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َََأْنُتمََُْكوُنوا" - ينَََاَأْيض       َتِعدِ  انَِ اْبنََُىَيْأتَََِتُظنُّونَََلَََاَعةَ َََ ِفىَسَأَلنَّهَُ ،ُمس     ْ )مت  " اإِلْنس     َ

44:24). 
 

 حقائق أكيدة

 

 :هناكَحقائقَأكيدةَنؤمنَبهاَجميع اَمثل
 

 وخالصنا، وخلودنا.، وسر وجودنا، خالقَهذاَالكوَن، هللاَموجودأن  -1
َبلََ، من تراب األرض: "هللاَخلقَآدمَوحواءأن  -2 بَََُّوَج َلهََُالرَّ بَ َآَدمَََاإِل  ،اأَلْرضََِِمنَََاُتَرا

 .(7:2)تك " َحيَّةَ َاَنْفسَ َآَدمَََُفَصارََ. َحَياةَ ََنَسَمةََََأْنِفهََِىفَََِوَنَفخََ
بَََُّوَغَرَسَ" -3  .(8:2)تك " َجَبَلهََُىالَّذََِآَدمَََُهَناكََََوَوَضعََ ،اَشْرقَ ََعْدنَ َىفَََِجنَّةَ َاإِلَلهََُالرَّ
بَََُّوَأْنَبتََ" -4 َدةَ َِللنََّظرَََِشِهيَّةَ ََشَجَرةَ َُكلَََّاأَلْرضََِِمنَََاإِلَلهََُالرَّ  .(9:2)تك " ِلأَلْكلَِ َوَجيِ 
ر ََِاْلَخْيرَََِمْعِرَفةَََِوَشَجَرةََ ،اْلَجنَّةَََِوَسطََِىفََِاْلَحَياةَََِوَشَجَرةََ" -5  .(9:2)تك " َوالشَّ
 .(10:2)تك " اْلَجنَّةَََىََِلَيْسقَََِعْدنَ َِمنَََْيْخُرجَََُنْهرَ ََوَكانََ" -6
بَََُّفَأْوَقعََ" -7 َباتَ َاإِلَلهََُالرَّ َعِعهََِِمنَََْواِحَدةَ ََفَأَخذََ ،َفَنامَََآَدمََََعَلىَاس  ُ . اَلْحمَ ََمَكاَنَهاََوَمألََ َأض  ْ

بَََُّوَبَنى ْلعَََاإِلَلهََُالرَّ  .(22-21:2)تك " آَدمَََِإَلىََوَأْحَضَرَها اْمَرَأةَ َآَدمَََِمنَََْأَخَذَهاَىالَّتََِالضِ 
َقالََ" -8 َهاَاْمَرَأةَ َُتْدَعى َهِذهَِ. ىَلْحمََِِمنَََْوَلْحمَ َىِعَظامََِِمنَََْعْظمَ َاآلنََََهِذهَِ: آَدمَََُف َِمنََِأَلنَّ

 .(23:2)تك " ُأِخَذتََْْمِرءَ أ
ُجلَََُيْتُركََُِلَذِلكََ" -9  .(24:2)تك " اَواِحدَ  اَجَسدَ ََوَيُكوَنانََِِباْمَرَأِتهَََِوَيْلَتِصقَََُوُأمَّهَََُأَباهََُالرَّ
 .(25:2)تك " َيْخَجَعنََِلََََوُهَما ،َواْمَرَأُتهََُآَدمَُ ،ُعْرَياَنْينََِِكَعُهَماََوَكاَنا" -10

 

 السقوط!!؟فماذا فعل الرب يسوع مع آدم وحواء بعد 
 

 
 
 
 

١ 
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 طبيعة جديدة بعد السقوط
 

 سققققققققققققققن أآوانقققققا األومن: آدم وحواء، حينمقققققا خقققققد ققققق  ال يقققققة حواء بم ر قققققا ققققققا لقققققة:  -1
رَََّاْلَخْيرََََعاِرَفْينَِ َكاللَََِوَتُكوَنانَََِأْعُيُنُكَماََتْنَفِتحََُِمْنهَََُتْأُكَعنَََِيْومََ"  .(5:3)تك " َوالشَّ

َجَرةََََأنَََّاْلَمْرَأةَََُفَرَأتَِ" -2 َدةَ َالش  َّ َها ،ِلأَلْكلَََِجيِ  َجَرةََََوَأنََّ ،ِلْلُعُيونَََِبِهَجةَ ََوَأنَّ ِهيَّةَ َالش  َّ . ِللنََّظرََِش  َ
 .(6:3)تك " َفَأَكلََََمَعَهاَاَأْيضَ ََرُجَلَهاََوَأْعَطتَْ ،َوَأَكَلتَََْثَمِرَهاَِمنَََْفَأَخَذتَْ

ِمَعا" -3 ْوتََََوس  َ ب ََِص  َ يَ َاإِلَلهََِالرَّ ب َََِوْجهََِِمنَََْواْمَرَأُتهََُآَدمَََُفاْخَتَبأََ ..اْلَجنَّةََِىفََِاَماش  ِ َاإِلَلهََِالرَّ
 .(8:3)تك " اْلَجنَّةَََِشَجرَََِوَسطََِىفَِ

بَََُّفَناَدى" -4  .(9:3)تك " ؟َأْنتََََأْينََ: وقاَلَلهََُآَدمَََاإِلَلهََُالرَّ
 .(10:3)تك " َفاْخَتَبْأتََُُعْرَيانَ َىأَلن َِ ،َفَخِشيتََُاْلَجنَّةََِىفَََِصْوَتكََََسِمْعتَََُفَقالََ" -5
َجَرةََِِمنََََأَكْلتََََهلَْ ؟ُعْرَيانَ ََأنَّكََََأْعَلَمكََََمنَْفسققققققققققققق ل  الرب: " -6 ْيُتكََ ىالَّتََِالش         َّ َََأنَََْأْوص         َ

 .(11:3)تك " ؟ِمْنَها َتْأُكلَََلََ
َجَرةََِِمنَََىَأْعَطْتنََِىََهََِىَمعَََِجَعْلَتَهاَىالَّتََِاْلَمْرَأةَُ: آَدمَََُفَقالََ" -7  .(12:3)تك " َفَأَكْلتَُ الشَّ
َقالََ" -8 بَََُّف َلهََُالرَّ ةََِاإِل كَِ: ِلْلَحيَّ نَّ َهاِئِم َجِميعََِِمنَََْأْنتَََِمْلُعوَنةَ  ،َهَذاََفَعْلتََِأَل ََجِميعَََِوِمنََْاْلَب

يَّةََُِوُحوشَِ  .(14:3)تك " َتْأُكِلينََ اَوُتَرابَ ََتْسِعينََََبْطِنكَََِعَلى. اْلَبرِ 
عَُ" -9 ِلكَََِوَبْينََ ،اْلَمْرَأةَََِوَبْينََََبْيَنكَََِعَداَوةَ ََوَأض     َ ِلَهاََنس     ْ َحقََُُهوََ. َوَنس     ْ كَََِيس     ْ ََوَأْنتَِ ،َرْأس     َ

 .(16:3)تك " َعِقَبهَََُتْسَحِقينََ
 

 "، وأن كان الشققققققي ان نس    حقَالش    يطاو ذا ما حدث فى صققققققليل رب المعد يسققققققوع، أن  "
 ، أى ينهشون ل م  بالصليل فتدمى قدماه..عقبَالمسيحقد جعل اليهود يس قون 

 

 :وهكذا
 

 والو د بالفداء والخالص. -3  وجاء السقوط. -2 تم  الخليقة.  -1
وص    عودهَإلىَ، وقيامته، لنا وفدائه، وص    لبه، تجس    دهو ذا ما تمم  رب المعد فى:  -4

 .ألجلناالسمواتَكسابقَ
وسققور  ة، سققفينة النعاوأسسَلناَالكنيسةَالمقدسة، وأرسلَلناَالمعزىَروحهَالقدوس -5

 خالصنا..
ويجازىَكلَواحدَحس     بَ، حيثَيأتىَبمجدهَومجدَأبيهالمعيد، " بالمجئَالثانىوو د  -6

 " )القداس اإللهى(.أعماله
 ".كرحمتكَياَربَوليسَكخطايانافنصرخ جميًعا: " -7
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 ان، والتوبققة، وام ترا ، واإلردقققققققققققققققاد الروحى، واألسقققققققققققققرار المقققدسقققققققققققققققة: ون ن بققاإليمقق -8
 ".الحياةَاألبدية فتكونَلنا، نثبتَفىَالربَويثبتَالربَفينا"

 

 ومن  نا ي رص أآناء وبنات الكنيسققققققققققققة  لى التناوب من جسققققققققققققد الرب ودم  األقدسققققققققققققين، 
ب الكا ن(.. و  ذا يثب  إم للضرورة، وت   إرداد األ لَينبغىَتأخيرهامنذ المعمودية )التى 

دَََِيْأُكلَََْمنَْ" أ ضقققاء الكنيسقققة فى الرب، ولثب  الرب فيه : َربََْىَجس  َ ََوَأَناَىََّفَََِيْثُبتََْىَدمَََِوَيش  ْ
 .(56:6)يو " ِفيهَِ
 

 االستعداد جملئ املسيح الثانى
 

ََهَذاََأَكلََََمنَْ" تعلمناَالكنيس   ةَض   رورةَالس   تعدادَللتناولَمنَجس   دَالربَودمهَاألقدس   ين
ِربََََأوََْ،اْلُخْبزََ ِتْحَقا َ َِبُدونََِ،الرَّب َََِكْأَسََش        َ دََِىفََِاُمْجِرمَ ََيُكونََُ،اس        ْ كو  1) "َوَدِمهََِالرَّب َََِجس        َ

27:11). 
 

 :ويشملَالستعدادَالنواحىَالتالية
 

 االستعداد اإلميانى -1

 

 .(8:24)يو " َخَطاَياُكمََْىفَََِتُموُتونَََُهوََََأَناَىَأن ََُِتْؤِمُنواََلمََِْإنَْ"
 

ىَهللاَََُفَقالََوفى العهد القدي   ندما سققققق ب موسقققققى "  ن اسقققققم  " . َأْهَيهََْىالَّذَََِأْهَيهَِ: ِلُموس   َ
َراِئيلَََىِلَبنَََِتُقولَُ َهَكَذا: َوَقالََ َلنَََِأْهَيهَْ: ِإس    ْ  ("Iam That Iam أكون  الذى أكون ) ِإَلْيُكمَْ ىَأْرس    َ

 .(الوجود أصل  و ناأ) الال وتى مدلول  ول  EGO EMI وباليونانى (14:3 خر)
 

فن ن نؤمن بإل  واحد، خالق السققققماء واألرض، وبو وده فى العهد القدي ، والتى ت قق  فى 
.. وحياةَالدهرَاآلتى، ومجيئهَالثانى، وص      عوده، وقيامته، وفدائه، فتجس      دهالعهد العديد، 

ا  و إل   ذا  تافنا المتكرر فى القداسققات،  وال قوس، والصققلوات الكنسققية.. مؤمنين ب ن  أيضققً
والعهدَالجديدَمخبوءَفىَ، الجديد وأنَالعهدَالقديمَمكش         و َفىالعهدين: القدي  والعديد، "

 " كما  لمنا اآلباء.القديم
 

لَُّولققذلققم نؤمن بقق ن العهققدين كتققاب واحققد، ووحى واحققد " ابََِك  ُ هََُِموحىَ َُهوَََاْلِكت  َ " هللاََِِمنَََب  ِ
يُسونَََّللاَََُِّأَناُسَََتَكلَّمََََبلَْ، "(16:3تى 2) وحََِِمنََ َمُسوِقينَََاْلِقدِ   .(21:1بط 2)" اْلُقُدسََِالرُّ

 

 و نا نتوقف أمام بعض إد اءات العصقققققققر ال الى، الذين ي اولون امنتقاص من قدسقققققققية العهد
 .(16:3تى 2)" هللاََِِمنَََِبهََِوحىَ مََُُهوَََاْلِكَتابََُِكلَُّالقدي ، أو بعض أسفاره، ولتعا لون أن "
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 االستعداد العقيدى -2

 

 :أهمية)وبالذات فى مهرجان الكرازة المرقسية(،  إذَندرسَفىَكنيستنا
 

 ، وال فقققال  ليهقققا من العبققق ، وكيفيقققة الرد  لى فهمَالعقي  دةَالقبطي  ةَاألرثوذكس         ي  ة -
 البدع ال ديثة..

اَللعقيدةَبأساليبَمشوقةونقدم  - من  تناسققل كل األ مار المختلفة، والشققرا م المتعددة، شرح 
 " التى تهد  إلى "فسققققققققققققق " العقيدةالعطائفيةأآناء وبنات الكنيسقققققققققققققة. ون ذر   من آد ة "

 : فيجبَعليناالكنيسة آركا ز يعتمدون  ليها!!  القب ية األرثوذكسية، فيسير أآناء
 

والمفهومَاألخرى،  الطوائفمعَ الفرو َالعق  ائ  دي  ة، ومعرفقققة الث  الواَالق  دوسفه  
المسقققققق ونى فى تقنين اإليمان، وو ققققققع  مجمعَنيقية، ودور الس    ليمَللوحدةَالمس    يحية

ينََََمرَّةَ قانون اإليمان النيقاوى.. وغير ا من الذى تسققققققلمناه " يس    ِ ونسققققققلم   (3:1)يه " ِلْلِقدِ 
 لمهرجان..لألجياب نقًيا.. و ذه كلها أمور غاية فى األ مية سيت  دراستها من خالب ا

 

 :فعقيدتنا القبطية األرثوذكسية 
َ

سليمة  -1 والتدقيق فى مو قققوع  ،والتقليدَالمقدسَمض  بوطةَبالكتاب: بمعنى أنها  عقيدة 
، وغير ذلم من األعياد، األص  وام، الراقدينمن أجل  الص  عة، الش  فاعة، األس  رار :ما

  ..الموا يع
َ

الذين است ا وا  علماءَالعهوتأنها قدم  للمسي ية  -آنعمة "  -وكنيستنا تفخر 
وحقائقََ،ويص     يغواَقانونَاإليمان ،والعقيدةَالس     ليمةَ،نواَاإليمانَالمس     يحىنيقأن 

دققققققهد ل  العال  المسققققققي ى آنذا!، وما يزاب!! ولعل  ودة  بأس    لوبَدقيق، المس    يحية
 ا فىتكون، سببً  وسو  كان ، "صيغة كيرلس امس ندرى "العا لتين األرثوذكسيتين إلى 

فكنيسقققققققققتنا  ..طبيعةَواحدةَلكلمةَهللاَالمتجس      د: الوحدة آين العا لتين األرثوذكسقققققققققيتين
 القب ية أدق كنيسة فى العال .

 

، بدأتَمنَعصرَالرسل.. تملَيمنةَأوَيسرة: وأقصققد آذلم أنها ل   عقيدة مستقيمة و -2
ا، البعض ان رفوا يمينققً ، م ققافب آققدون أدنى ان را ، فىَخطَمس         تقيم، وحتىَاآلن

 فسققققققيعدون ، ماَجلس    واَوتقاربواَللحوارا، فإذ واحتج  ليه  بعض منه  فان رفوا يسققققققارً 
ا فى أدققخاصققنا، ولكن ألننا ل  ا متميزً ند ى دققي ً  م!! االعذور األرثوذكسققية ملع  ومالذً 

 نها طبيعة األدياء، وحركة التارل !!إا.. ا وم يسارً نن ر  م يمينً 
ش و -3 ، فنرا ا تت دث خرلَتميلَإلىَالمبالغةَفىَأمرَعلىَحس  ابَاألفهى  :املة عقيدة 

دون أن ترفعهققا إلى مصقققققققققققققققا   الع  ذراء ، وتكرماألعم  الدون أن تهمققل  اإليم  ان ن 
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والت مل فى كلمات ، دون أن تع ى لكل فرد  بقراءةَالكتابَالمقدس.. وتسقققمم األلوهية
سققققققققل ة وكرامة، دون أن  الكهنوت.. وتع ى فالمس     يحيةَلنَتبدأَبناحرلة التفسققققققققير، 

 الجهادوتت دث  ن  النعمةتغمن الشققعل حق  فى صققنع القرار الكنسققى.. تت دث  ن 
 ا.. و  ذا فى دموب يع ى المسي ية صورتها الشاملة المتكاملة.أيًض 

، تؤمنَبأهميةَالتقليدَالكنسى، تقليدية: فمع أن الكنيسة القب ية كنيسة ابية عقيدة كتو -4
الكتابَالمقدسَهوَ، إم أنها تؤمن أن الكتابَنفس   هَهوَعطيةَالتقليدَوجزءَمنهوأن 

مئاتَ.. لهذا فكل  قا د كنيسقققققققققققققتنا كتاآية.. طقسَالحكمَعلىَكلَعقيدةَأوَتقليدَأو
وتطويبَالعذراءَومسحةَالمرضىَبالزيتَوالكهنوتَاآلياتَلألسرارَوالشفاعةَوالتقليدَ

 .. ال .والمذبح
 

َ، هىَالفهمَالس        ليمَللكتابَوالحياة، األرثوذكس        يةمدقققققققققققم أن  قيدة كنيسقققققققققققتنا القب ية 
لقدَ. ولكنهَالترااَالذىَتس   لمناهَمنَاآلباءَدونَزيادةَأوَنقص   ان، اولَنقص   دَبذلكَتعص   بَ 

ونحنَندرسَحياتهمَوأقوالهمَوتفس         يراتهمَ ،عاشَآباؤناَالمس         يحيةَواإلنجيلَوالمجتمع
َِإَلىَاْنُظُروا: "ونجتهدَأنَنس      تمرَفىَنفسَالطريق ،وعقيدتهم ،همياتولهوت للكتابَالمقدس

 .(7:13)عب " ِبِإيَماِنِهمَََْفَتَمثَُّلواَِسيَرِتِهمََِْنَهاَيةَِ
 

سقققققلو! اآلباء، ترتفع السقققققاق إلى فوق، و و  ذا إذ نضقققققرب بعذورنا فى  مق التارل ، وفه  
تِ ينََََوآَخرََُِمَئةَ " وتورق وتز ر وتثمر لمعد السقققيد المسقققيم.. وبناء ملكوت " " َثَعِثينََََوآَخرََُس  ِ

 .(23:13)مت 

 
 

 

 االستعداد الروحى -3

 

اإلنسقققان، والذى من خالل  يتصقققل اإلنسقققان با ، الروح  ى العنصقققر الذى و قققع  " فى 
حذر أن يضقققققققققققققمر  ذا العنصقققققققققققققر فى حياتم بسقققققققققققققبل اإل ماب اوباإليمانيات، و ال  الروح. ف

 الصعة.. فلذلم حرص  الكنيسة أن تععل أومد ا فى اتصاب ودبع دا   من خالب: )الروحى
 - اإلجتماعاتَالروحية - القراءاتَالروحية - اإلفخارس   تيا - الكتابَالمقدس - الص   وم -

(. وأن تعد   ل ياة البذب، واحتماب التعارب، واآلمم من الخ... التس      بحةَاليومية - الخدمة
 أجل المسيم والكنيسة المقدسة. 
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 االستعداد الكنسى -4

 

: دققققققخصققققققًيا، وأسققققققرًلا، وكنسققققققًيا، وباله ولة القب ية.. فيتعر  أى االلتزام باحلياة الكنسييية  -
 ال فل والفتى والشققققققققققققققاب  لى تارل  كنيسقققققققققققققتنا المعيد، وآبا نا الع ام حاف ى اإليمان 

  - الباباَديس         قورس - كيرلسَالكبير البابا - الباباَأثناس         يوسَالرس         ولىمثل: )
 ( وما كتبوه وسعلوه ب ياته .شنوده البابا

 ،ااَوروحيَ اَووجدانيَ فكريَ  :حّى، مشققققققبع طقسفيها  المعيدة كنيسققققققتناف :ة للحياة فالطقوس ترمج -
لنا  ، ليس فقن من جهة الم توى التعليمى الذى تقدم العقيدة وعاءوال قس فى الكنيسققة  و 

ال قس  ا كتعبير وجدانى وروحانى وذ نى  ن مدلوب  ذاالكنيسقة فى كل طقس، ولكن أيضقً 
ا  الداخلية والخارجية..فى حياتنا  ) لى  التى  ى ات اد بالمؤمنين العض     ويةَالكنس     يةوأيضققققققققً

 األرض( والقديسين )فى الفردوس( ورب المعد، رأس الكنيسة و رلسها السماوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االستعداد للخدمة -5

 

 إذ ن تاج إلى خادم كنسى، مستقي  اإليمان، والمعتقد، وال ياة اليومية..
 

