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 تقديم 
اُء  يقول الكتاب املقدس:
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َ
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َ
َك ال ذَهُب.  دري لِكنَّ

َ
ّلِ ِمن أيَن تأ�ي و��� أيَن ت

ُ
� 

ُ
وِح"ل  ٍد و َمول تلَك حالة  )  8 :3حنا . (يو لرُّ

 ع�� أنواٍع و   ملواِهَب إنَّ ا"  ويقوُل لنا أيًضا:
ُ
ة وحيَّ االرُّ    أمَّ

ّ
وح ال ا الّربُّ   ع�� أنواٍع   اِت ا�خدم�ّن  ، و فهو هوذي َيمَنُحها  الرُّ  فهو هو، و�نَّ األعماَل ع�� أنواع وأّما هللا    وأمَّ

ّ
لَّ ال

ُ
ذي َ�عَمُل �

ّلِ ل. الناس فهو هو  ��يٍء �� جميِع 
ُ
وَح  واحٍد يوهُب ما �  )  7-1  :12 نتسور ق 1. (�خ�ِ� العام"ألجِل ا ُيظهُر الرُّ

"، مع ما يتضمنه من  مواهب الروح القدس"  ذي حيمل عنوانا والّ ت كالمي هذا، من اإلجنيل املقّدس لكي أنطلق من آ�ته وأُظهر يف بدء مقدميت هلذا الكتاب املمّيز جدًّ يْ ستهلّ إ
 يف حياتنا وهي أن  وأيًضا سهلة ومصوغة بطريقة علمية كنسّية سلسة، تقود� إىل الغوص يف التفكري مبسرية حياتنا، ويقود� الروح القدس لكي حنقق رغبة هللامقارابت بيبلية فريدة ومميزة،  

الّ  ربّنا  املسيح  له بيسوع  أبناًء  املسيح حتنّ نصبح  السيد  الدائمة اذي بدوره أي  نُ لبتولية وعلّ ن علينا ومن أجل خالصنا جتّسد من مرمي  وللملكوت  منا ابلقول والفعل كيف  أبناًء هلل  صبح 
 رشد� ويقود� لتحقيق اهلدف اإلهلي. وح القدس املعّزي وهو بدوره يُ ولتحقيق ذلك وعد� ابلرّ 

ذهاننا ونعيش حياة أي  فّ صللمساعدة بشرط أن نفتح قلوبنا له ونُ   ليٍّ ك  ستعدادٍ الروح القدس دائًما إب   .تاجر هبا لنيل امللكوتن يُ أمنا لديه وزنة معطاة له وعليه ان ال يدفنها بل    كلٌّ 
بط ما تقوم به أختنا الفاضلة ضق بقراءة الكتاب املقدس واملشاركة ابإلحتفاالت الكنسّية. وهذا ابلمسيحية حّقة: ابإلميان والثقة والتسليم الكلّي هلل وذلك من خالل الصوم والصالة والتعمّ 

فأخذت تغوص يف التأمل ابلكتاب املقدس لتجعله احملرك حلياهتا الروحية جاهدة لسرب   ؛سكندر، من خالل مسرية حياهتا وعشقها هلذا اإلله احملب، احلنون، الغافر، املعطي املواهب إنريان  
 ،ذي هو بني أيدينا اليوم، جاعلة املقارابت سهلة وشيقة لفصول وآ�ت تبدو لكثريين صعبة الفهم واإلدراكالكتاب الّ   غوره وأعماقه ليخرج من جراء ذلك كتاابت كثرية هلا، وخباصة هذا

الرّ  الرؤ� والكنائس السبع، أو األمثال اليت أعطاها  الربّية، والتطويبات رابطة إ�ّ   بخاصة عندما نتكلم عن سفر  ة ليخرج هذا الكتاب  هم  مبواهب الروح القدس السبعيسوع، فالصالة 
 موضع أتمل عميق للقراء املؤمنني.

ها كما وأطلب منها سكندر، مهنًئا إ�ّ إا ابلعمل مع إبنتنا الروحّية السيدة نريان  ا من هذا الكتاب خالل تنقيحي له واإلشراف عليه، كما وأسعدت كثريً جدًّ   ستفدتُ إأ� بدوري قد  
 املزيد من هذه الكتب. 

بثة يف  عطيكم اجلرأة والقوة كي تواجهوا القوات الشريرة العا  ويُ وإميا�ً   ◌ً روح كي يدخل وميلئها حكمةعوا قلوبكم لعمل الرّ ي تستفيدوا من هذا الكتاب وأن تشيًعا كأخريًا صاليت لكم مج
 سني سالح هللا الكامل.عاملنا اليوم الب 

  األب جان بول أبو نعوم   
 نيوزيلندا  – أوكلندكاهن رعية مار إلياس احلي يف 

    2022متوز  15   



  



 مقدمة 
للشهادة لحّ�ه  للروح القدس م�اشرًة وَذكر �أّن له مواهب ُ�عطیها لإلنسان فُیثمر أعماًال أو �األحرى صفات تقوده ألعماٍل �حسب مشیئة هللا و�اإلخص  تطّرق الكتاب المقّدس     

 ، و�ذلك ُیبنى الملكوت ل�س فقط بداخل قلب اإلنسان بل حوال�ه أ�ًضا وفي المسكونة �ّلها.  له وألخ�ه اإلنسان

لوث األقدس"، والجزء الثاني  هذا الكتیب �شمل جزئین: الجزء األول منه عن الروح القدس، اإلقنوم الثالث من الثالوث األقدس، ولقد سبق و�تبته من ضمن �تیب "سر الثا    
في    ى أغلبها سبق وتطرقت إل   سواًء أثناء ح�اته أو عند الصلب أو في رؤ�ة یوحنا، ولقد  وح القدس ور�طها �أحداٍث وتعال�م تخّص الّرب �سوع المس�حمنه عن مواهب الر 

 لي: جداول �التا ةتسو�شمل هذ الكتیب ا على شكل جداول لسهولة الر�ط بینها. كتی�ات أخرى و�نما �إسلوب آخر على شكل مقاالت، وهنا وضعته 
 المح�ة ... �لمات �سوع األخیرة ... التطو��ات ... مواهب الروح القدس .1
 مثلة عن الملكوت ... مواهب الروح القدس الصالة الرّ��ة ... الكنائس الس�عة في سفر الرؤ�ا ... األ  .2
 سالح هللا الكامل ... ثوب الخدمة ... ثوب العروس ... مواهب الروح القدس  .3
 ح�اة الّرب �سوع ... القّداس اإللهي الصالة الّر��ة ...   .4
 األبواق الس�عة في سفر الرؤ�ا ... النافخین ... الصالة الر�ّ�ة ... تأثیرها ... وتهذیب النفس  .5
 الخلق ... التطو��ات ... الصلب  .6
 

، إال أنه �الحق�قة على �ّل إنساٍن  أو أنه س�قود رعّ�ة �  الرسولقد تبدو مواهب الروح القدس مبهمة لدى ال�عض، وأّن َمن �طلبها عل�ه أن �كون ُم�شًرا �القد�س بولس     
همس�حي أن �طلبها �ما قال الّرب �سوع: "  مل�وت هللا و�رَّ

ً
و�ن �ان أحٌد منكم تنقصُھ ا�حكمة فليطل��ا عند ِهللا  ونّوه عنها القد�س �عقوب في رسالته: ")،  33  :6" (متى  أطلبوا أوال

ها، ألنھ ُ�عطي جميع
َ
ي �ت�ه الملك سل�مان  ذ) الّ 6  :2" (أمثال  الّرب يؤ�ي ا�حكمة ومن فمھ الِعلم والفطنة�ما جاء �سفر األمثال: "   )5  :1" (�عقوب  الناس بال حساب وال عتاب  ُ�عط

 . )12-10  :1أخ�ار  2والمعرفة ل�حكم شعب هللا ( سوى الحكمة �عد أن أص�ح ملًكا إبن داود اّلذي لم �طلب شیًئا من هللا 

 ... �ا َمن أردتنا أن نكون واحًدا �ملء إرادتنا، أنعم علینا �مواهب روحك القّدوس، ولك الشكر على الدوام، آمین. رّ�ي و�لهي    

 إبنتك التي إفتدیتھا   
 نیران نوئیل إسكندر سلمون 
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 الروح القدس

"في �سوع المس�ح [  عالمین أن الُمخّلص هو الّرب �سوع  ن قرأنا ما جاء �سفر أشع�ا عن "الُمخّلص"إ�صعب على اإلنسان أن ُ�عطي تعر�ًفا لـ"الروح القدس"، ولكن  
ى و�ن�ي فرٌع : "العاشر]  �العر��ة، التعل�م المس�حي الكاثول�كي للشبی�ة، القسم األول، السؤال  YOUCATمن �تاب    -  أتى هللا بذاته إلى العالم" ِ

و�خرج غصٌن من جذِع ���ّ

ن ◌َ مهللا  ما �جعل  كلُّ  ") لقلنا أن "الروح القدس" هو  2-1  :11" (أشع�ا  شورة والقوة روح املعرفة وتقوى الّربملا  من أصوِلھ و�حلُّ عليھ روُح الّرب روح ا�حكمة والفهم روح
  ، )27-26  :1(تكو�ن  ، تلك الصورة التي خلق هللا اإلنسان األول "آدم وحواء" علیها  و�عرفها   هللا  صورة/یرسم صفات "، ل�س �معنى أنه خالق هللا ولكن هو اّلذي  هو

إذ ُ�عّلمنا �أن   �المح�ة تجاه اآلخر  وء قل�ه ُ�شِ�ه قل�ُه القّدوس ممل  ◌ٍ إلى إنسان�عد سقوط اإلنسان األول �الخطیئة  هو اّلذي له القدرة، �إن�عاثه من هللا، أن ُ�حّولنا    ولذلك
تجاه    ذو حبٍّ خالص وثابت  و�ار ومتواضع قر�ٌب ِمّمن یدعونه �الحق، رح�ٌم ورؤوف، صبور وطو�ل األناة وغافر عظ�م الرحمة، �لّي الحكمة والمعرفة، قدوس    هللا

د أن تجّسد وعِرْفه اإلنسان معرفة متسلسلة ِمن خالل اإلنجیل بدًء ِمن اإلنسان للُمعّلم للنبي � المتجّسد الشاهد األمین . الروح القدس ُیرشد اإلنسان لـ"الحق" �عخلقه
ُیرشد لـ"هللا مح�ة"  لقدس هو اّلذي  لذاته الفادي لبني ال�شر؛ الروح القدس هو اّلذي ُیرشد لسر حكمة هللا �الّتجسد اّلذي ُ�عتبر لل�عض ضرً�ا من الكفر والجنون؛ الروح ا

المح�ة تكون  ��ف  اإلنسان  و�ُ   ،وُ�فهم  لحضن هللا  معه  اإلنسان  و�رفع  القلب  في  �سكن  القدس  الروح  أحّبنا هللا؛  �ما  اآلخر�ن  ُنحب  أن  اإل�مان  الملكوت  سْ فقمة  كنه 
 السماوي.  

 �شوع بن سیراخ(لبن�ان الكن�سة [أي جماعة المؤمنین] مجًدا �    من خالله "الروح القدس" هو قدرة هللا التي تعمل في اإلنسان إن سمح اإلنسان � أن �عمل  إذن،  
و�مأله )، 10 : 17حص القلوب والُكلى (إرم�ا ]، فا� فا الفكر  [ل هذا القلب  اّلذي �حل على قلب اإلنسان ألن له القدرة على تغلّ فهو ، )10-6 :2 قورنتس   1، 15-20 : 15

   .)5:5هللا (رومة ف�ض �القلوب مح�ة �ُ و من مواه�ه 

)، هو روح إبن هللا اّلذي أرسله هللا اآلب �إسم هللا 14-13  :1هو وعٌد من "هللا الكلمة" لإلنسان المؤمن لُ�ختم �ه ف�كون له عر�ون المیراث (أفسس  "الروح القدس"  
ذي ["  ألبنائهله: مح�ة األب  )] إلى قلو�نا فیثبت اإلنسان في مح�ة هللا و�جعله ُیدرك مح�ة هللا  7  :16  ،26  :15  ، 26؛  17-16  :14�طلٍب منه (یوحنا  اإلبن [أي  

ّ
هو ال

ا، يا أبِت   .  ا �ه�طاعة �لمة هللا ال قسًرا بل ح�� ف�حمل اإلنسان اإلبن صفات هللا في ذاته و�ع�شها  )]6  :4" (غالط�ة  يجعلنا نصرخ � أبَّ

ًال �المح�ة ولیتم له الس�ادة في  "الروح القدس" ُ�عطي اإلنسان "إدراًكا للقوة العاملة ف�ه من أجل اإلمتالء �كل ما في هللا من ِملٍء لُ�ص�ح صورًة منه متأصِّ   إقنوم
 )، أي لُیدرك أنه إبًنا � وُمخلًَّصا �حبِّ هللا له. 3وذلك �كشف سر تدبیر هللا اّلذي تحّقق �المس�ح �سوع" (أفسس الملكوت 



"روح سوع هللا اإلبن ِمن ُمصالحة مع هللا اآلب أي ُنص�ح أبناًء � ونتمتع معه �الح�اة األبد�ة. هو  "الروح القدس" هو اّلذي �جعلنا نتمّتع بنتائج ما قام �ه الّرب �
ال یهلك "، الطاقة التي بداخل قلب و��ان هللا و�ها یتحّرك و�عمل ُمشیًرا لمحبته من خالل فداء اإلنسان �إبنه الوحید الّرب �سوع المس�ح لكي  التي ال تتغّیر  المح�ة الحق:  
وعلى أساسها تن�ع المواهب الروح�ة وُتمنح لإلنسان المؤمن المولود من الروح �إمتالء قل�ه من مح�ة هللا   الطاقة  هذه  ومن  .)15-5  :16،  26  :15(یوحنا  
 . تغّلة لمجد هللا وخیر اإلنسان س ): الحكمة والمعرفة والفهم والتقوى والتعز�ة والَجَلد ومخافة هللا، ومن دون "المح�ة" ُتص�ح المواهب ِنعم غیر مُ 5:5(رومة  

و�ة  المثال: مخافة هللا دون محبته ستجعل اإلنسان عبًدا � ولكن مع محبته ستجعله إبًنا �، �ذلك الحكمة دون مح�ة هللا ستكون حكمة دنیفعلى سبیل  
 حین المح�ة  وتكتمل  ون من أجل نیل الح�اة األبد�ة مع هللا.  ولكن مع محبته � ستك  ،�شر�ة ال عالقة لإلنسان في حكمته �ا� ولن تكون لها فائدة روحّ�ة

ُ�مّثل صورة جانب�ة لوجِه إنساٍن عیناه قلب �سوع األقدس وفوق رأسه الروح القدس على هیئة    -1-[الشكل    �ما یراه قلب هللاإلنسان أخاه اإلنسان  رى  ی
ذي ُینیر لنا الظلمة ، ف�ص�ح هذا القلب هو المص�اح الّ ، قلب هللا وفكرها مع قلب �سوع األقدس قلوب مندمجة إندماًجا تام� ال، فاإلمتالء �الروح القدس �جعل  لسان نار]

ذي �حمل في طّ�اته  )] الّ 22  :6(متى    "ِسراج ا�جسد هو الع�ن"قوًال وفكًرا وفعًال] من خالل هذا القلب [  للجم�ع �كل حكمة، إذ نبدأ برؤ�تهم والتعامل معهم [یر �التالي  فُنن
   المح�ة والرحمة للجم�ع.

