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 أوالا : الحظ نفسك
نتباه المستمر اإل"تعنى " الحظ"وكلمة .. هذه اآلية هى الوصية التى أوصى بها معلمنا بولس الرسول تلميذه تيموثاوس، وهى تصلح منهًجا كامالً للحياة

..الفحص والتركيز وعدم أخذ األمور بسطحية، "والمتعمق  

 :تشمل ، والتىفقط" Psyche النفس اإلنسانية"ال تعنى ".. نفسك"وكلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..يحيط خارجهأو  لما يكمن داخلهيسير بدون دراية أو فحص  ال واإلنسان الحكيم هو الذى

ليصل إلى الملكوت األبدى، ويحيا فى شركة مع هللا، " بالسماويات"هل يهتم  يفحص ما يدور فى ذهنه، ومشاعره، وتوجهات قلبه،: ففى الداخل 

 ..يفكر إال فى المادة والماديات فال".. باألرضيات"أم أنه يهتم  ..ومالئكته، وقديسيه

 

 ،  وظيفةوماذا يشتهى من أمور هذه األرض؟ 

 :وال يدقق فى نوعية أصدقائههتماماته، كثيرة تأكل وقته وإ صداقاتيهتم بتكوين  ؟،والجسديات الجسدفارهة، يبحث عن  سيارةمتالك إ

 

 !وذلك يقوده إلى حياة النجاسة والدنس  -!هو أخطرفهذا يقوده إلى التدخين، أو ما  -

 !متالك مقتنيات ماديةورابع يقوده إلى اشتهاء إ -.. ضيةوثالث يقوده إلى ملذات أر -

   

 

  

َمعُونَكَ  والَِّذينَ  نَف َسكَ  تَُخل ِصُ  َهَذا فَعَل تَ  َذاإ ألَنَّكَ  َذِلَك، َعلَى َوَداِوم   َوالتَّع ِليمَ  نَف َسكَ  الَِحظ  " (1:61تى 1" )اأَي ض   يَس   
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 أين الخطأ ؟
تَع ِملُونَ "ليس الخطأ فى أنهم  بمعنى أن هذه األمور ! يستخدمنا العالم وينحرف معنا وبنا، بل فى أن (3117كو 1)" ال عَالَمَ  َهذَا يَس 

 كلها، يحتاج اإلنسان الطبيعى إليها،

 .الخ.. يبنيه الغذاء والرياضة والكشافة والرحالت: فالجسد -

 .تبنيها عالقات المحبة المقدسة مع أصدقائه فى األسرة والكنيسة والمجتمع: والنفس -

 البتولية الطاهرةأو  بالزيجة المقدسةثم .. يكونها مع أقاربه وأصدقائه: والعالقات -

ُ  أََحبَّ  َهَكذَا: "لهذا قال الرب بفمه الطاهر ال َوِحيدَ  اب نَهُ  بَذَلَ  َحتَّى ال عَالَمَ  ّللاَّ  

ِلكَ  الَ  ى  لِكَ  ِمنُ  َمن   كُل   يَه  :وهذه اآلية تحدثنا أن. (1613يو )" األَبَِديَّةُ  ال َحيَاةُ  لَهُ  تَكُونُ  بَل   بِهِ  يُؤ   

..أحبناهللا  -1  

(2412بط 1)" ال َخَشبَةِ  َعلَى َجَسِدهِ  ىفِ  َخَطايَانَا نَف ُسهُ  ُهوَ  َحَملَ  ىالَّذِ "رتفع على الصليب نما تجسد، وعلمنا طريق الخالص، وإحي فداناثم  - 2 

:والعضوية الكنسية، األسرار المقدسةمن خالل  أعطانا الخالصثم  -3  

 ما أجمل الحياة الكنسية
:التى فيها  

 
 

 

 

 

..عريسها السماوى.. أخذ قوتها من رب المجد يسوعمتكاملة، ت إنها منظومة  

 ونحن نتحد برب المجد يسوع
.من جسده ودمه األقدسين: بالتناول  - 1 

..المستمرة التى تجهزنا للتناول، سواء الصلوات الخاصة أو األجبية: والصلوات  -2  

وتعطينا أن نتذكر كل ما أعطانا .. صالة السواعى التى تجعلنا نعيش مع الرب من لحظة اإلستيقاظ وحتى النوم=  واألجبية

.وتجهزنا للحياة األبديةويعطينا الرب طول اليوم، وكل يوم،   

 ثانياا: والتعليـــــم
سلمه لنا آباؤنا ، الذى التعليم السليمن أنه ، حتى نطمئالسهر على التعليمولكنه يطلب منا  ،ال يكتفى الرب لنا بالسهر الروحى

:واإلهتمام يشمل.. القديسون  

 



[5] 
 

أن نعرف التعليم السليم -1  
تُُموَها ىالَّتِ  التَّع ِليمِ  ُصوَرةَ  ال قَل بِ  ِمنَ  أََطع تُم   َولَِكنَُّكم  " - .(1716رو )" تََسلَّم   

ِدع هُ أ ،َكثِيِرينَ  بِشُُهود   ىِمن ِ  َسِمع تَهُ  َوَما" - فَاء   يَكُونُونَ  ،َمنَاءَ أ انَاس  أ و  ا آَخِرينَ  يُعَل ُِموا أن   أك   (.262 تى2" )أي ض 

  ..إنه التعليم األرثوذكسى اآلبائى النقى، والروحانى، التطبيقى، السرائرى

ا ـلهذا قيل عن آبائن.. (2111يه )" األَق َدِس  إِيَمانِكُمُ  َعلَى أَن فَُسكُم   فَاب نُوا"  

سُلِ  تَع ِليمِ  َعلَى يُواِظبُونَ  َكانُوا"كنيسة العصر الرسولى واآلباء الرسولين، أنهم فى  لََواتِ  ال ُخب زِ  َوَكس رِ  َوالشَِّرَكةِ  الر  .(4212أع )" َوالصَّ  

أن نسلك بحسب هذا التعليم -2  
فُُضوهُ " )أم 3318(. َمعُوا التَّع ِليمَ  َوكُونُوا ُحَكَماَء َوالَ تَر   - "اس 

 - "َحافِظُ التَّع ِليمِ  هَُو فِ ى َطِريِق ال َحيَاةِ ، َوَرافُِض التَّأ ِديِب َضال  " )أم 17111(.

 - "إِلَى أَن  أَجِ ىَء أُ ع كُف  َعلَى ال ِقَراَءِة َوال َوع ِظ َوالتَّع ِليمِ " )1تى 1314(.

ا، فَعَل َت هذَا ألَنََّك إِذَا، ذِلكَ  َوَداِوم  َعلَى َوالتَّع ِليمَ الَِحظ  نَف َسَك " - َمعُونََك أَي ض   .(1614تى 1)" تَُخل ُِص نَف َسَك َوالَِّذيَن يَس 

ا أَن َت فَتََكلَّم  بَِما يَِليُق بِالتَّع ِليمِ  الصَِّحيحِ " )تى 112(.  - "َوأَمَّ

.(1111يو 2)" َوالَ تَقُولُوا لَهُ َسالَمٌ ، ل بَي تِ ا ىفَالَ تَق بَلُوهُ فِ ، ُء بِهذَا التَّع ِليمِ ىَوالَ يَجِ ، إِن  َكاَن أََحٌد يَأ تِيُكم  " -  

وأن نالحظ سالمة التعليم -3  
فى عقائد أرثوذكسية مستقيمة، وتاريخ الكنيسة نقتدى .. وتراث آبائنا األطهار، والتسليم الرسولى، الكتاب المقدسليكون وفق 

..وطقوس نستلمها ونسلمها ألجيالنا القادمة.. به  
 

:مرجعية التعليم القبطى األرثوذكسى   

 

: ذلك ألن، ركائز أساسية عبر الدهورال تأتى عقائد كنيستنا من فراغ، ولكنها مرتكزة على   

":المعمودية"ال توجد عقيدة واحدة ليست لها أصول فى العهدين، وكمثال : جذورها فى الكتاب المقدس  - 1 
تََمُدوا َوَجِميعَُهمُ " - رِ  ىَوفِ  السََّحابَةِ  ىفِ  ِلُموَسى اع  نشقاقه، عبور الشعب فى البحر األحمر بعد إ، (2111كو 1)" ال بَح 

 ..فالماء تحتهم يبلل األرض، وعن يمينهم ويسارهم كسور حصين، ومن فوقهم السحابة التى كانت تظللهم

  عَ ــَجِمي ذُواــَوتَل مِ  واـاذ َهبُ "د ـد الجديـى العهـوف -

ُدوهُ  األَُممِ  مِ  م  َوَعم ِ وحِ  َوااِلب نِ  اآلبِ  بِاس  .(19128مت )" ال قُُدِس  َوالر   

 

: وأيًضا فى التقليد الكنسى الذى تسلمناه من اآلباء  -2  

 

الذى نادى بفصل الهوت السيد المسيح عن ناسوته نسطور، جاءت فى مواجهة "والدة اإلله"عقيدة  -  

، بينما السيد المسيح هو ابن هللا "بالتبنى"عتقادنا بأننا أبناء هللا وكذلك فى إ -  
".بالحقيقة وبالطبيعة"  
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 فى معاش ا ونراه ،ويشرحه اآلباء، تسلمه لى الكنيسة، قبل الكتاب المقدسأنا أ: "قال القديس أغسطينوس: وفى شروحات وأقوال اآلباء -3

".القديسين  

  : اإليمان قانون وفى -4

 

.الواحد اإللهى الجوهر فى أقانيم وثالثة -  .واحد بإله نؤمن -  

.األموات قيامة وننتظر -  .رسولية جامعة مقدسة واحدة كنيسةو -  

.اآلتى الدهر وحياة -  

: ويشتمل التعليم على.. !وال تخضع ألهواء الزمان وال المكان وال اإلنسان.. إن عقيدتنا القبطية األرثوذكسية غاية فى الدقة الكتابية واآلبائية  
 

..حياة الدهر اآلتى -القيامة  - الكنيسة المقدسة -الثالوث القدوس  -اإلله الواحد .. المسيحى السليم اإليمان مبادئ -أ  

.كما سلمها لنا آباؤنا، والدراسة المستمرة لسيرهم: والعقيدة األرثوذكسية المستقيمة -ب  

.الذى يشهد للمسيح، ويقتدى بالقديسين والسلوك اليومى -ج   
 

:ختاًما   
:من خالل، أن يالحظ اإلنسان نفسه - إذن - مهم    

 

"..الحظ نفسك.. "الفحص اليومى للنفس -أ  

 ةخطايا، والَحل للمشكالت الحياتيالِحل عن ال".. ِحال  وَحال  "ليأخذ من األب الكاهن .. الفحص المنتظم باإلعتراف -ب

..فاعالً  -اإلنتظام فى شركة الكنيسة المقدسة، ليصير عضًوا حيًا  ، يساعدونه على(مجموعة أصدقاء)لجماعة كنسية منتظمة .. اإلنتماء الكنسى -ج  

ا -د  :يدرس كنيسته جيد 

 

 

 

 

 

 

.عمته إليه، ونحيا معه فى ملكوتهالرب يعطينا هذه الحياة المقدسة، لنصل بن  
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فَظ  ُروُحُكم  َونَف ُسُكم  َوَجَسُدُكم  َكاِملَة  "؟ يتكون اإلنسان مما - م  ِعن َد َمِجىءِ َول تُح    باِلَ لَو 

.(القداس اإللهى)طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا  (2315تس 1)" َرب ِنَا يَسُوَع ال َمِسيحِ   

؟ ما هى المناطق التى تحتاج لفحص وإرادة فى اإلنسان  

(. اإلرادة)القلب  - .المشاعر -  .فكاراأل -   .الجسد -    

 قلبك وإرادتك: أوالا 
قادًرا على السيطرة على كل أجزاء كيانه فهو الرئيس التنفيذى لحياتنا" إرادته"نضًجا واكتماالً كلما كان قلبه يزداد اإلنسان   

من خالل قيادة األفكار التى ( األفعال)السيطرة على السلوك ( اإلرادة)ويحاول القلب   

خلق هللا القلب برغبة فطرية نحو . تقود المشاعر الذى بدوره يقود ويحرك  

يئته ـير ونحو هللا ولكن بالوقت صار متمرًدا بعيًدا عن هللا ومشالخ  

 

: صفات القلب الروحية  

 

 .القلب الصادق -                    .القلب الطاهر -

 .القلب الثابت المتكل على هللا -                       بساطة القلب -

.القلب المنكسر المتواضع - .القلب النقى -   

لَِة ال قَل ب يَتََكلَُّم ال فَمُ "قلبك فأنت تضبط لسانك عندما تضبط  ب  فَاِحُص ال قَل ِب "،  فاهلل ينظر إلى القلب ويهمه القلب (34112مت )" فَِإنَّهُ ِمن  فَض  أَنَا الرَّ