مردود إم أن لها بالضرورة  -خر رغ  أنها   اء لأل -، أن الخدمة نعرف وأ   ما يعل أن 
مَّنَُ لى صققاحبها ومقدمها، " ِخيَُّةَُتس َ أى أن  .(25:11)أم " اَُيْرَوَىُهَوََأْيض  َََىَواْلُمْروَِ النَّْفُسَالس َّ

 دة.من م يخدم سي ون مثل البير الراق الخادم  و المستفيد األوب من خدمت .
خدمةَمثل: ) خدمة كما رسقققققمها لنا الرب يسقققققوع، والكتاب المقدسمتعددة للأسقققققاليل  ولوجد
 (.الخ.. خدماتَالمحبة - خدمةَالصعة - خدمةَالفتقاد - التعليم

 

 فاإلنسققققان الذى م يع ى يشققققب  آ ًرا راكدة، م يتعدد ميا ها، سققققر ان ما تصققققاب بالع ل.
وبناء  ،لذلم يعل أن نخدم ب ل طاقاتنا، لمعد الرب، وامتداد ملكوت ، ونمو حياتنا الشقققخصقققية

 ملكوت ".
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 االستعداد األبدى -6
 

 ".وننتظرَقيامةَاألمواتَوحياةَالدهرَاآلتىفهدفنا اليومى  و: "
 

الرب ، حين يعئ الحصادَنقطةإن كل سققعى اإلنسققان المسققي ى سققينتهى  ند  ذه النق ة، 
َحابَََِمعَََىَيْأتَِحي  " ،يسققققوع مرة ثانية، ب رلقة ةا رة َتْنُظُرهَُ ،الس   َّ . (7:1)رؤ " ..َعْينَ َُكلَََُّوس   َ

 وخافًيا م وت   ..امتوا قققققققققققققعً  حين تعسققققققققققققققد وولد من السقققققققققققققيدة العذراء األوب ئوبع س المع
 

َلُبواََلَماََعَرُفواََلوََْأَلنَْ" الفداء إتمام من أجلتدآيرًلا  سقققققققققققققي ون  .(8:2كو 1)" اْلَمْجدَََِربَََّص         َ
ْجِدهَِالثققانى " ئالمع ِئهََِِبُظُهورَِ.. وب رلقققة ةققا رة "(31:25)مت  " ِفىََم . (8:2تس 2)" َمِجي

 فهو . الدينونةالثانىَهوََئفس      يكونَهد َالمج، الخعصاألولَهوََئهد َالمجوإذا كان 
إنسقققققققققققان إلى حيات  اليومية، وا ترافات  ، لذا يعل أن ينتب  كل أمام كل مؤمن امة مسققققققققققق ولية 

 المنت مة، وسهره الروحى، منت ًرا ومستعًدا لنهاية العال  أو نهاية ال ياة.
 

 ..وأخير اَنأتىَإلى

 
 
 
 

 االستعداد فى احلياة اليومية

 

 ؟!هذاَحعلَأمَحرامَ:يسألونَكثير اَفىَأمورَكثيرة
 

 :التعاملَفىَالحياةَاليوميةَحينَقالوهناَرسمَلناَمعلمناَبولسَالرسولَمبادئَ
 

 .(12:6كو 1)" ءَ ىَْشَََىَََّعلََََيَتَسلَّطََُلََََلِكنَْ ،ىِلَََتِحلََُّاأَلْشَياءََُِكلَُّ" -1
ََلْيَسَََوَلِكنَْ ،ىِلَََتِحلََُّاأَلْشَياءََُِكلَُّ. ُتواِفقََُاأَلْشَياءََُِكلَََُّلْيَسَََلِكنَْ ،ىِلَََتِحلََُّاأَلْشَياءََُِكلَُّ" -2

 .(23:10كو 1)" ىَتْبنََِاأَلْشَياءََُِكلَُّ
 

 :إذَأسألَنفسىَعندَكلَتصر َأوَقرارَأوَاختيار، وهىَمبادئَثعثةَللحياةَاليومية
 

 ، كاآن من أآناء "؟يوافق ل  ذا األمر  -1
 ، حياتى وأسرتى وكنيستى ووطنى؟يبنى ل  ذا األمر  -2
اَ ل  ذا األمر سو   -3 َفأصيرَعبد   ؟!والنجاسةوالمخدراتَ كالتدخين: ذليع َلهيتسلطَعلى 

 

اَ.. ووطنى وكنيس   تى، وأس   رتى، لنفس   ىو  ذا أتخذ قرارى بالسققققلو! السققققلي  البّناء:  رافض    
 ،والعقيدةَالمقدس    ة، والكتابَالمقدس، وكلَماَهوَض    دَاإليمانَالمس    يحى، الس    لبياتَمنَحولى
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" ومواقعَالتواصلَاإلجتماعىَالسلبى" "اإلنترنت وشبكات" "مواقعَالميدياواحذر كل السلبيات "
 والموبايل، والس  ية، والنعاسة. ": المخدرات، والميديا،وأنواعَاإلدمانَالمختلفة"

 

نَََاْلِجَهادََََجاَهْدتَُ" إذا عََْْكَمْلتَُأ ،اْلَحس     َ يحفظناَالربََ(7:4تى 2)" اإِليَمانََََحِفْظتَُ ،ىََالس     َّ
 :أنفسناويعينناَعلىَخعصَ، بيمينه

 

 بصلوات را ينا ال بيل 
 قداسة البابا تواضروس الثانى

 وأحبار الكنيسة األجالء واآلباء الكهنة وكل األمناء والخدام وكل دعل الكنيسة المقدسة..
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 .. إن كققققان المو قققققققققققققوع العققققام لمهرجققققان  ققققذا العققققام عزيزتىَالخ   ادم   ة، عزيزىَالخ   ادم
ينََ.. ُكوُنوا" َتِعدِ  رأينا أن  األجدر آنا معرفة المزلد  ن أوردقققلي  السقققماولة  ،(44:24)مت " ُمس  ْ

الغلبة والنصقققرة فى رحلة التى نسقققتعد بعهادنا  لى األرض لي ون لنا نصقققيًبا فيها، و ن كيفية 
التى تنت ر كققل من يغلققل  ققذا العققال ، وحروب   ققذا العققال ، و ن األكققاليققل والو ود اإللهيققة

ا نتعر   لى رحلة الصقققراع آين الكنيسقققة والعال  والشقققي ان، وكيف أنها مآد  الشقققي ان.. أيضقققً
ى سققققفر الر لا. دا ًما أن تغلل فى النهاية، كل  ذا نعده جلًيا وا ققققً ا فى دراسققققة مختصققققرة ف

 فتعالوا مًعا فى  عالة نتعر   لى  ذا السفر.
 

إن كنيسققتنا ت ل سققفر الر لا، وقد أفردت ل  ليلة سققهر خاصققة بعوار قبر المخل  ليلة  -
 سب  النور والفرح )أآو كالبسيس = الر لا(.

مسققتقبلية حدث  إن  ذا السققفر  و السققفر النبوى الوحيد فى العهد العديد، فقد تنب  ب مور  -
ا يشققرح لنا السققفر ب رلقة دققفرلة معال  طرلق  خالب التارل ، وأخرى ل  ت دث بعد، وأيضققً
الكنيسققة، وبالتالى طرلق المؤمن، من األرض إلى السققماء، وأن  نا! ا قق هادات وقوى 
مختلفة سققققققققت ارب كنيسققققققققة المسققققققققيم طواب رحلتها  لى األرض، لكن  يهات، ألن و ده 

اأََأثققققبققققققق  مققققن الققققعققققبقققققققل: " ه     َ ي   ْ ل   َ َع   َ َوى ق   ْ َت   َ ْن َل   َ ي   ِم ح   ِ ج   َ َال   ْ َواُب   .(18:16)متتت " ب   ْ
وما  ذا السقققفر الخالد إم دقققرح لهذه اآلية وت كيد لهذا الو د. و ذه مفاتيم لدراسقققة السقققفر 

 من خالب بعض أس لة نس لها دا ًما  ند دراسة أى سفر..
 

ا السقققققققفر النفيس، : كتل القديس يوحنا آن زبدى )يوحنا ال بيل(  ذمن هو كاتب السيي ر  -أ
ا بقققق مر اإلمبراطور  آنققققاء  لى إ الن إلهى أتققققاه فى جزلرة ب مس، حيقققق  كققققان منفيققققً
دومتيققان، الققذى لمققا رأى أن الزلقق  المغلى م يؤثر فيقق ، آثر أن ينفيقق  لعلقق  آققذلققم يخمققد 

 الصوت الباقى من تالميذ المسيم، ومن قضية المسي ية العمالقة.
 

ل، إذ ولد فى آي  صققققققققيدا، وتتلمذ للمعمدان أ    لقد نشقققققققق  فى  ا لة غنية فى العلي
 مواليد النساء وترك  تابًعا يسوع ال بيل.

: ي ققاوب البعض أن يعترض  لى ا تبققار القققديس يوحنققا آن أدلة على أنه كاتب السييي ر       -ب
زبدى كاتًبا لسقققققفر الر لا.. ولتصقققققورون أن  نا! اختالًفا فى أسقققققلوب الر لا  ن أسقققققلوب 

٢
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تل الر لا سقققعل اسقققم  خمس مرات، آينما ل  يسقققعل يوحنا اسقققم  فى اإلنعيل، كما أن كا
 :لكنَهناكَأدلةَتقطعَبأنَالكاتبَهوَابنَزبدىاإلنعيل وم الرسا ل، 

 

مرات ب رلقة تؤكد أن  معرو  لدى من أرسقققل السقققفر  5لقد سقققعل الرسقققوب اسقققم   نا  -1
 إليه .

 والرسققققققققا ل، فهو سققققققققفر كان مآد من تسققققققققعيل امسقققققققق  حي  أن السققققققققفر غير األناجيل  -2
م يسققققققعل تارلًخا، وم يرد  لى تسققققققا مت، آل ينبئ ب حداث مسققققققتقبلية يعل أن يعر  

 القارئ كاتبها حتى يع يها أ ميتها الال قة.
" الذى اسققققققققققققتخدم  إنعيل يوحنا، و و اللوغوس" "الكلمةاسققققققققققققتخدم كاتل الر لا تعبير " -3

 (.13:19)رؤ تعبير انفرد ب  القديس يوحنا بالذات 

، و و البشقققققققققير الوحيد الذى أورد قصقققققققققة طعنة (7:1)رؤ ت دث فى ر لاه  ن ال عنة  -4
 (.34:19)يو ال ربة فى بشارت  

 

تل للمسقققققققققققققي يين المضققققققققققققق هدين فى آسقققققققققققققيا، من أباطرة الرومان، ولكل ملن ُكتب   -ج ؟ ك 
 المسي يين  امة، وللكنيسة  لى مر الزمان.

 اليونان، حي  نفى إليها القديس يوحنا ال بيل.؟ من جزلرة ب مس فى من أين ُكتب  -د
ميالدية، كان يوحنا ال بيل الوحيد الذى بقى  96 - 94؟ كتل حوالى من متى ُكتب   -ه

 من امثنى  شر حتى نهاية القرن األوب الميالدى.
تب     -و ا فى العزلرة، وكقققان )يوم األحقققد( فى يوم الرب ملاذا ُك ؟ يوحنقققا ال بيقققل كقققان منفيقققً

ومده وخدمت  والقداس..  و منفًيا وأومده مض هدين، و و بعيد  نه .. فسمع مشتاق أل
، الَِّذىََتَراهَُ، "(8:1)رؤ " َأَناَُهَوَاأَلِلُفََواْلَياءَُوراءه صقققوت   ي  كصقققوت آوق قا اًل: "

يَّا ْبِعَاْلَكَناِئِسَالَِّتىَِفىََأس     ِ ْلَِإَلىَالس     َّ ََوَأْرس     ِ . كتب  لكى (11:1)رؤ " اْكُتْبَِفىَِكَتاب 
 ي م ن أومده المض هدين، فى آسيا الصغرى.

: م يوجد فى الكتاب المقدس سفًرا اجتهد في  الشراح قدر س ر الرؤيا س ر نبوى وش رى     -ز
ا، آنى تفسققققققققققيره  لى  سققققققققققفر الر لا. وفى اجتهاداته   ذه كان لكل منه  منهًعا خاصققققققققققً

 :والسببَفىَذلكَيرجعَإلىَغموضَالسفرَألنهأساس . 
: يت دث  ن أمور مسقققققتقبلية، لهذا ي تنفها الغموض ك ى نبوات م يفهمها س    فرَنبوَى -1

 العارفون آها، إم ك الب تنت ر ل  ة إدراق الشمس التى تت قق فيها النبوة.
: فقد أرسققل السققفر من مضقق هدين إلى مضقق هدين، من يوحنا المنفى فى س  فرَش  فرَى -2

ت ن ت   نير ا ققققققققققق هاد دوميتان جزلرة ب مس إلى كنا س آسقققققققققققيا الصقققققققققققغرى، التى 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        14  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

القاسققى. لهذا كان من ال  مة أن ي تب  يوحنا ب سققلوب دققفرى، يفهم  من أرسققل السققفر 
 إليه .

 

 أقسام سفر الرؤيا

 

(  3-1أواًل: رؤيا رسائل إىل الكنائس السبع )الكنيسة على األرض( )إصحاح     
: 

 

بمعنى أن السققبع رسققا ل مرسققلة رسققا ل للسققبع كنا س..  نا! تفسققير م لى  7أرسققل الرا ى 
للسبع كنا س التى فى آسيا الصغرى ب سما ها.. و ذا مقبوب، و نا! أيًضا التفسير الروحى.. 

 و رق  الكماب، فهذه الرسا ل مرسلة إلى الكنيسة العامة.. التفسير الم لى..  7بمعنى أن رق  
لبداية حتى النهاية.. وتشقرح كل كنيسقة من السقبعة ترلنا مرحلة من مراحل تارل  الكنيسقة من ا

 لنا مراحل ستمر آها الكنيسة..
 

: أفسقققققس تعنى الم بوبة.. يمتدحها..  ار  أ مالم  ) صقققققر الرسقققققل(كنيسيية أفسيي   -1
وتعبم ولكن ترك  م بتم األولى  ى كنيسققة  صققر الرسققل ولكن بعد اسققتشققهاد الرسققل 

 بعض الهرطقات لذلم يعاتب  أن  تر! م بت  األولى.. 
: أى الكنيسقققققققة التى سقققققققتعي  مرارة  ) صقققققققر الشقققققققهداء( )تعنى المر(..مسرينا  كنيسيية -2

 أيققام،  10اإلسقققققققققققققتشقققققققققققققهققاد.. أنققا  ققار  أ مققالققم.. أنقق   تيققد أن تعرب، لققم  قققققققققققققيق 
ا منك   10أى   أبقققققاطرة الوثنيين حتى دقلقققققديقققققانوس.. إآليس مزمع أن يلقى بعضققققققققققققققققققً

" َلىَاْلَمْوِتََفَسُأْعِطيَكَِإْكِليَلَاْلَحَياةَُِكْنََأِمين اَإَِفى السعن لكى ت عربوا.. الرسالة للكنيسة "
 .(10:2)رؤ 

: اقترن  بالعال  ألن امستشهاد  ) صر الهرطقات( )اقتران أو زواج(..كنيسة برغام    -3
كان قد انتهى، فبدأ من داخل الكنيسققة ي هر الهراطقة الذين يشقققوا الكنيسققة. لذلم يقوب 

ي ان. انتهى ام ققققققق هاد الخارجى، وبدأ ل   ند!  قققققققاللة آلعام.. حي  كرسقققققققى الشققققققق
التعل الداخلى من خالب الهرطقات، ألن اإلمبراطور نفسققققققققق  أصقققققققققبم مسقققققققققي ى. ولكن 

 الشي ان م يتر! الكنيسة آل أصبم ي اربها من داخلها بالهرطقات.
سة ثياتريا   -4 : تشققير للعصققور الوسقق ى حي  كان اإلمبراطور مسققي ًيا  )تعنى مسققرح(كني

وكان البابا يدير الكنيسققققققة وك نها مملكة، أصققققققب   الكنيسققققققة ك نها  ولخضققققققع للكنيسققققققة،
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مسرح.. حي   صر الش لية والم هرلة والغنى، والداخل فارغ.. حي  استبدل  الكنيسة 
 المعد األآدى بالمعد العالمى لذلم أسما ا ثياتيرا.

ْبعََ: نعد امفتتاحية: من الذى ل  " )تعنى بقية حياة(كنيسييية سيييا دس  -5  " ِةَاأَلْرَواحَِالس        َّ
بََ، أى من " والروح الققققدس الكقققامقققل، و"(4:1)رؤ  ََكَواك  ِ ُة ْبع  َ َاْلُيْمَنىَس         َ ِدِه  " ِفىَي  َ
وصقققققف حالة الكنيسقققققة  نا: حي  فيها  ، أى "  قققققابن الر اة واألسقققققاقفة.(16:1)رؤ 

األ ماب الشقققق لية التى تع ى إحسققققاس ال يولة وم هر ا دون حياة حقيقية فى العو ر. 
مازال   نا! أسقققققماء قليلة حاف    لى اإليمان وال ياة ال قة، و ؤمء يسقققققت قون  ولكن

أن يمشققوا مع الرب فى ثياب آيضققاء إدققارة إلى نقاوته  ونصققرته . الرسققالة للكنيسققة: أن 
يسقققهر ولراقل نفسققق  وحالة الخدمة بالكنيسقققة، وأن يشقققدد ما بقى، حتى م يموت، وذلم 

 ب ن يضرم في  نار الروح القدس.
سة فيالدل يا   -6 : إدققققارة إلى العالقات المسقققق ونية آين الكنا س المختلفة  )تعنى م بة األخوة(كني

حي   القات الم بة آين ال وا ف المسققققققققي ية المختلفة.. وحين يعلسققققققققون مًعا للتقارب 
فى حوارات م وتية، ل ل امختالفات التارلخية الهامة آهد  الوصقققققققققققققوب إلى الوحدة 

ََواِحدَ يرلد ا الرب: "المسي ية كما  ََواِحدَ ، َربٌّ  .(5:4)أف " َمْعُموِديَّة ََواِحَدةَ ، ِإيَمان 
سة الودكية   -7 : إدقققارة إلى أن  فى األيام  ) صقققر األيام األخيرة( )أى ح   الشقققعل(..كني

األخيرة سققققققي    الشققققققعل )م س(، و ذا اآلن قا   فى بعض دوب الغرب، حي  أجازت 
ا أجازت بعض الكنا س آل والدوب ، ليس فقن رسققققققققققققققامة المرأة للكهنوت، ولكن أيضققققققققققققققً

امن رافات والشققققذوذ وام ترا  آها وتقنينها، آد وى حقوق اإلنسققققان والديمقراطية!! وقد 
َ"ُأِشيُرََعَلْيَكََأْنََتْشَتِرَىَِمنِ ىََذَهب اَُمَصفًّىَِبالنَّارَِنصم الرب مال!  ذه الكنيسة قا اًل: "

االنعمة الغنية، و" أى أن يقتنى، (18:3)رؤ  ْلَ" أى ثياب النقاوة والبر، و"ِثَياب اَِبيض     َكحِ 
َمْنََيْغِلُبََفَسُأْعِطيِهََأْنََيْجِلَسََمِعىَِفىََعْرِشى"َ" أى استنارة إلهية، وو ده ب ن: "َعْيَنْيكََ

 .(21:3)رؤ 
َالرَُّكققققل رسقققققققققققققققققالققققة: " محب أن خققققاتمققققة ُه ََيُقول   ُ ا َم   َ َمْع ََفْلَيس         ْ َُأُذن  ُه َل   َ اِئِس"ََمْن َِلْلَكن   َ َوُح

، مما يو قققم أن  ذه الرسقققالة  ى لكل الناس فى كل (22،13،6:3، 29،17،11،7:2)رؤ 
 العصور.
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َلكلَكنيس     ةََ،منَكلَرس     الةَ،اس     تخرجَبنفس     كَمنَن َالس     فر
نقاط القوة أو الضققققققعف  -حالة الكنيسققققققة  -: )افتتاحية الرسققققققالة ماَيلىَََََََََ

 والو د الموجهان إليها(.فيها النداء 
 

 ( :7إىل  4ثانًيا: رؤيا األختام السبعة )إعالنات( )من ص 

 

 يوحنا ال بيل رأى السققققيد المسققققيم فى آهاء   ي  دققققب  حعر اليشققققل والعقيق. اليشققققل لون  -
 رمز النقاوة والفداء. (10:5)نش " َحِبيِبىََأْبَيُضََوَأْحَمرَُأآيض والعقيق لون  أحمر.. "

 زح حوب العرش رمز الرحمة.وقوس ق   -
ا يعلس  ليه   24وحوب العرش  - ا. الرق  ) 24 ردقققً أسقققباط رمز  12( يسقققاوى 24قسقققيسقققً

 رمز الديانة المن مة.  12تلميذ رمز العهد العديد.. إن العدد  12العهد القدي  + 
( يشقققققققير إلى 7مصقققققققاآيم نار تعنى أن الروح القدس نار آكلة.. ورق  ) 7ث  أمام العرش  -

 كماب، فالروح القدس  و الكامل النارى الملتهل.. أمام العرش ب ر زجاج دقققققققققققققب  آلور،ال
ِطَو و رمز المعمودية التى آها نغتسققققققققققققققل ونقترب من العالس  لى العرش " َوِفىََوس         َ
ام ََوِمْنََوَراءَ  ََمْمُلوَّة َُعُيون اَِمْنَُقدَّ  .(6:4)رؤ " اْلَعْرِشََوَحْوَلَاْلَعْرِشََأْرَبَعُةََحَيَواَنات 

 

ََوِمْنََوَراءَ " َسْبَعِةَ، َوَرَأْيُتََعَلىََيِميِنَاْلَجاِلِسََعَلىَاْلَعْرِشَِسْفر اََمْكُتوب اَِمْنََداِخل  َمْخُتوم اَِب
.. ب ى يوحنا ألن  م يوجد من يفم ختوم السقققفر.. ولكن  سقققمع صقققوًتا يقوب: (1:5)رؤ " ُخُتومَ 

ُد"َ" ب    ن األسققققققد ووجده حمل.. و و " القادر  لى كل َ..(4:5)رؤ ُهَوَذاََقْدََغَلَبَاأَلس    َ
 دئ و و الذى فتم األختام..

