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 ثرثرة الهراطقة:

  املناث " ملا رهنثه"لقد بات واضحاا  هنم  ثرثرثو  ثراا  ول  ارثو  لي  ثد    
 ؛فاجلد  ول  اسححححح اداف ا لأاو  منلا  ل الأالحححححأ) اللرنا) )الأ ححححح  الرال ( ،(4: 2)

: 4ب  هل ولب ال عبا املطالب" ) ،   اس اداف وثو  اجلث هل "اس اداف غا  أاد
6)(1). 

 الروح القدس مقيم فينا ومنه ننال الحياة األبدية:

زرع " ل ث :  ر ،لاثوح القدس " ل"ف فاها وث  اد  "وتلجد هن را) هننثى اسحححححححححححح    
"و ل هذا  :ثضحححححححححححا  ثي ب. وثلونا هن(8: 6بالثوح حي حححححححححححد  ل الثوح ارااغ ا بدث)" )غ  

 (.9: 5( )24: 3نه  قا  فانا  ل الثوح الذي هن طاه لنا" )ثلونا هننعا  

 ع وال يعاني التقسيم:الروح يوز  

 ث  يف  نه واضحححححححححححث   ؛ثاه يف ث  هنود  واضحححححححححححث   ،"جلهثه بلحححححححححححاو و لته   نل ) 
 اى الي  دو  هن  ثعاين ال قلحا ، ثرتح ف فاه الي  دو  هن  ثأ. .. والذثل  ع   يا .  لز  

: 9ثناللنه ث م عل  به  اى  در  ا حت م  طباع ه  ولاس  اى  در  لغ الثوح القدس" )
22.) 

                                                           
ليت صدرت الطبع) اللر ا) ا يفهنو  الدراسات القبطا) وا ررلاثلا)، إ ا  اى  ل ع ،نثجل  ل القارئ  ثاجع) الي اب (1)

 ، بالقاهثغ  ل جذور لانرتث.2014، ثانت آنثهتما يف  اثل  ثتني
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 حد بالنفس:الروح يت  

 النأس بلبب يفث  ند ا خت أ  ا هلاء اليت تنمل دحيبالنأس  د الثوح  احتوإمنا ا" 
احتادها وحمب ها لاجلحححححححححححححححد .. و ند ا ت نقى النأس  ل  ار الدنس ... وتعلد إ   ا ا 

ت ملححب بال ححلرغ املالثا) وتلحح د اححياها القدر .. والثوح القدس  ر  الرتححمس  ،الطباع 
. .ر هني اهلل .صلرغ غا املنظل  -يف الثوح القدس نأله-ف ى  انب  ،ثلا د العني النقا)

وترتححححع وانا) ت ححححبو بدورها رو  ،وتلحححح نا به ،النألس اليت ثلححححيل فاها الثوح القدسهيذا 
 نها نعم) لآلنثثل. وتنا  هذه النألس  ل الثوح  عثف) امللحح قب ، وفه  ا سححثار، وإدراف 

تشبببببببه به وبقاًء دائماً في اهلل والاخلأاثا وتلزثع العطاثا ال ححححححححار)، وامللاطن) اللححححححححماوث) .. 
 (.23: 9" )أن نصير آلهةً  وأسمى من كل هذا

 ين؟كيف نصبح مسيحي

د  ل بلضححححححلح نلل. ميا  .."اإلجاب)  عثوف) لاي  باإلثاف ن ححححححبو  لححححححاااني   
 ا؟ طثثق) هننثى سحححححححلى الب  ا خهناف اليت ت عطى يف  عملدث نا. وه   بالنعمةجدثد 

(10 :26) 

 عطية التبني:به ننال و  ،بالروح القدس نسجد

ل طاع هنود ف  ث ،اإلميا  فااس له ن اب يف اللجلد ارقاق  هذا ل جياد"و    
 ف  ثلححححح طاع هنود هن  ثد ل ااب هنبا إّ بثوح ال بي ، بالثوح القدسهن  ثلحححححجد ل بل إّ  
 (.27: 11هني الثوح القدس" )

 النعمة ليست معنوية:

 (.31: 14النعم) فه  تعطى بالدف" )هن ا "
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 عمل الروح القدس في المعمودية:

 ،جللحححححححححدلقرب اااجللحححححححححد  راما ث قب   ااه قب  املت ند ا "ااغ اجلدثدغ حتدث لنا ار 
وجيدد نألسحححححححححححنا  ل  لت اخلطا)، وثعادنا إ  ارااغ  ،بانما ثلحححححححححححيب الثوح القدس ا اا)