تَبِ  ِطنِ  ىاب ن يَا. "(11117ر إ)" ىـُر ال ُكلَ ـُمخ  (26123أم )" قَل بَكَ  ىأَع   

: (اإلرادة) خطوات مالحظة القلب  

 

. تسليم اإلرادة هلل - .طول المدة فى الخطية تضعف اإلرادة -    

.الشهوة تضعف اإلرادة -    

 الحظ أفكارك: ثانياا

نحو الدمار الشامل أو نحو الصالح ( إرادتنا - قلوبنا) على تحريكجوانب يمكن أن تعمل ، هناك صلة وثيقة بين أفكارنا ومشاعرنا فى الفكر اإلنسانى
:الكامل حيث أن  

واب الفكر يدخل منها إلى العقل حيث أن الحواس هى أب:  الفكر يرتبط بالحواس -  

توجه مشاعرنا ية التى توجه تفكيرنا، وبالتالى قد يتكون لدينا بعض األفكار الهدامة والمعتقدات القديمة والصور الذهن:  الفكر يرتبط بالعقل الباطن -

 وسلوكنا
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: الفكرخطوات مالحظة  -  

  .فحص أفكارك القديمة والرواسب فى العقل الباطنإ +  .حترس من خالل حواسكإ

.مأل أفكارك بحفظ اآليات والموضوعات الكتابية واأللحان الكنسية والصور النقيةإ  

 ثالثاا: الحــظ مشاعـرك
االمشاعر تنتج من األفكار، لذلك مالحظة مشاعرنا البد أن تتم عن طريق مالحظة أفكارن  

ال يجب كبتها لكن يجب التعامل مع األفكار التى أدت إلى هذه المشاعر -  

وكما قال الكتاب ال يجب إنكار هذه المشاعر وإسقاطها على اآلخرين، لذلك يجب علينا تنمية المشاعر اإليجابية فى إتجاه المحبة والعطاء، وإحتمال اآلخر  -

َجاءُ "، (2215غل )" َسالَمٌ ، حٌ فَرَ ، َمَحبَّةٌ : "المقدس عن ثمار الروح القدس .(13113كو 1) "اإِليَماُن َوالرَّ  

 رابعاا: الحظ جسدك
 الجسد ليس مجرد اليدين والرجلين فقط، ولكنه القوة التى نتحرك بها نحو هللا 

,واآلخرين ُموا أَع َضاَءُكم  آالَِت إِث م  "كثر عرضة للخطية بسبب عالقتها الوثيقة بالعالم أأجسادنا بطبيعتها صالحة كما خلقها هللا، لكنها   ُموا ، ِلل َخِطيَّةِ  َوالَ تُقَد ِ بَل  قَد ِ

َواِت َوأَع َضاَءُكم  آالَِت بِر  هللِ  يَاء  ِمَن األَم  .(1316رو )" ذََواتِكُم  هلِل َكأَح   

ادنا هى مركز حياتنا، فإننا نعرض حياتنا للدمار الشامل ، أما إذا جعلنا أجسإننا نتبع مشيئة هللا فى حياتنا عندما تصير أجسادنا خادمة للسيد المسيح ف  

 

: خطوات مالحظة الجسد  

 

. تهتم بجسدك إلى حد العبادة ال - .ال تسئ إستخدام جسدك -    

.أكرم جسدك وارعه بشكل سليم -  

.ستخدم جسدك ليكون أداة لتحقيق مشيئة المسيحإ -  
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وتضطر الكنيسة إلى أن تحارب هذا التيار،  ..األرثوذكسى القبطى غريب يهدد سالمة التعليميبرز للكنيسة من آن آلخر تيار 

 ..وقد تلجأ إلى سالح القطع والحرمان، من أجل حفظ سالم الكنيسة وسالمة التعليم

 أال يتعارض هذا مع تعليم المسيح الخاص بالمحبة، ..قد يتساءل البعضو

ك كل إنسان يفكر كما يشاء، وينشر فكره مهما كان؟ تحت إدعاء طيبة القلب والتساهل، هل يجوز للكنيسة أن تتر اولكن أيضً 

 .إذن البد أن تواجه الكنيسة الهرطقات وخالص نفس اآلخر بقبوله؟

  .وفكر المسيح من جهة هذا األمر، رأى الكتاب المقدس، لنرى اكتابي  دعنا نناقش األمر 

تواجدهم معنا فى ا لأن نغيّر منهج اآلباء القدامى، ونسلك مع الهراطقة بروح جديدة، حفظً  -فى عصر الحرية، والفكر المنفتح، والديمقراطية هل علينا اآلن 

!؟..إلستخدام سالح الطرد والتشهير والحرمان كما يقولون اومنعً !! الكنيسة  

: الهرطقات تعليم شيطانى -1  
ِمنَةِ  ىفِ  انَّهُ ": افى الكنيسة ولكن الروح يقول صريحً  أن الشيطان هو المحرك لكل هرطقةأول حقيقة تقابلنا عند دراسة هذا الموضوع  تَد   األَِخيَرةِ  األَز  مٌ  يَر   قَو 

َواح  أ تَابِِعينَ  ،اإِليَمانِ  َعنِ  ، ق َوال  أ ِريَاءِ  ىفِ  َشيَاِطيَن، َوتَعَاِليمَ  ُمِضلَّة   ار  ُسوَمة   َكاِذبَة  فهل مطلوب من الكنيسة أن تحمى تعليم .(2-114تى 1)" َضَمائُِرُهم   َمو 

!؟الشيطان وتقبله  

َمةُ  َهِذهِ  لَي َست  " قُ  ِمن   نَاِزلَة   ال ِحك  ِضيَّةٌ  ىهِ  بَل   ،فَو  (1513 يع)" َشي َطانِيَّةٌ  نَف َسانِيَّةٌ  أَر   

؟ والخرافات والشهوات الخاصة فى التعليمفهل الكنيسة مسئولة عن حماية اإلنحرافات   

.إن مثل هؤالء الكذبة يحكم عليهم الكتاب المقدس بالهالك  

بَّ  يُن ِكُرونَ  هُم   َوإِذ  . َهالَك   بَِدعَ  يَُدس ونَ  الَِّذينَ  ،َكذَبَةٌ  ُمعَل ُِمونَ  اأَي ض   فِيكُم   َسيَُكونُ  َكَما ،َكذَبَةٌ  أَن بِيَاءُ  الشَّع بِ  ىفِ  اأَي ض   َكانَ  ،َولَِكن  " تََراهُم   ىالَّذِ  الرَّ ِلبُونَ  ،اش   يَج 

لَُكاتِِهم   َكثِيُرونَ  َوَسيَت بَعُ  .اَسِريع   اَهالَك   أَن فُِسِهم   َعلَى  الَِّذينَ  ،ُمَصنَّعَة   بِأَق َوال   بُِكم   يَتَِّجُرونَ  الطََّمعِ  ىفِ  َوهُم  . ال َحق ِ  َطِريقِ  َعلَى يَُجدَّفُ  بَِسبَبِِهم   الَِّذينَ  .تَه 

.(3-112بط 2)" يَن عَسُ  الَ  َوَهالَُكُهم   ،تَتََوانَى الَ  ال قَِديمِ  ُمن ذُ  َدي نُونَتُُهم    

دَََّّأَلن َّ: "والتمرد محسوب فى فكر اإلنجيل إنه مثل عبادة األوثان  .(51:12صم 1) "َوالت َراِفيمَََِّّكاْلَوَثنَََّّواْلِعَناد َّ, اْلِعَراَفةَََِّّكَخِطي ةََِّّالت َمرُّ
؟ فهل مطلوب من الكنيسة أن تتغاضى عن عبادة األوثان  

: الهراطقة يحكمون على أنفسهم -2  
َهُروا لَِكن  . َمعَنَا لَبَقُوا ِمنَّا َكانُوا لَو   ألَنَُّهم   ،ِمنَّا يَُكونُوا لَم   لَِكنَُّهم   ،َخَرُجوا ِمنَّا"   ِليُظ 

 .(1912يو 1)" ِمنَّا َجِميعُُهم   لَي سُوا أَنَُّهم  

 يسلك كباقى الجسد .. إن اإلنسان المسيحى الحقيقى يشعر أنه عضو فى الجسد

ا"َويفكر كرأس الجسد نُ  أَمَّ   اويكون حريصً  (1612كو 1)" ال َمِسيحِ  فِك رُ  فَلَنَا نَح 

 يبرهن على صدق عضويته  ..أال يخرج عن إجماع الفكر الكنسى والتقليد الرسولى

 .فكره الخاص مع فكر المسيحبطاعته، وتوافق 
 

 .سبق أن حكموا به هم على أنفسهم بسبب عدم طاعتهم للحق اإن الكنيسة فى حكمها على الهراطقة، إنما تقرر حكمً 
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الهرطقات خطر نبهنا له الكتاب المقدس منذ البداية  - 3 

لَمُ  ىألَن ِ " ُخلُ  ىِذَهابِ  بَع دَ  أَنَّهُ : َهذَا أَع    َخاِطفَةٌ  ِذئَابٌ  بَي نَُكم   َسيَد 

ِعيَّةِ  َعلَى تُش ِفقُ  الَ  تَِذبُوا ُمل تَِويَة   بِأُُمور   يَتََكلَُّمونَ  ِرَجالٌ  َسيَقُومُ  أَن تُم   َوِمن ُكم   .الرَّ  .(31-29121أع )" َوَراَءُهم   التَّالَِميذَ  ِليَج 

 ..إنه خطر محدق بالكنيسة منذ البدايةإذن 

نَ  ِليَكُونَ  اأَي ض   بَِدعٌ  بَي نَُكم   يَُكونَ  أَن   بُدَّ  الَ  ألَنَّهُ "  .(19111كو 1) " بَي نَكُم   َظاِهِرينَ  ال ُمَزكَّو 

  َوي لٌ  َولَِكن   ال عَثََراتُ  تَأ تِيَ  أَن   بُدَّ  فاَلَ . ال عَثََراتِ  ِمنَ  ِلل عَالَمِ  َوي لٌ : "حقاً قال السيد المسيح

" َكثِيِرينَ  َويُِضل ونَ  َكثِيُرونَ  َكذَبَةٌ  أَن بِيَاءُ  َويَقُومُ "لقد نبهنا السيد المسيح بنفسه أال نتبع األنبياء الكذبة . (7118مت )" ال عَث َرةُ  ىتَأ تِ  بِهِ  ىالَّذِ  اإِلن َسانِ  ِلذَِلكَ 

 (11124مت )

 

: متحنوا األرواحإ -1  

قُوا الَ  ،األَِحبَّاءُ  أَي َها" التمييز واإلفرازن يكون لنا روح أول كل شئ أ   ،ُروح   كُلَّ  تَُصد ِ

تَِحنُوا بَلِ  َواحَ  ام    "ال عَالَمِ  إِلَى َخَرُجوا قَد   َكثِيِرينَ  َكذَبَة   أَن بِيَاءَ  ألَنَّ  ؟للاِ  ِمنَ ى هِ  َهل  : األَر 

مت )" َكال َحَمامِ  َوبَُسَطاءَ  َكال َحيَّاتِ  ُحَكَماءَ  فَكُونُوا"بل مع البساطة البد من وجود الحكمة واإلفراز  ..ليست البساطة هى السذاجة وقبول أى فكر (114يو 1)

تَِرُزوا: "المسيح القائلة وصية لكى تنفذ الكنيسة. (16111 الَنِ  بِثِيَابِ  يَأ تُونَُكم   الَِّذينَ  ال َكذَبَةِ  األَن بِيَاءِ  ِمنَ  اح  مت )" !َخاِطفَةٌ  ِذئَابٌ  َداِخل   ِمن   َولَِكنَُّهم   ،ال ُحم 

تَِحنُواإ. "(1517 (2115تس 1) "بِال َحَسنِ  ..ء  ى  شَ  كُلَّ  م   
 

  لَُكم   َكانَ  إِن   َولَِكن  "فأول عالمة للفكر المنحرف هى التحزب وإفتعال الخصومات  الحسد والخصام واإلنقسام والعناد والتحزب  ما هى ثمارهم؟

ةٌ  َغي َرةٌ  ُزبٌ  ُمرَّ ِذبُوا تَف تَِخُروا فاَلَ  ،قُلُوبُِكم   ىفِ  َوتَحَّ َمةُ  َهِذهِ  لَي َست  . ال َحق ِ  َعلَى َوتَك  قُ  ِمن   نَاِزلَة   ال ِحك  ِضيَّةٌ  ىهِ  بَل   ،فَو   ال غَي َرةُ  َحي ثُ  ألَنَّهُ . َشي َطانِيَّةٌ  نَف َسانِيَّةٌ  أَر 

