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  أ- القبطیـــة 

   فكلمة "قبط" ھى  "، ذات التاریخ المجید والعریق. القبطیة األرثوذكسیة  ة الكنیسالھویة الكنسیة القبطیة نقصد بھا مالمح "
"Egypt" 

"، وصرنا  إیجبتون".. وصارت فى الیونانیة "بتاح "، أى أرض اإللھ الفرعونى "ھاكبتاح وھى أصالً كلمة ھیروغلیفیة " 
 ننطقھا "القبط" 

الورق أنا مصرى : سلیل الفراعنة.. بناة األھرام، مخترعى   
 أنا قبطى : ابن الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة.. ابن القدیسین والشھداء

 .كنیسة الالھوتیین : أثناسیوس ودیسقورس وكیرلس 
 .كنیسة الرھبنة : األنبا أنطونیوس واألنبا مكاریوس واألنبا شنوده واألنبا باخومیوس 

داء : الكنیسة المسیحیة الوحیدة التى لھا، بجانب التقویم المیالدى )م(، تقویم الشھداء )ش( من كثرة ما قدمت من  كنیسة الشھ
 .شھداء عبر تاریخھا الطویل، وال تزال تقدم حتى فى عصرنا الحالى

 كنیسة الكرازة : التى كرزت فى أنحاء المسكونة.  
 

 ب- األرثوذكســـیة 
القبطیة األرثوذكسیة بعالمات ومواصفات ھامة، تنفرد بھا عن أى كیان آخر، وھذه السمات نسمعھا على فم  تتسم الكنیسة 

الرسولیة،   حینما ینادینا قائالً: "صلوا من أجل سالمة الواحدة، الوحیدة، المقدسة، الجامعة،   -فى القداس اإللھى  -الشماس 
 كنیسة هللا، األرثوذكسیة" 

 الواحدة :  فلیس ھناك س وى كنیسة واحدة، سواء، منذ األزل فى فكر هللا 
 الوحیدة  :  بمعنى "الفریدة فى نوعھا"، فلیس ھناك كیان آخر مشابھ لھا 

 المقدسة :  إذ أن روح هللا القدوس ھو سر قداسة أعضائھا، فھو الذى یدشن كل عضو فى ھذا الجسد، ویسكن فیھ 
 الجامعة  : فإن كان العھد القدیم قد ركز على شعب واحد ھو بنى إسرائیل،  

 إال أن العھد الجدید اتسع لیشمل العالم كلھ، من كل األمم، والشعوب، والقبائل 
اِویَةِ " )أف 20:2(. فالكنیسة امتداد   س لِ   َواألَْنبِیَاءِ ، َویَس وع   اْلَمِسیح   نَْفس ھ   َحَجر   الزَّ الرسولیة  :  فالكنیسة مبنیة " َعلَى أََساِس  الرُّ

الرسل، سواء من جھة حیاتھم الشخصیة، أو إیمانھم أو تعالیمھم أو كرازتھم لآلباء   
 كنیسة  هللا   : فالكنیسة لیست م  لكً ا ألحد، وال حتى لنفسھا، بل ھى م  لك خالص هلل، الذى أحبھا، وافتداھا بدمھ 

 األرثوذكسیة  :  فالكنیسة مستقیمة الرأى والمعتقد والفكر 
 

 
حول  ، وحضور المالئكة والقدیسین، بقیادة اإلكلیروس،  ت هللا المدشنالمجتمعین فى بی، جماعة المؤمنین بالمسیح: "ھى

". األقدسین  ودمھ  جسد الرب  
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: إذ یقول معلمنا بولس"، جسد المسیح"، والكنیسة  ھى "جماعة " معناھا "اككلیسیافكلمة ":   جماعة المؤمنین  -1  
ه   أَْفَراًدا" )1كو 27:12(. ا أَْنت ْم  فََجَسد  اْلَمِسیحِ  َوأَْعَضاؤ   - " وَ أَمَّ

َجَسٌد َواِحٌد فِى  : َكذَا نَْحن  اْلَكثِیِرینَ ھَ . ِإنَّھ  َكَما فِى َجَسٍد َواِحٍد لَنَا أَْعَضاٌء َكثِیَرةٌ َولَِكْن لَْیَس َجِمیع  األَْعَضاِء لََھا َعَمٌل َواِحدٌ فَ "  -
َھاجٍ َوبََساَطِة  تِ ل وَن الطَّعَاَم بِابْ یَتَنَاوَ اآلباء الرسل "وقد كان  (.5-4:12" )رو َواِحٍد ِلآلَخرِ ا ِلبَْعٍض ك لُّ ضً عْ بَ اْلَمِسیحِ َوأَْعَضاٌء 

ا من: التناول، والتسبیح، واألغابى، وحیاة الشركة. ا متجانسً وھنا نجد مزیجً  (.. 47-46:2)أع  "َسب ِِحیَن هللاَ م  قَْلٍب   
 

" والھیكل ھو المكان الذى صار سماًء، لوجود رب  ء السما بوبا، بیت هللالكنیسة ھى ":  المدشن جتمعون فى بیت هللا الم -2
 المجد فیھ، مع مالئكتھ وقدیسیھ، وجماعة المؤمنین بھ. 

مُّ إِلَى اْلَكنِیَسِة الَِّذیَن یَْخل ص ونَ " - بُّ ك لَّ یَْوٍم یَض  إِلَى اْلَكنِیَسِة  ، " اوممكن المكان أیضً (.. ویقصد الجماعة،  47:2" )أع َكاَن الرَّ
(. 2:1 " )فلبَْیتِكَ  ى فِ  ىالَّتِ   

ونحن ندشن الكنائس بالمیرون، لیحل روح هللا فى ھذا المكان. فندشن المذابح واألوانى والستور واألیقونات.. عمالً بقول  
"  بِبَْیتَِك تَِلیق  اْلقََداَسة  یَاَربُّ الكتاب: "  

لمھم  ا"،إذ یتم استخدام اللوح المدشن.. فالمذبح المتنقل" القداس باستخدام  دم وجود كنیسة یمكن إقامة فى حالة ع .(5:93)مز 
 ھو حضور هللا، بروحھ القدوس، وسط شعبھ المبارك. 

 
 َوك لُّ َما  ءِ یَك ون  َمْرب وًطا فِى السََّما ط ونَھ  َعلَى األَْرِض بِ ك لُّ َما تَرْ حیث قال السید المسیح بفمھ الطاھر: :  اإلكلیروس بقیادة  -3

لُّونَھ  َعلَى األَرْ     (.18:16ا مت (، )أنظر أیضً 18-15:18" )مت ءِ ك ون  َمْحل والً فِى السََّمایَ   ِض تَح 
وَح اْلق د سَ ٱ : نَفََخ َوقَاَل لَھ م  " بعد قیامتھ المجیدة، أسس الرب سر الكھنوت، كذلك حینما  ْن َغفَْرت ْم َخَطایَاه  ت ْغفَر  لَھ   مَ .  ْقبَل وا الرُّ

" )یو  اآلب  أ ْرِسل ك ْم أَنَا ى َكَما أَْرَسلَنِ أرسلھم للخدمة، قائالً: " ثم (. قال ذلك 23-22:20" )یو َوَمْن أَْمَسْكت ْم َخَطایَاه  أ ْمِسَكتْ 
 (. الشماسیة -  یة القسیس -  األسقفیة) : ثالثة رتب  -  بحسب نص اإلنجیل المقدس  -  وفى الكنیسة (.21:20

 
فنحن حینما نمأل الكنیسة باألیقونات، وبخاصة المدشنة، نعبر عن حضور المالئكة  :  حضور المالئكة والقدیسین ب -4

الذى یقف أمامھ المالئكة  والقدیسین، فى بیت هللا، بیت المالئكة، كلما اجتمعنا للتسبیح والتناول. ولذلك یصلى الكاھن قائالً: "
 " المالئكة ورؤساء 

 
عمالً بقول  رأسھا وعریسھا،   جسد ودم عمانوئیل إلھنا،   أساس الكنیسة كلھا، اإلفخارستیا وھنا :   حول جسد الرب ودمھ -5

ْبز   ھ وَ  أَنَا : "الرب یسوع  (  35:6،48)یو  "اْلَحیَاةِ  خ 
 

"  فِیھِ  َوأَنَا  ىَّ فِ   یَثْب تْ "  فرده، ولكنھ حین یتناول : فاإلنسان ضعیف، لو قاوم الخطیة والشیطان، والعالم بم  الثبات فى المسیح -1
ا بنعمة هللا، وینتصر على الشر والشریر. (، وھكذا یصیر قویً 56:6)یو   
وفى حضورھم صالة وشفاعة من أجلنا    -ا  : فالمالئكة والقدیسون یحضرون معنا القداس كما ذكرنا سابقً  یتحد بالسمائیین  -2

قدوة لنا فى حیاتھم الطاھرة واألمینة، وبالتناول نحس أننا واحد مع السمائیین، فكلنا أعضاء فى جسد  أمام هللا، كما أنھم 
 المسیح.. الكنیسة. 

  ى الَّتِ  اْلبََرَكةِ  َكأْس  : "الرسول بولس  معلمنا: فنحن نتناول من قربان واحد وكأس واحدة، كما قال   نتحد ببعضنا البعض  -3
ْبز   ؟ اْلَمِسیحِ  َدمِ   َشِرَكةَ  ىَ ھِ  أَلَْیَستْ  ،ن بَاِرك َھا ه   ىالَّذِ  اْلخ  ْبزٌ  اْلَكثِیِرینَ  نَْحن   فَِإنَّنَا  ؟ اْلَمِسیحِ  َجَسدِ  َشِرَكةَ  ھ وَ   أَلَْیسَ  ،نَْكِسر    ،َواِحدٌ  خ 
ْبزِ  ى فِ   نَْشتَِرك    َجِمیعَنَا ألَنَّنَا ،َواِحدٌ  َجَسدٌ  (. 17-16:10كو 1) " اْلَواِحدِ  اْلخ   

وحیاة أبدیة لمن یتناول   ا للخطایاا وغفرانً خالصً "حین یرفع الكاھن الصینیة ویھتف قائالً: یُعطى عنا..  :   الغفرانننال  -4
ا، تغفر لنا خطایانا بالتناول من جسد الرب ودمھ. ا أمینً .. فما دمنا قدمنا توبة حقیقیة، واعترافً " منھ   
والتخلص من آثارھا وعبودیتھا، وقبول   والتقدیس من الخطیة،   یرھوھو لیس مجرد الغفران، ولكن التط:  ننال الخالص  -5

 سكنى رب المجد فى داخلنا، لكى نثبت فیھ وھو فینا. 
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ھ   َوأَنَا ،أَبَِدیَّةٌ  َحیَاةٌ  فَلَھ   ى َدمِ  َویَْشَرب   ى َجَسدِ  یَأْك ل   َمنْ ذ قال الرب: " : إ الحیاة األبدیة  -6 (.  54:6)یو  " األَِخیرِ  اْلیَْومِ  ىفِ  أ قِیم 
 فھذا ھو الخبز الحّى النازل من السماء، الواھب حیاة للعالم. 

فكلما أكلنا من ھذا الخبز الحّى وشربنا من ھذه الكأس، نبشر بموت الرب، ونذكره إلى أن یجئ.  :   التبشیر بموت الرب  -7
". إلى أن یجئ ، ت الرب وقیامتھلنبشر بموھذه ھى رسالتنا فى العالم. وحینما یسكن فینا المسیح، نخرج أقویاء بنعمتھ، "  

 
: إذ فیھا یتحد المؤمن مع ، قمة العبادة  ھىفخارستیا لھذا فاإل  

 
. ( 56:6)یو  " َوأَنَا فِیھِ ىَّ یَثْب ْت فِ " :  الرب یسوع نفسھ  -1  
. (21:17)یو  "اِلیَك وَن اْلَجِمیع  َواِحدً " القدیسون :  -2  
ْبٌز َواِحٌد َجَسٌد َواِحدٌ ِإنَّنَا نَْحن  فَ "  المؤمنون : -3 . (17:10كو 1) "اْلَكثِیِریَن خ   
 

الروح.. ھى العنصر األساسى فى الحیاة الروحیة، ألنھا ببساطة العنصر الذى یصلنا باهلل، ویمتد بنا عبر آفاق المحدودات، 
نؤمن باهلل عابًرا بنا إلى ما وراء الزمن والمادة والموت، إلى عالم الروح واألبدیة والخلود. إنھ العنصر الذى من خاللھ    

 
وھناك فرق بین روح هللا القدوس، والروح اإلنسانیة التى فینا، وإن كان روح هللا یعمل فینا من خالل ھذه الروح اإلنسانیة،  
التى وضعھا هللا فى داخلنا كوسیلة ترابط بین هللا واإلنسان.. فھناك فرق بین اإلنسان الطبیعى واإلنسان الروحى، فاإلنسان  

بالخطیة، وطبیعتھ فاسدة، ولھذا فمن العسیر بل من المستحیل أن یطرق عالم الروحیات ویتعرف على: هللا،  الطبیعى مولود  
  :المالئكة، الخلود، القدیسین.. إلخ. أما اإلنسان الروحى الذى

جدد عھوده بالتوبة  -       اتحد بالرب فى التناول     تقدس بالمیرون تجدد بالمعمودیة.             

 
بعد صعود الرب إلى السماء حل الروح القدس المعزى یوم الخمسین على التالمیذ، فأسسوا الكنیسة المقدسة، وانتشرت 

 .الكرازة المسیحیة فى كل العالم وبنیت الكنائس
 

 الروح القدس وعملھ فى األسرار الكنسیة :
 
ألنھ    باب األسراربتغطیسنا فى الماء ثالث دفعات على اسم الثالوث القدوس، فھو  ن ولد میالًدا ثانیًا: بھ  المعمودیة  سر -أ

وحِ : ْلَحقَّ اْلَحقَّ أَق ول  لَكَ ٱبمثابة الدخول إلى ملكوت النعمة " َِّ  ، إِْن َكاَن أََحٌد الَ ی ولَد  ِمَن اْلَماِء َوالرُّ َل َملَك وَت     " الَ یَْقِدر  أَْن یَْدخ 
 (. 5:3 )یو 
وَن ك لَّ شَ "  : ھو سر مقدس بھ ننال ختم موھبة الروح القدس   ر المیرونس -ب  ا أَْنت ْم فَلَك ْم َمْسَحةٌ ِمَن اْلق دُّوِس َوتَْعلَم  "  ءٍ ىْ َوأَمَّ
 رشًما( لتقدیس اإلنسان =   36)(.  20:2یو 1)
لتقدیس  الثالثة  12 والتقدیس األعمال، ل الثانیة  12 وال لتقدیس الفكر والحواس والقلب واإلرادة،  األولى  12 المجموعات:  3

 الخطوات. 
فَلَھ    ،ىَویَْشَرب  َدمِ  ى َمْن یَأْك ل  َجَسدِ وثباتھم فیھ "  ، وعد المخلص بتأسیسھ التحاد المؤمنین بھ)اإلفخارستیا( :  الشكر سر  -ج

ھ  فِ  ، َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ    ىَّ یَثْب ْت فِ  ، ىَویَْشَرْب َدمِ  ى َمْن یَأْك ْل َجَسدِ .  َمْشَرٌب َحقٌّ  ى َكٌل َحقٌّ َوَدمِ َمأْ  ى ألَنَّ َجَسدِ  اْلیَْوِم األَِخیرِ  ى َوأَنَا أ قِیم 
 (. 56-53:6" )یو َوأَنَا فِیھِ 

َمْن َغفَْرت ْم  "  ھو رجوع الخاطئ إلى هللا ومصالحتھ معھ باعترافھ بخطایاه، أمام األب الكاھن  : واالعتراف سر التوبة   -د 
  یَانَاَخَطا لَنَا یَْغِفرَ  َحتَّى  ،َوَعاِدلٌ  أَِمینٌ  فَھ وَ   بَِخَطایَانَا  اْعتََرْفنَا إِنِ "، (23:20" )یو َخَطایَاه  ت ْغفَر  لَھ  َوَمْن أَْمَسْكت ْم َخَطایَاه  أ ْمِسَكتْ 

َرنَا  (.9-8:1یو  1)" إِثْمٍ  ك ل ِ  ِمنْ   َوی َطھ ِ
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بھ یمسح األب الكاھن المریض ویطلب لھ النعمة اإللھیة لشفائھ من أمراضھ الروحیة والجسدیة  :   سر مسحة المرضى  -ھ
ب ِ فَی َصلُّوا َعلَْیِھ َویَْدَھن وه   ،  فَْلیَْدع  ش ی وَخ اْلَكنِیَسة؟  أََمِریٌض أََحٌد بَْینَك مْ " بُّ   ى َوَصالَة  اِإلیَماِن تَْشفِ ،  بَِزْیٍت بِاْسِم الرَّ اْلَمِریَض َوالرَّ