إلى اّلذین لم �كونوا    هللا  بنعمٍة منالقد�س بولس الرسول  ما �ت�ه  فعلى سبیل المثال:  ،  لكافة األج�ال   ِنعم ح�َّة �مفعولها  مؤمنینعلى الهللا    الروح القدس �جعل ِنعم
   .فندعوه "أّ�ا"أكثر   هقّرُب منونت  الروح القدس"اآلب واإلبن و " هللا على  من خاللها  عّرفنتأ�ًضا، إذ  نا �ان دعوًة ل همن بني إسرائیل لیدعوهم إل�

خذ جسد اإلنسان لُ�عطي مدلول على مح�ة هللا لإلنسان و�ذلك مح�ة اإلنسان � وألخ�ه اإلنسان، �ذلك الروح القدس، و�ن ال �مكن رؤ�ته "اإلبن" إتّ   إقنوم أن  و�ما  
 على طی�ة ونعومة الّ المح�ة/الطاقة/القدرة" شكلي الحمامة ولسان من نار لَیدُ �العین فُ�شار له "ها هو" أو فصله عن هیئة هللا، ولكن من مح�ة هللا أخذ "الروح القدس:  

ُتساعده وُتعّز�ه    وهدوء [ �ا�س وتنتقل من شخٍص آلخر  التي ال تنطفيء بل ُتشعل ما حولها من عوٍد  المتأججة  المح�ة  بین شر�كْین/حبیَبْین �طيء الغضب]  [حوار 
ُینّقى الذهب �النار (ر]  متفاهمْین أو أً�ا مع إبنه الطفل الصغی ول �شوع إبن سیراخ اإلصحاح األإن إّتكل على هللا "المح�ة" لُتنق�ه وُتز�ل منه الشوائب وتفحصه �ما 

 ). والثاني

و�ذلك في العهد الجدید قبل ظهور الّرب    )13  :51مزمور  ،  2  :23صموئیل    2،  2  :24على سبیل المثال ال الحصر: العدد  ُذكر الروح القدس في العهد القد�م (
ولكن إن إفتكرنا أن "هللا اإلبن" هو   ، رسل �طلٍب من "هللا اإلبن" [كما في العهد الجدید]یُ دون أن ُیذ�ر �أنه  )  25  :2؛  67  و   41  :1�سوع و�دء مسیرته الخالص�ة (لوقا  

) لفهمنا أن الروح 4-1  :1  حنا یو " (��يٌء مما �ان. فيھ �انت ا�حياة، وا�حياة نوُر الناس، والنوُر ُ�شرُق �� الظلماتو�دونھ ما �ان   ��يء،  بھ �ان �لَّ كلمة هللا أي قل�ه وفكره و"
ُمن�عث من اآلب  ن اإلشارة أن قول "ال ّد م. وهنا ال بُ ل�قود اإلنسان لمعرفة هللا و�التالي الح�اة األبد�ة  ، ولذلك ُ�سّمى "روح هللا"  ،ن�عث أ�ًضا من قلب وفكر هللالقدس مُ 

ب" و"هللا اإلبن" �مكنهما أن واإلبن" ال تعني �أن هناك روح قدس ین�عث من "هللا اآلب" وروح قدس آخر ین�عث من "هللا اإلبن" �ما ال �عني �أنه واحد وِ�ال "هللا اآل
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1-شكل   



"الروح القدس" هو "مجموعة الق�م والمواصفات والمواهب" التي ُتكّون ماهّ�ة وم  مفهُیرسال الروح القدس و�أن "هللا اآلب" هو ل�س "هللا اإلبن" والروح القدس هو ل�س "هللا".  
) وأ�ًضا "روح اإلبن �سوع 20-19  :10)، وهو "روح اآلب" (متى  13  :12�ورنتس    1الروح القدس هو روٌح واحٌد (  هللا و�التالي �إمكانه أن �جعل مّنا صورة �. أجل،

م أنفسنا للروح القدس ل�قود ح�اتنا، �جعلنا الروح  )، وحین ُنسلِّ 9  :8) وأ�ًضا روح هللا (روم�ة  19  :1ي  ، فیلبّ 7-6  :16أعمال الرسل  ،  11-10  :1�طرس    1المس�ح" (
لر�ط الروح  و  ).25-18  :5) ونعمل �حسب ثمار الروح األعمال التي تعكس قدسّ�ة هللا لآلخر�ن (غالط�ة  27-26  :8القدس ُنصّلي �كلمات �حسب مشیئة هللا (رومة  

�لمات القدس، وهي صالة عمل�ة ول�ست  الروح  الّرب �سوع على ضوء مواهب  التي عّلمها  الر�ّ�ة  الصالة  إست�عاب  بّد من  الصالة ال  ُترّدد شفه��ا،    القدس مع  فقط 
 وت�س�طها �التالي: 

  :أ�انا" "أنت أبي، رّ�ي و�لهي، أنت خالقي، خالق الكل، أنت   هّللت الروح، "روح الحكمة"، وقالت 

  ك لآلخر�ن، لیتقّدس أسمك"  أسمأعمالي لتعكس قدسّ�ة تقّدس تل، أنا إبنَك و�إسمَك ُدِعیت، "، وقالت "أنَت قّدوسالعلمهّللت الروح، "روح 
  ك"  �أت ملكوتلِ د �ّل ر��ٍة، وحسٌن هو اإلشادة �إسمك القدوس،  "، وقالت "أنَت ملكي، ملك الجم�ع، لك ستسجالمشورة الصالحةهّللت الروح، "روح 

  ،ك"تكن مشیئتلِ هّللت الروح، "روح الَجَلد"، وقالت "كلمتَك حقٌّ وح�اة، هي طر�قي، سراًجا لرجلي ونوًرا لسبیلي 
  فاف یومنا  نا خبزنا أعط لروحي ألح�ا معك،   "، وقالت "أنت واهب الح�اة وعل�ك إتِّكالي، المح�ة هي إحت�اجي وغذاءً المعرفةهّللت الروح، "روح� " 
  إلینا   أخطأ �ما نحن غفرنا لمن  انا خطا�   نا غفر ل"، وقالت "أنَت صالٌح ول�س أحٌد سواك، إرحمني وتّو�ني وقلً�ا نق��ا أخلقه فّي، و�رحمنا، إِ التقوى هّللت الروح، "روح " 
   اّلذي ال یرضى �الشر،  "، وقالت "أنتمخافة هللاهّللت الروح، "روح الّراعي الصالح الساهر  القدرة،  في    ناال تدخل  أنا ِمن خرافك وال أود أن أنكرك،  القوي، �لّي 

  "من الشر�ر نا نجلكن   التجارب

خلق  لروح القدس ودوره في ح�اتنا وعالقته بـ"اآلب واإلبن" علینا أن نذهب للعمق في ما حدث في التكو�ن حین خلق هللا اإلنسان: " ا  إقنومولكي نتواصل أكثر مع     

تكو�ن "العائلة"،  ) ل2-1  :5؛  28-27  : 1تكو�ن  ال كهم وجعل فیهم المقدرة على النمو واإلكثار ( "، و�ارَ هللا اإل�سان ع�� صورتھ، ع�� صورة هللا خلقھ ذكًرا وأن�ى خلقهم
ا  التعب من أجل  [الحب، اإلهتمام والعنا�ة،  �الغر�زة  التي جعلها هللا جزًء من طب�عتهم  الحب"  ال�شر�ة وروا�ط  "الح�ال  البر�ة هي  إلیها  وهذه  آلخر، ...] والتي أشار 

بحبال البشر، و�روابط ا�حب إجتذبُ��م وكنُت لهم كَمن  �علموا أ�ي إهتممت ��م.أنا دّرجت إسرائيل وحمل��م ع�� ذرا�� لك��م لم  ووصفها هللا حین �ّلم النبي هوشع قائًال: "

وأطعمُتھ. عليھ  و�نحنيُت  وجنتيھ  إ��  الرضيع  ). أجل، أذا نظرنا إلى اإلنسان لوجدناه "عائلة" �كل المشاعر التي بداخله والتي تر�طه �اآلخر، 4-3  :11" (هوشع  يرفع 
والمرأة: "أم، و�بنة وعروس"، وهذه المشاعر ال �مكن فصلها �حسب عمر معین ولكنها تبرز في أوقات معینة و�مكن الجمع ف�ما بینها دون فالرجل: "أب و�بن وعر�س"،  

المرأة ألهلها ال یتوقف عندما تتزوج وتعطي ح��ا لزوجها، و�ذلك حبها لزوجها ال یتوقف حین تحب  اإلقالل من شأن إحداها عن األ هي   ؛أوالدها خرى، فمثًال حب 

 



، مرقس  4  : 19متى  "العائلة المترا�طة التي ُ�كّمل أفرادها �عضهم ال�عض �جسٍد واحد" (  مفهوممشاعر ال ُترى �العین ولكن ُتدرك �األفعال. منذ بدا�ة التكو�ن، وضع هللا  
، وِمن �لیهما ُوِلد البنین؛ و�ان لكل من )24-21  : 2وأمره �أن یلزمها وال �فترقا (التكو�ن    )، إذ خلق هللا الرجل ثم أخذ من ضلعه وخلق المرأة 11:11قورنتس    1  ، 6  : 10

"اآلب واإلبن" ال �كتمالن دون "الروح القدس" اّلذي �أخذ دور األم التي ُترّ�ي وُترشد البنین مفهومي  الرجل والمرأة دور في تنشئة البنین. وِمن هنا نستط�ع أن نفهم أن  
)، �ما أنها ُتعّزي وتدافع عنهم وُتذّ�رهم �مدى مح�ة هللا اآلب لهم ل�عكسوا مجده 16-11  :4  ؛1وع بن سیراخ  شلطاعة اآلب والحفاظ على قدسّ�ة أسمه (�س�ع  �مواهبها ال

وهي التي تشیر ،  )9-1  : 11، أشع�ا  52  :2  تر�یتها (لوقا   �ما أن اإلبن منها وِمن) فهي ِمن اآلب  15-13  :16�أعمالهم، فهي تعرف "اآلب واإلبن" تمام المعرفة (یوحنا  
تب هو  "  :�موتاوسفي رسالته الثان�ة لط   وِمن هنا ُندرك لماذا �تب القد�س بولس  ).15-13  :16وعن اإلبن (یوحنا    )6  :4غالط�ة  لآلخر�ن وُتخّبر عن اآلب (

ُ
�ّل ما ك

تأِت الرسول في رسالته الثان�ة فكتب: ")، وأّكده القد�س �طرس  17-16  : 3" (من و�� هللا لم  بإرادةِ   إذ  أن   نبوءة قط  الناس ع��  القدس حمل �عض  الروح  ولكّن  �شر، 

موا من ِقبِل 
ّ
ُ�عطيك الربُّ  ل�ي تطول أّيامك �� األرض ال�ي  " وأُعطي معها وعد "أكرم أباك وأّمك�ذلك �مكننا أن ندرك لماذا جاءت الوص�ة الرا�عة "  . )21-20  : 1( "  هللا  يت�ل

ن )، وهذا الوعد هو ل�س فقط لبني إسرائیل إذ أن هذه األرض هي أورشل�م الجدیدة والتي أعطاها هللا �عد الفداء �الربِّ �سوع لكل من یؤم12  :20" (الخروج  إلهك إّياها
 ).  8-1 : 21(رؤ�ا یوحنا �ه وُ�ص�ح ِمن بني إسرائیل الروحّیین الُمط�عین لكلمة هللا والثابتین �اإل�مان إلى النها�ة  

[فترة التلمذة   كلمة هللا  على التالمیذ األولین في یوم العنصرة، �عد أن عاشوا فترة التلمذة على ید الّرب �سوع المس�ح    حین �حّل الروح القدس على اإلنسان �ما حلَّ    
  )] 13-12  : 1�سلطاٍن من الّرب �سوع المس�ح (یوحنا    �"  ا"إبنً   ُیدعى  اجدیدً   والدة إنساًنا�س هذا اإلنسان � و ُتمّثل فترة ما �عد المعمود�ة والتثبیت بز�ت المیرون لتكر 

دلَّه على الكنز الحق�قي فُ�ص�ح قل�ه هناك،  جدیًدا ُ�مسك الروح بیده و�  إنساًنا ف�كون    �فكر هللاهذا اإلنسان، اّلذي �سمح لمح�ة هللا أن تنمو في قل�ه �الروح القدس،    متألُ �
وُ�ذ�ِّره دوًما �التعال�م التي َنَ�َعْت من قلب هللا األقدس، فال ینطق  للق�ام �الشهادة للحق اّلذي من خالله �صل إلى الح�اة األبد�ة،  وُ�عط�ه �لَّ ما �حتاجه من صفات  

  �إخالص العبدهللا  ، وعامًال في حقل�مح�ة اإلبن لألب ولآلخر�ن �مح�ة األخ إلخوته یولد إبًنا ُمح��ا �    �أي شيٍء نجس بل ُ�شید �حكمٍة مح�ة هللا لل�شر�ة أجمعین.
   لسّیده لمجده تعالى. 

یها عضًوا في هذا الجسد له  �عمل الروح القدس في اإلنسان فُ�غدق عل�ه ِنعًما مختلفة ل�جعل من "الكن�سة" [أي جماعة المؤمنین] جسًدا واحًدا �كون �لَّ إنساًنا ف   
، شفاء  ؤالتنبالمس�ح: روح اإلبن؛ ومن هذه النِعم:    مكانته ووظ�فته من أجل صحة ووحدة و�ن�ان هذا الجسد اّلذي �شعر و�فّكر �قلٍب وفكٍر وروٍح واحدة أال وهي روح

 ).   30-14  :25(متى  ). ولتحقیق مشیئة هللا، على اإلنسان أن ُیتاجر �ما أنعم عل�ه هللا لمجده تعالى12قورنتس   1األمراض، التمییز ما بین األرواح ... ( 



ح�ة هللا لإلنسان بال حدود، إذ مع هللا "اآلب واإلبن والروح القدس" ُ�ص�ح مقام اإلنسان "اإلبن من جهة اآلب" "أًخا"، و "األخ من جهة اإلبن" "إبًنا"، و�ذلك تكون م    
ُ�ِحّ�ان   تكون المح�ة غیر متكاملة ولكن مع هللا األمر مختلف،  كثر من األبناء أو �فضالن األبناء عن األخوة و�ذلك  إخوتهم أنجد في �عض العوائل أن األب/األم 

   فاإلبن هو األخ واألخ هو اإلبن، و�الهما العروس.
 المح�ة ومواهب الروح القدس

"المح�ة".   مفهوم�  عّمقمواهب الروح القدس هي ل�ست �األمر السحري "كن ف�كون"، ولكنها تنمو فینا مع نمو حّبنا �. ولكي نفهم معنى هذه المواهب علینا أن نت   
قول: إن ت  نا نفسوسنجد أسعده؟"،  نا هي أن نُ أن تكون غا�ة ح�ات  نا وأرد  نا یوًما إنساًنا أكثر من ذات  نا: "هل أحببنا نفسأل  ولت�س�ط المعنى وعمل الروح القدس، دعونا نسأ
 شعرُت بهذا اإلحساس فإن هذا الحب س�جعلني:  

حبیب، إذ قد ال تحدث من المرة ُأمّیز األعمال التي ُتسعد الحبیب فأفعلها من األعمال التي تزعجه فأتجّنبها وهذا األمر ُ�سمى "الحكمة" و�تطّلب وقًتا وح�اًة مع ال .1
 األولى أو الثان�ة ولكني سأحاول جهدي ألصل غایتي؛  

 سعده، وهذا األمر ُ�سمى "الفهم"؛ الحبیب ألُ  اول جهدي أن أفهمَ سأح  .2
ن صورة ُتطابق شخصه �كل صدق وأمانة ألعرف مقامه وأعامله �ما �جب لكي أسعده، وهذا األمر ُ�س .3  مى "المعرفة"؛  سأجمع �افة المعلومات عن الحبیب وُأكوِّ
   سأتصرف �ما یلیق �شخص الحبیب، وهذا األمر ُ�سمى "التقوى"؛ .4
 سأفعل المستحیل وُأجاهد �كل قوة من أجله ومن أجل إ�قاء الحب ف�ما بیننا، وهذا األمر ُ�سمى "الَجَلد/الث�ات"؛   .5
 سُأعرِّف اآلخر�ن ��ف یتصّرفون �ما ُیرضي الحبیب فال ُ�سیئون إل�ه، وهذا األمر ُ�سمى "المشورة الصالحة"؛   .6
   .ه، وهذا األمر ُ�سمى "مخافة" سأحرص على أن ال ُأسيء إل�ه وطاعة �لمته ح��ا � .7
ینطبق  و  الكالم  ُنحبّ علینا  هذا  أن  أردنا  غا   هللا  إن  ونجعل  شيء  �ل  و"التقوى" فوق  و"المعرفة"  و"الفهم"  بـ"الحكمة"  س�مّدنا  الحب  وهذا  ُنسعده،  أن  هي  ح�اتنا  �ة 

ألن الروح   دها الروح القدس في اإلنسان حین �متأل قل�ه �محّ�ة هللا. هي أموٌر ال ُتشترى و"الَجَلد/الث�ات" و"المشورة الصالحة" و"مخافة هللا"، وهذه هي األمور التي ُیولّ 
 ألنها أموًرا تولِّدها المح�ة وال ُتخلق من عدم.  هللا وال ُتعطى لإلنسان من دون أن ُ�حب  )،24-9 :8(أعمال الرسل  القدس ال ُ�شترى 

 

ترمز ) [37-32  :15  متى(  �الخبز  مملوءة  سالل  س�عة  ت�عوه، وحینها جمع تالمیذه  اّلذین  الناس  أطعم  أن  وذلك �عد  الس�ع  الكنائس  هناك  س�كون   الّرب �سوع �أنه  تن�أ    
الرؤ�ا حین   في  یوحنالتلمیذ الحبیب  ل  النبوءة  هذه  ولقد أظهر].  مماثلة إي لها قلب ذو صفة واحدة  التي تقوم �أفعال   الناس  على  تحتوي   سلة  و�ل   �ن�سة؛  إلى   هنا   السلة

 �قول   �ان   وما  المس�ح،   �سوع  �لمة   من  �ستفید  ��ف   نفسه  و�سأل   مس�حي تصرفاته   �ل   یالحظ   أن  ومن هنا ین�غي .  ) 3و  2(رؤ�ا یوحنا    تكّلم معه عن الكنائس الس�عة
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الرئ�سیین   عشر  اإلثني  التالمیذ  طر�ق  عن  إنتشرت  التي  الكلمة  على  الكنائس  هذه  ُبنیت الجدیدة".   أورشل�م:  الواحدة  "الكن�سة  من  جزءً   �كونوا  أن   أجل  من  للكنائس الس�عة
 مواهب   هنا تعكس  الس�ع   الوقت]. الكنائس  �عض  مرور  �عد  األخرى   المعجزة  تلتها   سلة قد حدثت أوًال وثم  عشر  [ِمن المالحظ أن المعجزة األولى حیث تم جمع إثنا 

   :)3-1 :11 أشع�ا ( المس�ح �سوع في  و�ره، و�مكن أ�جادها مكتملةً  هللا  مجتمعًة ُتمثِّل مملكةوهذه   القدس،  الروح
ل  )9  :3ملوك    1الشر�رة (  األرواح الكاذ�ة  وتعال�م  تعال�م هللا  بین  التمییز  القلب   تعطي  التي   'الحكمة' .1 �الروح، ولها عالقة    الفقراء  لخدمة  أفعال  إلى  الكلمات  وتحوِّ