ُزبُ  ر   َوُكل   التَّش ِويشُ  ُهنَاكَ  َوالتَّحَّ   .(16-1413يع ) "ء  ىَردِ  أَم 

 طلوب منا أن نميز الخادم الذى يخدم بروح هللا، والمزيف الذى يخدم بروح مضلة ونكتشف هل هذا التعليم من هللا أم ال؟ ا مإذً 

: مواجهة الهراطقة أمر كتابى -2  

َوةُ  أَي َها نُوِصيُكم   ثُمَّ " :تجنب * مِ  ،اإِلخ  لُكُ  أَخ   كُلَّ  تَتََجنَّبُوا أَن   ،ال َمِسيحِ  يَسُوعَ  َرب ِنَا بِاس  تِيب   باِلَ  يَس   (التقليد) التَّع ِليمِ  َحَسبَ  َولَي سَ  ،تَر 

 .(1415تس 1)" ونطلب إليكم أيها األخوة أنذروا الذين بال ترتيب: "اإلنذار ابل هناك أيضً  التجنبوليس األمر فقط : إنذار * 

َسالَةِ  َكالََمنَا يُِطيعُ  الَ  أََحدٌ  َكانَ  َوإِن  " - َجلَ  ى  ِلكَ  تَُخاِلطُوهُ  َوالَ  َهذَا فَِسُموا ،بِالر ِ ِسبُوهُ  الَ  َولَِكن   ،يَخ   .(15-1413تس 2) "َكأَخ   أَن ِذُروهُ  بَل   ،َكعَُدو    تَح 

ُهم   السَّبَبِ  فَِلَهذَا. ةٌ َصاِدقَ  الشََّهاَدةُ  َهِذهِ . "التوبيخ اوليست العقوبة هى فقط التجاهل، بل أيضً : توبيخ * اءَ  يَكُونُوا ِلَكي   بَِصَراَمة   َوب ِخ   الَ  ،اإِليَمانِ  ىفِ  أَِصحَّ

غُونَ  ينَ  أُنَاس   َوَوَصايَا ،يَُهوِديَّة   ُخَرافَات   إِلَى يُص  تَد ِ  .(14-1311تى )" ال َحق ِ  َعنِ  ُمر 

 : وقد يتطور األمر إلى القطع من شركة الكنيسة: القطع من الشركة

بُ  ىإِن ِ " * مٌ  يُوَجدُ  أَنَّهُ  َغي رَ  ،آَخرَ  ُهوَ  لَي سَ . آَخرَ  إِن ِجيل   إِلَى ال َمِسيحِ  بِنِع َمةِ  َدَعاُكم   ىالَّذِ  َعنِ  اَسِريع   َهَكذَا تَن تَِقلُونَ  أَنَُّكم   أَتَعَجَّ ِعُجونَكُم   قَو  لُوا أَن   َويُِريُدونَ  يُز  ِ  يَُحو 

نَاُكم   إِن   َولَِكن  . ال َمِسيحِ  إِن ِجيلَ  نُ  بَشَّر  نَاُكم   َما بِغَي رِ  السََّماءِ  ِمنَ  َمالَكٌ  أَو   نَح   .(9-611غل ) "(محروما  ) أَنَاثِيَما فَل يَُكن   ،بَشَّر 
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: اآلباء الرسل فى مواجهة الهراطقة -3  

لذلك وقفوا . لئال يتغير إنجيل المسيح ..بال عيب اسليم  اإليمان وحفظ الكرازة باإلنجيل نشر : لقد كان جهاد اآلباء الرسل ينصب فى إتجاهين متكاملين

 األرثوذكسى بالمرصاد لكل من يخرج عن اإليمان

كُثَ  ان   لَي كَ إ َطلَب تُ  َكَما: "، كما أوصى معلمنا بولس تلميذيه تيموثاوس وتيطسحفظ اإليمانهدفها األساسى هو  سيامة األسقفوكانت  *  إذ   ،فَُسسَ أ ىفِ  تَم 

م   ىتُوِص  ى  ِلكَ  ،َمِكُدونِيَّةَ  إلَى اذَاِهب   أنَا ُكن تُ   .(311تى 1)" آَخرَ  اتَع ِليم   يُعَل ُِموا الَ  أَن   اقَو 

تَ  إِن  " * َوةَ  فَكَّر   .(614تى 1) "تَتَبَّع تَهُ  ىالَّذِ  ال َحَسنِ  َوالتَّع ِليمِ  اإِليَمانِ  بَِكالَمِ  اُمتََرب ِي   ،ال َمِسيحِ  ِليَسُوعَ  اَصاِلح   اَخاِدم   تَكُونُ  بَِهذَا اإِلخ 

 ..ليس هذا فقط بل كان أيًضا مسئواًل عن إختيار الخدام األكفاء الذين ينقلون التعليم السليم
 

ِدع هُ أ ،َكثِيِرينَ  بُِشُهود   ىِمن ِ  َسِمع تَهُ  َوَما" *  .(212تى 2) "اي ض  أ َخِرينَ آ يُعَل ُِموا ن  أ ك فَاء  أ يَُكونُونَ  ،َمنَاءَ أ انَاس  أ و 

فِ  ال بَع ضَ  َوَخل ُِصوا"هدف التوبيخ والعقوبة هو الخالص  اوكان دائمً  تَِطِفينَ  ،بِال َخو  وكان التخوف الوحيد هو إنتشار الفكر  (2311يه ) "النَّارِ  ِمنَ  ُمخ 

رُ  َصِغيَرةٌ  َخِميَرةٌ "الهرطوقى فيهلك كثيرون  ب ِ  ىفِ  بُِكم   أَثِقُ  ىَولَِكنَّنِ . كُلَّهُ  ال عَِجينَ  تَُخم ِ   اَشي ئ   تَف تَِكُرونَ  الَ  أَنَّكُم   الرَّ

ِعُجكُم   ىالَّذِ  َولَِكنَّ . آَخرَ  ِملُ  يُز  ي نُونَةَ  َسيَح   .(11-915غل )" َكانَ  َمن   ىَّ أَ  الدَّ

 بل قطع الهراطقة هو ضمان  ..إن وحدة جسد المسيح ال تحتمل وجود الهراطقة

 .ووجود الهراطقة داخل الكنيسة يهدد وحدتها، وسالمتها وسالمة إيمانها .لحفظ وحدانية الجسد والروح والفكر

لُبُ " * َوةُ  أَي َها إِلَي كُم   َوأَط  نَعُونَ  الَِّذينَ  تاُلَِحُظوا أَن   اإِلخ  قَاقَاتِ  يَص  تُُموهُ  ىالَّذِ  ِللتَّع ِليمِ  اِخالَف   َوال عَثََراتِ  الش ِ ِدُمونَ  الَ  َهُؤالَءِ  ِمث لَ  ألَنَّ . َعن ُهم   َوأَع ِرُضوا تَعَلَّم   َربَّنَا يَخ 

 .(18-17116رو ) "بُُطونَُهم   بَل   ال َمِسيحَ  يَُسوعَ 
 

 
ظهر  نحراف فكرىإولكن هى .. فليست القضية هى فالن من الناس ..فى الخدمة امعيبً  ا، ومنهجً امنحرفً  ا، ولكنها تقاوم فكرً اأن الكنيسة ال تحارب أشخاصً 

 فى أشخاص آخرين اسابقً 

: (اا وسرً علنً )خطأ وجود منهجين  -1  
نُ  ألَنَّنَا"فى اإليمان ويجاهر بهذا اإليمان دون كذب أو مراوغة، بل ويفتخر بإيمانه وبالدفاع عنه، كمثل الرسل وكل اآلباء  االخادم الصادق يكون صريحً   نَح 

ِكنُنَا الَ  (2114أع )" َوَسِمع نَا َرأَي نَا بَِما نَتََكلَّمَ  الَ  أَن   يُم   

 ذُو َرُجلٌ "فهذا دليل على عدم صدقه وعدم أمانته  ..وفى السر يتكلم بأمور ملتوية.. جميالً  اوشرحً  اطيبً  اكالمً  اأما إن لجأ الخادم إلى تغيير تعليمه، فيتكلم علنً 

  .(811يع ) "ُطُرقِهِ  َجِميعِ  ىفِ  ُمتَقَل ِقلٌ  ُهوَ  َرأ يَي نِ 

.غير جدير أن يتبعه الناس، ألنه غير صادق مع نفسهو فى خدمة الخادم، دليل قاطع على كذبه، وعدم أمانته، وه منهجين للتعليمإن وجود   

الَدَ  يَا: "أن هؤالء الكاذبين ينطبق عليهم قول السيد المسيح اِلَحاتِ  تَتََكلَُّموا أَن   ِدُرونَ تَق   َكي فَ ! ىاألَفَاعِ  أَو  َرارٌ  َوأَن تُم   بِالصَّ لَةِ  ِمن   فَِإنَّهُ  ؟أَش   "ال فَمُ  يَتََكلَّمُ  ال قَل بِ  فَض 

 .(34112مت )

ا يَتََكلَّمُ  فَِإنََّما بِال َكِذبِ  تََكلَّمَ  َمتَى"لقد قيل عن الشيطان أنه   (4418يو ) "ال َكذَّابِ  َوأَبُو َكذَّابٌ  ألَنَّهُ  لَهُ  ِممَّ
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 : نعزالىإلخطأ المنهج ا -2
بل والممتدة من " هذه الكائنة من أقاصى المسكونة إلى أقاصيها.. وكلنا أعضاء فى هذا الجسد، بدون تحزب أو تقوقع.. إن الكنيسة المقدسة هى جسد المسيح

 .تمييزاألرض إلى السماء، تجمع فى داخلها كل المؤمنين فى السماء وعلى األرض بدون 

كنيسة .. المريمات)سماً يميزهم عن باقى المؤمنين إويعطون ألنفسهم  ..(فالنيذ تالم) ..أما هذه الجماعات، فهى تنظر إلى نفسها على أنها كيان خاص متميز

عن ري ا عزلت نفسها فك التى)ولن يخلص إال من يدخل هذه الجماعة المتقوقعة والمعزولة  ..وينظرون إلى باقى المسيحيين، على أنهم مزيفون ..الجديد العهد

 .باقى نسيج الكنيسة

م   َوقَالَ "لقد حارب السيد المسيح هذه الروح المتكبرة التى تجعل الكنيسة مليئة بالنتوءات  تَِقُرونَ  أَب َرارٌ  أَنَُّهم   بِأَن فُِسِهم   َواثِِقينَ  ِلقَو  " ال َمثَلَ  َهذَا آلَخِرينَ ا َويَح 

 .(9118لو )

ُرونَ  الَِّذينَ  أَن تُمُ " امَ  أَن فَُسُكم   تُبَر ِ تَع لِ  إِنَّ . قُلُوبَكُم   يَع ِرفُ  للاَ  َولَِكنَّ ! النَّاِس  قُدَّ سٌ  هُوَ  النَّاِس  ِعن دَ  ىال ُمس  امَ  ِرج   15116لو ) "للاِ  قُدَّ

: خطأ القائد األوحد وإدعاء النبوة  -3  
 ..ولآلباء الكهنة، والوعاظ والخدامفيسمع للبابا ولألساقفة  لقد تعلمنا فى الكنيسة أن نستقى مياها بفرح من جميع اآلباء

ورابع  ..المنهج اإلجتماعى واإلنسانى فى الشرح، وثالث يتبنى المنهج النسكى وآخر له.. ، ال يتكلم إال فيهالطقس فى ًصاقد يكون أحد المتكلمين متخص

!!صرت نسخة منه أتبنى أفكاره وأدافع عنه كمن يدافع عن المسيح ..فإذا أغلقت على نفسى مع معلم أوحد. .لخإ..بكفاءة اإلنجيل يشرح  

وجهاً عتباره القائد الُملهم، والنبى الذى يسمع صوت هللا، ويتكلم مع الروح القدس إويقدسونه حتى درجة  ..ال تسمع إال لقائد واحدخطر هذه الجماعات، أنها 

ب   فَقَالَ : "وها هو أرميا النبى يقول. لوجه ُ  بِال َكِذبِ : ىلِ  الرَّ ِسل ُهم   لَم  . ىبِاس مِ  األَن بِيَاءُ  يَتَنَبَّأ تُُهم   َوالَ  أُر  تُُهم   َوالَ  أََمر  يَا. َكلَّم   قُلُوبِِهم   َوَمك رِ  َوبَاِطل   َوِعَرافَة   َكاِذبَة   بُِرؤ 

