
 ليثٌمقادسيبقلمٌٌ–ٌ"ةٌ اسٌ دٌ بالقٌ ٌتليقٌ ٌثمارٌ أ"

 

ٌرٌ مصدٌ ٌ.ةٌ سٌ دٌ المقٌ ٌةٌ يرٌ هناٌهوٌالغٌ ٌواألساس ٌٌ،ةٌ نٌ معيٌ ٌمورٌ نٌأٌ بهاٌمٌ ٌض ٌنٌننتفٌ أٌنحتاجٌ ٌهناكٌأوقاتٌ 
ٌس ٌبولٌ ٌ.هٌ ساتٌ دٌ ومقٌ ٌهٌ علىٌشعبٌ ٌاٌ يوٌرغٌ ٌهاٌ ل ٌإٌهٌ كونٌ ٌوسٌ دٌ القٌ ٌهٌ ب ن اٌبروحٌ ٌدٌ حٌ تٌ المٌ ٌبٌ هوٌالرٌ ٌةٌ يرٌ الغٌ ٌهٌ هذٌ 

ط ْبت ك ْمٌإ ٌف ٌ"ٌكورنثوسٌفقال:ٌةٌ معٌكنيسٌ ٌةٌ يرٌ الغٌ ٌهٌ هذٌ ٌرٌ بٌ اختٌ ٌسولٌ الرٌ  ل ْيك ْمٌغ ْير ة ٌاهلل ،ٌأل نِّيٌخ  ٌع  نِّيٌأ غ ار 
،ٌأل ق دِّم ٌ د  ٌو اح  ل  يحٌ ل ر ج  ٌالمسيحٌ ٌكونٌ ٌةٌ بٌ حٌ المٌ ٌنٌ مٌ ٌعٌ تنبٌ ٌةٌ يرٌ الغٌ ١١ٌ:٢ٌكور٢ٌٌ."ع ْذر اء ٌع ف يف ة ٌل ْلم س 

ه .علىٌٌغارٌ ي ٌٌكعريسٌ ٌةٌ الكنيسٌ ٌحبٌ أ  ع روس 

 
ٌها،ٌهناٌالزوجٌ ذٌ خٌْأ وٌ ٌةٌ وجٌ الزٌ ٌةٌ استمالٌ ٌلٌ ويحاوٌ ٌغريبٌ ٌ؟ٌحينماٌيأتيٌشخص ٌةٌ يرٌ الغٌ ٌرٌ مشاعٌ ٌدٌ متىٌتتولٌ 

ٌةٌ يرٌ غٌ ٌس ٌعكٌ ي ٌٌس ٌهناٌبولٌ ٌظٌ نالحٌ ٌ.الموضوعٌ ٌحٌ صلٌ ليٌ ٌدٌ كاألسٌ ٌض ٌسينتفٌ ٌهٌ تٌ لزوجٌ ٌبٌ حٌ والمٌ ٌيٌ الوفٌ 
ٌكماٌغارٌ ٌ.بليس ٌإٌرٌ األكبٌ ٌعٌ خادٌ للمٌ ٌتٌْب ٌهٌ هاٌوذٌ عنٌحبيبٌ ٌتٌْدٌ عٌ ابتٌ ٌدٌ التيٌكانتٌقٌ ٌهٌ تٌ علىٌكنيسٌ ٌالمسيحٌ 
ذٌرأىٌأحٌ الهرطقاتٌ ٌمٌ قاوٌ ي ٌٌهاٌوصارٌ ماٌعادٌإلىٌالرٌ حينٌ ٌيٌِّريانٌ السٌ ٌفرامٌ أمارٌ مائة ٌٌفٌ دٌألٌ مٌقٌ هٌ دٌ .ٌوا 

اٌٌ،ٌأل فٌ عبٌ بهاٌالشٌ ٌمٌ يترنٌ ٌةٌ ئٌ خاطٌ ٌدٌ عقائٌ ٌلٌ حمٌ نشيد اٌتٌ 051ٌٌوخمسينٌ  ٌنشيد اٌبذاتٌ 051ٌهوٌأيض 
 .األولىٌاألناشيدٌ ٌلٌ حٌ تٌمٌ ل ٌحٌ ف ٌٌ،هٌ تٌ وقوٌ ٌاألسلوبٌ ٌةٌ ذوبٌ وعٌ ٌاإليمانٌ ٌةٌ قامٌ استٌ ٌمعٌ ٌمٌ غٌ النٌ 

 

د ٌي س وع ٌإ ل ىٌ"كٌ ٌ:حينماٌبٌِّالرٌ ٌلٌ علىٌهيكٌ ٌغارٌ ٌالمسيحٌ ٌيسوعٌ ٌالربٌ  ع  ٌق ر يبا ٌف ص  ٌاْلي ه ود  ٌف ْصح  ان 

ل وسا .ٌف صٌ  ٌج  ي ار ف  م اما ٌو الص  ٌب ق را ٌو غ ن ما ٌو ح  ٌك ان واٌي ب يع ون  ين  ٌال ذ  د ٌف يٌاْله ْيك ل  ل يم ٌو و ج  ن ع ٌس ْوطا ٌأ ور ش 
دٌ  ط ر  ٌو  ب ال  ٌٌم ْنٌح  ق ال  ٌم و ائ د ه ْم.ٌو  ق ل ب  ٌو  ي ار ف  م ٌالص  ٌد ر اه  ك ب  ٌو  ٌا ْلغ ن م ٌو اْلب ق ر  ٌاْله ْيك ل  م يع ٌم ن  اْلج 
ٌ: م ام  ٌاْلح  ار ةٌ ٱ»ل ب اع ة  ٌت ج  ٌأ ب يٌب ْيت  ه ٌم ْنٌه ه ن ا.ٌال ٌت ْجع ل واٌب ْيت  أ ن ه ٌ«.ٌْرف ع واٌه ذ  يذ هٌ  ٌتال م  ف ت ذ ك ر 