 

اْلَجاِلُسََعَلْيِهََمَعُهَ.. "عص   رَالرس   ل: إدققققارة إلى  (2-1:6)رؤ َفَرٌس َأْبَيُض  :اخلتم األول  -
اََوِلَكْىََيْغِلبََ، َوَقْدَُأْعِطَىَِإْكِليعَ ، َقْوس َ ، الفرس األآيض إدققققققققققققققارة (2:6)رؤ " َوَخَرَجََغاِلب 

 و كلمة "  (2:6)رؤ " اْلَجاِلُسََعَلْيِهََمَعُهََقْوس َألن المسقققققققي ية انتشقققققققرت بالسقققققققالم.. "
ألن اآلباء الذين  (2:6)رؤ " ُأْعِطَىَِإْكِليعَ التى تدخل وتخترق القلوب كسيف ذو حدين، "

 بشروا أخذوا إكليل الغلبة.
 .. العالس عص    رَالش    هداء: و و يشققققققير إلى  (4-3:6)رؤ  الَ َرٌس اأَلْحَمُر :اخلتم الثانى  -

  لي  أ  ى أن ينزع السالم من األرض وأ  ى سيًفا   يًما.
.. رمز ال لمة عص    رَالهرطقات: إدققققققارة إلى  (6-5:6)رؤ الَ َرٌس اأَلسيْيَوُد  :اخلتم الثالث  -

ُثْمِنيَُّةَيقوب: "العالس  لي  ومع  فى يده ميزان مزلف ألن  رمز ال لمة، وسقققققمع صقققققوت 
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َِبِديَنارَ  َِبِديَنارَ ، َقْمح  ِعير  َش    َ .. أى أن كلمة " أصقققققب    زلزة (6:6)رؤ " َوَثَعُاََثَماِنىِ 
رَُّهَماوالناس أصققققب   ت يا فى ةالم آدون تعلي  صقققق يم. " ْيُتََواْلَخْمُرََفَعََتض   ُ " َوَأمَّاَالزَّ

دققققارة لعمل الروح القدس فى الكنيسققققة. م " إالخمر" إدققققارة للنعمة، و"الزيت.. "(6:6)رؤ 
تخافى أيتها الكنيسققققققققققة " سققققققققققي ف م " من  ذه الهرطقات، آزل  النعمة و مل الروح 

 القدس وفعل األسرار المقدسة.
" رمز ال ياة، ولكن   نا األخض     ر: إن اللون " (8-7:6)رؤ الَ َرٌس اأَلْخضيَير  :اخلتم الرابع -

 ى أن  يع ى الناس حياة، و و فى ال قيقة يع يه  سق  اسقم  الموت أى ) صقر من يد  
ُمُهَاْلَمْوتَُالموت،( " ْلَطان اََعَلىَُرْبِعَ، َواْلَهاِوَيُةََتْتَبُعهَُ، َواْلَجاِلُسََعَلْيِهَاس         ْ َوُأْعِطَياَس         ُ

ْيِفََواْلُجوِعََواْلَمْوِتََوِبُوُحوِشَاأَلْرضَِ  .(8:6)رؤ " اأَلْرِضََأْنََيْقُتَعَِبالسَّ
ءدات امل امل ب       :خلتم اخلام   ا - : رأى القققديس يوحنققا نفوس  (11-9:6)رؤ ن وس الشييي

َحتَّىَالذين اسقققتشقققهدوا ت   المذبم.. الشقققهداء.. وجد   ت   المذبم يصقققرخون قا لين: "
وُسََواْلَحقَُّ ُدَاْلُقدُّ يِ  اِكِني، َمَتىََأيَُّهاَالسَّ ؟. َنََعَلىَاأَلْرضََِلََتْقِضىََوَتْنَتِقُمَِلِدَماِئَناَِمَنَالسَّ
ا َِثَياب اَِبيض       اََحتَّىََيْكَمَلَ، َفُأْعُطواَُكلََُّواِحد  ير اََأْيض       َتِريُحواََزَمان اََيس     ِ َوِقيَلََلُهْمََأْنََيس     ْ

َقاُؤُهمَْ يُدَُرَف ا، اْلَعِب يُدوَنََأْنَُيْقَتُلواَِمْثَلُهمَْ، َوِإْخَوُتُهْمََأْيض            ، لقذلقم (11-10:6)رؤ " اْلَعِت
 ًما من أجل نياح أنفس الراقدين، ون ن ن لل نياحه  وراحته ، ليس ألنه  نصقققققققققققققلى دا

قلقون، ولكنه  دقققققققققققققغوفون ومنت رون يوم الرب.. حتى يقوموا ب جسققققققققققققققاد نورانية وتكمل 
 راحته .

: زلزلة   يمة.. الشققققققققققمس سققققققققققوداء  (17-12:6)رؤ الَزْلَزَلٌة الَعِظيَمٌة  :اخلتم السييادس   -
 كمسم.. القمر مثل الدم.. نعوم السماء تساق  ، تشير للقيامة العامة واليوم األخير.

 : (7)رؤ  )الكنيسة فى السماء(نصرة السمائيني  :اخلتم السابع  -
 

 : رأى يوحنا الرا ى مالًكا قادًما من المشققققرق، ومع   (8-1:7)رؤ  كنيس   ةَالعهدَالقديم -أ
" ال ى )من دققققققققمس البر(، ونادى  لى المال كة األربعة الذين أمروا أن يفسققققققققدوا  خت 

األرض والب ر والنبات ب م يفعلوا ذلم قبل أن يت  خت   بيد "  لى جبا ه ، والخت  
ة َرمز الملكيققة، والعبهققة رمز الفكر واإلرادة " ََوَأْرَبع  َ ة  َدَدَاْلَمْخُتوِميَنَِمئ  َ ُتَع  َ ِمع  ْ َوس         َ

َِمْنََبِنىَِإْسَراِئيلَََوَأرَْ َِسْبط  ا،ََمْخُتوِميَنَِمْنَُكلِ   .(4:7)رؤ " َبِعيَنََأْلف 
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( ألف البتوليين    رمز للبتولية القلبية، و دم التدنس بالعال  والفسققققققققققققققاد 144رق  )
( رمز العبادة المن مة سقققققققواء فى العهد القدي  أو العديد، 12المسقققققققتشقققققققرى في ، ورق  )

 كثرة، أى أن  رق  رمزى يشير إلى كل المفديين.( رمز ال1000ورق  )
 

 (.. ما  ى األسققققققققباط 8إىل عدد  4من عدد  7رؤ اب   آنفسققققققققم فى )
التى ذكر ا؟ لماذا ذكر سققققبن يهوذا أوًم؟ لماذا ل  يذكر سققققبن دان؟ لماذا               

 أ ا  الرا ى أيًضا سبن منسى؟
 

 

ََأْنَ: ث  رأى يوحنا " (17-9:7)رؤ  كنيس     ةَالعهدَالجديد -ب َتِطْعََأَحد  ََلْمََيس     ْ َجْمع ََكِثير 
هَُ ُعوِبََواأَلْلِسَنةَِ ِمنَْ، َيُعدَّ َاأُلَمِمََواْلَقَباِئِلََوالشُّ .. إنها إدارة لكنيسة العهد (9:7)رؤ " ُكلِ 

 العديد حي  فيض النعمة و  ية البر التى تخل  كل العال .
 

راع الكنيسة من آداية  صر الرسل حتى انتصار ا فى القيامة  ذه الختوم السبعة ت هر ص
 واألآدية.. آهذا تنتهى الر لا الثانية، و ى ر لا األختام أى )اإل النات(.

 

 ( :8ثالًثا: األبواق السبعة )إنذارات( )رؤ 

 

و ى تعبر  ن صققققورة أخرى من صققققور الصققققراع آين الكنيسققققة وقوى الشققققر فى العال  أثناء 
رض إلى السققققققماء. اليهودية، الوثنية، ث  الهرطقات، ث  ات اد الدين والسققققققياسققققققة، رحلتها من األ

بعد ا  صققققققققققر البذخ المادى وحروب ، ث  ديانات وفلسققققققققققفات  ققققققققققد المسققققققققققي ية كالشققققققققققيو ية 
والوجودية.. إل .  ذه كلها صرا ات مستمرة، كان  تخرج منها المسي ية منتصرة بقوة المسيم 

 هوذا، الفادى والمخل .إلهنا، األسد الخارج من سبن ي
 

و نا فى ر لا األآواق، نعد أن الخت  السقققابع قادنا إلى سققق وت فى السقققماء، ث  مال! يبخر، 
ث  أآواق سققققققبعة مما يؤكد أن  ذه الر ى تتوالى وتتوازى مًعا، فهى تصققققققف رحلة الكنيسققققققة من 

وتتوالى متتابعة األرض إلى السققققققماء، لهذا تتداخل )الخت  السققققققابع يقود إلى األآواق السققققققبعة(، 
 لتعبر  ن أدوار الصراع المختلفة.

 

أما األآواق فت مل إلينا رسققققالة "اإلنذارات" التى يقدمها " للبشققققر لكى يتوبوا  ن دققققرور  ، 
 :كالتالى
 .(7-6:8): آرد ونار ودم البوق األول َ-
 .(9-8:8): جبل ملقى فى الب ر البوق الثانى َ-
 .(11-10:8): كوكل يسقن فى األنهار البوق الثالث  -
 .(13-12:8):  رب ثل  الشمس والقمر والنعوم البوق الرابع  -
 .(12-1:9): الكوكل النازب والهاولة والعراد البوق اخلام   -
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 .(21-13:9): مال كة الفرات وال رب الر يبة البوق السادس َ-
 .(19-15:11): الكنيسة فى المعد البوق السابع  -

 

 رجاء الكنيسة الذى نعا د  لى أساس ، فمع أن الصقراع دقديد   ذا
 لكن النصر أكيد، و ا  ى ممالم العال  تصير للرب ولمسي  ، فيملم إلى األآد.

 

" َأَخْذَتَُقْدَرَتَكَاْلَعِظيَمةََو ا األربعة و شرون قسيًسا يسعدون أمام الفادى يش رون  ألن : " -
كانوا . وبدأ يدين العميع، ولع ى كل واحد حسققققققققققققققل أ مال ، فيهلم من (17:11)رؤ 

 يهلكون فى األرض، ولع ى األجرة السما ية لعبيده األنبياء والقديسين.
َماءَِوأخيًرا " - َ، َوَظَهَرََتاُبوُتََعْهِدِهَِفىََهْيَكِلهَِ، َواْنَفَتَحََهْيَكُلَهللِاَِفىَالس         َّ َوَحَدَثْتَُبُرو  

ََعِظيمَ  ََوَبَرد  ََوَزْلَزَلة  ََوُرُعود  َوات  .. أى أن " اآلن ينفققذ  هققده مع (19:11)رؤ " َوَأص         ْ
 البشرلة ولنفذ كل ما أرسل  إليه  من و ود أو إنذارات  لى كل إنسان أن يت مل مس وليت !

 

  زلزى الخادم محب أن كل ر لة مآد أن تنتهى بالنصرة والغلبة.
 

 ( :12التنني والوحشني )رؤرابًعا: املرأة و

 

: تشقققير كوكب ا12َوعلىَرأس  هاَإكليلَفيهَ، والقمرَتحتَرجليها، المرأةَمتس  ربلةَبالش  مس
ا كنيسققققققة العهد العديد باألكثر.. الر لا  إلى السققققققيدة العذراء، وإلى كنيسققققققة العهد القدي ، وأيضققققققً

(، القمر البر حَشمسالسيدَالمسيث  كمل   لى الكنيسة.. متسربلة بالشمس ) بالعذراءآدأت 
 :وهنا( تعميذَالسيدَالمسيحكوكل ) 12(، ويوحناَالمعمدانت   رجليها )

 

 :  ذه المرأة متمخضة لتلد.املشءد األول  -
: تنين   ي  أحمر )رمز الدمولة(: ل  سققققققققبعة ر وس، الرأس )رمز العقل املشييءد الثانى َ-

قرون )القرن ين م أى  نيف، وال  مة، إدقققققارة إلى كماب الذكاء الشقققققي انى(، ل   شقققققرة 
( رمز اإلنسققققان، أى  نده قدرة أن يؤذى كل البشققققر بإغراءات (، و لى العشققققر قرون 10)

تيعان ألن  )ر يس  ذا العال (، ذنب  يعر ثل  نعوم السماء )لما سقن الشي ان جر  10
 مع  جنوده(.

ليبتلع  ذا الولد.. ولدت : المرأة  تيدة أن تلد ولد.. والتنين واقف أمامها املشيييءد الثالث      -
 اآًنا،  و السقققيد المسقققيم، ) تيًدا أن ير ى جميع األم  بعصقققا من حديد(، نع  السقققيد المسقققيم

ا.. واخت ف ولد ا إلى "، ول  يسقققققت ع التنين أن يمسققققق ، ) َرمزَالقيامةرحي  ولكن   ادب أيضقققققً
ُتَِمْنََهَذاَ(، والمرأة  رب  إلى البرلة "والص    عود ُتْمَِمَنَ، "(36:18)يو " اْلَعاَلِمَليس    ْ َلس    ْ
، حي  لها مو ققققققع معد من ". و نا نقل الوحى من اإلدققققققارة الى (19:15)يو " اْلَعاَلِم
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"  العذراء، إلى اإلدققارة للكنيسققة كلها، أى سققت ل الكنيسققة فى  ذا العال ، ولكن " سققيعولها
 7ت ونصقققف، أى نصقققف رق  سقققنوا 3دقققهًرا، تسقققاوى  42يوم"، أى  1260مع مال كت  "

رمز الكماب، أى أن  ذا الصقققققققققققققراع رمز )الفترة المؤقتة غير الكاملة(، أى أن الكنيسقققققققققققققة 
 ستعا د  لى األرض، آمم مؤقتة، ث  بعد ذلم ي خذ ا  نده فى السماء.

 

حدث  حرب فى السققققققققققماء ف ارب ميخا يل ومال كت  التنين وانتصققققققققققر  لي .. لما انتصققققققققققر 
لتنين، ا ققققق هد التنين المرأة، ولكن أ  ا ا " جناحى النسقققققر الع ي ، المال! ميخا يل  لى ا

أى قوة النعمققة وقوة الروح القققدس.. لكى ت ير إلى البرلققة التى  ى العققال  وتم قق  فيهققا زمققان 
 وزمانين ونصف، رمز الو ع المؤق ، ث  تهرب من وجع ال ية..

 

رض وح  أخر. محب فى : ث  طلع من الب ر وح .. وطلع من األ (13)رؤ الوحشيييني 
 النهاية أن الكنيسة والمرأة انتصرت  لى التنين والوحشين و  ذا دا ًما.

 

 ( :16-15خامًسا: رؤيا اجلامات السبعة )أحكام إدانة( )ص 

 

إذا ا تبرنا األختام السققبعة بمثابة إ النات، واألآواق السققبعة إنذارات، فالعامات السققبعة  ى 
َبمثابة أح ام إدانة: " َكلََِوس         َ اَِمَنَاْلَهْي اََعِظيم  ْوت   ، فن ن أمام أمر (1:16)رؤ " ِمْعُتَص         َ

ْبَعِةَاْلَمَعِئَكةَِإلهى أخيًرا، " ِبَهللِاََعَلىَاأَلْرضَِ: َقاِئع َِللس      َّ ُكُبواََجاَماِتََغض      َ واََواس      ْ  " اْمض      ُ
 " ت دث فى األيام األخيرة.أحكامَنهائية.. ن ن أمام "(1:16)رؤ 

 

 : أى سيييكبه على األ ح أحدم دمامالب خبيثة أتيييابمل السييياشدين للوح            :اجلام األول   -1
أن تبعية اإلنسان للشي ان تصيب  بضربات إلهية حتى فى جسده، فهنا! ارتباط وثيق 
 آين الروح والعسقققققققققققققققققد، وبين النفس والعسقققققققققققققققققد، مثلمققققا كققققان ي ققققدث فى  قققققققققققققربققققة 

ا األمراض النققاتعققة ا كققالز رى  البرص فى العهققد القققدي ، وأيضقققققققققققققققً  ن امن رافققات حققاليققً
 واإليدز.. إل .

: ومات  األنفس ال ية التى فى الب ر، سيييكبه على البحر فصيييا  املات دم ا  :اجلام الثانى  -2
ربما يعنى معار! حربية تسقققيل فيها الدماء فى الب ار، أو معرد تذكير بضقققربات الرب 

 للمصرلين فى العهد القدي  بسبل  ناد  .
ا..  (املات الع ب)سيييكبه على األنءا  الينابيع  :الث اجلام الث -3  : فصقققققققققققارت دًما  ى أيضقققققققققققً

إدقققارة إلى الع   الممي ، سقققواء إلى الماء أو إلى كلمة ".. ونالحب  نا أن المال! 
تََيقوب  : " ََأن ْ اِدل  َذا.. ع َ َتََهك َ َكََحَكم ْ ، فققالعققامققات إذن  ى أح ققام (5:16)رؤ " أَلن َّ

 الذين سفكوا دماء القديسين، فسقا   الرب دًما م ماًء.إلهية  د األدرار، 
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: فصققققققققققارت ت رق الناس آنار، ورغ  ذلم ل  سييكبه املالع على الشييم     :اجلام الرابع  -4
يتوبوا آل جدفوا، وسقققواء كان  ذا الكالم حرفًيا أو معنوًلا، لكنها "أح ام" نتيعة غضقققل 

التعديف حتى بعد  ذا العام " و ناد اإلنسققققققققان، ولألسققققققققف سققققققققو  يسققققققققتمر العناد و 
 الر يل!!