ھ    (. 15-14:5" )یع َوإِْن َكاَن قَْد فَعََل َخِطیَّةً ت ْغفَر  لَھْ ،  ی ِقیم 
ھو ناموس طبیعى أسسھ هللا أوالً منذ البدء مع )آدم وحواء(، وقد بارك السید المسیح الزواج  الزواج  الزیجة :  سر  -و

َسا بَْعد   یْ ذًا لَ إِ . َسًدا َواِحًداجَ ِن انَ ثْ َویَك ون  االِ "   : وقال عن الزوجینبحضوره فى عرس قانا الجلیل، ورفعھ إلى مقام السر وقدسھ 
َّ  ى َجَمعَ فَالَّذِ .  اِحدٌ وَ ٌد بَْل َجسَ  اثْنَْینِ  ق ھ  إِ  الَ ھ   (، وفى ھذا  32:5)أف   "ھذا السر عظیم" وأیًضا   (.6-5:19" )مت نٌ اسَ نْ ی فَر ِ
 على العروسین ویجعلھما جسًدا واحًدا.   یحل الروح القدسالسر 

َك أَْن ت ْضِرَم أَْیضً " :  سر الكھنوت  -ز ر  فالروح القدس یحل   (.6:1 تى2" )ىَّ یَدَ  یَك بَوْضعِ فِ   ىا َمْوِھبَةَ ِهللا الَّتِ فَِلَھذَا السَّبَِب أ ذَك ِ
وحَ  أْقبَل وا: لَھ م   َوقَالَ  نَفَخَ على المرشح للكھنوت بوضع ید األسقف علیھ فیعطیھ نعمة الكھنوت ومواھبھ "  " )یو  اْلق د سَ  الرُّ

22:20.) 
 : السر  شروط اتمام

 ، والزیت للمیرون.. إلخ. لسر الشكر وعصیر الكرمةمالئمة للسر كالماء للمعمودیة، والخبز  مادة -أ
 بالصلوات الطقسیة. الروح القدس  استدعاء  - ج  قانونى موضوعة علیھ الید. كاھن -ب 
 

 : أنھمنھا    یقوم بأعمال جوھریة كثیرة فى حیاة المؤمن،القدوس  روح هللا الخالصة : أن 
 (. 8:16على خطایاه لیتوب عنھا )یو   ھیبكت   - 
 (. 26:14، یو 13:16إلى طریق الخالص )یو  هیرشد -
 (. 26:14بكلمات الرب فى المواقف المختلفة )یو   هیذكر -
 (. 3:2ویطھره من أدناس الخطیئة )أع   ھ،یقدس  -
          (.22:5)غل   " تَعَفُّفٌ   ،َوَداَعةٌ ، إِیَمانٌ  َصالٌَح،  ، ل ْطفٌ  ،أَنَاةٍ  ط ول    َسالٌَم، ،فََرحٌ  ،َمَحبَّةٌ : " ثمار روح هللا القدوس  یھف یثمر  -
 (. 10:4بط 1) للخدمة یعطى مواھب و  -
 

 : لذلك وصیة الكتاب المقدس لنا أن
 
وحَ  ت ْحِزن وا  الَ " -1 لذلك  (: فإن أكثر ما یُحزن روح هللا القدوس ھو الرجوع إلى أعمال اإلنسان العتیق، 30:4" )أف هللاِ   ر 

 یوصینا الرسول أال نُحزن روح هللا القدوس. 
وحَ  ت ْطِفئ وا الَ " -2  (: بل تكن لكم الحواس المدربة لطاعة صوت هللا داخلكم. 19:5تس 1" )الرُّ
وحِ  اْسل ك وا" -3  (: أى أن نجعل إرادتنا وفق إرادة هللا وال نسلك فى أعمال الجسد. 16:5" )غل  بِالرُّ
وحِ   اْمتَِلئ وا" -4 (،  38:7(: فیض الروح القدس داخلنا، ھو تفجر وتدفق الینابیع، فتجرى أنھار ماء حّى )یو 18:5" )أف  بِالرُّ

ھو فعل داخلى یقوم بھ روح هللا داخل قلوبنا، وھو أن تلتھب قلوبنا بمحبة المسیح، وتشتعل أرواحنا بحرارة العبادة بالروح   
 والحق 

 

 فى حیاتى الخاصة -
: نذكر منھا  والحیاة الكنسیة ،لنمو الروحىل وسائط كثیرة   المقدسة لقد رسمت لنا الكنیسة   

 
اإللتقاء باألب الكاھن، وبثقة كاملة أن روح هللا   هللا، قبل  المنتظم، بإستعداد، وبوقفة توبة صادقة أمام  ، األمین:  االعتراف  -أ

ھذا السر المباركھو العامل فى   
فخارستیا ھى قمة ھذه الصلواتفاإل ا.. : ھى الحبل السرى الذى یربطنا باهلل، والذى من خاللھ نتغذى روحیً   الصالة -ب   
ا بمواقف ھامة فى حیاة رب  وإتحادً  عصارة داود النبى وآخرین، ومادة متسعة إلحتیاجات النفس،   : كما نصلى باألجبیة -

 المجد والكنیسة 
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عن كل شئ: الندم على الخطیئة، والعزم على تركھا، والرجاء بھ،    یسوع   نتحدث فیھا مع الرب  : ت حرة تلقائیةصلواو -

اآلخرین بحب وأمانة، لیعمل هللا معھم وفیھم.  ومحبتنا لھ، وشكرنا على عطایاه الروحیة والزمنیة، ذاكرین   
 
و النور الذى یضئ  وھ ینمى النفس، الذى یُفرح و  مشبع،الخبز تاب المقدس : الالك -ج  

َك َون وٌر ِلَسبِیلِ  ىِسَراٌج ِلِرْجلِ لنا السبیل " .(23:6)أم   "ألَنَّ اْلَوِصیَّةَ ِمْصبَاٌح َوالشَِّریعَةَ ن ورٌ "، (115:119مز ) " ى َكالَم   
 

التى تحفظ العقل، وتمأله من دسم المعرفة الروحیة، والفھم والتمییز، وتطھره من األفكار والشھوات   :  القراءات الروحیة  -د 
وم العقل  تق  ، كثرة القراءة "، "فھى تخلصك من النجاسة، اتعب نفسك فى القراءةوم العقل فال یطوف ھنا وھناك "اآلثمة، وتقّ 
".. ھكذا تعلمنا من آباء الكنیسة. الطواف  

صلى، ونسبح، ونرنم، ونتأمل فى كالم هللا، وندخل فى  ن: ففیھا نلتقى كأعضاء فى الجماعة المقدسة،   عات الروحیة جتماالا  -ھ
المفرحة  والصلوات المعزیة، والشركة  والسلیم،  جو من التعلیم الروحى المشبع،  

ود وقیام ورفع الیدین، والسجود،  سج)تغییر االتجاه( ففیھا ینضبط الجسد لتنطلق الروح. فالمطانیة  :  الصوم والنسكیات  -و
، وإشباع للروح د وقرع الصدر، ونمو للروح.. الصوم ضبط لطلبات الجس   

 

فى خدمتنا لآلخرین -  
 

 إن دور الكنیسة فى حیاة أبنائھا، تجھزھم للخدمة بالروح القدس، ثم ترسلھم للخدمة،  
كل واحد حسب موھبتھ، واستعداده، وتدریبھ.. سواء فى حقل التربیة الكنسیة، أو فى خدمة اإلفتقاد لربطھم بالكنیسة والسید  

د واحد.. ولكنھا فائدة لمن یخدم أیًضاف جوھرى وھام، لیس فقط لخدمة اآلخرین، كأعضاء فى جسالمسیح، فھذا ھد  . 
 

المجتمع(، فمجاالت الخدمة بالكنیسة متعددة - الكنیسة  -أن تخلو حیاتنا من خدمة اآلخرین )األسرة  - إذن  - خطر  : 
 

 .التعلیم، الوعظ، العطاء، التدبیر )خدمات اإلدارة والتنظیم والقیادة(  -
والمرضى، والمسنین، والمكفوفین، والصم والبكم، والقدرات الخاصة،  أعمال الرحمة )خدمات أحباء الرب الفقراء،  -

الخ( بعیدین، ومن لیس لھم أحد یذكرھموخدمة ال .  
 .أعمال المحبة )عالقات المحبة مع كل المواطنین(  -

المشاركة )مع الفرحین والباكین( -  العبادة )خدمة الصلوات والتسبیح(.  - . 
الغرباء )رعایتھم واالھتمام باحتیاجاتھم( -فقراء(.  القدیسون )خدمة المحتاجین وال - . 

 :وبھذه الخدمة یشھد المؤمن للسید المسیح فى المجتمع، فھو الذى أوصانا أن نكون بحیاتنا
ینتشر فى كل مكان، طارًدا فلول الظلمة نوًرا.  - . 

إذ یذوب دون أن یضیع  وملًحا. یعطى حفًظا للعالم من الفساد. - . 
تنتشر فى تلقائیة ویسر.. أثناء حركة الحیاة الیومیة  ورائحة زكیة.  - . 

بسبب البكتریا الحیة الكامنة فى الخمیرة.. رمًزا للحیاة الروحیة الكامنة فینا بالسید المسیح تخمر العجین كلھ.   وخمیرة حیة - . 
ْئ نُوُرُكْم َھَكذَا قُدَّاَم النَّاس  ل َكْى یََرْوا أَْعمَ ورسالة مقروءة. - " )مت  "فَْلیُض  ى ف ى السََّماَوات  ُدوا أَبَاُكُم الَّذ  الَُكُم اْلَحَسنَةَ َویَُمّج 

16:5) . 
 

 .إن الخدمة تبنینا نحن، وتساعدنا فى خدمة اآلخرین.. فى األسرة والكنیسة والمجتمع
 

 ..ونعمة الرب تشملنا 
 
 



9 

 
 
 
 

(22-19دراسة فى سفر الرؤیا اإلصحاحات )  
ل ةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ةةةة ةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةة لا  لا   ل  ةةةة  ل ةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةة ةةةة لا ةةةة ل  ةةةة ةةةةةةةا ل ةةةة  لا ةةةة   ةةةةةةة  لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل،ل18-ل1ق

رلا  بلا و و  ل  و و تلواآلالول ةة ل  بلل   ةةالا    ةل  لل   بلجه دلا  ِضََ  ِ  ىفِ و  لت ْ ن َِل نُ ن َ َول ْنِ،للاْلَعاَل ِسَََ
ُا َِ لث قن ِاْلَعاَل ن َِغَلْ ل.(33:16)یو  لَأَناَِقْ

إلى عالم القداسة والخلود واألبدیة  إلى حالة النصرة حیث الكنیسة المنتصرة..    ( 22- 19) ثم ننتقل حسب الرؤیا من اإلصحاح  
 السعیدة مع رب المجد فادینا الحبیب، والقدیسین وجماعة المنتصرین. وھذا ھو موضوعنا. 

 

 
 ء بنصرة البشریة بربنا یسوع المسیحأوالً : فرحة السما

 
والترنیم الروحى، ھلیلویا ومعناھا )احمدوا الرب(   " : فالسمائیون یتصفون بالوحدةَھل ِل ویَا:  قَائِالً   السََّماءِ  ى فِ   َكثِیرٍ  َجْمعٍ "  -1

   أو ھللواومجدواالرب، وھى تسبحة للكنیسة تتلوھا فى كثیر من صلواتھا. 
ِ إِلَِھنَاا ْلَكَراَمة  وَ اْلَمْجد  وَ ااْلَخالَص  وَ والتمجید هلل : "التھلیل  -2 ب   (  1:19)رؤ  "ْلق ْدَرة  ِللرَّ
التسبحة الثانیة "ھلیلویا ": عندما صعد دخان البحیرة المتقدة بالنار، وھو بسبب نزع الشر وإدانتھ، وتمجید الخیر، وتكلیل   -3

 القدیسین. 
ا ": فیسجد األربعة والعشرون قسیًسا، واألربعة أحیاء غیر المتجسدین، للجالس على العرش، ھنا  التسبحة الثالثة : "ھلیلوی -4

 ال یقف التسبیح عند الكالم، بل بالخضوع والسجود والصالة. 
وا ِإللَِھنَا یَا َجِمیَع َعبِیِدهِ التسبحة الرابعة : "ھلیلویا ": " -5 غَاِر وَ ، اْلَخائِِفیھِ ، َسب ِح  ،  َوَسِمْعت  َكَصْوِت َجْمعٍ َكثِیرٍ .  ارِ ْلِكبَ االص ِ

ع وٍد َشِدیَدٍة قَائِلَةً ، َوَكَصْوِت ِمیَاٍه َكثِیَرةٍ  بُّ اْ ! َھل ِل ویَا:  َوَكَصْوِت ر   (.  6-5:19" )رؤ ءٍ ىْ ِإللَھ  اْلقَاِدر  َعلَى ك ل ِ شَ فَِإنَّھ  قَْد َملََك الرَّ
 سبحوا بصوت واحد ونغمة واحدة. التھلیل من كل السمائیین واألرضیین وكلھم 

سبب التھلیل : ھو العُرس السماوى.. لقد تزینت عروس الحمل، وھى الكنیسة، كجماعة المؤمنین أوالدھا األمناء، من   -6
األنبیاء واآلباء البطاركة األولین، واآلباء الرسل القدیسین، والشھداء، والقدیسین العظماء، وكل الذین أرضوا الرب بأعمالھم  

اً نَِقی  لصالحة "ا یِسینَ ، اا بَِھی  أ ْعِطیَْت أَْن تَْلبََس بَز  َرات  اْلِقد ِ  (. 8:19" )رؤ ألَنَّ اْلبَزَّ ھ َو تَبَرُّ
یَن إِلَى َعَشاِء ع ْرِس اْلَحَملِ " -7 ِ (.. طوبى للمؤمنین األمناء الذین سوف یكللون فى ھذا العرس  9:19" )رؤ ط وبَى ِلْلَمْدع و 

 األبد. السماوى إلى 
َد لَھ  "  -8 َِّ .. أَنَا َعْبدٌ ! اْنظ ْر الَ تَْفعَلْ : ىَ فَقَاَل لِ ،  فََخَرْرت  أََماَم ِرْجلَْیِھ ألَْسج  ِ ْد   "  اْسج 

(.. ھنا ظن القدیس یوحنا أن المالك الذى یكلمھ ھو الرب یسوع المسیح نفسھ، فأراد أن یسجد لھ سجود العبادة،  10:19)رؤ 
 وحده یلیق بھ السجود والعبادة. فھو  ھ: أسجد هلل فمنعھ المالك وقال ل

 
 ثانیًا : المسیح المنتصر 

   . العدل اإللھى نفسھ: فرس أبیض والجالس علیھ یدعى أمینًا وصادقًا، بالعدل یحكم ویحارب، فھو المسیح الغالب  -1
   متسربل بثوب مغموس فى الدم : یشیر إلى صلیب السید المسیح.  -2
 "كلمة هللا" : أى اللوغوس.. كلمة هللا وعقل هللا الناطق. ویدعى اسمھ  -3
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األجناد السماویة تتبعھ : األجناد الذین فى السماء ھم المالئكة، یتبعونھ فى حب وخضوع كامل وال یعملون شیئًا خارًجا   -4
 عن إرادتھ. والسید المسیح فى مجیئھ  

 (.31:25الثانى سیأتى ومعھ مالئكة )مت 
 سیف ماض لكى یضرب بھ األمم : السیف ھو كلمة هللا العادلة. من فمھ یخرج  -5
 لھ على ثوبھ وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب األرباب : على فخذه أى ناسوتھ المتحد بالھوتھ  -6
  

 ثالثًا: ھالك الدجال
  ى اْجتَِمعِ  َھل مَّ :  السََّماءِ  َوَسطِ   ىفِ  الطَّائَِرةِ  الطُّی ورِ  ِلَجِمیعِ  قَائِالً  َعِظیمٍ   بَِصْوتٍ  فََصَرخَ   ،الشَّْمِس  ىفِ   اَواقِفً   اَواِحدً  اَمالَكً   َوَرأَْیت  "

ومَ  ىتَأْك لِ  ىْ ِلكَ  ،اْلعَِظیمِ  ِإللَھِ اْ  َعَشاءِ  إِلَى ل وكٍ  ل ح  ومَ   ،م  ادٍ   َول ح  ومَ  ،ق وَّ   ،َمعَھ   اْلَكذَّابِ  ى ِ َوالنَّبِ   اْلَوْحِش  َعلَى فَق بِضَ   ..أَْقِویَاءَ  َول ح 
انِع     النَّارِ  ب َحْیَرةِ  إِلَى َحیَّْینِ  اِالثْنَانِ  َوط ِرحَ . ِلص وَرتِھِ  َسَجد وا والَِّذینَ  اْلَوْحِش  ِسَمةَ  قَبِل وا  الَِّذینَ  أََضلَّ  بَِھا ىالَّتِ  اآلیَاتِ  ق دَّاَمھ   الصَّ
تَِّقَدةِ  (.20-17:19)رؤ  " بِاْلِكْبِریتِ  اْلم   