:ٌم ْكت ٌو ٌأ ك ل ْتن ي»ب  ب ْيت ك   ١١-٢ٌ:١١.ٌيوحناٌ«غ ْير ةٌ 



معٌٌنٌ تهاوٌ ٌيٌِّأنٌمٌ ٌبٌِّللرٌ ٌهيكالٌ ٌحٌ صبٌ أناٌالذيٌيانٌ علىٌكٌ ٌغارٌ ن ٌوٌ ٌض ٌفٌ نٌننتٌ أٌنحتاجٌ ٌفيٌهذاٌاليومٌ 
ٌرٌ بمشاعٌ ٌةٌ لٌ المتمثٌِّةٌ وحيٌ الرٌ ٌمومٌ السٌ ٌنٌ مٌ ٌةٌ هائلٌ ٌياتٌ مٌ كٌ ٌا ٌيٌ ومٌ رميٌعليناٌيٌ ي ٌٌبليس ٌإٌ،ٌكونٌ ةٌ طيئٌ الخٌ 

اٌرميهاٌعنٌ ونٌ ٌض ٌفٌ نٌننتٌ أٌالتيٌيدعوناٌالكتابٌ ٌهاٌالكثيرٌ وغيرٌ ٌة ٌرٌ مغفٌ ٌ،ٌعدمٌ فيٌاالنتقامٌ ٌةٌ ،ٌرغبٌ دٌ سٌ الحٌ 
ءٌ السٌ ٌلٌ حينماٌنستبدٌ ٌهذاٌالموضوعٌ ٌمٌ يتٌ ٌ.نايانٌ فيٌكٌ ٌمكاناٌ ٌذٌ هاٌتأخٌ عٌْدٌ والٌنٌ ٌ،وقتٌ ٌبأسرعٌ  ٌنٌ سٌ بالحٌ ٌيِّ

ٌنٌ مٌ ٌةٌ بهمسٌ ٌوٌِّدٌ العٌ ٌنٌ مٌ ٌةٌ همسٌ ٌلٌِّكٌ ٌ،ٌاستبدالٌ بٌِّالرٌ ٌهيكلٌ ٌثٌ تلوٌ ٌمٌ علىٌعدٌ ٌةٌ سٌ مقدٌ ٌةٌ يرٌ وغٌ ٌبٌ بغضٌ 
ءٌ سٌلٌ بعمٌ ٌةٌ رغبٌ ٌلٌِّكٌ ٌو،ٌسٌ دٌ المقٌ ٌنجيلٌ اإل  .الخيرٌ ٌلٌ بعمٌ ٌةٌ رغبٌ بٌ،ي 

 

ٌس ٌبولٌ ٌثٌ ذٌيتحدٌ إٌ.نااللٌ نٌخٌ مٌ ٌسٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌثمارٌ أعلىٌٌا ٌيٌ إيجابٌ ٌس ٌكٌ تنعٌ ٌةٌ واالنتفاضٌ ٌةٌ يرٌ الغٌ ٌهذهٌ 
ٌف ال ٌت ك مٌِّ":ٌقائالٌ ٌعنٌهذاٌالموضوعٌ ٌالرسولٌ  وح  .ٌاْسل ك واٌب الر  س د  س د ٌي ْشت ه يٌألٌ 01ل واٌش ْهو ة ٌاْلج  ٌاْلج  ن 

ٌو ال وح  د ٌالر  ٌوض  د ٌاْلجٌ ر  .ٌسٌ ح ٌض  ٌم اٌال ٌت ر يد ون  ت ىٌت ْفع ل ون  ،ٌح  ر  د ه م اٌاآلخ  م ٌأ ح  ٌي ق او  ،ٌو ه ذ ان  د 
.ٌٌنٌْكٌ ل ٌوٌ 01 ٌالن ام وس  ٌف ل ْست ْمٌت ْحت  وح  ٌع ه ار ة ٌو أ 01إ ذ اٌاْنق ْدت ْمٌب الر  ٌز نى  ٌظ اه ر ة :ٌال ت يٌه ي  س د  ٌاْلج  ْعم ال 

اس ة ٌد ع ارٌ  بٌ 01ة ٌن ج  اع  زٌ ألٌ اد ةٌ  ط ٌت ح  ام ٌغ ْير ة ٌس خ  ٌع د او ة ٌخ ص  ْحر  ٌس  ق اق ٌب ْدع ة ٌٌبٌ ْوث ان  سٌ 00ش  ٌلٌ د ٌق تٌْح 

ٌل ك ْمٌسٌ  ه ٌال ت يٌأ ْسب ق ٌف أ ق ول  ٌه ذ  ،ٌو أ ْمث ال  ٌب ط ر  ٌعٌ ْكر  ٌي ْفع ل ون  ين  ٌال ذ  ٌأ ْيضا :ٌإ ن  ٌف ق ْلت  ْنه اٌك م اٌس ب ْقت 
ْثلٌ  ٌاهلل .ٌٌوه ٌال ٌي ر ثٌ ه ذٌ ٌم  ٌم ل ك وت  ٌأ و أ 00ن  ب ة ٌف ر ح ٌس ال م ،ٌط ول  :ٌم ح  ٌف ه و  وح  ٌالر  ٌنٌ م اٌث م ر  اة ٌل ْطف 