: ف صقققققيب  مملكت  ب الم دامس، حتى سييكبه املالع على عرا الوح   :اجلام اخلام   -5
ا فى التعديف،  أن الناس كانوا يعضققققون ألسققققنته  من الوجع، ورغ  ذلم اسققققتمروا أيضققققً
 ورفضقققققققققققققوا التوبة. وال الم إدققققققققققققققارة إلى ذآوب مملكة الوح  وان فاء معده، وإدققققققققققققققارة 
إلى طبيعة  ذه المملكة المضققققققلة، أما  ن األلسققققققنة فإدققققققارة إلى األل  الشققققققديد والغيب، 

 ورغ  ذلم ل  يتوبوا!!
جلام السييييادس    -6 ماؤ       :ا به املالع على نءر ال راج فما  : لكى يعقققد طرلق ملو! سيييك

المشقققرق، وجفا  النهر  المة انهيار باآل رمز الشقققر التى أسقققرت أومد " فى القدي ، 
 ملو! الشقققققققققققققرق الققققققادمون فقققققإدقققققققققققققققققارة إلى حروب ر يبقققققة ت قققققدث آخر األيقققققام، أمقققققا 

 " التنينآين الشققققققققققققرق والغرب. ث  رأى يوحنا ثالثة أرواح نعسققققققققققققة أى ثالثة قوى  ى: "
" )أى خدام الدجاب(، إنها النبىَالكذاب" )أى الدجاب(، و"الوحش)أى الشقققققققققققققي ان(، و"

قتاب، ول تى الدمار  لى العميع فى أرواح دقققرلرة تخرج  نا و نا! دا ية العميع إلى ال
ونََموقعة " التى كان  سققققققققاحة حرب  برانية دققققققققهيرة فى العهد  (16:16)رؤ " َهْرَمَجدُّ

القدي . ولرى البعض أن أرض فلسقق ين سققتكون سققاحة لهذه المعار! الضققارلة، بسققبل 
وإن  نا كنا نرى أن الرسوب يستخدم دا ًما  (16:16)رؤ " الَِّذىَُيْدَعىَِباْلِعْبَراِنيَّةَِقول : "

أسققققلوب الشققققفرة الذى م يفهم  سققققوى المرسققققل إليه ، فهو يعيد إلى أذ انه  صققققورة  ذه 
 الساحة ال ربية ليت دث  ن حرب األيام األخيرة.

 

َ ونالحب أن  نا! جملة ا ترا قققققققية: " َهُرََوَيْحَفُ َ! َهاََأَناَآِتىََكِل   ُطوَبىَِلَمْنََيس     ْ
َىَُعْرَيان اِثَيا  ، و ذا إنذار وتنبي  ألومد "، لكى يسقققهروا ول يوا(15:16)رؤ " َبُهَِلَئعَََّيْمش  ِ

 فى يق ة روحية استعداًدا أليام الشر، حتى م يفقدوا ثوب البر كما فقده آدم فى القدي .
 

سابع   -7 سابع على اهلوات     :اجلام ال اء : فخرج صقققوت   ي  من  ي ل السقققمسكبه املالع ال
َفَحَدَثْتَ)أى أن مقاصققققققققققققققد " قد وصقققققققققققققل  إلى نهايتها(،  !.َقْدََتمََّمن العرش قا اًل: "

ََوُبُرو َ  ََوُرُعود  َوات  )إدققققققققارة إلى انتهاء كل دققققققققئ وان الب  َوَحَدَثْتََزْلَزَلة ََعِظيَمةَ . َأص     ْ
اَرَالنَّاُسََعَلىَاأَلرَْ، األرض وما  ليها( َزْلَزَلة َِبِمْقَداِرَهاَ، ضََِلْمََيْحُدْاَِمْثُلَهاَُمْنُذَص         َ
امَ . َعِظيَمة ََهَكَذا اَرِتَاْلَمِديَنُةَاْلَعِظيَمُةََثَعَثَةََأْقس     َ َقَطتَْ، َوص     َ َوَباِبُلَ، َوُمُدُنَاأُلَمِمَس     َ
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، أى أن (19-17:16)رؤ " اْلَعِظيَمُةَُذِكَرْتََأَماَمَهللِاَِلُيْعِطَيَهاََكْأَسََخْمِرََسَخِطََغَضِبهَِ
لى قوى الشققققققر بالدمار، إدققققققارة إلى انسقققققق اب الغضققققققل اإللهى  لى البشققققققر " ح    

 األدرار فى األيام األخيرة. و  ذا ينتهى العال  الشرلر.
 

 أما أومد " فه  م فوةون فى يمين ، فقد رأينا   فى م لع اإلصقققققققققق اح السققققققققققاآق و  
َياَ ..َعِظيَمة ََوَعِجيَبة َِهَىََأْعَماُلكََيرتلون ترنيمة موسقققققققققى  بد "، وترنيمة الخرو  قا لين: "

يِسينََ ََأْحَكاَمَكََقْدَُأْظِهَرتَْ.. َمْنََلََيَخاُفَكََياََربَُّ! َمِلَكَاْلِقدِ   .(4-3:15)رؤ َ"أَلنَّ
 

 ( :20-17سادًسا: رؤيا سقوط بابل الزانية، وامللك األلفى )ص 

 

فى ذلم مذا ل دتى، فالبعض رأى فى  "  ذه، وذ بوابابلَالزانيةاجتهد الشراح فى تفسير "
السققبعة جباب أنها روما الوثنية، التى كان  مبنية  لى سققبعة جباب ا قق هدت المسققي يين فى 
 - صققققر الرسققققوب يوحنا، وأن السققققبعة ر وس    الملو! الذين أسققققسققققوا روما و  : أغسقققق س 

 و دومتيان  آن س، وأن الثامن -فاسقققباسقققيان  -نيرون  -كالوديوس -كاليعوم  -طيبارلوس 
مضقق هد يوحنا ال بيل، لكننا نرى أن التفسققير الشققامل الروحى الذى نرتاح إلي  يتسققع ليشققمل 
كل قوى الشققققر التى تقف  ققققد المسققققيم وأومده مهما كان صققققور ا، وأن الرسققققوب اسققققتخدم باآل 
كمعرد اسقققتعارة من التارل  القدي ، حي  أذل  باآل آنى إسقققرا يل وسقققبته  إلى أر قققها سقققبعين 

ْبَعُةَاْلَجاَماتَُة. "سقققققن ْبَعِةَاْلَمَعِئَكِةَالَِّذيَنََمَعُهُمَالس   َّ َِمَنَالس   َّ : َوَتَكلََّمََمِعىََقاِئع َِلى، َجاَءََواِحد 
ََفُأِرَيَكََدْيُنوَنَةَالزَّاِنَيِةَاْلَعِظيَمِةَاْلَجاِلَسِةََعَلىَاْلِمَياِهَاْلَكِثيَرةَِ  .(1:17)رؤ " َهُلمَّ

 

َسَخِطَاإلصقق اح السققاآق أن باآل الع يمة ذ كرت أمام " ليع يها "ونالحب فى  َكْأَسََخْمِرَ
ِبهَِ ، أما اآلن فقد صققققققدر ح   الدينونة، والمال! ي لع يوحنا  لى صققققققورة (19:16)رؤ " َغض    َ

باآل الزانية قبل تدمير ا.. فماذا سيرى؟ لقد د ا ا المال! "  يمة" من فرط قوة ت ثير ا الشرلر 
ِةََعَلىَاْلِمَياِهَاْلَكِثيَرةَِس، و"الزانية" ألنها تن ر  بالناس بعيًدا  ن " " لى النا )رؤ " اْلَجاِلس       َ

َزَنىََمَعَهاَُمُلوُكَ، رمز الشعوب الكثيرة الخا عة لسل انها الشرلر وغوايتها المدمرة.. "(1:17
اًنا للبعد  ن ".. ، إدقققققققققققققارة للبذخ والغنى المادى، وكيف يقود الناس أحي(2:17)رؤ " اأَلْرضَِ

اُنَاأَلْرِضَِمْنََخْمِرَِزَناَها" ، فالخ ية كالخمر ينتشىء آها اإلنسان (2:17)رؤ " َوَسِكَرَُسكَّ
 لل  ات ث  ي تشف أنها دمرت حيات .

 

: وبينما ملو! األرض وتعار ا يت سققققققققققققرون لدمار باآل الزانية، تفرح فرحَالقديس        ينَبذلك
 نبياء وكل أومد "، ألن الرب أدان الشر واألدرار.السماء والرسل والقديسون واأل

 

 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        23  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 ( :22-21سابًعا: الكنيسة فى السماء )ص 

 

(. ن تى اآلن إلى ختام  ذا معحظاتَختامية) 22(، والمدينةَالس      ماوية) 21اإلصققققققققق احات 
السقققققققققققفر النفيس، فقد انتهى الصقققققققققققراع فى صقققققققققققوره المتعاقبة ودورات  المتعاقبة، انته  األختام 

والنبى  ناتها، واألآواق بإنذراتها، والعامات ب ح امها، وانتهى الصقققققراع آين المرأة والتنين والوح بإ ال
الراحة الكذاب، وسققققققققق   باآل المدينة الزانية التى ا قققققققق هدت القديسققققققققين، ودخل العميع إلى 

أوردقققققلي   الكاملة بعد أن طرح الشقققققي ان إلى  ذاب أآدى.. فما  ى صقققققورة العال  العديد؟ صقققققورة
 ى الر لا السققققماولة التى تصققققبو إليها أرواحنا، ونسققققتعد لها دا ًما بالتوبة والنقاوة والعهاد.  ذه 

 ".. فما  ى مواصفات أوردلي  السماولة؟الكنيسةَفىَالسماءاألخيرة، وقد استقرت "
 

 : ينقسمَهذاَاإلصحاحَإلىَقسمين:  (21)ص المدينة السماوية 
 

 : (8-1:21)أو شليم اجلديدة  -أ
 

اََجِديَدةَ رأى يوحنا " - ََجِديَدة ََوَأْرض  ، ألن السماء األولى أر نا ال سية (1:21)رؤ " َسَماء 
قد مض ، ن ن فى  ال  الروح، الب ر أيًضا قد مضى و و رمز للعال  بميا   المال ة، 

 فن ن اآلن فى  ال  النقاء وامرتواء الكامل،  ال  السالم والصفاء الععيل.
ِليَمَاْلَجِديَدِةَالنَّاِزَلِةَِمنََرأى يوحنا "ث   - َماءَِ ُأوُرش    َ ُمَهيََّأة َمن  ند "، " (12:3)رؤ " الس    َّ

َِلَرُجِلَها َنة  َُمَزيَّ ، أوردقققققققققققققلي  العديدة  ى الكنيسققققققققققققققة المفدية جما ة (2:21)رؤ " َكَعُروس 
ما الزلنة فهى مدينة السقققققققققالم(، وأ -المؤمنين، الذين تمتعوا بالسقققققققققالم اإللهى )أوردقققققققققلي  

َمََعْذَراَءََعِفيَفة َالفضا ل وثمار الروح القدس، التى تت لى آها النفوس التى تقدس  " أُلَقدِ 
يحَِ َكُنَ. ث  سققمع يوحنا صققوًتا   يًما من السققماء قا اًل: "(2:11كو 2)" ِلْلَمس  ِ ُهَوَذاََمس  ْ

ُكُنََمَعُهمَْ، هللِاََمَعَالنَّاسَِ َيس   ْ ْعب اَوُهْمَ، َوُهَوَس   َ ُهََيُكوُنََمَعُهْمَ، َيُكوُنوَنََلُهَش   َ َوهللُاََنْفس   ُ
اََلُهمَْ "  المة امسققققققتقرار النها ى فى حضققققققن "، مع مس    كن، وتعبير "(3:21)رؤ " ِإَله 

 ؟،َفماذاَتراهَسيفعلَمعهمارتباط دا   آينهما فهو إلهه  و   دعب  الخاص
 

 ام  هاد. : فا  سيمسم دمو ه ، وسينسيه  اآلمعزاءَكامل -1
 : فقد مضى الموت بغير رجعة.حياةَأبدية -2
 : فال ي ون حزن  نا! وم صراخ، وم وجع فى مدينة القديسين السما ية.فرحَخالد -3
َهَذاََيُقوُلُهَ: فا  سقققققيصقققققنع كل دقققققىء جديًدا، نع ،  ذه األقواب صقققققادقة وأمينة "عالمَجديد -4

اِهُدَاأَلِميُنَ، اآلِمينَُ اِد َُالش  َّ ، فشقق ًرا   أن (17:16)رؤ " !َقْدََتمََّ، "(14:3)رؤ " الص  َّ
 فترة العهاد قد انقض  بسالم حتى وصلنا إلى مشار  األآدية و يد ا الذى م ينتهى.

 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        24  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ِجُسوَنََوَأمَّاَاْلَخاِئُفوَنََوَغْيُرَاْلُمْؤِمِنيَنَ: "وعلىَالجانبَاآلخرَصورةَمحزنةَللهالكين - َوالرَّ
َحَرُةََوَعَبَدُةَاأَلْوَثاِنََوَجِميُعَاْلَكَذَبةَِ يُبُهْمَِفىَاْلُبَحْيَرِةَاْلُمتَِّقَدِةَ، َواْلَقاِتُلوَنََوالزَُّناُةََوالس   َّ َفَنص   ِ

ََوِكْبِريتَ    .(8:21)رؤ  "الَِّذىَُهَوَاْلَمْوُتَالثَّاِنى، ِبَنار 
 

 : (27-9:21)أوتاف أو شليم السماوية املبءمة  -ب
 

َفُأِرَيَكَاْلَعُروَسَاْمَرَأَةَقققالهققا المال! ليوحنققا: " - َ ، وذ ققل المال! (9:21)رؤ " اْلَخُرو َََهُلمَّ
ََعِظيمَ آيوحنا بالروح إلى "  ، فن ن  نا فى سمو وكرامة ومعد.(10:21)رؤ " َجَبل 

َماِءَِمْنَِعْنِدَهللاَِوالمدينة " - َِمَنَالس         َّ ، فالرب  و (10:21)رؤ " َناِزَلة 
 مع يها وسر قوتها وبركتها.

ُدَهللاَِ" - اََمج ْ ََبلُّوِرى َ ، َله َ ب  ََكَحَجِرََيش          ْ ُهََأْكَرِمََحَجر  ب ْ اَش         ِ اُنه َ  " َوَلَمع َ
 ، اليشل األآيض يشير إلى النقاء وال هر.(11:21)رؤ 

ََعِظيم ََوَعالَ " -  .. رمز ال ماية والعالب.(12:21)رؤ " َوَكاَنََلَهاَُسور 
ا" - َساس  َشَرََأ ْسَماُءَُرُسِلَ، َوُسوُرَاْلَمِديَنِةََكاَنََلُهَاْثَناََع َشرََاْلَخُروَ ََوَعَلْيَهاََأ " اِلْثَنْىََع

 .. فه  أساس نشر المسي ية فى كل العال ، ب لمته  وكرازته  صار الخالص(14:21)رؤ 
يقوب الكتققاب:  لألرض و لى المؤمنين أن يتمسققققققققققققق وا آتعققاليمه  م ي يققدون  نهققا، كمققا

ُسِلََواأَلْنِبَياءَِ"  .(20:2)أف " َوَيُسوُعَاْلَمِسيُحََنْفُسُهََحَجُرَالزَّاِوَيةَِ، َمْبِنيِ يَنََعَلىََأَساِسَالرُّ
بَ " - وِرَهاَِمْنََيش       ْ  ، و و حعر كرل  أآيض رمز النقاء، والبعض يرى (18:21)رؤ " س       ُ

ََنِقىٌَّأن  أخضقققققققققققققر رمز دوام ال ياة، " َمِديَنُةََذَهب  ََنِقى َ " فهى أآدية، "َواْل ْبُهَُزَجاج   " ش         ِ
 رمز الشفافية الروحية التى ي يون فيها.

 

 : واألساساتَنفسهاَمزينةَبحجارةَكريمةَومعانيهاَكالتالى
 

العقيقَ: رمز دققفافية السققماء(، )الياقوتَاألزرَ : رمز دوام ال يولة(، )اليش  بَاألخض  ر -
: أحمر رمز الجزعَالعقيقى: أخضققققر كاليشققققل(، )الزمردَالذبابىالنقاء(، ): رمز األبيض

: من أنقى أنواع الذ قل الزبرجد: فكقل من فيهقا مفقدى بالدم(، )العقيقَاألحمرالفقداء(، )
: رمز الياقوتَاألص  فر: كالب ر الهادئ، رمز الصققفاء(، )الزمردَالس  لقىرمز الكماب(، )

: ولمتاز بالصقققققالبة، رمز األس    مانجونىيولة(، ): ت كيد لل العقيقَاألخض    رالصقققققبر(، )
 : ولمتاز بالعاذآية، رمز جاذآية المسيم(.الجشمتالخلود(، )

" فالمسقققققيم ولَش   مسَولَقمرَهناك: فالمسقققققيم  ي لها وذآي تها الدا مة، "لَهيكلَهناك -
  و دمس البر والنور األآدى، و و ينير ا بمعده األسنى.



 

ينََ ..ُكوُنوا"        25  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ار ا" - اََلْنَُتْغَلَقََنه  َ اكََ، َوَأْبَواُبه  َ ََلْيع ََلََيُكوُنَُهن  َ ، آققل أآواآهققا مفتوحققة (25:21)رؤ " أَلنَّ
َيْدُخُلََوَيْخُرُجََوَيِجُدََمْرع ىوالكل "  .(9:10)يو " ََ

 

 :مالحظات ختامية  :اإلصحاح الثانى والعشرون 
 

  اِفي اَِمْنََماِءََحَياة ََلِمع اََكَبلُّورَ َوَأَراِنىَ: " (5-1:22)نءر احلياة وشييمرة احلياة ، َنْهر اَص    َ
اَِمْنََعْرِشَهللِاَوالخرو  "، وا ققققققققم أن الكالم  نا رمزى ب  .. و و إدققققققققارة إلى َخاِرج 

المعمودية، طرلقنا إلى " و  ية " لنا. فى وسققققققققن سققققققققوقها و لى النهر من  نا ومن 
ى كل دهر ثمر ا، وورق الشعرة لشفاء  نا! دعرة حياة، تصنع اثنى  شر ثمرة، وتع 

األم ، والشقققعرة رمز للسقققيد المسقققيم، والثمرات امثنى  شقققر إدقققارة إلى الشقققبع الدا   لكل 
 رمز العبادة المنت مة(. 12تابعى الرب )

ْعدَُ" - َماََب َماَِفىَ َ َنة  َها. َوَلََتُكوُنََلْع ْخِدمَُ، َوَعْرُشَهللِاَوالخرو ََيُكوُنَِفي يُدُهََي " وَنهََُوَعِب
 ، فلقد غسل دم المسيم األرض التى لعن  قباًل بسبل سق ة آدم.(3:22)رؤ 

 .(2:3يو 1) "َسَنَراُهََكَماَُهوََ، أى "(4:22)رؤ " َوُهْمََسَيْنُظُروَنََوْجَههَُ" -
ُمُهََعَلىَِجَباِهِهمَْ" - َوَلََيُكوُنَ،  المة الملكية والتخصققققي  والتكرلس "(4:22)رؤ " َواس   ْ

ْمسَ ، َلْيل َُهَناكََ ََأْوَُنوِرَش   َ َراج  َاإِلَلَهَُيِنيُرََعَلْيِهمََْ،َوَلََيْحَتاُجوَنَِإَلىَس   ِ بَّ َالرَّ  َوُهمَْ، أَلنَّ
 .(5:22)رؤ " َسَيْمِلُكوَنَِإَلىََأَبِدَاآلِبِدينََ

 

     اِدقََ: إذ يؤكد المال! ليوحنا أن " (7-6:22)األقوال تيييادقة وأمينة ََهِذِهَاأَلْقَواَلَص         َ ة 
 .(7:22)رؤ " ُطوَبىَِلَمْنََيْحَفُ ََأْقَواَلَُنُبوَِّةََهَذاَاْلِكَتابَِ، و"(5:21)رؤ " َوَأِميَنةَ 

  (16-10:22)الرب يتكلم : 
 

َماََيُكوُنَ" - ََك ِحد  ََوا َجاِزَىَُكلَّ اََوُأْجَرِتىََمِعىَأُل ع  ِري َناَآِتىَس         َ َوَهاََأ
ياطين ، فاإليمان (12:22)رؤ " َعَمُلهَُ الن رى م ي فى ألن الشققققققققققققق

 يؤمنون ولقشعرون، المه  أن نترج  إيماننا إلى أ ماب صال ة.
َهاَيةَُ، َأَناَاأَلِلُفََواْلَياءَُ" - ُلََواآلِخرَُ، اْلِبَداَيُةََوالنِ  ، (13:22)رؤ " اأَلوَّ

 فالمسيم  و م ور التارل  كل .
 

