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ص نَف َسكَ والَّ ِذينَ يَس َمعُونَكَ أَيضا" (1تى
سكَ َوالتَّع ِلي َم َودَا ِوم َ
علَى َذ ِلكَ  ،ألَنَّكَ إ َذا فَعَلتَ َه َذا ت ُ َخ ِل ُ
"الَ ِحظ نَف َ

)1:61

أوالا :الحظ نفسك
هذه اآلية هى الوصية التى أوصى بها معلمنا بولس الرسول تلميذه تيموثاوس ،وهى تصلح منه ًجا كامالً للحياة ..وكلمة "الحظ" تعنى "اإلنتباه المستمر
والمتعمق" ،الفحص والتركيز وعدم أخذ األمور بسطحية..
وكلمة "نفسك" ..ال تعنى "النفس اإلنسانية  "Psycheفقط ،والتى تشمل:

واإلنسان الحكيم هو الذى ال يسير بدون دراية أو فحص لما يكمن داخله أو يحيط خارجه..

ففى الداخل

 :يفحص ما يدور فى ذهنه ،ومشاعره ،وتوجهات قلبه ،هل يهتم "بالسماويات" ليصل إلى الملكوت األبدى ،ويحيا فى شركة مع هللا،
ومالئكته ،وقديسيه ..أم أنه يهتم "باألرضيات" ..فال يفكر إال فى المادة والماديات..

وماذا يشتهى من أمور هذه األرض؟ وظيفة ،
إمتالك سيارة فارهة ،يبحث عن الجسد والجسديات؟ ،يهتم بتكوين صداقات كثيرة تأكل وقته وإهتماماته ،وال يدقق فى نوعية أصدقائه:
 -فهذا يقوده إلى التدخين ،أو ما هو أخطر! -

وذلك يقوده إلى حياة النجاسة والدنس!

 -وثالث يقوده إلى ملذات أرضية - ..ورابع يقوده إلى اشتهاء إمتالك مقتنيات مادية!
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أين الخطأ ؟
ليس الخطأ فى أنهم "يَستَعمِ لُونَ َهذَا العَالَ َم" (1كو

 ،)3117بل فى أن يستخدمنا العالم وينحرف معنا وبنا! بمعنى أن هذه األمور

كلها ،يحتاج اإلنسان الطبيعى إليها،
 فالجسد :يبنيه الغذاء والرياضة والكشافة والرحالت ..الخ. والنفس :تبنيها عالقات المحبة المقدسة مع أصدقائه فى األسرة والكنيسة والمجتمع. والعالقات :يكونها مع أقاربه وأصدقائه ..ثم بالزيجة المقدسة أو البتولية الطاهرةّللاُ العَالَ َم َحت َّى بَذَ َل ابنَهُ ال َوحِ ي َد
لهذا قال الرب بفمه الطاهرَ " :ه َكذَا أَح َّ
َب َّ

ِل َكى الَ يَه ِلكَ كُل َمن يُؤمِ نُ بِ ِه بَل تَكُونُ لَهُ ال َحيَاةُ األَبَ ِديَّةُ" (يو

 .)1613وهذه اآلية تحدثنا أن:

 -1هللا أحبنا..

 -2ثم فدانا حينما تجسد ،وعلمنا طريق الخالص ،وإرتفع على الصليب "الَّ ِذى َح َم َل ه َُو نَف ُسهُ َخ َطايَانَا فِى َج َس ِد ِه َعلَى ال َخ َشبَ ِة" (1بط )2412
 -3ثم أعطانا الخالص من خالل األسرار المقدسة ،والعضوية الكنسية:

ما أجمل الحياة الكنسية
التى فيها:

إنها منظومة متكاملة ،تأخذ قوتها من رب المجد يسوع ..عريسها السماوى..

ونحن نتحد برب المجد يسوع
 -1بالتناول

 :من جسده ودمه األقدسين.

 -2والصلوات

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

واألجبية = صالة السواعى التى تجعلنا نعيش مع الرب من لحظة اإلستيقاظ وحتى النوم ..وتعطينا أن نتذكر كل ما أعطانا
ويعطينا الرب طول اليوم ،وكل يوم ،وتجهزنا للحياة األبدية.

ثانياا :والتعليـــــم
ال يكتفى الرب لنا بالسهر الروحى ،ولكنه يطلب منا السهر على التعليم ،حتى نطمئن أنه التعليم السليم ،الذى سلمه لنا آباؤنا
القديسون ..واإلهتمام يشمل:
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 -1أن نعرف التعليم السليم
 " َولَ ِكنَّكُم أ َ َُورةَ التَّعل ِِيم الَّتِى ت َ َسلَّمت ُ ُمو َها" (رو
بص َ
طعت ُم مِ نَ القَل ِ

.)1716

 " َو َما سَمِ عتَهُ مِ نِى ِبشُهُود َكث ِِيرينَ  ،أودِعهُ أنَاسا أ َمنَا َء ،يَكُونُونَ أكفَاء أن يُعَ ِل ُموا آ َخ ِرينَ أيضا" (2تى .)262إنه التعليم األرثوذكسى اآلبائى النقى ،والروحانى ،التطبيقى ،السرائرى..

"فَابنُوا أَنفُ َسكُم َعلَى إِي َمانِ ُك ُم األَقد َِس" (يه

 ..)2111لهذا قيل عن آبائنـا

صلَ َوا ِت" (أع
فى كنيسة العصر الرسولى واآلباء الرسولين ،أنهم "كَانُوا يُواظِ بُونَ َ
ِيم الرسُ ِل َوالش َِّر َك ِة َوكَس ِر ال ُخب ِز َوال َّ
علَى تَعل ِ

 -2أن نسلك بحسب هذا التعليم
 "اس َمعُوا التَّعلِي َم َوكُونُوا ُح َك َما َء َوالَ تَرفُضُوهُ" (أمِيم ه َُو فِى َ
يق ال َحيَا ِةَ ،و َرافِضُ
 "حَافِظُ الت َّعل ِط ِر ِ

.)3318

التَّأدِي ِب ضَال" (أم

ِ " -إلَى أَن أَ ِجى َء أ ُعكُف َعلَى الق َِرا َء ِة َوال َوعظِ َوالتَّعل ِِيم" (1تى

.)17111

.)1314

سكَ
سكَ َوالت َّعلِي َم َودَا ِوم َ
علَى ذ ِلكَ  ،ألَنَّكَ إِذَا فَعَلتَ هذَا ،ت ُ َخلِصُ نَف َ
 "الَحِ ظ نَف َ"وأ َ َّما أَنتَ
َ -

فَتَ َكلَّم بِ َما يَلِي ُق بِالتَّعل ِِيم الصَّحِ يحِ" (تى

َوالَّ ِذينَ يَس َمعُونَكَ أَيضا" (1تى

.)1614

.)112

ِ " -إن كَانَ أَ َح ٌد يَأتِيكُمَ ،والَ ي َِجى ُء بِهذَا التَّعل ِِيم ،فَالَ تَقبَلُوهُ فِى البَي ِتَ ،والَ تَقُولُوا لَهُ َسالَ ٌم" (2يو

.)1111

 -3وأن نالحظ سالمة التعليم
ليكون وفق الكتاب المقدس ،والتسليم الرسولى ،وتراث آبائنا األطهار ..فى عقائد أرثوذكسية مستقيمة ،وتاريخ الكنيسة نقتدى
به ..وطقوس نستلمها ونسلمها ألجيالنا القادمة..

مرجعية التعليم القبطى األرثوذكسى

:

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

 -1جذورها فى الكتاب المقدس

 :ال توجد عقيدة واحدة ليست لها أصول فى العهدين ،وكمثال "المعمودية":

سحَابَ ِة َوفِى البَح ِر" (1كو  ،)2111عبور الشعب فى البحر األحمر بعد إنشقاقه،
 " َوجَمِ يعَ ُه ُم اعت َ َمدُوا ِل ُمو َسى فِى ال َّ
فالماء تحتهم يبلل األرض ،وعن يمينهم ويسارهم كسور حصين ،ومن فوقهم السحابة التى كانت تظللهم..
 -وفـى العهـد الجديـد "اذ َهبُـوا َوتَلمِ ــذُوا جَمِ يــ َع

األ ُ َم ِم َوع َِمدُو ُهم بِاس ِم اآل ِب َوا ِالب ِن َوالروحِ القُد ُِس" (مت

.)19128

ضا فى التقليد الكنسى الذى تسلمناه من اآلباء
 -2وأي ً

:

 عقيدة "والدة اإلله" ،جاءت فى مواجهة نسطور الذى نادى بفصل الهوت السيد المسيح عن ناسوته وكذلك فى إعتقادنا بأننا أبناء هللا "بالتبنى" ،بينما السيد المسيح هو ابن هللا"بالحقيقة وبالطبيعة".
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 -3وفى شروحات وأقوال

اآلباء :قال القديس أغسطينوس" :أنا أقبل الكتاب المقدس ،تسلمه لى الكنيسة ،ويشرحه اآلباء ،ونراه معاشا فى

القديسين".
 -4وفى قانون اإليمان :
 وثالثة أقانيم فى الجوهر اإللهى الواحد. -وننتظر قيامة األموات.

 نؤمن بإله واحد. -وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

 وحياة الدهر اآلتى.إن عقيدتنا القبطية األرثوذكسية غاية فى الدقة الكتابية واآلبائية ..وال تخضع ألهواء الزمان وال المكان وال اإلنسان! ..ويشتمل التعليم على:
أ -مبادئ اإليمان المسيحى السليم ..اإلله الواحد  -الثالوث القدوس  -الكنيسة المقدسة  -القيامة  -حياة الدهر اآلتى..
ب -والعقيدة األرثوذكسية المستقيمة :كما سلمها لنا آباؤنا ،والدراسة المستمرة لسيرهم.
ج -والسلوك اليومى الذى يشهد للمسيح ،ويقتدى بالقديسين.

ختا ًما :
مهم  -إذن  -أن يالحظ اإلنسان نفسه ،من خالل:
أ -الفحص اليومى للنفس" ..الحظ نفسك"..
ب -الفحص المنتظم باإلعتراف ..ليأخذ من األب الكاهن "حِ ال وحَال" ..الحِ ل عن الخطايا ،وال َحل للمشكالت الحياتية
عضوا حيًا  -فاعالً..
ج -اإلنتماء الكنسى ..لجماعة كنسية منتظمة (مجموعة أصدقاء) ،يساعدونه على اإلنتظام فى شركة الكنيسة المقدسة ،ليصير
ً
د -يدرس كنيسته جيدا:

الرب يعطينا هذه الحياة المقدسة ،لنصل بنعمته إليه ،ونحيا معه فى ملكوته.
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س ُدكُم َكامِ لَة بِالَ لَوم عِن َد َم ِجىءِ
سكُم َو َج َ
 -مما يتكون اإلنسان؟ " َولت ُحفَظ ُرو ُحكُم َونَف ُ

َر ِبنَا َي ُسو َع ال َمسِيحِ" (1تس

 )2315طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا (القداس اإللهى).

ما هى المناطق التى تحتاج لفحص وإرادة فى اإلنسان
 -المشاعر.

 -الجسد.

 -األفكار.

؟

 -القلب (اإلرادة).

أوالا :قلبك وإرادتك
قادرا على السيطرة على كل أجزاء كيانه فهو الرئيس التنفيذى لحياتنا
يزداد اإلنسان نض ًجا واكتماالً كلما كان قلبه "إرادته" ً
ويحاول القلب (اإلرادة) السيطرة على السلوك (األفعال) من خالل قيادة األفكار التى
تقود المشاعر الذى بدوره يقود ويحرك .خلق هللا القلب برغبة فطرية نحو
الخير ونحو هللا ولكن بالوقت صار متمردًا بعيدًا عن هللا ومشـيئته

صفات القلب الروحية

:

 -القلب الطاهر.

 -القلب الصادق.

 -بساطة القلب

 -القلب الثابت المتكل على هللا.

 -القلب النقى.

 -القلب المنكسر المتواضع.

