكمْ  أَلْجلِ  ُمْحَرَقةا  َوَأْصِعُدوا ،َأيُّوبَ  ىَعْبدِ  ِإَلى َواْذَهُبوا ِكَباشٍ  َوَسْبَعةَ  ِثيَرانٍ  َسْبَعةَ  أَلْنُفِسُكمْ 
 .(8-7:42)أىً "َحَماَقِتُكمْ  َحَسبَ  َمَعُكمْ  َأْصَنعَ  ِلَئالَّ  َوْجَههُ  َأْرَفعُ  ىأَلن ِ  ،َأْجِلُكمْ  ِمنْ 
 

من  ينالقديس األبرار الحادثين، هللا يكلم الشخص بنفسه، ولكنه ال يعطيه غفراًنا مباشًرا، وإنما يشترط صالة ىف
ويعطيه كرامة أمام الناس. ويقبل هللا هذه  ،هذا الغفران، ولكي يرفع هللا وجه هذا القديسأجله، لكي ينال المخطئ 

 الوساطة، بل يطلبها.
 

 شفاعة إبراهيم فى سدوم -3
 

الموضوع. وإبراهيم لم يتدخل من نفسه، وإنما الرب هو  ىكان يمكن هلل أن يعاقب سدوم، دون تدخل أبينا إبراهيم ف
أدخله فيه، وأعطاه فرصة للتشفع في هؤالء الناس، وقبل شفاعته. وسمح أن تسجل لنا هذه عرض عليه األمر و الذي 

 َعنْ  ىُأْخف َهلْ " :قديسيه.. وفي هذا قال الكتاب هللا يرفع وجه إبراهيم أمام العالم كله، ويرينا كيف يكرم ىالحادثة، لك
 .(17:18)تكً "؟!َفاِعُلهُ  َأَنا َما ِإْبَراِهيمَ 
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، أو 45أو  ،5٠المدينة  ىأن يوجد ف ىضوع سدوم على إبراهيم وأعطاه فرصة أن يتشفع فيه، عسوعرض الرب مو 
 ، فال يهلك الرب المدينة من أجل هؤالء.1٠، أو ٢٠، أو 3٠، أو 4٠

 

ال يعطينا فقط مجرد فكرة عن كرامة فهو  المدينة ىفالعشرة  يهلك المدينة من أجل هؤالء األبرارلم ومجرد أن الرب 
ً-26:18)تكً "اْلَعَشَرةِ  َأْجلِ  ِمنْ  ُأْهِلكُ  لَ " :حين قال كرامة هؤالء األبرار أمام هللا عن يم أمام الرب. إنما أيًضاإبراه

32).  
 

داللة واضحة  ىوتعط ،" لها قيمتها الالهوتية الدالة على إنقاذ هللا ألشخاص، من أجل آخرينَأْجلِ  ِمنْ "إن عبارة 
 "الشفاعة" التوسلية. لخطاة، وقبول هللا هذه الوساطةعلى وساطة األبرار من أجل ا

 

 الشعب ىشفاعة موسى ف -4
 

 

. ولكنه لم يفعل مباشرة، وإنما عرض األمر على موسى ىالعجل الذهبا تركوا وعبدوا معندأراد هللا أن يهلك الشعب 
 َعنْ  اْرِجعْ " :"، قال له موسىربحاشاك يا " :وكما قال له إبراهيم ، وأعطاه فرصة للشفاعة فيهم وقبل شفاعته.ىالنب

ر ِ  َعَلى َواْنَدمْ  ،َغَضِبكَ  ُحُمو ِ  ، (12:32)خر .."َلُهمْ  َحَلْفتَ  الَِّذينَ  َعِبيَدكَ  َوِإْسَراِئيلَ  َوِإْسَحاقَ  ِإْبَراِهيمَ  ُاْذُكْر . ِبَشْعِبكَ  الشَّ
بُّ  َفَنِدمَ " :ويقول الكتاب بعد هذا ر ِ  َعَلى الرَّ  .(14-7:32)خرً "ِبَشْعِبهِ  َيْفَعُلهُ  هُ ِإنَّ  َقالَ الذي  الشَّ