ٌ ،ٌإ يم ان  ال ح  دٌ 02ص  .ٌو  ٌن ام وس  ه ٌل ْيس  ٌه ذ  د ٌأ ْمث ال  .ٌض  لٌ 02اع ة ٌت ع ف ف  ٌق ْدٌو  يح  ٌه ْمٌل ْلم س  ين  ٌال ذ  ك ن 
ل ب وا س د ٌم ع ٌاالٌٌْص  .ٌألٌ ج  ٌو الش ه و ات  ٌاٌإ ن05ٌْْهو اء  س ب  ٌف ْلن ْسل ْكٌأ ْيضا ٌب ح  وح  ٌب الر  يش  .ٌرٌ لك ن اٌن ع  ال 02ٌوح 

دٌ  ن ْحس  ن اٌب ْعضا ،ٌو  ٌب ْعض  ب  ٌن غ اض  ب ين  ن اٌب ْعضاٌ ٌن ك ْنٌم ْعج   ٢١-٥ٌ:١١.ٌغالطيةٌ"ب ْعض 

 

ٌعميقٌ ٌبشكلٌ ٌاهللٌ ٌةٌ واٌمحبٌ قٌ الذينٌتذوٌ ٌاالشخاص ٌٌمٌ ؟ٌهٌ ةٌ سٌ دٌ المقٌ ٌةٌ يرٌ الغٌ ٌهٌ لهذٌ ٌنٌ ٌواسسٌ الحٌ ٌمٌ نٌهٌ مٌ 
ٌ،مهٌ اللٌ نٌخٌ مٌ ٌبٌِّالرٌ ٌلٌ مٌ عٌ ٌمٌ هوٌتعظٌ ٌلٌ اغٌ الشٌ ٌمٌ هٌ غلٌ شٌ ٌفباتٌ ،ٌلٌ والعمٌ ٌفٌ دٌ بالهٌ ٌهٌ معٌ ٌكاءٌ رٌ وباتواٌشٌ 

مٌهٌ دورٌ ٌلٌ مٌوكٌ حياٌفيهٌ هوٌالذيٌيٌ ٌالمسيحٌ ٌنٌ أٌكينٌ درٌ فباتواٌمٌ ٌمٌمعٌالمسيحٌ هٌ سٌ بواٌأنفٌ لٌ صٌ ٌالذينٌ ٌكٌ ئٌ ولٌ أٌ 



ٌليقٌ ماٌالٌيٌ ٌلٌِّنٌكٌ مٌ ٌيانٌ ذلكٌالكٌ ٌتنظيفٌ ٌنٌخاللٌ مٌمٌ هٌ يانٌ فيٌكٌ ٌنٌ اكٌ السٌ ٌهٌ لٌ اإلٌواٌذلكٌ مٌ خدٌ نٌيٌ أهوٌ

 .هٌ تٌ بقداسٌ 

 

 يسوعٌ ٌناٌبالمسيحٌ قدارٌ رٌمٌ كٌ ذٌ تٌ 

ٌاٌ ماٌرث ٌٌجٌ نتٌ ي ٌٌديدٌ جٌ الٌٌْ،ٌذلكٌالمسيحٌ رينٌ خٌ آٌحاءٌ سٌ مٌ ٌناٌلنكونٌ تشكيلٌ ٌةٌ بإعادٌ ٌأٌ يبدٌ ٌسٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌلٌ مٌ عٌ 
ناٌقدارٌ مٌ ٌرٌ ذكٌ ت ٌٌيٌ هاٌوهٌ شكيلٌ ت ٌٌالتيٌي عادٌ ٌاألمورٌ ٌنٌ مٌ ٌةٌ دٌ واحٌ ٌ.المسيحٌ ٌثمارٌ أٌةٌ يٌ نوعٌ ٌفسٌ بنٌ ٌةٌ ودٌ جٌ الٌٌْعاليةٌ 

فيٌٌرٌ فٌ انحٌ ٌدٌ ق ٌٌهٌ وكأنٌ ٌاٌ بدأٌكريٌولنٌأنساهٌ فيٌفٌ ٌسيكونٌ ٌيٌالموضوعٌ أ،ٌيٌ تلقائٌ ٌكلٌ بشٌ ٌبالمسيحٌ 
فيهٌٌدٌ ،ٌهوٌكالكومبيوترٌالذيٌتوجٌ القدسٌ ٌالروحٌ ٌلٌ خٌ تدٌ ٌنٌدونٌ مٌ ٌمٌ لنٌيتٌ ٌهذاٌالموضوعٌ ٌ.ذاكرتي

الٌٌعٌ نٌِّالم صٌ ٌعلوماتٌ مٌ فٌ ،ٌمٌ منٌالمستخدٌ ٌوهناكٌمعلوماتٌ ٌ،عٌ نٌِّالم صٌ ٌنٌ هاٌلهٌمٌ دخالٌ إقدٌتمٌٌمعلوماتٌ 

 .هاسحٌ مٌ ٌنٌ مكٌ فيهٌوالٌيٌ ٌة ٌرٌ هاٌمتجذٌِّهاٌكونٌ سحٌ مٌ ٌنٌ مكٌ يٌ 

 