األمم یأكلون لحوم األقویاء، )ھالك العظماء المستكبرین( وھذه صورة لھالك مملكة الشر.   -1  
الدینونة األخیرة على الوحش، والنبى الكذاب.  -2  

 

 

 أوالً : الشیطان المقید
 

(، والسلسلة كلمة مجازیة  18:1" )رؤ ْلَمْوتِ اَمفَاتِیح  اْلَھاِویَِة وَ الرب نفسھ، الذى لھ " نزول المالك ھو أمر صدر لھ من  -1
وقَیَّد الشیطان لكى ال   ، تعنى تقیید حریة الشیطان فى مقاومة ملكوت هللا. فالسید المسیح بعد موت الصلیب نزل إلى الجحیم

 الصَّكَّ  َمَحا  إِذْ (. "31:12" )یو اآلَن ی ْطَرح  َرئِیس  َھذَا اْلعَالَِم َخاِرجً اَ یكون لھ سلطان على أوالد هللا إال بسماح وإرادة هللا "
رً  اْلَوَسطِ  ِمنَ  َرفَعَھ    َوقَدْ  ،لَنَا اِضد   َكانَ  ىالَّذِ  ،اْلفََرائِِض  ى فِ  َعلَْینَا ىالَّذِ  َسم ِ ِلیبِ  یَّاه  إ ام  دَ  إِذْ  ،بِالصَّ یَاَساتِ  َجرَّ  َوالسَّالَِطینَ   الر ِ
  .. إِْذ َصِعَد إِلَى اْلعَالَِء َسبَى َسْبیًا َوأَْعَطى النَّاَس َعَطایَا(، "15-14:2)فى الصلیب(" )كو  فِیھِ   بِِھمْ  اَظافِرً  ،اِجَھارً  ْشَھَرھ مْ أ
ا أَنَّھ  َصِعدَ وَ  (. 9-8:4.." )أف السُّْفلَى أَْقَساِم األَْرِض إِلَى  الً فََما ھ َو إِالَّ إِنَّھ  نََزَل أَْیضاً أَوَّ ،  أَمَّ  
 

لك األلف سنة بدأ على الصلیب -2 بُّ قَْد َملَكَ : "م    أَْلفَ  َمعَھ   َسیَْمِلك ونَ (. ثم بعد القیامة الثانیة "10:96" على خشبة )مز الرَّ
ب ِ  اَواِحدً  اأَنَّ یَْومً (. وحسب الترجمة السبعینیة، "6:20" )رؤ َسنَةٍ  (. 8:3بط 2" ) َوأَْلَف َسنٍَة َكیَْوٍم َواِحدٍ ،  َكأَْلِف َسنَةٍ ِعْنَد الرَّ  

 
(، فالكنیسة اآلن تعیش فترة ملك الرب على  26:18والرب جاء إلى العالم لیقیم مملكة روحیة، لیست من ھذا العالم )یو 

 الكنیسة الُملك الروحى، والشیطان  
ت الدجال فیسمح الرُب للشیطان أن یُفَك من قیده، لفترة عمل الدجال قبل  مقید ال یعمل إال بسماح من إرادة هللا. حتى یأتى وق

 مجئ یوم الدینونة العظیم.  
 

 ثانیًا : القیامة األولى
 

َمْدف ونِیَن َمعَھ   ، یعیش الذین قاموا مع المسیح القیامة األولى " فى فترة األلف سنة  - 1 
وِدیَّةِ  ىفِ    اْستَْیِقْظ أَیَُّھا(، لذلك یقول: "12:2" )كو قَاَمھ  ِمَن األَْمَواتِ أ ىالَّذِ ، َعَمِل هللاِ  ْیضاً َمعَھ  بِِإیَمانِ أقِْمت ْم أ فِیَھا   ىالَّتِ ، اْلَمْعم 

( فالذین  10:3" )فى َوَشِرَكةَ آالَِمھِ ،   قِیَاَمتِھِ ةَ َوق وَّ ،  ْعِرفَھ  ألَ (، "14:5" )أف النَّائِم  َوق ْم ِمَن األَْمَواِت فَی ِضىَء لََك اْلَمِسیح  
قَدٌَّس َمْن لَھ   اعتمدوا للمسیح ھم الذین ماتوا وقاموا مع المسیح القیامة األولى، فلم یعد للشیطان سلطانًا علیھم "  بَاَرٌك َوم  م 

الَِء لَْیَس ِلْلَمْوِت الثَّانِ  . اْلِقیَاَمِة األ ولَى  ى نَِصیٌب فِ  ِ وَ بَْل َسیَك ون ونَ ، س ْلَطاٌن َعلَْیِھمْ  ى َھؤ  َّ ِ (. 6:20" )رؤ ْلَمِسیحِ ا َكَھنَةً   
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ھؤالء الذى اعتمدوا وآمنوا بالسید بالمسیح ملًكا علیھم ال یكون للموت الثانى   -2  
 وھو )اإلنفصال عن هللا، أو موت الھاویة(، سلطان علیھم. بل یصیر لھم نصیب فى ملكوت السموات. 

ِت األَْلف  "  -3 ج  ِلی ِضلَّ األ َممَ ، السَّنَِة ی َحلُّ الشَّْیَطان  ِمْن ِسْجنِھِ ث مَّ َمتَى تَمَّ ى  تِ اِم الَّ َكَما َكان وا فِى األَیَّ  نَّھ  ألَ (، "8-7:20)رؤ   " َویَْخر 
ونَ و ِ زَ ی  وَن وَ ج  اِن یَأْك ل وَن َویَْشَرب وَن َویَتََزوَّ فَ وطُّ قَْبَل ال وا َحتَّى َجاَء العْ یَ   لَمْ وَ ، كَ لْ ف   الْ ى َدَخَل فِیِھ ن وحٌ ذِ ِم الَّ وْ یَ إِلَى الْ ،  ج  ان   فَ وطُّ لَم 
(، وھنا یصنع الشیطان حربًا روحیة یستخدم فیھا الدجال وأنصاره )جوج وماجوج( وھى  39-38:24" )مت یعَ  اْلَجمِ َوأََخذَ 

لكن الرب یُث بَت المؤمنین   قبائل بربریة وھما رمز إلستخدام القسوة والعنف وسفك الدماء والدمار للفتك بالقدیسین والكنیسة. 
 بقیامة الشاھدین، بعد موتھما، ویصعدان إلى السماء. 

  َوَسی عَذَّب ونَ .  اْلَكذَّاب   ىُّ َوالنَّبِ   اْلَوْحش   َحْیث    ،َواْلِكْبِریتِ  النَّارِ  ب َحْیَرةِ   ىفِ   ط ِرحَ  ی ِضلُّھ مْ  َكانَ  ىالَّذِ  إِْبِلیس  : "الحكم النھائى على  -4
(. 10:20" )رؤ اآلبِِدینَ  أَبَدِ  إِلَى َولَْیالً   انََھارً   

 

 ثالثًا : الدینونــــــــة
 

یظھر عرًشا أبیًضا عظیًما، والجالس علیھ ھو السید المسیح الذى من وجھھ ھربت األرض والسماء، كنایة عن عظمتھ   -1
والنقاوة، جاء لینزع األتعاب والتجارب ویھب عبیده األجرة. ومھابتھ. والفرس أبیض رمز السالم    

ا  ، ْنفَتََح ِسْفٌر آَخر  ھ َو ِسْفر  اْلَحیَاةِ اوَ . ْنفَتََحْت أَْسفَارٌ ا وَ ، َواقِِفیَن أََماَم هللاِ  ا َوِكبَارً  ا َوَرأَْیت  األَْمَواَت ِصغَارً "  -2 َوِدیَن األَْمَوات  ِممَّ
"  اِر بَِحَسِب أَْعَماِلِھمْ األَْسفَ  ى ھ َو َمْكت وٌب فِ   

(. ھنا تُفتح أسفار سرائر كل البشر، ویفتح سفر الحیاة، ویسلم البحر  12:20)رؤ   
 الذین فیھ، ألن البحر یرمز إلى العالم المضطرب، وَسلَّم الموت والھاویة األموات ألن الرب یدین األبرار واألشرار.

ُطرح فى بحیرة النار، ھذا ھو الموت الثانى حیث كان الموت األول ھو موت  والذین لیس لھم اسم مكتوب فى سفر الحیاة  -3
لھم نصیب فى القیامة األولى بإیمانھم بالسید بالمسیح لیس للموت الثانى  الخطیة، والقیامة منھا ھى القیامة األولى، والذین 

 سلطان علیھم، إذ یستمتعون بالحیاة األبدیة السعیدة.  
 

 
 أوالً : سماًء جدیدة وأرض جدیدة

 
ْلتَِھبَةً  الذى بھ بمجئ یوم الرب : " -1 ْحتَِرقَةً تَذ وب  اوَ ، تَْنَحلُّ السََّماَوات  م  َولَِكنَّنَا بَِحَسِب َوْعِدِه نَْنتَِظر  َسَماَواٍت  .  ْلعَنَاِصر  م 

"  یَْسك ن  فِیَھا اْلبِرُّ ،  َجِدیَدةً  ا َجِدیَدةً َوأَْرضً   
( حیث تكون كنیسة واحدة، فیھا شركة هللا مع المؤمنین، ومع السمائیین، والقدیسین والشھداء حول الرب  13-12:3بط 2)

 یسوع المسیح. 
نقسام، ولكن  (: ألنھ یرمز لالضطراب واال1:21" )رؤ بَْعد    َما ى ْلبَْحر  الَ ی وَجد  فِ اوَ "  -2  

 فى األبدیة یوجد السالم والطمأنینة، ولیس ھناك مرض أو حزن أو قلق. 
، وھو السید المسیح،  العریسأورشلیم السمائیة عروس مھیأة لعریسھا : ألن ملكوت السموات ھو عرس سماوى یجمع  -3
والشھداء.. ألن السید المسیح اقتنى   الممثلة فى أوالدھا على مر العصور من األنبیاء والرسل والقدیسین  عروسھ الكنیسة و

ٍل َواِحدٍ الكنیسة بدمھ الكریم الذى سفك على الصلیب " َم َعْذَراَء َعِفیفَةً ِلْلَمِسیحِ ، ألَن ِى َخَطْبت ك ْم ِلَرج  (.2:11كو 2" )أل قَد ِ  
منین الغالبین. أورشلیم السمائیة ھى المسكن األبدى : حیث الوجود فى حضرة هللا إلى األبد، كجماعة المؤ -4  
وَع  (، "4:21" )رؤ َما بَْعد   ى ْلَمْوت  الَ یَك ون  فِ احال الكنیسة المنتصرة : " -5 بُّ الدُّم  یَْبلَع  اْلَمْوَت إِلَى األَبَِد َویَْمَسح  السَّی ِد  الرَّ

وهِ  ج  ْزٌن  (. "8:25" )إش َعْن ك ل ِ اْلو  َوالَ یَك ون  ح   
َراٌخ َوالَ  وَر األ ولَى قَْد َمَضتْ ، َما بَْعد    ىَوَجٌع فِ َوالَ ص  (. 4:21" )رؤ ألَنَّ األ م   
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سوف تحدث فى   أمینة اكتب فإن ھذه األقوال صادقة وأمینة : أى أمور حقیقیة، و -6  
 وقتھا المحدد.. ألن الذى قالھا ھو األلف والیاء.. البدایة والنھایة.. فھو خالق  

 الخلیقة ومبدعھا. 
انً  ى طِ أَنَا أ عْ " -7 " )رؤ  ا اْبنً ىَ ا َوھ َو یَك ون  لِ َوأَك ون  لَھ  إِلَھً ، ءٍ ىْ َمْن یَْغِلْب یَِرْث ك لَّ شَ . ااْلعَْطَشاَن ِمْن یَْنب وعِ َماِء اْلَحیَاِة َمجَّ

حى، ألن  ( العطشان لألمور الروحیة والحیاة مع هللا، یعطیھ الرب من النعم الروحیة األبدیة، ولكن یلزم الجھاد الرو6:21-7
 من یغلب.. یرث أمجاد السماء. 

 
 

 ثانیًا : كنیسة مقدسة
ل و سا.ل-2ل  تلعالجً الس و ا.للل-1 لل لهللالأ ل  ن ز ال 
.ل-3 بلب   هلأك ول  ..ل ل ل ه ل  لهللالش
ً ا.ل ه ل  ع حل حلوا  ال و سال  لا  ل ه ل
ل

ا الج  عال س  لث  ً ل ل
مالًكا، وأسماء مكتوبة ھى أسماء   12بابًا وعلى األبواب   12لھا سور عظیم وعال : هللا ھو حصن الكنیسة وملجأھا.. لھا  -1

األثنى عشر، واألبواب تشیر إلى فتح باب اإلیمان  ائیل األثنى عشر: أى رجال العھد القدیم، وأسماء الرسل أسباط بنى إسر  
 لكل األمم، من كل جھات األرض.

مقیاس المدینة المقدسة : ألن أبناء الملكوت معروفین لدى هللا. وحدة القیاس قصبة من ذھب أى مقیاس سماوى، ألن   -2
 األمور الروحیة ال تقاس إال بما ھو روحى وسماوى. 

 
: یشیر إلى األناجیل األربعة التى ترتفع بالمؤمنین تجاه السماء، حیث فرح القدیسین. ومتساویة األضالعالمدینة مربعة  -  
: كنیسة العھد القدیم، وكنیسة العھد الجدید. 12×  12: یشیر إلى الكنیسة الجامعة ذراع إنسان أى المالك 144السور  -  

 
   بناؤھا :

رة بحفظ هللا وعنایتھ.السور  - : مسوَّ   
: األحجار الكریمة وتشیر إلى رسل المسیح.. فھى األساسات -  

 كنیسة رسولیة، واألحجار الكریمة تشیر إلى الفضائل اإللھیة. 
" )مت  اھَ تََراشْ بَاَع ك لَّ َما َكاَن لَھ  َواَمَضى وَ   ثََّمنِ لل ْؤل َؤةً َواِحَدةً َكثِیَرةَ ا: اثنى عشر لؤلؤة.. الرب یسوع ھو "األبواب  -

(. 9:10" )یو أَنَا ھ َو اْلبَاب  ( الباب الفرید ھو السید المسیح "46:13  
: جماعة القدیسین. ویشیر إلى: وھو مكان التجمع.. ذھب: سوق المدینة من  السوق  -  
: ال یوجد ھیكل ولكن السماء كلھا مقدسة للعبادة. الھیكل  -  
: الرب ھو شمس البر. اإلضاءة -  
لََھا شَ  لَنْ : " مجد أورشلیم السمائیة - " )رؤ  ِسْفِر َحیَاِة اْلَحَملِ  ىاْلَمْكت وبِیَن فِ  إِالَّ ، اَوَكِذبً   اٌء َدنٌِس َوالَ َما یَْصنَع  َرِجسً ىْ یَْدخ 

27:21)  
: ال یدخلھا إال المفدیین بدم المسیح فالمدینة مقدسة  -  
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 أوالً : نھر الحیاة     
 

الذى یروى كل نفس.   السید المسیحالنھر ھو  -1  
َمْن آَمنَ . َویَْشَربْ  ىَّ إِْن َعِطَش أََحٌد فَْلی ْقبِْل إِلَ "  القدسالروح  -2  
قَاَل َھذَا. ى ٍ ِمْن بَْطنِِھ أَْنَھار  َماٍء حَ   ىَكَما قَاَل اْلِكتَاب  تَْجرِ  ىبِ   

وحِ الَّذِ  َعنِ  ْزِمِعیَن أَْن یَْقبَل وه   ىالرُّ ْؤِمن وَن بِِھ م  (. 39-37:7" )یو َكاَن اْلم   
المبھجة.   هللا  فیض نعم  -4 . السالم األبدى -3     

 
 ثانیًا: شجرة الحیاة

.. فبالصلیب أمات المسیُح الَموت، وفتح لنا باب الفردوس، وأعطانا جسده ودمھ. الصلیب ھو شجرة الحیاة -1  
: جماعة المؤمنین. الشجرة المثمرة  -3 : ثمرة اإلیمان بالمسیح. الفضائل الروحیة -2    

یشیر إلى أبناء الملكوت. :  ثمار الشجرة  -4  
 

 ثالثًا : عرش هللا
: حیث ال توجد خطیة. ال تكون لعنة فیما بعد -1  
: عرش هللا حیث یقیم بمجد الھوتھ، والخروف  عرش هللا والخروف یكون فیھا -2  