لدرجة أن هللا كان يرحم الناس من  ،أما الذين انتقلوا فلهم مكانة أكبر هذه أمثلة صلوات أحياء من أجل أحياء
 ..صلوا ألجل أحدأجلهم حتى دون أن يصلوا. فكم باألولى إن 

  األحياء فىشفاعة المنتقلين  -5
 أن هللا من أجل داود عبده بسبب خطية سليمان. قرر من أعمال اإلشفاق والرحمة ومن أمثلة ذلك ما فعله الرب

 اْبِنكَ  َيدِ  ِمنْ  َبلْ  ،َأِبيكَ  َداُودَ  َأْجلِ  ِمنْ  ،َأيَّاِمكَ  ىفِ  َذِلكَ  َأْفَعلُ  الَ ىِإن ِ  ِإلَّ " :يمزق مملكته. ولكنه يقول له عن تقسيم المملكة
ُقَها  ىالَّتِ  ُأوُرَشِليمَ  َوأَلْجلِ  ،ىَعْبدِ  َداُودَ  أَلْجلِ  ،ِلْبِنكَ  اَواِحدا  اِسْبطا  ىُأْعطِ  َبلْ  ،ُكلََّها اْلَمْمَلَكةَ  ِمْنكَ  قُ ُأَمز ِ  لَ  ىَأن   َعَلى .ُأَمزِ 

 . (13-12:11مل1ً)" اْخَتْرُتَها
 

قُ  َنَذاَأهَ " :حديثه مع يربعام ىويكرر الرب نفس الكالم ف  .َأْسَباطٍ  َعَشَرةَ  َوُأْعِطيكَ  مانَ ُسَلي َيدِ  ِمنْ  اْلَمْمَلَكةَ  ُأَمزِ 
وهكذا  .(32-31:11مل1ً) "اْخَتْرُتَها ىالَّتِ  اْلَمِديَنةِ  ُأوُرَشِليمَ  َأْجلِ  َوِمنْ  َداُودَ  ىَعْبدِ  َأْجلِ  ِمنْ  َواِحدٌ  ِسْبطٌ  َلهُ  َوَيُكونُ 

 ."َداُودَ  ىَعْبدِ  َأْجلِ  ِمنْ " :تعبيريكرر الرب فى إصحاحات كثيرة 
 

أعظم  والمالئكة ومكانة يوحنا المعمدان، فكم باألكثر تكون مكانة العذراءا مكانة داود عند الرب، هكذ إن كانت
 الذين تعذبوا وذاقوا الموت من أجل الرب. تكون مكانة الشهداءمن ولدته النساء. وكم 

 

 ِإَلى َكاْلَكَواِكِب  ..ونَ َيِضيئُ لذلك، مادمنا نطلب صلوات رفقائنا على األرض، فلماذا ال نطلب صلوات أولئك الذين "
ُهورِ  َأَبدِ  وحفظوا ى ولماذا ال نطلب صلوات أولئك الذين جاهدوا الجهاد الحسن، وأكملوا السع؟! (3:12)داً "الدُّ

 . (7:4تى2ً) اإليمان
 



 كنيستي روح وحياة    34  ٢٠٢٠ –مهرجان الكرازة للكبار 

ودليل على  ،إن صلوات البشر بعضهم ألجل بعض )منتقلين ومجاهدين( دليل على المحبة المتبادلة بين البشر
 ىَّ َبنِ  ِجَهةِ  ِمنْ " بأن الذين انتقلوا ما يزالون أحياء يقبل هللا صلواتهم، دليل على إكرام هللا لقديسيه ،البشر األحياءإيمان 

 .(11:45)أشً "ىَأْوُصونِ  ىَيدِ  َعَملِ  ِجَهةِ  َوِمنْ 
 

ان السماء وسكان من أجل هذا سمح هللا بهذه الشفاعات، لفائدة البشر. وهذه الشفاعة أقامت جسًرا ممتًدا بين سك
 وعملها ومحبتها. بأرواح القديسيننظر الناس. وأصبح للناس إيمان  ىاألرض. ولم تعد السماء شيًئا مجهواًل مخفًيا ف

