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طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان
الروحيّة
الشّركة ّ
شركة إلفة مع غيرهم من البشر ومع هللا .لدينا روابط إلفَة من خالل عالقات شركة عديدة:
ُخلق البشر لتجمعهم ِ
في العائلة ،في العمل ،مع الجيران – وفي الكنيسة .هذه كلّها هي هبة لنا من هللا.
القدّاس اإللهي هو شركة روحيّة مسيحيّة مه ّمة .من خالل القدّاس نتوجّه نحن وغيرنا من المسيحيّين معا ً إلى هللا،
ونعيش التّجربة الّتي من خاللها يتحدّث هللا إلينا .تمتد روابط ال ّ
شركة الكنيسّة خارج إطار القدّاس اإللهي .يحدث
ذلك من خالل الحلقات الدّراسيّة ،أو تناول ّ
الطعام معا ً في مجموعات ،أو في الجمعيّات الّتي تعتني بأولئك الّذين
يحتاجون إلى المساعدة ،إذ ّ
أن األطر الكنسيّة ال تجتمع كلّها داخل الكنيسة ،فبعضها يجتمع في بنايات لجمعيّات
صة.
أو في بيوت خا ّ

ألعنصرة
خاص في عيد العنصرة .نستمع
الربُّ شركة روحيّة من خالل روح هللا .نحتفل في الكنيسة بروح هللا بشكل
ّ
يخلق ّ
الروح القدس إلى العالم ،بعد أن صعد يسوع إلى السّماء .نتذ ّكر في هذا
للرواية الّتي تحدّثنا كيف أن هللا بعث ّ
هنا ّ
الرسالة المسيحيّة.
الروح ،والّتي تبني اإليمان وتساعدنا لكي نفهم ّ
اليوم كيف أن هللا موجود بيننا من خالل ّ
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الروحيّة في القدّاس اإللهي
الشّركة ّ
تتحقّق ال ّ
شركة مع هللا ومع بعضنا البعض أثناء القدّاس اإللهي ،وذلك حين نرتّل التّراتيل معاً ،ونعترف
الربّانيّة ،وحين نصغي لقراءة نصوص الكتاب المقدّس وللموعظة.
بإيماننا ونصلّي ال ّ
صالة ّ
تدخل في القدّاس اإللهي عناصر من العبادة يعود أصلها إلى الجماعة المسيحيّة األولى:
س ِلَ ،وال َّ
صلَ َواتِ.
َوكَانُوا ي ِ
الر ُ
ش ِر َك ِةَ ،و َكس ِْر ْال ُخب ِْزَ ،وال َّ
علَى ت َ ْع ِل ِيم ُّ
ُواظبُونَ َ
الرسل )42 ،2
(أعمال ّ

أل ّ
خاص بواسطة المعموديّة والقربان
ش ِر ّك ِة المسيحيّة تسير قُدُما ً وتتثبّت بشكل
ّ
المقدّس .من خالل المعموديّة يطلب الكاهن من هللا أن يصبح المتقدّم للمعموديّة
الرعيّة» .يؤ ّكد هذا الكالم على ّ
أن ك ّل شخص نال المعموديّة ينتمي
«من ّ
إلى ال ّ
ي .خالل القربان
ي وعالم ّ
شركة المسيحيّة -على صعي ٍد محلّ ّ
شراكة بتناول ّ
المقدّس ،يأتي التّعبير عن ال ّ
رار
الطعام سويّة َكتِ ْك ٍ
للعشاء األخير الّذي أقامه يسوع المسيح ومعه تالميذه.
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تعلّم اإليمان
روح هللا في َخ ْل ِق ِه
كانت روح هللا حاضرة حين خلق هللا السّماء واألرض وحين خلق اإلنسان.
سا َحيَّةً...
ار آدَ ُم نَ ْف ً
َّ
اإللهُ  ...نَفَ َخ فِي أ َ ْن ِف ِه نَ َ
س َمةَ َحيَاةٍ .فَ َ
ص َ
الربُّ ِ
ْس َج ِيّدًا أ َ ْن يَ ُكونَ آدَ ُم َوحْ دَهُ».
َوقَا َل َّ
اإللهُ « :لَي َ
الربُّ ِ
( ِس ْفر اُلت ّ ْك ِوين  7 ،2و )18

قوة الحياة في ك ّل فر ٍد من البشر ،وقد ُخلقنا لكي نعيش في شركة مع هللا ومع باقي البشر.
روح هللا هي ّ