 تعنى الصورة التى تجلى بھا فى ملئ الزمان على أرضنا. 
والتمجید. : خدمة التسبیح عبیده یخدمونھ -3  
: الوجود الدائم فى حضرة هللا )شمس البر(. نور دائم  -4  

 

 رابعًا : ختام الرؤیا
(.. دعوة للسھر واالستعداد لمجئ الرب. 7:22.." )رؤ اَسِریعً  ىَھا أَنَا آتِ " -1  
ِة َھذَا اْلِكتَابِ " -2 للمجئ الثانى، ویحفظ أقوال هللا ووصایاه. (.. طوبى لمن یستعد 7:22" )رؤ ط وبَى ِلَمْن یَْحفَظ  أَْقَواَل ن ب وَّ  
: ال وقت للتراخى واإلھمال، بل وقت اإلستعداد والسھر الروحى والیقظة. الوقت قریب  -3  
(. 12:22" )رؤ  ك لَّ َواِحٍد َكَما یَك ون  َعَمل ھ  ىَ َجازِ أل   ى َمعِ   ىَوأ ْجَرتِ   اَسِریعً  ىَھا أَنَا آتِ " -4  
: فھو خالق داود، وابنھ بالجسد. كوكب الصبح المنیر، لیس فیھ ظلمة البتة. .. أصل داود وذریتھأنا یسوع -5  

 
 
 

انً .  َوَمْن یَْعَطْش فَْلیَأْتِ . تَعَالَ : َوَمْن یَْسَمْع فَْلیَق لْ والخاتمة: "  ْذ َماَء َحیَاٍة َمجَّ (. 17:22" )رؤ اَوَمْن ی ِرْد فَْلیَأْخ   
 

الشركة مع هللا داخل الكنیسة.  - الشركة مع هللا وسماع صوتھ.  -    
العطش هلل لنقترب إلیھ بالصالة، والسلوك فى وصایاه.  -  
 
بُّ یَس وع  . آِمینَ . اَسِریعً  ى أَنَا آتِ ! نَعَمْ : یَق ول  الشَّاِھد  بَِھذَا" " )رؤ  آِمینَ . نِْعَمة  َرب ِنَا یَس وَع اْلَمِسیحِ َمَع َجِمیِعك مْ . تَعَاَل أَیَُّھا الرَّ

20:22-21 .)  
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وحَ الروح القدس ھو " - (.  30:4" )أف اْلق دُّوسَ  هللاِ   ر   
وحٌ ": " هللا ألن "هللا روحبل الروح القدس ھو   - َّ  ر  ِ یَْنبَِغى أَْن .  َ وحِ َواْلَحق  د وَن لَھ  فَبِالرُّ د وا والَِّذیَن یَْسج    (. 24:4" )یو یَْسج 
: "إن الكذب على الروح القدس معناه الكذب على هللا"  القدیس بطرس وقال  -  

وحِ (، وما دام ھو " 23:5)أع  (. إذن ھو هللا، وھذا المعزى، روح هللا، الذى حل على التالمیذ فى یوم  3:3كو 2) " هللاِ  ر 
وحِ   أَْسك ب   ى أَن ِ  ذَِلكَ  بَْعدَ   َویَك ون  ل النبى قائالً: "(، وھو الذى وعد بھ هللا فى سفر یؤئی4-1:2الخمسین )أع    ،بََشرٍ  ك ل ِ  َعلَى ى ر 

ك مْ  َویَْحلَم   ، َوبَنَات ك مْ   بَن وك مْ  فَیَتَنَبَّأ   ًؤى  َشبَاب ك مْ  َویََرى ،اأَْحالَمً  ش ی وخ  ( وقد ذكر القدیس بطرس أن ھذه النبوءة  28:2" )یؤ ر 
(.  17-16:2تحققت فى یوم الخمسین )أع   

 
وحِ   تَْجِربَةِ   َعلَى اتَّفَْقت َما  بَال ك َما َماوقال القدیس بطرس فى توبیخ ما فعلھ حنانیا وسفیرة: "  ب ِ  ر  وح  (، وھو"9:5" )أع الرَّ   ر 

(. فھو ینبثق من اآلب فقط واآلیة واضحة. 3:16(، )یو 26:15" )یو بَثِق  الَِّذى ِمْن ِعْنِد اآلِب یَنْ ، اْلَحق ِ   
 

د وھ مْ   األ َممِ  َجِمیعَ  َوتَْلِمذ وا  اْذَھب واواحد مع اآلب واالبن : وفى ذلك یقول السید الرب لرسلھ القدیسین " -1   اآلبِ  بِاْسمِ   َوَعم ِ
وحِ  َواِالْبنِ   (.19:28" قال باسم ولیس أسماء )مت اْلق د ِس  َوالرُّ

وحِ ھو المحیى ومعطى الحیاة : ولذلك یسمى " -2 (، وقد ورد فى سفر حزقیال أنھ یحیى الموتى )حز  2:8)رو  " اْلَحیَاةِ  ر 
 (، فالروح القدس ھو أقنوم الحیاة، ھـو 10،9:37

الحیاة بمعنى الوجود أو البقاء، أو الحیاة مع هللا، ویصفھ فى قانون اإلیمان بأنھ "الرب  مصدر الحیاة فى العالم كلھ سواء 
 المحیى". 

 الناطق فى األنبیاء : كما یصفھ قانون اإلیمان، لذلك فالروح القدس ھو مصدر الوحى   -3
ةٌ   تَأْتِ  لَمْ  ألَنَّھ  " یس ونَ   َِّ   أ نَاس   تََكلَّمَ   بَلْ  ،إِْنَسانٍ  بَِمِشیئَةِ  قَطُّ  ن ب وَّ وحِ  ِمنَ  َمس وقِینَ  اْلِقد ِ (، ومادام  21:1بط  2" )اْلق د ِس  الرُّ

 (. 16:3تى   2" )ِللتَّْعِلیمِ  َونَافِعٌ  ، هللاِ  ِمنَ  بِھِ  م وحىً   ھ وَ   اْلِكتَابِ  ك لُّ الوحى من الروح القدس إذن ھو هللا، ألن: "
وَحكَ  ت ْرِسل  عملیة الخلق : "الروح القدس أزلى اشترك مع اآلب واالبن فى  -4 د   ،فَت ْخلَق    ر  " )مز  األَْرِض  َوْجھَ  َوت َجد ِ

وح  (، وقیل فى سفر أیوب الصدیق " 30:104  (. 4:33" )أى ىَصنَعَنِ  هللاِ   ر 
وِحكَ   ِمنْ   أَْذَھب   أَْینَ الروح القدس موجود فى كل مكان : لذلك قال داود النبى: " -5 ب   أَْینَ  َوْجِھكَ   َوِمنْ  ؟ر     ؟ أَْھر 

 ( وطبعًا الواحد الموجود فى كل مكان ھو هللا. 8-7:139)مز 
ور   ا أَْیضً  َھَكذَاالروح القدس عالم بكل شئ : " -6 وح    إِالَّ  أََحدٌ  یَْعِرف َھا  الَ   هللاِ   أ م   (. 11:2كو 1)" هللاِ  ر 
ةِ بِالْ   الَ (. "2:11الروح القدس قادر على كل شئ : نصفھُ بروح القوة )إش  -7 وحِ  بَلْ  ،ق وَّ ن ودِ  َربُّ   قَالَ  ى بِر   (. 6:4" )زك اْلج 
وح  اْلَواِحد  بِعَْینِھِ الروح القدس مانح المواھب الفائقة : " -8 ْفَرِدهِ ، َولَِكنَّ َھِذِه ك لََّھا یَْعَمل َھا الرُّ "  َكَما یََشاء  ، قَاِسًما ِلك ل ِ َواِحٍد بِم 
 (. 11:12كو 1)
 
 

 



15 

 
 

 
وحَ  َرأَىالحمـامـة : حیث ورد ھذا األمر فى قصة عماد السید المسیح لھ المجد، وما قیل عن یوحنا المعمدان أنھ " -1   َِّ  ر 

فالكنیسة أو النفس البشریة الممتلئة من الروح القدس ُشبھت بحمامة )نش  (. ولذلك 16:3" )مت َعلَْیھِ  ا َوآتِیً  َحَماَمةٍ  ِمثْلَ   نَاِزالً 
2:5.)  
المــاء : یرمز الماء إلى الروح، فى أنھ سبب الحیاة. أو ألنھ غذاء ضرورى، والزم للحیاة، ومروى للعطشان، وفى ذلك   -2

وسَ   َكَشَجَرةٍ  یَك ون  یقول معلمنا داود عن اإلنسان البار أنھ " (. 1" )مز اْلِمیَاهِ  ىِ َمَجارِ   ْندَ عِ  ةٍ َمْغر   
( ( حقًا إنھ ینبوع الماء الحى، ألن منھ ینبثق  13:2" )إراْلَحیَّةِ  اْلِمیَاهِ  یَْنب وعَ  أَنَا  ىتََرك ونِ وهللا شبھ نفسھ بینبوع الماء الحى "  

(. 26:15الروح القدس )یو   
( قَاَل َھذَا َعِن  . تَْجِرى ِمْن بَْطنِِھ أَْنَھار  َماٍء َحى ٍ   ،قَاَل اْلِكتَاب  َكَما   ، َمْن آَمَن بِىوالرمز واضح جًدا وصریح فى قول الرب: "   

ْؤِمن وَن بِھِ  وحِ الَِّذى َكاَن اْلم  ْزِمِعیَن    الرُّ م   
وَح اْلق د َس لَْم یَك ْن قَْد أ ْعِطَى بَْعد  ،  أَْن یَْقبَل وه   (. 39-38:7" )یو ألَنَّ الرُّ  

(، ولعل رمز الماء إلى الروح القدس، یظھر  14،10:4السید المسیح فى حدیثھ مع السامریة )یو وھذا الماء الحى ذكره 
 واضًحا فى المعمودیة، حیث نولد من الماء والروح. 

 
الـزیـت : واضح رمز الزیت إلى الروح القدس، من سر مسحة المرضى أو سر المیرون.. فبالمسحة المقدسة كان األنبیاء   -3

الكھنة والملوك واألنبیاء فیحل علیھم روح الرب، ویعطیھم الروح القدس مواھب، وقد أمر الرب موسى النبى  قدیًما یمسحون 
(. 24-22:30جموعة من األطیاب )خر أن یصنع زیت، أو دھن المسحة، من زیت الزیتون النقى وم  

(   داود النبى ملًكا ومسح بھ   شاول ھوكان یقدس بھ بیت الرب، وكل مذابحھ وأوانیھ، ویتقدس بھ الكھنة، فمسح صموئیل ب  
وھبة النبوءة. فكان مع ھذه المسحة المقدسة حلول روح الرب على الممسوح، مع موھبة من الروح القدس، وھى م   

 
ْنقَِسَمةٌ   أَْلِسنَةٌ " عندما حل الروح القدس على التالمیذ مثل"البنتقسطتى النـــار : وظھر ذلك فى یوم " -4 " )أع  نَارٍ  ِمنْ   َكأَنََّھا م 

وحِ  ِمنَ  اْلَجِمیع   اْمتَألَ (. وحینئذ "3:2 وح   أَْعَطاھ م   َكَما  أ ْخَرى بِأَْلِسنَةٍ   یَتََكلَّم ونَ  َواْبتََدأ وا  ،اْلق د ِس  الرُّ (.  4:2" )أع یَْنِطق وا   أَنْ  الرُّ
(. 29:12" )عب آِكلَةٌ   نَارٌ  إِلََھنَافالكتاب المقدس یقول: "  

 
یح  تَھ بُّ َحْیث  تََشاء  " وتعنى الریح أو الروح فى نفس الوقت، فتقول: "إبنفمافالكلمة الیونانیة "الــریــح :  -5 (.  8:3" )یو اَلر ِ

"  اْلبَْیتِ  ك لَّ   َوَمألَ   َعاِصفَةٍ  ِریحٍ   ھ ب وبِ  ِمنْ   َكَما َصْوتٌ  السََّماءِ  ِمنَ   بَْغتَةً   َوَصارَ ونرى حلول الروح القدس فى یوم الخمسین: "
(. 4-2:2 )أع  

 
وَح اْلق د سَ اوالسید المسیح منح الروح القدس للتالمیذ فى سلطان الكھنوت بأن نفخ فى وجوھھم وقال لھم " "  ْقبَل وا الرُّ

ناء رسامة الكاھن، ینفخ األسقف فى فمھ ویقول لھ:  (، وھذه النفخة ھى كالریح، وھذا ما یفعلھ األب األسقف أث 22:20)یو
(. 119" )مز فتحت فمى واقتبلت لى روًحا یردد ما قیل فى المزمور: " " وھو  اقبل الروح القدس "  

 

 
 1- الروح القدس ھو حارس التعلیم الكنسى 

فقد عصم كتابھ من الخطأ حیث   الروح القدس.  إن ھناك حارس للكتاب المقدس وھو   
  فنالحظ أن  (،16:3تى  2" )اْلبِر ِ  ىفِ  ىالَّذِ  َوالتَّأِْدیبِ   ِللتَّْقِویمِ  ،َوالتَّْوبِیخِ   ِللتَّْعِلیمِ  َونَافِعٌ   ،هللاِ  ِمنَ   بِھِ  م وحىً  ھ وَ  اْلِكتَابِ  ك لُّ "

وحِ " : بل قال  ،"الروح القدس الساكن فیك"  :لم یقل  الكتاب المقدس الرُّ أن الروح    ىأ (، 14:1تى  2)"  اْلق د ِس السَّاِكِن فِینَا 
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ولیس   جماعة القدیسین ى . ولكن ھذا یحدث فحراسة اإلنجیل ، وحراسة التعلیم الصحیح، من أجل الجماعة ىالقدس یعمل ف
. والمخالفین للتعلیم السلیم  جماعة الھراطقة   

 
بُّ  یَق ول   ى تَأْتِ  أَیَّامٌ  َھا":  الجدید  العھد   ىف  الكتاب المقدس عن وضع  ى رمیا النبإقالھ على فم  ى إن ذلك یذكرنا بعھد هللا الذ    الرَّ

  ِمنْ  أل ْخِرَجھ مْ   بِیَِدِھمْ  أَْمَسْكت ھ مْ  یَْومَ   آبَائِِھمْ   َمعَ  قََطْعت ھ   ىالَّذِ  َكاْلعَْھدِ  لَْیسَ . ا َجِدیدً  اَعْھدً  یَھ وذَا   بَْیتِ  َوَمعَ  إِْسَرائِیلَ  بَْیتِ  َمعَ   َوأَْقَطع  
بُّ  یَق ول    فََرفَْضت ھ مْ  ىَعْھدِ  نَقَض وا  ِحینَ  ِمْصرَ  أَْرِض    یَق ول   األَیَّامِ   تِْلكَ   بَْعدَ  إِْسَرائِیلَ  بَْیتِ  َمعَ   أَْقَطع ھ   ىالَّذِ  اْلعَْھد   ھ وَ  َھذَا  بَلْ .  الرَّ
بُّ  فالمقصود   (.33-31:31)إر  "ا َشْعبً  ىلِ  یَك ون ونَ  َوھ مْ   اإِلَھً  لَھ مْ  َوأَك ون    ق ل وبِِھمْ   َعلَى َوأَْكت ب َھا َداِخِلِھمْ  ىفِ  ى َشِریعَتِ  أَْجعَل  : الرَّ

كتاب العھد القدیم.  العھد مع هللا. ولیس ىھو موقف اإلنسان ف بالعھد القدیم ھنا   
 

 2- الروح القدس یختار الخدام
  ى الرسل االثن تكوین الكنیسة حینما اختار  ىف السید المسیح  لقد بدأ:  الكنیسة المسیحیة  حلول الروح القدس كان بدء عمل -

   ..(16-1: 10)مت  للكرازة والخدمة وأرسلھم  ،عشر
(، مع مجموعات متفرقة من أحبائھ وتالمیذه ھنا وھناك. ولكنھ على الرغم  20-1: 10وأرسلھم )لو  سبعین آخرون ختار اثم 
. فكان ذلك الحدث العظیم ھو نقطة  ح القدس علیھمبعد حلول الروإال  یبدأوا الكرازة لم یسمح لھم بأن  اختیار الرسلمن 

بدء الكرازة على أوسع نطاق.  ى التحول العظیم ف  
ھو وعد من الرب. ولكنھ مع ذلك قال   الروح القدس كان إرسال  ىمنح القوة الالزمة للعمل الكراز  ىفالروح القدس ھو الذ

وا.  ى أَبِ  َمْوِعدَ  إِلَْیك مْ  أ ْرِسل   أَنَا َوَھا"  : لھم َشِلیمَ  َمِدینَةِ  ى فِ   فَأَقِیم  ةً   ت ْلبَس وا أَنْ  إِلَى أ ور  أین   (. فمن24:49 )لو "ىاألََعالِ  ِمنَ  ق وَّ
ةً  َستَنَال ونَ  لَِكنَّك مْ "  : قال لھم عن ھذا .. تأتیھم تلك القوة؟ وح   َحلَّ  َمتَى ق وَّ َشِلیمَ  ىفِ   اش ھ ودً  ىلِ  َوتَك ون ونَ  ،َعلَْیك مْ  اْلق د س   الرُّ   أ ور 

