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   زمن حتتفل به الكنيسة بعد            
  الصعود بعشرة أيام، أي             

يف اليوم اخلمسني لقيامة الرب والعاشر
إن هذا الزمن هو عيد البهجة. لصعوده

والفرح، ألن يسوع أفهمنا أنه لن
حني الصعود إىل السماء. يتركنا يتامى

واجللوس عن ميني اآلب، أعطانا
، هو يقف عن)الروح القدس(ارقليط الب

مييننا، يدافع عنا، حيامي، يعزي، يشجع،
كان يسوع هو احملامي عنا حني. يتشفّع

كان معنا على األرض، واآلن سلّم
املهمة إىل الروح القدس من على صليبه
حني أسلم الروح، الروح هو من يدعونا

  .إليه ويصلّي معنا
 ،ال نكاد       عمل هذا الروح خفي

نشعر به، ألنه دقيق الطيف، وال يريد
أن يسيطر على قرارنا وحريتنا، وهنيئاً
.لنا إنْ اكتشفنا حضوره ومسعنا صوته

هذا الروح يقيم معنا، ال يف فترة حمدودة
بل إىل األبد، العامل ال يعرفه، أما حنن
فنعرفه إنْ فتحنا له قلبنا، إنْ كنا من

، هذاداخل اجلماعة ال من خارجها
يفرض إمياناً عميقاً بذاك الذي جيدد

  .وجه األرض
  
  
  
  
  
  
  
  

       فبهذا الروح حنيا، وتستنري دربنا،
والروح هو روح احلق، فقد قال يسوع

من هو للحق يسمع:"لبيالطس
حقيقة اهللا أوالً هي اليت نسري"... صويت

حنوها فتنري حياتنا، واحلقيقة اليت نعيشها
لب منا أن يكون كالمنامع األخوة تط

، وأن يكون"نعم"حني يكون " نعم"
حنن خنتار أن". ال"حني يكون " ال"

مع" ال"املسيح و" نعم"نكون مع 
الكذوب وأبو الكذب، والكذب ال
يكون فقط باللسان بل ميكن أن تكون
حياتنا كلها كذباً فنخدع اآلخرين مبا
ليس فينا، ويف النهاية خندع أنفسنا

اتنا فشالً حسب قول سفروتكون حي
  .احلكمة

       فرسالة الروح هي احلقيقية إذ
تقودنا إىل اهللا، وكما تعلّم األم ابنها أن

كذلك يفعل الروح" أباً"ينادي أباه 
القدس يف قلب كل واحد فيقول

إن اهللا حيبنا ويدعونا إىل أن نبادله:"لنا
هذه... ، إذن حنن أبناء اهللا"احلب باحلب

قيقة اليت جيب أن تنري كلهي احل

  أنا الكرمة وأنتم األغصان، فَمن :"                      قال الرب يسوع

   )٥:١٥يو(" ثبت في وثبتُّ فيه فذاك الذي يثمر ثمراً كثيراً              ي

   فالكرمة تتحمل ٠٠  والعنقود رمز العطاء والبذل واإلخالص 

 وهذا ما جعل ربنا يسوع٠٠برد الشتاء وعواصفه من أجل عنقود مليء بخمر الحياة 

 َأحبنا حتـى بـذْْل الـذات،٠٠نسان   إنه الكرمة الحقيقية التي تعطي الحياة لإل       ٠٠أن يشبه حياته بالكرمة     

 ولكـي٠٠ وفي هذه الطريق تكون المسيرة       ٠٠ورسم لنا طريق الخالص عبر سر الحب في االفخارستيا          

تكون المسيرة أصيلة يجب أن تكون ثابتة في المسيح، ولكي نحيا إيماننـا في هذه الظروف القاسية يجـب

 فـأرجوك أن٠٠ وها هي العناقيد على صفحات الزنبقة        ٠٠رب  أن تكون حياتنا عناقيد أصحاء في كرمة ال       

 وثمار الحياة عناقيد كثيرة، عليك وعلي أن٠٠تقرأها بكل تمعن وإدراك، فاإليمان المسيحي رسالة وحياة         

اإلدارة.                                          وهاهي ذي سلّة العناقيد الرابعة٠٠نجمعها في سلّة واحدة 
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مل نعد عبيد الشريعة املوسوية. حياتنا
اليت جتعلنا مأسورين، روح اهللا فينا
يفهمنا أننا أبناء، وإنْ كنا أبناء اهللا فهذا
أمر طبيعي، واألب يؤدب ابنه، واالبن

أما إذا رفض اإلنسان. يقبل التأديب
التأديب فهذا يعين أنه ليس باالبن

أجل هذا يتقبل املؤمن كلالشرعي، من 
شيء من يد اهللا بروح االمتنان وهو
متيقّن أن األب ال يعطي ابنه حجراً بدل