ٌا ٌٌرغايٌ مٌ ٌيئاٌ فيهٌشٌس ٌلمٌ ي ٌٌقيهٌ نٌيلتٌ مٌ ٌ،ٌفكلٌ هٌ فاتٌ رٌ صٌ ت ٌٌلٌِّفيٌكٌ ٌالمسيحٌ ٌةٌ داعٌ وٌ ٌدٌ سٌِّجٌ ي ٌٌبٌِّللرٌ ٌماٌ خادٌ ٌفٌ عرٌ أ
ٌهٌ وكأنٌ ٌرحٌ ذلكٌالطٌ ٌةٌ ياغٌ صٌ ٌعيدٌ ي ٌٌهٌ ظٌ الحٌ ،ٌأٌ يٌ حياتٌ ٌفٌ موقٌ ٌأليٌٌِّقٌ رٌ تطٌ أٌوٌهٌ مٌ لٌِّكٌ ،ٌحينماٌأٌ لكثيرينٌ لٌ 

ٌاٌ ديهيٌ ب ٌٌيئاٌ شٌصارٌ ٌبالمسيحٌ ٌه ٌزٌ ركٌ مٌ ٌكونٌ ٌ،اي ٌوٌ فٌ عٌ ٌالموضوعٌ ٌلٌ عٌِّفٌ ناٌوهوٌيٌ اللٌ نٌخٌ مٌ ٌبٌِّالرٌ ٌنٌ مٌ ٌرٌ صادٌ 

 .هٌ سيانٌ ن ٌٌهٌ نٌ مكٌ الٌيٌ 

 

نا،ٌيانٌ فيٌكٌ ٌةٌ عالقٌ ٌزالٌ التيٌالٌتٌ ٌاألمورٌ ٌوعليهاٌهٌةٌ غشاوٌ ٌعٌ ويضٌ ٌة ٌرٌ اكٌ الذٌ ٌعلىٌتلكٌ ٌلباٌ سٌ ٌرٌ ؤثِّالذيٌيٌ 
،ٌةٌ بيٌ صٌ العٌ ٌخٌِّفيٌفٌ ٌطٌ يسقٌ ٌكأنٌٌْيٌ عالمٌ ٌكشخصٌ ٌفٌ ويتصرٌ ٌنٌ معيٌ ٌفٌ فيٌموقٌ ٌنسانٌ اإلٌرٌ جٌ ينفٌ ٌفأحياناٌ 

ٌظٌ الحٌ ن ٌٌيٌِّوحٌ الرٌ ٌضوجٌ ىٌالنٌ دٌ علىٌمٌ ٌماداٌ اعتٌ وٌ ٌمنٌاألحيانٌ ٌها،ٌفيٌكثيرٌ يرٌ وغٌ ٌفرانٌ الغٌ ٌمٌ ،ٌعدٌ ةٌ دانٌ اإل
 .بالمسيحٌ ٌهٌ قدارٌ مٌ ٌرٌ كٌ ذٌ ت ٌينٌأٌبعدٌ ٌلٌ قابٌ المٌ ٌنٌ مٌ ٌرٌ ذٌ ويعتٌ ٌسريعاٌ ٌهٌ تٌ لذاكرٌ ٌيعودٌ ٌخص ٌالشٌ 



 

ٌوامٌ علىٌالدٌ ٌلطانٌ السٌ ٌذلكٌ ٌرٌ كٌ تذٌ ٌكونٌ ٌ،اناإيٌ ٌالذيٌأعطاهٌ ٌلطانٌ السٌ ٌلٌ يشمٌ ٌناٌبالمسيحٌ قدارٌ مٌ 
علىٌٌرص ٌالحٌ ٌاألمينٌ ٌبٌِّالرٌ ٌمٌ علىٌخادٌ ٌنٌ يٌ نٌهناٌيتعٌ ،ٌمٌ ةٌ بغزارٌ ٌيٌ وحٌ ناٌالرٌ ثمرٌ ٌطٌ شٌِّنٌ سيٌ ٌهٌ واستخدامٌ 

وهذاٌٌ،رٌ واآلخٌ ٌالحينٌ ٌبينٌ ٌطٌ وتسقٌ ٌهٌ تٌ علىٌذاكرٌ ٌةٌ شاوٌ غٌ ٌعٌ ضٌ كيٌالٌتٌ ٌديمٌ القٌ ٌهٌ نسانٌ إٌعاداتٌ ٌلٌِّكٌ ٌةٌ ماتٌ إ
فيٌٌفٌ موقٌ ٌلٌِّعلىٌكٌ ٌسٌ دٌ قٌ المٌ ٌنجيلٌ اإلٌةٌ كلمٌ ٌوتطبيقٌ ٌ،بٌِّالرٌ ٌلتدريباتٌ ٌا ٌمدائٌ ٌاٌ خضوعٌبٌ يتطلٌ 

 .ناياتٌ حٌ 

 

 رٌ مٌ الثٌ ٌطويرٌ لتٌ ٌسٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌةٌ يٌ تذرٌ 

 

ٌلٌ الفضائٌ ٌوجميعٌ ٌةٌ فٌ والمعرٌ ٌةٌ ناٌننموٌفيٌالقداسٌ لٌ ويجعٌ ٌةٌ يٌ طٌ الخٌ ٌةٌ جاسٌ نٌنٌ ناٌمٌ رٌ هِّطٌ ي ٌٌس ٌدٌ القٌ ٌالروحٌ 