)؛ 6  :1  الحكمة هي األم الروح�ة لألرواح وهي "روٌح ُ�حّب اإلنسان"، هي التي ُترّ�ي وتدعو األبناء لسماع وطاعة و�حترام اآلب (الحكمة   .ر◌ِ �الفطنة والبوطیدة  
 ). 12-7  :7) وهي "أم الخیرات" (الحكمة 1 :9) و"هي َبَنت بیَتها" (أمثال 36-22 :8 فهي بنُت أبیها (أمثال

 .ولآلخر�ن �  �النفس التضح�ة حد  إلى حتى  والمثابرة األعمال  خالل من لآلخر�ن وعكس ذلك  ف�ه؛ والثقة  ورحمته هح�ّ قداسة هللا و ل 'الفهم' .2
 ال�شر�ة؛   المساعدة  على  التر�یز  من  والتدبیر اإللهي بدالً   هللا  حما�ة  على  تعتمد  والتي   الخاصة؛  على رغ�اتنا   ال  ومحبته  هللا   �لمة  على  المبن�ة  'المشورة الصالحة' .3

 .له ُمخلصین وال�قاء هللا إلرادة الكامل اإلستسالم على والتي تستند
على نفوسنا ِمن الضالل   نخاف  ال  تجعلنا  حماسة   اآلخر�ن ومن المخاطر أو اإلهانات؛  معتقدات  من  خوف  و�دون   �حماس  �  نعمل  س�جعلنا   الذي  ' الَجَلْد/الث�ات' .4

 �جد   نعمل  تجعلنا  حماسة  ما س�حدث؛  عن  النظر  �غض  ذلك  على  والعمل  للجم�ع،   إذ أن الخالص اّلذي فقط �الرَّب �سوع هو   ال�شر  نخاف على جم�ع  أ�ًضا   ولكن
 .�ل المسكونة إلى لنشر ال�شرى السارة للخالص

وال �ستكفي أبًدا أو   ،"الح�اة  ماء"  من  للشرب  دائًما   ف�سعى  �ان القلب متواضًعا ومتعّطًشا   إذا  إال  تتم  أن  �مكنال    هللا  معرفة  �كل تواضع، علًما �أن  �  'المعرفة' .5
ال   هللا  ومعرفة  ء. ى ال ُ�خط   �أنه  ُمفتِكًرا  �ع�ش  الذي  الفاتر  القلب  مرحلة  إلى  تصل  أن  دون   هللا  ُمشتعلة �مح�ة  القلوب  لت�قى  عرف �ّل شيٍء عن هللا؛  �أنه  �شعر

 �ذلك معرفة إحت�اجاتنا األساس�ة لح�اة الروح فال ُنشغل ذواتنا �ما هو ُممیًتا لها.   .)7 :9" (مرقس لھ إسمعواالمس�ح، فا� ذاته قال: "  �سوع طر�ق  تكتمل إال عن
�مكن أن تقف ضد أي مشقة ووقت التجارب حتى تلك التي قد  "العنا�ة اإلله�ة" التي  بـ  النا�عة من حب هللا وطاعة �لمته وعمل ما ُیرض�ه �ّل حین، والثقة  'التقوى ' .6

 هي ح�اة وموت وق�امة على الدوام. ، ألنه الحي الصالح.تؤدي إلى موت الروح، فالرَّب �سوع المس�ح �غسل �ل الذنوب وحتى ُ�ق�م الموتى

،  25-11  :1  �شوع بن سیراخ(  لآلخر�ن  هللا  قداسة  تعكس  التي  والعدل  والرحمة  المح�ةأعمال    �كافة  ونقوم  ر�اء  ودون   �صدق   هللا  نحب  تجعلنا   سوف  التي  'هللا  مخافة' .7
) 1  �شوع بن سیراخ،  10  :9  فمخافة هللا رأس الحكمة و�كلیلها و�مالها وأصلها (أمثال،  ). و�ن �انت الحكمة هي أم األرواح فإن مخافة هللا هي األب الروحي6  :25

 ). 27 :14ح�اة إلجتناب فخاخ الموت" (أمثال ) وهي "ینبوع ال7 :1  والعلم (أمثال
    

 مواهب الروح القدس ُشِرحت ضمن��ا �اإلنجیل من خالل:       
 التطو��ات و�لمات الّرب �سوع من على الصلیب   .1
 كرت �سفر رؤ�ا یوحناذُ التي أمثلة الملكوت والكنائس الس�عة  .2



 الصالة الرّ��ة وح�اة الّرب �سوع  .3
 وثوب العروس ، ثوب الخدمة سالح هللا الكامل .4
 تهذیب النفس ب تأثیرها فیها و  النافخین یوحنا والمالئكة األبواق الس�عة في سفر رؤ�ا .5

    وهذا ما سیتم شرحه في الجزء الثاني من الكتیب.
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 الجزء الثاني 

 جداول تر�ط بین 
 المس�ح القدس وأقوال الّرب �سوعمواهب الروح 
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 المح�ة ... �لمات �سوع األخیرة ... التطو��ات ... مواهب الروح القدس) 1(

" لتشمل مح�ة هللا لإلنسان ومح�ة اإلنسان � وألخ�ه اإلنسان. ولعل الكلمات التي تفّوه هللا مح�ة�فتح آفاق واسعة نحو معرفة "موت الّرب �سوع على الصلیب  �  تأّمل ال   
  أي ،  )3-2  :11�سوع من على الصلیب قبل موته هي أجمل تعبیر عن هذه المح�ة التي في قل�ه و�التالي تعكس میزات قل�ه وما في فكره [أي شخصّیته (أشع�ا    الرَّببها  

، وهي أمثلة واقع�ة للتطو��ات التي ذ�رها �موعظته من على الجبل للجموع التي ت�عته )21-20و  14-13و  11  :10، أمثال  35-33  :12(متى    ]القدس   الروح  مواهب
ُوهب لنا    ذيالّ   القدس  وحالر   ؛)12-3  :5ه لآلخر�ن إلمتالئها �الروح القدس (متى  عن القلوب الُمح�ة والسعادة الحق�ق�ة التي ستنالها �كونها في قلب هللا ألنها تعكس صورت

 . ) 5:5(رومة   و�جعلنا جسًدا واحًدا  قلو�نا فيمح�ة هللا  لتف�ض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواهب الروح القدس          التطو��ات �موعظة �سوع من على الجبل    كلمات الّرب �سوع على الصلیب  سمات مح�ة هللا

 تجاه  الرحمة  من  �نوع   الغفران .1
   .� و�خاصّ�ة اآلخر�ن

ال  " ألنهم  لهم،  أغفر  أبِت  �ا 
�فعلون" ما    : 23(لوقا    �علمون 

 )؛ صالته لصالب�ه.34

  : 5(متى    "طو�ى للرحماء، فإنهم ُیرَحمون"
7 ( 

 روح المعرفة
 * المح�ة خبز الح�اة 

هللا سوى  صالح  أحد  ال  (متى    * 
19: 17 ( 
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 مواهب الروح القدس          التطو��ات �موعظة �سوع من على الجبل    الصلیب كلمات الّرب �سوع على  سمات مح�ة هللا

واّلذین  .2 �أخطائهم  الُمعترفین  تعز�ة 
�المقارنة ضعفهم   مع  �عرفون 

 العدل   �خشون   واّلذین  هللا  قداسة
 .اإللهي، أي "ال�شارة �الخالص"

الیوم   ستكون  لك:  أقول  "الحق 
الفردوس" في    : 23(لوقا    معي 

اّلذي ؛  )43 المجرم  مع  �المه 
معه   �سوع ُصلب  �أن  و�عترف 

 لم �فعل شیًئا ُ�عاقب عل�ه. 

ملكوت   لهم  فإن  الروح،  لفقراء  "طو�ى 
َموات"  ) 3  :5(متى  السَّ

 روح الحكمة

 هللا الخالق هو أب الجم�ع

القر�ب  .3 ومح�ة  الحزانى  تعز�ة 
وروح��ا  �معاناتهم جسد��ا    �التفكیر 

[أي الحزن على فقدان هللا �سبب  
و��جاد  الروحي"]،  الخطیئة/"الموت 
الحلول للتقلیل من هذا األلم اّلذي 
�إظهار صورة  القلب  على  ُ�س�طر 

 هللا [أي المح�ة] لهم.

"هذه و  "أیتها المرأة، هذا أبنِك"  
)؛  27-26  :19(یوحنا    أمك"

 كالمه مع أّمه والتلمیذ الحبیب.  

التي فقدت إبنها �النس�ة لألم    *
أن  �مكنه  إنسان  أكثر  فإن 
یواسیها هو َمن �عرف وُ�حب  
والزمه  غیره  من  أكثر  إبنها 
دوًما  لیتكّلم  األوقات  �ّل  في 
من  �مّل  وال  معها  إبنها  عن 
إنسان  أكثر  أن  �ما  ذلك؛ 
ممكن أن یواسي شاً�ا صغیًرا 
ذلك  أم  هو  أح�ائه  أعز  فقد 
على  بوجوده  لُتشعره  الحبیب 

 ن خالل �المها عنه.الدوام م

ون" ُ�عزَّ فإنهم  للَمحزونین،  (متى    "طو�ى 
5: 5 ( 

 روح المشورة الصالحة 
ملكوت المح�ة والخدمة أساس ال*  

 في الجسد الواحد  * الكل أعضاء
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 الروح القدسمواهب           التطو��ات �موعظة �سوع من على الجبل    كلمات الّرب �سوع على الصلیب  سمات مح�ة هللا

الحي‘  .4 ‘الماء   � اإلنسان  شوق 
حزق�ال  6  :143(مزمور    ،47:  1-

)؛ هؤالء  2-1  :22، رؤ�ا یوحنا  12
 اّلذین �عتمدون على رحمة هللا. 

)؛  28:  19"أنا عطشان" (یوحنا  
�المزمور  ُ�تب  ما  لیتم  قالها 
خّالً   وسُ�سقى  س�عطش  �أنه 

 ).  69و  22(مزمور 

فإنهم  البر،  إلى  والعطاش  للج�اع  "طو�ى 
"طو�ى للُمضَطَهدین  و)  6  :5  ُ�شَ�عون" (متى

َموات" (متى  على البر فإن لهم ملكوت السَّ
5: 10 ( 

هذا   یروي  أن  �ستط�ع  أحد  ال  العطش * 
القدس  والروح  واإلبن  اآلب  هللا:  سوى 
هللا،  �إسم  الحي  الماء  مون  ُ�قدِّ َمن  أو 
المس�ح  َصلبوا  اّلذین  الجنود  نرى  لذلك 
مون خل� داللة على اإلضطهاد اّلذي  ُ�قدِّ
إّت�ع المس�ح ِمن ِقبل  سیواجهه �ّل من 
الخل  هذا  وُشرب  �ه،  یؤمنوا  لم  َمن 

 �ا�. داللة على تحمل الض�قات مح�ًة 

 روح القوة/الَجَلد

 كلمة هللا ماء الح�اة ونوٌر لسبیلي

طلً�ا  .5 إل�ه  �التوّجه  �ا�  الثقة 
و�التالي  لمعونته وتسل�م الذات له  

 طاعة �لمته على الدوام.

تر�تني؟"   لماذا  إلهي  "إلهي 
أبِت، في  و  )  46  :27(متى   "�ا 

أجعُل روحي!"   : 23(لوقا    ید�َك 
 اآلب. )؛ �المه مع هللا 46

(متى   "طو�ى للودعاء فإنهم یرثون األرض"
فإنهم و  )4  :5 القلوب  ألطهار  "طو�ى 

 ) 8 :5(متى  ُ�شاهدون هللا" 

 روح تقوى الرَّب  وروح الفهم 
و  هللا  على  �طاعة   القداسةاإلتكال 

اآلب   هللا  قداسة  تعكس  الكلمة 
"هذا   �األمثال:  ُ�قال  �ما  لآلخر�ن، 

 الشبل من ذاك األسد"

أي الع�ش    عمل و�تمام مشیئة هللا [ .6
  �حسب �الم هللا].

)؛  30  : 19"تّم �لُّ شيء" (یوحنا  
الّرب �سوع و�عدها  �لمات  آخر 
هللا   مع  �المه  الروح؛  أسلم 

 حوله.اآلب ومع �ل اّلذین من 

أبناء  فإنهم  السالم  إلى  للساعین  "طو�ى 
 ) 9 : 5(متى   هللا ُیدَعون"

 روح مخافة هللا
هللا   ألنه مشیئة  الروحي  السالم 

 خیٌر للجم�عأمیر السالم، والسالم 
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 ... مواهب الروح القدس  األمثلة عن الملكوت...  الكنائس الس�عة في سفر الرؤ�ا...  صالة الر�ّ�ةال) 2(

في  عن الّرب �سوع المس�ح  ، وهذه المح�ة هي ضمن��ا من ثمار مواهب الروح القدس. و�ن إفتكرنا �ما هو مكتوٌب  )8  :4یوحنا    1(  یوحنا "هللا مح�ة" �ما �تب التلمیذ الحبیب     
سواًء الصالة    ،المشورة والقّوة روح المعرفة وتقوى الّرب" فسنعرف أّن �ّل ما قاله الّرب �سوع وعّلمنا إّ�اه الّرب روح الحكمة والفهم روح  ، "�حّل عل�ه روح  2  :11سفر أشع�ا  

والتي ذ�رها یوحنا الحبیب    أو وصف للكنائس الس�عة التي بین ید�ه  ) 52-1  :13(متى    التي قالها ِمن على السفینة للجمع اّلذي على الشاطئ    عن الملكوتالر�ّ�ة أو األمثلة  
[قال �سوع: "أطلبوا أوًال   هو ُمساق �الروح ولكي �كون فینا ذات الروح لندخل الملكوت �أبناء هللا  ،)3و  2(رؤ�ا یوحنا    وهو في جز�رة �طمس لكنائس الُمدن التي أمام الجز�رة

أشع�ا    سفرمشیئة إ� أن نرسم صورة ل�سوع، إبن اإلنسان، من خالل الروح القدس آخذین �اإلعت�ار الخصائص [أي مواهب الروح القدس ( .  ] )33  :6(متى    ملكوت هللا و�ّره"
)، بروح هللا الكامنة فینا  24-21  : 4مشیئة هللا أن نعبده �الروح والحق (یوحنا  )] التي إمتأل بها، فهو "الحق"، "األمین"، "المس�ح إبن هللا؛ حمل هللا"، و "كلمة هللا".  1-5  :11

 واحد، وعلى هذا األساس یتصّرفون. فنعبده �أبناٍء �عكسون صورة أبیهم السماوي الُمحب القّدوس الغافر لآلخر�ن وُمعلنین ملكوته على الجم�ع، ُمحّبین الجم�ع �أخوة ألٍب 

الكنائس الس�عة في سفر الرؤ�ا ما لها و/أو ما  الصالة الر�ّ�ة 
 ینقصها

 مواهب الروح القدس  األمثلة عن الملكوت

: أحبوا هللا  ) 7-1  :2(رؤ�ا یوحنا    كن�سة أفسس   "أ�انا اّلذي في السموات"
إال أنهم أهملوا أساس رسالة �سوع: "مساعدة 

األعداء" ومح�ة  ومسامحة  هللا    المحتاج،  ألن 
 أب الجم�ع. 

(متى   الزارع  -19،  9-4  :13مثل 
23 ( 

ال�شر   مقدار  قلوب  �حسب  أنواع 
تأثیر �لمة هللا فیها، منها َمن ل�س 
بها   یتأثر  َمن  ومنها  تأثیر،  أي  لها 
َمن   ومنها  عنها،  �حیُد  ثّم  لوهلة 

    �جعلها أساًسا لح�اته.

 روح الحكمة
(سماع)    الحكمة*   فهم  "أهم�ة  هي 

القلب   صم�م  من  هللا  كلمة 
 . لتمییزها"

، و�كرامه * هللا الخالق هو أب الجم�ع
 .�طاعة �لمته

یوحنا    زمیر/سمیرناإكن�سة   "لیتقّدس أسمك" :  )11-8  :2(رؤ�ا 
�ل   �أن  القلوب  هذه  تفهم  اإل�مان  خالل  من 
واحد منهم هو �مثا�ة السید المس�ح أي خادًما 
ومساِعًدا   والنقاوة  الطهارة  مجال  في  لآلخر�ن 

  إ�اهم �كل تواضع ووداعة. 

 ) 30-24 : 13مثل الزؤان (متى 
أبناء   وهم  هللا  یزرعه  الطیب  الزرع 
أبناء   فهم  الزؤان  أما  الملكوت، 

 إبل�س أي فاعلوا الشر.  

 الفهم الِعلم فروح 
الفهم ُی�قي    هو  *  اّلذي  "العنصر 

بدون   �اإل�مان  ثابتة  القلوب 
 . قنوط"

القداسة اآلب    *  هللا  قداسة  تعكس 
   .لآلخر�ن
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الرؤ�ا ما لها و/أو ما الكنائس الس�عة في سفر  الصالة الر�ّ�ة 
  ینقصها

 مواهب الروح القدس  األمثلة عن الملكوت

 ك"ل�أت ملكوت"

          
برغامس یوحنا    كن�سة  هذه  )17-12  :2(رؤ�ا   :

المس�ح،  السید  و�قودها  هها  ُیوجِّ الكن�سة 
مؤد�ة   له  األمین  الشاهد  تكون  و�أعمالها 
العصی�ة  األوقات  في  الصالحة  المشورى 

 والتجارب للمؤمنین ولغیر المؤمنین.