  وُحََواْلَعُروُسَ: " (17:22)الكنيسة تتكلم  َوَم نَْ! َتَع الََ: َيُق وَلنَِالرُّ
ان ا. َوَمْنََيْعَطْشََفْلَيْأتَِ! َتَعالََ: َيْسَمْعََفْلَيُقلَْ  ".َوَمْنَُيِرْدََفْلَيْأُخْذََماَءََحَياة ََمجَّ

 

وعَُ. آِمينََ: "ختام ا  ََيس    ُ بُّ .. فليس لنا أفضققققققل من  ذا أن ي تى (20:22)رؤ " َتَعاَلََأيَُّهاَالرَّ
تعدين ي خذنا إلي ، فقد جا دنا من أجل تلم السقققا ة، وطالما ادقققتقنا إليها الرب، وإذ يعدنا مسققق



 

ينََ ..ُكوُنوا"        26  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

كثيًرا. ولخت  معلمنا القديس يوحنا الرا ى وال بيل سقققققفره النفيس بالت ية المسقققققي ية المعهودة.. 
َناََيُسوَعَاْلَمِسيِحََمَعََجِميِعُكمَْ"  .(21:22)رؤ " آِمينََ. ِنْعَمُةََربِ 

 
 
 
 

 
 
 اطلب "دليل التحكيم" وال ى حيتوى على 

 2018استميا اج تقيييم مجييع مسيابقياج مءيرشيان الكيرازة لعيام 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

ينََ ..ُكوُنوا"        27  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 
 

 

 

 

مدققم أن الموقف المسققي ى والكنسققى من العهد القدي ،  و أن كاتب   و الروح القدس، وأن 
ك ّتاب  سققعلوا  ذه األسققفار مسققوقين من الروح القدس، م بمشققي ته  الشققخصققية. فقد قاب معلمنا 

ِهَِمَنَهللاَِآولس الرسقققققققققققققوب: " َب  ِ اِبَُهَوَُموحى  َاْلِكت  َ لُّ معلمنققا ب رس . وقققاب (16:3تى 2)" ك  ُ
ُهََلْمََتْأِتَُنُبوَّة ََقطَُِّبَمِشيَئِةَِإْنَسانَ الرسوب: " ََبْلََتَكلََّمَُأَناُسَ، أَلنَّ

وِحَاْلُقُدسَِ يُسوَنََمُسوِقيَنَِمَنَالرُّ َِاْلِقدِ   .(21:1بط 2)" ّللاَّ
 

 ، وأس    فارَالعهدَالجديد، نفس    ه وقدَأكدَالس    يدَالمس    يح
 .مثلةَعلىَذلككأ وهذهَبعضَاألدلة، هذهَالقدسية

 

 أواًل: من أقوال السيد املسيح

 

َ. َلََتُظنُّواََأنِ ىَِجْئُتَأَلْنُقَضَالنَّاُموَسََأِوَاأَلْنِبَي اءََ" -1
لََ ََأُقوُلََلُكمَْ. َماَِجْئُتَأَلْنُقَضََبْلَأُلَكمِ  َماُءََواأَلْرُضَ: َفِإنِ ىَاْلَحقَّ َِإَلىََأْنََتُزوَلَالس         َّ

َوََ َدة َِمنَََلََيُزوُلََحْر   ََواح  ِ ة  ََأْوَُنْقط  َ د  لَُّ اح  ِ اُموِسََحتَّىََيُكوَنَاْلك  ُ -17:5)مت  " الن  َّ

18). 
 

)والتكميل  نا معناه تكميل الهد  من الناموس، و و معرفة السققيد المسققيم، وتكميل 
اإلنسققان حتى يصققنع الناموس، وذلم من خالب تعديد ال بيعة البشققرلة بالروح القدس. 

تكميل الوصققققققققققققية حتى م تقف  ند حدود الفعل كالبعد  ن الزنا والقتل، آل كذلم فهو 
 تصل إلى الدوافع الكامنة وراء ذلم كالشهوة وال قد(.

 

ََلُكْمَِفيَهاََحَياةَ )كتل العهد القدي  طبًعا فى ذلم الوق (  َفتِ ُشواَاْلُكُتبََ" -2 ُكْمََتُظنُّوَنََأنَّ  أَلنَّ
َهُدَِلىََوِهَىَالَِّتى. َأَبِديَّةَ  لُّوَنَِإْذََلََتْعِرُفوَنَاْلُكُتَبََوَلَُقوََّةَّللاََِّ.. "(39:5)يو " َتش   ْ " َتض   ِ

 .(29:22)مت 
اَءُكمَْ" -3 اَوِةَُقُلوِبُكْمََأِذَنََلُكْمََأْنَُتَطلِ ُقواَِنس   َ ىَِمْنََأْجِلََقس   َ َُموس   َ ، و ذا (8:19)مت " ِإنَّ

 .(4-1:24)تث م خوذ  ن سفر التثنية 

٣
 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        28  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ىََواأَلْنِبَياِءََواْلَمزَاِميرَِ" -4 ََعنِ ىَِفىََناُموِسَُموس  َ ََأْنََيِتمَََّجِميُعََماَُهَوََمْكُتوب  َ. َلُبدَّ ِحيَنِئذ 
ََوَهَكَذاََكاَنََيْنَبِغى: َوَقاَلََلُهمَْ. َفَتَحَِذْهَنُهْمَِلَيْفَهُمواَاْلُكُتبََ يَحَ َأنََّ َهَكَذاَُهَوََمْكُتوب  اْلَمس ِ

 .(47-44:24)لو " َيُقوُمَِمَنَاأَلْمَواِتَِفىَاْلَيْوِمَالثَّاِلثََِيَتَألَُّمَوََ
َ: َفَقاَلََلُهمَْ. َياَُمَعلِ ُمَُنِريُدََأْنََنَرىَِمْنَكَآَيةَ قاب ل  الكتبة والفرلسقققققققققققققيون: " -5 ير  رِ  ِجيل َش         ِ

ََوَلَُتْعَطىََلُهَآَية َِإلََّآَيَةَُيوَناَنَالنَِّبى َِ ََيْطُلُبَآَية  ق  ُهََكَماََكاَنَُيوَناُنَِفىَ. َوَفاس         ِ نَّ أَل
اِنَِفىََقْلِبَاأَلْرِضََثَعَثَةَ ََهَكَذاََيُكوُنَاْبُنَاإِلْنس         َ َبْطِنَاْلُحوِتََثَعَثَةََأيَّام ََوَثَعَاََلَيال 

ام ََوَثَعَاََلَيالَ  يِنََمَعََهَذاَاْلِجيِلََوَيِديُنونََ. َأيَّ َيُقوُموَنَِفىَالدِ   ُهَأَلنَُّهمَِْرَجاُلَِنيَنَوىَس         َ
 .(41-38:12)مت " َتاُبواَِبُمَناَداِةَُيوَناَنََوُهَوَذاََأْعَظُمَِمْنَُيوَناَنََهُهَنا

 

و نققا يت ققدث الرب ليس فقن  ن سقققققققققققققفر يونققان، الققذى حققاوب البعض أن يعتبروه 
أسققققققققققق ورة خيالية، آل  ن دقققققققققققخ  يونان، وحوت يونان، ومناداة يونان، وأ ل نينوى، 

 لوا م آين يونان والسيد المسيم.وتوبته  والرمز ا
 

كذلم يت دث الرب  ن ملكة التيمن التى أت  من أقاصقققققققققققققى  -6
ُهَوَذاََأْعَظُمَِمْنَاألرض لتسقققققققققققققمع ح مققة سقققققققققققققليمققان، وقققاب: "

َنا َماَنََهُه َلْي .. و نقا يت قدث الرب  ن (42:12)مت  !" س         ُ
 لقدي .زلارة ملكة التيمن لسليمان، و ن ح مة سليمان.. و ذا كل  فى العهد ا

حدي  الرب  ن الزواج من امرأة واحدة، و ن  دم ال الق إم لعلة الزنا، وكيف أ اد  -7
" )يقصد سهولة الت ليق، ِمَنَاْلَبْدِءََلْمََيُكْنََهَكَذاالرب األمور إلى أصولها حينما قاب: "

وكيف أن الت ليق سقققمم ب  موسقققى، من أجل قسقققاوة قلوبه (. وكذلم حينما ت دث  ن 
َالَِّذىََخَلَقَِمَنَ)فى العهد القدي  طبًعا(  َأَماََقَرْأُتمَْالزوجة الواحدة بقول : "دقققققققققققققرلعة  َأنَّ

ُجُلََأَباُهََوُأمَّهَُ: َوَقالََ؟ اْلَبْدِءََخَلَقُهَماََذَكرا ََوُأْنَثى ُقَِباْمَرَأِتِهَ ِمْنََأْجِلََهَذاََيْتُرُكَالرَّ َوَيْلَتص    ِ
اَوَيُكوُنَاِلْثَناِنَ اََواِحد  د  . ووا ققققققققم أن  ذه كلها اقتباسققققققققات من (9-1:19)مت " َجس     َ

 ؟!".َأَماََقَرْأُتمَْأسفار العهد القدي ، ود وة إلى قراءة أسفاره: "
وفى امتداح السقققققققققققققيد المسقققققققققققققيم ليوحنا المعمدان، آخر أنبياء العهد القدي ، ت كيد  لى  -8

اَذاََخَرْجُتْمَِإَلىَالَْققققدسقققققققققققققيتققق ، وذلقققم حين ققققاب: " َِلَتْنُظُروام  َ ِة ي  َّ اَ؟ َبرِ  ُكه  َ َُتَحرِ  ة  ب  َ ََأَقص         َ
يحَُ اَِثَياب اََناِعَمةَ ؟ َلِكْنََماَذاََخَرْجُتْمَِلَتْنُظُروا؟ الرِ  ان اََلِبس       وَنَ؟ َأِإْنس     َ ُهَوَذاَالَِّذيَنََيْلَبس     ُ
ابََ َاْلُمُلوكَِ الثِ ي    َ َُبُيوِت َِفى َُهْم َة اِعم    َ َِلَتْنظَُ. الن    َّ ََخَرْجُتْم اَذا َم    َ ا؟ ُرواَلِكْن ََنَعْمَ؟ َأَنِبي    ًّ

َلَِمْنََنِبى َ  هَُ. َأُقوُلََلُكْمََوَأْفض          َ َبََعن ْ ِذىَُكت ِ َذاَُهَوَال َّ َه َ ِإنَّ ا: ف َ اَمَ ه َ ُلََأم َ اَُأْرس          ِ ََأن َ



 

ينََ ..ُكوُنوا"        29  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ِذى َكََمَعِكىَال  َّ كََ َوْجه  ِ ام  َ دَّ َكَق  ُ ََأُقوُلََلُكمَْ. ُيَهيِ ُئََطِريق  َ ََيُقْمََبْيَنَاْلَمْوُلوِديَنَ َلمَْ: َاْلَحقَّ
َساِءََأْعَظُمَِمنَْ َماَواِتََأْعَظُمَِمْنهَُ ِمَنَالنِ  َاأَلْصَغَرَِفىََمَلُكوِتَالسَّ " ُيوَحنَّاَاْلَمْعَمَداِنََوَلِكنَّ

 .(11-7:11)مت 
 

 ووا قققققققققققققم أن الرب يقتبس من نبوات العهققققد القققققدي  
 ما جاء  ن تعسده اإللهى، و ن المعمدان كساآق ل .

 

ا أن "األصقققققققغر"  نا قد ي ون السقققققققيد  ووا قققققققم أيضقققققققً
المسققققققيم نفسقققققق  )ألن  أصققققققغر سققققققًنا من المعمدان بسققققققتة 

أدقققققققققققققهر(، أو ققد ي ون  و مؤمن العهقد العقديقد القذى لن يمر بقالع ي  آقل يقدخقل إلى 
الفردوس مبادقققققققققققققرة، بعد أن فتم الرب الفردوس بصقققققققققققققليب ، األمر الذى ل  ي دث مع 

 .المعمدان، إذ  برت نفس  بالع ي  فى انت ار الفداء والفادى
 

َمَِلىََأْكَثَرَقققاب الرب لب رس: " -9 دِ  َبَِإَلىََأِبىََفُيق َ َتِطيُعَاآلَنََأْنََأْطل ُ ََأنِ ىََلََأس         ْ ََأَتُظنُّ
اَِمَنَاْلَمَعِئَكةَِ َرََجْيش      ؟" َأنَُّهََهَكَذاََيْنَبِغىََأْنََيُكونََ: َفَكْيَفَُتَكمَُّلَاْلُكُتبَُ؟ ِمِنَاْثَنْىََعش   َ

 .(54-53:6)مت 
 

عرد أمثلة بسققققققققققققي ة  ن مدى تقديس رب المعد للعهد القدي : أسققققققققققققفاره وأنبيا  ، ففى  ذه م
النهاية  و مسقققققققققققققيم العهدين، والعهد القدي  كان مرحلة فى طرلق العهد العديد، والروح القدس 

  و كاتل جميع األسفار،  اصًما كاتبيها من الزلل.
 

 ثانًيا: آيات من األناجيل املقدسة

 

 ذا ب ر مستفيض، فاألناجيل المقدسة اقتبس  كمية  خمة 
من آيات العهد القدي ، لتؤكد لنا امرتباط العضققققوى والصققققميمى 
آين العهققققدين. فققققالعهققققد القققققدي  كققققان التمهيققققد واألنين منت ققققار 

 المخل ، والنبوات، أمقققققا العهقققققد العقققققديقققققد فكقققققان الفرح بقققققالخالص والمخل ، القققققذى فيققققق  
 :كمجردَإحصاءَعنَهذهَالحقيقةَوت قق  كل النبوات.. 

 

 اقتباًسا من العهد القدي . 53: أورد إجنيل معلمنا متى  -أ
 اقتباًسا من العهد القدي . 36: أورد إجنيل معلمنا مرق   -ب
 اقتباًسا من العهد القدي . 25: أورد لوقا  إجنيل معلمنا -ج
 القدي .اقتباًسا من العهد  20: أورد إجنيل معلمنا يوحنا  -د

 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        30  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 واتر! للقارئ ال بيل، أن يقرأ  قذه األناجيقل المقدسقة 
 ولسعل فى دراسة خاصة ل   ذه امقتباسات، و ى وا  قة

 :وهذهَمجردَعينةَبسيطةَمنَإنجيلَواحدَهوَإنجيلَمعلمناَمتىو وح الشمس، 
 

(1:1-17) (22:1-23) (5:2-6) (15:2) (17:2-18) 

(23:2) (10،7،4:4) (14:4-16) (17:5) (21:5) 

(27:5) (31:5) (33:5) (38:5) (43:5) 

(29:6) (4:8 ) (17:8) (40:10) (9:11-10) 

(14:11) (3:12-6) (17:12-21) (38:12-41) (42:12) 

(17:13) (8:15) (3:16-4) (11:17-13) (16:18) 

(3:19-9) (17:19) (4:21-5) (13:21) (16:21) 

(25:21) (42:21) (29:22-32) (32:22-40) (21:22-46) 

(31:26) (53:26-54) (56:26) (6:27-10) (35:27) 

(42:27) (46:27)    
 

 ثالًثا: من رسائل اآلباء الرسل

 

حفل  رسا ل البولس والكاثولي ون باقتباسات كثيرة من العهد القدي ، مؤكدة الترابن العضوى 
 :منَرسالةَواحدةَهىَالرسالةَإلىَروميةآين العهدين، و ذه معرد أمثلة، 

 

َسةَِالَِّذىََسَبَقََفَوَعَدَِبِهَِبَأْنِبَياِئِهَِفىَاْلُكُتِبَ. إِلْنِجيِلَهللاَِ" -1  .(2-1:1)رو " اْلُمَقدَّ
َِعْنَدَهللِاََبِلَالَِّذيَنََيْعَمُلوَنَِبالنَّاُموِسَُهمَْ" -2 ْسَمُعوَنَالنَّاُموَسَُهْمََأْبَرار   أَلْنََلْيَسَالَِّذيَنََي

ُرونََ  .(13:2)رو " ُيَبرَّ
ُ ََعَلْيِهَِبَسَبِبُكْمََبْيَنَاأُلَمِمََكَماَُهَوَ" -3  .(24:2)رو " َمْكُتوبَ اْسَمَهللِاَُيَجدَّ
َرَِفىََكَعِمَكََوَتْغِلَبََمَتىَُحوِكْمتََ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -4  .(4:3)رو " ِلَكْىََتَتَبرَّ
ََوَلََواِحدَ : َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -5 ُهََلْيَسََبارٌّ  .(10:3)رو " َأنَّ
ََأَباَناَِإْبَراِهيَمََقْدََوَجَدَحََ" -6  .(1:4)رو .." َسَبَاْلَجَسدََِفَماَذاََنُقوُلَِإنَّ



 

ينََ ..ُكوُنوا"        31  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ََدَخَلِتَاْلَخِطيَُّةَِإَلىَاْلَعاَلِمََوِباْلَخِطيَِّةَاْلَمْوُتََوَهَكَذاَاْجَتاَزَاْلَمْوتَُ" -7 ََواِحد  ان  َماَِبِإْنس     َ ِإَلىَ َكَأنَّ
 .(12:5)رو .." َجِميِعَالنَّاِسَِإْذََأْخَطَأَاْلَجِميعَُ

ُجِلَاْلَحى َِاْلَمْرَأَةَالَِّتىََتْحَتََرُجلَ " -8  .(2:7)رو .." َِهَىَُمْرَتِبَطة َِبالنَّاُموِسَِبالرَّ
ِتَراُعََواْلِعَباَدُةََواْلَمَواِعيدَُ" -9 َراِئيِليُّوَنََوَلُهُمَالتََّبنِ ىََواْلَمْجُدََواْلُعُهوُدََواِلش    ْ َوَلُهُمَ. الَِّذيَنَُهْمَِإس    ْ

 .(5-4:9)رو " اآلَباُءََوِمْنُهُمَاْلَمِسيُحََحَسَبَاْلَجَسدَِ
 .(13:9)رو " َأْحَبْبُتََيْعُقوَبََوَأْبَغْضُتَِعيُسوََ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -10
ِتىيقوب الكتاب لفر ون: " -11  .(17:9)رو " ِإنِ ىَِلَهَذاَِبَعْيِنِهََأَقْمُتَكَِلَكْىَُأْظِهَرَِفيَكَُقوَّ
ا: " -12 َسْتََمْحُبوَبةَ ََسَأْدُعوَالَِّذىََلْيَسََشْعِبىكما فى  ودقع أيضقً " َمْحُبوَبةَ  َشْعِبىََوالَِّتىََلْي

 .(25:9)رو 
َراِئيَلََكَرْمِلَاْلَبْحِرََفاْلَبِقيَُّةَوإدققققققعياء يصققققققرخ من جهة إسققققققرا يل: " -13 َوِإْنََكاَنََعَدُدََبِنىَِإس    ْ