(.. 1:8  " )أع األَْرِض  أَْقَصى َوإِلَى َوالسَّاِمَرةِ  اْلیَھ وِدیَّةِ  ك ل ِ  ى َوفِ   
 
  ىحل على الرسل ف  ىھو الذ ف :  یعینھم  ىوھو الذ  الخدام ى الروح القدس یعمل ف -

، لیس فقط لدرجة  خدمةوكان االمتالء من الروح القدس شرًطا للیوم الخمسین، ولم یبدأوا خدمتھم إال بعد حلولھ علیھم. 
  ِرَجالٍ   َسْبعَةَ   اِإلْخَوة   أَیَُّھا اْنتَِخب وا" : الشمامسة سیامة للشعب حینما أرادوا  االثنى عشرالرسولیة، إنما حتى للشمامسة إذ قال 

ینَ   لَھ مْ  اَمْشھ ودً   ،ِمْنك مْ  ِ وحِ  ِمنَ  َوَمْمل و  (.. 3:6)أع  "اْلَحاَجةِ  َھِذهِ  َعلَى  فَن ِقیَمھ مْ  ،َوِحْكَمةٍ   اْلق د ِس  الرُّ  
وح   فَقَالَ "  :مركبتھ  ى ف شعیاءإنبوءة  كان یقرأ  ىالذ  ى قصة عماد الخص ىفف  :  یحرك الخدام ىوالروح القدس ھو الذ  -   الرُّ

(. 29:8 )أع "اْلَمْرَكبَةَ  َھِذهِ  َوَرافِقْ   تَقَدَّمْ :  ِلِفیل بُّسَ   
 

وح   لَھ   قَالَ "  : بطرس لما وصل رجالھ إلى  كرنیلیوس  قصة عماد  ىوف   َواْذَھبْ   َواْنِزلْ   ق مْ   ..یَْطل ب ونَكَ  ِرَجالٍ  ثَالَثَة   ھ َوذَا: الرُّ
ْرتَابٍ  َغْیرَ  َمعَھ مْ  (.20،19:10)أع   "أَْرَسْلت ھ مْ  قَدْ   أَنَا ىألَن ِ  ،ءٍ ىْ شَ  ى فِ  م   

 
وح   َمنَعَھ م  خدمة بولس وسیال ومن معھم "  ىوف وا أَنْ  اْلق د س   الرُّ    بِاْلَكِلَمةِ   یَتََكلَّم 
ا.  أَِسیَّا  ىفِ  وح   یََدْعھ م    فَلَمْ  ، بِثِینِیَّةَ  إِلَى یَْذَھب وا  أَنْ  َحاَول وا ِمیِسیَّا  إِلَى أَتَْوا فَلَمَّ . وأخیًرا دعاھم  (7،6:16)أع  الروح"  منعھم "الرُّ

.. مكدونیة لتبشیر   
 

وحِ  ى بِ  ذََھبَ ا یقول "رؤیا یوحن ىوف َشِلیمَ  اْلعَِظیَمةَ  اْلَمِدینَةَ  ى َوأََرانِ  ،َعالٍ   َعِظیمٍ  َجبَلٍ  إِلَى بِالرُّ (. 21:10)رؤ " ..أ ور   
 

َشِلیمَ   إِلَى أَْذَھب   أَنَا َھا  َواآلنَ "  :یقول والقدیس بولس الرسول قَیَّدً   أ ور  وحِ   ام     ،بِالرُّ
(. 22:20)أع  "ھ نَاكَ  ى ی َصاِدف نِ  َماذَا أَْعلَم   الَ   
 
  أَْنت م   لَْست مْ ": أرسلھم حینما للتالمیذ  المسیح السید ذلك قال  ىوف  :ویعطى الكلمة   یتكلم على أفواه الخدام  ىالروح ھو الذ  -

تََكل ِِمینَ  وح    بَلْ   اْلم  ةٌ  تَأْتِ  لَمْ " :القدیس بطرس الرسول  معلمنا  وقال  (.20:10)مت  " فِیك مْ   یَتََكلَّم   الَِّذى أَبِیك م   ر    بَِمِشیئَةِ  قَطُّ   ن ب وَّ
یس ونَ  َِّ   أ نَاس   تََكلَّمَ   بَلْ  ،إِْنَسانٍ  وحِ  ِمنَ  َمس وقِینَ   اْلِقد ِ عن الروح  ى قانون اإلیمان قول ف ن لذلك .(21:1بط2) " اْلق د ِس  الرُّ
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ونَ  َواْبتََدأ وا" :الخمسین یوم   ى فالرسل ". وقیل عن األنبیاء  ىالناطق ف القدس: " وح  ال أَْعَطاھ م   َكَما أ ْخَرى بِأَْلِسنَةٍ  یَتََكلَّم    أَنْ  رُّ
(. 2:4 " )أعیَْنِطق وا  

 
َھا  بِأَْقَوالٍ  الَ  ،اأَْیضً  بَِھا نَتََكلَّم    ىالَّتِ  ، هللاِ  ِمنَ  لَنَا اْلَمْوھ وبَةَ  األَْشیَاءَ  ِلنَْعِرفَ " القدیس بولس الرسول  وقال   بَلْ  ،إِْنَسانِیَّةٌ  ِحْكَمةٌ  ت عَل ِم 
ھ   بَِما وح   ی عَل ِم  (. 13-12:2كو 1)  " اْلق د س   الرُّ  

 
َصل ِینَ "  الرسول  بولس  القدیس یقول  ھذاى  وف یِسینَ  َجِمیعِ  ألَْجلِ  .. َوِطْلبَةٍ  َصالَةٍ   بِك ل ِ   م    ِعْندَ  َكالَمٌ  ىلِ  ی ْعَطى  ىْ ِلكَ  ، ىَوألَْجلِ  ،اْلِقد ِ

(. 19،18:6)أف  "اِإلْنِجیلِ  بِِسر ِ  ا ِجَھارً  أل ْعِلمَ   ،ىفَمِ  اْفتِتَاحِ   
 

 3- الروح القدس مصدر الوحى واإللھام للك تَّاب
كانت مكتوبة بإصبع هللا على   الوصایا العشرة ى موسى النب قدیًما كانت الشریعة مكتوبة على ألواح من حجارة، وعندما أخذ 

ھذه المرة بأن تكون مكتوبة على قلوبنا.   ى . ولكن هللا وعد فى الثان  أربعة على اللوح األول، وستة على اللوح، لوحین  
ا"  :وقال  السید المسیح  مكتوب على قلوبنا. وقد وعد  الكتاب المقدس إن عَز ِ  َوأَمَّ وح   , ى اْلم    اآلب   َسی ْرِسل ھ   ىالَّذِ  , اْلق د س   الرُّ

ك مْ  فَھ وَ   ،ىبِاْسمِ  ك مْ  ،ءٍ ىْ شَ  ك لَّ  ی عَل ِم  ر  ا وأیًضا "  (. 26:14)یو "لَك مْ  ق ْلت ھ    َما بِك ل ِ   َوی ذَك ِ وح   ،ذَاكَ  َجاءَ  َمتَى َوأَمَّ   فَھ وَ  ، اْلَحق ِ  ر 
ك مْ   ،بِھِ  یَتََكلَّم    یَْسَمع    َما ك لُّ  بَلْ  ، نَْفِسھِ  ِمنْ   یَتََكلَّم    الَ   ألَنَّھ   ، اْلَحق ِ  َجِمیعِ  إِلَى  ی ْرِشد ك مْ  ورٍ  َوی ْخبِر  (. 16:13 )یو  "آتِیَةٍ  بِأ م   

 
السید المسیح. ومثال لذلك عندما كتب   . فقد تذكروا كالمكتابة األناجیل  ى بدأ التالمیذ فعندما   واضًحا  ق ھذا الوعد یتحق ونرى  

ه بھا. رَ أوحى إلیھ بھذه الكلمات وذكَّ  ىھو الذ  فالروح القدس. الموعظة على الجبل  معلمنا متى البشیر  
 

 4- كالم هللا روح وحیاة
التي نطق بھا الروح، وتكلم بھا األنبیاء مسوقین بالروح، ھي كلمة مملوءة روًحا، نفھمھا بالروح    الكتاب المقدس ھو كلمة هللا 

ك مْ  ىالَّذِ  اَْلكالَم  " كما قال الرب:  ىونحیاھا. ھ  وحٌ   ھ وَ  بِھِ  أ َكل ِم  إنھ غذاء ألرواحنا تتغذى بھ فیكون لھا   (. 63:6)یو  " َوَحیَاةٌ  ر 
  .. حیاة

 
ْبزِ  لَْیسَ " وفى العھد الجدید أیًضا: (،  8:3)تث  التثنیةسفر  ى وكما قال الرب ف ج    َكِلَمةٍ  بِك ل ِ  بَلْ  ،اِإلْنَسان   یَْحیَا َوْحَده   بِاْلخ    تَْخر 

لھ روح. والروح تتغذى بكالم هللا   أیًضا  واإلنسان لیس مجرد جسد، بل  ،ألن الخبز ھو طعام الجسد   (،4:4)مت  " َِّ   فَمِ  ِمنْ 
  ى ھو ف ىالذ 

 كتابھ المقدس. 
 
. وغذاء الروح  خبز الحیاة". إنھ بكل كلمة تخرج من فم هللا ، ألننا نحیا "ىالكتاب المقدس غذاؤنا الیوم ىفف  
 

  ،ھذا العالم، یرشد   ىرحلتنا ف  ى یقودنا ف روح وحیاة نحن نؤمن باهلل، ونؤمن بأن الكتاب المقدس ھو كلمة هللا المكتوبة، وأنھ 
، یشرح ویفسر من أجل  ىویعز   ،ویعلم، یبكت   

 أن تستنیر حیاتنا بكلماتھ وشخصیاتھ ومواقفھ وتعالیمھ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
واألغراض الشخصیة.  ،: أى نقیة من كل خطیة، بعكس الحكمة البشریة الملوثة بالضعف البشرى والطمع  طاھرة - 1 
  والسالم، بینما االتكال على الفكر البشرى المجرد، یعنى العجرفة والكبریاء،  ،والھدوء  ،: أى فیھا روح الوداعة مسالمة  -2

 ویقود إلى الغضب واإلنفعال، ثم إلى المخاصمات والمھاترات.. 
وتربح نفسك، دون   ،أى أنھا طویلة األناة، طویلة البال، تجعلك تحاور فى ھدوء وصبر حتى تربح اآلخرین :  مترفقة  -3

أو ثورة.  ،أو تعسف ،تطرف  
ما بدا مضایقًا أو مناقًضا لك، فھى تعلمك أن  أى تجعلك قابالً لتصحیح موقفك، فاتًحا صدرك للرأى األخر، مھ :  مذعنة -4

بل  عارًضا رأیك فى وداعة، منتظًرا آراء األخرین ونقدھم،   ،تذعن للحق، والحق ھو هللا، وكتلمیذ للرب تتفاھم فى ھدوء
أو خطأه.  رأیك مستعًدا للتنازل عنھ حین یبدو لك ضعف و  
آلخرین، تحس بأحاسیسھم، وتحترم مشاعرھم، وتحنو علیھم حتى  غیر متكبرة على ا،  أى أنھا حانیة رقیقة :  مملؤة رحمة  -5

 فى أخطائھم أو ضعفاتھم، كى تقودھم إلى فكر المسیح. 
  ، إیمان، صالح  ،لطف ، طول أناة ،سالم ،فرح  ، محبة، فھى : وما ھى أثمار الحكمة اإللھیة إال ثمر الروح وأثماًرا صالحة  -6

(. 23-22:5تعفف )غل   ،وداعة  
: أى خالیة من التشكك والوسوسة، إذ یكون اإلنسان واثقًا من فكر هللا، وقادًرا على تمییز مشیئتھ    عدیمة الریب والریاء -7
وَح اْلِحْكَمِة َواِإلْعالَِن فِ ، أَب و اْلَمْجدِ ،  ی ْعِطیَك ْم إِلَھ  َربِ نَا یَس وَع اْلَمِسیحِ ىْ كَ " ْستَنِیَرةً ع ی ون  أَْذَھانِك مْ  ، َمْعِرفَتِھِ  ى ر  -17:1)أف   "م 
81  .)  

وھى أیًضا حكمة عدیمة الریاء، لیس فیھا غش وال كذب وال إلتواء، وال یظھر اإلنسان فیھا ما ال یبطن، بل بالحرى یكون  
فى السر والعالنیة.  والناس، واضًحا ومستقیًما ونقیًا، أمام هللا   

 
ة، وتحزب، رَّ ى عكس الحكمة البشریة، التى لوثتھا الخطیة، فصارت سبب غیرة مُ ، وھ سمات الحكمة اإللھیةھذه ھى 

 وتشویش، وكل أمر ردىء.. ذلك ألنھا أرضیة  
  ،)أى نابعة من االنفعاالت والغرائز والعواطف والعادات   نفسانیة )أى نابعة من العقل الترابى المھتم بالترابیات(، 

(. 18-13:3)یع ..)أى مقودة بروح إبلیس، العامل فى أبناء المعصیة(  شیطانیةس(، وواإلتجاھات الخاطئة التى تموج بھا النف   
 

 
حسب مشیئة هللا وفكر المسیح، ومن خالل قنوات محددة. وھذا   ،من ھنا كان البد لإلنسان أن یتخذ قراراتھ فى الحیاة الیومیة

  إلى اإلنسان  أمر فى غایة األھمیة، فال شك أن استسالم اإلنسان لفكره أو شھوتھ أو حكمتھ المحدودة، أمر خطیر، یورد 
ْستَِقیَمةً "  ة، ألنھ كَ التھلُ  ق  ،  ت وَجد  َطِریٌق تَْظَھر  ِلِإلْنَساِن م    ىْ َعْینَ  ىَحِكیًما فِ "(، فال تكن إذن 25:16)أم  " اْلَمْوتِ َوَعاقِبَت َھا ط ر 
(، وذلك: 7:3)أم  " نَْفِسكَ   

 
. إمكانیاتك الفكریة ألنك محدود فى  -1  
، فقد تقتنع بشىء ما، ولكنك ال تستطیع الوصول إلیھ. قدراتك التنفیذیةومحدود فى  -2  
ت والمتاھات. ، فالحیاة ملیئة بالمنعطفامعرفة ما ھو لصالحكومحدود فى  -3  
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، فقد تختار ما تراه صالًحا اآلن، ثم یثبت أنھ غیر صالح فى المستقبل، مثاالً لذلك قد  معرفة المستقبل والغیبومحدود فى  -4
 تختار شریكة حیاة معینة وتتشبث بھا،  
 وال تعرف ماذا قد یصیبھا فى المستقبل. 

 
: ة یحیا فیھا اإلنسان وبخاصة الشباب تسیر على شقین ھناك حرب فكری   

 
المسیح  لطاعة  یخضع  ونجعلھ  نأسره  أن  وعلینا  الردىء الفكر  وھو:  سلبى  شق  -  

ْستَأِْسِرینَ المسیح "  وفكر . (5:10كو 2" ) اْلَمِسیحِ  َطاَعةِ  إِلَى  فِْكرٍ  ك لَّ  م   
ا نَْحن  فَلَنَا فِْكر  اْلَمِسیحِ المسیح " فكر لنا  یكون   أن األعلى المستوى  أو: الثانى   الشق - . (16:2كو  2" )أَمَّ  
 

فالكلمة   .. فكر هللا اللوغوس أزلى .. إذن( 1:1)یو .." فِى اْلبَْدِء َكاَن اْلَكِلَمة  َواْلَكِلَمة  كان"  أھمیة الفكر فى الحیاة اإلنسانیة:
األرض بكلمة من فیھ، ألن هللا عاقل وعقلھ غیر محدود: حكیم وحكمتھ غیر   دائًما ھى المحرك والقائد للكون، ألن خلقة 

  :ونحن إذ نسمى  األخرى..  محدودة: أزلیة، أبدیة، النھائیة.. خلق اإلنسان مفكر وعاقل، وھذا ھو الفرق بینھ وبین الكائنات 
3 .    : الحكیم اآلب  3 3    الحكمة.  :االبن  : ھو روح الحكمة. الروح   

 
بُّ قَنَانِ (.. "1:9" )أم بَْیتََھا  بَنَتْ  اْلِحْكَمة  " َل َطِریِقھِ  ى اَلرَّ األمثال   وأول طریق اآلب ھو األزلیة.. وفى سفر(، 22:8" )أم أَوَّ

. نا فى حیات  إذن الفكر لھ دور كبیر  یقول: منذ األزل. هللا خلق اإلنسان على مثالھ فى الحكمة.  
 