 )32-31 :13مثل ح�ة الخردل (متى 
قال الّرب �سوع: "اّلذي �عمل �الوصا�ا 
ملكوت   في  �بیًرا  ُ�عدُّ  فذاك  وُ�عّلمها 

(متى   و  19  :5الّسموات"  "تعالوا  )، 
أیها   وأنا    ثقلون المُ الُمرهقون  إلّي 

الراحة   ُأر�حكم تجدوا  لي  تتلمذوا   ...
 ) 30-28: 11(متى  "لنفوسكم

 روح المشورة الصالحة
"غذاء   هي  الصالحة  المشورى   *
اّلذي �جعلها تكبر   الصغیرة  األنفس 

 . وُتص�ح بدورها معلِّمین لآلخر�ن"

نور   هو  فا�  هللا  ملكوت  في  الكل   *
   .العالم، و�لمته ُتوّحد قلوب األمم

مشیئت " في ك  لتكن  �ما 
 "  السماء �ذلك على األرض

ث�ا یوحنا    یرة طكن�سة  هذه  )29-18  :2(رؤ�ا   :
المس�ح،  السید  قائدها  ِمثال  على  الكن�سة 
�قلوب ذات شجاعة وقوة   �سیرون على األرض 
الغیورة  تنقصها محبَتُه  أنها  إال  وتحّمل ومثابرة، 
الخاطئة  األعمال  �عاینون  فهم  السماوي،  ألب�ه 
�أبهون   وال  ساكن  تحر�ك  دون  الش�طان�ة 

 �األرواح الساقطة.

 )33 :13مثل الخمیرة (متى 
األج�ال،   �ّل  المؤمنین  في  ث�ات  لوال 

  لدرجة بذل الذات من أجل اإل�مان َلما 
 إزداد عدد المؤمنین.

 روح القوة/الَجَلد
الممزوجة   "الخمیرة  هو  القوة/الَجَلْد   *

التي   هللا  بواسطة �كلمة  ُأعِطَیْت 
 .موسى واألنب�اء و�سوع المس�ح"

 .* �لمة هللا ماء الح�اة ونوٌر لسبیلي

 "�فاف یومنا  نا خبزناأعط"

 

 

 

یوحنا    كن�سة سرد�س أعضاء )6-1  :3(رؤ�ا   :
هذه الكن�سة �عتقدون �أنهم �عرفون هللا و�حبونه 
بدون   أو  ذلك  تثبت  التي  األعمال  بدون  ولكن 
وال   زائفة  واه�ة،  محبتهم  فإن   طاعته 

أن   القلوب  القلب. على   تكون   تن�ع من صم�م 
هة   روح��ا   وفقیرة متواضعة  دوًما    أنظارها   ُموجِّ

السید    على  ومتقرِّ�ة من  المس�ح الدوام  �سوع 
 معرفة ألب�ه السماوي للسماع منه وللعمل  األكثر

 )44 :13مثل الكنز (متى 
إنسانٍ  وهناك  لكّل   أمًرا    أولو�ات، 

 یود أن �متلكه فیدفع ف�ه �ّل ما �ملك 
�ه؛ �سوع    ل�حتفظ  الّرب  قال  ولقد 

عند   جلست  التي  أختها  عن  لمرتا 
"مر�م   له:  تسمع  إختارت   قدم�ه 

منها"  ُینزع  ولن  األفضل،  النصیب 
 ).42-41 :10(لوقا 

 روح المعرفة
 .* معرفة هللا هي "ُلبَّ ثروتنا"

   * المح�ة خبز الح�اة.
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ما الكنائس الس�عة في سفر الرؤ�ا ما لها و/أو  الصالة الر�ّ�ة 
 ینقصها 

 مواهب الروح القدس األمثلة عن الملكوت

   ثابت. بوصا�اه �قلٍب  )كملة(ت"أعطنا خبزنا ... 

ل" نحن   اناخطا�  ناأغفر  �ما 
 "إلینا أخطأغفرنا لمن 

 
 
 

 

: البیت )13-7  :3(رؤ�ا یوحنا    كن�سة  فیالدلف�ا
ومن   یهدمه،  أن  ألحد  �مكن  ال  هللا  یبن�ه  اّلذي 
�سیر مع هللا بهذا اإل�مان و�ضع إعتماده الكلي 
على المعونة اإلله�ة [كلمة هللا ومحبته ورحمته]  
إنما   األبدي  الهالك  إلى  ُ�ساق  أن  �مكن  ال 
ألن   أقدامه  تحت  أعداءه]  [أي  خطا�اه  ُتْسحق 

أعطاُه ح�اًة   َمن أقام المیت من بین األموات قد
 أبد�ة.   

 )46-45 :13مثل اللؤلؤة (متى 
الجواهر ز�نة یل�سها صاحبها للداللة 
ندرت  و�ّلما  الماّدي،  مستواه  على 
شأن  وعال  سعرها  إزداد  �لما  الجوهرة 

یل�سها. إمتالك   َمن  هي  الروح  ز�نة 
الُمحب    قلً�ا القّدوس  هللا  صورة  على 

 أ�اكم  أنّ   �ما   رحماء  ["كونوا  الرحوم
الخادم   وَمَثل  ، )36  : 6(لوقا    "رح�م  اأ�ًض 

   .])35-23 :18متى القلیل الشفقة (

 روح تقوى الرَّب
التي   الثمینة  "الجوهرة  هي  التقوى   *

 . علینا أن نتحّلى بها"
أحد صالح سوى هللا   ال  : 19(متى  * 

رح�مٌ )  17 طلب   .وعادل   وهو  ولقد 
رح�ًما  هللا   �كون  أن  اإلنسان  من 

غافًرا ألخ�ه زالته و�ن لم �غفر فلن 
 .)15-14 :6ُ�غفر له (متى 

 . * التقوى تعكس حّب هللا لآلخر�ن

 نا نج،  في التجارب  ناال تدخل"
  "من الشر�ر

 

الالذق�ة یوحنا    كن�سة  : )22-14  :3(رؤ�ا 
الكن�سة فخور�ن �أنفسهم متكّبر�ن أعضاء هذه  

ف�فعلون ما �حلو لهم ولهم ثقة بذاتهم، م�ّجحین 
هذا   على  فون  فیتصرَّ ذواتهم  �أهم�ة  و�شعرون 
ُ�غّیروه   أن  علیهم  �جب  ما  وهذا  األساس؛ 
بني   جم�ع  خالق  وهو  موجود  �أن هللا  و�تذّ�روا 
�عضهم  �عتنوا  أن  شع�ه  من  طلب  وقد  ال�شر 

   داعة وتواضع.ب�عض و�كل حن�َّة وو 

 )50-47 :13مثل الش�كة (متى 
عند نها�ة العالم ُ�قّسم بنو ال�شر إلى 

ساروا فئتین: األخ�ار اّلذین ت�عوا هللا و 
ورحمة   ومح�ة  تواضع  �كل  معه 
اآلخر�ن،   مع  تعاملهم  في  وعدالة 

إبل�سو  ت�عوا  اّلذین  وأنكروا   األشرار 
و�المه  األخ�ار    .وأعماله  هللا  ینال 

األشرار   أما  هللا،  مع  أبد�ة  ح�اة 
أتون   في   :25متى  (   النارفُ�قذفون 

�جعل    .)31-46 األمر  هذا  معرفة 
الدوام  المؤمن   على  تو�ة  حالة  في 

 � "نجنا من الشر�ر". ارخً اص

 روح مخافة هللا
ق   ُتفرِّ التي  "المیِّزة  هي  هللا  مخافة   *

الصّدیق من  بین اإلنسان الُمستق�م  
 .اإلنسان الشر�ر"

�الضعف اإلت*   واإلعتراف  ضاع 
المیت    ال�شري  الح�اة لإلنسان  ُ�عید 
 روح��ا 

الضال  ثَ [مَ  اإلبن  -11  :15لوقا  ( ل 
24(.[ 

الروحي ألنه أمیر    مشیئة هللا السالم*  
للجم�ع: خیر   والسالم خیٌر  السالم، 
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 . جسدي وخیر روحي

 مواهب الروح القدس ثوب الخدمة ... ثوب العروس ...   ... سالح هللا الكامل ) 3(

ال �ستط�ع أن �قودها، فاألعمى ال �ستط�ع أن �قود أعمى ن  لمّ   نا ترك ق�ادة ح�اتنأوًال وأن ال    أعیننا فتح  نأن    مشیئة هللا هيمن خالل الكتاب الُمقّدس �مكننا أن نعرف أّن     
د �  هاإلله�ة ونور   همعونت�كون نوًرا لآلخر�ن  ن)، وأن  45-39  :6(لوقا   )؛ وحین  34  :6معلِّم (مرقس  الراعي و الص�ح من خراِفه وهو  أي نُ [  ُنمّلكه أنفسنا بن الحبیب فاإلالمتجسِّ

]،  )8-6  :17(یوحنا   هللا  من �أن �المه هو �المنؤ و   )5  :17(متى    ا منّ هللا  عه �ما طلب  �ط نَ بل   )7-6  :4  ؛15-7  :3عبرانیین    ،8-7  :95(مزمور    نا �و قل  قّس ن  السمُع صوَته  ن
).  36  :22القد�م (لوقا    نا ثوً�ا جدیًدا عوض عن ردائ  ا ل�سن یُ ) ف17  :6شتري منه س�ًفا (أفسس  ن  ).22-14  :3  یوحنا   الطر�ق (سفر رؤ�ا  نا شتري منه ذهً�ا ساطًعا ُینیر لنو 
التي    ة هللا [كلمالمتمثلین �الكلمة المكتو�ة �اإلنجیل و�قلب �سوع األقدس "الحمل" [القر�ان المقّدس]    همحبتو  هللا  ةكلم):  12  :2  یوحنا   حّدین (سفر رؤ�ا ذي  شتري س�ًفا  ن

ین  11-10  :55أشع�ا    سفرأرسلها �المطر والثلج اّلذي یروي العطش، و�جعل النفوس تنمو وُتثمر وُتنتج غذاًء لآلخر�ن ( "الخطا�ا  أي    وأعداء هللا،  نا أعدائ  �كِّتنُ )]، ف�الحدَّ
 ). 5:5مع رومة   8 : 1 الرسل أعمالسفر لآلخر�ن ( عطي شهادًة �نُ نال السالم و نو  ،وأعمال الش�طان"

" [سالح  هومحبت  ة هللابن الحبیب "كلماإلتسلَّح �صفات  نأن    ا طلب منّ   ه،عن  ا وأرواح شر�رة تحاول أن ت�عدن  نا هناك مغر�ات �ثیرة من حول  �أنّ   هِ ، ولعلمِ هح�ّ نُ أن    هللا  ةمشیئ   
  ة هللا "�مح�  أي  روح القدسالذواتنا وقلو�نا �مواهب  تمتليء  ). هذا السالح اّلذي نل�سه حین  5-2  :11أشع�ا    سفرروح القدوس (ال)] اّلذي إمتأل �18-10  :6هللا الكامل (أفسس  

  : 6قبل أن نطلب األمور الدنیو�ة (متى    هللا  من�الصالة  أن نسعى لها ونطلبها  الّرب �سوع  ا  التي طلب منّ   ،"ملكوت هللا و�ره"  ،. هذه المواهب)5:5(رومة    فوق �ل شيء"
33( . 

)،  16-15  :16س  قمشیئة هللا أن ُی�ّشر �اإلنجیل، ال�شرى السارة �الخالص �الّرب �سوع، في جم�ع أنحاء المعمورة (مر    
ر�ر  وهذا األمر ال �مكن الق�ام �ه دون ل�س سالح هللا الكامل اّلذي �جعل من اإلنسان ل�س فقط ُمحارب �صد هجمات الش

.  قلٍب ل�جذ�ه نحو الخالص  طارًقا �لّ �كل قواه]    یهجمًرا دون �لل أو خوف [أي  ُم�شِّ �جول  ِسلمي ال دموي  و�نما ُمحارب  
     هذا السالح ُ�میت روح الكسل وال�طالة والخوف للعمل �حقل وملكوت هللا مجًدا له ومحّ�ًة �ه و�اآلخر�ن.

 ثوب عروس هللا هو أ�ًضا  [أي سالح هللا الكامل]    ثوب الخدمةو  ،آلخر�ن وا�علم �أنه �حتاج أن �كون خادًما �،  ا �الروح �ما المس�حح�� اّلذي یود أن �كون  إلنسان  ا   
مواهب وعمل  وهو من  ، فاإلنسان المس�حي، من بني إسرائیل الروحي، هو عروس هللا، ولقد أل�سه أّ�اه هللا  ])14-7  :16  (حزق�ال  " الَّذي أل�سه هللا لبني إسرائیل "عروسته[

أي �ضع ثقته الكاملة    [عقد من اللؤلؤ أو األحجار الكر�مة]  في العنق  طوقٍ �وهذا الثوب ال ُ�مكن أن ُیل�س دون أن یتحّلى اإلنسان  .  ) 19-15  :5(الحكمة    الروح القدس 
 ]. )8-4  :3  (یوحنا  ر�ح هللا أي ُ�ص�ح أسیر الروح القدس و�الر�شة في مهبِّ   إستخدمني" [   ،�ا� و�ستسلم لمشیئته قائًال له "هاءنذا
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 هند�ة بث�اب العرس           سالح هللا الكامل                                        
 

 ثوب عروس هللا مواهب الروح القدس  ثوب الخدمة – سالح هللا الكامل

 " الزنار/الحزام"

] �الحق"  أوساطكم  أو   "وشّدوا 
ن زّناًرا  لنا  �ه "الحق  تمنطق 

 ) 14 :6] (أفسس "حول وسطنا

 

الحق لنا   ف�كون لمعرفة الحق [الحكمة والمعرفة الكاملة �  
ن  وسطنازنّاًرا  حول  به  ال�شر  تمنطق  تعل�م  بین  للتمییز   [

الخیر   بین  یرض�ه،  وما ال  یرضي هللا  ما  بین  وتعل�م هللا، 
مح�ة  بل  ومحرقات  والشر. فلقد عّلم هللا �أنه ال یر�د ذب�حة  

و و  لأعمال رحمة  (هوشع    طاعةمعرفته  عّلمنا  ) 6:6�لمته  ؛ 
�أٍب   وُنط�عه  �ه،  لثقتنا  أمانة  �كل  له  ذاتنا  ُنسلِّم  �أن 

خالق   وودعاء للجم�ع،  رحومین  فنكون  �ه  مح�ًة  الكل، 
 ومتواضعین على ِمثاله.  

جمة منها مح�ة اآلخر�ن والعمل ثماًرا  تولِّد  والمعرفة  الحكمة  
 الجید الدال على رحمة هللا والعدل للضعفاء. 

ال   الَّذي  من الكتان الناعم  حزاًما/زناًرال�اس ُمطّرز (وشً�ا) وحوله  
إغتسل،   أن  �عد  �العرق  الجسم  یتسخ  فال  ع�اءة ُ�عرِّق  وفوقه 

   .) 10  :16 (حزق�ال (الكسوة) من الحر�ر
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 ثوب عروس هللا مواهب الروح القدس  ثوب الخدمة –سالح هللا الكامل 

 "الدرع الواقي"
"و�ل�سوا درع اإل�مان" (أفسس 

6: 14 ( 
  : 5" (الحكمة  "یل�س البر درًعا"

18 ( 
والعدل البر   التقوى  من  النا�ع 

 و�لتزام الحق 

[التقوى   والصالة  البر  عنها  ین�ع  الواقيالتي   أي   ] الدرع 
�ا� مح�ًة    الثقة  الذات  بذل  لدرجة  �كالمه  والعمل  وطاعته 

اّلذي ال غ�ار   الساطع  األب�ض  الل�اس  �ه و�اآلخر�ن. هذا 
 عل�ه اّلذي �عكس صورته لآلخر�ن.  

التقوى تولِّد الفرح، والرغ�ة على التقوى تولِّد التو�ة و�التالي  
 إح�اء النفس المیتة. 

فق [أنظر  والع�اءة  المطّرز  دال ر الل�اس  الزنار]  أناقة ة  على  لة 
 . ) 8-7 :19 (رؤ�ا یوحنا  التقوى /القداسةُتلفت النظر: 

 " النعال في األقدام"
�النشاط  أقدامكم  "وشّدوا 
إلعالن �شارة السالم" (أفسس 

6: 15 ( 

 

، ]النعال في األقدام[ "القوة في اإلستمرار/المثابرة" أيالَجَلد، 
) نشر إنجیل  1نت�جة المح�ة الغیورة � �سندان الغیرة على (
) عمل أعمال 2السالم �كل قوة للعالم أجمع دون خوف و(

 الرحمة.  

 الَجَلد یولِّد الشجاعة والث�ات في اإل�مان. 