ْرت ْمٌب اْسمٌ »ٌ:سولٌ الرٌ ٌبولس ٌٌذٌيقولٌ إ،ٌةٌ وحيٌ الرٌ  ْلت ْمٌب ْلٌت ق د ْست ْمٌب ْلٌت ب ر  ٌٌاْغت س  وح  ب ر  ٌي س وع ٌو  ٌ«إ ل ه ن االر بِّ
،ٌوامٌ هٌلناٌعلىٌالدٌ ت ٌقٌ نا،ٌومرافٌ فٌ علىٌعواطٌ ٌهٌ ت ٌرٌ فيناٌبسيطٌ ٌلٌ هذاٌالعمٌ ٌوحٌ الرٌ ٌمٌ مٌِّت ٌيٌ (.ٌوٌ 2ٌ:00كو0ٌ)

رشادٌ  ٌواهللٌ ٌجدٌ المٌ ٌروحٌ ٌلٌ حٌ ،ٌويٌ سٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌلٌ ناٌهياكٌ أجسادٌ ٌصيرٌ ىٌتٌ (ٌحتٌ 05-1ٌ:0ناٌ)روٌوا 
،5ٌ:00ٌ)غلٌٌةٌ كٌ المبارٌ ٌهٌ يٌفيناٌأثمارٌ مٌ نٌ ناٌويٌ ل ٌمٌِّكٌ ويٌ ٌلٌ اخٌ يناٌفيٌالدٌ وٌ ق ٌي ٌٌكٌ ذلٌ (ٌوبٌ 2ٌ:02بط0ٌعليناٌ)

  .(00-5ٌ:01وأف02ٌٌ

 

 

ناٌسٌ دٌِّق ٌي ٌٌهٌ ألنٌ «ٌةٌ داسٌ القٌ ٌروحٌ »(.ٌو01ٌ:01ناٌ)عبٌلوبٌ فيٌقٌ ٌهٌ إشارة ٌلعملٌ «ٌةٌ عمٌ النٌٌِّروحٌ »ٌيٌ وقدٌس مٌِّ
ٌهٌ ألنٌ «ٌوسٌ دٌ القٌ ٌدٌ الموعٌ ٌروحٌ »(.ٌو02ٌ:02ناٌ)يوٌيناٌفيٌأحزانٌ زٌ عٌ هٌيٌ ألنٌ «ٌيزٌ عٌ المٌ »(.ٌو0ٌ:2)روٌ

اٌعربونٌ لوبٌ إلىٌقٌ ٌاهللٌ ٌمواعيدٌ ٌغٌ لٌِّبٌ هوٌالذيٌيٌ  اٌٌيٌ (.ٌوس م0ٌ:02ٌِّهاٌ)أفٌإنجازٌ ٌنا،ٌوهوٌأيض  أيض 



ن ن اٌف إٌ »ٌس ٌبولٌ ٌقولٌ ٌبٌ سٌ حٌ ٌباتٌ والثٌ ٌبرٌ بالصٌ ٌكٌ بارٌ المٌ ٌجاءٌ الرٌ ٌعٌ (ٌونتوقٌ 05ٌ:02)روٌ«ٌجاءٌ الرٌ ٌروحٌ »
اء ٌب رٌ ب الرٌ  ق ع ٌر ج  ٌن ت و  يم ان  ٌاإل  ٌم ن   .(5:5)غلٌ«ٌوح 

 

ٌ"ناٌقائال:ٌرٌ مٌ ث ٌٌفيٌتطويرٌ ٌسٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌورٌ عنٌدٌ ٌيٌ النبٌ ٌشعياءٌ إٌثٌ كماٌتحدٌ  ٌالس يِّد ٌق ذ ر  إ ذ اٌغ س ل 
ْحر اقٌ  ٌاإل  وح  ب ر  ٌو  اء  ٌاْلق ض  وح  ه اٌب ر  س ط  ل يم ٌم ْنٌو  ن ق ىٌد م ٌأ ور ش  ٌو  ْهي ْون  ٌص   ٤:٤شعياءٌإ.ٌ"ب ن ات 

 

ٌهٌ فعٌ رٌ ب ٌٌقٌ فتحقٌ ٌالقضاءٌ ٌاٌروحٌ "؛ٌأمٌ اإلحراقٌ ٌوروحٌ ٌضاءٌ القٌ ٌروحٌ "بٌ ٌقٌ قٌ حٌ يتٌ ٌطهيرٌ التٌ ٌوٌ أ ٌهذاٌالغسلٌ 

ٌثمٌ حامٌ ٌليبٌ علىٌالصٌ  ٌ.ٌوأماٌروحٌ ناٌفيهٌ ت ٌهٌ نٌجٌ مٌ ٌيٌ اإللهٌ ٌم اٌالعدلٌ مٌِّتٌ ،ٌمٌ هٌ دٌ سٌ خطاياناٌفيٌجٌ ٌنٌ ال 
ٌةٌ بيحٌ الذٌ ٌقٌ ت حرٌ ٌ"ٌحيثٌ ةٌ قٌ حرٌ "المٌ ٌنٌ عٌ ٌويينٌ الال ٌٌفرٌ فيٌسٌ ٌةٌ ريعٌ الشٌ ٌهٌ تٌْفأعلنٌ ٌبقٌ عنيٌماٌسٌ ،ٌفيٌ اإلحراقٌ 

اٌالروحٌ ٌاإلحراقٌ ٌروحٌ ب ٌٌدٌ صٌ ماٌقٌ وربٌ ٌ.لٌ الكامٌ ٌبٌِّإلىٌالحٌ ٌةٌ تمام اٌإشارٌ  ٌالذيٌحٌ ٌيٌ ارٌ النٌ ٌالقدس ٌٌأيض  ل 
 .فيهاٌضوٌ عٌ ٌلٌ كٌ ٌلٌ سٌ هاٌوغٌ لتقديسٌ ٌةٌ نيسٌ علىٌالكٌ 