عندما تضبط قلبك فأنت تضبط لسانك "فَ ِإنَّهُ مِ ن فَضلَ ِة القَلب َيتَ َكلَّ ُم الفَ ُم" (مت
ُمختَبِـ ُر ال ُكلَـى" (إر " .)11117يَا ابنى أَعطِ نِى قَلبَكَ " (أم )26123
خطوات مالحظة القلب

ب
الرب فَاحِ صُ القَل ِ
 ،)34112فاهلل ينظر إلى القلب ويهمه القلب "أَنَا َّ

(اإلرادة) :

 -طول المدة فى الخطية تضعف اإلرادة.

 -تسليم اإلرادة هلل.

 -الشهوة تضعف اإلرادة.

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

 -الفكر يرتبط بالحواس

 :حيث أن الحواس هى أبواب الفكر يدخل منها إلى العقل

 -الفكر يرتبط بالعقل الباطن

 :قد يتكون لدينا بعض األفكار الهدامة والمعتقدات القديمة والصور الذهنية التى توجه تفكيرنا ،وبالتالى توجه مشاعرنا

وسلوكنا
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 -خطوات مالحظة الفكر

:

إحترس من خالل حواسك + .إفحص أفكارك القديمة والرواسب فى العقل الباطن.
إمأل أفكارك بحفظ اآليات والموضوعات الكتابية واأللحان الكنسية والصور النقية.

ثالثاا :الحــظ مشاعـرك
المشاعر تنتج من األفكار ،لذلك مالحظة مشاعرنا البد أن تتم عن طريق مالحظة أفكارنا
 ال يجب كبتها لكن يجب التعامل مع األفكار التى أدت إلى هذه المشاعر ال يجب إنكار هذه المشاعر وإسقاطها على اآلخرين ،لذلك يجب علينا تنمية المشاعر اإليجابية فى إتجاه المحبة والعطاء ،وإحتمال اآلخر وكما قال الكتابالرجَا ُء" (1كو .)13113
المقدس عن ثمار الروح القدسَ " :م َح َّبةٌَ ،ف َر ٌ
حَ ،
اإلي َما ُن َو َّ
سالَ ٌم" (غل ِ " ،)2215

رابعاا :الحظ جسدك
الجسد ليس مجرد اليدين والرجلين فقط ،ولكنه القوة التى نتحرك بها نحو هللا
َ
َ
َ
َ
ت إِثم لِلخطِ يَّ ِة ،بَل ق ِد ُموا ,واآلخرين
أجسادنا بطبيعتها صالحة كما خلقها هللا ،لكنها أكثر عرضة للخطية بسبب عالقتها الوثيقة بالعالم " َوالَ تُق ِد ُموا أعضَا َءكُم آالَ ِ
هلل" (رو .)1316
ت ِبر ِ
ت َوأَعضَا َءكُم آالَ ِ
هلل كَأَحيَاء مِ نَ األَم َوا ِ
َذ َواتِكُم ِ
عندما تصير أجسادنا خادمة للسيد المسيح فإننا نتبع مشيئة هللا فى حياتنا  ،أما إذا جعلنا أجسادنا هى مركز حياتنا ،فإننا نعرض حياتنا للدمار الشامل

خطوات مالحظة الجسد

:

 -ال تسئ إستخدام جسدك.

 -ال تهتم بجسدك إلى حد العبادة.

 أكرم جسدك وارعه بشكل سليم. -إستخدم جسدك ليكون أداة لتحقيق مشيئة المسيح.
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يبرز للكنيسة من آن آلخر تيار غريب يهدد سالمة التعليم القبطى األرثوذكسى ..وتضطر الكنيسة إلى أن تحارب هذا التيار،
وقد تلجأ إلى سالح القطع والحرمان ،من أجل حفظ سالم الكنيسة وسالمة التعليم..
وقد يتساءل البعض ..أال يتعارض هذا مع تعليم المسيح الخاص بالمحبة،
ضا هل يجوز للكنيسة أن تترك كل إنسان يفكر كما يشاء ،وينشر فكره مهما كان؟ تحت إدعاء طيبة القلب والتساهل،
ولكن أي ً
وخالص نفس اآلخر بقبوله؟ إذن البد أن تواجه الكنيسة الهرطقات.

دعنا نناقش األمر كتابيا ،لنرى رأى الكتاب المقدس ،وفكر المسيح من جهة هذا األمر.
هل علينا اآلن فى عصر الحرية ،والفكر المنفتح ،والديمقراطية  -أن نغيّر منهج اآلباء القدامى ،ونسلك مع الهراطقة بروح جديدة ،حف ً
ظا لتواجدهم معنا فى
الكنيسة!! ومنعًا إلستخدام سالح الطرد والتشهير والحرمان كما يقولون..؟!

 -1الهرطقات تعليم شيطانى :
ير ِة يَرتَد قَو ٌم
أول حقيقة تقابلنا عند دراسة هذا الموضوع أن الشيطان هو المحرك لكل هرطقة فى الكنيسة ولكن الروح يقول صري ًحا" :انَّهُ فِى األَزمِ نَ ِة األَخِ َ
سو َمة َ
ض َمائ ُِرهُم" (1تى .)2-114فهل مطلوب من الكنيسة أن تحمى تعليم
ان ،تَابِ ِعينَ أر َواحا ُم ِضلَّة َوتَعَالِي َم َ
شيَاطِ ينَ  ،فِى ِريَاءِ أق َوال كَا ِذبَةَ ،مو ُ
ع َِن ِ
اإلي َم ِ
الشيطان وتقبله؟!
سانِيَّةٌ شَي َ
طانِيَّةٌ" (يع )1513
ست َه ِذ ِه الحِ ك َمةُ نَ ِازلَة مِ ن فَو ُ
ق ،بَل ِهى أَر ِضيَّةٌ نَف َ
"لَي َ
فهل الكنيسة مسئولة عن حماية اإلنحرافات والخرافات والشهوات الخاصة فى التعليم ؟
إن مثل هؤالء الكذبة يحكم عليهم الكتاب المقدس بالهالك.
ب الَّ ِذى اشت َ َراهُم ،يَج ِلبُونَ
سيَكُونُ فِيكُم أَيضا ُمعَ ِل ُمونَ َكذَبَةٌ ،الَّ ِذينَ يَدُسونَ بِ َد َ
ب أَنبِيَا ُء َكذَبَةٌَ ،ك َما َ
الر َّ
" َولَكِن ،كَانَ أَيضا فِى الشَّع ِ
ع َهالَكَ .وإِذ هُم يُن ِك ُرونَ َّ
علَى َ
َقَ .وهُم فِى ال َّ
صنَّعَة ،الَّ ِذينَ
َّف َ
َ
ط َم ِع يَت َِّج ُرونَ ِبكُم بِأَق َوال ُم َ
ِيرونَ تَهلُكَات ِِهم .الَّ ِذينَ ِب َ
س ِريعاَ .و َ
علَى أَنفُس ِِهم َهالَكا َ
سبَبِ ِهم يُ َجد ُ
سيَتبَ ُع َكث ُ
يق الح ِ
ط ِر ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
س" (2بط .)3-112
دَينونتُهُم ُمنذ القد ِ
ِيم ال تَت َ َوانىَ ،و َهال ُكهُم ال يَنعَ ُ
نَّ َوالتَر ِافيمَِّ" (1صم .)51:12
والتمرد محسوب فى فكر اإلنجيل إنه مثل عبادة األوثان" :ألَنََّّالت َمُّرََّدَّ َك َخ ِطي َِّةَّاْل ِعَار َف َِّةَ ,واْل ِعَنادََّّ َكاْل َوَث َِّ
فهل مطلوب من الكنيسة أن تتغاضى عن عبادة األوثان ؟

 -2الهراطقة يحكمون على أنفسهم :
"مِ نَّا َخ َرجُوا ،لَ ِكنَّهُم لَم يَكُونُوا مِ نَّا ،ألَنَّهُم لَو كَانُوا مِ نَّا لَبَقُوا َمعَنَا .لَكِن ِليُظ َه ُروا
أ َ َّنهُم َليسُوا جَمِ يعُهُم مِ َّنا" (1يو .)1912
إن اإلنسان المسيحى الحقيقى يشعر أنه عضو فى الجسد ..يسلك كباقى الجسد
صا
ويفكر كرأس الجسد"َأ َ َّما َنحنُ فَ َلنَا فِك ُر ال َمسِيحِ" (1كو  )1612ويكون حري ً
أال يخرج عن إجماع الفكر الكنسى والتقليد الرسولى ..يبرهن على صدق عضويته
بطاعته ،وتوافق فكره الخاص مع فكر المسيح.
إن الكنيسة فى حكمها على الهراطقة ،إنما تقرر حك ًما سبق أن حكموا به هم على أنفسهم بسبب عدم طاعتهم للحق.
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 -3الهرطقات خطر نبهنا له الكتاب المقدس منذ البداية
َاب َخاطِ فَةٌ
"أل َ ِنى أَعلَ ُم َهذَا :أَنَّهُ بَع َد ِذ َها ِبى َ
سيَد ُخ ُل بَينَكُم ِذئ ٌ

الر ِعيَّ ِةَ .ومِ نكُم أَنت ُم َسيَقُو ُم ِرجَا ٌل يَتَ َكلَّ ُمونَ بِأ ُ ُمور ُملتَ ِويَة ِليَجت َ ِذبُوا التَّالَمِيذَ َو َرا َءهُم" (أع
ق َ
الَ ت ُش ِف ُ
علَى َّ
إذن إنه خطر محدق بالكنيسة منذ

.)31-29121

البداية..

"ألَنَّهُ الَ بُ َّد أَن يَكُونَ بَينَكُم بِ َدعٌ أَيضا ِليَكُونَ ال ُم َزكَّونَ َظاه ِِرينَ بَينَكُم " (1كو

.)19111

ي العَث َ َراتُ َولَكِن َوي ٌل
حقا ً قال السيد المسيحَ " :وي ٌل لِلعَالَ ِم مِ نَ العَث َ َرا ِ
ت .فَالَ بُ َّد أَن تَأتِ َ
ِيرينَ "
اإلن َ
ان ا َّل ِذى ِب ِه تَأتِى العَث َرةُ" (مت  .)7118لقد نبهنا السيد المسيح بنفسه أال نتبع األنبياء الكذبة " َويَقُو ُم أَن ِبيَا ُء َكذَبَةٌ َكثِي ُرونَ َويُ ِضلونَ َكث ِ
ِلذَ ِلكَ ِ
س ِ

(مت )11124

 -1إمتحنوا األرواح :
أول كل شئ أن يكون لنا روح التمييز واإلفراز "أَيهَا األَحِ َّبا ُء ،ال َ تُص َِدقُوا كُ َّل ُروح،
للا؟ ألَنَّ أَنبِيَا َء َكذَبَة َكث ِِيرينَ قَد َخ َرجُوا إِلَى العَالَ ِم"
بَ ِل امتَحِ نُوا األَر َوا َحَ :هل ِهى مِ نَ ِ

(1يو  )114ليست البساطة هى السذاجة وقبول أى فكر ..بل مع البساطة البد من وجود الحكمة واإلفراز "فَكُونُوا ُح َك َما َء كَال َحيَّا ِت َوبُ َس َطا َء كَال َح َم ِام" (مت
َاب َخاطِ فَةٌ!" (مت
ب الحُمالَ ِنَ ،ولَ ِكنَّهُم ِمن َداخِ ل ِذئ ٌ
 .)16111لكى تنفذ الكنيسة وصية المسيح القائلة" :احت َ ِر ُزوا ِمنَ األَنبِيَاءِ ال َكذَبَ ِة الَّ ِذينَ يَأت ُونَكُم بِثِيَا ِ
" .)1517إمتَحِ نُوا كُ َّل َشىء ..بِال َح َس ِن" (1تس )2115
ما هى ثمارهم؟ الحسد والخصام واإلنقسام والعناد والتحزب فأول عالمة للفكر المنحرف هى التحزب وإفتعال الخصومات " َولَكِن ِإن كَانَ لَكُم
سانِيَّةٌ شَي َ
َ
ث الغَي َرةُ
طانِيَّةٌ .ألَنَّهُ حَي ُ
ب فِى قُلُوبِكُم ،فَالَ تَفتَخِ ُروا َوتَك ِذبُوا َ
ست َه ِذ ِه الحِ ك َمةُ نَ ِازلَة مِ ن فَو ُ
ق ،بَل ِهى أَر ِضيَّةٌ نَف َ
َق .لَي َ
غي َرةٌ ُم َّرةٌ َوت َ َّح ُز ٌ
علَى الح ِ
يش َوكُل أَمر َر ِدىء" (يع .)16-1413
َوالتَّح َُّز ُ
ب ُهنَاكَ الت َّش ِو ُ
إذًا م طلوب منا أن نميز الخادم الذى يخدم بروح هللا ،والمزيف الذى يخدم بروح مضلة ونكتشف هل هذا التعليم من هللا أم ال؟