 .(27:9)رو " َسَتْخُلُ َ
َوكما سققققققققبق إدققققققققعياء فقاب: " -14 ََربَّ ع ََلْوَلََأنَّ اْلُجُنوِدََأْبَقىََلَناََنس     ْ

 .(29:9)رو " َلِصْرَناَِمْثَلََسُدوَمََوَشاَبْهَناََعُموَرةََ
َهاََأَناََأَضُعَِفىَِصْهَيْوَنََحَجَرََصْدَمة ََوَصْخَرَةَكما  و م توب: " -15

 .(33:9)رو " َعْثَرة ََوُكلََُّمْنَُيْؤِمُنَِبِهََلَُيْخَزَى
ىََيْكتَُ" -16 َُموس   َ َالَِّذىَِبالنَّاُموسَِأَلنَّ اَنَالَِّذىَ: ُبَِفىَاْلِبرِ  َاإِلْنس   َ ِإنَّ

 .(5:10)رو " َيْفَعُلَهاََسَيْحَياَِبَها
 .(11:10)رو " ُكلََُّمْنَُيْؤِمُنَِبِهََلَُيْخَزَىالكتاب يقوب: " -17
ِريَنَ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -18 ِريَنَِباْلَخْيَراتََِماََأْجَمَلََأْقَداَمَاْلُمَبشِ  َعِمَاْلُمَبشِ   .(15:10)رو " ِبالسَّ
َ ََخَبَرَناألن إدعياء يقوب: " -19 ََمْنََصدَّ  .(16:10)رو " َياََربُّ
 .(18:10)رو " ِإَلىََجِميِعَاأَلْرِضََخَرَجََصْوُتُهْمََوِإَلىََأَقاِصىَاْلَمْسُكوَنِةََأْقَواُلُهمَْ" -20
َُأِغيُظُكمَْ. يُرُكْمَِبَماََلْيَسَُأمَّةَ َأَناَُأغَِموسى يقوب: " -21 ََغِبيَّة   .(19:10)رو " ِبُأمَّة 
َأُلواَإدققققعياء يتعاسققققر ولقوب: " -22 ْرُتََظاِهر اَللَِّذيَنََلْمََيس   ْ ُوِجْدُتَِمَنَالَِّذيَنََلْمََيْطُلُبوِنىََوص   ِ

َهاِرَبََ: َأمَّاَِمْنَِجَهِةَِإْسَراِئيَلََفَيُقولَُ. َعنِ ى َُمَعاِندَ ُطوَلَالنَّ َِإَلىََشْعب  " َوُمَقاِومَ  َسْطُتََيَدىَّ
 .(21-20:10)رو 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        32  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

َراِئيَلََقاِئعَ ؟ ِإيِليَّا َماَذاََيُقوُلَاْلِكَتاُبَِفى" -23 َِإس     ْ دَّ ُلَِإَلىَهللِاَض     ِ  َقَتُلوا، َياََربَُّ: َكْيَفََيَتَوس     َّ
ى، َوْحِدىَوَبِقيُتََأَناَ، َأْنِبَياَءَكََوَهَدُمواََمَذاِبَحكََ  َلِكْنََماَذاََيُقوُلََلهَُ!. َوُهْمََيْطُلُبوَنََنْفس       ِ

ََلْمَُيْحُنواَُرْكَبة َِلَبْعلَ ؟ اْلَوْحىَُ  .(4-2:11)رو " َأْبَقْيُتَِلَنْفِسىََسْبَعَةَآَلِ ََرُجل 
اَُهَوََمْكُتوبَ " -24 ُروا: َكم  َ تَّىََلَُيْبص         ِ اََ ََوُعُيون    ات  ب  َ اُهُمَهللُاَُروَحَس         ُ ََحتَّىَََأْعط  َ ا ََوآَذان   

 .(8:11)رو " َيْسَمُعواَِإَلىََهَذاَاْلَيْوِم لََ
اََوَعْثَرة ََوُمَجازَاة ََلُهمَْوداود يقوب: " -25 َكْىََلَ ِلُتْظِلْمََأْعُيُنُهمَْ. ِلَتِصْرََماِئَدُتُه         ْمََفخًّ         اََوَقَنص 

َِحينَ   .(10-9:11)رو " ُيْبِصُرواََوْلَتْحِنَُظُهوَرُهْمَِفىَُكلِ 
َاْلُفُجوَرََعْنَ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -26 ْهَيْوَنَاْلُمْنِقُذََوَيُردُّ َيْخُرُجَِمْنَص  ِ س  َ
 .(26:11)رو " َيْعُقوبََ
ََأْوََمْنََصاَرََلُهَُمِشير ا" -27 بِ   .(34:11)رو ؟" َمْنََعَرَ َِفْكَرَالرَّ
ِبَأَلنَُّهََمْكُتوبَ " -28 ْقَمُةََأَناَُأَجاِزىََيُقوُلَِلَىَالنََّ: َأْعُطواََمَكان اَِلْلَغض      َ
بَُّ  .(19:12)رو " الرَّ
َتِهََوِإْنَ" -29 وِرََلََتش    ْ َهْدَِبالزُّ ِرْ ََلََتش    ْ ََلََتْزِنََلََتْقُتْلََلََتس    ْ أَلنَّ

َمةَِ َِفىََهِذِهَاْلَكِل َُأْخَرىَِهَىََمْجُموَعة  ة  يَّ َنْتََوص         ِ َ: َكا ِحبَّ َأْنَُت
 .(9:13)رو " َقِريَبَكََكَنْفِسكََ

َ: أَلنَُّهََمْكُتوبَ " -30 َُرْكَبة ََوُكلُّ َتْجُثوَُكلُّ َِإنَُّهَِلىَس    َ بُّ ََيُقوُلَالرَّ َأَناََحىٌّ
ََسَيْحَمُدَهللاََ  .(11:14)رو " ِلَسان 

ِريَكََوَقَعْتََعَلىََّ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -31  .(3:15)رو " َتْعِييَراُتَُمَعيِ 
َُكلَََّماَ" -32 ْبِرَأَلنَّ َبَقََفُكِتَبَُكِتَبَأَلْجِلََتْعِليِمَناََحتَّىَِبالص         َّ س         َ

 .(4:15)رو " َلَناََرَجاءَ  َوالتَّْعِزَيِةَِبَماَِفىَاْلُكُتِبََيُكونَُ
ْدِ َهللِاَ" -33 اَرََخاِدَمَاْلِخَتاِنَِمْنََأْجِلَص   ِ يَحََقْدَص   َ وَعَاْلَمس   ِ ََيس   ُ ِإنَّ

 .(8:15)رو " َحتَّىَُيَثبِ َتََمَواِعيَدَاآلَباءَِ
 ِمْنََأْجِلََذِلَكََسَأْحَمُدَكَِفىَاأُلَمِمََوُأَرتِ ُلَِلْسِمكََ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -34

 .(9:15)رو )ث  اقتباسات أخرى متتالية(" 
 .(21:15)رو " َسَيْفَهُمونََالَِّذيَنََلْمَُيْخَبُرواَِبِهََسُيْبِصُروَنََوالَِّذيَنََلْمََيْسَمُعواَ: َكَماَُهَوََمْكُتوبَ " -35



 

ينََ ..ُكوُنوا"        33  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

َالَِّذىََكاَنََمْكُتوم اَِفىَاأَلْزِمَنِةَاأَلَزِليَّةَِ" -36 رِ  َوَلِكْنََظَهَرَاآلَنَ. الس     ِ 
َ َوُأْعِلَمَِبِهََجِميُعَاأُلَمِم َبََأْمِرَاإِلَلِهَاأَلَزِلىِ  َبِويَِّةََحس       َ ِباْلُكُتِبَالنَّ
 .(26-25:16)رو " إِلَطاَعِةَاإِليَمانَِ

 

 
 

تصقققققققور أيها القارئ ال بيل.. إن كل  ذه امقتباسقققققققات من العهد القدي  فى رسقققققققالة واحدة، 
ا فى رسققالتى  فماذا نقوب  ن باقى الرسققا ل؟.. إنها دراسققة دققيقة يم نم أن تقوم آها، خصققوصققً

 غالطية والعبرانيين.. لتدر! قدسية العهد القدي ، والترابن العضوى آين العهدين.
 

ِةََتْعِرُ َاْلُكُتَبَطبيعًيا أن يقوب الرسقققققققققققققوب للقديس تيموثاوس: "لهذا كان  َكَُمْنُذَالطُُّفوِليَّ َوَأنَّ
َة،َاْلَقاِدَرَةَإْنَُتَحكِ َمَكَِلْلَخَعصَِ س     َ وعََ، اْلُمَقدَّ يِحََيس     ُ ُكلَُّاْلِكَتاِبَُهَوَ. ِباإِليَماِنَالَِّذىَِفىَاْلَمس     ِ

َِبِهَِمَنَهللاَِ ِلَكْىََيُكوَنَإْنَساُنَ، ِللتَّْقِويِمََوالتَّْأِديِبَالَِّذىَِفىَاْلِبر َِ، ْعِليِمََوالتَّْوِبيخََِوَناِفع َِللتََّ، ُموحى 
ََصاِلحَ ، هللِاََكاِمعَ  ََعَمل   .(17-15:3تى 2)" ُمَتَأهِ ب اَِلُكلِ 

 

َِمَنَهللاَِومحب قولقققق  للقققققديس تيموثققققاوس الرسقققققققققققققوب: أن " - ِه َب   ِ َُهَوَُموحى  اِب َاْلِكت   َ لُّ   "ك   ُ
 ،  عبى إذن  لى أناس ينتقصون من قدسية العهد القدي !!(16:3تى 2)
ةَُأل  يقل معلمنا ب رس: " - َبِويَّ َمُةَالنَّ َناَاْلَكِل َبتَُ، َوِعْنَد اَِإِنَ، َوِهَىََأْث ن  الَِّتىََتْفَعُلوَنََحس         َ

َُمْظِلمَ  َِفىََمْوِضع  َُمِنير  َهاُرََوَيْطَلَعََكْوَكُبَإَِ، اْنَتَبْهُتْمَِإَلْيَهاََكَماَِإَلىَِسَراج  َلىََأْنََيْنَفِجَرَالنَّ
ْبِحَِفىَُقُلوِبُكمَْ َُكلََُّنُبوَِّةَاْلِكَتاِبََلْيَسْتَِمْنََتْفِسيرَ : َعاِلِميَنََهَذاََأوَّلَ ، الصُّ َ  َأنَّ أَلنَُّهَ، َخاص 

َََبْلََتَكلََّمَُأَن اُسَّللاََِّ، َلْمََتْأِتَُنُبوَّة ََقطَُِّبَمِشيَئِةَِإْنَسانَ 
وِحَاْلُقُدسَِ يُسوَنََمُسوِقيَنَِمَنَالرُّ  .(21-19:1بط 2)" اْلِقدِ 

 

 :ولح َأيهاَالحبيبَفىَهذاَالن 
 

 أن كلمات األنبياء  ى أثب ، أى أنها ثاآتة وأثب  من كالم البشر. -1
 أن  يوصينا أن ندرسها إذ أننا نفعل حسًنا إذا انتبهنا إليها. -2
 مو ع م ل .أنها كسراج منير فى  -3
 أنها مرحلة تمهيدية تقودنا إلى المسيم كوكل الصبم. -4
 أن كل نبوات الكتاب  ى من "، وليس بعضها. -5
 أن مشي ة اإلنسان ليس   ى الدافع للكتابة آل روح ". -6
 أنه  قديسون، كانوا مسوقين بالروح القدس. -7

 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        34  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 القدي ؟! ل بعد ذلم نتساءب  ن قدسية العهد 
 

 رابًعا: من رسائل الكاثوليكون

 

 فى رسالتى معلمنا بطرس الرسول :  -1

 

 :وقدَاقتبسَمعلمناَبطرسَالرسولَالكثيرَمنَآياتَوأحدااَالعهدَالقديمَمثل
 

اءَُ" -1 ُهََأْنِبي  َ َثََعن  ْ ِذىََفتََّشََوَبح  َ ِةَالَِّتىَألََ، اْلَخَعَصَال  َّ ََعِنَالنِ ْعم  َ ُأوا ِذيَنََتَنب  َّ بط  1)" ْجِلُكمَْال  َّ

10:1). 
يِحَالَِّذىَِفيِهمَْ" -2 يِحََواأَلْمَجاِدَالَِّتىَ، ُروُحَاْلَمس       ِ ِهَدَِباآلَلِمَالَِّتىَِلْلَمس       ِ َبَقََفش       َ َِإْذَس       َ

 .(11:1بط 1)" َبْعَدَها
ُهََمْكُتوبَ " -3 وس َ: أَلن  َّ دُّ اَق  ُ يَنَأَلنِ ىََأن  َ يس         ِ دِ  )ال ، مققق خوذة من (16:1بط 1)" ُكوُنواَق  ِ

44:11). 
اَِفىَاْلِكَتابَِ" -4 مَُّنََأْيض     َُمْخَتار اََكِريم ا: ِلَذِلَكَُيَتض   َ ْهَيْوَنََحَجَرَزَاِوَية  ُعَِفىَص   ِ ، َهأَنَذاََأض   َ

 .(16:28)إش ، إدارة إلى (6:2بط 1)" والَِّذىَُيْؤِمُنَِبِهََلْنَُيْخَزَى
ْعب ا" -5 ْعُبَهللاَِ، الَِّذيَنََقْبع ََلْمََتُكوُنواَش     َ ، الَِّذيَنَُكْنُتْمََغْيَرََمْرُحوِمينََ. َوَأمَّاَاآلَنََفَأْنُتْمَش     َ

 ، إدارة إلى ) و(.(10:2بط 1)" َوَأمَّاَاآلَنََفَمْرُحوُمونََ
َعُتََعَلىَهللاَِ" -6 اَاْلُمَتَوكِ  اُتََأْيض     يس   َ اُءَاْلِقدِ  َ، َفِإنَُّهََهَكَذاََكاَنْتََقِديم اَالنِ س   َ َُيَزيِ نَّ ُهنَّ َأْنُفس   َ

َِلِرَجاِلِهنََّ َدَها، َخاِضَعات  َِإيَّاُهََسيِ   .(6-5:3بط 1)" َكَماََكاَنْتََساَرُةَُتِطيُعَِإْبَراِهيَمََداِعَية 
ْجنَِ" -7 اِمَُنوحَ .. َذَهَبََفَكَرَزَِلأَلْرَواِحَالَِّتىَِفىَالس         ِ  -19:3بط 1)" ِإْذََكاَنَاْلُفْلُكَُيْبَنى، َأيَّ

20). 
ََقْدََأْخَطُأواَلْمَيَُ" -8  .(4:2بط 2)" َبْلَِفىََسَعِسِلَالظََّعِمََطَرَحُهمَْ، ْشِفْقََعَلىََمَعِئَكة 
اََثاِمن اََكاِرز اَِلْلِبر َِ" -9  .(7:2بط 2)" َوَأْنَقَذَُلوط اَاْلَبارََّ" -10 . (5:2بط 2)" َحِفَ َُنوح 
َدََمِديَنَتْىََسُدوَمََوَعُموَرةََ" -11  .(6:2بط 2)" َرمَّ
 .(15:2بط 2)" َتاِبِعيَنََطِريَقََبْلَعامََ، َفَضلُّوا" -12
ونََ" -13 يس  ُ اَاأَلْنِبَياُءَاْلِقدِ  اِبق  يََّتَناَ، ِلَتْذُكُرواَاأَلْقَواَلَالَِّتىََقاَلَهاَس  َ َوَوص  ِ

ُسلََ ََواْلُمَخلِ  َِ، َنْحُنَالرُّ بِ   .(2:3بط 2)" َوِصيََّةَالرَّ

 لرسول :وفى رسالة معلمنا يوحنا ا -2



 

ينََ ..ُكوُنوا"        35  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 

يِرََوَذَبَحََأَخاهَُ" رِ  . ومعرو  أن معلمنا يوحنا (12:3يو 1).." َلْيَسََكَماََكاَنََقاِييُنَِمَنَالش   ِ 
كتل رسققا ل  دفاً ا  ن ناسققوت السققيد المسققيم، أن  ناسققوت حقيقى ولكن آال خ ية، كما كتل 

ألوب بعد أن سققادت إنعيل  دفاً ا  ن م وت السققيد المسققيم.. وقد كتل ذلم فى أواخر القرن ا
وانتشققرت األناجيل الثالثة األولى، ورسققا ل البولس، والكاثولي ون، بما فيها من اقتباسققات كثيرة 
 من العهققققققد القققققققدي . ولقققققققد مح نققققققا اقتبققققققاسقققققققققققققققققققاتقققققق  الكثيرة فى سقققققققققققققفر الر لققققققا. لققققققذلققققققم 
فال صقققققققققققق ة لمن ي اولون تصققققققققققققولر منهج الرسققققققققققققولين آولس ولوحنا أن  مختلف  ن ب رس 

ل اقتبس من العهد القدي ، ولكن المو ققققو ات تتنوع وت تاج إلى أسققققلوب حدي  ولعقوب. فالك
َكَماََكَتَبَمختلف، لكن  متكامل مع غيره، آدليل قوب معلمنا ب رس  ن رسا ل معلمنا آولس: "

ِبَاْلِحْكَمِةَاْلُمْعَطاِةََلهَُ اَِبَحس   َ اِئِلَُكلِ َهاَكَماَِفىَالرََّ، ِإَلْيُكْمََأُخوَناَاْلَحِبيُبَُبوُلُسََأْيض     ا س   َ ، َأْيض    
.. و ذا يؤكد وحدة المنهج الرسققققققولى، وخ   (16-15:3بط 2)" ُمَتَكلِ م اَِفيَهاََعْنََهِذِهَاأُلُمورَِ

 من ي اولون التفرلق آين الرسل.
 

 
 وفى رسالة معلمنا يهوذا : -3

 

 :نجدَأنهاَتتحداَعنَأمورَكثيرةَمنَالعهدَالقديمَمثل
 

 .(5)يه خالص الشعل من أرض مصر  -1
 .(6)يه والمال كة الذين ل  ي ف وا رلاسته   -2
 .(9)يه وم اربة ميخا يل للشي ان  -4 . (7)يه و ال! سدوم و مورة  -3
 .(11)يه وطرلق قايين، و اللة آلعام، ومشاجرة قورح  -5
 .(15-14)يه ونبوة أخنوخ  -6

 

 
 

 خامًسا: من سفر الرؤيا

 
 

 :نجدَفىَسفرَالرؤياَاقتباساتَوإشاراتَكثيرةَإلىَالعهدَالقديمَمثل
 

ََِأِبيهَِ" -1 اََوَكَهَنة َّلِلَّ  .(6:1)رؤ " َوَجَعَلَناَُمُلوك 
 .(7:1)رؤ " والَِّذيَنََطَعُنوهَُ، َوَسَتْنُظُرُهَُكلََُّعْينَ " -2



 

ينََ ..ُكوُنوا"        36  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ِكيَنَِبَتْعِليِمََبْلَعا" -3  الَِّذىََكاَنَُيَعلِ ُمََباَلَ ََأْنَُيْلِقَىََمْعَثَرة ََأَمامََ، مََِعْنَدَكَُهَناَكََقْوم اَُمَتَمس      ِ 
 .(14:2)رؤ " َوَيْزُنوا، َأْنََيْأُكُلواََماَُذِبَحَِلأَلْوَثانَِ: َبِنىَِإْسَراِئيلََ

 .(5:5)رؤ " َأْصُلََداُودََ، ُهَوَذاََقْدََغَلَبَاأَلَسُدَالَِّذىَِمْنَِسْبِطََيُهوَذا" -4
 .(7)رؤ األسباط المذكورة فى  -5
َهللاَِ" -6 اَِسرُّ ََأْيض  َرََعِبيَدُهَاأَلْنِبَياءََ، َيِتمُّ  .(7:10)رؤ " َكَماََبشَّ
ربما  ى األمة اليهودية  (12)رؤ المرأة المذكورة فى سققققققققققققفر الر لا  -7

كما يقوب البعض أو  ى كنيسة اآلباء واألنبياء والقديسين والرسل، 
 عذراء ال ا رة.و ى أيًضا رمز ال

، (14)رؤ الخرو  الواقف  لى جبل صقققهيون، رمز انتصقققار الكنيسقققة  لى الشقققي ان  -8
وكذلم سقققققوط باآل )الشققققعل الذى سققققبى آنى إسققققرا يل( رمز حروب الخ ية وانتصققققار 

 أومد "  ليها.
 .(3:15)رؤ " َوَتْرِنيَمَةَاْلَخُرو ََ، َتْرِنيَمَةَُموَسىََعْبِدَهللاَِ" -9
 .(10:18)رؤ سقوط باآل )العديدة( رمز باآل القديمة التى سب  دعل "  -10
 .(22)رؤ دعرة ال ياة  -13   . (21)رؤ أوردلي  العديدة  -11

 

وبعد.. فماذا نقوب؟.. إن م ات آل آم  امقتباسققققققققققققققات من العهد القدي ، وردت فى العهد 
 ننتق  من قدسقققققققققققققية العهد القدي ، العديد، فهل يعوز أن نكاآر ونفصققققققققققققققل آين العهدين؟ أو 

 و ا آيات  وأحداث  تمأل إص احات العهد العديد؟!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        37  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َرََعَذاَرَى" َماَواِتََعش  َ ِبُهََمَلُكوُتَالس  َّ َُيش  ْ ََوَخَرْجَنَِلِلَقاءَِ، ِحيَنِئذ  اِبيَحُهنَّ . اْلَعِريسَِ َأَخْذَنََمص  َ

َ َِمْنُهنَّ ََجاِهعتَ ، َحِكيَماتَ َوَكاَنََخْمس   .(13-1:25)مت .." َوَخْمس 
 

حينما س  ل السيد المسيم ل  المعد  ن المعئ الثانى، متى ي ون الوق ؟ وما  ى العالمة؟ 
ل  ي ِعْل  ن الميعاد، ولكن جاوب آهذا المثل المشققققبع، لنفه  كيف سققققي ون وكيف نسققققتعد ل ، 

ا ن قققققاوب ف  ه   قققققذا المثقققققل، ومقققققا القققققذى ينبغى فشقققققققققققققرح له  مثقققققل العقققققذارى.. فتعقققققالوا معقققققً
 أن نتعلم  من ..