  .(14114 أر)" لَُكم   يَتَنَبَّأُونَ  ُهم  

فسيقودهم إلى  اوإن كان منحرفاً فى فكره، وليس أرثوذكسيً .. عبادة األشخاصفى فكره، فسيقود تابعيه إلى هوة  احتى إن كان هذا المعلم األوحد أرثوذكسيً 

 ..فالخطر قائم فى الحالتين.. الهالك أجمعين

 .. المنهج المريضلم يتبع هذا لكنه  ..السيد المسيح وهو المعلم الصالح األوحد

ولم يمسخ شخصيات تالميذه،  ..ثنين أمام وجهه، ليشاركوا فى خدمة التعليمإثنين إوقد أرسل تالميذه  ..فكان يحترم معلماً آخر فى جيله هو يوحنا المعمدان

 ..حتفاظ بالروح الواحد، والتعليم الواحد، واإليمان الواحدإلبل كان لكل منهم نكهته الخاصة، مع ا

 

: بث روح اإلحباط والفشل -4  
 !!ومجموعته فقط هى مجموعة المؤمنين الحقيقيين ..عليه أن ينشر فكرة أن الكنيسة كلها فاسدة..لكى يثّبت هذا القائد األوحد أقدامه فى قلوب تابعيه

فتصير الدنيا مظلمة فى  ..والقوة فى خدمات الكنيسة ياتويتجاهل اإليجاب.. هذا القائد، فى كشف سلبيات اآلباء والخدام، والتركيز على الضعفات الن يتعب كثيرً 

 ..بتعدت عن روح اآلباءإو ..وقد فارقها روح هللا ..وال أمل فى إصالحها ..أن كل شئ خراب، والكنيسة مخزية ومخجلة وخربة: إذ يقول لهم.. عيون سامعيه

 .لخإ

ال أن نفرح  ..أما الجانب الضعيف فعلينا أن نتكاتف ونسد الثغرة ..وأن ننظر إلى الجانب المضىء ..، وعدم إدانة الناساإليجابيةإن الخادم الروحى يعلّم أوالده 
 ..نتشار اإلحباط واليأسإفى  ابها ونضخمها، وتصير سببً 
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 :خطورة الروحانية اإلنفعالية -5

 وإذ. احرفيً  افريسيً  االتدين مريضً إذا كانت الروحانية مرتبطة بالجسد فقط، سيكون ..  اإلنسان مركب من جسد ونفس وروح
 ..اومؤقتً  امزيفً  اإنفعاليً  اعاطفيً  اكانت مرتبطة بالنفس فقط، سيكون التدين نفسانيً 

وحِ "، نتعامل مع هللا المنهج األرثوذكسىلذلك فى  ُ . لَهُ  السَّاِجِدينَ  َهُؤالَءِ  ِمث لَ  َطاِلبٌ  اآلبَ  ألَنَّ  َوال َحق ِ  بِالر  وحِ  لَهُ  يَس ُجُدونَ  والَِّذينَ . ُروحٌ  ّللَاَّ  ىيَن بَغِ  َوال َحق   فَبِالر 

 .(24-2314يو ) "يَس ُجُدوا أَن  

ولكنَّالَّتكونَّالعبادةَّعلىَّمستوىَّ، والنفسَّتتسامى. الجسدَّيتروحنَّولكنَّالَّتكونَّالعبادةَّحسبَّالجسد، فىَّالمنهجَّاألرثوذكسى
 ..لروحَّهللا خاضعةولكنهاَّتكونَّ، والروحَّتقودَّالكيانَّاإلنسانى.. العاطفة

أو .. العاطفية المتأججة بالمشاعرأو بالكلمات .. سواء بالترانيم الحماسية والموسيقى الصاخبة.. أما المناهج المنحرفة، فتعتمد على إثارة عاطفة السامعين
 .بالوعظ الحماسى، الملىء باإلنفعال واإليحاءات النفسية

 :المقدسعدم الخضوع للكنيسة والمجمع  -6
دَ  ألَنَّ " اا ومطيعً لروحانية، أن يكون اإلنسان خاضعً أبسط مبادئ اإن  كيف تمنع الكنيسة . (23115صم 1)" َوالتََّرافِيم َكال َوثَنِ  َوال ِعنَادُ , ال ِعَرافَةِ  َكَخِطيَّةِ  التََّمر 

 بهذا القرار؟وال يلتزم هذا اإلنسان (.. أعلى سلطة كنسية)بقرار من المجمع المقدس ا من التعليم إنسانً 

 اوإن نبهت الكنيسة، خادمً .. وكل خادم يجب أن تكون تعاليمه حسب ما تقول به الكنيسة.. إن الكنيسة ومجمعها المقدس، هى المسئولة عن سالمة التعليم

 .ألخطائه، عليه أن يخضع ويلتزم، وإن أصرَّ على أخطائه فهو جدير بالقطع

منهج إنه  ..واإلحساس بالتميز ،والغيبية ،والعناد، واإلنفعالية الكبرياء :ان صادق على كل ما ذكرناه سابق  برها ا، فهو أيضً عدم الخضوع للكنيسةأما 

عَدُ : "الذى قال الشيطان قَ  أَص  تَفَعَاتِ  فَو   (14114ش إ) "ى ِ ال عَلِ  ِمث لَ  أَِصيرُ . السََّحابِ  ُمر 

 عن  اوالكنيسة مسئولة ليس فقط عن حفظ التعليم السليم، ولكن أيضً  .التدمير الكامل، ألنفسهم وتابعيهمإن جميع الهراطقة بطول التاريخ بدأوا هكذا، وانتهوا إلى 

عُونَ "الذين  ..عن الذئاب الخاطفة احفظ شعبها، بعيدً   ويتسلطون (2134حز )" أَن فَُسُهم   يَر 
 ..إلى عبادة األشخاص، دون معرفة هللاوينحرفون بهم .. على مشاعر الناس وأفكارهم، ويستحوذون على أموالهم وأشخاصهم

تُهُ  ،ُجوع   ِرَجالَ  ُشَرفَاُؤهُ  َوتَِصيرُ  ،ال َمع ِرفَةِ  ِلعََدمِ  ىَشع بِ  ىُسبِ  ِلذَِلكَ : "قيل ايجب أن ينتبه شعبنا المحب للمسيح ألنه قديمً   شإ)" ال عََطِش  ِمنَ  يَابِِسينَ  َوَعامَّ

1315). 
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ياة الروحية ال ينفع فيها لذلك فالح .سعى متصل نحو الكمال، والكمال ال حدود له ىه .تقدم مستمر نحو الالنهائية ىه .هللا سير دائم نحو ىه :الحياة الروحية
 .شخص يسعى على الدوام، بكل قوته إنما تحتاج إلى .يجلس وينام ىيقف، وال الذ ىالذ

ال تسمحوا ألعدائكم وال ألحبائكم أن .. أن يوجد لنفسه إمكانيات جديدة يجاهد بكل إمكانياته، وال يكتفى بها بل يوسع دائًما دائرة إمكانياته، محاوالً  الشخص الروحى

نَا: "فال تنشغلوا بقريب وحبيب، بل رددوا قول بطرس الرسول للرب. يعطلوكم  .(28111 مر)" َوتَبِع نَاكَ  ء  ى  شَ  ُكلَّ  تََرك 

واحدة من فى حياتنا هى إهتماماتنا، فكلما تفرغ  ونحن لنا جرار كثيرة .لتبشر بالمسيح وأسرعت لم تشأ أن تعطلها الجرة، فتركتها عند البئر، المرأة السامرية
 ..السليمباإليمان  وال بشرنا الطريقى ف وال سرنا. الماء وال تركنا وال تركنا الجرار، ال تركنا البئر، .أخرى نملؤها مرة: الماء

 دعامات الحياة الروحية: أولً 

 :هناك ثالث دعامات أساسية للحياة الروحية وهى

  : األب الروحى -1
:فهو له وظيفة أساسية فى حياتى الروحية  

 

أجد فى صدره المحب، الراحة .. حينما تضطرب نفسى، أو ينزعج قلبى، لخطيئة، أو حيرة، أو قلق، أو خوف : ستريح بين يديهأالقلب الذى  -أ

وهكذا تهدأ نفسى، وال أكتم ما فيها من ألم أو ضيق.. والسكينة  

فالروح القدس هو العامل فى سر التوبة، :  العقل المستنير الذى يعطينى اإلرشاد -ب  

على إرشاد الروح القدس فى كل مشكلة أو سؤال أو  اليحصال معً  ..والكاهن يضع نفسه ونفس المعترف بين يدى روح هللا ..عترافإلوفى فرصة ا
.ظرف  

:والربط حين قال الِحلفلقد أعطى الرب لرسله سلطان  :الِحلالكاهن القانونى الذى يعطينى  -ج  
 

بُِطونَهُ  َما كُل  : لَُكم   أَقُولُ  اَل َحقَّ " ِض  َعلَى تَر  بُوط   يَُكونُ  األَر  ِض  َعلَى تَُحل ونَهُ  َما َوكُل   السََّماءِ  ىفِ  اَمر  لُوال   يَكُونُ  األَر   (18118مت )" السََّماءِ  ىفِ  َمح 
 

:القانون الروحى  -2  
والحرب الدائرة بين  وفى هذا التناقض.. تصال باهللإلميل إلى القداسة وايجسد يميل إلى الكسل، وربما إلى الخطأ، وروح  - فى تكوينه الطبيعى - اإلنسان

وحِ  ِضدَّ ى يَش تَهِ  ال َجَسدَ " الروح والجسد وحُ  الر  به، ، يحتاج اإلنسان الروحى إلى قانون ملزم، يلزم اإلنسان نفسه (1715غل )" ال َجَسدِ  ِضدَّ  َوالر   

 

إذا تركنا أنفسنا لها فسوف تنهار روحياتنا، وبسرعة كبيرة، لذلك أوصانا اآلباء أن يكون لكل منا قانونه الروحى، فى الصالة والصوم " المزاجية الروحية"

 والقراءات الكتابية والروحية، 

تَع بُِدهُ  ىَجَسدِ  أَق َمعُ  بَل  " تُ  َما بَع دَ  َحتَّى َوأَس  فُوض   ىنَف سِ  أَنَا أَِصيرُ  الَ  ِلآلَخِرينَ  َكَرز      .(27:9كو 1) "اَمر 
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: الوسط الروحى -3  
كالعواطف والعادات ) والمكتسبة، (حتياجات النفسيةإلكالغرائز وا: )الموروثةفالشخصية اإلنسانية هى نتاج التفاعل بين مكونات اإلنسان نفسه 

البيئة المحيطة به، وبين (تجاهاتإلوا  

جتماعية، مفرحة، إهنا تكون الكنيسة من أهم األوساط التى يجب أن تأخذ دورها فى تكوين شخصية الطفل والشاب، الكنيسة يجب أن تكون بيئة مقدسة،  من

.بناءة  

ليستطيع الرب أن , يجب أن تتوفر لدى اإلنسان ,نقاطأربع على  الجهاد اإلنسانىويعتمد  ..حتى يظل دائًما فى نمو الجهاد الروحى المستمريعتمد ذلك على 
:وهذه هى ..ويخلصه, يعمل فيه بروحه القدوس  

:صدق النية  -1  
فى طريق الخالص, ولديه نية صادقة للجهاد الروحى, ومقتنعًا بأهمية ذلك, مهتًما بخالص نفسه ئوالمقصود بها أن يكون اإلنسان الخاط  

َ هَ " تِ . اِب َوأَق َرعُ نَذَا َواقٌِف َعلَى ال بَ أ ُخُل إِلَي هِ ، َوفَتََح ال بَابَ  ،ىإِن  َسِمَع أََحٌد َصو  .(2113رؤ )" معىَوأَتَعَشَّى َمعَهُ َوهَُو  أَد   

:بذل الجهد  -2  

ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ ال َخِطيَّةِ لَم  تُقَاِوُموا بَع ُد : "عمالً بقول الرسول.. مقاوًما ضد الخطية, عليه أن يبذل الجهد, فمن يطلب الخالص بنية صادقة عب )" َحتَّى الدَّ

4112 

:ويظهر بذل الجهد فى صور عديدة مثل  
 

وبماذا أتكلم؟ ماذا أسمع؟ وماذا أشاهد؟:  ضبط الحواس -أ  

من هم أصدقائى؟ هل من بينهم من يشكلون خطورة على خالصى؟: العالقات المقدسة  -ب  

أمنعها , إن جاءت كفكرة. فال أترك نفسى إليحاءات الخطية:  المقاومة المستمرة -ج  

نََّها ان  إه ُرب  ِمَن ال َخِطي ئَِة َهَربََك ِمَن ال َحيَِّة فَ إ" :هو أهم وسيلة لذلك والهروب! نحرافإثم إلى , ثم إلى عادة, ثم إلى فعل, نفعالإمن أن تتحول إلى 