 -2مواجهة الهراطقة أمر كتابى :
ِيم (التقليد)
اإلخ َوةُ ،بِاس ِم َربِنَا يَسُو َ
س َح َ
س َ
ب الت َّعل ِ
ع ال َمسِيحِ ،أَن تَت َ َجنَّبُوا كُ َّل أَخ يَسلُكُ بِالَ تَرتِيبَ ،ولَي َ
* تجنب" :ث ُ َّم نُ ِ
وصيكُم أَيهَا ِ

ضا اإلنذار" :ونطلب إليكم أيها األخوة أنذروا الذين بال ترتيب" (1تس
* إنذار :وليس األمر فقط التجنب بل هناك أي ً

.)1415

الر َسالَ ِة ،فَ ِس ُموا َهذَا َوالَ ت ُ َخا ِلطُوهُ ِل َكى يَخ َج َلَ ،ولَكِن الَ تَح ِسبُوهُ َكعَدُو ،بَل أَن ِذ ُروهُ كَأَخ" (2تس
َ " -وإِن كَانَ أ َ َح ٌد ال َ يُطِ ي ُع َكالَ َمنَا بِ ِ

.)15-1413

ان ،الَ
ضا التوبيخَ " .ه ِذ ِه ال َّ
* توبيخ :وليست العقوبة هى فقط التجاهل ،بل أي ً
شهَا َدةُ صَا ِدقَةٌ .فَ ِل َهذَا ال َّ
س َب ِ
ب َو ِبخهُم بِص ََرا َمة ِلكَي َيكُونُوا أ َ ِصحَّا َء ِفى ِ
اإلي َم ِ
َق" (تى .)14-1311
يُصغُونَ إِلَى ُخ َرافَات يَهُو ِديَّةَ ،و َوصَايَا أُنَاس ُمرت َ ِدينَ ع َِن الح ِ

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

:

س ه َُو آ َخ َرَ ،
غي َر أَنَّهُ يُو َج ُد قَو ٌم يُز ِعجُونَكُم َويُ ِريدُونَ أَن يُح َِولُوا
َّب أَنَّكُم تَنت َ ِقلُونَ َه َكذَا َ
* "إِنِى أَتَعَج ُ
س ِريعا ع َِن الَّ ِذى َدعَاكُم ِبنِع َم ِة ال َمسِيحِ ِإلَى ِإن ِجيل آ َخ َر .لَي َ
س َماءِ بِغَي ِر َما بَشَّرنَاكُم ،فَليَكُن أَنَاثِي َما (محروما)" (غل .)9-611
إِن ِجي َل ال َمسِيحَِ .ولَكِن إِن بَشَّرنَاكُم نَحنُ أَو َمالَكٌ مِ نَ ال َّ
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 -3اآلباء الرسل فى مواجهة الهراطقة :
لقد كان جهاد اآلباء الرسل ينصب فى إتجاهين متكاملين :نشر الكرازة باإلنجيل وحفظ اإليمان سليما بال عيب ..لئال يتغير إنجيل المسيح .لذلك وقفوا
بالمرصاد لكل من يخرج عن اإليمان األرثوذكسى
* وكانت سيامة األسقف هدفها األساسى هو حفظ اإليمان ،كما أوصى معلمنا بولس تلميذيه تيموثاوس وتيطسَ " :ك َما َ
طلَبتُ إلَيكَ ان تَمك َ
س ،إذ
ُث فِى أفَ ُ
س َ
ُوصى قَوما أَن ال َ يُعَ ِل ُموا تَعلِيما آ َخ َر" (1تى .)311
كُنتُ أنَا ذَاهِبا إلَى َم ِكدُونِيَّ َةِ ،ل َكى ت ِ
* "إِن فَكَّرتَ

ِاإلخ َوةَ بِ َهذَا تَكُو ُن َخادِما صَالِحا ِليَسُو َع ال َمسِيحُِ ،متَ َربِيا بِ َكالَ ِم ِاإلي َم ِان َوالتَّعل ِِيم ال َح َس ِن الَّ ِذى تَتَبَّعتَهُ" (1تى

.)614

أيضا مسئوالً عن إختيار الخدام األكفاء الذين ينقلون التعليم السليم..
ليس هذا فقط بل كان ً

* " َو َما سَمِ عتَهُ مِ نِى بِ ُشهُود َكث ِِيرينَ  ،أودِعهُ أنَاسا أ َمنَا َء ،يَكُونُونَ أكفَاء أن يُعَ ِل ُموا آ َخ ِرينَ أيضا" (2تى

.)212

فُ ،مختَطِ ِفينَ ِمنَ ال َّن ِار" (يه  )2311وكان التخوف الوحيد هو إنتشار الفكر
وكان دائ ًما هدف التوبيخ والعقوبة هو الخالص " َو َخ ِلصُوا البَع َ
ض بِال َخو ِ
َ
َ
ب أنَّكُم الَ تَفت َ ِك ُرونَ شَيئا
ِيرةٌ ت ُ َخ ِم ُر العَ ِجينَ كُلَّهَُ .ولَ ِكنَّنِى أثِ ُ
مِيرةٌ َ
الر ِ
صغ َ
الهرطوقى فيهلك كثيرون " َخ َ
ق بِكُم فِى َّ
ى َمن كَانَ " (غل .)11-915
آ َخ َرَ .و َل ِكنَّ الَّ ِذى يُز ِع ُجكُم َ
سيَح ِم ُل الدَّينُو َن َة أ َ َّ
إن وحدة جسد المسيح ال تحتمل وجود الهراطقة ..بل قطع الهراطقة هو ضمان
لحفظ وحدانية الجسد والروح والفكر .ووجود الهراطقة داخل الكنيسة يهدد وحدتها ،وسالمتها وسالمة إيمانها.
اإلخ َوةُ أَن تُالَحِ ُ
ِيم الَّ ِذى تَعَلَّمت ُ ُمو ُه َوأَع ِرضُوا عَنهُم .ألَنَّ مِ ث َل َه ُؤالَءِ ال َ يَخ ِد ُمونَ َر َّبنَا
ت َوال َعث َ َرا ِ
الشقَاقَا ِ
ظوا الَّ ِذينَ يَصنَعُونَ ِ
* " َوأَطلُ ُ
ت خِ الَفا لِلت َّعل ِ
ب ِإلَيكُم أَيهَا ِ
ع ال َمسِي َح بَل بُ ُ
طونَهُم" (رو .)18-17116
سو َ
يَ ُ

فكرا منحرفًا ،ومنه ًجا معيبًا فى الخدمة ..فليست القضية هى فالن من الناس ..ولكن هى إنحراف فكرى ظهر
أن الكنيسة ال تحارب أشخا ً
صا ،ولكنها تقاوم ً
سابقًا فى أشخاص آخرين

وسرا) :
 -1خطأ وجود منهجين (علنًا
ً
الخادم الصادق يكون صري ًحا فى اإليمان ويجاهر بهذا اإليمان دون كذب أو مراوغة ،بل ويفتخر بإيمانه وبالدفاع عنه ،كمثل الرسل وكل اآلباء "ألَنَّنَا نَح ُن
الَ يُم ِكنُنَا أَن الَ نَتَ َكلَّ َم بِ َما َرأَينَا َو َسمِعنَا" (أع )2114
أما إن لجأ الخادم إلى تغيير تعليمه ،فيتكلم علنًا كال ًما طيبًا وشر ًحا جميالً ..وفى السر يتكلم بأمور ملتوية ..فهذا دليل على عدم صدقه وعدم أمانته " َر ُج ٌل ذُو
َرأيَي ِن ه َُو ُمتَقَل ِق ٌل فِى جَمِ يعِ ُ
ط ُرقِ ِه" (يع .)811
إن وجود منهجين للتعليم فى خدمة الخادم ،دليل قاطع على كذبه ،وعدم أمانته ،وهو غير جدير أن يتبعه الناس ،ألنه غير صادق مع نفسه.
ب يَت َ َكلَّ ُم الفَ ُم"
ف تَق ِد ُرونَ أَن تَت َ َكلَّ ُموا بِالصَّا ِلحَا ِ
أن هؤالء الكاذبين ينطبق عليهم قول السيد المسيح" :يَا أَوالَ َد األَفَا ِعى! كَي َ
ار؟ فَ ِإنَّهُ مِ ن فَضلَ ِة القَل ِ
ت َوأَنت ُم أَش َر ٌ
(مت .)34112
اب َوأَبُو ال َكذَّا ِب" (يو )4418
ب فَ ِإنَّ َما يَت َ َكلَّ ُم مِ َّما لَهُ ألَنَّهُ َكذَّ ٌ
لقد قيل عن الشيطان أنه " َمتَى ت َ َكلَّ َم بِال َك ِذ ِ
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 -2خطأ المنهج اإلنعزالى :
إن الكنيسة المقدسة هى جسد المسيح ..وكلنا أعضاء فى هذا الجسد ،بدون تحزب أو تقوقع ..هذه الكائنة من أقاصى المسكونة إلى أقاصيها" بل والممتدة من
األرض إلى السماء ،تجمع فى داخلها كل المؤمنين فى السماء وعلى األرض بدون تمييز.
أما هذه الجماعات ،فهى تنظر إلى نفسها على أنها كيان خاص متميز( ..تالميذ فالن) ..ويعطون ألنفسهم إسما ً يميزهم عن باقى المؤمنين (المريمات ..كنيسة
العهد الجديد ..وينظرون إلى باقى المسيحيين ،على أنهم مزيفون ..ولن يخلص إال من يدخل هذه الجماعة المتقوقعة والمعزولة (التى عزلت نفسها فكريا عن
باقى نسيج الكنيسة.
ار َويَحت َ ِق ُرونَ اآل َخ ِرينَ َهذَا ال َمث َ َل"
لقد حارب السيد المسيح هذه الروح المتكبرة التى تجعل الكنيسة مليئة بالنتوءات " َوقَا َل ِلقَوم َواثِ ِقينَ بِأَنفُس ِِهم أَنَّهُم أَب َر ٌ
(لو .)9118

للا" (لو 15116
س قُدَّا َم ِ
"أَنت ُ ُم الَّ ِذينَ تُب َِر ُرونَ أَنفُ َ
ف قُلُوبَكُم .إِنَّ ال ُمستَع ِلى عِن َد النَّ ِ
سكُم قُدَّا َم النَّ ِ
اس! َولَ ِكنَّ للاَ يَع ِر ُ
اس ه َُو ِرج ٌ

 -3خطأ القائد األوحد وإدعاء النبوة :
لقد تعلمنا فى الكنيسة أن نستقى مياها بفرح من جميع اآلباء فيسمع للبابا ولألساقفة ولآلباء الكهنة ،والوعاظ والخدام..
صا فى الطقس ،ال يتكلم إال فيه ..وآخر له المنهج النسكى فى الشرح ،وثالث يتبنى المنهج اإلجتماعى واإلنسانى ..ورابع
قد يكون أحد المتكلمين متخص ً
يشرح اإلنجيل بكفاءة..إلخ ..فإذا أغلقت على نفسى مع معلم أوحد ..صرت نسخة منه أتبنى أفكاره وأدافع عنه كمن يدافع عن المسيح!!
خطر هذه الجماعات ،أنها ال تسمع إال لقائد واحد ..ويقدسونه حتى درجة إعتباره القائد ال ُملهم ،والنبى الذى يسمع صوت هللا ،ويتكلم مع الروح القدس وجها ً
ب يَتَنَبَّأ ُ األَنبِيَا ُء بِاسمِ ى .لَم أُرسِلهُم َوال َ أ َ َمرتُهُم َوالَ َكلَّمتُهُم .بِ ُرؤيَا كَا ِذبَة َوع َِرافَة َوبَاطِ ل َو َمك ِر قُلُوبِ ِهم
الرب ِلى :بِال َك ِذ ِ
لوجه .وها هو أرميا النبى يقول" :فَقَا َل َّ
هُم يَت َ َن َّبأُونَ َلكُم" (أر .)14114
حتى إن كان هذا المعلم األوحد أرثوذكسيًا فى فكره ،فسيقود تابعيه إلى هوة عبادة األشخاص ..وإن كان منحرفا ً فى فكره ،وليس أرثوذكسيًا فسيقودهم إلى
الهالك أجمعين ..فالخطر قائم فى الحالتين..