 

  ؟ةٌ يحيٌ سٌ المٌ ٌنٌأسرارٌ مٌ ٌالبشرٌ ٌلوبٌ فيٌقٌ ٌسٌ القدٌ ٌوحٌ الرٌ ٌلٌ عمٌ ٌرٌ لماذاٌاعت بٌ 

 :ينٌ بٌ لسبٌ ٌاعت برٌكذلكٌ  *

يحٌ »نا.ٌقولٌ هاٌبعٌ كٌ درٌ ناٌأنٌنٌ نٌ مكٌ الٌيٌ ٌةٌ بطريقٌ ٌمٌ يتٌ ٌرٌ شٌ فيٌالبٌ ٌالفع الٌ ٌهٌ عملٌ ٌألنٌ  (1) ٌٌا لرِّ ْيث  ٌح  ت ه ب 
ل دٌ  ٌم ْنٌو  .ٌه ك ذ اٌك ل  ٌت ْذه ب  ٌت ْأت يٌو ال ٌإ ل ىٌأ ْين  ْنٌأ ْين  ٌال ٌت ْعل م ٌم  ْوت ه اٌل ك ن ك  ت ْسم ع ٌص  ٌت ش اء ٌو  ٌم ن 

وحٌ  نٌ ىٌالهواءٌ رٌ أنٌنٌ ٌرٌ قدٌ (.ٌفكماٌأنناٌالٌنٌ 2ٌ:1)يوٌٌ«الر  ٌجٌ ونتائٌ ٌهٌ نٌتأثيرٌ مٌ ٌهٌ جودٌ علىٌوٌ ٌلٌ دٌ ماٌنستٌ ،ٌوا 

ٌغييرٌ فيٌتٌ ٌهٌ مارٌ وثٌ ٌهٌ جٌ نٌنتائٌ مٌ ٌهٌ جودٌ علىٌوٌ ٌلٌ دٌ نستٌ ٌنٌْ،ٌولكٌ س ٌدٌ القٌ ٌىٌالروحٌ رٌ أنٌنٌ ٌرٌ قدٌ ،ٌكذلكٌالٌنٌ هٌ تٌ قوٌ 
صالحٌ أفكارٌ  علىٌٌرٌ يطٌ سٌ ي ٌٌ،ٌفالعقلٌ دٌ سٌ جٌ فيٌالٌٌْقلٌ العٌ ٌفيناٌتأثيرٌ ٌوحٌ الرٌ ٌعملٌ ٌهٌ شبٌ نا.ٌويٌ تٌ سيرٌ ٌناٌوا 



اٌعلىٌتأثيرٌ ٌصد قٌ ها.ٌويٌ كٌ درٌ أنٌنٌ ٌرٌ الٌنقدٌ ٌةٌ بطريقٌ ٌكماٌيشاءٌ ٌهٌ مٌ أوٌيستخدٌ ٌهٌ ك ٌرٌِّحٌ ويٌ ٌدٌ سٌ جٌ الٌْ ٌهذاٌأيض 
قناعٌ ٌهٌ ثِّوحٌ ٌرٌ آخٌ ٌإنسانٌ ٌعلىٌعقلٌ ٌإنسانٌ ٌأفكارٌ    .ةٌ الٌ عٌ فٌ ٌة ٌوٌ بقٌ ٌهٌ وا 

 

ٌدسٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌعملٌ ٌعنٌإدراكٌ ٌزونٌ عاجٌ ٌ،ٌكذلكٌنحنٌ هذهٌاألعمالٌ ٌعنٌإدراكٌ ٌفكماٌأنناٌعاجزونٌ 
ظهارٌ ماٌشاءٌ وكيفٌ ٌناٌمتىٌشاءٌ أفكارٌ ٌهٌ وتحويلٌ ٌالعظيمٌ ٌهٌ فيناٌوتأثيرٌ  قناعٌ ٌقٌ الحٌ ٌهٌ ،ٌوا  ناٌثِّهٌوحٌ ناٌبٌ لناٌوا 
ذاٌكانٌ هٌ علىٌات باعٌ  فيٌٌةٌ يٌ قوٌ ٌبٌ لقيٌتجارٌ غويناٌويٌ ويٌ ٌرٌِّناٌعلىٌالشٌ ثٌ حٌ أنٌيٌ ٌيطانٌ الشٌ ٌةٌ فيٌطاقٌ ٌ،ٌوا 

ٌةٌ بواسطٌ ٌالحٌ والصٌ ٌالخيرٌ ٌلٌ مٌ ناٌعلىٌعٌ ثٌ حٌ ويٌ ٌقٌِّناٌإلىٌالحٌ دٌ رشٌ أنٌيٌ ٌاهللٌ ٌةٌ فيٌطاقٌ ٌيس ٌل ٌف ٌٌنا،ٌألوبٌ قٌ 
ٌتلكٌ ٌمٌبحدوثٌ هٌ عورٌ شٌ ٌمٌ مٌوعدٌ هٌ تجديدٌ ٌوقتٌ ٌعنٌتعيينٌ ٌرٌ شٌ البٌ ٌرٌ أكثٌ ٌجزٌ اٌعٌ ؟ٌأمٌ وسٌ دٌ القٌ ٌهٌ روحٌ 
ٌعلىٌعٌ ٌفليس ٌٌةٌ يٌ وحٌ الرٌ ٌةٌ الدٌ الوٌ  ماٌذلكٌمٌ منٌٌدٌ أكٌ تٌ أنٌيٌ ٌرٌ قدٌ ي ٌٌةٌ ثانيٌ ٌالمولودٌ ٌ،ٌولوٌأنٌ هٌ دوثٌ حٌ ٌمٌ دٌ دليال 

