
 وصاياه نكون ضحّية للوىم. فإذا بدا لنا أّن هللا يأمرنا مبخالف
فذلك دليل قاطع على أّن مثل تلك األوامر ال ديكن أن تصدر 

 يطانّية.عنو، وإدّنا ىي من نسج سليّلتنا أو من عمل القوى الشّ 
 

 التقليد الّرسولّ 

واللّيرتجيا وكثري من  ّدسمصدر الكتاب ادلق إنّ 
 م اليت دنارسها، يعود إىل الّتقليد اواألصو  اتالّصلو 

الّشخصّي للسّيد ادلسيح أثناء  أي إىل اختبار الّرسل الّرسويل،
حياتو على األرض، وللّروح القُدس إْذ حّل عليهم  يف اليوم 

اخلمسني بعد القيامة. وقد مّت تنظيم العقائد اجلوىريّة وإدراجها يف 
الذي مّت  القسطنطينّ  –وانني اإلديان، ال سّيما القانون النّيقاوي ق

 ايرتجيّ اللّ  وضعو يف اجملمَعني ادلسكونيَّني األّوَلني، والنزال نتلوه يف
 اإلذلّية.

 

 خالق السماوات واألرض 
جند تعبريًا للّتقليد الّرسويل يف مؤلّفات اآلباء  كما

 القّديسني، ونصوص الّليرتجّيات اليت وضعتها 
وشهادة القّديسني. وىذا الّتقليد يعّلمنا أّن هللا خالق الكنيسة،

 الّسماوات واألرض  ومصدر كّل ما يف الوجود. وحنن مدينون لو
 جودنا و كّل ما ىو لنا.بو وحده 

 

 الثّالوث القّدوس

و يتعّذر علينا أن نستوعب أّن هللا ىو أبو ابنِ  إنّه
 و، وأّن الّروح القدس ينبثق منو.األزيّل وكلمتِ 

 

ريق و احلّق واحلياة. أنا القيامة. أنا الكرمة. أنا الرّاعي "أنا الطّ  
الّصاحل" ليس جتريًدا نظريًّا. بل ينطوي على صور رلازيّة 

ادلؤمن يف حياتو الشخصّية. تصف عمل هللا كما خيتربه 
وادلؤمن يوقن أّن ما يؤّكده القديس بولس صحيح: " إننا 

نعلم أن مجيع األشياء تعمل خلري الذين حيّبون هللا، أولئك 
 (88: 8الذين ُدُعوا بسابق تدبريه." )رومة 

مرين الّتايل  يساعدنا على أن كثري من النّاس وجدوا أن التّ 
نا: لنتمّهل قليال ونتأّمل يف نرى يد هللا تعمل يف حيات

ًفا حامسًا يف حياتنا. لنتخّيل األحداث اليت نعتربىا منعطَ 
الوضع الذي نكون فيو لوال تلك األحداث و ما جنم عنها. 

ىل تعتقد أّن تلك األحداث احلامسة يف حياتنا كانت رلّرد 
ُصَدف حصَلت اعتباطًا؟ أم أّّنا باحلرّي مرتبطة على حنو 

  اآلن؟ ر يف بالنا حّت عجيب مل خيط
ادلؤمن يعلم أّن ىذا الكون مل حيدث صدفًة، بل إنّو حتًما 

 من تصميم هللا.
كما أّن ادلؤمنني ادلوقنني أّن حلياهتم ىدفًا واجّتاًىا معيّ ًنا، ال 

بّد أن يروا يَد هللا يف تلك األحداث. وادلؤمنون النّاضجون 
لك األحداث، ىم على يقني بأّن هللا حاضر، ليس فقط يف ت

 بل أيًضا يف كّل حلظة من حلظات  حياهتم.
فهم ال يكتفون بقراءة "ملّف هللا"، بل يثقون بأنو يعمل 

دبري اخلالصّي الذي صّممو للعامل. لذا ليعطيهم دورًا يف التّ 
 نراىم ناشطني يف خدمتو.

اّن اختبارنا الشخصّي لعمل هللا يف حياتنا، ال يناقض معرفتنا 
الوحي الذي بو كشف لنا عن ذاتو. واذا تبنّي  لو عن طريق

أّن خربتنا الشخصّية تناقض الكتاب ادلقّدس أو تعليم اآلباء 
 القّديسني أو شهادة الكنائس الّتارخيّية، فذلك دليل أنّنا قد ة
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أن يعرفوك أنَت اإللو احلقيقّي  ، ىي احلياة األبديّة هذه"
 "وحدك،  ويعرفوا يسوَع ادلسيح، رسوَلك.

هبذه الكلمات القليلة البسيطة  يكشف لنا اإلجنيل ادلقّدس   
ة  تعن أن نعرف هللا ونعرف عن ىدف حياتنا. فاحلياة األبديّ 

نا نا نعرف هللا ويسوع ألنّ ابنو يسوع ادلسيح. معظمنا يشعر أنّ 
ع اليت تعّلمنا إياىا الكنيسة عن هللا.  لكّن معرفة الوقائ  َلمنع

 َلمخص الذي يعأشياء عنو.  فالشّ ِعْلم هللا ختتلف كثريًا عن 
فحوى "ادللّف" اخلاّص  باهلل )الكتاب ادلقّدس وقانون 

 نعَلماإلديان( ال يعرف بالضرورة هللَا شخصيًّا. ديكننا مثال أن 
عنو، دون أن  َلما نعحقائق كثرية عن هللا وننقل لآلخرين م