فال یؤثر على القدمین حین   )10  : 16  (حزق�ال   نعال من ِجْلٍد ناعم
  .لذات �فرح و�دون �لل مح�ًة �ا� داللة على بذل ا �كثر المشي 

 "الخوذة" 
الخالص"  خوذة  لكم  "و�تخذوا 

 ) 17 :6(أفسس 
خوذًة"  الصدق  ُحكم  ""یل�س 

 ) 18 :5(الحكمة 

 

 

الصالحة الروحي  أي    المشورة  واإلرشاد  الحزانى  تعز�ة 
األرواح"لـ   ] الخوذة[  �الخالص �لم  ،"شفاء  ة التي مصدرها 

تنتج عن الفهم لرحمته ومحبته من خالل اإلبن ، والتي  هللا
الحبیب وموته على الصلیب ذب�حة لمغفرة خطا�انا، فُندرك 

فال نهاب الظلمة ونكون نوًرا  فنحفظ الكلمة  ك�ف�ة خالصنا  
مشیئة  من  بدل  مشیئته  وحسب  بتعّقل  ل�عملوا  لآلخر�ن 
وأصحاب   له  شهوًدا  ل�كونوا  هللا  لمشیئة  المغایرة  اإلنسان 

 مشورة للخالص. 

 : ) 12  :16 (حزق�ال ي �النس�ة للرأس فلقد وهب هللا عروسته ُحل
داللة على اإلنتماء � من خالل نسمة الح�اة    حلقة في األنف  .1

(یوحنا  / الروح  أداة  فُ�ص�ح  اإلنسان  في  القدس  الروح    حلول 
20: 21-23،( 

�معنى تسمع [لكلمة هللا  تسمع    داللة آلذانٍ     قرطین في األذنین   .2
 و  ])5-4 :50 (أشع�ا دون خوف و  �كلِّ ثقة �ا�فُتعلِّم  وتفهم

الجمال    .3 تاج  الرأس:  فخر على  داللة )  16  :5  (الحكمةإكلیل 
 على: 
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 ثوب عروس هللا مواهب الروح القدس  ثوب الخدمة –سالح هللا الكامل 

 المشورة الصالحة (تكملة) (تكملة) "الخوذة"
 المشورة الصالحة تولِّد العقالن�ة في التصرف.

 (تكملة) ل�اس الرأس: اإلكلیل
مخافة هللا   �الحكمة أوًال:  بن سیراخ    و�متالء ال�سه    : 1(�شوع 

11-19 .( 
ثانً�ا: �ما أن العر�س هو تاج رأس العروس، فالتاج داللة على  

 ) 16-4 : 11 ستورنق 1(العر�س �سوع المس�ح 

 "الترس"

�ّل  اإل�مان في  "و�حملوا ترس 
أن  تستط�عون  ف�ه  حال، 
الشر�ر   سهام  جم�ع  تخمدوا 

 ) 16 :6(أفسس  المشتعلة"
 
 
 

  "الس�ف"
لكم   الخالص ""و�تخذوا  خوذة 

هللا"  �لمة  أي  الروح،  وس�ف 
 ) 17 :6(أفسس 

القداسة   یّتخذ  ال�ار  "اإلنسان 
ترًسا تقهر  ال  �شحذ التي   .

س�ًفا ینثني  ال  اّلذي  " غض�ه 
 ) 20-19 :5(الحكمة 

إلست�عاب قدسّ�ة أسم هللا ومقدرته ومشیئته   العلم ففهم هللا
ومعرفة ِنعمه، و�األخص نعمة الخالص الدالة على محبته  

 لنا ورحمته علینا، فنستط�ع أن نثبت.  
 هر اإلنسان من الخطیئة و�ولِّد اإل�مان �حرِّ �ُ   هللا   العلم وفهم

والخالص  هومقدرت   هو�قوت المعجزات  تعمل  و�كون التي   .
اّلذي نصد �ه أسهم الش�طان ونتَجنُّب    الترساإل�مان لنا �ـ

تواضع   و�كل  له  نتعطَّش  اّلذي  الفهم  هذا  الخطیئة.  عمل 
 نتقبَّله ونمتلىء �ه. 

 فنحفظ �لمته في القلبالتي تن�ع من محبتنا له    مخافة هللا
�املةالس�ف[ الموت، مح�ة  فُنط�عها حتى  نا�عة    ]  صادقة 

ما   على  داللة  وأقوالنا  أعمالنا  فتكون  ر�اء  دون  القلب  من 
في   �لمته  مخافة هللا وحفظ  إّن  مح�ة.  قلبنا من  �ه  ینضح 

فقط    القلب ول�س  شیًئا  نخاف  وال  األعداء  نحارب  �جعلنا 
 نتصّدى لهم.  

   مخافة هللا تولِّد الرجاء.

العر�س  ):  12-11  :16(حزق�ال  لي  حُ  من  ه�ة  ثمین  داللة  �نٌز 
 على ِغنى العر�س و�ضماٍن للعروس في الح�اة: 

 داللة على العمل دون �لل بیدین قو�تین. في الیدیناألساور  .1

العنق  .2 في  ثقتها    طوًقا  ووضع   � الذات  إعطاء  على  داللة 
�لمته وطاعة  لمشیئته  واإلستسالم  �ه  الكلمة  الكاملة  طاعة   :

   وُ�خِلْص له. ،له ُ�حّب سّیده �إبنٍ كعبٍد 
 

 

مخافة هللا تجعل اإلنسان عروًسا � اّلذي "ب�مینه �حمیهم و�ذراعه 
علیهم   �غار  ألنه  أعدائه"  من  لإلحتماء  الخل�قة  و"ُ�سّلح  �سترهم" 

 ). 17-16 :5(الحكمة 
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   القّداس اإللهي...  ح�اة الّرب �سوع...  صالة الر�ّ�ةال) 4(
 

هذه الصالة الر��َّة طوال ح�اته وطلب منا أن نع�شها نحن أ�ًضا    �سوعمنا ��ف ُتعاش الكلمة، فلقد عاش  ّ◌◌ِ نفهم �أن هللا أرسل إبنه الحبیب ل�كون مثاًال لنا ولُ�علنحن     
بذل الذات] والرحمة [المغفرة واإلحسان] وشرح �المه، مملوئین   ذین ت�عناه: ح�اة مكّرسة � وتشهد على قدسیَّته وعلى محبتنا الغیورة على بیته، ح�اة مبن�ة على المح�ة [◌ّ ال

القداس اإللهي واّلذي ُ�مثِّل إجتماع أبناء هللا سو�ًة �عائلة  في    المشار�ة زمن�ة ��اإلمكان أ�ًضا أن ُنحقِّق هذه الصالة �ساعة  . �ذلك  من مواهب روحه القّدوس لبناء ملكوته
 مقّر راحته وعلى    �كلمته ]  ) 20  : 18  " (متى، �نُت هناك بینهمسميإ�  ثالثة  أو  ثنان إ  إجتمع   حیثماف "قال الّرب �سوع:  [س وحاضًرا معهم  واحدة �كون هللا فیها هو األب القّدو 

  ، ) 2-1  :66(أشع�ا    تجّسد ف�هحین    هو البیت اّلذي صنعته یدّي هللارحم العذراء  و   ،حین سار علیها )  1  :66(أشع�ا  موطئ قدم هللا    هيكما أن األرض  ف.  "المذ�ح"  :األرضي
  لحدث الخالص:   . القداس اإللهي هو تأو�ن) 2-1 :66من صنع ید�ه (أشع�ا  اّلذي  ل�كون مقّر راحته  كذلك المذ�ح اّلذي ُیذ�ح عل�ه ومن ثم �قف عل�ه حمًال مذبوًحا قائًما ح��ا

واألرض التي إرتفع منها للسماء، �ما ُتمثل الكن�سة    والقبر   وعل�ه فالمذ�ح في الكن�سة ُ�مثل رحم العذراء مر�م والصلیب  ،ب �سوع وق�امة الرّ   ، موت، الصلب وال والتجّسد  ال�شارة
عماله القدیرة لقّدوس وُمشیدین �أ في القداس اإللهي أورشل�م الجدیدة حیث عرش هللا السّري حیث المالئكة مجتمعین من حوله والقد�سون األبرار �سجدون له ُمسّ�حین أسمه ا

 . )6 : 5(رؤ�ا یوحنا  الُمحی�ة و�ینهما الحمل المذبوح القائم

سنة هي �أنها تردید �لمات الصالة الّر��ة مرة واحدة. هو   33، فكانت ح�اته على األرض التي دامت  ح�اة الّرب �سوع عاشها �حسب �لمات الصالة التي علَّمها للتالمیذ   
، هي تهلیل الروح و�ّل  والتي تتضمن س�عة مقاطعل�س فقط لتردیدها � طالبین إحت�اجاتهم الجسد�ة بل ل�ع�شوها �لمٍة �كلمة �حسب الروح. هذه الصالة،    عّلمها لتالمیذه

 مقطع منها ُ�مّثل موه�ة من مواهب الّروح القدس. 
 

 القّداس اإللهي ح�اة الّرب �سوع الصالة الر�ّ�ة 

  السموات""أ�انا اّلذي في 

 روح الحكمة هّلل بها 
  ،أبي "أنَت  وقالت:  الحكمة"،  "روح  هّللت 

ر�ِّي و�لهي، أنَت خالقي، خالَق الكل، أنَت  
 أ�انا"

عاش الرَّب �سوع ح�اته ُ�مّجد هللا �الشكر والصالة 
ًرا َمن حوله   ، فكان الشاهد األمین، والشهادة له ُمذ�ِّ

  :7؛  8-5  :6  �أن هللا هو أ�اه وأ�اهم السماوي (متى
   ).17 :20، یوحنا 11

واحدة  �عائلة  سو�ًة  هللا  أبناء  �إجتماع  یبدأ  اإللهي  القداس 
�كلمته في  �كون هللا فیها هو األب القّدوس وحاضًرا معهم  

راحتهعلى  و اإلنجیل   عل�ه   ،"المذ�ح"  :األرضي  مقّر  إذ 
الُمقّدس القر�ان  الحي  ،یوضع  المذبوح  "جسد ودم،   :الحمل 

 ذات والهوت الّرب �سوع". 
الكاهن   الصلیب،  یدخل  �حمل  َمن  و�س�قه  اإلنجیل  حامًال 

األرض  وعلى  العلى  في   � "المجد  بترتیل:  الشعب  و�بدء 
 السالم ..." 
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 القّداس اإللهي ح�اة الّرب �سوع الصالة الر�ّ�ة 

 "لیتقّدس أسمك"

 الفهمالِعلم فروح  هّلل بها 
   روح" "أنَت  لمِ العِ هّللت  وقالت  فالفهِم"،   

تقّدس تلقّدوس، أنا إبنَك و�إسِمَك ُدعیت،  
قدسّ�ة   لتعكس  لآلخر�ن،  أسمأعمالي  َك 

 لیتقّدس أسمك"

و  الُمحب  هللا  صورة  أعماله  القّدوس  أعكست  سمه 
�أنه "صالح" 10-9  :14(یوحنا   )، ولقد ُعِرف عنه 
)، �ما أن المالك 14-11  :10؛  12-10  :7  (یوحنا

مر  �ّشر  الروح  حین  "إن  قال:  بوالدته،  العذراء  �م 
عل�ِك وقدرة العلّي ُتظّللك،  [أي �حّل]  القدس سینزل  

  : 1  لذلك �كون المولود قّدوًسا و�بن هللا ُیدعى" (لوقا
35 .( 

بتقد�س السماوي   قداسة  عكس  أفعاله  *   اآلب 
 . لآلخر�ن

في البدء یتذّ�ر �ل إنساٍن خطیئته و�ندم علیها وُ�هیئ قل�ه  
 ل�كون نق��ا إستعداًدا لقبول الّرب �سوع �قل�ه. 

وعادًة ما ُیتلى قانون اإلعتراف وفعل الندامة إما بتردیده �عد 
 الكاهن أو قوله سّر��ا في القلب. 

 ك"ل�أت ملكوت"

 روح المشورة الصالحةهّلل بها 
    روح الصالحةهّللت  وقالت المشورة   ،"

"أنَت ملكي، ملَك الجم�ع، لَك ستسجُد �ّل 
�إسمَك  اإلشادُة  هو  وحسٌن  ر��ٍة، 

         ك"ملكوت �أتِ لِ القّدوس، 

وأورشل�م  والسامرة  الجلیل  أنحاء  �كل  جاهًدا  عمل 
على إعالن �شارة ملكوت هللا حین تولد القلوب من 

؛  )8-3  :3  ، یوحنا23و    17  :4الروح القدس (متى  
ولمجده  و�ا�  بهم  محّ�ة  لآلخر�ن  خدمة  ملكوت 

  تعالى.

�جتمع الجم�ع، أصحاء ومرضى [�الجسد و�الروح] لتسب�ح 
الشفاء واإلمتالء من مواهب الروح القدس  وشكر هللا، لطلب  

من  ُمصغرة  صورة  نرى  اإللهي  القّداس  في  �حقله.  للعمل 
 ملكوت هللا: تجّمع المؤمنین.

لتقد�س   شعائر  اإللهي  القّداس  في  األول�ة  الصلوات  ُتعتبر 
هللاأ المالئكة    ،سم  �سجود  ه�كله  أمام  والسجود  والوقوف 

أمام ع السموات  في  القّد�سین  �لمات  وأرواح  ُمرددین  رشه، 
إله   الرَّب  قّدوس،  قّدوس  و"قّدوس  الُعلى"  في   � "المجد 
اّلذي  القوي، قّدوس  "قّدوس هللا، قّدوس  الص�اووت" وأح�اًنا 
إقراًرا   اإل�مان  قانون  لذ�ر  �اإلضافة  إرحمنا".  �موت  ال 

 �الثالوث اآلب واإلبن والروح القدس إلًها واحًدا. 
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 القّداس اإللهي ب �سوعح�اة الرّ  الصالة الر�ّ�ة 

مشیئت " على    كلتكن  �ذلك  السماء  في  �ما 
  "األرض

 روح القوة/الَجَلد هّلل بها 
  ٌّحق "كلمتَك  وقالت  الَجَلد"،  "روح  هّللت 

ونوًرا  لِرجليَّ  سراًجا  طر�قي،  هي  وح�اة، 
 ك" تكن مشیئتلِ لسبیلي، 

حرص على أن �عمل �كل قوته على إتمام مشیئة * 
)، ُمستسلًما �كل ثقة لهذه 44-41  : 22هللا (لوقا  

  اإلرادة فأطاع �لمة هللا حتى الموت.

" قال:  اّلذي  هو  ذي الّ  مشیئة�عمل  أن  أ طعامي * 
 ). 34-32 :4 حنایو ( وأن ُأتّم عمله" رسلني أ

السماوي.  الملكوت  و�بلغ  الجم�ع  �خلص  أن  مشیئة هللا   *
" �سوع:  الّرب  دميمَ قال  وشرب  جسدي  أكل  یثبت  ن 

وثبتُّ فيَّ  و"إ56:6یوحنا  (ف�ه"    ،  �ان  )  �خدمني أن  حد 
وحیث . خادمي   �كون   ا�ًض أ  هناك  نا أ  كون أ  فلیت�عني، 

 ).  26 :12(یوحنا   بحد �خدمني �كرمه اآلأ �ان وان
* الكهنوت خدمة � إل�صال مح�ة هللا للشعب وزرع حّب  

  هللا في قلب الشعب.

ُتقرأ �لمة هللا ثم ُتشرح ل�سمعها و�فهمها الحضور ل�عملوا *  
 �ما تفعل المالئكة في السموات.   بها 

 " �فاف یومنا  نا خبزناأعط"

 المعرفة روح  هّلل بها 
   روح" واهُب  المعرفةهّللت  "أنَت  وقالت   ،"

هي   المح�ة  إتِّكالي،  وعل�َك  الح�اة 
معَك،   ألح�ا  لروحي  وغذاًء  إحت�اجي 

 " یومنا �فافَ  نا خبزناأعط

غذاًء  *   الُكتب]  في  جاء  [ما  هللا  �لمة  ِمن  إّتخذ 
(لوقا   الروحي  العمل )52-46  :2لنموه  ، و�ذلك 

 بها و�تمام ما طل�ه منه اآلب السماوي.
لنا  *   ودمه  �مشیئته  قّدم  [جسده  القّدوس  قل�ه 

الكر�م، ذاته والهوته] �كل مشاعره الملته�ة بنار 
الُمقّدس   القر�ان  في  وتجاهنا  هللا  تجاه  المح�ة 
الح�اة   وتنال  �ه  تثبت  لكي  لروحنا  ل�كون غذاًء 

 فلقد   ). 58-47و  35-29  : 6  یوحنا(األبد�ة  
ذاتهوأحّب    أحبنا بذل  أنه  لدرجة  على    هللا 

لُنص� عّنا  هللا الصلیب  أمام  و�املین  أبراًرا  ح 
   ).13  :15 ؛18-17 :10؛ 18-16  :3(یوحنا 

إلح�اء   الیومي  خبزنا  لنا  هللا  إعطاء  الصلوات  یت�ع   *
�لمته   خالل  من  ونمّوها  تنقیتها  على  والعمل  أرواحنا 
الكر�م  ودمه  الرَّب  وأخذ جسد  الُمقّدس]  الكتاب  [قراءات 

الُمقّدس هو �الحق�قة جسد ودم لمغفرة الخطا�ا، فالقر�ان  
 وذات والهوت الّرب �سوع: غذاء الروح. 