 روحانية التشفُّع بالقديسين :رابعاا
 

. إنه ، بأن الذين انتقلوا ما زالوا أحياء، ولهم عملالشفاعة بالقديسين تحمل معنى اإليمان بالحياة األخرى  -1
 ِإَلهُ  َأَنا" إيمان بالصلة الدائمة بين السماء واألرض. وإيمان أيًضا بإكرام القديسين، مادام هللا نفسه يكرمهم

 .(32:22)متً" َأْحَياءٍ  ِإَلهُ  َبلْ  َأْمَواتٍ  ِإَلهَ  َّللاَُّ  َلْيَس  ؟َيْعُقوبَ  َوِإَلهُ  ِإْسحاقَ  َوِإَلهُ  ِإْبراِهيمَ 
المسيح رأسه وكلنا أعضاؤه سواء في السماء أو  ..الكنيسة أعضاء الجسد الواحدبركة حب بين هي  الشفاعة -٢

نحن نشفع فيهم بصلواتنا  :على األرض. والحب والصلوات والشركة، أمور متبادلة بين أعضاء الجسد الواحد
الواحد  ل بين أعضاء الجسدال تنفص وشركة حب نها رابطةإعن الراقدين. وهم يشفعون فينا بصلواتهم أيًضا، 

 .الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة
 

بينهم  ىالذين يؤمنون بالشفاعة، ينتفعون برابطة الحب الت بال مقابل.. من ينكرها يخسرها، الشفاعة فائدة -3
بينهم وبين أرواح المنتقلين. ويضيفون إلى صلواتهم الخاصة  ىوبين القديسين، وينتفعون بمجرد الصلة الت

 كل ذلك ال يخسرون شيًئا. ىمق صادرة ألجلهم، من العالم اآلخر.. وفوأع ى صلوات أقو 
 

ا بسيًطا غير وهذه الصلوات بال مقابل.. بل يخسرون إيمانً  ،الشفاعة، فإنهم يخسرون هذه الصلة أما منكرو
، ومن كل من يحتفلون بأعياد القديسين، ومن يزورون كنائسهم، ومن يطلبون صلواتهم ىمعقد، نالحظه ف

العالم اآلخر، وقد رفضوا إكرامهم  ىسيقابلون القديسين فكيف  ..عون بمعجزات للقديسين التى بال حصريتمت
 ورفضوا صلواتهم وشفاعتهم؟!

 

يطلب الشفاعة، هو إنسان متضع، غير مغرور بصلته الذي ف ..طياتها تواضع القلب ىوالشفاعة تحمل ف -4
  يطلب شفاعة غيره فيه..الذي الشخصية باهلل، يأخذ موقف الخاطئ الضعيف 

إن كان هللا قد سمح للشيطان أن يحارب أوالد هللا،  الشفاعة دليل على عدل هللا في مبدأ تكافؤ الفرص.. -5
أن  ،العدل ومبدأ تكافؤ الفرص يقتضيأحالم كاذبة، ويضايقهم. فباألولى  ىوف ،ويجربهم ويظهر لهم في رؤى 

 ُمْرَسَلةا  َخاِدَمةا  اَأْرَواحا  َجِميُعُهمْ  َأَلْيَس ". أوالده على األرض دوايسمح للمالئكة ولألرواح الخيرة، أن يساع
 .(14:1)عبً" !اْلَخاَلَص  َيِرُثوا َأنْ  اْلَعِتيِدينَ  أَلْجلِ  ِلْلِخْدَمةِ 

 ْنُكمْ مِ  َيْسَمعُ الذي " :الرب لرسله قول :ومن أمثلة هذه الدالة الشفاعة دليل على مكانة ودالة القديسين عند هللا.. -6
ً)يو"اآلبُ  ُيْكِرُمهُ  ىَيْخِدُمنِ  َأَحدٌ  َكانَ  ِإنْ " :أيًضا . وقوله(16:10)لو "ىُيْرِذُلنِ  ُيْرِذُلُكمْ الذي و  ،ىِمن ِ  َيْسَمعُ 

26:12). 
` 
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ليتنا نتخذ لنا أصدقاء من القديسين الذين سبقونا ونتشفع دائًما بهم، ونقوم بعمل تماجيد لهم.. ونحتفل  :اـختامًا
ونختبر شفاعتهم عنا باستمرار وكثير منا كذلك. لُه أصدقاء وشفعاء من القديسين تعينُه شفاعتهم وتسندُه. بأعيادهم 