 1- دور الفكر فى الحیاة
 

: أى شئ أفكر فیھ ھو ما سأنفذه.. واإلنسان یفكر فى الشىء فینفعل بھ فینفذه ویتحرك، وھذه   الفكر ھو بدایة الفعل والعادة -أ
، ھناك مثل مشھور یقول: )إزرع فكًرا، تحصد عمالً  الحركة ھى آخر شئ.. فالفكر ھو أساس الفعل وأساس تكوین العادات   

. أو سلوًكا. إزرع عمالً تحصل عادة، إزرع عادة تحصد مصیًرا(  
ثم یسیر علیھ  .. اإلنسان یفكر ویرسم الخطأن  الفكر ھو واضع خطوط الحیاة : أى  -ب   

ن یعیش مع هللا، فتصبح ھذه وضع فى فكره أ  لكن ھذا تخطیط العمر، إنسان مثالً .. لیس فقط فعل مؤقت أو متكرر
تجاه. فمن أخطر األمور ھو الفكر، ألنھ یخطط للحیاة كلھا، والحیاة تمتد  إوھذا ما یسموه فى علم النفس ..  إستراتیجیة حیاتھ 

 إلى األبدیة. 
نبوع الفكر  لكن أیًضا تعبیر عن المشاعر، من القلب تخرج أفكار شریرة، فی ،الفكر تعبیر عن القلب : لیس فقط فكر أنفذه -ج

" وفى اللغة القبطیة كلمة .. من القلب  hyt تعنى قلب وفكر فى وقت واحد.. إذن ھناك رابطة وثیقة بین الفكر والشعور..    "
. فالقلب المملوء بمحبة ربنا یفكر فى الناس بطریقة جیدة  

نسانى خطیر جًدا فى حیاة  فشعورى یضبط عالقاتى، فالتفكیر اإل  ،: طالما أن فكرى ضبط شعورى  الفكر یضبط العالقات  -د 
 البشر. 

 
 2- أنواع األفكار 

: ھناك أفكار سلبیة وأخرى إیجابیة  
 

:   األفكار السلبیة  -1  
 
: قد توصلنى للخطیئة..  الشھوة  -أ  
وھى حیلة   ..: أصبح یدین الناس ولیس نفسھ اإلدانة  -ب   

 دفاعیة تدل على وجود تعب نفسى وروحى ومنطقى. 
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والكبریاء یعقبھا السقوط.   ،وھذا طریق إلى الكبریاء..  أننى أفضل: الشعور  التمییز  -ج  
: وھو فكر غیر كنسى، وغیر كتابى، وغیر مسیحى، وغیر حكیم،    الفردیة -د   

حیث یعلمنا الكتاب   الجماعى  العضویة فى جسد الكنیسة وإحساس  ،ال یعیش إحساس الفریق  فھو وغیر ناجح عملیًا، 
(،  25:4)أف " بَْعِض الْ  أَْعَضاء   بَْعَضنَا أننا"  
.  (7:1یو 1" )بَْعٍض   َمعَ  بَْعِضنَا  َشِرَكةٌ  فَلَنَا"  

،  فقط الجماعیة معناھا أنى غیر واثق فى نفسى  الروح  وضحالة روحیة.. بینما  ، الفردیة ثقة فى النفس زائدة تدل على كبریاء
فى هللا، وروح   أیًضا بل واثق   

 هللا العامل فى الجماعة. 
 
وال أحتمل نجاح غیرى! ویوجد شوق لزوال النعمة عن المحسود،   ، وھو عمق الذاتیة.. أنا منحصر داخل نفسى:   الحسد  -ھ

 وأتمنى أن یفشل. 
وعطایا أخرى أستفید    ،: لماذا غیرى عنده شئ غیر موجود عندى، وھذه ذاتیة.. خاصة أننى عندى أشیاء أخرى  الغیرة -و

ى اْلغَْیَرة  فِ ىَ َحَسنَةٌ ھِ فھى" بنامنھا.. واستثمرھا.. فالغیرة طالما لمجد ر  ْسنَى   (. 18:4" )غل اْلح   
فلنطلب من الرب بروح اإلتضاع  ھذه كلھا أفكار سلبیة ممكن أن تمأل الفكر، تظھر فى الفعل، تغمر المشاعر، توتر العالقات. 

: أن یعطینا فكر المسیح والتوبة والصالة  
 

. الطھارة  حیاة  أعطینى یا رب : بدل الشھوة  -  
. لتصلحھا نفسى  أدین  أن أعطینى: بدل اإلدانة -  
. عطایاك   كلھا من  بل  شئ أملك ال : بدل مشاعر التمیز  -  
. عضًوا فى جسد الكنیسة  أكون  أن علمنى:  بدل الفردیة  -  
، واجعلنى وأتمنى الخیر  من السقوط فى ھذه الخطیة یا رب   : احمینىسدبدل الح -

.للكل  
.للذات  غیرة  ولیس الحسنى،  فى غیرة   تكون  اجعلھا : وفى الغیرة -  

 
ا نَْحن  فَلَنَا فِْكر  اْلَمِسیحِ " :  األفكار اإلیجابیة  -2 . (16:2كو 1) " َوأَمَّ  
 
فالتوبة فكرة ولیست مشاعر، ألن التوبة القائمة على التفكیر أفضل  :  فكر التوبة  -أ  

وقام   وقارن واقتنع، من المشاعر، مثل توبة االبن الضال الذى فكر ودرس    
وكلمة تاب تعنى ثاب أى شخص إستیقظ وفكر.  ونفذ   

 
لو وضعنا فكر الشبع أمامنا   :علینا أن نرسم خطة للشبع   :  فكر أھمیة الشبع  -ب   

أبحث عن طرق مناسبة ألشبع من ربنا. و حتى ال أعیش فى تفریغ مستمر،  
فعندما أضع أمامى فكر القداسة أستكبر فعل الشر، وشبھ   .. القداسةفرق بین فكر عدم عمل الخطایا وبین   :  فكر القداسة  -ج

دائم السعى فاإلنسان األرثوذكسى .. الشر  
   "ك ون وا قِِد یِسینَ "   ، ألن ربنا یسوع یقول لنا: نحو القداسة   والجھاد ویسعى 

(. 3:4تس 1)" قََداَست ك مْ :   إَِراَدة  هللاِ ىَ َھِذِه ھ"  ،(16:1بط 1)  
( فبدأ یضع فى فكره أن  35:20)أع  "َمْغب وٌط ھ َو اْلعََطاء  أَْكثَر  ِمَن األَْخذِ " اإلنسان سمع السید المسیح یقول: :   فكر العطاء -د 

یكون دائًما مغبوًطا. سفى حیاة اإلنسان فعندما یكون اإلنسان عنده فكر العطاء  ھامة   تغییر نقطة  یعطى ال أن یأخذ.. وھذه  
ھذه كلھا أفكار إیجابیة لو أن    التى كانت تضع فكرة الموت أمامھا فى كل لحظة. ة ألم سار: مثل ا فكر الموت واألبدیة  -ھ

 اإلنسان مأل بھا ذھنھ حتًما سوف تتغیر حیاتھ. 
التدقیق ومحاسبة النفس  أحسن طریقة تكشف لى أفكارى ھى  : ا األفكار لھا رئیسً  -و  

فیختبر اإلنسان أفكاره فى أى إتجاه: فى الشھوة أم اإلدانة.. إلخ.  دائًما  
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المسیح، ودائًما فى شركة معھ، یأخذ فكر المسیح   السید  : من خالل الصالة.. فاإلنسان الذى عینھ فى عین إسقاطات النعمة  -1
.." )الشیخ  بل ألقوا عنھم كل حب جسدانى ..  ھؤالء الذین أشرقت علیھم بشعاع من حبك لم یحتملوا السكنى بین الناس "

 الروحانى(. 
 

   hot line ش وحدى! ولكن یجب أن یكون بینى وبین المسیح الخطر أن أعی
وسریع  ، سریع الحضور: المسیح وھذه تجعل .. ووفق نظامأى خط ساخن.. وھذا یكون من خالل الصالة بإستمرار، 

ھذه أول وسیلة القتناء فكر المسیح. و  ،وسریع االستشعار، اإلستكشاف  
 

ھَّالَ فَتْح  ":   الكتاب المقدس  -2 (. أى  16:3)كو  " ِلتَْسك ْن فِیك ْم َكِلَمة  اْلَمِسیحِ بِِغنىً ، "(130:119)مز" َكالَِمَك ی نِیر  ی عَِق ل  اْلج 
 مصادقة الكتاب وشخصیاتھ ووعوده. 

. " )األنبا أنطونیوس(كثرة القراءة تقوم العقل الطواف":    القراءات الروحیة -3  
اْنظ ْر  "ان نفسھ تحت أضواء الفحص اإللھى : أن یضع اإلنس   المحاسبة الیومیة -4  

المسیح.  السید  (. إذن المحاسبة الیومیة فى حضرة 24:139)مز  "  َطِریٌق بَاِطٌل َواْھِدنِى َطِریقًا أَبَِدی اىَّ إِْن َكاَن فِ   
الحظھا. ال أ أنا  عطى فرصة ألب االعتراف أن یقول لى بعض األخطاء الموجودة فّى ربما ا :   التوبة واالعتراف -5  
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ناب   الذى مغفرة خطایانا باعتباره الكفارة ل فینا  یشفع  ، حین السید المسیحوھى شفاعة   
"  اترك لھم حساب خطایاھم ألنى حملت عنھم ھذه الخطایا: "ب آلفكأن شفاعتھ معناھا أن یقول ل  . ثمن الخطیة  دفع ى عنا ف
  ىاآلب حقھ ف ى وقف بین هللا والناس: أعط  ىالذ  د یالوح وھكذا یقف وسیًطا بین هللا والناس. بل أنھ الوسیط(.  6:53)إش 

.)دفع الدیون عنا( اھم الناس المغفرة، بأن مات عنھم كفارة عن خطای ى ، وأعطىالعدل اإللھ   
 

 
والكتاب یوافق    ولذلك فھي شفاعة توسلیة غیر شفاعة المسیح الكفاریة.  ،مجرد صالة من أجلنا ىشفاعة القدیسین فینا ھ 

ھم. فالقدیس  والقدیسون أنفسھم كانوا یطلبون صلوات الناس عن (. 16:5)یع  "بَْعٍض  ألَْجلِ  بَْعض ك مْ  َصلُّوا"  :یقول  ذ إ علیھا، 
(. 1:3تس 2) "ألَْجِلنَا  َصلُّوا"  ى:تسالونیك یطلب من أھل الرسول  بولس   

 
َصل ِینَ ":  ویقول ألھل أفسس.  (18:13 من العبرانیین )عب  ویطلب نفس الطلبة یِسینَ  َجِمیعِ  ألَْجلِ  .. َوِطْلبَةٍ   َصالَةٍ  بِك ل ِ  م     اْلِقد ِ

الكتاب المقدس.  ىوطلب الصالة ال حصر لھ ف( 19-18:6 " )أفى فَمِ   اْفتِتَاحِ  ِعْندَ  َكالَمٌ  ىلِ  ی ْعَطى   ىْ ِلكَ  ،ىَوألَْجلِ   
 

 
 1- قصة أبینا إبراھیم وأبیمالك الملك

ا  ھأن :عنھا  وفعل ذلك بسالمة قلب، ألن إبراھیم كان قد قال  ،لقد أخطأ أبیمالك وأخذ سارة زوجة إبراھیم، وضمھا إلى قصره
لِ "  : حلم، وأنذره بالموت. ثم قال لھ ىأختھ. فظھر الرب ألبیمالك ف ج  دَّ اْمَرأَةَ الرَّ )تك   " ألَْجِلَك فَتَْحیَا ىَ فَی َصل ِ ، ىٌّ فَِإنَّھ  نَبِ ، فَاآلَن ر 

   إلى زوجھا، ولكنھ اشترط للمغفرة، كان یستطیع أن یغفر للرجل، بمجرد رده للمرأة(. 7:20
أن هللا اشترط وطلب شفاعة إبراھیم   ى . وھكذا نرإبراھیم ألجلھ، فیحیا ىأن یصل  

. أبیمالك ىف  
 

 2- قصة أیوب الصدیق وأصحابھ الثالثة 
ھذا    ىیغفر الرب لھم. وف  ىلك  ،وصالتھ من أجلھم  ،أصحابھ الثالثة ى شترط الرب شفاعة أیوب الصدیق فابنفس الطریقة 
بَّ  أَنَّ : "یقول الكتاب  ذ وا  َواآلنَ ..  َصاِحبَْیكَ  ِكالَ  َوَعلَى  َعلَْیكَ  ىَغَضبِ   اْحتََمى  قَدِ :  ى ِ التَّْیَمانِ  ألَِلیفَازَ   قَالَ  الرَّ   َسْبعَةَ  ألَْنف ِسك مْ  فَخ 

ْحَرقَةً  َوأَْصِعد وا  ،أَیُّوبَ  ىَعْبدِ  إِلَى َواْذَھب وا ِكبَاٍش  َوَسْبعَةَ   ثِیَرانٍ    أَْرفَع   ى ألَن ِ  ،أَْجِلك مْ  ِمنْ   ىی َصل ِ  أَیُّوب   ىَوَعْبدِ  ، أَْنف ِسك مْ  ألَْجلِ  م 
(. 8-7:42)أى  " َحَماقَتِك مْ  َحَسبَ  َمعَك مْ   أَْصنَعَ  ِلئَالَّ  َوْجَھھ    

 
 3- شفاعة إبراھیم ف ى سدوم

  ىالموضوع. وإبراھیم لم یتدخل من نفسھ، وإنما الرب ھو الذ  ىأبینا إبراھیم ف كان یمكن هلل أن یعاقب سدوم، دون تدخل 
  ى عرض علیھ األمر وأدخلھ فیھ، وأعطاه فرصة للتشفع في ھؤالء الناس، وقبل شفاعتھ. وسمح أن تسجل لنا ھذه الحادثة، لك
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  أَنَا َما  إِْبَراِھیمَ  َعنْ  ىأ ْخف َھلْ الكتاب: " قدیسیھ.. وفي ھذا قال هللا   یرفع وجھ إبراھیم أمام العالم كلھ، ویرینا كیف یكرم
(. 17:18)تك  " ؟!فَاِعل ھ    

   ىوعرض الرب موضوع سدوم على إبراھیم وأعطاه فرصة أن یتشفع فیھ، عس 
، فال یھلك الرب المدینة من أجل ھؤالء. 10، أو 20، أو 30، أو 40، أو 45، أو 50المدینة  ىأن یوجد ف  

فھو  المدینة ىفالعشرة   یھلك المدینة من أجل ھؤالء األبرار لم  ومجرد أن الرب   
  ِمنْ   أ ْھِلك   الَ " حین قال:   كرامة ھؤالء األبرار أمام هللا عن   ال یعطینا فقط مجرد فكرة عن كرامة إبراھیم أمام الرب. إنما أیًضا

   (.32  -26:18)تك  " اْلعََشَرةِ  أَْجلِ 
 

 4- شفاعة موسى فى  الشعب
،  ى. ولكنھ لم یفعل مباشرة، وإنما عرض األمر على موسى النبىالعجل الذھبعندما تركوا وعبدوا أراد هللا أن یھلك الشعب  

و ِ  َعنْ  اْرِجعْ " : "، قال لھ موسى حاشاك یا رب" : وكما قال لھ إبراھیم  وأعطاه فرصة للشفاعة فیھم وقبل شفاعتھ. م    ،َغَضبِكَ  ح 
  :ویقول الكتاب بعد ھذا(،  12:32)خر .."لَھ مْ  َحلَْفتَ  الَِّذینَ  َعبِیَدكَ  َوإِْسَرائِیلَ   َوإِْسَحاقَ   إِْبَراِھیمَ  ا ْذك رْ . بَِشْعبِكَ  الشَّر ِ  َعلَى َواْنَدمْ 

بُّ  فَنَِدمَ " (. 14-7:32)خر   "بَِشْعبِھِ  یَْفعَل ھ   إِنَّھ   قَالَ  ىالَّذِ  الشَّر ِ  َعلَى الرَّ  
 

 5- شفاعة المنتقلین فى األحیاء  
یمزق    أن هللا  من أجل داود عبده بسبب خطیة سلیمان. قرر ومن أمثلة ذلك ما فعلھ الرب من أعمال اإلشفاق والرحمة 