ُت ِمن َها " .(2:21 يراخس) "لََدَغت كَ  َدنَو   

:فوعد الرب صادق:  إن سقطت أقوم -د  

هُ َخاِرج   ىَّ َمن  يُق بِل  إِلَ " ِرج  .(3716يو )" االَ أُخ   

يقَ " د ِ قُطُ  الص ِ ات   َسب عَ  يَس  ا. َويَقُومُ  َمرَّ َرارُ  أَمَّ .(16124أم ) "بِالشَّر ِ  فَيَع ثُُرونَ  األَش   

:الشبع الروحى واألعمال الصالحة  -3  

 .(7127أم )" اَلنَّف ُس الشَّب عَانَةُ تَُدوُس ال عََسلَ "الكثيرة المتاحة لنا بوسائط النعمة 

 :ومن بين وسائط النعمة
 

عما يختلج فى قلبه من مشاعر نحو هللا اإلنسانالصلوات التلقائية، التى يعبر فيها  سواء صالة المزامير أو.. بإنتظام وحرارة وتنوع:  الصالة -1  

!!المعونة أو الرحمة االقصيرة التى تهز أعتاب السماء حينما تصدر من قلب يصرخ طالبً أو الصلوات السهمية   
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لِ  ِسَراجٌ "نور الحيث :  الكتاب المقدس -2 َدهُ  بِال ُخب زِ  لَي سَ " والخبز، (1151119مز )" ىِلَسبِيلِ  َونُورٌ  َكالَُمكَ  ىِلِرج  يَا َوح   َكِلَمة   بُِكل ِ  بَل   اإِلن َسانُ  يَح 

ُرجُ  ( 414 مت)" ّللاَِّ  فَمِ  ِمن   تَخ   

. التى فيها يلتقى بالرب، وبكلمته، وبإخوته السائرين معه فى الطريق الروحى:  اإلجتماعات الروحية -3  

التى من خاللها يقوم الشباب بجهد إيجابى:  القراءات الروحية -4  

عدم كتمان، ولدى أب روحى واحد، بإستمرار، وأمانة، :  اإلعتراف المنتظم -5  

 وفاعلية، وطاعة لإلرشادات، وتنفيذ لها

بطريقة منتظمة مستمرة:  التناول المشبع -6    

للروح  الجسد الواحد، وضبط الجسد إنطالقً بما تحمله إلينا من إحساس ا:  األصوام -7  

 

، َصالَحٌ ، لُط فٌ ، اة  نَ ُطوُل أَ ، َسالَمٌ ، فََرحٌ ، َمَحبَّةٌ : "فينا، ويثمر داخلناحينما يسكن روح هللا , ليها األعمال كثمرة لإليمانإيضاف , هذه الوسائط كلها أعمال صالحة

 2215غل )" تَعَف فٌ ، اَعةٌ َودَ ، إِيَمانٌ 

:السهر الروحى  -4  

َمكُم  َكأََسد  َزائِر  : "يعرف أن, فاإلنسان المسيحى  .(815بط 1)" ا َمن  يَب تَِلعُهُ هُوَ يَُجوُل ُمل تَِمس  ، إِب ِليَس َخص 

:ووصية الرب لنا  

ِليلَكَ  تََمسَّك  بَِما ِعن َدَك ِلئاَلَّ " .(1113رؤ )" يَأ ُخذَ أََحٌد إِك   

 ويتضح الجانب اإللهى !!نحن نرفع الحجر، ولكن هللا يقيم لعازر!! واآلن إلى الجانب اإللهى، وعمل هللا فينا، الذى بدونه يستحيل الخالص

 :فيما يلى

:التبـريـــــر  -1  
" بررنا"والمقصود به أن هللا بالفداء، بررنا بنعمته حين دفع الدين عنا بالفداء وموته نيابة عنا على الصليب، وهناك فرق شاسع بين 

 "..برأنا"و

ان ا بِنِع َمتِهِ "نحن خطاة ومدانون، والرب دفع الديون عنا فصرنا =  بررنا - ِريَن َمجَّ " قَدََّمهُ للاُ َكفَّاَرة  بِاإِليَماِن بَِدِمهِ  ىالَّذِ ، بِيَسُوَع ال َمِسيحِ  ىبِال ِفَداِء الَّذِ  ُمتَبَر ِ

  .(25-2413رو )

ا . َزاُغوا َوفََسُدوا َمع ا ال َجِميعُ "  فوهذا غير حقيقى، .. ا وال خطيةأى أننا أبرياء لم نفعل إثمً =  برأنا -  (1213رو )" لَي َس َوالَ َواِحدٌ لَي َس َمن  يَع َمُل َصالَح 
 .لب آدموحين أخطأ آدم ورثنا الخطية األصلية عنه إذ كنا جميعًا فى صُ 

:تنطلق فكرة التبرير من معطيات ثالثة قال عنها معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى رومية : فكرة التبرير  

: (1رو ) األمم أخطأوا -1  

.(1811رو)" السََّماِء َعلَى َجِميعِ فُُجوِر النَّاِس َوإِث ِمِهمِ  ألَنَّ َغَضَب للِا ُمع لٌَن ِمنَ "  

عُُموَن أَنَُّهم  ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهالَءَ " .(2211رو )" بَي نََما ُهم  يَز   

 

!؟ إذن.. ما الحل  
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إِِذ ال َجِميُع : "هللا بمحبته ونعمته، كما يقول الرسول لهذا تدخل.. نفسهما دام الجميع قد فسدوا، فالبد من حّل إلهى، ألن الفاسد يستحيل أن يصحح أو يطهر 
ُد للاِ  َوَزهُم  َمج  َطأُوا َوأَع  ان ا بِنِع َمتِِه بِال ِفَداِء الَّذِ ، أَخ  ِريَن َمجَّ هِ ، قَدََّمهُ للاُ َكفَّاَرة  بِاإِليَماِن بَِدِمهِ  ىالَّذِ ، بِيَسُوَع ال َمِسيحِ  ىُمتَبَر ِ َهاِر بِر ِ ف حِ َعِن مِ ، إِلظ  ِل الصَّ ن  أَج 

.(26-2313رو )" ال َخَطايَا السَّاِلفَةِ   

:ألن الخطية لها نتيجتان ،الحل هو أن يقوم آخر بدفع ديوننا  

 

َرةَ ال َخِطيَِّة هِ "ألن :  حكم الموت -1 تٌ  ىأُج  .(2316رو ) "َمو   

ا لَي َس َوالَ َواِحدٌ لَي َس َمن  . ال َجِميُع َزاغُوا َوفََسُدوا َمع ا" :الطبيعةفساد  -2 فكيف نرث نتائج  (1213رو )" يَع َمُل َصالَح 

 .لب آدمإذ كنا فى صُ ، الخطية دون أن نرث السبب وهى الخطية األصلية

 

:الذى يستطيع أن" الفادى" والحل  هو فى  

 

 .يطهرنا بدمه ونعمته وفعل روحه القدوس -2   .يموت نيابة عنا -1

 

:هى" مواصفات" من" للفادى" لهذا كان البد  

 

.ليمثل اإلنسان الذى أخطأ: اإنسان  أن يكون  -1  

.ألن أجرة الخطية موت: يموتأن  -2   

.ألن عقاب خطية آدم غير محدود، إذ أنها موجهة نحو هللا غير المحدود: غير محدودأن يكون  -3  

.ألن فاقد الشىء ال يعطيه: بال خطيةأن يكون  -4  

.أن يعيد خلقة اإلنسان مرة ثانية، ويرده إلى صورته األولىليستطيع : خالق اأن يكون  -5  

 

":اإلله المتجسد" ليس سوى المسيح  

 

 .يمكن أن يموت -2  .إنسان -1 :هو( المتحد بالهوته) ألنه بناسوته

 

 .خالق -5  .بال خطية -4 .غير محدود -3 :هو( المتحد بناسوته) وبالهوته

 2412بط 1)" َجَسِدِه َعلَى ال َخَشبَةِ  ىفِ  َحَمَل ُهَو نَف ُسهُ َخَطايَانَا"دمه نيابة عنا، إذ  وهكذا جاء الرب يسوع فادياً لنا، وسفك

: الخـــــالص  -2  
 :والسيد المسيح أنقذنا من.. ، أى ينقذ"save"من كلمة  Salvationالخالص 

.بالمعمودية والميرون:  الخطية الجدية التى ولدنا بها -1   

.بالتوبة المستنيرة واإلعتراف األمين : التى نرتكبهاالخطايا الفعلية  -2  

: كًما علينا هكذاالموت الرباعى الذى كان ح   -3  

 

.بالقيامة منهنخلص : الموت الجسدى -أ  

.بالشركة الروحية منه نخلص: الموت الروحى -ب  
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.بأن صرنا أوالد هللا: الموت األدبى -ج  

.والملكوت العتيدبالجسد النورانى الخالد : الموت األبدى -د  
 

: ا لنا، ومازال، لكنه فقد قوته حين قال الرب يسوعالذى كان عدوً :  الشيطان -4  

ِق ِمَن السََّماءِ "   .(18111لو )" َرأَي ُت الشَّي َطاَن َساقِط ا ِمث َل ال بَر 

:وكل عثراته وحروبه:  العالم -5  

ااإلنسان  ا من خالل المسيحى يشعر أن للا يجدده يوم  :فيوم   

.األسرار المقدسة - .الجهاد األمين -  .الشبع الروحى -  .السهر المقدس -   

:التقــــــديس  -3  
بالمعمودية،  االمقدس حينما نتجدد روحيً " بسر الميرون" اوالتقديس يتم فينا جوهريً  اإليجابيات"من السلبيات، لكنها تمنحنا " تخلصنا"فالمسيحية ال تكتفى بأن 

 :ثم يسكن فينا روح للا مقدس ا إيانا، وننال صبغة جديدة، اثانيً  اونولد ميالدً 

 .القلب -3 .الحواس -2 .الفكر -1

 .الخطوات -6 .األعمال -5 .اإلرادة -4

:التمجيــــد  -4  

َد الَّذِ  نَاَوأَ : "وهذه هى البركة األخيرة التى يعطيها لنا رب المجد، كما وعدنا بفمه الطاهر قائالً  َطي تُُهُم ال َمج  َطي تَنِ  ىقَد  أَع  َمن  يَغ ِلُب " .(22117يو ) "ىأَع 

ِلَس َمعِ  ِطيِه أَن  يَج  شِ  ىفِ  ىفََسأُع  ا َوَجلَس ُت َمَع أَبِ ، ىَعر  ِشهِ  ىفِ  ىَكَما َغلَب ُت أَنَا أَي ض  .(2113رؤ )" َعر   

؟اإللهى، والمجد المعطى لناوما الفرق بين مجد المسيح  ؟فما المقصود بالتمجيد  

؟ كيف يتمجد اإلنسان  

الََد للاِ ":هللا أن صرنا أولدً  -1 َعى أَو  الَُد للاِ " .(113يو 1)!" اُن ُظُروا أَيَّةَ َمَحبَّة  أَع َطانَا اآلُب َحتَّى نُد  ُن أَو   .(213يو 1)" اآلَن نَح 

َوة  َكثِيِرينَ ، اب نِهِ  ِليَكُونُوا ُمَشابِِهيَن ُصوَرةَ " : نشابه صورة ابنه - ا بَي َن إِخ  ر  .(2918رو )" ِليَُكوَن هَُو بِك   2 

: أن نصير شركاء الطبيعة اإللهية -3  

َوةِ  ىفِ  ىَهاِربِيَن ِمَن ال فََساِد الَّذِ ، تَِصيُروا بَِها ُشَرَكاَء الطَّبِيعَِة اإِللِهيَّةِ  ى  ِلكَ ، َوَهَب لَنَا ال َمَواِعيَد ال عُظ َمى َوالثَِّمينَةَ "  .(411بط 2)" ال عَالَِم بِالشَّه 

 .الطبيعة اإللهية فىوشركاء   -. شركاء الطبيعة اإللهية - :وفرق شاسع بين

ا"، (913كو 1)" َعاِمالَِن َمَع للاِ "أن نكون : األولى - .(28173مز )" ىلِ  َحَسنٌ  للاِ  إِلَى فَااِلق تَِرابُ  أَنَا أَمَّ  

فحتى ناسوت السيد المسيح، الذى كان بال خطية لم يختلط أو يمتزج بالالهوت، . إنسانيتنا وجوهر هللا، وحاشا هلل أن يكون األمر كذلك فخلط بين: الثانية أما -