 بركة شفاعة آباؤنا القديسين تكون معنا آمين. 
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 أعروس الفادي القبطية – 6
 
 

 :ادى القبطيةوهكذا نرنم للكنيسة عروس الف كنيستنا القبطية األرثوذكسية عروس المسيح
 

 القبطية   لفادياأعروَس  -1
 بمحبِة قلبى النارية      

 

 المصرية   ىضياَء بالدو 
 أهواِك يا أرثوذكسية  

 

 أمُّ الشهداِء جميلة     
 َعَبرت  بحَر اآلالمات   

 

 
 

 أمُّ الشرفاِء نبيلة  
 َحفظت  ِبِدماها الحقَّ قويم  

 

 

 

 بيب جرجستأليف األرشيدياكون ح بعض كلمات هذه من ترنيمة
 :اآلتية عن باقى كنائس العالم باألمور الكنيسة القبطية األرثوذكسية تتميزألن  ... ولكن لماذا؟

 

ِفى " :يقول إشعياء ففى ..الكنيسة الوحيدة فى العالم التى ورد عنها نبوة فى العهد القديم عن تأسيسهاهي  -1
بِ  ِفى َوَسِط  بِ  ، َأْرِض ِمْصرَذِلَك اْلَيْوِم َيُكوُن َمْذَبٌح ِللرَّ بَّ .. ِعْنَد ُتُخِمَها َوَعُموٌد ِللرَّ ًشإ)"َوَيْعِرُف اْلِمْصريُّوَن الرَّ

19:19-21). 
 

هو مذبح يهودى، ألن اليهود لم تكن لهم مذابح  وطبًعا هذا المذبح ليس مذبًحا وثنًيا، ألنه مذبح للرب، وال
 :فى أوله، يقول حاح التاسع عشر من سفر إشعياءخارج أورشليم.. فهو إذن المذبح المسيحى.. كذلك فى اإلص

بُّ َراِكٌب َعَلى َسَحاَبٍة َسِريَعٍة َوَقاِدٌم ِإَلى ِمْصرَ " شًإ) "ُمَباَرٌك َشْعِبى ِمْصرُ " :، وفى آخره(1:19شًإ) "ُهَوَذا الرَّ

مصر،  قد تحققت بمجئ السيد المسيح إلى (1:11ً)هووأيًضا النبوة التى وردت فى سفر هوشع  .(25:19
 .(1ً:11ً)هو "ىِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبنِ " :حيث قيل

 

، وُصِنَعت فيها معجزات كثيرة.. سنوات 4 حواليوقضى فيها ، فأتى وزار مصر وتتميز بأن ربنا يسوع باركها -٢
 طبًعا غير -.. فال توجد كنيسة فى العالم جاء ربنا يسوع وزارها (19ً)إش، (2)متًفى  ذكرهوهذا األمر ورد 

 إال كنيسة مصر.. -أرض مولده 
 

الذي وقد ُأِسَست كنائس فى نفس األماكن والمواضع التى زارها الرب.. ونحن نفتخر أننا نشرب من ماء النيل، 
وفعاًل لو زرت الدير المحرق ستجد  .والقديس يوسف النجار وأمه السيدة العذراء مريم ،شرب منه السيد المسيح

 ليم مصر. حيث زارته العائلة المقدسة وعاشت فيه فترة.قأإنه جغرافًيا يقع فى وسط 
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مدرسة هي و  ..الكنيسة التى ُأِسَست فيها أول وأقدم كلية لهوتية فى العالم كلههي الكنيسة القبطية  -3
كانت تشرح التعليم المسيحى وتبسطه بطريقة السؤال . اإلسكندرية التى ُأِسَست فى عهد مارمرقس الرسول

 قة فى التعبير، ودقة فى التفسير، ومعرفة بالمصادر التى يعتمد عليها، ويثق الكل بصدق إيمانها.، مع دوالجواب
ا ضد ..الكنيسة التى دافعت عن اإليمان السليمهي الكنيسة األرثوذكسية  -4 .. وقد قال األريوسية وخصوصا