لقاًء يُعطي احلياة.  فمّما  ولو مرّة واحدة   نكون قد التقيناه
( :" أنت تؤمن أّن 91: 8يس يعقوب )جاء  يف رسالة القدّ 

ياطني أيًضا تؤمن ...وترتعد!" هللا واحد؟ فنِعّما تفعل! والشّ 
حقائق عن هللا ال حتّول ادلرء آليًّا إىل شخص إديانُو حّي.  ِعْلمف

وما أكثر الذين ديضون عمرىم كامال بإديان بدائّي! قد 
اإلجنيل والتقليد  الّرسويل وحييون بالّتقوى، ومع ذلك  يعتنقون

يبقى إدياّنم  إديان األطفال الذين يتعّلمون ما يقال ذلم دون 
أن يكون ذلم أي خربة شخصّية لتربيره. فإدياّنم مقصور على 

تيجة بار شخصّي. فتكون النّ أشياء غيبّية، بعيدة، ال على اخت
 أن إدياّنم يتزعزع ألّول شّدة أو جتربة تعرتض سبيلهم.

نا ال نقدر أن جنابو أي حتّد إلدياننا إن مل أنّ  ومن البديهيّ 
يكن لدينا  سوى نظريّات عن هللا. أّما الذي يقوم إديانو على 

وعٍي حلضور هللا احلّي يف حياتو، فهو يعلم عن خربة شخصّية 
 أّن هللا ىو طاقة وحياة. وىو على يقني أّن قول السّيد ادلسيح 
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على  األبد بقى معنا إىليلذا كان ال بّد أن يكون حضوره ل 
حنو جديد.  فقد وعدنا بأّن اآلب سريسل إلينا الّروح 

: 91القُدس، ادلعّزي اآلخر، ليكون معنا إىل األبد )يوحنا 
وقد حّل الروح القُدس على الكنيسة فعال، كما وعد . (91

 يسوع:
 

: 91ليعّلمنا كّل شيء، ويذّكرنا كلَّ شيء )يوحنا   
81) 

لنشهد بأن يسوع ىو حقًّا ادلسيح، سلّلص العامل  
 (81: 91)يوحنا 

: 82لُيويل الكنيسة سلطانًا دلغفرة اخلطايا )يوحنا  
88-82) 

وبالّروح القُدس خنترب عمَل ادلسيح يف الكنيسة. فالروح 
ها للتأثري يف عَ كتاب ادلقّدس ومجْ أسفار ال تدوينَ  القُدس أذلمَ 

قلوب النّاس حيثما كانوا. والّروح القدس ىو الذي خيّول 
للمؤمنني زلّبة ادلسيح  األسرار ادلقّدسة القدرة على أن تنقل

اليت ختّلصهم وتغّذيهم و تغفر خطاياىم. و الّروح القدس 
يوزّع وفرة ادلواىب يف الكنيسة لصاحل مجاعة ادلؤمنني. و 

ح القُدس، على مّر العصور، ىو الذي  قاد كثريًا من الّرو 
ادلؤمنني منذ طفولتهم ، على دروب اإلديان ،إىل أن بلغوا 

 أرلاد  القداسة.
 

فاهلل ليس فقط مصدر وجودنا على ىذه األرض، بل ىو 
ة بيسوع ادلسيح. مع أننا مغمورين أيًضا مصدر حياتنا األبديّ 

اد مع هللا ع اختبار االحتّ نستطي يف خضّم ىذه احلياة، فإنّنا
حسبما يقّدرنا على ذلك. و ىذا ما يعنيو السّيد ادلسيح 

بقولو: "إدّنا أتيت لتكون ذلم احلياة، وتكون ذلم  وافرة." 
(92: 92ا )يوحنّ   

 السّيد املسيح، حمّب البشر  

 هكذا
،  إنّو أرسل كلمتو األزيلّ أحّب هللا العامل حّت 

 ليشاطرنا طبيعتنا يسوع الّناصري، إىل العامل،
أنّنا، مع  البشرية يف كّل شيء، ما عدا اخلطيئة. فأثبت لنا

ضعف أجسادنا، نستطيع أن نكون مرآة يتجّلى فيها حضور 
 هللا.

ويف اإلجنيل أكثر من صورة رمزيّة  تشرح للمؤمنني على مّر 
 العصور َمن ىو يسوع ادلسيح:

يغّذينا ( الذي 11-28: 1ا ىو خبز احلياة )يوحنّ  
 ويسندنا مدى احلياة.

( الذي يروي 21-23: 8ا ىو ماء احلياة )يوحنّ  
 وح القدس.ظمأنا بالرّ 

( الذي يضيء لنا 8: 8ا ىو نور العامل )يوحنّ  
 ريق يف ىذه احلياة.الطّ 

( الذي نعرب منو إىل 3: 92ا ىو الباب )يوحنّ  
 ادلراعي اخلصبة.

( الذي 91: 92ا اعي الّصاحل  )يو حنّ ىو الرّ  
 يبذل حياتو يف سبيل خرافو.

(  الذي 1: 91ا ىو الطّريق واحلّق واحلياة )يوحنّ  
 ال نستطيع الوصول إىل هللا إاّل بو وحده.

 الّروح القُدس
 يسوع

ادلسيح، كلمة  هللا ادلتأّنس،  اخترب 
 َمواِطن الّضعف  البشرّي كّلها، مبا فيها 

 (. 91: 1اخلطيئة )الرسالة إىل العربانيني الّتجربة،  ما عدا 

 

http://mekite.org/
http://www.conventofsaintelizabeth.org/