روح هللا على المسيح
خاص .في بداية أعماله ،يستخدم يسوع هذه الكلمات متحدّثا ً عن نفسه:
كانت روح هللا على يسوع بشكل
ّ
س َحنِي ألُبَ ّ
ي ْال ُم ْن َكس ِِري
ُرو ُح َّ
الربّ ِ َ
ساكِينَ  ،أ َ ْر َ
ش َِر ْال َم َ
ي ،ألَنَّهُ َم َ
علَ َّ
سلَنِي أل َ ْش ِف َ

اإل ْ
س ِحقِينَ
ِي ِل ْل َمأ ْ ُ
ْالقُلُو ِ
ص ِرَ ،وأ ُ ْر ِس َل ْال ُم ْن َ
ق و ِل ْلعُ ْمي ِ بِ ْالبَ َ
س ِ
ورينَ بِ ِ
طالَ ِ
ب ،ألُنَاد َ
الربّ ِ ْال َم ْقبُولَ ِة.
سنَ ِة َّ
فِي ْال ُح ِ ّريَّ ِةَ ،وأ َ ْك ِرزَ بِ َ
(إنجيل لُوقا )19-18 ،4
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روح هللا في الكنيسة
نؤمن ّ
بأن روح هللا تلتقي بنا من خالل األيمان والحياة ال َكنَ ِسيَيْن .كلمة كنيسة ال تعني المبنى فقط ،إنّما
أيضا ال ّ
ي.
شركة المسيحيّة على صعيد العالم كما على صعيد محلّ ّ
بالروح القدس ،وبالكنيسة المسيحيّة المقدّسة الجامعة ،وشركة
نُؤمن ّ
القديّسين.
الرسولي)
(من قانون اإليمان ّ

الروح القدس
التّجربة مع ّ
والراحة ،وتخلق أجواء
الروح القدس .فهي تمنح اإليمان وفرحة الحياة ّ
تختلف تجربة ك ّل منّا في حياتنا مع ّ
شركة حيويّة وتجعل كلمة الكتاب المقدّس مفيدة ومحفّزة لنا كي نتّخذ من تعامل يسوع مثاالً في تعاملنا
مع إخوتنا في اإلنسانيّة .نؤمن ّ
الروح القدس موجودة وترفرف فوق ك ّل شيءٍ  ،حتّى لو لم نستطع أن
بأن ّ
نراها أو أن نشعر دائما ً بها.

ألكتاب المقدّس بلغا ٍ
ت مختلفة
ّ
الروح القدس ال تميّز بين األعراق والقوميّات
ألن هللا يرغب بوجود شركة مع ك ّل النّاس ،فإن ّ
ألسن حين امتألوا
سن أو اللّغات .يت ّم تأكيد ذلك بما حدث مع تالميذ المسيح الّذين تكلّموا بعدّة
واألل ُ
ٍ
بالروح القدس .يتحدّث هللا بجميع األلسن ولذلك يقرأ المسيحيّون الكتاب المقدّس بلغتهم األ ّم.
ّ
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قصص اإليمان
صة العنصرة إلى ما حدث للنّاس حين حلّت روح هللا وأثّرت عليهم.
نستمع في ق ّ
ار بَ ْغتَةً ِمنَ
ض َر يَ ْو ُم ْالخ َْمسِينَ َكانَ ْال َج ِمي ُع َمعًا بِنَ ْف ٍس َو ِ
َولَ َّما َح َ
احدَةٍَ ،و َ
ص َ
ت َحي ُ
ْث كَانُوا َجا ِلسِينَ ،
اصفَ ٍة َو َمأل َ ُك َّل ْالبَ ْي ِ
ال َّ
س َم ِ
ص ْوتٌ َك َما ِم ْن ُهبُو ِ
ب ِريحٍ َ
ع ِ
اء َ

اح ٍد ِم ْن ُه ْمَ .و ْامتَأل َ
َو َ
َار َوا ْستَقَ َّر ْ
ظ َه َر ْ
علَى ُك ِّل َو ِ
ت َ
ت لَ ُه ْم أ َ ْل ِسنَةٌ ُم ْنقَ ِس َمةٌ كَأَنَّ َها ِم ْن ن ٍ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبتَدَأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح
طا ُه ُم ُّ
ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ

أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا.