السيد المسيح وهو المعلم الصالح األوحد ..لكنه لم يتبع هذا المنهج المريض

..

فكان يحترم معلما ً آخر فى جيله هو يوحنا المعمدان ..وقد أرسل تالميذه إثنين إثنين أمام وجهه ،ليشاركوا فى خدمة التعليم ..ولم يمسخ شخصيات تالميذه،
بل كان لكل منهم نكهته الخاصة ،مع اإلحتفاظ بالروح الواحد ،والتعليم الواحد ،واإليمان الواحد..

 -4بث روح اإلحباط والفشل :
لكى يثّبت هذا القائد األوحد أقدامه فى قلوب تابعيه..عليه أن ينشر فكرة أن الكنيسة كلها فاسدة ..ومجموعته فقط هى مجموعة المؤمنين الحقيقيين!!
كثيرا هذا القائد ،فى كشف سلبيات اآلباء والخدام ،والتركيز على الضعفات ..ويتجاهل اإليجابيات والقوة فى خدمات الكنيسة ..فتصير الدنيا مظلمة فى
لن يتعب ً
عيون سامعيه ..إذ يقول لهم :أن كل شئ خراب ،والكنيسة مخزية ومخجلة وخربة ..وال أمل فى إصالحها ..وقد فارقها روح هللا ..وإبتعدت عن روح اآلباء..
إلخ.
إن الخادم الروحى يعلّم أوالده اإليجابية ،وعدم إدانة الناس ..وأن ننظر إلى الجانب المضىء ..أما الجانب الضعيف فعلينا أن نتكاتف ونسد الثغرة ..ال أن نفرح
بها ونضخمها ،وتصير سببًا فى إنتشار اإلحباط واليأس..
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 -5خطورة الروحانية اإلنفعالية:
ضا فريسيًا حرفيًا .وإذ
اإلنسان مركب من جسد ونفس وروح  ..إذا كانت الروحانية مرتبطة بالجسد فقط ،سيكون التدين مري ً
كانت مرتبطة بالنفس فقط ،سيكون التدين نفسانيًا عاطفيًا إنفعاليًا مزيفًا ومؤقت ًا..
اآلب َ
َق ألَنَّ
ح .والَّ ِذينَ يَس ُجدُونَ لَهُ فَ ِبالروحِ َوالحَق يَن َب ِغى
ّللاُ ُرو ٌ
ِب مِث َل َه ُؤالَءِ ال َّ
َ
طال ٌ
اج ِدينَ لَهَُّ َ .
س ِ
لذلك فى المنهج األرثوذكسى ،نتعامل مع هللا " ِبالروحِ َوالح ِ
أَن يَس ُجدُوا" (يو .)24-2314

فىَّالمنهجَّاألرثوذكسى ،الجسدَّيتروحنَّولكنَّالَّتكونَّالعبادةَّحسبَّالجسد .والنفسَّتتسامى ،ولكنَّالَّتكونَّالعبادةَّعلىَّمستوىَّ

العاطفة ..والروحَّتقودَّالكيانَّاإلنسانى ،ولكنهاَّتكونَّخاضعة لروحَّهللا..

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

 -6عدم الخضوع للكنيسة والمجمع المقدس:
إن أبسط مبادئ الروحانية ،أن يكون اإلنسان خاضعًا ومطيعًا "ألَنَّ التَّ َمر َد َك َخطِ يَّ ِة الع َِرافَ ِةَ ,وال ِعنَا ُد كَال َوثَ ِن َوالت ََّرافِيم" (1صم

 .)23115كيف تمنع الكنيسة

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

إن الكنيسة ومجمعها المقدس ،هى المسئولة عن سالمة التعليم ..وكل خادم يجب أن تكون تعاليمه حسب ما تقول به الكنيسة ..وإن نبهت الكنيسة ،خاد ًما
أصر على أخطائه فهو جدير بالقطع.
ألخطائه ،عليه أن يخضع ويلتزم ،وإن
َّ
ضا برهان صادق على كل ما ذكرناه سابقا :الكبرياء والعناد ،واإلنفعالية ،والغيبية ،واإلحساس بالتميز ..إنه منهج
أما عدم الخضوع للكنيسة ،فهو أي ً
الشيطان الذى قال" :أَصعَ ُد َفو َق ُمرتَ َفعَا ِت ال َّسحَا ِب .أَ ِص ُير مِث َل العَ ِل ِى" (إش )14114
ضا عن
إن جميع الهراطقة بطول التاريخ بدأوا هكذا ،وانتهوا إلى التدمير الكامل ،ألنفسهم وتابعيهم .والكنيسة مسئولة ليس فقط عن حفظ التعليم السليم ،ولكن أي ً
سهُم" (حز  )2134ويتسلطون
حفظ شعبها ،بعي ًدا عن الذئاب الخاطفة ..الذين "يَرعُونَ أَنفُ َ
على مشاعر الناس وأفكارهم ،ويستحوذون على أموالهم وأشخاصهم ..وينحرفون بهم إلى عبادة األشخاص ،دون معرفة هللا..
يجب أن ينتبه شعبنا المحب للمسيح ألنه قدي ًما قيلِ " :لذَ ِلكَ

ُسبِى شَعبِى ِلعَد َِم ال َمع ِرفَ ِةَ ،وتَ ِص ُير ش َُرفَا ُؤهُ ِرجَا َل جُوعَ ،وعَا َّمتُهُ يَابِ ِسينَ ِمنَ العَ َط ِش" (إش

.)1315
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الحياة الروحية :هى سير دائم نحو هللا .هى تقدم مستمر نحو الالنهائية .هى سعى متصل نحو الكمال ،والكمال ال حدود له .لذلك فالحياة الروحية ال ينفع فيها
الذى يقف ،وال الذى يجلس وينام .إنما تحتاج إلى شخص يسعى على الدوام ،بكل قوته.
الشخص الروحى يجاهد بكل إمكانياته ،وال يكتفى بها بل يوسع دائ ًما دائرة إمكانياته ،محاوالً أن يوجد لنفسه إمكانيات جديدة ..ال تسمحوا ألعدائكم وال ألحبائكم أن
شىء َوت َ ِبع َناكَ " (مر .)28111
يعطلوكم .فال تنشغلوا بقريب وحبيب ،بل رددوا قول بطرس الرسول للرب" :ت َ َرك َنا ُك َّل َ
المرأة السامرية لم تشأ أن تعطلها الجرة ،فتركتها عند البئر ،وأسرعت لتبشر بالمسيح .ونحن لنا جرار كثيرة فى حياتنا هى إهتماماتنا ،فكلما تفرغ واحدة من
الماء :نملؤها مرة أخرى .ال تركنا البئر ،وال تركنا الجرار ،وال تركنا الماء .وال سرنا فى الطريق وال بشرنا باإليمان السليم..

أولً :دعامات الحياة الروحية
هناك ثالث دعامات أساسية للحياة الروحية وهى:

 -1األب الروحى :
له وظيفة أساسية فى حياتى الروحية فهو:
أ -القلب الذى أستريح بين يديه  :حينما تضطرب نفسى ،أو ينزعج قلبى ،لخطيئة ،أو حيرة ،أو قلق ،أو خوف ..أجد فى صدره المحب ،الراحة
والسكينة ..وهكذا تهدأ نفسى ،وال أكتم ما فيها من ألم أو ضيق
ب -العقل المستنير الذى يعطينى اإلرشاد  :فالروح القدس هو العامل فى سر التوبة،
وفى فرصة اإلعتراف ..والكاهن يضع نفسه ونفس المعترف بين يدى روح هللا ..ليحصال معًا على إرشاد الروح القدس فى كل مشكلة أو سؤال أو
ظرف.
ج -الكاهن القانونى الذى يعطينى الحِ ل :فلقد أعطى الرب لرسله سلطان الحِ ل والربط حين قال:

"اَل َح َّق أَقُو ُل لَكُم :كُل َما تَربِ ُطونَهُ َعلَى األَر ِض يَكُونُ َمربُوطا فِى ال َّس َماءِ َوكُل َما تَحُلونَهُ َعلَى األَر ِض يَكُو ُن َمحلُوال فِى ال َّس َماءِ " (مت )18118

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

الروح والجسد "ال َج َس َد يَشت َ ِهى ِض َّد الروحِ َوالرو ُح ِض َّد ال َج َس ِد" (غل

 ،)1715يحتاج اإلنسان الروحى إلى قانون ملزم ،يلزم اإلنسان نفسه به،

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

"بَل أَق َم ُع َج َس ِدى َوأَستَعبِ ُدهُ َحتَّى بَع َد َما ك ََرزتُ لِآل َخ ِرينَ الَ أَ ِص ُير أَنَا نَف ِسى َمرفُوضا" (1كو
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 -3الوسط الروحى :
فالشخصية اإلنسانية هى نتاج التفاعل بين مكونات اإلنسان نفسه الموروثة( :كالغرائز واإلحتياجات النفسية) ،والمكتسبة (كالعواطف والعادات
واإلتجاهات) ،وبين البيئة المحيطة به
من هنا تكون الكنيسة من أهم األوساط التى يجب أن تأخذ دورها فى تكوين شخصية الطفل والشاب ،الكنيسة يجب أن تكون بيئة مقدسة ،إجتماعية ،مفرحة،
بناءة.

يعتمد ذلك على الجهاد الروحى المستمر حتى يظل دائ ًما فى نمو ..ويعتمد الجهاد اإلنسانى على أربع نقاط ,يجب أن تتوفر لدى اإلنسان ,ليستطيع الرب أن
يعمل فيه بروحه القدوس ,ويخلصه ..وهذه هى:

 -1صدق النية :
والمقصود بها أن يكون اإلنسان الخاطئ مهت ًما بخالص نفسه ,ومقتنعًا بأهمية ذلك ,ولديه نية صادقة للجهاد الروحى ,فى طريق الخالص

َاب ،أَد ُخ ُل إِلَي ِه َوأَتَعَشَّى َمعَهُ َوه َُو معى" (رؤ
ِف َ
ب َوأَق َر ُ
ع .إِن سَمِ َع أ َ َح ٌد صَوتِىَ ،وفَت َ َح الب َ
" َهأ َنَذَا َواق ٌ
علَى البَا ِ

.)2113

 -2بذل الجهد :
فمن يطلب الخالص بنية صادقة ,عليه أن يبذل الجهد ,مقاو ًما ضد الخطية ..عمالً بقول الرسول" :لَم تُقَا ِو ُموا بَع ُد َحتَّى الد َِّم ُمجَا ِه ِدينَ ِض َّد ال َخطِ يَّ ِة" (عب
4112
ويظهر بذل الجهد فى صور عديدة مثل:

أ -ضبط الحواس

 :ماذا أسمع؟ وماذا أشاهد؟ وبماذا أتكلم؟

ب -العالقات المقدسة  :من هم أصدقائى؟ هل من بينهم من يشكلون خطورة على خالصى؟
ج -المقاومة المستمرة  :فال أترك نفسى إليحاءات الخطية .إن جاءت كفكرة ,أمنعها
من أن تتحول إلى إنفعال ,ثم إلى فعل ,ثم إلى عادة ,ثم إلى إنحراف! والهروب هو أهم وسيلة لذلك" :إه ُرب مِ نَ ال َخطِ يئ َ ِة َه َربَكَ مِ نَ ال َحيَّ ِة فَإنَّهَا ان
َدنَوتُ مِنهَا لَ َد َ
غتكَ " (سيراخ " .)2:21

د -إن سقطت أقوم

 :فوعد الرب صادق:

" َمن يُقبِل إِلَ َّى الَ أُخ ِرجهُ َخ ِارجا" (يو

.)3716

الصدِيقَ يَسقُطُ َسب َع َم َّرات َويَقُو ُم .أَ َّما األَش َر ُار فَيَعث ُ ُرونَ ِبالش َِّر" (أم
" ِ

.)16124

 -3الشبع الروحى واألعمال الصالحة :
ُوس العَ َس َل" (أم
س الشَّبعَانَةُ تَد ُ
بوسائط النعمة الكثيرة المتاحة لنا "اَلنَّف ُ

.)7127

ومن بين وسائط النعمة:

 -1الصالة

 :بإنتظام وحرارة وتنوع ..سواء صالة المزامير أو الصلوات التلقائية ،التى يعبر فيها اإلنسان عما يختلج فى قلبه من مشاعر نحو هللا

أو الصلوات السهمية القصيرة التى تهز أعتاب السماء حينما تصدر من قلب يصرخ طالبًا المعونة أو الرحمة!!
][15

ور ِل َسبِي ِلى" (مز
 -2الكتاب المقدس  :حيث النور "س َِرا ٌ
ج ل ِِرج ِلى َكالَ ُمكَ َونُ ٌ
ّللا" (مت ) 414
ج مِ ن فَ ِم َّ ِ
تَخ ُر ُ
 -3اإلجتماعات الروحية
 -4القراءات الروحية

سانُ بَل بِك ُِل َك ِل َمة
اإلن َ
 ،)1151119والخبز "لَي َ
س بِال ُخب ِز َوح َدهُ يَحيَا ِ

 :التى فيها يلتقى بالرب ،وبكلمته ،وبإخوته السائرين معه فى الطريق الروحى.