یدعونا الكاهن لإلنصراف لنشهد   * في ختام القّداس اإللهي 
هللا، وهذا �ما �شاء    اآلخر�ن  � ونش�ع المح�ة في قلوب  

اإلبن   العمل عّلمنا  �ما  الروحي  غذائنا  من  جزًء  ُ�عدُّ 
 . ) 34-32 :4(یوحنا  الحبیب
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 القّداس اإللهي ح�اة الّرب �سوع الصالة الر�ّ�ة 

 أخطأ �ما نحن غفرنا لمن    اناخطا�  ناأغفر ل"
 "إلینا

 روح تقوى الرَّبهّلل بها 

   روح" صالٌح التقوى هّللت  "أنَت  وقالت   ،"
وقلً�ا  وتّو�ني  إرحمني  سواك،  أحٌد  ول�س 

و�رحمنا،   فّي،  أخلقه  لأَ نق��ا   نا غفر 
 "إلینا أخطأ�ما نحن غفرنا لمن  اناخطا�

الصلیب   وضع على  شخٍص  [ولكل  لصالب�ه  غفر 
لهم   ل�غفر  السماوي  ألب�ه  فصّلى  خطیئته]  عل�ه 

    ).34-33 :23 (لوقا

التقدمة هنا هي من عمل هللا مح�ًة بنا،  * على الرغم من أن  
إال أننا أ�ًضا نقّدمها � عر�ون شكٍر � وتأكیًدا مّنا �إ�ماننا  

) ونجاتنا  28-26  :26إنها قر�اٌن � لمغفرة خطا�انا (متى  
ُتص�ح  إذ  واحد  مسكن  في  معه  و�ّتحادنا  الشر�ر  من 

 أجسادنا ه�اكل �. 

* �ما أن هللا قّدوس وال �ستط�ع أحد أن �قف �القرب من هللا 
) و�ذلك هللا عادل، لذلك  6-5  :3وقل�ه غیر نظ�ف (تكو�ن  

علینا أن نتوجه إلى الكن�سة وقلو�نا خال�ة من أي حقد أو  
�سوع   الرَّب  أوصانا  �ما  مسامحة  )  24-23:5  ى(متعدم 

ضمی ونفحص  الكن�سة،  دخولنا  قبل  اآلخر�ن  رنا فُنصالح 
ونندم على أخطائنا ُمعترفین بها للكاهن في سر اإلعتراف 

 وقاصدین التو�ة والتغییر فنستحق المغفرة من هللا.

  "من الشر�ر نانج ، في التجارب ناال تدخل"
 روح مخافة هللاهّلل بها 

 وقالت "أنَت القوي،  مخافة هللا"روح    هّللت ،"
یرضى كليَّ القدرة، الّراعي الصالح اّلذي ال  

ال    أنا ِمن خرافك وال أوّد أن أنكرك،  �الشر،
 "من الشر�ر نانجِّ لكن  في التجارب ناتدخل

إّتخذ ِمن �لمة هللا [ما جاء في الُكتب] غذاًء له *  
 ). 11-1 : 4 لمحار�ة تجارب الش�طان (متى

لمحار�ة   وخاصًة  حین  �لِّ  في  الصالة  إستخدم   *
التي    التجر�ةتجارب الش�طان ولكي ال یدخل في  

(لوقا   تحقق رغ�ة اإلنسان عوًضا عن رغ�ة هللا
22: 39-46.(  

والتي   الكاهن  �عطیها  التي  �البر�ة  اإللهي  القّداس  ینتهي 
غالً�ا ما تكون الدعاء � إل�عادنا عن التجارب ونجاتنا من  
القوة   له  �أن  واإلقرار  المصاعب،  عند  وتقو�تنا  الشر�ر 

 بدین.والُملك والمجد إلى أبد اآل
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 تهذیب النفساألبواق الس�عة في سفر الرؤ�ا ... النافخین ... الصالة الر�ّ�ة ... تأثیرها ... و ) 5(
(لوقا     المس�ح  �سوع  الّرب  إّ�اها  عّلمنا  التي  الرّ��ة  متى  4-1  :11  الصالة  هي  9-13  :6،  النفس،  ومراجعة  بتأّمل  وصّلیناها  �لماتها  معنى  فهمنا  إن  ألمراض  )،  دواء 

تَ  روحّ�ة ْتم  عدیدة قال عنها الّرب �سوع �أنها  الّسیِّئة والفحش والسرقة والقتل والزنى والطمع والخبث والمكر والفجور والحسد والشَّ خرج من �اطن اإلنسان فُتنّجسه ["المقاصد 
) وذ�رها أ�ًضا ألهل قولسي  26-25و    21-19  :5  غالط�ة �أعمال الجسد (غالط�ة )]، وذ�رها القد�س بولس الرسول في رسالته ألهل  23-14  :7  والكبر�اء والغ�اوة" (مرقس

  : 4  ًحا �أنها ُتحزن الروح القدس و�سببها �حل غضب هللا على أهل المعص�ة (أفسس، وذ�ر �عضها ألهل أفسس موضِّ ) 6-5  :3  وقال عنها �أنها تسّبب غضب هللا (قولسي
. أراد هللا أن ُیز�ل هذه األعمال من قلب اإلنسان، فنشاهد �سفر الرؤ�ا حین ُفّك الختم  الروح ال الجسد ل�سیروا سیرة أبناء النور   )، وطالبهم �أن �حیوا �حسب6-5 :5و  30-32

  أن   أو  �ا�  لإلجتماع   �األخص  له  اإلهتمام  وجلب  س�حدث   مهم  إلمرٍ   التنو�ه  هو   منها   والغا�ة  )7-1  : 10،  21-1  : 9،  13-1  : 8  (رؤ�ا یوحنا السا�ع �أن س�عة أبواٍق ُنِفخ بها  
  إّن النفخ في البوق في یوم الحرب هو �تذ�ار � �أنهم �حاجةٍ   القد�م،  العهد  في  الشعب.   ف�جتمع  عیًدا  هناك
أعدائهم  إل�هِ  من  المحرقات  )14  :4  (نحم�ا   لینقذهم  تقد�م  أثناء  والعید  الفرح  یوم  في  البوق  في  النفخ  أما   ،

أ�ًضا عند وفي العهد الجدید هي    ).10-1  :10ار لإلنسان �أن هللا هو إلهه (عدد  والذ�ائح السالم�ة فهو �تذ�
، دان�ال 31:  24  متى(  حدوث أموٍر تخّص اإلجتماع �ا�، حین �أتي الّرب �سوع إبن اإلنسان على الغمام

 ). 27-26 :13، مرقس 13-14 :7

الّر��ة،      تتضمن س�عة مقاطعالصالة  ُ�مّثل موه�ة من مواهب والتي  منها  الروح و�ّل مقطع  تهلیل  ، هي 
الّروح القدس، ولذلك نجد أن المالئكة التي نفخت في األبواق هي نفسها مالئكة الكنائس الس�عة التي حملت  

یوحنا مواهب   (رؤ�ا  القدس  وما  )20  :1  الروح  السا�ع  الختم  فّض  نت�جة  ُنفخت  التي  األبواق  هذه  و�دراسة   .
�عد   الصالة  حدث  �مقاطع  متماثلة  �أنها  سنجد  البوق  �حسب    الر��ةنفخ  اإلنسان  �قلب  مقطع  �ل  وتأثیر 

حرً�ا روحّ�ة  "هي  هي "المس�ح�ة في �لمات" وهي "طر�قة ع�ش المس�ح�ة" و الصالة الر�ّ�ة  الموه�ة المطلو�ة. ف 
ف�ه  السالم  إحالل  أجل  من  القلب  في  الكامنة  الخطیئة  القدس"  على  الروح  نت  .�معونة  أن  أن ذوعلینا  ّ�ر 

 غضب هللا هو على الخطیئة واألرواح الشر�رة ول�س على اإلنسان ألنه ُ�حّ�ه و�ود له الخالص. 
 

، ولقد أُعطي لكل موھبة لون كألوان قوس قزح  " بریشة األب شروین البانمواھب الروح القدس السبعةلوحة "
تُعطى لبنیان والتي  مواھب الروح القدس  داللة على تنّوع  ن اللون األبیض: النور، وكذلك  ّ◌◌ِ والتي مجتمعة.تكو

   الجسد الواحد، جسد المسیح السري.
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 المرض الروحي ) 10و 9و 8تأثیر األبواق (رؤ�ا یوحنا  الصالة الر�ّ�ة وح�اة الّرب �سوع األبواق الس�عة في سفر الرؤ�ا 

روح   مالك  األول:  البوق 
 الحكمة 

فهم   الحكمة *   "أهم�ة  هي 
من   هللا  �لمة  (سماع) 

 صم�م القلب لتمییزها" 

أب   هو  الخالق  هللا   *
�طاعة   و�كرامه  الجم�ع، 

 كلمته

 "أ�انا اّلذي في السموات" 

* عاش الرَّب �سوع ح�اته ُ�مّجد هللا 
له   والشهادة  والصالة  �الشكر 
أ�اه  هو  �أن هللا  حوله  َمن  ًرا  ُمذ�ِّ

السما (متىوأ�اهم  ؛  8-5  :6  وي 
 ). 17  :20، یوحنا 11 :7

والختان   المیالد  العید:  تكر�س    –* 
 الذات �.

ِإلى اَألْرض، ف" َبَرٌد وناٌر ُ�خاِلُطهما دٌم وُألِق�ا  حَتَرَق إفكاَن 
و  اَألرض،  ُعشٍب  �ُثلُث  ُ�لُّ  واحَتَرَق  َجر،  الشَّ ُثلُث  حَتَرَق 

 ). 7 : 8" (رؤ�ا یوحنا َأخَضر

أي   الَبَرد  (أشع�ا*  لكلمة هللا  رمز  ) 11-10  :55  الثلج 
  للروح  ارمزً   والنار هوالنور في الظلمة.   فالثلج �عكس

بین لو   �شر�ة    لوالدة     ارمزً   الدمو     القدس، توثیق عهد 
تجّسد  هو  األرض  إلى  ُألقي  ما  فإن  ولذلك  إثنین، 
واإلحتراق  اإلنسان.  و�بن  إبن هللا  �سوع  الّرب  "الكلمة" 

هو   هللا هنا  أبناء  جعلنا  اّلذي  �سوع  �الّرب  "اإل�مان 
�سوع  �الّرب  الجم�ع  یؤمن  لم  �المس�ح".  و�خوة 
الشر�عة  علماء  والفر�سیین  الكت�ة  أغلب�ة  و�األخص 
[أي الشجر]، أما ال�سطاء الفقراء �الروح [أي العشب  

 األخضر] فآمنوا.

 دون   الّذات  وحبّ   "أنا"ـال
  ، تحّزب ال  التكّبر،  اآلخر�ن،

  �الغیر،   اإلكتراث  عدم
 التجد�ف 

روح   مالك  الثاني:  البوق 
 الِعلم فالفهم 

اّلذي  "العنصر  هو  الفهم   *
ثابتة   القلوب  ُی�قي 

 �اإل�مان بدون قنوط"

 

 "لیتقّدس أسمك"

�سوع صورة   الّرب  أعمال  عكست   *
سمه القّدوس (یوحنا  أهللا الُمحب و 

عنه 9-10  :14 ُعِرف  ولقد   ،(
"صالح"    :7  (یوحنا �أنه 

 أن  كما   )،14-11 :10 ؛10-12 

ُثلُث  " فصاَر  ُمشَتِعل،  َعظ�ٍم  َجَبٍل  ِمثُل  الَ�حِر  في  فُألِقَي 
الَ�حِر َدًما، وماَت ُثلُث الَخالِئِق الَّتي في الَ�ْحر، وَتِلَف ُثلُث  

ُفن  ). 9-8 : 8" (رؤ�ا یوحنا السُّ
وعل�ه *   وجود هللا،  لمكان  یرمز  الجبل  القد�م  العهد  في 

هو  �ال�حر  ُألقي  واّلذي  المشتعل  العظ�م  الجبل  فإن 
 لیتعّمد ف�ارك  األردن  في نهر  زل ن حین  الّرب �سوع 

  خطیئة، وال  فحشاء ال   فعل
ُكر  الكذب،  السحر،   ، السُّ
 ...  العرافة
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 المرض الروحي ) 10و 9و 8تأثیر األبواق (رؤ�ا یوحنا  الر�ّ�ة وح�اة الّرب �سوعالصالة  ة في سفر الرؤ�ا األبواق الس�ع

روح   مالك  الثاني:  البوق 
 (تكملة)الِعلم فالفهم 

* القداسة تعكس قداسة هللا 
 اآلب لآلخر�ن 

 (تكملة)  "لیتقّدس أسمك"

العذراء      مر�م  �ّشر  حین  المالك 
القدس   الروح  "إن  قال:  بوالدته، 

�حّل]  سینزل      وقدرة  عل�ِك      [أي 

  المولود �كون    ُتظّللك، لذلك    العليّ 
(لوقا ُیدعى"  هللا  و�بن   :1  قّدوًسا 

35 .( 

اآلب    قداسة  عكس  أفعاله  * بتقد�س
 . لآلخر�ن السماوي 

و�شمل   اإللهي  الظهور  العید:   *
والعماد   اله�كل  في  التقدمة 

 .وأعجو�ة قانا الجلیل

 (تكملة) 
الم�اه     هي  هللا  �ار�ها  التي  األخرى  والم�اه   م�اهه. 

 للعرس   قلوب المدعّو�ن    أفرحت  خمر  التي تحّولت إلى
 اّلذین شعروا �الحزن ألن الخمر قد نفذ.وخاصًة 

 الشر،   على  عالمة  ال�حر  م�اه  �انت  القد�م،  العهد  في *  
تدمیر   السفن  ثلث   تدمیر  فإن   و�التالي    ثلث   �عني 
  في  الح�ة  الكائنات  ثلث  وقتل  اإلله�ة،  غیر  األفكار
من  أن  �عني   ال�حر  األشرار   أو  المؤمنین  غیر  الثلث 
  والروح  واإلبن  اآلب  �ا�  و�ؤمنون   یتو�ون   سوف
"نفسه  �سوع  الّرب  قال .  القدس  األصحاء   "ل�س: 

جئت.  المرضى  بل   طبیب،  إلى  �محتاجین  ألدعو   ما 
 . )17 :2 مرقس( الخاطئین" بل األبرار،

 

روح   مالك  الثالث:  البوق 
 المشورى الصالحة 

هي   الصالحة  المشورى   *
الصغیرة  األنفس  "غذاء 
تكبر   �جعلها  اّلذي 

 معلِّمین    بدورها  وُتص�ح  
 لآلخر�ن" 

 ك"ل�أت ملكوت"

�كل  *    جاهًدا  �سوع  الّرب  عمل 
وأورشل�م   والسامرة  الجلیل  أنحاء 
هللا  ملكوت  �شارة  إعالن  على 
الروح  من  القلوب  تولد  حین 

 ، یوحنا23و    17  :4القدس (متى  
3: 3-8.(   

فَسَقَط " �الِمشَعل،  َیلَتِهُب  َعظ�ٌم  َ�وَ�ٌب  ماِء  السَّ ِمَن  فَهوى 
سُم الَكوَ�ِب َعلَقم، � الِم�اه. و على ُثلِث اَألْنهاِر وعلى َیناب�ِع  

�الِم�اِه  ماتوا  النَّاِس  ِمَن  وَ�ثیٌر  َعلَقًما،  الِم�اِه  ُثلُث  فصاَر 
 ). 11-10 :8" (رؤ�ا یوحنا َألنَّها صاَرت ُمرَّة

* تعال�م الرب أي �لمة هللا هي ل�ست مستساغة من ِقبل  
الجم�ع ولكثیر�ن هي �العلقم إذ علیهم أن یتنازلوا عن 

 الـ"أنا" وشهوات الجسد ومتعة العین وحب التعّظم. 

  المادي،   العالم  مح�ة
  على   العمل  يف  الكسل
 و�لمته   هللا  معرفة  نشر
 الملكوت  لبناء
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 المرض الروحي ) 10و 9و 8تأثیر األبواق (رؤ�ا یوحنا  الصالة الر�ّ�ة وح�اة الّرب �سوع الرؤ�ا األبواق الس�عة في سفر 

روح   مالك  الثالث:  البوق 
 (تكملة)  المشورى الصالحة

فا�  هللا  ملكوت  في  الكل   *
و�لمته   العالم،  نور  هو 

 ُتوّحد قلوب األمم

 (تكملة)  ك"ل�أت ملكوت"

         .* العید: التجّلي 

  

روح   مالك  الرا�ع:  البوق 
 القوة/الَجَلد 

"الخمیرة  هو  القوة/الَجَلْد   *
التي   �كلمة هللا  الممزوجة 
موسى  بواسطة  ُأعِطَیْت 
 واألنب�اء و�سوع المس�ح"

* �لمة هللا ماء الح�اة ونوٌر 
 لسبیلي

�ما في السماء �ذلك ك  لتكن مشیئت "
 " على األرض

الجم�ع  �خلص  أن  هللا  مشیئة   *
 و�بلغ الملكوت السماوي. 

�عمل  أن  الرب �سوع على  * حرص 
  مشیئة هللا   إتمام      على  �كل قوته  

ُمستسلًما 44-41  :22(لوقا    ،(
�كل ثقة لهذه اإلرادة فأطاع �لمة  
قال:   اّلذي  وهو  الموت.  حتى  هللا 

ذي  الّ  مشیئة�عمل  أن  أ طعامي "
  : 4  حنایو (  وأن ُأتّم عمله"  رسلني أ

32-34 .( 

العید:   الشعانین   [ الفصح*  أحد  من 
   .إلى موت وق�امة الّرب �سوع]

َحتَّى  " الَكواِكب،  وُثلُث  الَقَمِر  وُثلُث  مِس  الشَّ ُثلُث  فُأصیَب 
�ذلك واللَّیُل  ِض�اِئه  ُثلَث  النَّهاُر  فَفَقَد  ُثلُثها  (رؤ�ا  َأظَلَم   "

 ).12 : 8یوحنا 
* هللا هو نور العالم ول�س إله آخر وع�ادة األوثان التي 

�الجَ  تزول  أن  من  لها  بّد  ال  ُأعطي  لَ كان  اّلذي  د 
 للم�شر�ن. 