  .اخلبز، وال يعطيه حية بدل السمكة
,pf¥ùAÀ pf¥ªA `ÀjªA B»ÕC       

Ã« ‰O√C ,œÒ®ùA ¨ªA ,œŒ AÀ ÈœáA

ü BƒMÈÃ≥À ,Bƒ√BôG —jbuÀ ,BƒMBŒY Â’BUi

ü B√fƒmÀ ,±®zªAü B√⁄B∞qÀ ,∆láA 

fiA ...ïG BƒMBŒY æÈÃÑ Ê∆C Ú∫ÃUj√

,ÚπMBøB®√‚ ÎfŒVóÀ ,Úπª j̆∏q “¿Œ√jM

fIfiA ïG f A πª ...≈_ŒøE.  

                   البيعة أو الكنيسة كلمة
                 مشتقـة من السريانيـة
وتعين جتمعاً ليتورجياً، ولكنها تعين أيضاً

ي جيتمع فيه املؤمنون للصالةاملكان الذ
ومسى اآلباء القديسون. وتقدمة القربان

ألن الرسل أعدوا" أم الكنائس"القدس 
 .فيها أوالً الفصح وتقدمة القربان للرب
       أما العرب فيسمون الكنيسة

أي املكان الذي جيتمع فيه" ((بيعة"
املؤمنون ويبايعون اهللا على اإلميان به

، أو)) تعاليمه ووصاياهوالسري حسب
من املبايعة ألننا فيها ننتخب أوالد
اإلميان إىل درجات الكهنوت، أو من

ألن الرب بدمه الكرمي ابتاعنا" البيع"
وميكننا أيضاً أن. من عبودية الشيطان

مشتقة من السريانية" بيعة"نقول أن 
والكنائس تبىن حبنايا". البيضة"ومعناها 

ن طوهلا أعظم منتشبه البيضة ويكو
وتسمى البيعة أيضاً هيكالً،. عرضها

مدينة اهللا، فندق احلياة، حقل الربكات،
شبكة اإلميان، جبل القدس، برج
اخلالص، مقصورة مزخرفة، سفينة
مبجلة، ميناء النجاة، منارة القدس،
جسد املسيح السري، شعب اهللا

وكان ال... اجلديد، اجلماعة املقدسة
 القداس يف كنيسة إالّ بعديسمح بإقامة

  .أن يكرسها األسقف باملريون املقدس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال ترد يف" كنيسة"       وهذه الكلمة 
األناجيل سوى من مقطعني من إجنيل

، فالقطيع)١٧:١٨، ١٨:١٦(القديس مىت 
)٣٢:١٢لو (الصغري الذي مجعـه يسوع 

فيسوع. هو يف أصل الكنيسة الرسولية
يسة يف اجتاه إسرائيل،قرر أن يؤسس كن

اهللا احلقيقي، هلذا فهي ال تعين بناء من
فما. حجر بل تعين مجاعة الذين آمنوا به

هو أساس إميان الكنيسة؟ إنه حضور اهللا
...على األرض باملسيح يسوع

فاملسيحية ترى هذه العقيدة يف أساس

إمياا، وتعلن أننا ال نصل إىل اهللا إال
أنا واآلب "بواسطة ذاك الذي قال

فالكنيسة جتمعنا يوم األحد،". واحد
يوم الرب، لنشارك األخوة اآلخرين يف
عشاء الرب الذي هو قوت مساوي
ألبناء األرض املعمدين واتمعني يف
الكنيسة الواحدة، ال بل حتت كنف

  .محايتها كأم محبة ألبنائها
                      بدأ يسوع رسالته يف

            اجلليل بإعالن اإلجنيل         
لقد متّ الزمان واقترب                  "

".ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا باإلجنيل
وحني أرسل تالميذه ساروا يف القرى

وحني كتب هذا النص. وهم يبشرون
من مرقس، بعد مرقس بزمن طويل،
عاد الكاتب امللهم يشدد على املناداة

جنيل يف األصل يسوعاإل. باإلجنيل
املسيح، وهو تعليم يسوع وحياته
وأعماله وأقواله، هو أساس الكنيسة،
فإن غاب اإلجنيل صارت عباداتنا

فاجلماعات. عاطفية وكنائسنا حجارة
املسيحية األوىل مل تكن هلا كنائس،
كانوا جيتمعون يف البيوت، والكلمة اليت

  .جتمعهم هي املناداة باإلجنيل
ن موقع اإلجنيل يف كنائسنا؟ هل       أي

له املكانة األوىل أم هو قراءة نتلوها يف
الكنيسة، سواء مسعهـا الناس أم مل
يسمعوها؟ هل أمحل اإلجنيل إىل من هم
حويل يف أسريت أو أبعد من ذلك؟ أم
.أعترب املناداة باإلجنيل مسؤولية غريي؟
حسب معرفيت وطريقة حيايت، إنين أفهم