 ، ولكن فى إتحاد كامل وخالد وأبدىتًاوالناسوت ناسو تًاظل الالهوت الهو.. ولم يتغير إليه

: أن نرث ملكوته -4  

ِغيرُ أَي َها ال قَطِ ، الَ تََخف  " .(32112لو )" ألَنَّ أَبَاكُم  قَد  ُسرَّ أَن  يُع ِطيَكُُم ال َملَُكوتَ ، يُع الصَّ  
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يِسينَ  كُونُوا" .(1611بط 1)" قُد وسٌ  أَنَا ىألَن ِ  قِد ِ  

:؟"خطية الال" أو "العصمة" معناها القداسة هل  

ألنه مكتوب! إن اإلنسان غير معصوم من الخطأ، مهما كان قديًسا  

تِ " - َمتِى بِى يَا َعُدوَّ ُت أَقُومُ  ،ىالَ تَش  .(817مى ) "إِذَا َسقَط   

ات  َويَقُومُ ا" - قُطُ َسب َع َمرَّ يَق يَس  د ِ .(16124أم ) "لص ِ  

.(811يو 1) "أَن فَُسنَا َولَي َس ال َحق  فِينَا نُِضل   إِنَّهُ لَي َس لَنَا َخِطيَّةٌ  :إِن  قُل نَا" -  

مفهوم القداسة -1  
عليها، ونزعها من القلب االنتصاربكل الطاقة، بغية  الجهاد ضد الخطيئةولكنها  .ليست القداسة هى العصمة من الخطيئة -  

الَدِ : "وفى هذا يقول معلمنا يوحنا - ِطئُوا ى  أَك تُُب إِلَي ُكم  َهذَا ِلكَ ، ىيَا أَو  َ . الَ تُخ  َطأ . َوُهَو َكفَّاَرةٌ ِلَخَطايَانَا. يَُسوُع ال َمِسيُح ال بَار   ،أََحٌد فَلَنَا َشِفيٌع ِعن َد اآلبِ  َوإِن  أَخ 

.(2-112يو 1)" ابَل  ِلَخَطايَا ُكل ِ ال عَالَِم أَي ض  ، فَقَط   لَي َس ِلَخَطايَانَا  

.عن خطايانا توبة أمينةإذن، فالمطلوب منا أن نجاهد حتى ال نخطئ، ولكن إحتمال وقوع الخطيئة وارد، والشفيع الكفارى موجود، طالما نقدم  -  

َمتِ : "ويوصينا الكتاب أن نصرخ نحو الخطيئة قائلين - تِ  ىبِ  ىالَ تَش  ب  نُوٌر لِ  ىإِذَا َجلَس ُت فِ  ،إِذَا َسقَط ُت أَقُومُ  ،ىيَا َعُدوَّ .(817مى )" ىالظ ل َمِة فَالرَّ  

: هدف حياة التقديس  
ِطنِ  ىيَا اب نِ " :رب، أى أن يكون كل الكيان اإلنسانى للرب، فهو الذى أوصاناالهدف النهائى من القداسة هو التخصيص والتكريس لل قَل بََك َول تاُلَِحظ  َعي نَاَك  ىأَع 

وبعد ذلك يكون الجهاد سهالً  أى أن نحب هللا من كل القلب، وال يبقى فى القلب سوى هللا.. القلب هلل، والمالحظة فى الطريق.. (12123أم )" ىُطُرق

قِيقِ لُ تَس  : "إذ تالحظ عيوننا الطريق، ويسلك اإلنسان بتدقيق.. بالنعمة الساكنة فينا اوميسورً  وحِ "وكذلك يسلك بالروح .. (1515أف )" ُكوَن بِالتَّد  لُكُوا بِالر  اس 

َوةَ ال َجَسدِ فَالَ تَُكم ِ   .(1615غل )" لُوا َشه 

ُموَن لَ َما تَع  أَ "الروح ا لسكنى فنحن فى الميرون نتقدس، ونتخصص، ونتكرس، ونتدشن هيكالً مقدسً  ،اا ثانيً وإن كنا فى المعمودية نتجدد بالروح، ونولد ميالدً 

.(1613كو 1) "؟فِيُكم   َوُروُح للِا يَس كُنُ  أَنَُّكم  َهي َكُل للاِ   

اهيتها من كل القلب حينما نعطى القلب كله للمسيح، ثم ثم رفضها وكر السمائية، هى الجهاد ضد الخطية بقوة الرب، واإلنتصار عليها بالمعونة -إذن  -القداسة 

.والمادة، والجهد ،والصحة، والوزنات، والعقل، والروح، والنفس، الجسد: اإلنسانى كله هلل تخصيص الكيان  

تحديات القداسة -2  
:فأمامه ،تحديات كبيرة تتاح أمامه مصادر إثارة غير مسبوقة تشكل له، واضح أن الجيل الرقمى المعاصر  

 السينما، أى : الشاشة الكبيرة -1

  التليفزيون، أى :الشاشة المتوسطة   -2

 :وخطرها ينبع مما يلى !أخطرها؟ وما ،(الكمبيوتر) توب الالب شاشة وهى :الشاشة الصغيرة   -3
 



[20] 
 

.الشباب من منحرفة مجموعة مع أو إنفراد على إما تشاهد أنها -أ  

الشخصى ختياراإل فرصة تتيح أنها -ب  

ختياراتواإل التنوع من محدودة غير فرصة تتيح أنها -ج  

 وأكثر سبق، ما كل وتخزين نقل -فى كل لحظة  - تتيح حيث ،ها جميعًاأخطر وهى :شاشة الموبايل  -4

:وهذا التحدى الذى يقود بعض أبناء الجيل الرقمى إلى نوعين من اإلدمان   
 

 .Computer Addiction الكمبيوتر إدمان -1

 .Sex Addiction الجنس إدمان -2

 

 أو الكمبيوتر، ستخدامإ من خارجية ةـجرع على يعتمد أنه بمعنى Dependence "عتماديةاإل" من وعـن به المصاب لدى يكون حيث خطير، مرض وكالهما

 !!.بالفعل وأحيانًا وبالسمع، باللفظ، الخطيئة ممارسة

مفهوم القداسة -3  
 اإلنسان مع تتناسب محدودة، نسبية قداسة إلى المدعو اإلنسان وبين ،"القداسة كل ى" أو "القدوس" ندعوه الذى هللا، لدى "القداسة" بين شاسع فرق هناك

 "قديس" المحدود

 عصمة) فهى بنفسها نفسها تشرح باإلنجليزية "عصمة" وكلمة ...محدودة وغير مطلقة، قداسة وهى الخطأ، إمكانية عدم أنها أى ،"عصمته" هى :قداسة للا

= (Infallability)  مقاطع 3وهى كلمة من: 

 

In = للنفى   fall = يسقط    ability = إمكانية 

الكاملة العصمة أى "..عدم إمكانية السقوط" أى  

يِسيَن فِى الن ورِ  َشِرَكةِ "و ملكوته لنوال هللا بنعمة ليتأهل هللا، صورة ليشابه طريقها فى يجاهد أنه أى ومحدودة، نسبية، فهى :أما قداسة اإلنسان  "ِميَراِث ال ِقد ِ

  .(1211كو )

.(4815مت ) "َكَما أَنَّ أَبَاكُُم الَِّذى فِى السََّماَواِت هَُو َكاِملٌ  َكاِمِلينَ  أَن تُم   ُكونُوا" :الجبل على العظة فى المسيح السيد قال لهذا -  

بَّ  لَن  يََرى أََحدٌ  ابُِدونِهَ  ..ال قََداَسةَ " :الرسول بولس معلمنا ويقول .(14112عب ) "الرَّ  

.(815مت ) "يُعَايِنُوَن للاَ  ألَنَُّهم   ،ال قَل بِ  ِلألَن ِقيَاءِ  طُوبَى" :المجد رب لنا أكده ما وهذا -  

معوقات القداسة -4  

:أهمها، هناك معوقات كثيرة لحياة القداسة  

:د ـــــــالجس -1  
ا منها ذا طبيعة فمعلمنا بولس يتحدث عن خطايا الجسد وأعماله، فيذكر بعضً . الجسم اإلنسانى، ولكننا نقصد به تيار اإلثم العامل فى الجسم -بالطبع  -وال نقصد به 

 ,َعَهاَرةٌ  ,الَّتِى ِهَى ِزنى   :ال َجَسِد َظاِهَرةٌ  ع َمالُ َوأَ : "وكمثال للمجموعة الحسية يقول ..ا فى الجسماآلخر له طبيعة معنوية غير محسوسة ماديً  حسية، والبعض

ثَانِ ألَ ا اَدةُ ِعبَ  ,ةٌ َدَعارَ  ,نََجاَسةٌ  رٌ  ,و  رٌ  ,لٌ قَت   ,ِسح   ,ِخَصامٌ  ,َعَداَوةٌ : "وفى نفس هذه اآليات، يذكر مجموعة أخرى ليست لها أبعاد حسية مثل.. (1915غل )" ُسك 

َعةٌ  ,ِشقَاقٌ  ,بٌ تََحز   ,َسَخطٌ  ,َغي َرةٌ  رٌ  ,لٌ قَت   ,دٌ َحسَ  ,بِد   (21-2115غل )" بََطرٌ , ُسك 
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  .فيه نعيش مازلنا الذى ،ىالتراب جسدنا فى العامل اإلثم تيار وطأة من يئن أنه إال القدس، للروح هيكالً  وأصبح ومعّمد، بالمسيح، مؤمن إنسان عن هنا والحديث

 النسك السليموهذا هو الفرق بين . دون إضعاف الجسم أو التأثير على الصحة.. هو ضبط الجسد باألمانة الروحية، واألصوام والنسكيات -إذن  -المطلوب 

 (.الغير على والتفوق بالبطولة اإحساسً  ويعطيه، اهدفً  صاحبه لدى يصير الذى) النسك المنحرف، وبين (الروحى والشبع ولإلعالء للضبط الوسيلة)

:م ــالعال -2  

ُ ال عَالَم" البشروال نقصد به  ِمُن بِهِ  ى  ِلكَ  ،َهَكذَا أََحبَّ ّللاَّ ِلَك كُل  َمن  يُؤ   ، (1613يو )" الَ يَه 

َوةَ ال َجَسدِ " :العثرات والشهوات به ونقصد َوةَ ال عُيُونِ  ،َشه   .(1612يو 1) "بَل  ِمَن ال عَالَماآلِب  لَي َس ِمنَ  ،َوتَعَظ َم ال َمِعيَشةِ  ،َوَشه 

 المسيح، فى هى الغلبة أن يعرف لكنه ..المؤمن اإلنسان لدى القداسة حياة على تأثيرها وتفاقم صورها، فى وتنوعت بكثرة، المحاربات هذه زدادتإ وقد

ِمُن أَنَّ  ،يَغ ِلُب ال عَالَمَ  َمن  هَُو الَِّذى" ..(33116يو ) "أَنَا قَد  َغلَب ُت ال عَالَمَ " .(415يو 1) "إِيَمانُنَا :ال غَلَبَةُ الَّتِى تَغ ِلُب ال عَالَمَ  ِهى هِذهِ " !!وبالمسيح إاِلَّ الَِّذى يُؤ 

 (515يو 1) "؟يَُسوَع هَُو اب ُن للاِ 

َوةُ تَب  "من هنا كان البد للمولود من هللا، أن يشبع بمحبة هللا، وأن يعرف أن العالم إلى زوال، وأن   (511جا )" ى ِ ألَنَّ اإِلن َساَن ذَاِهٌب إِلَى بَي تِِه األَبَدِ  .طُلُ الشَّه 

يو )" أَنَا قَد  َغلَب ُت ال عَالَمَ  :ال عَالَِم َسيَكُوُن لَُكم  ِضيٌق َولَِكن  ثِقُوا ىفِ : "وال يستطيع المؤمن أن يغلب العالم بقوته الشخصية، بل بقوة المسيح الذى قال لنا

33116) 

:يطان ــــــالش -3  

بُ " وهو  يجعل أن وأراد نفسه، فى تكبّر حينما مكان، أعلى من سقط الذى ..(114مت )" إِب ِليسَ "و ،(412تس 1)" ال ُمقَاِومُ "و ،(314مت )" ال ُمَجر ِ

هللا كرسى فوق كرسيه  

 بسحقه وعد الرب لكن الحية، فىمتكلًما  إليه استمع حينما البداية، فى اإلنسان أطاعه وقد ..أيًضا هو يسقط لكى اإلنسان يغوى وأخذ األرض، إلى فسقط