علىٌٌةٌ درٌ والقٌ ٌةٌ هارٌ الطٌ ٌنٌ ،ٌومٌ هٌ ت ٌبٌ ومحٌ ٌاهللٌ ٌةٌ فٌ عرٌ فيٌمٌ ٌهٌ مٌ نٌتقدٌ مٌ فيه،ٌوٌ ٌةٌ ديدٌ جٌ الٌٌْياةٌ الحٌ ٌثمارٌ أنٌمٌ ٌراهٌ يٌ 

هٌوالٌدٌ سٌ جٌ ٌبتكوينٌ ٌرٌ شعٌ ،ٌفهوٌالٌيٌ ذلكٌ ٌهٌ شبٌ ت ٌٌةٌ ي ٌدٌ سٌ جٌ الٌٌْاإلنسانٌ ٌةٌ ها.ٌوحالٌ ت ٌب ٌلٌ وغٌ ٌةٌ يٌ طٌ الخٌ ٌةٌ بٌ حارٌ مٌ 
ٌبينٌ ٌهٌ ت ٌيٌ بشخصٌ ٌهٌ عورٌ نٌشٌ مٌ ،ٌوٌ فيهٌ ٌة ٌرٌ اهٌ الظٌ ٌالحياةٌ ٌنٌعالماتٌ اٌمٌ ي ٌدٌ سٌ جٌ ٌيٌ حٌ ٌهٌ أنٌ ٌدٌ يتأكٌ ٌهٌ نٌ ،ٌولكٌ هٌ تٌ والدٌ بٌ 

بنيناٌناٌويٌ ثٌ حٌ ناٌويٌ دٌ رشٌ ناٌويٌ قولٌ عٌ ٌنيرٌ ي ٌٌس ٌدٌ القٌ ٌوحٌ .ٌفالرٌ هٌ تٌ الدٌ و ٌٌبعدٌ ٌدريجٌ بالتٌ ٌعليهٌ ٌلٌ حصٌ مماٌيٌ ٌرٌ شٌ البٌ 

 .ق اطلٌ هاٌمٌ كٌ درٌ أنٌنٌ ٌرٌ قدٌ الٌنٌ ٌةٌ طريقٌ ب ٌٌةٌ اسٌ دٌ والقٌ ٌةٌ فٌ عرٌ فيٌالمٌ 

ٌس ٌالقدٌ ٌنا.ٌفالروحٌ إدراكٌ ٌتفوقٌ ٌةٌ بطريقٌ ٌة ٌرٌ الحٌ ٌةٌ البشريٌ ٌةٌ اإلرادٌ ٌلٌ مٌ معٌعٌ ٌكٌ رٌ ويشتٌ ٌيٌ اإللهٌ ٌهٌ تأثيرٌ ٌنٌ رٌ يقتٌ 

هو.ٌوهوٌٌريدٌ كماٌيٌ ٌة ٌرٌ الحٌ ٌمٌ هٌ تٌ واٌبمشيئٌ لٌ ختارواٌويعمٌ مٌإلىٌأنٌيٌ فيهٌ ٌرٌ ويؤثٌِّرٌ شٌ فيٌالبٌ ٌماٌيشاءٌ ٌلٌ يعمٌ 

ٌريدٌ ماٌيٌ ٌنفس ٌٌختارونٌ ويٌ ٌريدونٌ مٌيٌ هٌ لٌ جعٌ ي ٌٌطيفٌ اللٌ ٌهٌ هم،ٌبلٌبتأثيرٌ تٌ إرادٌ ٌدٌ لواٌضٌ عمٌ مٌأنٌيٌ ه ٌرٌ جبٌ الٌيٌ 
 .مهٌ أعمالٌ ٌلٌِّمٌفيٌكٌ هٌ تٌ الشيٌمسؤوليٌ ،ٌوالٌتٌ ةٌ امٌ التٌ ٌمٌ هٌ ت ٌيٌ حرٌ ٌض ٌعارٌ الٌتٌ ٌةٌ هو،ٌبطريقٌ 

 

 



ذاٌقيلٌ   ٌعنٌإتمامٌ ٌؤمسٌالٌيكونٌ ٌةٌ الحالٌ ٌهٌ فيٌهذٌ ٌاإلنسانٌ ٌإنٌ ٌوا  ٌاهللٌ ٌبنا:ٌإنٌ جٌ ،ٌأ ةٌ ينيٌ الدٌ ٌهٌ واجباتٌ ٌوال 
ٌالقدسٌ ٌالروحٌ ٌةٌ إلىٌمساعدٌ ٌالتيٌنحتاجٌ ٌالواجباتٌ ٌنفس ٌٌيٌِّاتٌ ناٌالذٌ باجتهادٌ ٌمٌ مٌِّاٌأنٌنتٌ ن ٌمٌ ٌبٌ يطلٌ 

ٌلٌ ىٌبالفضائٌ لٌ ،ٌويتحٌ ةٌ حٌ صالٌ حياة ٌٌةٌ عيشٌ ٌويعيش ٌٌنٌ ويؤمٌ ٌأنٌيتوبٌ ٌاإلنسانٌ ٌرٌ ها،ٌفهوٌيأمٌ إلتمامٌ 
اٌرٌ أنٌفيٌذلكٌسٌ ٌ.ٌوالٌشكٌ سٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌةٌ عونٌ مٌ علىٌذلكٌإالٌبٌ ٌرٌ هٌالٌيقدٌ ،ٌمعٌأنٌ ةٌ واألخالقيٌ ٌةٌ ينيٌ الدٌ 