 .. "يوسمرَّ وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسًيا لوال أثناس" :القديس جيروم
 

ل الكنائس، تؤمن به كالذي ، قانون اإليمان ٢٠ـ الويقصد القديس أثناسيوس اإلسكندرى، بابا اإلسكندرية 
نحن َمن  وضعنا كل قانون  فتقريًبا،اإلسكندرى كلمة كلمة، وهو يحاور ضد األريوسية..  وضعه القديس أثناسيوس

شيًئا فى وال نبتدع  (3)يهًلى الُمسلم لنا من القديسين ونحافظ على اإليمان الرسو  اإليمان للكنائس بنعمة ربنا
 .(28:22)أمً "آَباُؤكَ  َوَضَعهُ الذي  اْلَقِديمَ  التُُّخمَ  َتْنُقلِ  لَ الدين، و"

 

أو أسقًفا، أو  لذلك أى من الرهبان سواء كان راهًبا، أو قسيًسا، أم الرهبنة فى العالم كلههي الكنيسة القبطية  -5
 فالبد وأن تكون له جذور مصرية، أى أخذ رهبنته من عندنا. يرًكا،أو بطر  مطراًنا،

 

القديس األنبا . وأول شخص أسس أديرة فى العالم، هو القديس األنبا أنطونيوسفأول راهب فى العالم، هو 
؛ ِضيَلِة َأْجَملُ ِإنَّ اْلَبُتوِليََّة َمَع اْلفَ " ، وكالهما قبطيان من صعيد مصر.. وهكذا نشأت الرهبنة القبطية.باخوميوس

َها َتْبَقى َمْعُلوَمةا ِعْنَد هللِا َوالنَّاسِ ، َفِإنَّ َمَعَها ِذْكراا َخاِلداا  ، َوِإَذا َغاَبْت ُيْشَتاُق ِإَلْيَها، ِإَذا َحَضَرْت ُيْقَتَدى ِبَها، أَلنَّ
ُهوِر َتْفَتِخُر ِبِإْكِليِل الظََّفِر َبْعَد اْنِتَصارَِها فِ  ً.(2-1ً:4)حكً"اَحِة اْلَمَعاِرِك الطَّاِهَرةِ سَ  ىَوَمَدى الدُّ

 

ألفه القديس الذي طريق الكتاب  .. حتى روما أخذت الرهبنة عنمصر انتشرت الرهبنة فى العالم كله ومن
.. وبه عرف أهل روما والدولة الرومانية الرهبنة القبطية.. وبسبب "حياة أنطونيوس" :أثناسيوس الرسولى بعنوان

 ب فيما بعد، تاب القديس أغسطنيوس.قراءة هذا الكتا
وساعد ذلك  -ومازالت تقدم  -مر العصور أكثر عدد من الشهداء  ىقدمت عل :أم الشهداء الكنيسة القبطية -6

 موريس كنيسة سويسرا، التى أسسها ونشر المسيحية فيها القديس :على نشر المسيحية فى أماكن كثيرة.. مثل
أن العديد  حتى إحدى القديسات المشهورات هناك..هي ، والقديسة فيرينا و لطيبيةاالشهيد، وهو أحد جنود الكتيبة 

 "إبريًقا"ويرسمونها فتاة مصرية، تحمل فى إحدى يديها  "فيرينا"من الكنائس والميادين والمؤسسات يحملون اسم 
فى سويسرا، ولها مكانة  تكريًما لدورها هناك، وأصبحت القديسة فيرينا رمًزا للنظافة "مشًطا"وفى يدها األخرى 

 .عظيمة لديهم
 

الكنائس فى ألمانيا بها الكثير من رفات قديسى الكتيبة الطيبية المصرية التى جاءتهم من طيبة  كذلك
با فى القرن الرابع، وأسسوا كنائس كثيرة فى رحالت عانوا فيها و )األقصر(، ألنهم هم الذين بشروا فى بالد أور 