 :التى من خاللها يقوم الشباب بجهد إيجابى

 -5اإلعتراف المنتظم  :لدى أب روحى واحد ،بإستمرار ،وأمانة ،وعدم كتمان،
وفاعلية ،وطاعة لإلرشادات ،وتنفيذ لها

 -6التناول المشبع
 -7األصوام

 :بطريقة منتظمة مستمرة

 :بما تحمله إلينا من إحساس الجسد الواحد ،وضبط الجسد إنطالقًا للروح

سالَ ٌمُ ،
ح،
صالَ ٌ
هذه الوسائط كلها أعمال صالحة ,يضاف إليها األعمال كثمرة لإليمان ,حينما يسكن روح هللا فينا ،ويثمر داخلناَ " :م َحبَّةٌ ،فَ َر ٌ
فَ ،
حَ ،
طو ُل أ َنَاة ،لُط ٌ
إِي َمانٌ َ ،و َداعَةٌ ،تَعَف ٌف" (غل 2215

 -4السهر الروحى :
ِيس َخص َمكُم كَأ َ َسد َزائِر ،يَجُو ُل ُملتَمِسا َمن يَبت َ ِلعُهُ ه َُو" (1بط
فاإلنسان المسيحى ,يعرف أن" :إِبل َ

.)815

ووصية الرب لنا:

"تَ َم َّسك بِ َما عِندَكَ ِلئَالَّ يَأ ُخذَ أَ َح ٌد إِكلِيلَكَ " (رؤ

.)1113

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

 -1التبـريـــــر :
والمقصود به أن هللا بالفداء ،بررنا بنعمته حين دفع الدين عنا بالفداء وموته نيابة عنا على الصليب ،وهناك فرق شاسع بين "بررنا"
و"برأنا"..
ان بِ َدمِ ِه"
 بررنا = نحن خطاة ومدانون ،والرب دفع الديون عنا فصرنا " ُمتَب َِر ِرينَ َمجَّانا بِنِع َمتِ ِه بِال ِف َداءِ الَّ ِذى بِيَسُو َع ال َمسِيحِ ،الَّ ِذى قَ َّد َمهُ للاُ َكفَّ َ
ارة بِ ِ
اإلي َم ِ

(رو

.)25-2413

 برأنا = أى أننا أبرياء لم نفعل إث ًما وال خطية ..وهذا غير حقيقى ،ف "الجَمِ ي ُع َزا ُس َوالَ َواحِ ٌد" (رو )1213
س َمن يَع َم ُل َ
غوا َوفَ َ
صالَحا لَي َ
سدُوا َمعا .لَي َ
صلب آدم.
وحين أخطأ آدم ورثنا الخطية األصلية عنه إذ كنا جمي ًعا فى ُ
فكرة التبرير  :تنطلق فكرة التبرير من معطيات ثالثة قال عنها معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى رومية:

 -1األمم أخطأوا (رو )1

:

"ألَنَّ َ
اس َوإِثمِ ِه ِم" (رو.)1811
س َماءِ َ
َب ِ
ُور النَّ ِ
للا ُمعلَنٌ ِمنَ ال َّ
غض َ
علَى جَمِ يعِ فُج ِ

"بَينَ َما هُم يَز ُع ُمونَ أَنَّهُم ُح َك َما ُء ص َُاروا ُج َهالَ َء" (رو

.)2211

ما الحل ..إذن ؟!
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ما دام الجميع قد فسدوا ،فالبد من ح ّل إلهى ،ألن الفاسد يستحيل أن يصحح أو يطهر نفسه ..لهذا تدخل هللا بمحبته ونعمته ،كما يقول الرسول" :إِ ِذ الجَمِ ي ُع
أَخ َ
َار بِ ِر ِه ،مِ ن أَج ِل الصَّفحِ ع َِن
للاُ ،متَب َِر ِرينَ َمجَّانا بِنِع َمتِ ِه بِال ِف َداءِ الَّ ِذى بِيَسُو َ
طأُوا َوأَع َو َزهُم َمج ُد ِ
ع ال َمسِيحِ ،الَّ ِذى قَ َّد َمهُ للاُ َكفَّ َ
ان بِ َدمِ ِهِ ،إلظه ِ
ارة بِ ِ
اإلي َم ِ
ال َخ َ
سا ِلفَ ِة" (رو .)26-2313
طايَا ال َّ
الحل هو أن يقوم آخر بدفع ديوننا ،ألن الخطية لها نتيجتان:

 -1حكم الموت  :ألن "أُج َرةَ ال َخطِ َّي ِة ِهى َموتٌ " (رو

.)2316

س َوالَ َواحِ ٌد" (رو
س َمن يَع َم ُل َ
 -2فساد الطبيعة" :الجَمِ ي ُع َزاغُوا َوفَ َ
صالَحا لَي َ
سدُوا َمعا .لَي َ

 )1213فكيف نرث نتائج

صلب آدم.
الخطية دون أن نرث السبب وهى الخطية األصلية ،إذ كنا فى ُ
والحل هو فى "الفادى" الذى يستطيع أن:
 -1يموت نيابة عنا.

 -2يطهرنا بدمه ونعمته وفعل روحه القدوس.

لهذا كان البد "للفادى" من "مواصفات" هى:
 -1أن يكون إنسانا :ليمثل اإلنسان الذى أخطأ.
 -2أن يموت :ألن أجرة الخطية موت.
 -3أن يكون غير محدود :ألن عقاب خطية آدم غير محدود ،إذ أنها موجهة نحو هللا غير المحدود.
 -4أن يكون بال خطية :ألن فاقد الشىء ال يعطيه.
 -5أن يكون خالقا :ليستطيع أن يعيد خلقة اإلنسان مرة ثانية ،ويرده إلى صورته األولى.
ليس سوى المسيح "اإلله المتجسد":
ألنه بناسوته (المتحد بالهوته) هو -1 :إنسان.

 -2يمكن أن يموت.

وبالهوته (المتحد بناسوته) هو -3 :غير محدود.

 -4بال خطية.

 -5خالق.

وهكذا جاء الرب يسوع فاديا ً لنا ،وسفك دمه نيابة عنا ،إذ " َح َم َل ه َُو نَف ُسهُ َخ َطايَانَا فِى َج َس ِد ِه َعلَى ال َخ َشبَ ِة" (1بط 2412

 -2الخـــــالص :
الخالص  Salvationمن كلمة " ،"saveأى ينقذ ..والسيد المسيح أنقذنا من:

 -1الخطية الجدية التى ولدنا بها
 -2الخطايا الفعلية التى نرتكبها

 :بالمعمودية والميرون.
 :بالتوبة المستنيرة واإلعتراف األمين.

 -3الموت الرباعى الذى كان حك ًما علينا هكذا

:

أ -الموت الجسدى :نخلص منه بالقيامة.
ب -الموت الروحى :نخلص منه بالشركة الروحية.
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ج -الموت األدبى :بأن صرنا أوالد هللا.
د -الموت األبدى :بالجسد النورانى الخالد والملكوت العتيد.

 -4الشيطان

عدوا لنا ،ومازال ،لكنه فقد قوته حين قال الرب يسوع:
 :الذى كان ً

" َرأَيتُ الشَّي َطانَ َساقِطا مِث َل البَر ِق مِ نَ ال َّس َماءِ " (لو
 -5العالم

.)18111

 :وكل عثراته وحروبه:

اإلنسان المسيحى يشعر أن للا يجدده يوما فيوما من خالل:
 -السهر المقدس.

 -الجهاد األمين.

 -الشبع الروحى.

 -األسرار المقدسة.

 -3التقــــــديس :
فالمسيحية ال تكتفى بأن "تخلصنا" من السلبيات ،لكنها تمنحنا "اإليجابيات والتقديس يتم فينا جوهريًا "بسر الميرون" المقدس حينما نتجدد روحيًا بالمعمودية،
ونولد ميال ًدا ثانيًا ،وننال صبغة جديدة ،ثم يسكن فينا روح للا مقدسا إيانا:
 -1الفكر.

 -2الحواس.

 -3القلب.

 -4اإلرادة.

 -5األعمال.

 -6الخطوات.

 -4التمجيــــد :
وهذه هى البركة األخيرة التى يعطيها لنا رب المجد ،كما وعدنا بفمه الطاهر قائالًَ " :وأَنَا قَد أَع َطيت ُ ُه ُم ال َمج َد الَّ ِذى أَع َطيتَنِى" (يو
شىَ ،ك َما َ
ش ِه" (رؤ .)2113
غلَبتُ أَنَا أَيضا َو َجلَستُ َم َع أَبِى فِى عَر ِ
ِس َم ِعى فِى عَر ِ
فَ َ
سأُعطِ ي ِه أَن يَجل َ

ِب
َ " .)22117من يَغل ُ

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

كيف يتمجد اإلنسان

؟

ظ ُروا أَيَّةَ َم َحبَّة أَع َ
 -1أن صرنا أولد ًا هلل":اُن ُ
للا" (1يو
طانَا
للا!" (1يو " .)113اآلنَ نَح ُن أَوالَ ُد ِ
اآلب َحت َّى نُدعَى أَوالَ َد ِ
ُ

ُورةَ ابنِ ِهِ ،ليَكُونَ ه َُو بِكرا بَينَ إِخ َوة َكث ِِيرينَ " (رو
 - 2نشابه صورة ابنه ِ " :ليَكُونُوا ُمشَابِ ِهينَ ص َ
 -3أن نصير شركاء الطبيعة اإللهية

.)213

.)2918

:

" َو َه َب لَنَا ال َم َواعِي َد العُظ َمى َوالثَّمِينَةَِ ،ل َكى تَ ِصي ُروا ِبهَا ش َُركَا َء ال َّط ِبيعَ ِة ِاإل ِلهيَّ ِةَ ،ه ِار ِبينَ مِ نَ الفَ َسا ِد الَّ ِذى فِى العَالَ ِم ِبالشَّه َو ِة" (2بط
وفرق شاسع بين - :شركاء الطبيعة اإللهية- .

.)411

وشركاء فى الطبيعة اإللهية.