 

 أواًل: ما معنى كلمة "َمَثل" ؟

 

قص       ةَ".. أو بمعنى آخر "تش       بيه" = "paraboleبارابولىَكلمة "َمَثل" كلمة يونانية " -
 ".توضحَمعنىَعميق

والتعلي  " تصققققور صققققورة من ال ياة الواقعية.. نو ققققم آها حقيقة روحية  امة  َمَثلكلمة " -
 باألمثاب أسلوب بسين يناسل الكل، ولرس  المعلومة فى الذ ن.

 

وتتميز أمثاب السقققيد المسقققيم ب نها تععلم تتفا ل مع "الَمَثل"، وتعي  فى أحداث  وتفهمها.. 
وفع ة قد تعد نفسققققققققققققققم والَمَثل ي     ليم آنفس ال    الذى ت    أن  ب   لى غير!  ند 

أمثاب السققققيد المسققققيم ب نها من واقع ال ياة، وفيها صققققور م لوفة  سققققما م الَمَثل. وكذلم تتميز
 للناس. و  ذا كان المعل  الصالم يقدم دروًسا فى مستوى السامع.. وأيًضا من واقع .

 

ولهذا حينما نرلد فه  أى موقف أو مثل للسقققققيد المسقققققيم ل  المعد، ن تاج أن نفه  ال رو  
 التقاليد فى ذلم الوق ، و ذا ما سندرس  معم.. التى قيل فيها المثل.. وأيًضا العادات و 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ٤
 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        38  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

 ثانًيا: املناسبة التى قيل فيها هذا املثل

 

)الشقققققققققققققعانين(، كملم  دخل السيد المسيم مدينة أوردلي  يوم أحد السعف 
لْبِنَ)خلِّصققنا(  اسالٍم راكًبا  لى حمار، فهتف  ل  العما ير: "  ُأوَصن 

َ! َداُودََ ب َُِمَباَرك  !" ِفىَاأَلَعاِلى ُأوَصنَّا! اآلِتىَِباْسِمَالرَّ
. ودخققققل الهي ققققل وطه ره من البققققا ققققة (9:21)متت  

عِةَ: َمْكُتوبَ والصقققققيارفة، و و يقوب: " َبْيِتىََبْيَتَالص    َّ
ى ْدع     َ وصَ . ي     ُ َلص              ُ اَرَة غ     َ َم     َ وُه م     ُ ت     ُ ل     ْ ع     َ َج     َ ْم ت     ُ  ، وفققققققققى (13:21)متتتت !" َوَأن     ْ

َلَُيْنَقُضَ ن : "اليوم التالى دخل الهي ل وقاب  ََعَلىََحَجر  !"، فسققققققققققققق ل  ِإنَُّهَلَُيْتَرُكََهُهَناََحَجر 
ْهرَِ، َمَتىََيُكوُنََهَذاالتالميذ: " اِءَالدَّ ، فروى (3-2:24)مت ؟" َوَماَِهَىََععَمُةََمِجيِئَكََواْنِقض     َ

لثانى: له   المات خراب أوردققلي ، ث   المات معي   ثانية. و ندما سقق لوه  ن مو د المعئ ا
ْهرَِ" اِءَالدَّ ، فقاب له : (3:24)مت  ؟" ُقْلََلَناََمَتىََيُكوُنََهَذاََوَماَِهَىََعَعَمُةََمِجيِئَكََواْنِقض         َ

بالنسقققققققققبة لمتى؟ م أحد يعر ، وأما بالنسقققققققققبة لكيف؟ فسققققققققق قوب لك  كيف، و قققققققققرب له  مَثل 
لعادات اليهودية، )العذارى ال  يمات والعا الت(،  ن حفل  رس، و و م خوذ من البي ة وا

 رواه السيد المسيم ليو م لسامعي  حقا ق روحية سامية.
 

 ثالًثا: قصة املثل

 

فقاب السققققيد المسققققيم : إن  شققققر  ذارى كن  فى آي  صققققديقة لهن  سققققتتزو ج، مع كل واحدة 
منهن  مصقققباح. وحدث أن ت خر العرلس فنعسقققن جميعهن ونمن، وانتهى زل  كل المصقققاآيم. 

ر وكان  خمٌس  منهن  ح يمات ج ن معهن آزل  إ ققققققافى ي بقى مصققققققاآي هن  مضققققققي ة إن ت خ 
العرلس.. آينما اكتف  الخمس األخرلات )ولد و ن  المسيم جا الت( بما فى مصاآي هن  من 
ين أن ي تى العرلس مب ًرا ومصققاآي هن مضققي ة. وأخيًرا جاء العرلس مع  زل ، ألنهن كن  يترج 

ََفاْخُرْجَنَِلِلَقاِئهَِاآتهاج: "أصققققققققققققققدقا   و   يصقققققققققققققي ون ب . (6:25)مت  !" ُهَوَذاَاْلَعِريُسَُمْقِبل 
فاستيق   العذارى العشر بسر ة، وأصل ن مصاآي هن ألن تشغيل المصباح كان ي تاج إلى 
تعهيز، وأ ققققققققققققققاف  ال  يمات زلًتا إلى مصققققققققققققققاآي هن. واكتشقققققققققققققف  العا الت انتهاء زل  

، فققق قققققققاولقققن اسققققققققققققققققتقققعقققققققارة زلقققققققٍ  مققق  ن الققق ققق قققيقققمقققققققات، فقققققققا قققتقققققققذرن ألن مصققققققققققققققققققققاآقققيققق قققهقققن 
. فذ ب  العذارى الخمسققققققة )العا الت( إلى البا ة لشققققققراء مزلد من  ما معهن  م ي فى إم لهن 
الزل ، فت خّرن. ووصل موكل العروسين إلى آي  العرلس وأ غلق الباب. ولما وصل  العذارى 

 الخمس مت خرات ل  تكن لهن  فرصة امدترا! فى امحتفاب.
 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        39  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

ا  لى  ققذا المثققل: "وقققاب ال َهُرواَِإذ اَأَلنَّكْمَلََتْعِرفوَنَاْليْوَمَسقققققققققققققيققد المسقققققققققققققيم تعليقققً ََفاس         ْ
اَعَةَالَِّتىََيْأِتىَِفيَهاَاْبُنَاإِلْنَسانَِ . فال يعر  أحٌد مو د معئ المسيم (13:25)مت " َولَالسَّ

 ثانيًة، ولكن  لى كل ح يٍ  أن ي ون مستعًدا لهذا المعئ.
 

 العرس فى فلسطنيرابًعا: مالمح 

 

كان العرس فى أيام السققيد المسققيم يعد مناسققبة تسققتلزم احتفاًم كبيًرا، وقد يسققتمر  دة أيام. 
كققان فى يوم العرس يقق تى العرلس وأصقققققققققققققققدقققا ه فى موكققل إلى آيقق  العروس. أمققا العروس 

العرلس ووصققققيفاتها فيتمتعن ب ن ي ن مسققققتعدات ينت رن العرلس، وإن حل ال الم فإن موكل 
يتضمن مشا ل إلنارة ال رلق، ووصيفات العروس ي ملن فوانيس تنار بالزل  إل اءة مدخل 
آي  العروس، ولتوج  العرلس وأصقققققققققققدقاءه لمنزب العروس. ث  يسقققققققققققير الموكل كل  )العروس 
والعرلس واألصدقاء واإلدبينات( خالب الشوارع فى طرلق  ودته  لمنزب العرلس، و   يهتفون 

 ولتغنون.
 

ت ملن المشققققققا ل، وكن  -ولسققققققن من النسققققققاء  -فى الغالل كان  اإلدققققققبينات من الفتيات 
ي تعن إلى مصاآيم تنار بالزل  إلنارة طرلق موكل العرس. كان  المصاآيم صغيرة، ولذلم 
 كقققان من العقققادة أن ت ملن معهن آنيقققة آهقققا زلققق ، إل قققادة مقققلء المصققققققققققققققققاآيم، ومسقققققققققققققيمقققا 

 س ل  تكن معروفة، كذلم المسقققققققققافة طوللة التى يسقققققققققير إن مدة انت ار ن حتى وصقققققققققوب العرل
فيها موكل العرس. ولقد أ مل  خمس من الفتيات )اإلدققققبينات( فى اتخاذ  ذا اإلجراء، وحين 

 وصل العرلس فى منتصف الليل كان  مصاآي هن تن فئ. 
 

 خامًسا: شرح الـمثل

 

  " أى أن السيد بعقد أن أنهقى حديثق حينئذيبدأ المثل بقول  "
  ن العالمات الخاصة بالمعئ الثانى، يرلد أن يشير إلى أن  ذا 
 المثل لهو استمرار ل ديث  الخ ير.. ليميز كل سامع  ل  و من 

 )ال  يمات( أم  و من )العا الت(؟ ليعر   ل نصيب   و الملكوت أم سيقف خارًجا؟!
 

 : يرمز إلى الرب يسوع.العري   -
النفوس المؤمنة أى الكنيسققققققة، كما قاب القديس آولس الرسققققققوب  ن :    جما ة الع ا ى  -

" : ََواِحدَ الكنيسقققة  امة، وليس  ن النسقققاء المتبّتالت وحد  ن  َمََعْذَراَءَ، َخَطْبُتُكْمَِلَرُجل  أُلَقدِ 
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يحَِ َِلْلَمس      ِ . وكل من يضققققققققبن نفسقققققققق  فى الن ر والسققققققققمع والتذّوق (2:11كو 2)" َعِفيَفة 
 ".عذراء م ا  و غير طا ر ي مل لقل " واللمس والش  بعيًدا

:  دد يرمز للكماب، فهو يرمز للكنيسققققققققققققة كلها، التى اجتازت المعمودية، ود  ن  عشييير  -
 آزل  الميرون.

 : من مألن آنيتهن أى قلوبه  باإليمان واأل ماب الصال ة.احلكيماج  -
أل ماب الصققققققققققققققال ة : يرى القّديس يوحنا ذ بى الف  فى  ذا الزل  إدققققققققققققققارة إلى االزيمل   -

والمقّدسقققققققققققققة، التى تمّيز اإليمان ال ّى من المّي . فالمؤمن يقّدم بالروح القدس حواسققققققققققققق  
 .(6:5)غل " اإِليَماُنَاْلَعاِمُلَِباْلَمَحبَّةَِمقّدسة للعرلس، "

 : تركن القلل فارًغا ونسققققققققين حقيقة معققققققققققققققققققققققىء الرب، انشققققققققغلن بم بة العال . اجلاهالج  -
 لهن المسي ية امسمية، أّما القلل فخالى من الم بة. فهؤمء أطف ن الروح.

: نسقققققين أن الرب سقققققي تى ف نغمسقققققن فى العال ، فالنعاس  و الضقققققعف والتراخى، نعسين   -
 و دم ام تمام باألآدية.

موت الروحى الذى تسققققققبب  الخ ية، فتععل النفس متراخية بعيدة : إدققققققارة للنعسيين و ن  -
  ن العهاد.

:  ى حياتنا.  نا! من حيات  مسققتنيرة وصققار نوًرا للعال . و نا! من يسققلم فى املصابي    -
 دهوات  ذا العال ، خا ًعا لسل ان ال لمة.

 ، : وصقققققققققققققل العرلس فى منتصقققققققققققققف الليل، فى سقققققققققققققا ة م ينت ره فيها أحدنصيييا الليل  -
 حيقق  ي ون النققاس فى أ قققققققققققققعف درجققات امسقققققققققققققتعققداد.. نالحب  نققا أن العهققد العققديققد 

 ، 40-39:12)لو يشقققققّدد مراًرا  لى الليل فى النصقققققوص التى تت ّدث  ن المعئ الثانى 

َِفىَ َوَلِكنَْ، "(2:5، تس 36-35:13، مر 20:12، لو 44-43:24مت  َيْأِتىََكِل    س        َ
ب َِ، اللَّْيلَِ  .(10:3 بط2)" َيْوُمَالرَّ

: أصقققوات المال كة بالبوق األخير تنادى لألآرار بالخالص، ولألدقققرار بالدينونة.. تراخ   -
الصقققققققققققققراخ يفاجئ العميع، يعلن اجتياح ملكوت " للعال ، وإقامة  ذا الملكوت بشققققققققققققق ل 

 .(15:14)رؤ نها ى فى نهاية األزمنة، و ذا ما يوافق صراخ المال! فى 
-17:3، رؤ 39-37:7)يو : السقيد المسقيم  و المصقدر الوحيد، و و يبيع معاًنا الباعة  -

، والسقققققيد المسقققققيم لدي  وسقققققا ن النعمة و ى آال ثمن، لكن (1:55، إش 17:22، رؤ 18
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المه  أن نتقدم لن خذ. وم فرصقققة للشقققراء من  ذه الع ية المعانية سقققوى فى  ذه ال ياة. 
 تعن الزل  بعد فوات األوان، بعد معئ العرلس.أّما العذارى العا الت ف ردن أن يب

َفىَاللَّْيلَِ: ي تى العرلس فع ة فى معي   الثانى، "جمىت العري   - َيْأِتىََكِل    ، َوَلِكْنَس         َ
ب َِ َماَواُتَِبَضِجيجَ ، َيْوُمَالرَّ  .(10:3بط 2)" الَِّذىَِفيِهََتُزوُلَالسَّ

هن، معتمدات  لققققى أن لهن الموا يد، : العا الت خد ن أنفسانط أج مصابي  اجلاهالج  -
أو قادرات  لى أن يمتل ن فى أى وققققق . ولكن صورة التقوى  ذه سرلًعا ما تنكشف فهى 

 م تدوم. والذين أ ملوا نعمة روح " سينكشفون فى نور الرب.
 

دققققققققعرت العذارى العا الت أخيًرا أن م زل  فى مصققققققققاآي هن! وما  دن يعرفن ماذا 
 يرافقن العروس مع اللواتى ةّل  مصقققاآي هن مضقققاءة؟ وا قققم أن طرلق يفعلن. لماذا م

 الموكل كان  طوللة جًدا ب ي  احتاج   ذه العا الت زلًتا إ افًيا؟!
 

: ذ بن إلى ال  يمات، ور فض ال لل.  ذا خ   فال يوجد إنسان قادر أعطينا من زيتكن  -
م وسيلة سوى طلل اممتالء أن يع ينى اممتالء، فهذا يعتمد  لى جهادى الشخصى، و 

 .(6:1تى 2، 39-37:7)يو من السيد المسيم 
: م يوجد إنسان ل  قداسة تزلد  ن حاجت ، وتنفع غيره، فكل واحد سو  ال يك ينا وإياكن  -

ََحَسَبََأْعَماِلهَِيع ى حساًبا  ن نفس  كما يقوب الرسوب: " )رو " الَِّذىََسُيَجاِزىَُكلَََّواِحد 

 نون بما يسمون  زوا د فضا ل القديسين فهى آد ة!، من يؤم(6:2
: مققا ي ققدث مع العققذارى مققا  و إم امتققداد لمققا مققارسقققققققققققققوه  لى األرض، إنى ما أعرفكن   -

فال  يمات يتمتعن بال ياة العديدة ك ياة دقققققققققققققركة وات اد، مارسقققققققققققققنها  لى األرض مع 
خارج أآواب  العرلس، أما العا الت فال معرفة لهن بالعرلس، فهن  شققققققققققن  لى األرض

  ذه الشركة، حتى وإن كان لهن من ر ال ياة التعبدية.
: فما  اد األآرار يخرجون، وم األدقققققققققققرار يدخلون. العرلس الذى وجل  لي  أغلق الباب  -

أن يهتّ  بعروسقققققققققققققق ، وقف  ند الباب، كال ارس  لى باب الملكوت. وحده محب  ؤمء 
".  و يتعامل معهّن لَأعرفكنَ ّن قا اًل: "العذارى المت ّخرات. ل  يسقققققققققققققتقبلهّن، آل طرد 

 كالقا ى فى نهاية األزمنة.
:  ؤمء العشقققققققققققرة كن  ذارى، ولكنهن افترقن ألجل أ مالهن، ف وب السقققققققققققيد تأمالج آبائية 

المسققققيم ال  يمات الفهيمات، ألنهن صققققنعن ال  مة باجتهاد، ومألن مصققققاآي هن من الزل ، 
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رى العا الت فتكاسقققققلن ول  يفهمن ثبات مصقققققاآي هن، وأو يتهن، مما فضقققققل  نهن، أما العذا
فلما قمن جميعهن فى سققا ة واحدة ليمشققين قدام العرلس تع ل  مصققاآي هن وق  الفرح، ول  
ي ضقققققرن مع العرلس، والمسقققققتعدات دخلن مع  إلى العرس، والمتكاسقققققالت وقفن خارًجا. )من 

 طرح السا ة السادسة من ليلة األربعاء من البصخة المقدسة(.
 

 
 سادًسا: مثل العذارى فى طقس الكنيسة

 

 :تقرأَالكنيسةَفصلَهذاَاإلنجيلَفى
 

الخدمة األولى فى صقققالة نصقققف الليل، ليتذكر كل من يصقققلى أن سقققّر وقوف  للصقققالة  -1
  و انت ار العرلس، مهتًما أن ي ون كإحدى العذارى ال  يمات.