أَةِ " :للحية قال حينما بالصليب، ِلَها ،أََضُع َعَداَوة  بَي نَِك َوبَي َن ال َمر  ِلِك َونَس  َحُق َرأ َسكِ  .َوبَي َن نَس  َحِقيَن َعِقبَهُ  َوأَن تِ  ،ُهَو يَس  .(1513تك )" تَس   

ُجِلُكم  َسِريع ا" :قائالً  الرسول بولس وعدنا وقد َت أَر  َحُق الشَّي َطاَن تَح  َت "وبسكنى الرب فى قلوبنا  .(21116رو ) "إِلهُ السَّالَِم َسيَس  َحُق الشَّي َطاَن تَح  َسيَس 

ُجِلُكم  َسِريع ا  (51:12رو)" أَر 

مقومات القداسة -5  

كاإلعتراف، والتناول، والصلوات المتنوعة، وقراءة الكلمة، والكتب  :اسابقً ا منها بوسائط النعمة المختلفة، التى ذكرنا بعضً :  الشبع الروحى -1

.الروحية، واإلجتماعات الكنسية، واألصوام، والخدمة  

فمن غير المعقول أن يطلق اإلنسان لحواسه العنان، فتتدنس النظرة، ويتنجس اللسان، وتفسد األذنان، وهذه :  التدقيق فى الحواس والعالقات -2

ِطئُ : "افذ للخطيئة، كما قال الحكيمكلها من عَُل َجَسَدَك يُخ  .(615جا )" الَ تََدع  فََمَك يَج   

.. (17119تك )" اه ُرب  ِلَحيَاتِكَ "أحد أساليب المقاومة، وربما أهمها، هو الهروب من وجه الشر وعثرات العالم : الخطية بكل قوتنا  ةقاومم -1

ا" ُرب  ِمن َها الشََّهَواُت الشَّبَابِيَّةُ  أَمَّ .، فمساومة الشيطان هى أقصر طريق للسقوط، ولنتذكر سقطة آدم وداود وامرأة لوط(2212تى 2)" فَاه   

بل بالحرى نثق فى .. هنا يجب أن ال نيأس أو نفقد رجاءنا.. فمهما كان شبعنا وجهادنا ومقاومتنا، فالبد من أن تحدث سقطات:  الرجاء فى المسيح -4

قينا من عثرتنا، ونعود إليه فى روح التوبة والجهاد واإلعتراف األمينإلهنا القادر أن ي  

 أنظروا إلى نهاية سيرتهم: ختاًما
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د وردئ ولكننا كسفراء ـن جيـإلعالم وخالفه، بكل ما فيه مت وانحيا جميعنا فى عالم، تمأله الضوضاء والعثرات، وتشغله شبكات التواصل اإلجتماعى واإلنترن

 .على األرض ننادى برسالة السماءعن المسيح، 

:وضع لنا السيد المسيح خمس مبادئ فى عالقتنا بالعالم لقد  

  .(16117يو )" ال عَالَمِ  ِمنَ  لَس تُ  أَنَا ىأَن ِ  َكَما ال عَالَمِ  ِمنَ  لَي سُوا: " لسنا من العالم -1

تعنى أننا أبناء المسيح، أننا مختلفين عن باقى الناس ألننا نتطلع إلى الملكوت السماوى  ؟فماذا تعنى عبارة ليسوا من العالم  

أَلُ  لَس تُ : " سنبقى فى العالم -2 فََظُهم   أَن   بَل   ال عَالَمِ  ِمنَ  تَأ ُخذَهُم   أَن   أَس  ير ِمنَ  تَح  ر ِ فى العالم وإال فأنا لست من العالم لكنى سأبقى  .(15117يو )" الش ِ

تركوا العالم وترهبوا، لكن أغلب الناس مدعوه للزواج واإلنجاب والحياة العادية فى العالم كل المسيحيين كان  

َسلَنِ  َكَما: " رسالتنا نحو العالم -3 ِسلُُكم   اآلبُ  ىأَر  أى أنك موجود . (21121يو )" أَنَا أُر   

ة، أى أن هنا ليس لكى تحيا حياه مثل باقى الناس، لكنك ستحيا حياة ذات رسال  

 لكل فرد فينا رسالة فى هذا العالم

" ال عَالَمِ  ىفِ  ىالَّتِ  األَش يَاءَ  َوالَ  ال عَالَمَ  تُِحب وا الَ : " نحب األشياء التى فى العالم ال-4  

فال يقصد هنا بالعالم  العالموهذه اآلية نسمعها فى القداس عندما يقرأ الشماس الكاثوليكون، ومعناها أن ال نحب األشياء التى فى . (1512يو 1)

.البشر  

ُ  أََحبَّ  َهَكذَا ألَنَّهُ : " سنحب كل البشر الذين فى العالم -5 ِلكَ  الَ  ى  ِلكَ  ال َوِحيدَ  اب نَهُ  بَذَلَ  َحتَّى ال عَالَمَ  ّللاَّ ِمنُ  َمن   كُل   يَه  فنحن  .(1613يو )" بِهِ  يُؤ   

الذين فى العالمم لكن نحب البشر ال نحب األشياء التى فى العال  

.الوطنى - الثقافى - الكنسى - الوعى المسيحى: حيا أربعة أنواع من الوعىيوعندما نتحدث عن الشباب والوعى، نجد أن الشباب فى حاجة إلى أن   

أنا مسـيحى :أولً   
وهو أهم شىء ألن ليس لى حياة إال بالمسيح، وليس لى أبدية إال بالمسيح  

باب ـا كشـولذلك أول وعى يجب أن يكون لدين. لكن ال تأخذ منى المسيح ألنى لو فقدت المسيح فقدت خالصى وأبديتىلذلك يمكن أن تأخذ حياتى   

:ويشمل هو الوعى المسيحىمسيحى، قبطى أرثوذكسى،   

لذلك فاإلنسان المسيحى . ال تساوى شىء، فحياتى بدون المسيح (2111فى )" ال َمِسيحُ  ىهِ  ال َحيَاةَ  ىلِ "المسيح بالنسبة لى هو حياتى  : أعرف المسيح -أ

 مستعد أن يسلم نفسه للموت من أجل المسيح

ِرفَهُ " هذا هو السؤال األول، يجب أن أدرس ألعرف اإلجابة ؟من هو المسيح - ،ألَع   

ةَ  تِهِ  اُمتََشب ِه   ،آالَِمهِ  َوَشِرَكةَ  قِيَاَمتِِه، َوقُوَّ .(1113فى )" بَِمو   

.، فاخناتون كان يؤمن بإله واحداواحد، لكن هذا ليس كافيً أعرف أننا نؤمن بإله  -  

َوات  أ ُكن تُم   َوإِذ  "وعنى  واالبن تجسد ألجلى، ومات على الصليب ألجلى. بن والروح القدسال، اآلب واإلهنا مثلث األقانيم -  ،َجَسِدُكم   َوَغلَفِ  ال َخَطايَا ىفِ  ام 

يَاُكم  أ   َكانَ  ىالَّذِ  ،ال فََرائِِض  ىفِ  َعلَي نَا ىالَّذِ  الصَّكَّ  َمَحا إِذ   ،ال َخَطايَا بَِجِميعِ  لَُكم   اُمَساِمح   ،َمعَهُ  ح 

مريم العذراء تأنس  القدس ومن أنه نزل من السماوات وتجسد من الروح: "وفى قانون اإليمان( 14-1312كو )" ال َوَسطِ  ِمنَ  َرفَعَهُ  َوقَد   لَنَا، اِضد  

، وصعد إلى السموات من أجلى، وأسس الكنيسة من وعنى ، وقام من بين األموات من أجلى(28121مت )" بالطس البنطىوصليب عنا على عهد 
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 أجلى، ووضع فيها األسرار المقدسة 

ئط الروحية، ن جاهدت جهاد النعمة ومارست الوسا، إمن أجلى، وعندما يخلصنى ويقدسنى يمكن أن يأخذنى، ويحملنى إلى الملكوت ألحيا معه إلى األبد

.هذا هو المسيح، يجب أن أدرس وأعرف. وعشت الحياة التى بلغنى بها  

يمكن ألى شخص أن يدرس ويعرف من هو المسيح، ولكن  : أشبع بالمسيح -ب  

.أن أشبع به أى أن أعاشره، أتصل به، أتفاعل معه، أختبره فى حياتى .ختبارإلهذا ال يكفى فنحن نريد الشبع وا  

.التناولمن خالل تحد به أوو ليس ذلك فقط ولكنى سآكله . اإلنجيلوأسمعه من خالل  الصالةكلمه من خالل أ: أكلمه وأسمعه  

والصالة السرية التى يصليها  .(5616يو )" فِيهِ  َوأَنَا ى ِ فِ  يَث بُت   ىَدمِ  َويَش َرب   ىَجَسدِ  يَأ ُكل   َمن  "فخارستيا وهذه هى القمة والتى تتم فى اإل : أتحد به -ج

".لكى إذ طهرتنا توحدنا بك من جهة تناولنا من جسدك ودمك: "األب الكاهن فى القداس يقول فيها  

. عترافإلطهرتنا بالتوبة وا - .وطهرتنا بدمك المقدس -    

.وطهرتنا بسماع اإلنجيل المقدس فى القداس -   

أنا قبطى أرثوذكسى: ثانيًا  

أننا نعتقد فى األسرار السبعة، ونعتقد فى شفاعة القديسين، ونعتقد  :ا يسألنى أحد ما هى عقائدنا أقولأنا أعرف عقيدتى وعندى وعى بها، بمعنى أنه عندم
الخاطئة، لكن  فى الصالة على الراقدين، ونعتقد فى أهمية التقليد الكنسى الرسولى، الذى سلم لنا الكتاب المقدس، ولواله كان يمكن أن تدخل بعض الكتب

اب المقدسالكنيسة سلمت لنا الكت  

قد يقلل شخص من ِشأن المعمودية ويقول أنها شكلية، فأرد بأنها هامة جًدا للخالص فالكتاب  فمثالً فعندما يشكك أحد فى هذه العقائد أستطيع أن أجاوبه، 

نُ  يَُخل ُِصنَا ِمثَالُهُ  ىالَّذِ : "يقول .(2113بط 1)" ال َمع ُموِديَّةُ  ىأَ  ،اآلنَ  نَح   

ليس بالماء بل بالروح، فنحن نعتمد بالماء والروح، والمعمودية يجب أن تكون بالتغطيس، ألنها موت مع المسيح وقيامة مع  ،الخطية لغسَ وعندما نعتمد تُ 
.المسيح  

رسالة معلمنا بولس الرسول  ىالكهنوت نرد عليه بأنه ف ىوعندما يشكك أحد ف  

فالبد أن يكون هناك  ،(1414، 1712عب )إلى العبرانيين يسمى السيد المسيح رئيس كهنة   

 كهنة تخدم فى كرمه، وإال على من يكون المسيح رئيس؟

  .(614هو )" ال َمع ِرفَةِ  َعَدمِ  ِمن   َشع بِي َهلَكَ  قَد  : "يجب أن أعرف عقائدى وطقوسى، فالكتاب يقول

: عدة عقائد منهافصالة بشفاعات والدة اإلله رغم قصرها، فيها  .الطقوس هى الوعاء الذى يحمل العقيدة، ويعلم العقيدة، ويعبر عن العقيدة  

.عقيدة الشفاعة:  بشفاعات -1  

لكنها أم هللا، فالمسيح الهوته متحد بناسوته على الدوام، ( الناسوت فقط)عقيدة الثيؤطوكوس، أى أن السيدة العذراء ليست أم المسيح :  والدة اإلله -2

.لذلك سميت أم هللا  

.عقيدة أن الغفران نعمة من هللا:  ا بمغفرة خطاياناأنعم لن -3  

. عقيدة الثالوث:  نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس -4  
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أنا مثقف :ثالثًا  
  .الوعى الثقافى بمعنى أن لدينا عقل وهذا العقل يجب أن ينير، يعمل، يميز، يدرك، يستنتج ويتخذ قرارات

ا"أنه عندما تحدث مع الشاب  المسيحويقول عن السيد   . (34112مر )" ّللاَِّ  َملَكُوتِ  َعن   ابَِعيد   لَس تَ : لَهُ  قَالَ  بِعَق ل   أََجابَ  أَنَّهُ  يَسُوعُ  َرآهُ  فَلَمَّ

:أنواع من الثقافةوهناك ثالث   

 يُعَق ِلُ  يُنِيرُ  َكالَِمكَ  فَت حُ : "الذى ينير لى ذهنى، كما قال الكتاب يجب أن أدرس كتابى المقدس فهو دستور حياتى، دستور سلوكياتى وهو:  الثقافة الكتابية -أ

الَ   . (1311119مز )" ال ُجهَّ

. كما تحدثنا من قبل، يجب أن أعرف العقيدة، والطقس والتاريخ من الكتب:  الثقافة الكنسية -ب  