 هني امللت الححذي ث   يف ،ا و . وهححذا هل  ححا حيححدث يف املا د اجلححدثححد  ل املححاء والثوح
بع  فانا  ل جدثد بلاسحححححححححححط) الثوح .. و ل هذا ث ضحححححححححححو لنا هن  املاء، ثذلب ارااغ اليت ت  

 (.35: 15) "منا وضلر الثوح القدس ..إالنعم) لالت  ل املااه .. و 

 ماذا يعمل الروح القدس فينا وألجلنا؟

يف الأثدوس، وصعلدنا إ   ايلت اللملات،  نا"بالثوح القدس، اس عدنا سينا 
، وتلما نا واثث نا يف نعم) امللاو ، نا اابإ  ند ل و لدتنا إ   يان) البنلغ ووثث نا  
: 15وبان  ححار اححدثد و ححللنا  اى   ء الربث) )رو  ،هنبناء النلر و اارنا يف اجملد ا بدي

29( ")15 :36.) 

 "يف هذه ارااغ :   باسححححححححححححححااالس ثضححححححححححححححاف إ   ا سححححححححححححححب  ؛ّو جيب هن  خطئ
اد .. اليت هن  دت لنا واليت نثاها ولب امللا  ال ار))اراضثغ( وارااغ ااتا) وث  العطاثا 

ثا  العثبل    اافإ ،نثى انعياس هذه العطاثا ثمما واضحححثغ وليننا نن ظث ال م ع اليا    ا
: 15" ) في  ثيل  اليما   وإاا ثانت باثلرغ الرمار فائق)، فمااا  ل اليما  ،هيذا
36.) 

 يس المعاصر:لالروح القدس والمواهب ضد التد

اهلل  عفإ  الثوح غا  نأ ححححححححححح   ل ااب واّبل، و ند ا ثلز   ،  هن ما  اهلل"يف ث
هن ا الثوح القدس اراضححححححث  عهما دائما ، فهل بإرادته  ،ا  ما ، واّبل ثقلف ب لزثع اخلد )

"هننلاع  لاهب خم اأ) هن ا الثوح  :ولحححححححححححححححب اسحححححححححححححح اقا ه، ولذلب  ا  ع امللاهب لي   ثلز  
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واود وهننلاع هن ما  وليل اهلل واود هل الذي ثعم  الي  فلاود، هننلاع ندف ليل الثب 
 (.37: 16) "(6-4: 12ثل 1يف  اع الناس" )

 الروح القدس هو مصدر قداسة القوات السماوية:

   هذه القلات ولححب ثامات باسححااالس نألححه تظ   قدسحح)  ما تنا  نعم)  
(. "ف  تقحححدثس بحححدو  الثوح القحححدس .. 38: 16ال قحححدثس بلاسححححححححححححححطححح) الثوح القحححدس" )

: 16لاه   ل نارج طباع ه  وثب  فاه  ثما   برتثث) الثوح القدس" )إوتقدثله  ثميت 
هنزلت  نبلب  بارات باسااالس "ولل اف ضت هنولل ودث انأ ا   ل الثوح و .(38

: 16)وذفت( الثوح القدس تنا   لات امل ئي) وهتاب اليثاسححححححححح  وركسحححححححححاء امل ئي)" )
 ب "اهلل   اإل     ل ا سححححححححثار هل بنلع نار  م  الثوح القدس ولححححححححبما ث  إ" .(38

  ثثوا وجححه ااب بححدو  الثوح القححدس" هنوثاف مييل " .(10: 2ثل 1ثعانححه لنححا بححالثوح )
(16 :38.) 

 التدبير يتم بواسطة الروح القدس:

عظا  وخما نا  نا الإ"وإاا حتدرنا  ل ال دابا اخلاص) باإلنلا  اليت متت بلاسط)  
.. .ت بنعم) الثوح القدس  ثنيث هنما مت   هن فمل ميينه  ،(13: 2ثلحححححلع امللحححححاو )تاطس 

 (.39: 16وصار واضثا  ب  اف اق يف جلد الثب" ) صار الثوح  لا)  

( ولذلب " ند ا نلححححح نا بالقلغ اليت فانا .. 40: 16) "وهل واضحححححث فانا سحححححثثا  " 
غ ب  انأ حححححححححا   ائما  يف ااته ملل حيب ركث) ارقاق) و ل وح املعثف) واضحححححححححثا  و ند ا ثيل  ر 

: 16) "ب  ثقلده  إ   عاثن ها يف ااته )الثوح القدس( ، عاثن) ال ححححححححححححححلرغ ّ  ل اخلارج
47.) 
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 ما هو المقصود بعبارة من الخارج؟

وجلاب القدثس باسححااالس هن   داسحح) اخلااق) "لالححت ثا ن) يف ثاا  املاال ات  
ما تضحححححا  إ  الياا  املاالق الذي ّ هنهني  ،(48: 19 ل اهلل" )ب  تلهب  ل اخلارج 
 تلجد فاه هذه النعم).