 ، هللا  �لمة   عص�ان  *
  ، "أنا" ـال  �حسب  الحرّ�ة 

 التجد�ف 
  والحق،   �ا�  الجهل  *

  المال،   :هللا  لغیر   ع�ادة
 شهوات أشخاص،

-27- 



 المرض الروحي ) 10و 9و 8تأثیر األبواق (رؤ�ا یوحنا  الصالة الر�ّ�ة وح�اة الّرب �سوع الرؤ�ا األبواق الس�عة في سفر 

روح   مالك  الخامس:  البوق 
 المعرفة 

 * معرفة هللا هي "ُلبَّ ثروتنا"

* المح�ة خبز الح�اة: مح�ة 
 هللا واآلخر. 

مشیئة   نعمل  أن  طعامنا   *
 اآلب السماوي.

 " �فاف یومنا  نا خبزناأعط"

* إّتخذ الّرب �سوع ِمن �لمة هللا [ما  
لنموه  له  غذاًء  الُكتب]  في  جاء 

 ). 52-46 :2الروحي (لوقا 

[جسده  القّدوس  قل�ه  لنا  قّدم   *
�كل  والهوته]  ذاته  الكر�م،  ودمه 

المح�ة   بنار    الملته�ة      مشاعره
القر�ان    في    وتجاهنا    هللا    تجاه  

لكي   لروحنا  غذاًء  ل�كون  الُمقّدس 
األبد�ة   الح�اة  وتنال  �ه  تثبت 

).  58-47و    35-29  :6  یوحنا(
فلقد أحبنا وأحّب هللا لدرجة أنه بذل 
لُنص�ح   عّنا  الصلیب  على  ذاته 

(یوحنا   هللا  أمام  و�املین    : 3أبراًرا 
 ). 13 :15 ؛18-17 :10؛  16-18

من  *   �سوع  العید:  الّرب  إلى ق�امة 
  صعوده للسموات.

َ�و��ً " وُأعِطَي  فَرَأیُت  اَألرض،  ِإلى  َهوى  قد  ماِء  السَّ ِمَن  ا 
ِمْفتاَح ِبئِر الهاِوَ�ة، فَفَتَح ِبئَر الهاِوَ�ة، فَتصاَعَد ِمَن البئِر 
مُس والَجوُّ ِمن  َأتُّوٍن َ�بیر، فَأظلَمِت الشَّ ُدخاٌن ِمثُل ُدخاِن 

خاِن    نَتَشَر َجراٌد على اَألرض، وُأوِليَ إ ُدخاِن الِبْئر، وِمَن الدُّ
ُینِزَل   ِ�َأالَّ  وُأِمَر  اَألرض،  ِلَعقاِرِب  الَّذي  ْلطاِن  �السُّ ُسْلطاًنا 
ِ�َأيِّ َشَجٍر  ِ�َأيِّ شَيٍء َأخَضر وال  َضَرًرا ِ�ُعشِب اَألرِض وال 
كان، بل �النَّاِس الَّذیَن َل�َس َختُم ِهللا على ِج�اِههم، وُوِ�َل  

َبهم خَ   ِإَل�ه، ال َأن ُ�میَتهم،    مَسَة َأشُهر، وَ�كونُ بل َأن ُ�َعذِّ
َعذاُبهم ِمثَل َعذاِب الَعقَرِب ِعنَدما َتلَسُع اِإلْنسان. وفي ِتلَك  
َأن  َو�شَتهوَن  َ�ِجدوَنه،  فال  الَموَت  النَّاُس  َ�طُلُب  اَأل�َّام 
�الَخیِل   َأشَ�ُه  الَجراِد  وَمنَظُر  ِمنهم.  الَموُت  فَیهُرُب  َ�موتوا 

ُرُؤو  وعلى  ِللَحْرب،  ِة  َذَهب،  الُمَعدَّ ِمن  َأكالیَل  ِمثُل  ِسه 
النِّساء،    َ�َشَعِر    َشَعٌر    وَله    الَ�َشر،    كُوجوِه      وُوجوُهه

وَأْسناُنه �َأْن�اِب اُألسود، و�اَن َله ُدروٌع �ُدروٍع ِمن َحدید،  
ِمَن  طاِئَفٌة  ِبها  َتْجري  الَمرَ��اِت  �َضج�ِج  َأجِنَحِته  وَحف�ُف 

الَحْرب ِإلى  َأْذن  .الَخیِل  َلها  وَله  الَعقاِرب  ِ�َأْذناِب  َأشَ�ُه  اٌب 
ِ�النَّاِس  َرَر  َأْذناِ�ه ُسلطاٌن على أن ُینِزَل الضَّ ُحمات، وفي 
الهاوَ�ة   َمالُك  هو  َمِلٌك  َرأِسه  وعلى  َأشُهر،  َخمَسِة  َة  ُمدَّ

و  ون،  َأَبدُّ ِ�الِعبِر�َِّة  َمضى   . َأُبلِّیون   ِ�الیوناِن�َّةِ   سُمه�ُ�َسمَّى 
ل اَألوَّ ذلكالَو�ُل  َ�عَد  آِت�اِن  َو�الِن  یوحنا  ، وهاُهَوذا  (رؤ�ا   "

9: 1-12.(   

  والحسد،   الغیرة  الطمع،
  الغیر،   مقتنى  إشتهاء
 الرضا عدم ،السرقة 
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الخامس:   روح  البوق  مالك 
 (تكملة) المعرفة

 (تكملة)  

أهم�ة الت�شیر: معرفة هللا وَمن أرسل [اّلذي له سلطان] * 
الح�اة (یوحنا    لنیل  فهو  3  :17األبد�ة  الُمخّلص )، 

 غذاء الروح. و 

لمحبته    ،� الشهادة  أكالیل  هي  ذهب  من  األكالیل   *
 وقدس�ة أسمه.

في   المح�ة  وُ�ش�ع   � �شهد  أن  المؤمن  على  قلوب * 
اآلخر�ن �ما �شاء هللا، وهذا العمل ُ�عدُّ جزًء من غذائنا 

 الروحي �ما عّلمنا اإلبن الحبیب. 

الكو�ب اّلذي ُأعِطَي مفتاح بئر الهاو�ة هو الّرب �سوع *  
)، هو اّلذي 1  :20،  18-17  : 1المس�ح (رؤ�ا یوحنا  

"الهالك   هو  لكثیر�ن.  الح�اة  أعطى  والُمهلك، �موته 
"أُبلِّیون"  [أي  ر  والُمدمِّ �العبر�ة]  "َأبّدون"  [أي  الدمار 
األرواح   نظر  وجهة  من  ب"  والُمعذِّ العذاب  �الیونان�ة]، 
الشر�رة واّلذي جاء لألرض ل�طردهم من قلب اإلنسان 
["ما لنا ولَك، �ا إبن هللا؟ أجئت إلى هنا لُتعّذبنا/لتهلكنا 

(متى   األوان؟"  "الح�اة   )]،32-28  :8قبل  أنه  �ما 
الروح   غذاء  النور،  ومصدر  النور  الح�اة،  وواهب 

 وُمعط�ه ..." لَمن آمن �ه. 
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روح   مالك  السادس:  البوق 
ب  تقوى الرَّ

هي   التقوى  "الجوهرة * 
أن   علینا  التي  الثمینة 

 نتحّلى بها"

هللا  سوى  صالح  أحد  ال   *
 وهو رح�م وعادل

 

ل" غفرنا   اناخطا�  نا أغفر  نحن  �ما 
 "إلینا أخطألمن 

[ولكل  لصالب�ه  �سوع  الّرب  غفر   *
خطیئته]   عل�ه  وضع  شخٍص 
لهم  ل�غفر  السماوي  ألب�ه  فصّلى 

 ). 34-33 :23 (لوقا

 * �ما أن هللا قّدوس وال �ستط�ع  
هللا   من  �القرب  �قف  أن  أحد 

)  6-5 :3 (تكو�ن غیر نظ�ف وقل�ه
أن  علینا  لذلك  عادل،  هللا  و�ذلك 
من  خال�ة  وقلو�نا   � إلى  نتوجه 
�ما  مسامحة  عدم  أو  حقد  أي 

-23:5  ى(متأوصانا الرَّب �سوع  
) فُنصالح اآلخر�ن قبل دخولنا 24

ضمیرنا ونفحص  ونندم   الكن�سة، 
على أخطائنا ُمعترفین بها للكاهن 
في سر اإلعتراف وقاصدین التو�ة 
 والتغییر فنستحق المغفرة من هللا. 

العید:   عیدٌ العنصرة*  هو  ف�ه    .  یتم 
   تغییر القلب �قوِة وسلطان هللا.

هِر " اَعِة والَیوِم والشَّ بوَن ِللسَّ فُأطِلَق الَمالِئَكُة اَألرَ�َعُة الُمَتَأهِّ
َنة، َ�ي َ�قُتلوا ُثلَث النَّاس. وَ�بُلُغ َج�ُش الَخ�َّاَلِة مائَتي   والسَّ
ؤ�ا   الرُّ في  الَخیَل  وَرَأیُت  َعَدَدهم.  وَسِمعُت  َألف،  َألِف 

ُدروعٌ  َلهم  النَّْحِو:  هذا  على  و�اقوٍت وُفْرساَنها  ناٍر  ِمن   
َأْفواِهها  وِمن  اُألسود،  �ُرُؤوِس  الَخیِل  وُرُؤوُس  وِ�ْبر�ت، 
َتخُرُج ناٌر وُدخاٌن وِ�ْبر�ت. فِمن هذه النََّك�اِت الثَّالِث ماَت 
ِمن  الخاِرِج  والِكْبر�ِت  والّدخاِن  �النَّاِر  ماتوا  النَّاس،  ُثلُث 

َأفْ  في  الَخیِل  ُسْلطاَن  فِإنَّ  َأْذناِبها،  َأْفواِهها.  وفي   واِهها 
ِ�الَح�َّات  َأْذناَبها    َألنَّ   ُرُؤوٌس     َأشَ�ُه  ُتنِزُل      وَلها  ِبها 

َرر. َأمَّا   الَّذیَن لم َ�موتوا ِمن هذه     ساِئُر النَّاس، ُأولِئكَ   الضَّ
جوِد  النََّك�ات، فَلم َیتو�وا ِمن َأْعماِل َأیدیِهم فَ�ُكفُّوا عِن السُّ
ٍة وُنحاٍس وَحَجٍر وَخَشٍب   �اطیِن وَألْصناٍم ِمن َذَهٍب وِفضَّ ِللشَّ
ِمن  َیتو�وا  ولم  وَتْمشي،  وَتسَمَع  َترى  َأن  ِبُوسِعها  َل�َس 

ِسحِرهم  وال  َقتِلهم  َسِرقاِتهم  َأعْماِل  وال  ِزناهم  (رؤ�ا وال   "
 ). 21-13 : 9یوحنا 

اإلثنان  *   و�ذلك  عشر  اإلثنا  لتالمیذه  �سوع  الّرب  قال 
األرواح  �ه  ل�طردوا  سلطاًنا  أوالهم  اّلذین   وس�عون 

الحّ�ات یدوسون  [أي  قوٍة و�ّل  والعقارب     النجسة 
و�شفون الناس من �ّل مرٍض وعّلة وُ�ق�موا   للش�طان]

إثنان إلى �ل مدینة أوشك هو   إثنان    الموتى، أرسلهم  
 من بني الضالة  للخراف  أرسلهم   إلیها، یذهب  أن 

  القلب،   قساوة  الكراه�ة، 
  ، اإلنتقام في  والرغ�ة   الحقد
  اإلنشقاقات   المغفرة،  عدم

 والخصام 
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روح   مالك  السادس:  البوق 
ب  (تكملة) تقوى الرَّ

 

ل" غفرنا   اناخطا�  نا أغفر  نحن  �ما 
  (تكملة) "إلینا أخطألمن 

 (تكملة) 

"هاءنذا  الّسموات:  ملكوت  إقتراب  لُ�علنوا  إسرائیل 
حاذقین  �الحّ�ات  فكونوا  الذئاب:  بین  �الخراف  ُأرسلكم 

لم    ساذجین"،    و�الحمام    س�كون     �قبلهم  فَمن 
مصیرهم في یوم الدینونة أشد وطأة من مصیر سدوم 

لوقا  16-1  :10وعامورة (متى    ). وهذا1-16  :10، 
 �البوق السادس. ما نشاهده حین ُنفخ 

أنواع من  أر�عة  أعطى هللا  السادس  �البوق  ُنفخ  * حین 
الّرب �سوع  لتالمیذ  بها سواه  یتمتع  لم  التي  السلطان 
الّرب   اّلتي رأسها �رأس األسد، واألسد هنا هو  [الخیل 
أن  التالمیذ  على  اّلذي  یهوذا  س�ط  من  اّلذي  �سوع 

و  عّلم  ما  �حسب  فیتكّلموا  �ه  وهذا یتشّبهوا  هو،  نطق 
الكالم والحكمة في التصرف هو مصدر السلطان اّلذي 
أعطاها  اّلذي  �أن  علًما  هللا؛  �عدو  الضرر  ُینزل 

  الّرب هو      فارس الخیل،    �قودها،     أ�ًضا    وهو  السلطان  
�سوع المس�ح] طالً�ا منهم أن یتصّرفوا �حسب الحكمة 
السلطان  من  أنواع  أر�عة  �سوع  الّرب  أعطى  اإلله�ة. 

(مرقس   هللا 18-17  :16ألت�اعه  ملكوت  ل�حّل   (
الش�طان. الّرب    وُ�دحر  أسماه  ما  هو  السلطان  وهذا 

حین �حّل علیهم   أت�اعه      ینالها  التي      �القدرة    �سوع
 ). 8 :1وا شهوًدا له (أعمال الرسل القدس ل�كونالروح 
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روح   مالك  السا�ع:  البوق 
 مخافة هللا

"المیِّزة  هي  هللا  مخافة   *
اإلنسان   بین  ق  ُتفرِّ التي 
من   الصّدیق  الُمستق�م 

 اإلنسان الشر�ر"

السالم  هللا  مشیئة   *
خیٌر   والروحي  الجسدي 

 للجم�ع

تدخل" التجارب  ناال  من    نانج،  في 
  "الشر�ر

* إّتخذ الّرب �سوع ِمن �لمة هللا [ما  
جاء في الُكتب] غذاًء له لمحار�ة 

(متى  الش�طان  -1  :4  تجارب 
11 .( 

في   الصالة  �سوع  الّرب  إستخدم   *
وخاصًة   حین  تجارب  كلِّ  لمحار�ة 

في   یدخل  ال  ولكي  الش�طان 
 ). 46-39 :22التجر�ة (لوقا 

على  سلطان  تعطي  هللا  معرفة   *
لَمن  موت  فال  والموت،  الخطیئة 
أبد�ة  ح�اة  بل  و�عتمد  آمن 

 �الروح. 

) العید:  �اإلفخارست�ا  )  1*  اإلحتفال 
 ) عید �سوع الملك.2"هللا معنا"، (

�ما  " هللا،  َسرُّ  اَألنِب�اءَیِتمُّ  َعبیَده  ِ�ه  َر  یوحنا  َ�شَّ (رؤ�ا   "
10: 7 .( 

والُملك   القوة  وله  لل�شر،  الُمحب  المخّلص  هو  هللا   *
 والمجد إلى أبد اآلبدین. 