للا َح َس ٌن ِلى" (مز
اب إِلَى ِ
 األولى :أن نكون "عَامِ الَ ِن َم َع ِللا" (1كو " ،)913أ َ َّما أَنَا فَا ِالقت َِر ُ

.)28173

 أما الثانية :فخلط بين إنسانيتنا وجوهر هللا ،وحاشا هلل أن يكون األمر كذلك .فحتى ناسوت السيد المسيح ،الذى كان بال خطية لم يختلط أو يمتزج بالالهوت،ولم يتغير إليه ..ظل الالهوت الهوتًا والناسوت ناسوتًا ،ولكن فى إتحاد كامل وخالد وأبدى

 -4أن نرث ملكوته

:

ِير ،ألَنَّ أَبَاكُم قَد ُس َّر أَن يُعطِ َي ُك ُم ال َملَكُوتَ " (لو
"الَ ت َ َخف ،أَيهَا القَطِ ي ُع ال َّ
صغ ُ

.)32112
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وس" (1بط .)1611
"كُونُوا قِدِي ِ
سينَ ألَنِى أَنَا قُد ٌ
هل القداسة معناها "العصمة" أو "الال خطية"؟:
سا! ألنه مكتوب
إن اإلنسان غير معصوم من الخطأ ،مهما كان قدي ً
 "الَ تَش َمتِى ِبى يَا َسقَطتُ
عد َُّو ِتىِ ،إذَا َ

أَقُو ُم" (مى

لصدِيقَ يَسقُطُ َسب َع َم َّرات َويَقُو ُم" (أم
" -ا ِ

.)817

.)16124

س الحَق فِينَا" (1يو
س لَنَا َخطِ يَّةٌ نُ ِضل أَنفُ َ
سنَا َولَي َ
" -إِن قُلنَا :إِنَّهُ لَي َ

.)811

 -1مفهوم القداسة
 ليست القداسة هى العصمة من الخطيئة .ولكنها الجهاد ضد الخطيئة بكل الطاقة ،بغية االنتصار عليها ،ونزعها من القلبارةٌ ِل َخ َ
 وفى هذا يقول معلمنا يوحنا" :يَا أَوال َ ِدى ،أَكت ُُب إِلَيكُم َهذَا ِل َكى ال َ ت ُخطِ ئ ُواَ .و ِإن أَخ َطايَانَا.
طأ َ أ َ َح ٌد فَلَنَا َ
سو ُ
ب ،يَ ُ
ع ال َمسِي ُح البَارَ .وه َُو َكفَّ َ
شفِي ٌع عِن َد اآل ِ
طايَانَا فَقَط ،بَل ِل َخ َ
س ِل َخ َ
طايَا ك ُِل العَالَ ِم أَيضا" (1يو .)2-112
لَي َ
 إذن ،فالمطلوب منا أن نجاهد حتى ال نخطئ ،ولكن إحتمال وقوع الخطيئة وارد ،والشفيع الكفارى موجود ،طالما نقدم عن خطايانا توبة أمينة. ويوصينا الكتاب أن نصرخ نحو الخطيئة قائلين" :الَ تَش َمتِى بِى يَا َسقَطتُ
عد َُّوتِى ،إِذَا َ

ور ِلى" (مى
الرب نُ ٌ
أَقُو ُم ،إِذَا َجلَستُ فِى الظل َم ِة فَ َّ

.)817

هدف حياة التقديس :
الهدف النهائى من القداسة هو التخصيص والتكريس للرب ،أى أن يكون كل الكيان اإلنسانى للرب ،فهو الذى أوصانا" :يَا اب ِنى أَعطِ ِنى َقلبَكَ َولتُالَحِ ظ عَينَاكَ
ط ُرقى" (أم  ..)12123القلب هلل ،والمالحظة فى الطريق ..أى أن نحب هللا من كل القلب ،وال يبقى فى القلب سوى هللا وبعد ذلك يكون الجهاد سهالً
ُ

ِيق" (أف
ً
وميسورا بالنعمة الساكنة فينا ..إذ تالحظ عيوننا الطريق ،ويسلك اإلنسان بتدقيق" :تَسلُكُونَ بِالت َّدق ِ
س ِد" (غل .)1615
فَالَ تُك َِملُوا شَه َوةَ ال َج َ

 ..)1515وكذلك يسلك بالروح "اسلُكُوا بِالروحِ

سا لسكنى الروح "أ َ َما تَعلَ ُمونَ
وإن كنا فى المعمودية نتجدد بالروح ،ونولد ميال ًدا ثانيًا ،فنحن فى الميرون نتقدس ،ونتخصص ،ونتكرس ،ونتدشن هيكالً مقد ً
للا يَسكُنُ فِيكُم؟" (1كو .)1613
ح ِ
للا َو ُرو ُ
أَنَّكُم َهي َك ُل ِ
القداسة  -إذن  -هى الجهاد ضد الخطية بقوة الرب ،واإلنتصار عليها بالمعونة السمائية ،ثم رفضها وكراهيتها من كل القلب حينما نعطى القلب كله للمسيح ،ثم
تخصيص الكيان اإلنسانى كله هلل :الجسد ،والنفس ،والروح ،والعقل ،والوزنات ،والصحة ،والجهد ،والمادة.

 -2تحديات القداسة
واضح أن الجيل الرقمى المعاصر ،تتاح أمامه مصادر إثارة غير مسبوقة تشكل له تحديات كبيرة ،فأمامه:
-1
-2
-3

الشاشة الكبيرة
الشاشة المتوسطة  :أى التليفزيون،
الشاشة الصغيرة  :وهى شاشة الالب توب (الكمبيوتر) ،وما أخطرها؟! وخطرها ينبع مما يلى:
 :أى السينما،
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أ -أنها تشاهد إما على إنفراد أو مع مجموعة منحرفة من الشباب.
ب -أنها تتيح فرصة اإلختيار الشخصى
ج -أنها تتيح فرصة غير محدودة من التنوع واإلختيارات

 -4شاشة الموبايل

 :وهى أخطرها جميعًا ،حيث تتيح  -فى كل لحظة  -نقل وتخزين كل ما سبق ،وأكثر

وهذا التحدى الذى يقود بعض أبناء الجيل الرقمى إلى نوعين من اإلدمان:
 -1إدمان الكمبيوتر .Computer Addiction
 -2إدمان الجنس .Sex Addiction
وكالهما مرض خطير ،حيث يكون لدى المصاب به نـوع من "اإلعتمادية"  Dependenceبمعنى أنه يعتمد على جرعـة خارجية من إستخدام الكمبيوتر ،أو
ممارسة الخطيئة باللفظ ،وبالسمع ،وأحيانًا بالفعل!!.

 -3مفهوم القداسة
هناك فرق شاسع بين "القداسة" لدى هللا ،الذى ندعوه "القدوس" أو "كلى القداسة" ،وبين اإلنسان المدعو إلى قداسة نسبية محدودة ،تتناسب مع اإلنسان
المحدود "قديس"
قداسة للا :هى "عصمته" ،أى أنها عدم إمكانية الخطأ ،وهى قداسة مطلقة ،وغير محدودة ...وكلمة "عصمة" باإلنجليزية تشرح نفسها بنفسها فهى (عصمة
= ( )Infallabilityوهى كلمة من  3مقاطع:
 = Inللنفى

 = fallيسقط

 = abilityإمكانية

أى "عدم إمكانية السقوط" ..أى العصمة الكاملة
ور"
يرا ِ
ث القِدِي ِ
أما قداسة اإلنسان :فهى نسبية ،ومحدودة ،أى أنه يجاهد فى طريقها ليشابه صورة هللا ،ليتأهل بنعمة هللا لنوال ملكوته و"ش َِر َك ِة مِ َ
سينَ فِى الن ِ

(كو

.)1211

 لهذا قال السيد المسيح فى العظة على الجبل" :كُونُوا أَنت ُم َكامِ ِلينَ َك َما أَنَّ أَبَا ُك ُم الَّذِى فِى ال َّس َم َاوا ِت ه َُو َكامِ ٌل" (متالر َّب" (عب
ويقول معلمنا بولس الرسول" :القَدَا َ
سةَِ ..بدُونِ َها لَن ي ََرى أ َ َح ٌد َّ

.)4815

.)14112

 -وهذا ما أكده لنا رب المجد" :طُوبَى لِألَن ِقيَاءِ القَل ِب ،ألَنَّهُم يُعَا ِينُونَ للاَ" (مت

.)815

 -4معوقات القداسة
هناك معوقات كثيرة لحياة القداسة ،أهمها:

 -1الجســـــــد :
ضا منها ذا طبيعة
وال نقصد به  -بالطبع  -الجسم اإلنسانى ،ولكننا نقصد به تيار اإلثم العامل فى الجسم .فمعلمنا بولس يتحدث عن خطايا الجسد وأعماله ،فيذكر بع ً
س ِد َ
َارةٌ,
ِى ِزنىَ ,
حسية ،والبعض اآلخر له طبيعة معنوية غير محسوسة ماديًا فى الجسم ..وكمثال للمجموعة الحسية يقولَ " :وأ َع َما ُل ال َج َ
عه َ
ظاه َِرةٌ :الَّتِى ه َ
َاوةٌ ,خِ صَا ٌم,
سك ٌر" (غل  ..)1915وفى نفس هذه اآليات ،يذكر مجموعة أخرى ليست لها أبعاد حسية مثلَ " :
َنجَا َ
ان ,سِح ٌر ,قَت ٌلُ ,
عد َ
سةٌَ ,دع َ
َارةٌِ ,ع َبا َدةُ األ َوث َ ِ

َغي َرةٌَ ,س َخ ٌط ,تَحَز ٌبِ ,شقَا ٌقِ ,بدعَةٌَ ,ح َس ٌد ,قَت ٌلُ ,سك ٌر ,بَ َط ٌر" (غل )21-2115
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والحديث هنا عن إنسان مؤمن بالمسيح ،ومع ّمد ،وأصبح هيكالً للروح القدس ،إال أنه يئن من وطأة تيار اإلثم العامل فى جسدنا الترابى ،الذى مازلنا نعيش فيه.
المطلوب  -إذن  -هو ضبط الجسد باألمانة الروحية ،واألصوام والنسكيات ..دون إضعاف الجسم أو التأثير على الصحة .وهذا هو الفرق بين النسك السليم
سا بالبطولة والتفوق على الغير).
(الوسيلة للضبط ولإلعالء والشبع الروحى) ،وبين النسك المنحرف (الذى يصير لدى صاحبه هدفًا ،ويعطيه إحسا ً

 -2العالــم :
وال نقصد به البشر " َه َكذَا أَح ََّب َّّللاُ ال َعالَمِ ،ل َكى الَ يَه ِلكَ كُل َمن يُؤمِ ُن بِ ِه" (يو

،)1613

س ِمنَ اآل ِب بَل مِ نَ العَالَم" (1يو
ونَ ،وتَعَظ َم ال َمعِي َ
ونقصد به العثرات والشهوات" :شَه َوةَ ال َج َ
ش ِة ،لَي َ
س ِدَ ،وشَه َوةَ العُيُ ِ

.)1612

وقد إزدادت هذه المحاربات بكثرة ،وتنوعت فى صورها ،وتفاقم تأثيرها على حياة القداسة لدى اإلنسان المؤمن ..لكنه يعرف أن الغلبة هى فى المسيح،
ِب العَالَ َمِ :إي َمانُنَا" (1يو " .)415أَنَا قَد َ
ِب العَالَ َم ،إِالَّ ا َّلذِى يُؤ ِمنُ أَنَّ
غلَبتُ العَالَ َم" (يو َ " ..)33116من ه َُو الَّذِى يَغل ُ
وبالمسيح!! "ه ِذ ِه هِى الغَلَبَةُ الَّتِى تَغل ُ

للا؟" (1يو )515
سو َ
ع ه َُو ابنُ ِ
يَ ُ
من هنا كان البد للمولود من هللا ،أن يشبع بمحبة هللا ،وأن يعرف أن العالم إلى زوال ،وأن "الشَّه َوةُ تَبطُ ُل .ألَنَّ ِاإلن َسانَ ذَاه ٌِب إِلَى بَيتِ ِه األَبَ ِد ِى" (جا )511
وال يستطيع المؤمن أن يغلب العالم بقوته الشخصية ،بل بقوة المسيح الذى قال لناِ " :فى العَالَ ِم َس َيكُونُ لَكُم ِضي ٌق َولَكِن ِثقُوا :أَنَا قَد َغلَبتُ العَالَ َم" (يو
)33116

 -3الشــــــيطان :
ِيس" (مت
وهو "ال ُمج َِر ُ
ب" (مت  ،)314و"ال ُمقَا ِو ُم" (1تس  ،)412و"إِبل َ