. و دراية كيف يسير العالم من حولك ىأن تكون على وع: الثقافة العامة -ج  

سفير وملح ونور: رابعا  
ِض  ِمل حُ  أَن تُم  " : ملح - .والذى يحفظ من الفساد (1315مت )" األَر   

.ينير للسالكين فى ظلمة الخطية (1415مت )" ال عَالَمِ  نُورُ  أَن تُم  " : نور -  

 .(2115كو 2)" بِنَا يَِعظُ  للاَ  َكأَنَّ  ،ال َمِسيحِ  َعنِ  َكُسفََراءَ  نَس عَى اإِذ  " : سفير -

أنا حر اإلرادة: خامسا  
أهم شعار ينبغى أن يرفعه الشباب فى مواجهة  نوالشر، القداسة والخطية، لذلك فإ هللا خلقنا أحراًرا ولكن الحرية مسئولية، أختار بين الجيد والردئ، الخير

وهذا يحتاج منا إلى أن نقتنى  .."امرفض الهدَّ إو، اءالبنَّ ختر الشئ إ"و شعار أ".. امتحنوا كل شئ، تمسكوا بالحسن: "هو شعارالمستجدات فى العالم، 

. امةة ونرفض األخرى الهدَّ ختياراتنا البناءَّ إاإلستنارة التى تساعدنا فى أن نفرز الغث من السمين، ثم نأخذ القوة الروحية التى ننفذ بها   
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بدأ ، حيث أيام قيادة نحميا للعودةشليم فى إحتفال مبهج رجماعية لشعب هللا إلى أحضانه بأوة بالبهجة بعودة وءيصحبنا هذا اإلصحاح فى رحلة ممتعة ممل

..المدينة لحمايةعداد لترميم األسوار عقب العودة من السبى إلا  

 إهتم نحميا بجمع كل الالويين من كل مكان ليشتركوا فى تدشين السور واألبواب

 األبــواب
ل ـى مداخـى هـالت تم ترميم األبوابوخالل الترميم وبناء األسوار   

:تىآلالمدينة وهى كا  
 

 لمدينة أورشليم التى ذُكرت من أول األبواب وه، وتُقَدم ذبائح فى الهيكلـى سـسم ألن منها يدخل الغنم التالبهذا ا ىوُسم : باب الضأن -1

 الذبيح ال يمكن أن تبدأ حياتنا من باب آخر إال بدخول السيد المسيح الذبيحة الحقيقيةا المسيح ـفإذا كان باب الضأن هو األول لمدينة أورشليم، فحياتنا بدايته -
 

 .إشارة للصليبو    حةذبي ه نفسهوتقديم ا،المسيح األول فاديً  ئإشارة لمج وهو -

 .حاملين السمك ليبيعوه ةصيادى الجليل إلى المدين يدخل سم ألن منهالبهذا ا ىُسم : باب السمك -2

 

 داخل المدينة المقدسة إلى ونأتى بهم الخطوة الثانية حيث ُدعينا كلنا لنكون صيادين للناسنأتى إلى  -  

 ..إلى أن نكمل إلى قامة ملء المسيح ويدخل إلى المدينة المقدسة ،السمك الحى ويزيد ،حيث تنتشر الكرازة ،تُمثل الكنيسة فى عصر الرسلو -

 

 من  قىاألصلية فى المدينة الذى تبَ  القديمة أو األبوابوقد يكون أحد  : الباب العتيق -3

 .لم يُذكر إال هنا فى نحميا وهذا الباب السبى،بعد 
 

 .لكن أصالة الطريق وحكمة السائرين فيه.. وليس مقصود قدم األيام فقط.. أمامنا اآلن الباب العتيق لندخل فيه
 

المقدس وتعاليم  الكتاب تشبع قلوبهم، ولكن ظانين أنهاكثيرون يبحثون عن تعاليم جديدة  ,طريق اآلباء وحكمتهم وجهادهم فى تاريخ الكنيسة خبرة وهف -

 .بالحقيقة شبع النفست تىال ىهاآلباء 
 

 .مسافة طويلة" الدمنباب "، يفصل بينه وبين الباب التالى له  ُسمى هكذا ألنه يطل على عدة وديان : باب الوادى -4

 

حيث ال يسمح المسيح لمؤمن  ،طويلة ةمساف على بعد الباب التالى لهو ،ندخل فيها إلى أعماق أكبر ة،جديد ةحياثل هذا الباب فى حياتنا الروحية بداية يُم
بُونَ  يََدعُكُم   الَ "، فاهلل فى أبوته الحانية علينا فى أول األمر حتى ال يهاب الطريقبضيقات كبيرة  ئمبتد قَ  تَُجرَّ عَلُ  بَل   تَس تَِطيعُونَ  َما فَو  ِربَةِ  َمعَ  َسيَج   اأَي ض   التَّج 

تَِملُوا أَن   ِلتَس تَِطيعُوا ال َمن فَذَ   .(13:11كو 1)" تَح 
 

من -5  .هنّوم حيث تُحرقهو الباب الذى تخرج منه كل قذارة وزبالة أورشليم إلى أسفل وادى " الِزبل -الروث"باب  : باب الد ِّ
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ومحاسبة أنفسنا على ما أصاب حياتنا، من توانى وفتور وإنحراف عن  نا من خالل التوبة واإلعترافوضعفات ناج خطايارِ خ  نُ فَحين  فى حياتنا هو خطايانا منباب الدِّ  -
  .أحضان هللا المحب

 

 ةالمدين بجانب عين سلوام، وكانت تُستخدم للتطهير قبل دخولوهو  : باب العين -6

 .والتقدم للهيكل
 

 من، ندخل باب العين  لتسترد نفوسنا جمالها الحقيقى، الذى هو على صورة هللافبعد أن أخرجنا كل الخطايا والضعفات خارًجا عند باب الدِّ 
 

 .وهو نبع مائى عند جبعون بجانب قدرون:  باب الماء -7

 

 كالماء نانفسأر هِ تُطَ  ةفالكلمة، بسبب حضور هللا فيها وألنها تتقوى بالكلم ةحي هبمياحياتنا  شبعقى فتونتن هللا التى نأتى لنرتوى منها، ويمثل هذا الباب كلمة -

تُكُم   ىالَّذِ  ال كالَمِ  ِلَسبَبِ  أَن ِقيَاءُ  اآلنَ  أَن تُمُ " الذى يطهر األشياء   .(3:15يو) "بِهِ  َكلَّم 

 .امتالزمان دائمً وهى بجانب نبع العين حيث الماء والروح فى الكتاب  -
 

 .جيوش الحرب إليها ومنها تخرج وتعود :باب الخيل -8

 

مِ  َعلَى بِاّللَِّ  قَاِدَرةٌ  بَل   ،َجَسِديَّة   لَي َست   ُمَحاَربَتِنَا"ألن  ة،طيلة حياته حروب روحياإلنسان جهاد ويشير إلى "  4:11كو2) "ُحُصون   َهد 

.. المسيح الثانى السيد التى تُشير إلى مجىء ةوهى البواب. .شمسالمقابل الشرق حيث تُشرق  وهو مقابل جبل الزيتون ةالشرقي ةفى الجه : باب الشرق -9

 ننتظر مجىء الحبيب المخلص ربنا يسوع .. ، ففى حياتنا ونحن نجاهدة زكرياوءألنه سيأتى من جبل الزيتون بحسب نب

 ،إلى هللا فاحص القلوب والُكلى فى حياتنا شيرهذا الباب ي ..على قواته وحروبهم ودخولهم وخروجهمأو باب الفحص، حيث يطلع الملك  : باب السجن -11

 هعن وكالت احين يقف الجميع أمام كرسى هللا ليعطى حسابً  ة،شير إلى الدينونيُ و،  اهو ديان األرض كله.. ومعطى الجميع حياتهم

لى كمال الرحلة مع إويقع شمال المدينة ناحية الشرق وهو يشير  ،من األبراج العالية وهو قدم 111حوالىرتفاعه إن ألسم إلسمى بهذا ا : برج المائة -11

 1111كو 1)" َكاِمِلينَ  كُونُوا"المدعو لها الكل المسيح ودعوة الكمال 

 هفى رحلت المسيحىلى تحنن هللا ونعمته التى تالزم إوهو يشير  ،البرج الثانى فى الشمال ناحية الغرب : برج حننئيل -12

تشتم  كلها كانت المدينة صباح باكر  كل فىو ،بفرن كبير للخبز ايضً أويتميز  ، يقع فى جانب المدينة الغربى حيث يعمل كموقد للمدينة : برج التنانير -13

 .لى المسيح خبز الحياة وشبعهاإرائحة الخبز التى تشير 
 

يَا فَُهوَ  ىيَأ كُل نِ  فََمن  "إنتهت بباب التنانير الذى هو المسيح خبز الحياة الذى يعطيه لنا لنحيا ونتحد به  "المسيح الذبيح"فكما بدأت األبواب بباب الضأن   يَح 

يَا بِهِ  ألَنَّنَا"، (57:6يو ) "ىبِ  كُ  نَح   .(28:27أع ) " َونُوَجدُ  َونَتََحرَّ
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 الليل نصف صالة

 األولى الخدمة

( 13-1: 25 متى إنجيل ) 

 وخمس جاهالت كن منهن خمس. العريس ستقبالإل وخرجن مصابيحهن أخذن عذارى عشر السموات ملكوت يشبه حينئٍذ،

ً  معهن يأخذن ولم مصابيَحهن الجاهالت فأخذت. حكيمات ً  فأخذن الحكيمات وأما. زيتا  ولما. مصابيحهن مع آنيتهن في زيتا

 قامت حينئذ. للقائه وأخرجن فقمن أقبل قد العريس هوذا: صراخ صار الليل نتصفإ ولما. ونمن كلهن نعسن العريس أبطأ

 فأجابت. تنطفئ مصابيحنا فإن زيتكن من أعطيننا للحكيمات الجاهالت فقالت. مصابيحهن وزينَّ  جميعا العذارى أولئك

 والمستعدات العريس جاء ليبتعن ذهبن فلما. لكن وابتعن الباعة إلى بالحرىِّ  فاذهبن وإياكن، يكفينا ال لعله: قائالت الحكيمات

 الحق: وقال فأجاب هو أما. لنا فتحإ ربنا ربنا: قائالت أيضا العذارى بقية جاءت وأخيرا. الباب وأغِلق العرس إلى معه دخلن

 (.دائًما هلل والمجد) اإلنسان بنإ فيها يأتى التى الساعة وال اليوم تعرفون ال ألنكم إذن فاسهروا. أعرفكن ال إنى لكن أقول

 القطع

 يجده الذى للعبد طوبى الليل، نصف فى يأتى العريس ذا هو ها  ً  مستحق غير فإنه ،متغافالً  يجده الذى أما. مستيقظا

ً  تثقلى لئال نفسى يا فانظرى. معه المضى  قدوس قدوس: قائلة ىصرخوأ إسهرى بل. الملكوت خارج فتلقى ،نوما

 رحمناإ اإلله والدة أجل من هللا، يا أنت قدوس

 نحوك يأتى متى تعلمين ال ألنك. البهجة بزيت مصباحك وأضيئى ،وإستيقظى الرهيب اليومَ  ذلك ىنفس يا تفهمى 

ً  تقفى لئال ،تنعسى ال نفسى يا فأنظرى. أقبل قد العريس ذا هو ها: القائل الصوت  العذارى الخمس مثل قارعة خارجا

 ىالحقيق اإللهى مجده بعرس عليك وينعم دسم، بدهن الرب المسيح تلتقى لكى متضرعة إسهرى بل الجاهالت،

 رديه عبيدك وحزن المعاندين، مشورة أبطلى المنثلم غير المنيع الحصن العذراء اإلله والدة يا خالصنا سور هى أنت 

 اإلله والدة يا رجاؤنا هى أنت ألنك العالم، سالم عن وتشفعى ،حاربى رؤسائنا وعن مدينتنا نىوحّصِ  فرح إلى

 هلم الحياة، ومعطى الصالحات، كنز الكل، والمالئ مكان كل فى الحاضر الحق، روح المعزى، السمائى الملك أيها 

 نفوسنا وخلص الصالح، أيها دنس كل من وطهرنا فينا، وحل تفضل

 نفوسنا ونج وخلصنا سالمك منحناوإ معنا كن أيضا هلم السالم، وأعطيتهم  المخلص أيها تالميذك مع كنت كما 

 الرحمة باب لنا إفتحى السماء، باب هى أنت اإلله، والدة يا. السماء فى كالقيام نحسب المقدس هيكلك فى وقفنا ما إذا. 
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