. هو اجلواب على هذا النداءأن اإلميان
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فالنداء جيب أن جيد أرضاً طيبة لكي
تنبت فيه احملبة، واإلميان يهيء تلك
.األرض، واإلجنيل أساسه يسوع املسيح
ولكي أوصل يسوع املسيح، علي أن

٠٠أفهم ماذا أقرأ وماذا يسمع الناس 
علي أن أقرأ بكل وضوح، وأن أعطي
كل عبارة حقها يف نربة الصوت

فاآلخر وأنا جيب أن. وإيصاله إىل اآلخر
نكونا، كما قلت، أرضاً طيبة لقبول
بذرة اإلجنيل، بسماعها وقراءا وعيشها

وهكذا يكون اإلجنيل رسالة. عرب احلياة
اخلالص حينما أحيا به أنا وغريي،
حينما أكون أنا حامله بكل أمانة إىل

 وإذا ما٠٠ اآلخر وليس على اهلامش
معىن ذلك أكون خملصاً إلمياين،فعلت ف

وأعبر عنه من خالل أعمايل ورساليت يف
  . احلياة

 :وأمجل ما أختمه هذه العربة الصغرية   
       عاش يف قرية كاهن قديس يلجأ
الناس إليه يف امللمات، فينسحب الكاهن
إىل مكان معني يف الغابة ويتلو صالة
خاصة فتزول الصعوبة، وتكون القرية

وملا تويف الكاهن، أصبح أهل. لف خريبأ
القرية يقصدون خلفه، ومل يكن قديساً،
إمنا كان يعرف املكان والصالة،

يا رب، أنت تعرف أنين لست:"ويقول

قديساً، ولكن، ال ترفض طليب من أجل
وبقيت القرية بألف". هؤالء اجلماعة

وخلف هذا الكاهن آخر كان. خري
كان،يعرف الصالة اخلاصة دون امل

يا رب، أنت ال تم:"وكان يقول
.باألماكن، كل مكان يتقدس حبضورك

وظلّت". استجب صالة هؤالء القوم
  .القرية بألف خري

       مثّ وصل كاهن جديد، ال يعرف
الصالة وال املكان وكان يصلي

يا رب، أنت ال تم للكلمة بل:"هكذا
".ساعدنا يا رب. حلرقة القلب

إىل أن جاء. بألف خريواستمرت القرية 
كاهن ال يعرف شيئاً البتة، وال ميلك

أي:"سالم القلب أو احملبة، وكان يقول
نوع من اآلهلة أنت؟ إنك ال تقبلنا إال

هؤالء شعبك، وأنا... متوسلني زاحفني
ميكنك أن! ال أهتم ألمرهم إطالقاً 

وهكذا عاشت"... تفعل م ما حيلو لك
  .القرية بألف خري

 ل الفضائلـ         فضيلة من أمج     
               اليت تزين نفس اإلنسان
فهي تقضي على كل خوف وقلق،
وتدعم ثقة اإلنسان بقدرة السماء،
وحتارب التجارب والصعوبات اليت
تستهدف إدخال اليأس إىل النفس،

كثرياً ما... وتغمر اإلنسان باإلطمئنان
بهاجياهد اإلنسان يف سبيل أمور يطل

بكل جوارحه حىت حيصل عليها، إنه
يريدها ويعمل يف سبيلها، متوخياً منها

فهو. السرور الذي فشل يف حتصيله
يضيق آفاقه، وال يعود يرى أن ال شيء

يف هذه الدنيا يعود عليه بسرور وارتياح
   .كبريين إال إذا مسح اهللا بذلك

  
  
  
  
  
  
  

هنا تكمن قوة الرجاء، إذ يرجو اإلنسان
بكل ثقة، ويعتربه هو الكرت احلقيقياهللا 

الذي ال تضاهيه كل اخلريات األرضية،
ويبتعد عن التربج كثرياً من البشر ومن
أمور الدنيا، فيبقى رب السماء هو اخلري
األمسى وبدونه ال يدوم خري وال تدوم
سعادة، وهذه هي احلقيقة سواء

  .أدركناها أم مل ندركها
املثابرة على     إن الرجاء يدعونا على 

اجلهاد اليومي للعيش وفقاً إلرادة اهللا،
ومن يتحلّى بالرجاء ال يطلب إال ما هو
.ضروري لتحقيق هدف احلياة النهائي
وتصل هذه الفضيلة إىل درجة الكمال
عندما يتكل اإلنسان على حكمة اهللا يف

  .كل األمور اتكاالً كلياً
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