 ..)114الذى سقط من أعلى مكان ،حينما تكبّر فى نفسه ،وأراد أن يجعل

كرسيه فوق كرسى هللا
فسقط إلى األرض ،وأخذ يغوى اإلنسان لكى يسقط هو أيضًا ..وقد أطاعه اإلنسان فى البداية ،حينما استمع إليه متكل ًما فى الحية ،لكن الرب وعد بسحقه
بالصليب ،حينما قال للحية" :أ َ َ
ع ِقبَهُ" (تك .)1513
ت تَس َح ِقينَ َ
ض ُع َ
ق َرأسَكِ َ ،وأَن ِ
َاوة بَينَكِ َوبَينَ ال َمرأ َ ِةَ ،وبَينَ نَسلِكِ َونَس ِلهَا .ه َُو يَس َح ُ
عد َ
ق الشَّي َ
طانَ تَحتَ
سيَس َح ُ
سالَ ِم َ
وقد وعدنا بولس الرسول قائالً" :إِلهُ ال َّ

أَر ُج ِلكُم َس ِريعا" (رو

ق الشَّي َ
طانَ تَحتَ
سيَس َح ُ
 .)21116وبسكنى الرب فى قلوبنا " َ

أَر ُج ِلكُم َس ِريعا" (رو)51:12

 -5مقومات القداسة
ضا منها سابقًا :كاإلعتراف ،والتناول ،والصلوات المتنوعة ،وقراءة الكلمة ،والكتب
 -1الشبع الروحى  :بوسائط النعمة المختلفة ،التى ذكرنا بع ً
الروحية ،واإلجتماعات الكنسية ،واألصوام ،والخدمة.
 -2التدقيق فى الحواس والعالقات  :فمن غير المعقول أن يطلق اإلنسان لحواسه العنان ،فتتدنس النظرة ،ويتنجس اللسان ،وتفسد األذنان ،وهذه
ئ" (جا .)615
كلها منافذ للخطيئة ،كما قال الحكيم" :ال َ تَدَع َف َمكَ يَجعَ ُل َج َ
سدَكَ يُخطِ ُ

 -1مقاومة الخطية بكل قوتنا  :أحد أساليب المقاومة ،وربما أهمها ،هو الهروب من وجه الشر وعثرات العالم "اه ُرب ِل َحيَاتِكَ " (تك
شبَابِيَّةُ فَاه ُرب مِنهَا" (2تى  ،)2212فمساومة الشيطان هى أقصر طريق للسقوط ،ولنتذكر سقطة آدم وداود وامرأة لوط.
شه ََواتُ ال َّ
"أ َ َّما ال َّ

..)17119

 -4الرجاء فى المسيح  :فمهما كان شبعنا وجهادنا ومقاومتنا ،فالبد من أن تحدث سقطات ..هنا يجب أن ال نيأس أو نفقد رجاءنا ..بل بالحرى نثق فى
إلهنا القادر أن يقينا من عثرتنا ،ونعود إليه فى روح التوبة والجهاد واإلعتراف األمين

ختا ًما :أنظروا إلى نهاية سيرتهم
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نحيا جميعنا فى عالم ،تمأله الضوضاء والعثرات ،وتشغله شبكات التواصل اإلجتماعى واإلنترنت واإلعالم وخالفه ،بكل ما فيه مـن جيـد وردئ ولكننا كسفراء
عن المسيح ،على األرض ننادى برسالة السماء.

لقد وضع لنا السيد المسيح خمس مبادئ فى عالقتنا بالعالم:
 -1لسنا من العالم َ " :ليسُوا ِمنَ العَا َل ِم َك َما أَنِى أ َ َنا لَستُ مِ نَ العَا َل ِم" (يو .)16117
فماذا تعنى عبارة ليسوا من العالم؟ تعنى أننا أبناء المسيح ،أننا مختلفين عن باقى الناس ألننا نتطلع إلى الملكوت السماوى
 -2سنبقى فى العالم َ " :لستُ أَسأ َ ُل أَن تَأ ُخ َذهُم مِ نَ العَا َل ِم بَل أَن تَح َف َ
ظهُم ِمنَ الش ِِرير" (يو  .)15117فأنا لست من العالم لكنى سأبقى فى العالم وإال
كان كل المسيحيين تركوا العالم وترهبوا ،لكن أغلب الناس مدعوه للزواج واإلنجاب والحياة العادية فى العالم
سلُكُم أَنَا" (يو  .)21121أى أنك موجود
سلَنِى
اآلب أُر ِ
 -3رسالتنا نحو العالم َ " :ك َما أَر َ
ُ
هنا ليس لكى تحيا حياه مثل باقى الناس ،لكنك ستحيا حياة ذات رسالة ،أى أن
لكل فرد فينا رسالة فى هذا العالم

-4ال نحب األشياء التى فى العالم
(1يو  .)1512وهذه اآلية نسمعها فى القداس عندما يقرأ الشماس الكاثوليكون ،ومعناها أن ال نحب األشياء التى فى العالم فال يقصد هنا بالعالم
" :الَ تُحِ بوا العَالَ َم َوال َ األَشيَا َء الَّتِى فِى العَالَ ِم"

البشر.

 -5سنحب كل البشر الذين فى العالم " :ألَنَّهُ َه َكذَا أَح ََّب َّّللاُ العَالَ َم َحتَّى بَذَ َل ابنَهُ ال َوحِ ي َد ِل َكى الَ يَه ِلكَ كُل َمن يُؤمِ ُن بِ ِه" (يو

 .)1613فنحن

ال نحب األشياء التى فى العالم لكن نحب البشر الذين فى العالم
وعندما نتحدث عن الشباب والوعى ،نجد أن الشباب فى حاجة إلى أن يحيا أربعة أنواع من الوعى :الوعى المسيحى  -الكنسى  -الثقافى  -الوطنى.

أولً :أنا مسـيحى
وهو أهم شىء ألن ليس لى حياة إال بالمسيح ،وليس لى أبدية إال بالمسيح
لذلك يمكن أن تأخذ حياتى لكن ال تأخذ منى المسيح ألنى لو فقدت المسيح فقدت خالصى وأبديتى .ولذلك أول وعى يجب أن يكون لدينـا كشـباب
مسيحى ،قبطى أرثوذكسى ،هو الوعى المسيحى ويشمل:

أ -أعرف المسيح  :المسيح بالنسبة لى هو حياتى " ِلى ال َحيَاةَ ِهى ال َمسِي ُح" (فى

 ،)2111فحياتى بدون المسيح ال تساوى شىء .لذلك فاإلنسان المسيحى

مستعد أن يسلم نفسه للموت من أجل المسيح
 من هو المسيح؟ هذا هو السؤال األول ،يجب أن أدرس ألعرف اإلجابة "ألَع ِرفَهُ،َوقُ َّو َة قِيَا َمتِهَِ ،وش َِركَةَ آالَمِ ِهُ ،متَشَبِها بِ َموتِ ِه" (فى .)1113
 أعرف أننا نؤمن بإله واحد ،لكن هذا ليس كافيًا ،فاخناتون كان يؤمن بإله واحد. إلهنا مثلث األقانيم ،اآلب واالبن والروح القدس .واالبن تجسد ألجلى ،ومات على الصليب ألجلى وعنى " َوإِذ كُنت ُم أم َواتا فِى ال َخ َطايَا َو َ
س ِدكُم،
ف َج َ
غلَ ِ
سامِحا لَكُم ِبجَمِ يعِ ال َخ َ
ِض ،الَّ ِذى كَانَ
صكَّ الَّ ِذى َ
طايَاِ ،إذ َمحَا ال َّ
أحيَاكُم َمعَهُُ ،م َ
علَينَا فِى الفَ َرائ ِ
ِضدا لَنَاَ ،وقَد َرفَعَهُ مِ نَ ال َوسَطِ " (كو  )14-1312وفى قانون اإليمان" :أنه نزل من السماوات وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس

وصليب عنا على عهد بالطس البنطى" (مت

 ،)28121وقام من بين األموات من أجلى وعنى ،وصعد إلى السموات من أجلى ،وأسس الكنيسة من
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أجلى ،ووضع فيها األسرار المقدسة
من أجلى ،وعندما يخلصنى ويقدسنى يمكن أن يأخذنى ،ويحملنى إلى الملكوت ألحيا معه إلى األبد ،إن جاهدت جهاد النعمة ومارست الوسائط الروحية،
وعشت الحياة التى بلغنى بها .هذا هو المسيح ،يجب أن أدرس وأعرف.
ب -أشبع بالمسيح  :يمكن ألى شخص أن يدرس ويعرف من هو المسيح ،ولكن
هذا ال يكفى فنحن نريد الشبع واإلختبار .أن أشبع به أى أن أعاشره ،أتصل به ،أتفاعل معه ،أختبره فى حياتى.
أكلمه وأسمعه :أكلمه من خالل الصالة وأسمعه من خالل اإلنجيل .و ليس ذلك فقط ولكنى سآكله وأتحد به من خالل التناول.

ج -أتحد به  :وهذه هى القمة والتى تتم فى اإلفخارستيا " َمن يَأكُل َج َس ِدى َويَش َرب َدمِ ى يَثبُت فِ ِى َوأَنَا فِي ِه" (يو

 .)5616والصالة السرية التى يصليها

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

 -طهرتنا بالتوبة واإلعتراف.

 -وطهرتنا بسماع اإلنجيل المقدس فى القداس.

ثانيًا :أنا قبطى أرثوذكسى
أنا أعرف عقيدتى وعندى وعى بها ،بمعنى أنه عندما يسألنى أحد ما هى عقائدنا أقول :أننا نعتقد فى األسرار السبعة ،ونعتقد فى شفاعة القديسين ،ونعتقد
فى الصالة على الراقدين ،ونعتقد فى أهمية التقليد الكنسى الرسولى ،الذى سلم لنا الكتاب المقدس ،ولواله كان يمكن أن تدخل بعض الكتب الخاطئة ،لكن
الكنيسة سلمت لنا الكتاب المقدس
فعندما يشكك أحد فى هذه العقائد أستطيع أن أجاوبه ،فمثالً قد يقلل شخص من شِأن المعمودية ويقول أنها شكلية ،فأرد بأنها هامة جدًا للخالص فالكتاب
صنَا نَحنُ اآلنَ  ،أ َى ال َمع ُمو ِديَّةُ" (1بط .)2113
يقول" :ا َّل ِذى مِ ثَالُهُ يُ َخ ِل ُ
سل الخطية ،ليس بالماء بل بالروح ،فنحن نعتمد بالماء والروح ،والمعمودية يجب أن تكون بالتغطيس ،ألنها موت مع المسيح وقيامة مع
وعندما نعتمد ت ُغ َ
المسيح.
وعندما يشكك أحد فى الكهنوت نرد عليه بأنه فى رسالة معلمنا بولس الرسول

إلى العبرانيين يسمى السيد المسيح رئيس كهنة (عب ،1712

 ،)1414فالبد أن يكون هناك

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

يجب أن أعرف عقائدى وطقوسى ،فالكتاب يقول" :قَد َهلَكَ شَعبِي مِ ن َعد َِم ال َمع ِرفَ ِة" (هو

.)614

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

 -1بشفاعات

 :عقيدة الشفاعة.

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

 -3أنعم لنا بمغفرة خطايانا

 :عقيدة أن الغفران نعمة من هللا.

 -4نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس

 :عقيدة الثالوث.
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ثالثًا :أنا مثقف
الوعى الثقافى بمعنى أن لدينا عقل وهذا العقل يجب أن ينير ،يعمل ،يميز ،يدرك ،يستنتج ويتخذ قرارات.
َاب بِعَقل قَا َل لَهُ :لَستَ
ويقول عن السيد المسيح أنه عندما تحدث مع الشاب "فَلَ َّما َرآهُ يَسُوعُ أَنَّهُ أَج َ

ّللا" (مر
ت َّ ِ
بَعِيدا عَن َملَكُو ِ

.)34112

وهناك ثالث أنواع من الثقافة:

أ -الثقافة الكتابية
ال ُجهَّا َل" (مز .)1311119

ِير يُعَ ِق ُل
 :يجب أن أدرس كتابى المقدس فهو دستور حياتى ،دستور سلوكياتى وهو الذى ينير لى ذهنى ،كما قال الكتاب" :فَت ُح َكالَمِ كَ يُن ُ

ب -الثقافة الكنسية
ج -الثقافة

 :كما تحدثنا من قبل ،يجب أن أعرف العقيدة ،والطقس والتاريخ من الكتب.