حيذر القدثس باسححححااالس  ل الل ل   ند املع. ارثيف "وثرتحححح    21يف الأ حححح   
 (.52: 21نأله حبأظ الرتثثع) وث بو ثمل صار  ابه   اقا  باملع. ارثيف الاهلدي" )

ومل هن ث  " :  ثؤنذ بي   ناث). فقد ث بوحتذثث القدثس باسححححححححححححححااالس جيب هن 
بعد اححححححا ححححححا  واودا  نا  اححححححثث) الثوح القدس وثقب  اّسحححححح هان) بي   ا اثثته هنو ثنلححححححى 

: 24ااححححح اف الثوح القدس يف ث  اححححح ء  ع ااب واّبل هنو ثأ حححححاه  ل ااب واّبل" )
55.) 

هلتا)  م  دغ  د وووبعد هن  هنث   ،ومبا  ث   ل باسححححححححححححححااالس  ل د ) ل لث) ّو
  الثوح هل إ  نأ حح  الثوح  ل  لته اإل ا) ا اا) .. وقا  الراللث ثلححم : "ثاف مييل هن

 ،(2: 8   اححححثثع) روح ارااغ ه  اليت جعا نا هنوثارا  )رو  ؛ولينه  طا) ارااغ ، طا) اهلل
فهحح   ،(8: 1و طاحح) القلغ " ني  سحححححححححححححح نححالل   لغ  ل وحح  الثوح القححدس  ااي " )هنع 

 :ولذلب  ا  ،هنمل ثعطنا اهلل ااب حنل البرتث ابنه اللواد  طا)    هني بهلذلب اللبب تل 
 (.32: 8"الذي مل ثضل بابنه ب  بذله  جانا فياف ّ ثهبنا  عه ث  ا ء" )رو 

 وأخيراً:

  الثوح د هنوهنث   ،ميا ؛  نه بعد هن  احححثح اإلث حححثا باسحححااالس لع  اااا  تلحححمع 
 ذلب ث حححححححححححححبو الذثل ث اذو   ل حمب) اهلل العظام)القدس هل ااته  طا)، ن  : "وطبقا  ل

ء ثقاو ل  الثوح  نه هن طانا ارثث)  واحححأق ه فثصححح)   لا جدثف هناحححد نيثانا   ل الاهلد، هّؤ
 (.56: 24   ند ل اهلل هنبانا وهنرس  روح ابنه إ   البنا صارنا  هنبا هنثها ااب" )
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 كلمة تعزية من القديس باسيليوس:

  الححذي ث عا  الأل ثظحح  فاححه، هيححذا نعمحح) الثوح القححدس تظحح  يف الححذي "وثمححا هن 
ثقباها واضحححححححثغ دائما ، وليل ّ تعم  يف النأس برتحححححححي  دائ  ..    الأل ثظ  ثا نا  يف 

دس هكذا الروح الق ،بحم  تلجهحهالأنحا  وثعمح  فقو  نحد حا ثلححححححححححححححمو الأنحا  لقلغ الأل 
س عم  ولححب اّو ااج .. والثوح القدولينه ث ،يف الذثل ثلحح اقل   ماه دائماً  حاضر  

امحح) واححانححا  ث ال  إ  ثدراف الححذي ثيل  فيثه يف القاححب وهنثلححححححححححححححيل يف النأس  رحح  اإل
هنو  ند ا  ،(16: 8وهيذا ثيل   ماه  ند ا ثرتححححححححححححححهد  رواونا )رو  ،ثنطقها الالححححححححححححححا 

 (.61: 27( )راجع 4: 4ث ثا يف  البنا هنبا هنثها ااب )غ  

**** 

 ،ي  املعز  هنثها املاب اللمائ

 ، ندنا و اللا  ل  اى املنابث اننا ننا   لتب فقو لقد اف ى  ااب  لف  

  نل ب اإل   هل  لغ ولاس ا  نلف الرال .هن  وثم  

 ،  ثنا تمنثنا يف الثد  ااه إغأث لنا ا

 هنو اّنبطاح هن اف ساطام  املزثف الذي هننذوه  ل الذات ّ  نب.

 ،هنطثد روح الز ا ) واليربثاء

 ،  فانا دائما  ولب و د اّبل اللوادوو  

 واوأظ هنف الرتهداء  ل  رثات املعامني.

 د. جلرج وباب بباوي