 

  في   الحكمة  عدم  *
  �ما  للجهل  التصرف

  ، الُمقّدس   �الكتاب  جاء 
 النم�مة 

  هللا  على  اإلتكال  عدم   *
 �ه  الثقة وعدم
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 صلب  ... ال... التطو��ات  ) التكو�ن6(

نا �أنه دوًما �خلق أوًال   ال بّد لنا من التطّرق للخلق الدنیوي إذ أنه أول عمل ُمدّون قام �ه هللا نت�جًة للمح�ة. هللا خلق العالم بنظاٍم وتسلسل �كشف لحین نتكّلم عن مح�ة هللا   
دم، وآدم تعني اإلنسان اآلتي من األرض، و"نفخ في أنفه نسمة ح�اة، فصار اإلنسان نفًسا ح��ا" ومن ثّم ما ُ�فید ما س�خلقه �عد ذلك إلى أن وصل في النها�ة إلى خلق آ

)، ومن تّم 2-1  :1(تكو�ن    "على وجه الم�اه  رض خاو�ة خال�ة وعلى وجه الغمر ظالم وروح هللا یرفُّ ). "في البدء خلق هللا السموات واألرض و�انت األ7  :2إستراح (تكو�ن  
ع آخر�ن و�ثمار للد�مومة ال الذات�ة بل  إبتدأ �خلق األمور التي تحّول هذه اإلرض الخاو�ة الخال�ة إلى أرٍض تعّم �الح�اة، ح�اًة ال تدوم إال �النور والماء والطعام وشر�ة م

ف�عود الجسد للتراب وتنطلق الروح لح�اٍة أبد�ة إما مع هللا في ملكوته    لد�مومة الح�اة في العالم. خلق هللا اإلنسان من جسٍد وروٍح في ��اٍن واحد ینفصالن عند موت الجسد،
ن شخصّیته وذاته ورمز لها بـ"القلب" لما    �ذلك  من خالل الكتاب الُمقّدس، أعطى هللالسماوي أو خارج عن ملكوته. و  مصطلح "الروح" لألفكار التي بداخل اإلنسان والتي ُتكوِّ

الجسم. وهذا   أعضاء: �ستقبل المعلومات وُ�خزِّنها وُ�حّللها وُ�صدر اإلشارات ل�اقي  �الجسم  العقل  كوظ�فة"  القلبهي �القلب للجسد، ووظ�فة هذا "للنفس ال�شر�ة ف  أهم�ةمن    لها 
-12  : 51نق��ا طاهًرا وروًحا مستق�مة ثابتة (مزمور    )، و�عمل روحه القّدوس �خلق هللا فینا قلً�ا11  : 7هو "القلب" الَّذي یودُّ هللا أن �كون مستق�ًما فُ�خلِّصه و�كون سنده (مزمور  

ح�اته أي "َمن أنا"،    ألسلوباإلنسان    یّتخذهأ�ًضا ُمصطلح "النفس" للمبدأ الَّذي    أُعطى،  )5  :9التكو�ن  (وعلى ِغرار "النفس" والتي تعني "ح�اة"    ).20-17  :11، حزق�ال  13
قوانین جامدة بل هي مشاعر ح�ة تسري في داخل اإلنسان الحي. ورمز هللا للنفس بـ"الدم" لما لها من أهم�ة فهي �الدم للجسد، إذ    مجّردو�النس�ة للروح فهذه النفس هي ل�ست  

یت ال ح�اة ف�ه. وأعطى هللا للدم أهم�ة �عالقته مع اإلنسان: فدم ذب�حتْي الخطیئة واإلثم  ، فالجسد بال دم هو إنسان م)23:12اإلشتراع  (تثن�ة  قال هللا �أن "الدم هو النفس"  
.  ) 28-15  :9، العبرانّیین  8-6  :24  وجخر ال ()؛ و�ذلك �الدم ُیبرم/ُیوّثق العهد بین هللا واإلنسان  6-1  :7؛  23-17  :6ُیرش على المذ�ح للتكفیر عن الخطیئة وللتقد�س (األح�ار  

. و�ن تكّلم هللا عن النفس  لعلمي لدینا �أن الدم �جري في عروقنا ناقًال أساس الح�اة من أو�سجین ومضادات حیو�ة وغذاء إلى �افة أنحاء الجسم ونازًعا منه السموم والمفهوم ا
قلبي ومحّبتك تجري في عروقي"، ومن هنا، فإن الدم الَّذي  كدم الروح، فهي الوسیلة التي تنقل الح�اة لروح اإلنسان وتعالج أمراضها. وللتوض�ح: نحن نقول للحبیب: "إّنك في  

اء روحنا فُنثمر ثماًرا ُتسعد هللا  نود أن �جري في عروق روحنا لنكون أح�اء هو "مح�ة هللا" أي نفس المس�ح واهب الح�اة الَّذي �حمل معه مواهب الروح القدس إلى �افة أعض
ا؛ فحین یتوّقف القلب عن الخفقان مما یؤدي إلى عدم سر�ان الدم إلى أعضاء الجسم فإن ذلك یؤدي  هللا نحن أموات روح��   ألن هللا في قلو�نا؛ و�معنى آخر: من دون مح�ة

وعلى غرار   م �ه الضعف واألمراض،إلى الوفاة. إن إ�صال أساس�ات الح�اة من األو�سجین والغذاء والمضادات الحیو�ة إلى أعضاء الجسد یؤدي إلى النمو والقوة الَّذي ُ�قاو 
 ذلك فإن إ�صال نعم هللا للروح یؤدي إلى السمو والسالم.

النفس �إت�اع ما قاله الّرب �سوع من  ء  و�ما خلق هللا اإلنسان، ومات روح��ا �الخطیئة، فلقد أراد هللا أن �خلق الروح والنفس من جدید أي ُ�حییهما �الروح القدس، فكان إح�ا    
 .  الروح ف�العمل �أقواله أثناء صل�ه وتردیدها فعل��ا   ، أما إح�اءالجبلتطو��ات من على 
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 الخلق الدنیوي  –التكو�ن  : إح�اء النفس خلق النفس  –التطو��ات  : إح�اء الروح  الخلق الروحي  –الصلب 

في   معي  الیوم  ستكون  لك:  أقول  "الحق 
 ).42-39 :23الفردوس" (لوقا 

بین   �سوع  الّرب  مّیز  العدل *  خشي  اّلذي 
و�  و اإللهي  �خطائه  ضعفه    عرفعترف 

هللا   قداسة  مع  ورفعه  �المقارنة  فأح�اه 
مستهزًء  �قي  اّلذي  المتكّبر  و�ین  للفردوس 

   فمات وُدفع للظلمات.

َموات" (متى  "طو�ى لفقراء الروح، فإن لهم ملكوت السَّ
 . ). روح الحكمة3 :5

الخطیئة و الصالح اّلذي من هللا  بین  ز  میّ روح تُ   * هي
ُ�عّلمه سوى هللا   ال  التمییز  وهذا  الشر�ر،  من  التي 
أزال  َمن  سوى  یتعّلمه  أن  أحد  �ستط�ع  وال  نفسه، 
من فكره �ّل فكٍر أي �اع �ّل ما �ملك وأص�ح فقیًرا  

 �الروح وطلب من هللا أن ُ�غن�ه.  

(تكو�ن الیوم األول: النور والفصل بین النور والظالم  
1: 3-5.(  

الخطیئة هو  النور، وعمل  في  الع�ش  القداسة هي   *
 الع�ش في الظلمة. 

 ).34  :15لماذا تر�تني؟" (مرقس   ،"إلهي إلهي

* هللا قر�ب على الرغم من �عده، والروح الحّ�ة  
لمعونته لها   طلً�ا  إل�ه  �التوّجه  �ا�    الثقة 

 ول�س لعتا�ه. 

 

یرثون   فإنهم  للودعاء  (متى  "طو�ى  ).  4  :5األرض" 
 روح الفهم. 

* َمن أراد أن �عود وَ�سكن في األرض الموعودة ُسكن 
والقداسة   �الوداعة  یتحّلى  أن  فعل�ه  القّدوس،  هللا 

 كثمٍر للمح�ة، و�بتعد عن أعمال النجاسة والشر. 

وم�اه  م�اه  بین  للفصل  الَجَلد/السماء  الثاني:  الیوم 
 ).8-6 :1(تكو�ن 

تمّثلالم�اه  *   الجم�ع،   سكن  العل�ا  أب  القّدوس  هللا 
 ال�شر�ة. سكن والم�اه السفلى تمّثل

(یوحنا   أمك"  "هذه  و  أبنِك"  هذا  المرأة،  "أیتها 
19: 26-27 ( 

قلب*   من  الهم  لتقلیل  الحلول    الحزانى   إ�جاد 
الح�اة.    وإلراحتهم لهم  لألم فتعود  �النس�ة 

أن  �مكنه  إنسان  أكثر  فإن  إبنها  فقدت  التي 
یواسیها هو َمن �عرف وُ�حب إبنها أكثر من 
دوًما   لیتكّلم  األوقات  �ّل  في  والزمه   غیره 

  أكثر  أنّ  كما   ذلك؛  من  �ملّ   وال  معها  إبنها   عن

(متى   ون"  ُ�عزَّ فإنهم  للَمحزونین،  روح 5:5"طو�ى   .(
 المشورة الصالحة. 

أشخاص  وجود  یتطّلب  والفرح  �األمان  اإلحساس   *
أما   األحمال.  وثقیلي  �الحزانى  ُمح�طین  ُمحّبین 
اإلحساس �الحزن ندًما على فعل الخطیئة و�التالي  

الروحي"/الخطیئة "الموت  فإن هللا    فقدان هللا �سبب 
أرض   إلى  الخطیئة  �حر  من  ینتشله  أن  قادٌر 

 السالم، �صطاده �سمكٍة و�جعله خروًفا. 

الم�اه/�حار  بین  الی�س/أرض  إظهار  الثالث:  الیوم 
 ).13-9 :1وخلق الن�اتات (تكو�ن 

* تهیئة المكان األصح لسكن اإلنسان بدًال من الم�اه، 
سیتغّذى التي  الن�اتات  لنمو  الالزمة  علیها    والتر�ة 

   اإلنسان.
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 (تكملة) 

إنسان ممكن أن یواسي شاً�ا صغیًرا فقد أعز 
بوجوده  لُتشعره  الحبیب  ذلك  أم  هو  أح�ائه 

 . على الدوام من خالل �المها عنه

  

 ).28 :19(یوحنا "أنا عطشان"  

هناك   �بداخل  شوق  *  ‘الماء    ،اإلنسان 
(مزمور  ،  ‘الحي له    ولمعرفته   )63وعطش 

رؤ�ا12-1  :47(حزق�ال   -1  :22  یوحنا   ، 
العطش ، و )2   ال أحد �ستط�ع أن یروي هذا 

سوى هللا: اآلب واإلبن والروح القدس    وُ�حیي
هللا، �إسم  الحي  الماء  مون  ُ�قدِّ أي    وَمن 

هللا، الجنود    قّد�سو  نرى  َصلبوا اّلذیلذلك  ن 
اإلضطهاد   على  داللة  خل�  مون  ُ�قدِّ المس�ح 

سیواجهه �ّل من إّت�ع المس�ح ِمن ِقبل    اّلذي
داللة   الخل  هذا  وُشرب  �ه،  یؤمنوا  لم  َمن 

 . ات مح�ًة �ا�على تحمل الض�ق

البر، إلى  والعطاش  للج�اع  ُ�شَ�عون"   "طو�ى  فإنهم 
و"طو�ى للُمضَطَهدین على البر فإن لهم   ،)6  : 5(متى  

َموات" (متى   ). روح القوة/الَجَلد. 10  : 5ملكوت السَّ

العالم"، وشمل   "أنتم نور  لتالمیذه:  الّرب �سوع  قال   *
وُ�ر  صلی�ه  و�حمل  یت�عه  أن  أراد  َمن  �ّل  دد بذلك 

هوالء   �الخالص.  السارة  ال�شرى  بنشر  نور"  "ل�كن 
الحق   لقول  سلطان  �سوع  الّرب  أعطاهم  َمن  هم 

 وشفاء األمراض. 

النور  بین  وتفصل  لتضيء  النیرات  خلق  الرا�ع:  الیوم 
 ). 19-14 :1والظالم وتحكم الوقت (تكو�ن 

 * هي �واكب منیرة ولها دور �بیر في الفلك والزمن. 

لهم، ألنهم ال �علمون ما �فعلون" "�ا أبِت أغفر  
 ).34-33 :23(لوقا 

* غفر الّرب �سوع لصالب�ه وطلب من هللا أن 
 �الطعام  �ح�ا  الجسد   أنّ   �غفر  لهم.  فكما 

(متى   ُیرَحمون"  فإنهم  للرحماء،  روح  7  :5"طو�ى   .(
 المعرفة. 

* ُمعطي المح�ة والرحمة والصدقة دون ُمقابل ُ�كافئه 
  :19هللا دون مقابل. ال أحد صالح سوى هللا (متى 

(تكو�ن   واألسماك  الطیور  خلق  الخامس:    : 1الیوم 
20-23 .( 

أجناس ال تزرع وال تحصد ولكن هللا یوفر لها  هي    *
   الطعام.
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 (تكملة) 

الروح   ُتحیي  الخطا�ا  �مغفرة  الرحمة  كذلك 
 المیتة. 

 (تكملة) 

هللا،  17 مجد  فُحرموا  خطئوا  قد  الناس  و"جم�ع   (
روا   ُبرِّ تّم ولكنهم  اّلذي  الفداء  �ُحكم  بنعمته،  مجاًنا 

 ). 24-23  :3في المس�ح �سوع" (رومة 

 

(لوقا   روحي!"  أجعُل  ید�َك  في  أبِت،  :  23"�ا 
46.( 

الدوام  * على   � الذات  و   تسل�م  دون �مح�ة 
 خوف. 

ُ�شاهدون هللا" (متى   فإنهم  القلوب    : 5"طو�ى ألطهار 
 ). روح تقوى الرَّب. 8

* الكل تحت سلطان هللا الخالق ومع ذلك أعطى هللا  
حر�ة التصّرف لخلقه، فَمن أراد أن یتمّرد على هللا 
وعدم طاعة وصا�اه و�سيء لغیره فس�خرج من أمام  

ِمثاله  هللا على  له  �إبٍن  �كون  أن  أراد  َمن  أما   ،
 فسُ�سكنه بیته و��قى تحت أنظاره. 

ووحوش   والحیوانات  البهائم  خلق  السادس:  الیوم 
 ). 32-24  : 1(تكو�ن  ]  رجل و�مرأة  [ األرض واإلنسان

مع  اإلنسان  عاش  البدء  وفي  الكل.  خالق  هللا   *
في   أل�فة  الغیر  والحیوانات  األل�فة  مكاٍن  الحیوانات 

 واحد. 

 ).30  :19"تّم �لُّ شيء" (یوحنا 

اّلذي ُیهاب �ملك وله    عمل و�تمام مشیئة هللا*  
 . كرامة األب 

ُیدَعون"  هللا  أبناء  فإنهم  السالم  إلى  للساعین  "طو�ى 
 ). روح مخافة هللا. 9 :5(متى 

ُ�عط�ه  اّلذي  السالم  الجم�ع  ینال  أن  هللا  مشیئة   *
إبن   �سوع،  ودخول  المس�ح  الخالص  أي  هللا، 

�الّرب  واإل�مان  دینونة.  دون  السماوي  الملكوت 
�سوع ُمخّلًصا هو إعطاء مجًدا � �قبول َمن أرسل 
ُمخّلًصا وطاعة �لمته. هذا القبول هو �تنصیب هللا  

القلب على  هیبته   ملًكا  له    له  (مالخي  وأً�ا  �رامته 
1: 6( . 

السا�ع:   و�ستراالیوم  الخلق  عمل�ة  هللا:  إكتملت  ح 
السا�ع الیوم  في  هللا  عمله،   "إنتهى  اّلذي  عمله  من 

عمله"   اّلذي  عمله  �ّل  من  السا�ع  الیوم  في  و�ستراح 
 ).2 :2(تكو�ن 

أجمع الخل�قة  في  �سود  السالم  واإلنسان  *  رأى هللا ، 
   .قدرته عرفالخالق و 
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 تأمل وصالة

مواهب روحك القّدوس هي ل�ست فقط ل�اٌس أرتد�ه ُألحارب �ه إبل�س وأعوانه ولكنها َقْبَل ذلك هي وسیلة ع�ش  رّ�ي و�لهي ... رقص قلبي الیوم َفَرًحا حین علمُت أن  
ُتعلِّمني المغفرة والرحمة تجاه ُ�مّیزني �أنني أنتمي لك فأنت "مح�ة". فروح المعرفة  الِبر اّلذي �جعُل َمن یراني  ُتعلِّمني   "المح�ة"، هي ثوب  التواضع    اآلخر�ن، وروح الحكمة 

ني الشوق لَك والعطش للِبر، وروح الفهم وروح  واإلقرار �خطیئتي نحوك ونحو اآلخر�ن، وروح المشورة الصالحة ُتعلِّمني تعز�ة الحزانى ومح�ة القر�ب، وروح المثابرة والَجَلد ُتعلِّم
  اّلذي  القدس  مني أن أح�ك فوق �ل شيء وأعمل مشیئتك بنشر المح�ة والسالم. أجل، إن الروحالتقوى تعلِّماني الوداعة والثقة �َك وتسل�م الذات لَك، أما روح مخافة هللا فُتعلِّ 

 �جعلنا جسًدا واحًدا بروٍح واحدة: روح إبنك الحبیب، روح "مح�ة".  قلو�نا  محبتك في َوهبته لنا لتف�ض

ى رحمتك التي بها  رّ�ي و�لهي ... أشكرك ِمن �ل قلبي على �ل نعمك التي أعطیتنا إّ�اها مجاًنا، وعل
د في أن ُترسل لنا �نزك الثمین لتمأل قلو�نا  ◌ّ تتحّنن علینا وتستجیب لطل�اتنا، أشكرك ألنك إله مح�ة ولم تترد

من ذاتك... �ا رب، أود أن تتحنن علینا اآلن وتستجیب لنا �حسب مشیئتك، فلقد مَرْرُت �شوارع العالم ورأیت  
ُأخبرهم الكثیر�ن على الطرقات، هم أموات ال أع الخطیئة ال أعلم، ولكني أود أن  أدمتهم جراحات  أم قد  لم 

من  علیهم  فتسكب  جراحاتهم  بیدك  وتضّمد  الح�اة  لهم  لتعید  لَك  وأجلبهم  إ�اه  أعطیتني  مما  وأُعطیهم  عنك 
روحك القّدوس فُ�خلقوا من جدید... �ا رب، �ا َمن سترت عیو�ي إستجب لي وأنا سأشكرك على الدوام وُأس�ح  

على أسم الشكر  لَك  أجل،  المجیدة.  إرادتك  ُترضي  �أعماٍل  لي  و�محبتك  لي  فعلته  �ما  وُأخّبر  القّدوس  ك 
 الدوام، آمین. 

 

 

 

 
لوحة "الُمعّزي" مستوحاة من "شفاء الرجل الُمقعد روحی�ا" ["فلما رأى یسوع إیمانھم، قال للُمقعد: "یا بني، 

(مرقس   خطایاك"  لك  البان )]  5:  2ُغفرت  شروین  األب  أوكلند، بریشة  مرقس،  القدیس  أبرشیة  كاھن   ،
 نیوزیلندا.
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