العامة :أن تكون على وعى و دراية كيف يسير العالم من حولك.

رابعا :سفير وملح ونور
 ملح " :أَنت ُم ِمل ُح األَر ِض" (مت )1315ور العَالَ ِم" (مت
 -نور " :أَنت ُم نُ ُ

والذى يحفظ من الفساد.

 )1415ينير للسالكين فى ظلمة الخطية.

 -سفير " :إِذا نَسعَى َك ُسفَ َرا َء ع َِن ال َمسِيحِ ،كَأَنَّ للاَ يَ ِعظُ بِنَا" (2كو

.)2115

خامسا :أنا حر اإلرادة
أحرارا ولكن الحرية مسئولية ،أختار بين الجيد والردئ ،الخير والشر ،القداسة والخطية ،لذلك فإن أهم شعار ينبغى أن يرفعه الشباب فى مواجهة
هللا خلقنا
ً
المستجدات فى العالم ،هو شعار" :امتحنوا كل شئ ،تمسكوا بالحسن" ..أو شعار "إختر الشئ البنَّاء ،وإرفض اله َّدام" ..وهذا يحتاج منا إلى أن نقتنى
اإلستنارة التى تساعدنا فى أن نفرز الغث من السمين ،ثم نأخذ القوة الروحية التى ننفذ بها إختياراتنا البنا َّءة ونرفض األخرى اله َّدامة.
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يصحبنا هذا اإلصحاح فى رحلة ممتعة مملوءة بالبهجة بعودة جماعية لشعب هللا إلى أحضانه بأورشليم فى إحتفال مبهج أيام قيادة نحميا للعودة ،حيث بدأ
اإلعداد لترميم األسوار عقب العودة من السبى لحماية المدينة..
إهتم نحميا بجمع كل الالويين من كل مكان ليشتركوا فى تدشين السور واألبواب

األبــواب
وخالل الترميم وبناء األسوار تم ترميم األبواب التـى هـى مداخـل
المدينة وهى كاآلتى:

 -1باب الضأن

سمى بهذا االسم ألن منها يدخل الغنم التـى سـتُق َدم ذبائح فى الهيكل ،وهو من أول األبواب التى ذُكرت لمدينة أورشليم
:و ُ

 فإذا كان باب الضأن هو األول لمدينة أورشليم ،فحياتنا بدايتهـا المسيح الذبيح ال يمكن أن تبدأ حياتنا من باب آخر إال بدخول السيد المسيح الذبيحة الحقيقية -وهو إشارة لمجئ المسيح األول فاديًا ،وتقديمه نفسه ذبيحة وإشارة للصليب.

 -2باب السمك

سمى بهذا االسم ألن منه يدخل صيادى الجليل إلى المدينة حاملين السمك ليبيعوه.
ُ :
 -نأتى إلى الخطوة الثانية حيث دُعينا كلنا لنكون صيادين للناس ونأتى بهم إلى داخل المدينة المقدسة

 وتُمثل الكنيسة فى عصر الرسل ،حيث تنتشر الكرازة ،ويزيد السمك الحى ،ويدخل إلى المدينة المقدسة إلى أن نكمل إلى قامة ملء المسيح.. -3الباب العتيق  :وقد يكون أحد األبواب القديمة أو األصلية فى المدينة الذى ت َبقى من
بعد السبى ،وهذا الباب لم يُذكر إال هنا فى نحميا.
أمامنا اآلن الباب العتيق لندخل فيه ..وليس مقصود قدم األيام فقط ..لكن أصالة الطريق وحكمة السائرين فيه.
 فهو خبرة طريق اآلباء وحكمتهم وجهادهم فى تاريخ الكنيسة ,كثيرون يبحثون عن تعاليم جديدة ظانين أنها تشبع قلوبهم ،ولكن الكتاب المقدس وتعاليماآلباء هى التى تشبع النفس بالحقيقة.
-4

باب الوادى

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

يُمثل هذا الباب فى حياتنا الروحية بداية حياة جديدة ،ندخل فيها إلى أعماق أكبر ،والباب التالى له على بعد مسافة طويلة ،حيث ال يسمح المسيح لمؤمن
سيَجعَ ُل َم َع الت َّج ِربَ ِة أَيضا
مبتدئ بضيقات كبيرة فى أول األمر حتى ال يهاب الطريق ،فاهلل فى أبوته الحانية علينا "الَ يَ َد ُ
عكُم تُج ََّربُونَ فَوقَ َما تَستَطِ يعُونَ بَل َ
ال َمنفَذَ ِلتَستَطِ يعُوا أَن تَحتَمِ لُوا" (1كو .)13:11
-5

باب الدِّمن

الزبل" هو الباب الذى تخرج منه كل قذارة وزبالة أورشليم إلى أسفل وادى هنّوم حيث تُحرق.
 :باب "الروثِ -
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 باب ال ِ ّدمن فى حياتنا هو خطايانا فَحين نُخ ِرج خطايانا وضعفاتنا من خالل التوبة واإلعتراف ومحاسبة أنفسنا على ما أصاب حياتنا ،من توانى وفتور وإنحراف عنأحضان هللا المحب.
 -6باب العين  :وهو بجانب عين سلوام ،وكانت تُستخدم للتطهير قبل دخول المدينة
والتقدم للهيكل.
فبعد أن أخرجنا كل الخطايا والضعفات خار ًجا عند باب ال ِ ّدمن ،ندخل باب العين لتسترد نفوسنا جمالها الحقيقى ،الذى هو على صورة هللا

 -7باب الماء

 :وهو نبع مائى عند جبعون بجانب قدرون.

 ويمثل هذا الباب كلمة هللا التى نأتى لنرتوى منها ،ونتنقى فتشبع حياتنا بمياه حية بسبب حضور هللا فيها وألنها تتقوى بالكلمة ،فالكلمة ت ُ َط ِهر أنفسنا كالماء
الذى يطهر األشياء "أَنت ُ ُم اآلنَ أَن ِقيَا ُء ِل َسبَ ِب الكالَ ِم الَّ ِذى َكلَّمتُكُم بِ ِه" (يو.)3:15
 -وهى بجانب نبع العين حيث الماء والروح فى الكتاب متالزمان دائ ًما.

 -8باب

الخيل :ومنها تخرج وتعود إليها جيوش الحرب.

اّلل َعلَى َهد ِم ُحصُون" (2كو4:11
س ِديَّة ،بَل قَاد َِرةٌ بِ َّ ِ
ست َج َ
َاربَتِنَا لَي َ
"ويشير إلى جهاد اإلنسان طيلة حياته حروب روحية ،ألن " ُمح َ
 -9باب الشرق  :فى الجهة الشرقية مقابل جبل الزيتون وهو مقابل الشرق حيث تُشرق الشمس ..وهى البوابة التى تُشير إلى مجىء السيد المسيح الثانى..
ألنه سيأتى من جبل الزيتون بحسب نبوءة زكريا ،ففى حياتنا ونحن نجاهد ..ننتظر مجىء الحبيب المخلص ربنا يسوع
 -11باب السجن  :أو باب الفحص ،حيث يطلع الملك على قواته وحروبهم ودخولهم وخروجهم ..هذا الباب يشير فى حياتنا إلى هللا فاحص القلوب وال ُكلى،
ومعطى الجميع حياتهم ..هو ديان األرض كلها  ،ويُشير إلى الدينونة ،حين يقف الجميع أمام كرسى هللا ليعطى حسابًا عن وكالته
 -11برج المائة  :سمى بهذا اإلسم ألن إرتفاعه حوالى 111قدم وهو من األبراج العالية ،ويقع شمال المدينة ناحية الشرق وهو يشير إلى كمال الرحلة مع
المسيح ودعوة الكمال المدعو لها الكل "كُونُوا َكامِ ِلينَ " (1كو 1111

 -12برج حننئيل

 :البرج الثانى فى الشمال ناحية الغرب ،وهو يشير إلى تحنن هللا ونعمته التى تالزم المسيحى فى رحلته

ضا بفرن كبير للخبز ،وفى كل صباح باكر كانت المدينة كلها تشتم
 -13برج التنانير  :يقع فى جانب المدينة الغربى حيث يعمل كموقد للمدينة  ،ويتميز أي ً
رائحة الخبز التى تشير إلى المسيح خبز الحياة وشبعها.
فكما بدأت األبواب بباب الضأن "المسيح الذبيح" إنتهت بباب التنانير الذى هو المسيح خبز الحياة الذى يعطيه لنا لنحيا ونتحد به "فَ َمن يَأكُل ِنى فَه َُو يَحيَا
ِبى" (يو " ،)57:6ألَنَّنَا ِب ِه نَحيَا َونَتَح ََّركُ َونُو َج ُد" ( أع .)28:27
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محفوظات
صالة نصف الليل
الخدمة األولى
)إنجيل متى (13-1 :25
حينئذٍ ،يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن إلستقبال العريس .خمس منهن كن جاهالت وخمس
حكيمات .فأخذت الجاهالت مصابي َحهن ولم يأخذن معهن زيتا ً .وأما الحكيمات فأخذن زيتا ً في آنيتهن مع مصابيحهن .ولما
أبطأ العريس نعسن كلهن ونمن .ولما إنتصف الليل صار صراخ :هوذا العريس قد أقبل فقمن وأخرجن للقائه .حينئذ قامت
َّ
وزين مصابيحهن .فقالت الجاهالت للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ .فأجابت
أولئك العذارى جميعا
ى إلى الباعة وابتعن لكن .فلما ذهبن ليبتعن جاء العريس والمستعدات
الحكيمات قائالت :لعله ال يكفينا وإياكن ،فاذهبن بالحر ِ ّ
دخلن معه إلى العرس وأغ ِلق الباب .وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائالت :ربنا ربنا إفتح لنا .أما هو فأجاب وقال :الحق
أقول لكن إنى ال أعرفكن .فاسهروا إذن ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة التى يأتى فيها إبن اإلنسان (والمجد هلل دائ ًما).

القطع









ها هو ذا العريس يأتى فى نصف الليل ،طوبى للعبد الذى يجده مستيقظا ً .أما الذى يجده متغافالً ،فإنه غير مستحق
المضى معه .فانظرى يا نفسى لئال تثقلى نوما ً ،فتلقى خارج الملكوت .بل إسهرى وأصرخى قائلة :قدوس قدوس
قدوس أنت يا هللا ،من أجل والدة اإلله إرحمنا
اليوم الرهيب وإستيقظى ،وأضيئى مصباحك بزيت البهجة .ألنك ال تعلمين متى يأتى نحوك
تفهمى يا نفسى ذلك
َ
الصوت القائل :ها هو ذا العريس قد أقبل .فأنظرى يا نفسى ال تنعسى ،لئال تقفى خارجا ً قارعة مثل الخمس العذارى
الجاهالت ،بل إسهرى متضرعة لكى تلتقى المسيح الرب بدهن دسم ،وينعم عليك بعرس مجده اإللهى الحقيقى
أنت هى سور خالصنا يا والدة اإلله العذراء الحصن المنيع غير المنثلم أبطلى مشورة المعاندين ،وحزن عبيدك رديه
صنى مدينتنا وعن رؤسائنا حاربى ،وتشفعى عن سالم العالم ،ألنك أنت هى رجاؤنا يا والدة اإلله
إلى فرح وح ِ ّ
أيها الملك السمائى المعزى ،روح الحق ،الحاضر فى كل مكان والمالئ الكل ،كنز الصالحات ،ومعطى الحياة ،هلم
تفضل وحل فينا ،وطهرنا من كل دنس أيها الصالح ،وخلص نفوسنا
كما كنت مع تالميذك أيها المخلص وأعطيتهم السالم ،هلم أيضا كن معنا وإمنحنا سالمك وخلصنا ونج نفوسنا
إذا ما وقفنا فى هيكلك المقدس نحسب كالقيام فى السماء .يا والدة اإلله ،أنت هى باب السماء ،إفتحى لنا باب الرحمة.
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األلحان
ذكصولجية األيام للصوم األربعينى المقدس
 كلمة ذكصولوجية تعنى تمجيد هلل
 تصلى فى أيام الصوم المقدس بلحن مرد اإلنجيل أول الذكصولجيات
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