يم .فَلَ َّما
ور َ
َو َكانَ يَ ُهودٌ ِر َجا ٌل أَتْ ِقيَا ُء ِم ْن ُك ِّل أ ُ َّم ٍة تَحْ تَ ال َّ
س َم ِ
سا ِكنِينَ فِي أ ُ ُ
اء َ
ش ِل َ
اح ٍد َكانَ يَ ْس َمعُ ُه ْم
ور َوت َ َحي َُّروا ،أل َ َّن ُك َّل َو ِ
ار هذَا ال َّ
ص ْوتُ  ،اجْ ت َ َم َع ْال ُج ْم ُه ُ
َ
ص َ
يَتَكَلَّ ُمونَ بِلُغَتِ ِه.
لرسل )6-1 ،2
(أ ْع َمال ا ُ ّ
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الروح
بعد صعود يسوع ،جلس تالميذه بخوفٍ خلف األبواب المغلقة خشية لقاء خصومه .وحين ح ّل فيهم ّ
القدس ،تبدّد خوفهم وامتألوا جرأة كي يخرجوا ويحيوا الحياة ويب ّ
شروا النّاس عن حياة يسوع وأعماله.
الشر المتربّص ،أو
هناك أمور كثيرة يمكنها أن تقيّد اإلنسان ،مثل الخوف من إلقاء األحكام ،أو الوحدة ،أو
ّ
الروح القدس لنا نحن البشر كي
جرا .في خض ّم كل ما يمكن أن يسيطر علينا ،تأتي ّ
المرض ،أو الحزن وهل ّم ّ
تعيننا ،وتبتغي إعادتنا إلى ال ّ
الحريّة.
شركة وإلى
ّ
ف ،بَ ْل أ َ َخ ْذت ُ ْم ُرو َح التَّبَ ِنّي الَّذِي بِ ِه
إ ْذ لَ ْم ت َأ ْ ُخذُوا ُرو َح ْالعُبُو ِديَّ ِة أ َ ْيضًا ِل ْلخ َْو ِ
اآلب!
ص ُرخُ :يَا أَبَا
ُ
نَ ْ
ص ِلّي ألَجْ ِل ِه َك َما يَ ْنبَ ِغي.
َوكَذلِكَ ُّ
الرو ُح أ َ ْيضًا يُ ِعينُ َ
ضعَفَاتِنَا ،ألَنَّنَا لَ ْسنَا نَ ْعلَ ُم َما نُ َ
ت الَ يُ ْن َ
سهُ يَ ْشفَ ُع فِينَا بِأَنَّا ٍ
ط ُق بِ َها....
َول ِك َّن ُّ
الرو َح نَ ْف َ
وميَة  15 ،8و )27-26
لر ُ
سالَ ِة بُولُس ا ُ ّ
سول إِلَى أ َ ْه ِل ُر ْ
(ر َ
ِ

7

الروح وال ّ
ش ِر ّكة
ّ

مقابلة  -مع مؤمن
أ هو رجل عمره  40سنة ،وقد أصبح مسيحيّا ً منذ  14سنة .يحدّثنا قائالً:

َ
طريق المسيح

من بين مناسبات التّقويم السّنوي لالحتفاالت المسيحيّة ،كثيرون ال يعرفون عن عيد
الروح القدس تش ّكل تحدّيا ً دائما ً ّ
العنصرةّ .
الروح القدس في نظر
ألن ّ
إن العالقة مع ّ
ً
ي وغير ملموس من هللا .يعود هذا األمر جزئيّا إلى أنّنا
الكثيرين هو جزء غير شخص ّ
الروح القدس في أغلب األحيان دون أن نستطيع أن نعبّر ع ّما نختبره
كمسيحيّين نختبر ّ
بالكلمات.
ي يوميّا ً كي أسمع صوت هللا ،وأرى ما يحتاجه
ّ
الروح القدس بالنسبة لي ،هي ما يفتح عينَ َّ
ّ
القريبون مني .وتعني العنصرة والدة الكنيسة وفترة التجديد.

)Ånd og fællesskab (arabisk
َطريق ال َمسيح

بقلم :كَرينا س .دالمان ،يِسبير هوغورد الرْ سِن ،كيرْ ستين
مو ْنست َر ومو ْنس س .مو ْنسِن

محرر النّشرة :نيلس روزغورد موسي
ترجمته إلى العربيّة سوسن كردوش-قسّيس
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