ى إِن ِ  إِالَّ ":  مملكتھ. ولكنھ یقول لھ عن تقسیم المملكة   
دَ  أَْجلِ  ِمنْ  ،أَیَّاِمكَ  ىفِ  ذَِلكَ  أَْفعَل   الَ  ق َھا اْبنِكَ  یَدِ   ِمنْ   بَلْ  ،أَبِیكَ  َداو  ق   الَ   ىأَن   َعلَى . أ َمز ِ   اِسْبطً  ىأ ْعطِ  بَلْ  ،ك لََّھا اْلَمْملََكةَ  ِمْنكَ   أ َمز ِ

دَ  ألَْجلِ   ،ِالْبنِكَ  اَواِحدً  َشِلیمَ  َوألَْجلِ  ،ىَعْبدِ  َداو  (.  13-12:11مل 1" )اْختَْرت َھا ىالَّتِ  أ ور   
 

َ ھَ "  :حدیثھ مع یربعام  ى الكالم فویكرر الرب نفس  ق   نَذَا أ   ِسْبطٌ  لَھ   َویَك ون    .أَْسبَاطٍ  َعَشَرةَ  َوأ ْعِطیكَ   س لَیمانَ  یَدِ  ِمنْ   اْلَمْملََكةَ  أ َمز ِ
دَ  ى َعْبدِ  أَْجلِ  ِمنْ  َواِحدٌ  َشِلیمَ  أَْجلِ  َوِمنْ   َداو  یكرر الرب فى إصحاحات  (. وھكذا  32- 31:11مل 1" )اْختَْرت َھا ىالَّتِ  اْلَمِدینَةِ  أ ور 

 كثیرة تعبیر:  
دَ  ى َعْبدِ  أَْجلِ  ِمنْ " . " َداو   

 

 
، بأن الذین انتقلوا ما زالوا أحیاء، ولھم عمل.  خرىالشفاعة بالقدیسین تحمل معنى اإلیمان بالحیاة األ -1  
المسیح رأسھ وكلنا أعضاؤه سواء في السماء أو على   الكنیسة.. بركة حب بین أعضاء الجسد الواحدى ھ الشفاعة -2

 األرض. والحب والصلوات والشركة، أمور متبادلة بین أعضاء الجسد الواحد 
بینھم وبین القدیسین،    ىالذین یؤمنون بالشفاعة، ینتفعون برابطة الحب الت  بال مقابل  .. من ینكرھا یخسرھا، الشفاعة فائدة -3

بینھم وبین أرواح المنتقلین.   ى وینتفعون بمجرد الصلة الت  
یطلب الشفاعة، ھو إنسان متضع، غیر مغرور بصلتھ الشخصیة باهلل،   ى فالذ  ..طیاتھا تواضع القلب ىوالشفاعة تحمل ف  -4

   یطلب شفاعة غیره فیھ..   ىیأخذ موقف الخاطئ الضعیف الذ 
إن كان هللا قد سمح   الشفاعة دلیل على عدل هللا في مبدأ تكافؤ الفرص..  -5  

العدل ومبدأ   ى ویضایقھم. فباألولى یقتض أحالم كاذبة،   ى وف  ،للشیطان أن یحارب أوالد هللا، ویجربھم ویظھر لھم في رؤى
ْرَسلَةً  َخاِدَمةً  ا أَْرَواحً  َجِمیع ھ مْ  أَلَْیسَ . "أوالده على األرض  أن یسمح للمالئكة ولألرواح الخیرة، أن یساعدوا ،تكافؤ الفرص    م 

(. 14:1" )عب !اْلَخالَصَ  یَِرث وا أَنْ  اْلعَتِیِدینَ  ألَْجلِ  ِلْلِخْدَمةِ   
   قول :ومن أمثلة ھذه الدالةعلى مكانة ودالة القدیسین عند هللا..  الشفاعة دلیل   -6

نِ  أََحدٌ  َكانَ  إِنْ ": أیًضا  (. وقولھ 16:10)لو  "ى ی ْرِذل نِ  ی ْرِذل ك مْ  ىوالَّذِ  ، ىِمن ِ   یَْسَمع    ِمْنك مْ   یَْسَمع   ىالَّذِ "  :الرب لرسلھ ھ   ى یَْخِدم    ی ْكِرم 
(. 26:12 ")یواآلب    
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وھكذا نرنم للكنیسة عروس الفادى القبطیة:   كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة عروس المسیح  
 

أعروَس افادى القبطیةْ  -1  
بمحبة  قلبى الناریةْ        

 

◌ْ وضیاَء بالدى المصریة   
 أھواك  یا أرثوذكسیةْ 

 
أمُّ الشھداء  جمیلةْ    
َعبَرْت بحَر اآلالمات    
 
 
 

 أمُّ الشرفاء  نبیلةْ 
ماھا الحقَّ قویمْ َحفظْت ب د    

 
 

 
 بعض كلمات ھذه من ترنیمة تألیف األرشیدیاكون حبیب جرجس 

: اآلتیة  عن باقى كنائس العالم باألمور  الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة تتمیز ولكن لماذا؟.. ألن   
 

فِى ذَِلَك اْلیَْوِم  "   یقول:إشعیاء  ففى  .. ھى الكنیسة الوحیدة فى العالم التى ورد عنھا نبوة فى العھد القدیم عن تأسیسھا -1
ِب  فِى َوَسِط أَْرِض ِمْصر ِب  ،  یَك ون  َمْذبٌَح ِللرَّ وٌد ِللرَّ ِمَھا  َوَعم  بَّ ..  ِعْنَد ت خ  (. 21-19:19 شإ)" َویَْعِرف  اْلِمْصریُّوَن الرَّ  

 
ھو مذبح یھودى،    وطبعًا ھذا المذبح لیس مذبًحا وثنیًا، ألنھ مذبح للرب، وال  

لیھود لم تكن لھم مذابح خارج أورشلیم.. فھو إذن المذبح المسیحى.. كذلك  ألن ا  
بُّ َراِكٌب َعلَى َسَحابٍَة َسِریعٍَة َوقَاِدٌم إِلَى ِمْصرَ "فى أولھ:  ، یقول فى اإلصحاح التاسع عشر من سفر إشعیاء ش  إ) " ھ َوذَا الرَّ

بَاَرٌك َشْعبِى ِمْصر  " (، وفى آخره:  1:19    " م 
( قد تحققت بمجئ السید المسیح إلى مصر، حیث قیل:  1:11 وأیًضا النبوة التى وردت فى سفر ھوشع )ھو  (.25:19ش إ)
(. 1: 11 )ھو "ى ِمْن ِمْصَر َدَعْوت  اْبنِ "  
 

، وُصن عَت فیھا معجزات كثیرة.. وھذا  سنوات 4 فأتى وزار مصر، وقضى فیھا حوالى وتتمیز بأن ربنا یسوع باركھا -2
(..  19 (، )إش2ى )مت ف ذكرهاألمر ورد   

   -طبعًا غیر أرض مولده  -فال توجد كنیسة فى العالم جاء ربنا یسوع وزارھا  
 إال كنیسة مصر.. 

 
َست كنائس فى نفس األماكن والمواضع التى زارھا الرب.. ونحن نفتخر أننا نشرب من ماء النیل، الذى شرب منھ   وقد أُس 

وفعالً لو زرت الدیر المحرق ستجد إنھ جغرافیًا یقع فى    .والقدیس یوسف النجار  وأمھ السیدة العذراء مریم  ، السید المسیح  
 وسط أقلیم مصر. حیث زارتھ العائلة المقدسة وعاشت فیھ فترة. 

 
إلسكندریة التى  وھى مدرسة ا  ..الكنیسة القبطیة ھى الكنیسة التى أ ِسَست فیھا أول وأقدم كلیة الھوتیة فى العالم كلھ -3

، مع دقة فى التعبیر،  كانت تشرح التعلیم المسیحى وتبسطھ بطریقة السؤال والجواب . أ ِسَست فى عھد مارمرقس الرسول
 ودقة فى التفسیر، ومعرفة بالمصادر التى یعتمد علیھا، ویثق الكل بصدق إیمانھا. 
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.. وقد قال القدیس جیروم:  األریوسیة وخصوًصا ضد  ..یمالكنیسة األرثوذكسیة ھى الكنیسة التى دافعت عن اإلیمان السل -4
..  " مرَّ وقت كاد العالم كلھ أن یصبح فیھ أریوسیًا لوال أثناسیوس "  
 

، قانون اإلیمان الذى تؤمن بھ كل الكنائس، وضعھ القدیس  20ـ ویقصد القدیس أثناسیوس اإلسكندرى، بابا اإلسكندریة ال
یحاور ضد األریوسیة اإلسكندرى كلمة كلمة، وھو  أثناسیوس   

 
أو   أو أسقفًا، أو مطرانًا، لذلك أى من الرھبان سواء كان راھبًا، أو قسیًسا،  الكنیسة القبطیة ھى أم الرھبنة فى العالم كلھ -5

 بطریرًكا، فالبد وأن تكون لھ جذور مصریة،  
 

. وأول شخص أسس أدیرة  القدیس األنبا أنطونیوس فأول راھب فى العالم، ھو   
إِنَّ اْلبَت وِلیَّةَ َمَع  " ، وكالھما قبطیان من صعید مصر.. وھكذا نشأت الرھبنة القبطیة. القدیس األنبا باخومیوسفى العالم، ھو 
،  َوإِذَا َغابَْت ی ْشتَاق  إِلَْیَھا،  إِذَا َحَضَرْت ی ْقتََدى بَِھا ،ألَنََّھا تَْبقَى َمْعل وَمةً ِعْنَد ِهللا َوالنَّاِس ، فَِإنَّ َمعََھا ِذْكراً َخاِلداً ؛ اْلفَِضیلَِة أَْجَمل  

(. 2-1: 4)حك  "َساَحِة اْلَمعَاِرِك الطَّاِھَرةِ  ى َوَمَدى الدُّھ وِر تَْفتَِخر  بِِإْكِلیِل الظَّفَِر بَْعَد اْنتَِصاِرَھا فِ   
طریق الكتاب الذى ألفھ القدیس أثناسیوس   الرھبنة عن .. حتى روما أخذت ومن مصر انتشرت الرھبنة فى العالم كلھ

.. وبھ عرف أھل روما والدولة الرومانیة الرھبنة القبطیة.. وبسبب قراءة ھذا الكتاب  "حیاة أنطونیوس "  الرسولى بعنوان:
 فیما بعد، تاب القدیس أغسطنیوس. 

 
وساعد ذلك على نشر   - ومازالت تقدم  - ھداء مر العصور أكثر عدد من الش ىقدمت عل: أم الشھداء الكنیسة القبطیة  -6

الشھید، وھو أحد جنود   موریس  المسیحیة فى أماكن كثیرة.. مثل: كنیسة سویسرا، التى أسسھا ونشر المسیحیة فیھا القدیس
ؤسسات  أن العدید من الكنائس والمیادین والم حتى ، والقدیسة فیرینا وھى إحدى القدیسات المشھورات ھناك.. الطیبیةالكتیبة 

تكریًما لدورھا   " مشًطا"وفى یدھا األخرى   " إبریقًا"ویرسمونھا فتاة مصریة، تحمل فى إحدى یدیھا  " فیرینا"یحملون اسم  
. فى سویسرا، ولھا مكانة عظیمة لدیھم  ھناك، وأصبحت القدیسة فیرینا رمًزا للنظافة  

 
یة المصریة التى جاءتھم من طیبة )األقصر(، ألنھم ھم  كذلك الكنائس فى ألمانیا بھا الكثیر من رفات قدیسى الكتیبة الطیب

با فى القرن الرابع، وأسسوا كنائس كثیرة فى رحالت عانوا فیھا الكثیر من المتاعب بجھاد  والذین بشروا فى بالد أور 
 وصبر. 
یقَاِت الَّتِ  َجِمیعِ  ىانِك ْم فِ ِمْن أَْجِل َصْبِرك ْم َوإِیمَ ، َكنَائِِس هللاِ  ى نَْحن  أَْنف َسنَا نَْفتَِخر  بِك ْم فِ " لذلك ..  تَْحتَِمل ونََھا  ى اْضِطَھاَداتِك ْم َوالِض 

وَن أَْیًضا ىأَنَّك ْم ت َؤھَّل وَن ِلَملَك وِت ِهللا الَّذِ  وَراتِ " (،5-4:1تس 2" )ألَْجِلِھ تَتَأَلَّم  عَفَاِت َوالشَّتَائِِم َوالضَّر  َواالْضِطَھاَداِت   أ َسرُّ بِالضَّ
یقَاِت ألَْجِل اْلَمِسیحِ  .(10:12كو2) " َوالِض   

، ومازالت.. فقد قال  )راجع سنكسار وتاریخ الكنیسة( أكثر كنیسة قدمت شھداء عبر التاریخ  األرثوذكسیة فالكنیسة القبطیة 
َكانَْت   ى َوِمْن أَْجِل الشََّھاَدِة الَّتِ ، وا ِمْن أَْجِل َكِلَمِة هللاِ َرأَْیت  تَْحَت اْلَمْذبَحِ ن ف وَس الَِّذیَن ق تِل  "  یوحنا الرائى بالوحى اإللھى:

لذلك فالكنیسة القبطیة األرثوذكسیة لھا تأثیرھا فى العالم المسیحى من كل ناحیة  (.9:6)رؤ" ِعْنَدھ مْ   
 

الكاھن، ولیس من الھراطقة، أو  التعلیم الكنسى مصدره ھو هللا، وشریعتھ التى تخرج من فم : مصدر تعلیمھا ھو هللا نفسھ -7
عى العلم والمعرفة ولیس من الحیة التى تكلمت فى أذن اإلنسان األول، ولیس من الذات.. دَّ المبتدعین، أو األنبیاء الكذبة، أو مُ   

 
ى  ولذلك كانت الكنیسة حریصة جًدا فى عصورھا األولى، منذ أیام الرسل، عل: كنیسة سالمة التعلیم وتسلیمھ لألجیال -8

ا أَْنَت فَتََكلَّْم  " سالمة التعلیم، حفًظا لسالمة اإلیمان. وھكذا یقول القدیس بولس الرسول لتلمیذه القدیس تیطس أسقف كریت:   َوأَمَّ
(. 1:2)تى   " بَِما یَِلیق  بِالتَّْعِلیِم الصَِّحیحِ   

 
لموه ألجیال أخرى أمینة على التعلیم، فینتقل  من الرسل مباشرة، لیس ین وھذا التعلیم الصحیح كان یتسلمھ اآلباء األساقفة األول

،  بِش ھ وٍد َكثِیِرینَ  ى َوَما َسِمْعتَھ  ِمنِ  "من جیل إلى جیل. وفى ذلك یقول القدیس بولس الرسول لتلمیذه تیموثاوس األسقف:  
وا آَخِریَن أَْیًضا، أَْوِدْعھ  أ نَاًسا أ َمنَاءَ  (. 22: تى2) "یَك ون وَن أَْكفَاًء أَْن ی عَِل م   
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كاألساطیر. فبالتالي كلمة ملحد  اإللحاد ھو رفض اإلیمان بوجود هللا. الملحد یؤمن بأن فكرة وجود هللا مصطنعة من االنساًن 
ت اإلحصائیات انھ یوجد مئات االالف من االشخاص في العالم الذین یعدو ملحدین مما یجعل اإللحاد واحد  تعني ال الھ. أفاد 

 من أشھر المعتقدات انتشارا في العالم الحدیث 
 نبذة تاریخیة 

 
 

 
 

محاولة إنكار حقیقة وجود هللا ھي ظاھرة قدیمة بدأت قبل میالد المسیح بمئات السنین. داوود النبى ذكر في سفر المزامیر  
بدأ یشتھر   ١٨( . في القرن ال ٧١- ١٤كظاھرة مع بدایة النھضة األوروبیة ) القرن (. اإللحاد الحدیث بدأ ١:١٤…… )مز  

و بمطالبة إصدار    اإللحاد وفي نھایة القرن كثیر من الفالسفة في انجلترا، فرنسا وألمانیا بدأوا بمعارضة الجھات الدینیة
 قوانین لحمایة أحقیة عدم اإلیمان. 

 
 

لعلمي اال ان العلم عجز عن شرح كل الحقائق، فبدأ االنسان بوضع نظریات لشرح  ، بالرغم من التطور ا١٩في القرن ال
نشوء واالرتقاء لداروین. داروین وأتباعھ بذلوا كثیر من الجھد والوقت لیثبتوا أن  خلقة الكون ووجودیة االنسان مثل نظریة ال

، كثیر من الملحدین ذوي  ٢٠عند بدایة القرن ال العلم والدین ال یمكن ان یتحدوا وأن الدین ھو المعطل للتطور العلمي. و  
  الرأي الصاخب أصبحوا أكثر شھرة كتاب، سیاسیین و الخ… یقودون الناس نحو التشكیك في وجود هللا. 