 صبر.الكثير من المتاعب بجهاد و 
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يَقاِت  َجِميعِ  ىِمْن َأْجِل َصْبِرُكْم َوِإيَماِنُكْم فِ ، َكَناِئِس هللاِ  ىَنْحُن َأْنُفَسَنا َنْفَتِخُر ِبُكْم فِ " لذلك اْضِطَهاَداِتُكْم َوالضِ 
ُكْم ُتَؤهَُّلوَن ِلَمَلُكوِت هللِا .. َتْحَتِمُلوَنَها ىالَّتِ  االذي َأنَّ َعَفاِت " ،(5-4:1تس2ً)" أَلْجِلِه َتَتَألَُّموَن َأْيضا ُأَسرُّ ِبالضَّ

ُروَراتِ  َتاِئِم َوالضَّ يَقاِت أَلْجِل اْلَمِسيحِ  َوالشَّ  .(10:12كو2) "َوالْضِطَهاَداِت َوالضِ 
 

، )راجع سنكسار وتاريخ الكنيسة( أكثر كنيسة قدمت شهداء عبر التاريخ األرثوذكسية فالكنيسة القبطية
َوِمْن ، َرَأْيُت َتْحَت اْلَمْذَبِح ُنُفوَس الَِّذيَن ُقِتُلوا ِمْن َأْجِل َكِلَمِة هللاِ " :ئى بالوحى اإللهىومازالت.. فقد قال يوحنا الرا

َهاَدِة الَّتِ  لذلك فالكنيسة القبطية األرثوذكسية لها تأثيرها فى العالم المسيحى  .(9:6)رؤ" َكاَنْت ِعْنَدُهمْ  ىَأْجِل الشَّ
 فى سطور. األرثوذكسية عنها، ولكننا ال نستطيع تلخيص كل تاريخ الكنيسة القبطيةوهناك الكثير  من كل ناحية.

 بها كل الفخر ونشكر هللا أننا من أبناءها ومن شعبها. نفتخر.. مقدسة.. وحيدة.. واحدة.. كنيسةهي ف
هن، وليس من التعليم الكنسى مصدره هو هللا، وشريعته التى تخرج من فم الكا :مصدر تعليمها هو هللا نفسه -7

عى العلم والمعرفة وليس من الحية التى تكلمت فى أذن دَّ الهراطقة، أو المبتدعين، أو األنبياء الكذبة، أو مُ 
 :قال لوكالئهالذي إنما إن تعلمت من وكيل هللا، يكون التعليم هو من هللا،  اإلنسان األول، وليس من الذات..

 .(20:10)متً" َن َبْل ُروُح َأِبيُكمُ أَلْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكلِ ِمي"
أما أن ينتظر كل مؤمن أن يكلمه هللا مباشرة فى كل صغيرة وكبيرة، ويصبح كل واحد من رجال الوحى، فهذه 

هوذا  "اْمَتِحُنوا اأَلْرَواحَ ".. إذن سيكلمهم!الذي كبرياء مستترة ترفض سماع التعليم. وهؤالء ال نضمن ما هو الروح 
ُقوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا اأَلْرَواحَ " :يقول فى صراحة كاملة يوحنا الرسول يو1ً) .."؟ِمَن هللاِ هي َهْل  :َل ُتَصدِ 

1:4). 
 

ولذلك كانت الكنيسة حريصة جًدا فى عصورها األولى، منذ أيام الرسل،  :كنيسة سالمة التعليم وتسليمه لألجيال -8
يمان. وهكذا يقول القديس بولس الرسول لتلميذه القديس تيطس أسقف على سالمة التعليم، حفًظا لسالمة اإل

ِحيحِ " :كريت  .(1:2)تىً "َوَأمَّا َأْنَت َفَتَكلَّْم ِبَما َيِليُق ِبالتَّْعِليِم الصَّ
 

من الرسل مباشرة، ليسلموه ألجيال أخرى أمينة على  ينوهذا التعليم الصحيح كان يتسلمه اآلباء األساقفة األول
َوَما َسِمْعَتُه " :م، فينتقل من جيل إلى جيل. وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس األسقفالتعلي

ا ُأَمَناءَ ، ِبُشُهوٍد َكِثيِرينَ  ىِمنِ   ا، َأْوِدْعُه ُأَناسا  .(2:2ًتى2) "َيُكوُنوَن َأْكَفاءا َأْن ُيَعلِ ُموا آَخِريَن َأْيضا
 

 