 البصخة المقدسة.فى السا ة السادسة من ليلة األربعاء فى  -2
 فى أ ياد القديسات. -3

 

 سابًعا: ما الفرق بني اجلاهالت واحلكيمات ؟
 

المؤمن ال قيقى م َمث اًل فى العققذارى ال  يمققات، والمؤمن المقققققققققققققققققققققققققققزلف م َمث اًل فى العققذارى 
العا الت. ومن المثل نعد ما متشقققاآهين من كل جهة، إم دقققئ واحد  و: أن آنية العا الت 

ليقة من الزلق ، وآنيقة ال  يمقات كقان مملوءة بقالزلق . واآلنيقة ترمز للقلقل، فقالمؤمن كقانق  خقا
غير ال قيقى إنما قلب  خاب من الزل ، أى م يس ن في  الروح القدس. وأى قلل م يس ن في  
الروح القدس مآد أن يسقققققققوده الشقققققققي ان. أما المؤمن ال قيقى الذى ي ل الرب، فيقوب السقققققققيد 

َنُعََمْنِزلَ إَِالمسققققققققيم  ن : " ََيْحَفْ َكَعِمىََوُيِحبُُّهََأِبىََوِإَلْيِهََنْأِتىََوِعْنَدُهََنص      ْ )يو " ْنََأَحبَِّنىََأَحد 

 .(17:3)أف " ِلَيِحلََّاْلَمِسيُحَِباإِليَماِنَِفىَُقُلوِبُكمَْ، وم توب أيًضا: "(23:14
 

 ثامًنا: ماذا يريد السيد املسيح أن يعلمنا من مثل العذارى
 
 
 
 

 تقققذكر إن ال يقققاة مع "  ى فرح روحى ودا  .. و و  نقققا يشقققققققققققققبقققِّ  ملكوتققق  ب فقققل  رس، 
 ُمَهيََّأةَ .. ُأوُرش    ِليَمَاْلَجِديَدةََكما وصققققققف القديس يوحنا الرا ى فى سققققققفر الر لا السققققققماء ب نها: "

َها َِلَرُجِل َنة  َُمَزيَّ ولضقققققققققققققمقق   إلى . وكققل من يقبققل د وة الرب يقبلقق  الرب، (2:21)رؤ " َكَعُروس 
 ملكوت أفراح ، لذلم:

: الكنيسة تشب  سفينة   يمة مملوءة بالمؤمنين. تسير  لى ب ر حن   من العبادة الشكلية  -1
ا من المؤمنين والبعض من غير   ال  غير مؤمن، فتصققققققققققققق اد من  نا و نا!، بعضققققققققققققققً
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المؤمنين، وبعد سفر طولل، تدخل إلى المرف ، وت وى الشراع بسر ة لت من من العواصف 
 وتصل إلى الشاطئ.

 

وا، خذوا حذرك . فالشققققققققققّر قد ي ون فى داخل لذلم صققققققققققرخ القديس مّتى البشققققققققققير: تنّبه
. إن    أ ملوا امسققققققتعداد لمعىء السققققققيد (12:8)مت السققققققفينة، فقد يهلم أآناء الملكوت 

 المسقققققققققققققيم، ي سقققققققققققققَتبَعدوا من قا ة العرس، و ذا ما حدث مع العذارى العا الت. يعل أن 
لعشققققققر  ذارى، م نضققققققلل أنفسققققققنا بم ا ر العبادة الخارجية، فهنا! تشققققققاب  ةا رى آين ا

ا آين ال  ي  الذى آنى آيت   لى الصقققققققققققخر والعا ل الذى آناه  لى الرمل، ولكن  وأيضقققققققققققً
 !!(27-24:7)مت الفرق ةهر يوم اممت ان 

 

: و ذا  و موقف العذارى  لى دقققققققاطئ الملكوت األآدّى. لهذا كان ننتبه أن الوقمل مقصيير  -2
 ن كل دقققققققىء، كما يتخّلى اإلنسقققققققان واجل التعرد من  موم كثيرة ت  ّعر القلل والتخّلى 

رَ  ن ثوب  تيق، وفى  ذا قاب معلمنا آولس الرسققققققوب: " )طوى دققققققرا  (  ُمْنُذَاآلَنَُمَقص    َّ
ََكَأْنََلْيَسََلُهمَْ اء  . فال ي فى أن ي ون اإلنسققققققان (29:7كو 1)" ِلَكْىََيُكوَنَالَِّذيَنََلُهْمَِنس    َ

 د وات كلهن إلى العرس..مسي ًيا، كالعذارى العشر اللواتى كّن فى األصل م
: د ونا نف   أنفسقققققققققنا ونمت نها.  ل ن ن مسقققققققققتعدون لمعئ ل لك علينا فحص أن سيينا  -3

السقققققققققققققيققد المسقققققققققققققيم ثققانيققًة؟  ققل ن ن مثقلين بقق مور العققال ؟!  نققا! فرق آين ال  يمققات 
 والعقققققا الت، فكلهن معهن مصققققققققققققققققققاآيم، لكن الفرق  ميق وداخلى، وم ي هر إم فى 

 وق  اممت ان.
بة        -4 يل التو تأش  : ل  تسقققققققققققققت ع العققققا الت ال صقققققققققققققوب  لى مزلققققد من الزلقققق  فى عدم 

ْوِمالل  ات األخيرة " َتْيِقَ َِمَنَالنَّ اَعة َِلَنس    ْ  ، فعا د واسققققققتمع (11:13)رو " َأنََّهاَاآلَنَس    َ
 إلى صقققققققققققققوت " الققذى ينبِّهققم إلى  ققذا ب رق متنوِّ ققة، وإن حققاربققم الشقققققققققققققي ققان آتقق جيققل 

َإنَهللاَالذىَوعدكَضقققققققققققققع أمقامقم قوب الققديس أغسققققققققققققق ينوس: )التوبة ألى سقققققققققققققبقل، ف
 (..لمَيعدكَبالغدَإنَأجلت.. بالغفرانَإنَتبت

: كثيًرا ما نتلذذ بشهوات العسد، ةانين أن ذلم في  راحة نتمنب شءواج ومل اج العامل   -5
وم سقققققققققققل، لكن ت تى ل  ات ندر! فيها أننا كنا نذبم أنفسقققققققققققنا! لنعمل ولنعتهد اآلن، 

 . ونغلل.. ونكّلل.فن يا.
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ها ال تك ى      -6 حد بة و : محب أن العققا الت كققانقق  لهن رغبققة أن يققدخلن، لكنهن ل  الرغ
 يدخلن ألنهن ل  يسققققققققققمعن لصققققققققققوت اآن "، ول  يعا دن آل نعسققققققققققن، فالرغبة وحد ا 
م تكفى.. ونالحب أنهن أخ  ن إذ تصققققورن أن  يم نهن ال صققققوب  لى الزل  فى أى 

النفس التى تعودت  لى امستهتار والتراخى يصعل  ليها أن وق ، والسبل بسين أن 
تقوم فع ة، وتبدأ العهاد. لذلم ي لل السققيد المسققيم منا السققهر، أى  دم التراخى حتى 

 تكون آنيتنا مملوءة زلًتا بصفة مستمرة.
د حا قققر نا مسقققتقبَلنا. وقد كشقققف  صقققرخة نصقققفحياتنا على األ ح ادد مكاننا األبدى  -7  : ي دِّ

 ،  ما آداخل العذارى. وسقققتكشقققف(6:25)مت !" ُهَوَذاَاْلَعِريُسَُمْقِبل ََفاْخُرْجَنَِلِلَقاِئهَِلليل: "ا
 الصرخة نفسها ما آناه كل واحد منا فى األيام التى تسبق معىء السيد المسيم ثانيًة.

 

 :  ل تسقققققققققققققمع صقققققققققققققوت الرب يناديم؟.. قد يرب   لى كتفم ب نان، وقد يضقققققققققققققربم ختام ا
َقْدََتَناَهىَبعصقققققققققققا ت ديب . إن  ي ذر! بصقققققققققققوت منخفض خفيف أحياًنا، وقد ي دثم بالر د.. "

ِلَحَةَالنُّور، اللَّْيُلََوَتَقاَرَبَالنََّهارَُ ، لكى نكون (12:13)رو " َفْلَنْخَلْعََأْعَماَلَالظُّْلَمِةََوَنْلَبْسََأس   ْ
دا ًما وفى كل ل  ة مثل العذارى ال  يمات مسققققققققتعدين لمعئ العرلس، آنيتنا مملوءة بالزل ، 

ُكْمَومصققققققققققققققققققاآي نقققققا موققققققدة، لكى نقققققدخقققققل معققققق  إلى العرس األآقققققدى " َأَلنَّ َِإذ ا َهُروا اس         ْ َف    َ
اَعَةَالَِّتىََيْأِتىَِفيَهاَاْبُنَاإِلْنَسانَِ  .(13:25مت )" لََتْعِرُفوَنَاْلَيْوَمََولَالسَّ
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مدقققققققم أننا ن تاج فى مسقققققققيرتنا ال ياتية إلى أنوار تكشقققققققف لنا ال رلق أمامنا، ون تاج إلى 
مرجعية موثقة نسقققققققتند إليها لمعرفة ال ق. ومدقققققققم أن اإلنعيل  و المرجع الموثق لمعرفة فكر 

َ" وإرادت  وتدآيره، وامسققققققققققققتنارة آروح  القدوس " َراج  ِبيِلىس        ِ َِلس        َ )مز  " ِلِرْجِلىََكَعُمَكََوُنور 

َباحَ " (105:119 يََّةَِمص    ْ َاْلَوص    ِ ِريَعَةَُنورَ ، أَلنَّ .. ث  ي تى األمر اآلخر، (23:6)أم " َوالش    َّ
و و التسقققققلي  اآلبا ى، و و ال رلق التى فه  آها اآلباء اإلنعيل وقد سقققققلمو ا لنا كما اسقققققتلمو ا 

"ََ" أن  تسققلي من آبا ه ، ومن المسققيم نفسقق ،  َسان  َسِبَِإْن َسِمْعَتُهَ"َ،(11:1)غل َلْيَسَِبَح َوَماَ
ََكِثيِرينََ ُهود  ا، ِمنِ ىَِبش      ُ ا"َ، أَمَناءََ أْوِدْعُهَأَناس        َأْنَُيَعلِ ُمواَآَخِريَنَأْيض        تى  2)َيُكوُنوَنَأْكَفاء 

َوَصْبِرى"َ، َوَمَحبَِّتى، َوَأَناِتى، َوِإيَماِنى، َوَقْصِدى، َوِسيَرِتى، َوَأمَّاَأْنَتََفَقْدََتِبْعَتََتْعِليِمى"َ،(2:2
 لذلم يعل أن نستنير بما استلمناه من اآلباء القديسين وفه  الكتاب المقدس. .(10:3تى 2)

 

 ما املقصود "بالتأليه" !

 

  و أوب خ ية للمال!، وأوب سقققققققققققققق ة للكا نات ال رة العاقلة، فالشقققققققققققققي ان  :التأله    -1
ََوَأْنَتَُقْلَتَ، ولكن يقوب إدقققققققققققعياء: "(16،14:28)خر كان مالًكا من طغمة الكاروبي  

َماَواتَِ: ِفىََقْلِبكََ َعُدَِإَلىَالس         َّ يِ ىََفْوَ ََكَواِكِبَّللاََِّ. َأص         ْ ََوَأْجِلُسََعَلىَ، َأْرَفُعَُكْرس         ِ
َمالََِجبََ ىَالش     ِ  يُرَِمْثَلَ. ِلَاِلْجِتَماِعَِفىََأَقاص     ِ َحاِب.ََأص     ِ َعُدََفْوَ َُمْرَتَفَعاِتَالس     َّ ََأص     ْ
 .(15-13:14)إش " اْلَعِلى َِ

أغرى الشققي ان اإلنسققان األوب آدم، فسقققن اإلنسققان حين قاب المضققل  :شءوة األلوهية   -2
رَََّتُكوَناِنََكالِلََعاِرَفْيِنَاْلَخْيَرَوََل واء: " و  ذا إذ ادقققتهى اإلنسقققان معد ( 5:3)تك " الش  َّ
 فقْد َفَقَد معد البشرلة التى كان  ل . -بغواية الشي ان  -األلو ية 

 مثل أن يصقققققققققققققير غير م دود..  :تأليه اإلنسيييان معنا  أن يتصيييا بالصييي اج اإلهلية           -3
ان!! "معصققوًما من الخ  ".. م يموت!.. مالئ السققماء واألرض!! وموجوًدا فى كل م 

 فكيف ي ون  ذا؟!
ية              -4 ناسيييوت عة ال ية فى الطبي عة الالهوت ااد الطبي  :  ى مععزة فرلقققققدة، ل  ت قققققدث ا

 إم فى التعسد اإللهى للسيد المسيم، من القديسة العذراء مرل ، ولن يتكرر م لًقا.
 :  !متحدة بطبيعة الهوتية مثالب  ،فال نسيييتطيع أن نطلق على الكنيسييية أنءا طبيعة بشيييرية   -5

)أف ألن  ذا خلن آين الكنيسة التى  ى جما ة المؤمنين، والتى ا تبرت  روس المسيم 

 ٥
 



 

ينََ ..ُكوُنوا"        46  املسابقة الدراسية - اخلرجيني   (44:24)مت  "ُمْسَتِعدِ 

وبين جسققققققققد المسققققققققيم المولود من القديسققققققققة مرل ، والذى ات د ب  الال وت فى ب ن  ،(5
 العذراء بالروح القدس الذى حل  ليها م هًرا مستود ها.

ْلمُل   " أمققا  بققارة: -6 َنا ُق َءةٌ  :َأ  فمعنققا ققا أن "  و القققدوس والسقققققققققققققيققد،  : (6:82)مز " ِإنَُّكْم آِل
أما ن ن البشقققققر في لق  لينا سقققققادة أو أرباب.. لذلم ي ون " وحده رب األرباب، وسقققققيد 

" بمعنى سقققققققققيد أو رب، مثل قوب الرب إلهالسقققققققققادة.. وقد اسقققققققققتخدم الكتاب المقدس كلمة "
ََأَخاكََلموسقققققققققققى: " اَوَأنَْ؟.. َأَلْيَسََهاُروُنَالعَِّوىُّ  بمعنى  (16-14:4)خر " َتََتُكوُنََلُهَِإَله 

 أنم توحى إلي  بما يقول  لفر ون.
: والمقصود ليس أننا نصير مثل "  (3-2:3يو 1، 21:3)فى " ليصري ِمْثَلهُ أيًضا  بارة " -7

فى ال بيعة اإللهية، ولكن كما خلقنا " فى البدء  لى صققققققققققورت  كشققققققققققبه ، ل  يخلقنا فى 
لقنا فى طبيعت  ما كان لإلنسققققققققان أن يسقققققققققن، آل خلقنا  لى صققققققققورت  فى طبيعت ، ولو خ

ال هارة، والسقققققققققققل ان  لى الكا نات وال بيعة، وحرلة اإلرادة، والعقل والت كد، واإلآداع، وم 
 تعنى أآًدا األلو ة.

التى نقولهقا فى تسقققققققققققققب قة يوم العمعقة،  : (وأعطانا ال ى له      ،هو أخ  ال ى لنا    ) وفى  بقارة -8
 ا أن " أ  انا صققفات : البر، وسققل ان ال ل والربن فى الكهنوت، وأ  ى البعض فمعنا

منا  مل المععزات، ولكن ل  يع ينا األلو ية.. وكذلم أخذ الذى لنا، فهو ل  ي خذ كل 
"، وبنفس المفهوم أ  انا الذى ل ، ش    ابهناَفىَكلَش    ئَماخعَالخطيةَوحدهادققققققئ آل "

 لق.ليس معناه كل دئ، بمعنا ا الم 
 معد السقققققققققققققيد المسقققققققققققققيم َ: (22:17)يو " َوَأَنا َقْد َأْعَطْيُتُءُم اْلَمْمَد الَِّ ى َأْعَطْيَتِنىفى  بارة " -9

م ي َ د، والمسققققيم ل  يع ى التالميذ كل معده. ونالحب أن  ذا  ققققد قوب الرب فى سققققفر 
التالميذ أمعاًدا كثيرة من جهة .. فلقد أخذ (8:42)إش " َمْجِدىََلَُأْعِطيِهَآلَخرََإدققققعياء: "

الموا ل، والسقققققققل ان، وفى ال دود التى ت تملها ال بيعة البشقققققققرلة وكل ما أ  اه له   و 
 معد بشرى روحى.

ته        -10 نه من شوهر ام والهو يد املسيييي  ابن ام أل ية   ،السييي  : أمققققا ن ن فقققق آنققققاء بنوة أزل
 .(12:1)يو  واإليمان (1:3يو 1) (، وبالم بة23،15:8رو بالتبنى )

 ش         ركاء: فالقديس ب رس يقوب: ) (4:1بط 2)" شييُيَرَكاَت الطَِّبيَعِة اإِلَلِءيَّةِ    فى  بارة " -11
َاإللهي   ة َاإللهي   ة( وليس )الطبيع   ة  ( ، وبين التعبيرلن فرق ش         رك   اءَفىَالطبيع   ة
( تعنى دققققققققققركاء فى العمل والمشققققققققققي ة، وبناء ش       ركاءَالطبيعةَاإللهيةواسققققققققققع. فعبارة )

ميراث الملكوت، وال ياة األآدية، وليس أآًدا دققققركاء فى ال بيعة اإللهية التى الملكوت، و 
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تعنى أننا نصقققققققققققققير مثل " فى الوجود فى كل م ان.. و دم الم دودية واألزلية.. و ذه 
تألهَ"طبًعا ليسقققققققق  صققققققققفات للبشققققققققر آل   وحده.. و ذا الفكر الخاطئ  و تمهيد لفكرة 

 نسقققققققققققان صقققققققققققار إلًها!! وحادقققققققققققا  .. و ذا خلن !! بمعنى أن  إ"ناس       وتَالربَيس       وع
أنَلهوتهَاتحدَبناس     وتهَبغيرَآين ناسققققققققوت السققققققققيد المسققققققققيم وم وت !! ون ن نقوب: "

 ".اختعطَولَامتزاجَولَتغيير
سد  كان قابالب لآلالم        -12 سد  بل ش سي  مل يؤله ش سيد امل  . فل بلَماتَبجس  دهَعلىَالص  ليب: ال

 ناسققققوًتا، وم صققققار الناسققققوت م وًتا، وإم تكون قد زال  إحدى ال بيعتين،يصققققير الال وت 
 وإنما الناسوت ةل ناسوًتا، والال وت م وًتا، بغير اختالط وم امتزاج وم تغيير.

له       -13 تأ قة بني التبنى وال ناع عال "، وفى نفس الوققق  نقوب: أب  ان  ا: فن ن نقوب  : "لي  ه
 ت ل .. فا   و "، واإلنسان إنسان."، وم ننحنَعبيدكَوخليقتك"

 : فقيامة السقققققققققيد المسقققققققققيم تدب  لى م وت ، القيامة ليسييمل شييركة فى الطبيعة اإلهلية   -14
 ألنق  الوحيقد القذى ققام بققدرتق ، ومشقققققققققققققي تق ، وسقققققققققققققل قانق  وحقده، ول  يقمق  أحقد، فققد ققام 

فهو أزلى أآدى.. بقوت  الذاتية، وبعسقققققققققققققد نورانى، وقام ول  يم ، ولن يموت إلى األآد، 
أما كل البشققققققر الذين قاموا فقد قاموا بقوة خارجة  نه ، وكذلم القيامة فى اليوم األخير، 
 سقققققققققققققتكون بمععزة من "، وال يققققققاة األآققققققديققققققة التى سقققققققققققققو  يع يهققققققا " للمؤمنين 
بق   ى من قة منق  آنعمتق ، فال نتخقذ المن قة أنهقا تق لق ، لقذلقم نقوب فى الققداس اإللهى: 

 (.مَبالحياةَاألبديةأنعمَعليه)
ولكننا نشقق ر " ألن  تعسققد، وأ  انا الفرصققة أن يسقق ن فينا، ولت د آنا، ولقدس قلوبنا،  -15

ا ل  " ُكْمََهْيَكُلَهللاَِولععلنا  ي اًل مقدسققققققققً ُكُنَِفيُكمَْ، َأَماََتْعَلُموَنََأنَّ كو 1)؟" َوُروُحَهللِاََيس     ْ

، فالال وت يعمل فينا  مل الموا ل، . وبالتعسقققد صقققرنا دقققركاء ال بيعة اإللهية(16:3
 والنعمة، وليس دركاء فى ال بيعة اإللهية كما يد  ى البعض.

 والفادى آتعسده وومدت  من العذراء مرل .. أ اد اإلنسان إلى الصورة المقدسة األ -16
 