،ٌةٌ البشريٌ ٌةٌ اإلرادٌ ٌبفعلٌ وحٌٌ الرٌ ٌعلٌ ف ٌٌاقترانٌ ٌحٌ ناٌأنٌنوضٌ تٌ ،ٌفليسٌفيٌطاقٌ هٌ عنٌإدراكٌ ٌزٌ عظيم اٌنعجٌ 
نٌكناٌمتأكٌِّ أنٌٌرٌ قدٌ لنٌ ٌسٌ دٌ القٌ ٌوحٌ الرٌ ٌةٌ دٌ علىٌمساعٌ ٌاالستنادٌ ٌزومٌ ما،ٌولٌ هٌ زومٌ ماٌولٌ هٌ جودٌ نٌوٌ مٌ ٌدينٌ وا 

 .اهللٌ ٌناٌأمامٌ تٌ سؤوليٌ نٌمٌ ناٌمٌ صٌ لٌِّخٌ الٌيٌ ٌذلكٌ ٌناٌأنٌ ت ٌفٌ عرٌ ا.ٌمعٌمٌ ن ٌمٌ ٌطلوبٌ المٌ ٌمٌ مٌِّت ٌنٌ 

 

 

ٌ،ٌولكنٌ فيهٌ ٌالقدسٌ ٌوحٌ الرٌ ٌعلٌ ف ٌٌزومٌ ولٌ ٌهٌ تٌ ومسؤوليٌ ٌاإلنسانٌ ٌةٌ ي ٌرٌ حٌ ٌبينٌ ٌوفيقٌ التٌ ٌه معضٌ ب ٌٌوقدٌحاولٌ 
ٌبالمٌ مٌلمٌيٌ هٌ اجتهادٌ  ٌأنٌٌبٌ .ٌويجٌ قصودٌ ف  ز  ر  ،ٌاهللٌ ٌةٌ عونٌ مٌ ٌدونٌ م نٌٌاإلنسانٌ ٌةٌ درٌ بقٌ ٌاالعتقادٌ ٌنٌ مٌ نتح 

ٌناٌالكتابٌ مٌ لٌِّعٌ .ٌويٌ زامٌ لتٌ واالٌ ٌكليفٌ التٌ ٌعنهٌ ٌعٌ رفٌ الذيٌيٌ ٌدٌِّإلىٌالحٌ ٌاإلنسانٌ ٌعفٌ ضٌ ب ٌٌاالعتقادٌ ٌنٌ ومٌ 

ٌفيٌذلكٌ ٌهٌ باحتياجٌ ٌرٌ ،ٌويشعٌ اهللٌ ٌرٌ أوامٌ ٌفيٌإتمامٌ ٌدٌ هٌ جتٌ أنٌيٌ ٌيجبٌ ٌاإلنسانٌ ٌأنٌ ٌليمٌ السٌ ٌوالعقلٌ ٌقدس ٌالمٌ 

ٌٌلٌ والعمٌ ٌناٌباإليمانٌ رٌ الذيٌأمٌ ٌ،ٌألنٌ ةٌ جاجٌ ل ٌب ٌٌنهٌ مٌ ٌبٌ لٌ هاٌبالطٌ ينالٌ ٌهٌ أنٌ ٌنٌ قٌ ،ٌويتيٌ وحٌ الرٌ ٌةٌ دٌ ساعٌ لمٌ  قادر 
ينٌ ٌوامٌ ومستعد ٌعلىٌالدٌ   .نافاتٌ عٌ ضٌ ٌأنٌي ع 

 

ماٌحينٌ ٌمٌ يتٌ ٌوهذاٌالموضوعٌ ٌثاتٌ وٌِّلٌ المٌ ٌردٌ لطٌ ٌةٌ اإلرادٌ ٌرٌ فٌِّوٌ نٌنٌ أٌبٌ ناٌفيجٌ ت ٌهٌ نٌجٌ اٌمٌ مٌ أ،ٌهٌ ت ٌهٌ هذاٌمنٌجٌ 
ٌةٌ سيرٌ ٌةٌ علىٌقراءٌ ٌعٌ عزيزيٌالمستمٌ ٌكٌ عٌ أشجٌٌِّ.بهٌ ٌهٌ بٌ شٌ وأشتهيٌالتٌ ٌمرآةٌ كماٌبٌ ٌا ٌيٌ يومٌ ٌالمسيحٌ ٌرٌ نظٌ أ 

ٌبٌ لٌ مٌوطٌ هٌ ب ٌٌهٌ بٌ شٌ والتٌ ٌةٌ يٌ وحٌ الرٌ ٌهٌ وأوساخٌ ٌبليس ٌإٌسٌ وساوٌ ٌردٌ وطٌ ٌةٌ يٌ ذرٌ التٌ ٌواٌحياةٌ الذينٌعاشٌ ٌيسينٌ دٌ القٌ 
ٌهادٌ جٌ فيٌهذاٌالٌٌْعلىٌالعونٌ ٌلٌ كيٌنحصٌ ٌورٌ النٌ ٌمٌِّأٌمٌ مريٌ ٌالبتولٌ ٌالعذراءٌ ناٌمعٌجلٌ أنٌهمٌمٌ صالتٌ 

 لكوتٌ المٌ ٌمجادٌ أمٌفيٌمتٌ ،ٌودٌ زٌ يٌ الممٌ ٌيٌِّوحٌ الرٌ 