 
 

علما بأن التطور العلمى لیس السبب الرئیسي في االحاد! لكنھا مشكلة فردیة قد بنیت عند التزام الفرد لبعض السلوك الذي  
میر حتى ینكر وجود هللا. وھي محاوالت للتخلص من صوت هللا الذي یدعونا دائما للتوبة. بالتالي ال یقدر أحد أن  یشوش الض

یجد السالم الحقیقي إال من خالل هللا والعیش معھ كما قال القدیس اغسطینوس " لقد خلقتنا لك یا هللا، وال تستریح قلوبنا اال  
  فیك". 

 
 

 حجة اإللحاد:
بعدم وجود هللا، بینما الغنوسیین یدعون بعدم وجود أدلة كافیة إلثبات وجود هللا. الملحدین یعتمدون على بعض  الملحد یدعو 

 الحجج واألسئلة التي لیس لھا اجابة في عقولھم الذي یجعلھم یشكون في وجود هللا. علي سبیل المثال 
 
 

 ١-  الحوار العقالني 
x ضید وجھة نظرھم، الملحدین یجدون صعوبة في اإلیمان باهلل الذي ال  وھو استخدام ما لدیھم من أسئلة منطقیة لتع

اه ولكن ال  یرونھ؟ مع العلم بأننا نؤمن بوجود أشیاء ال نراھا مثل االكسجین في الھواء الذي نستنشقھ، فنحن ال نر
 نتساءل عن وجوده 

 7   االلحاد
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x عاناه وااللم؟ وننسي اننا مخلوقین و  الملحد وھو التساؤل من خلق هللا؟ ولماذا یسمح هللا بالم  حجة أخرى یستخدمھا
یصعب علینا ادراكنا الكلي لخالقنا. وھو نفس الوضع لإلنسان اآللي الذي ال یقدر على إدراك صانعھ او برنامج  

الحاسب االلي ال یقدر ان یدرك أو یفھم مصممھ. اإللھ الذي یمكن أن نفھمھ فھم كللى فھو ال یعد الھ. فنحن نعرف و  
   الل ما یكشفھ لنا ولیس من خالل اجتھادات أو ذكاءنا العقلي. نفھم هللا من خ

 
 ٢-  الحوار العلمى: 

كثیر من العلماء یخرجون عن مسارھم لتطویر نظریاتھم العلمیة التي تخص خلقة الكون، مخطئین فى فھم الكتاب المقدس،  
ب قابلة للخطأ و الكتاب المقدس لیس كتاب  المسیحیة على خالف مع العلم. متجاھلین أن ھذه النظریات و التجارداعین ان 

علمي فھو كلمة هللا التي تھدف الى خالصنا ولكنھ ال یؤخذ تحت االختبار بسبب النظریات العلمیة التي لم تثبت بعد حتى ھذا  
 الیوم 

 
 

 ٣- أخطاء المجتمع المتدین: 
حیتھم فى القیادة والسلطة. ویتجاھلون أن  یشیرون الملحدین إلى ضعفات المؤمنین والقیادات الدینیة حتى یقللون من صال

حقیقي ال یزعم بانھ كامل او قدیس ولكن یعترف بضعفھ ویسعي جاھدا للكمال بحسب تعالیم هللا، كما قال القدیس  المسیحي ال
  یوحنا ذھبي الفم: " الكنیسة ھي مستشفى للخطاة ولیست متحفا للقدیسین" 

 
 

 ٤-  بعض االعتقادات األخرى عن هللا:  
نشر الملحد كثیر من االعتقادات الخاطئة عن هللا مثل انھ " مقید حریة البشریة" وھو ضد اإلبداع البشري. یتجاھلون أن هللا  ی

  ھو الذي أعطى البشریة الوجودیة مصطحبة بحریة اختیار طاعة هللا او عدم طاعتھ مع تحمل عواقب اختیاراتنا.
 
 

  ظھوراتھ:اثبات وجود هللا من خالل 
ال یحثنا الكتاب المقدس على قبول وجود هللا بطریقة عمیاء ولكن أرانا كیف أظھر هللا نفسھ بروحھ القدوس فى الماضي  

  والحاضر.
  ظھور هللا من خالل خلیقتھ:   -١

  قال القدیس اكلیمنضس الروماني: "یظھر هللا من خالل تفاعالت الكون الذي خلقھ باستخدام لخلقتھ" 
خالقھ. فالكون بتعقیدات یخبرنا عن عظمة هللا وعظمة خلقھ للكون كما قال بولس    شك أن الكون یظھر لنا ابداع  ال یوجد 

داود   ( كیف یدور كل شيء من حولنا بدون وجود خالق عظیم خلقھا ویدیرھا. كما تأمل الملك٢٠:١الرسول: …. )رو  
  (٢- ١:  ١٩مز والنبي فى الطبیعة وعمل هللا مما یزیدنا معرفة بھ : … )

( التوازن بین البحر  ٧( السموات )آیة ٦- ٤:  ٣٨واظھر هللا عظمة قوتھ عندما تحدث ألیوب الصدیق عن خلقة الكون ) اي  
( الریاح ) آیة  ١٩( مصدر الضوء ) ایة  ١٧( دورة الحیاة )آیة  ١٦( عمق البحار )ایة ١٢( الفجر )آیة  ١١- ٨واألرض ) آیة  

  (٣:  ١١( … )عب  ٤١  -٣٩( إشباع الحیوانات صغارھم ) آیة  ٣٠ - ٢٥یة ( الدورة الھیدرولوجیة ) ا٢٤
 
 
  ظھور هللا من خالل تواصلھ معنا:   -٢

كما ذكرنا من قبل، معرفتنا باهلل ھي من خالل ظھراتھ لنا. فمنذ البدء، أظھر هللا نفسھ ولم ینقطع عن التواصل مع خلیقتھ.  
  مباشرة. فلقد تواصل معنا بطرق مباشرة وغیر 

لقد تواصل مع آدم وحواء بطریقة مباشرة.قایین قد سمع صوتھ بوضوح واجابھ ایضا. وكثیر من أبناء هللا تحدثوا مباشرة مع  
هللا مثل اخنوخ، ابراھیم، اسحق، یعقوب و موسي. وجود هللا كان واضحا بالنسبة لھم فلقد تواصلوا معھ حتى اصبح وجوده  

  غیر مشكوك فیھ. 
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سنة من خالل الروح القدس و   ١٥٠٠كاتب علي مدار  ٤٠هللا مع الكثیرمن خالل الروح القدس. لقد ألھم هللا    ایضالقد تكلم 
  (٢١:  ١بط  ٢لقد كتبوا كثیر من الكتب التي احصت فیما بعد فى كتاب واحد وھو الكتاب المقدس )  

  (١٧  -  ١٦:  ٣تي   ٢ا یسره )  فمن خالل ھذه النصوص أظھر هللا لنا نفسھ وأحكامھ وإرادتھ وأعمالھ وم
 
 

فھي قصة منسوجة ومنسقة    وعندما ننظر إلى الكتاب المقدس نجد أنھ لیس مجرد مجموعة من كتابات لبعض المشھورین. 
فى كل الكتب وال یوجد أي تعاون بین الكتاب، كما قال القدیس اغسطینس:" العھد الجدید كامن في العھد القدیم ، والعھد  

العھد الجدید" ومن خالل قصة حب هللا لنا وتدبیره لخالصنا من آالف السنین یجعلنا ندرك كم كان الكتاب  القدیم ظھر في 
 المقدس محمي 

 
 
ظھور هللا من خالل التجسد فى المسیح یسوع   -٣  

الظھور   ( بالرغم من ان هللا اظھر ذاتھ للبشریة بالطرق المباشرة وغیر المباشرة عن طریق األنبیاء إال أن٢-١: ١… )عب  
 المطلق كان من خالل تجسد الكلمة ربنا یسوع المسیح 

 
 

من خالل حیاتھ على األرض، أظھر لنا الرب یسوع شخصیة وصفات هللا. فلقد رأوا الناس هللا یسیر، یتكلم، یعلم، یشفي  
لذلك احبوه وتبعوه وبالتالي  المرضى ویقیم الموتى فلقد اختبروا هللا اختبارا انسانیا حقیقیا. فلقد غیر حیاة و قلوب كثیرین ف
( فحینما ننظر إلى  ١:١یو   ١اینما ذھب كان یتبعھ الكثیر من الجموع. ولقد ذكر ذلك القدیس یوحنا فى رسالتھ االولى … ) 

 حیاة ربنا یسوع على األرض نتعرف اكثر علي وجودیة هللا. 
 
 
  ظھور هللا من خالل ضمائرنا:   -٤

لیبشر باسم هللا الواحد، فوقف    ؛ عندما ذھب القدیس بولس إلى أثینا ١٧الرسل اصحاح  لقد ذكرت حادثة مھمة في سفر اعمال 
  ( ٢٣  - ٢٢:  ١٧في وسط االغریباوسیین وقال … )اع 

فھذا یعني ان االنسان دائما یبحث عن خالقھ. فمذ بدا الزمان دائما ما یبحث اإلنسان عن هللا. فھو من طبیعتنا أن ننتمي الیھ،  
غم  نا وھو ضابط الكل. ونرى ھذا في قصة القدیس القوي االنبا موسي فھو كان یتبع من آمنوا بالشمس وبالر النھ خلقنا وأحب

من حیاة الخطیة التي كان یعیشھا اال ان في یوم من األیام رفع عینیھ نحو الشمس وقال:" أیتھا الشمس اذا كنت انت هللا  
وفي یوم من االیام سمع صوت یقول لھ: " الرھبان في وادي     لمني بذاتك" اعلمیني، ثم قال " وأنت یا هللا الذي ال اعرفھ ، اع

  النطرون یعرفون هللا الحقیقي، اذھب لھم وھم یخبروك" وكان ھذا بدایة توبتھ وقدسیتھ. 
 
 

( وھذا یعني أن البشر مخلوقین ولدیھم معرفة  ١٩: ١شرح القدیس بولس ھذه الحقیقة في رسالتھ إلى اھل رومیة، … ) رو  
  ( ١٨: ١عن وجود هللا ، فالبعض منھم یعترف بھا والبعض اآلخر " … )رو  

 
 

 
 
 
 
 



29 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 

 
 
 



35 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



36 

 
 

 
 

 
 
 
 



37 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



38 

 
 
 
 
 

 مرد اإلنجیل لصالة رفع البخور 

ھو لحن مرد اإلنجیل لصالة رفع بخور عشیة وباكر لألیام السنویة. وبعده یقال أرباع    
  للعذراء مریم وقدیس الیوم وشفیع الكنیسة ثم یختم ب  

Let us worship our Savior, the 
Good One and Lover of 
Mankind, for He had 
compassion on us and has come 
and saved us. 

فلنسجد لمخلصنا، محب  
البشر الصالح، ألنھ  
تراءف علینا، أتى  

وخلصنا

Intercede on our behalf, O Lady 
of us all the Theotokos, Mary 
the Mother of our Savior, that 
He may forgive us our sins. 

إشفعي فینا أمام الرب، یا  
سیدتنا كلنا السیدة والدة  
اإللھ، مریم أم مخلصنا،  

لیغفر لنا خطایانا

Blessed be the Father and the 
Son and the Holy Spirit the 
perfect Trinity we worship Him 
and glorify Him. 

ألنھ مبارك اآلب واإلبن،  
والروح القدس، الثالوث  

الكامل، نسجد لھ  
ونمجده

 

 حل وإغفر 

 فى القداس الغریغورى بعد مجمع القدیسین   یقال لحن  

Loose, remit, and forgive us, O 
God, our iniquities which we 
have committed willingly and 
which we have committed 
unwillingly, which we have 
committed knowingly and which 
we have committed 
unknowingly; the hidden and 
the manifest, O Lord, remit for 
us. 

لَّ وإغف ْر وإصفْح   ح 
لنا یا هللاُ عن زالت نا،  
التي صنعناھا  
بإراَدت نا والتي  
صنعناھا بغیر   
إراَدت نا، التي فعلناھا  
فٍَة والتي فعلناھا   بمعر 
فٍَة، الخفیَّة    بغیر  معر 
  والظاھ رة ، یا رب 
اغف ْرھا لنا
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 المحفوظات
 انجیل الخدمة الثالثة من صالة نصف اللیل 

ساً ال  ال تَخْف أیّھا القَطیُع الّصغیُر، فإّن أباكم قد ُسرَّ أن یُعطیكم الَملكوت. بیعوا أْمتعَتكم واْعطوا َصدقَة. واْصنَعوا لكم أكیا
نزاً فى الّسَموات  ال یَفنَى، حیث ال  یَدنو منھُ سارٌق، وال یُفسدهُ سوٌس. ألنّھُ حیث یكوُن كنَزكم، ھناك یكوُن قَلبكم  تَْبلَى، وك 

، حتى إذا  أیضاً. لتَكْن أْحقاؤكم ُمَمْنَطقَةٌ، وَمصابیَحكم ُموقَدةٌ، وأنتُم أیضاً تُشبھوَن أناساً یَنتظروَن َسیّدھم متى یَرجع من العُرس  
. طوبَى أل ولئ َك العَبید الذیَن إذا جاَء َسیّدھم یَجدھم ساھریَن. الحقُّ أقوُل لكم إنھُ یَتََمْنّطُق ویُتْكئَھم،  جاء وقَرَع یَفتَحوَن لھُ للَوقت 

، وَوجَدھم یَصنَعوَن ھكذا، فطوبَى ألولئ َك العَ  َمھم. وإذا جاَء فى الھَزیع  الثّانى، أو جاَء فى الَھزیع  الثّالث  بید. وھذا  ویَقوُم فیَخد 
نّھُ  و كاَن َربُّ البَیت  یَعلُم فى أیّة ساَعٍة یأتى الّسارق لكاَن یَسھر وال یَدع بَیتھُ یُْنقَب. فكونوا أنتم أیضاً ُمستَعّدیَن فإ اْعلّموهُ أنّھُ ل

 .فى ساَعٍة ال تَعرفونھا یأتى ابُن اإلْنسانُ 
 

: ّمنْ  بُّ ه   فقاَل لھُ بُطرس: یا َربُّ ألَنا قُلَت ھذا أم قُلتَھُ للَجمیع؟ فقاَل الرَّ  ھو الَوكیَل األمیُن الَحكیُم الذى یُقیُمھُ َسیّدهُ على َعبید 
.  لُیْعطیھم طعامھم فى حین ھ ؟ طوبَى لذلك العَبُد الذى إذا جاَء َسیّدهُ یَجدهُ یَفعُل ھكذا، َحقاً أقوُل لكم أنّھُ یُقیَمھُ على ج  َمیع  أْموالھ 

: إ  َئ قُدومھُ، فیَبَدأ یَضرُب العَبیَد واإلماَء ویأكُل ویَشَرُب ویَسَكُر، یأتى َسیُّد  ولكْن إْن قاَل ذلَك العَبُد الّردُئ فى قَلب ھ  نَّ َسیّدى یُْبط 
َّ   ذلَك العَبُد فى الیوم الذى ال یَتوقّعھُ وفى الّساعة  التى ال یَعرفھا فیَُشقّھُ من َوسطھ  ویَجعل نَصیبھُ مع َعدیمى اإلیمان. وا لمْجُد 

 ً  .دائ ما
 
 
 

 آباء   أقوال
  تم فخ األغنیاء وال یغتال یبحث عن الكرامات بل تقوى الروح. فال ین  فھو األشخاص ، ب عتد "إن الروح القدس ال ی -

 األورشلیمى السماویة." القدیس كیرلس  العطیة نفسھ الستقبال   كل یعد ل بلالفقراء ،  
  القدیس نھم لم یتكلموا بقوتھم الخاصة" أعلن االنبیاء عن إرادة هللا من خالل اتحاد الروح القدس بھم وعملھ فیھم أل  -

 روما  أسقفھیبولیتوس 
 ھكذاالمیاه "،  المغروسة عند مجارى الشجرة ك للروح. ألنھ ،"  ونافع "إن البحث في الكتاب المقدس أمر جید جًدا   -

. ھذا ھو اإلیمان األرثوذكسي ، وھو  حینھا الكتاب المقدس تنمو أیًضا في القلب وتؤتي ثمارھا في  یرویھا الروح التي  
 هلل ". القدیس یوحنا الدمشقي  مرضیة  بأعمالمزین بأوراقھ دائمة الخضرة ،  

 القدیس یوحنا ذھبى الفم ". نحتاج إلى الحكمة الروحیة، حتى نتمكن من إدراك الروحیات ونرى الخفیات " -
یقول ، ھذا مستحیل ، وھذا ممكن ، وكیف حدث الشيء   هللا ، ویعرف هللا ، ال یجادل في أي شيء. ال  علم   من ألن" -

  یجب ال  إذن یجب أن نتعلمھ ، فھذا من الروح نفسھ ؛   ماهللا ، كما یجب أن نعرفھ ؛ إذا تعلمنا منھ  رفنا  عا اآلخر؟ إذ 
 " القدیس یوحنا ذھبى الفم أن نختلف بشأن شيء 

 




