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 أوالً 
 

 الدالة والشفاعة
 

عـن تعلـيم الصـحيح احلـديث والغـاب عنـه  لقد تاهت املعايري الكنسية الصحيحة يف عصرٍ  
مــن عالقــة عضــوية ويؤكــد عليــه ســم ويف غيــاب مــا حيملــه هـذا اال". جســد املســيح الواحــد"الكنيسـة 

يفـــتح هـــذا الغيـــاب أبـــواب التهـــور يف  ،)١٣ - ١١: ١٢كـــو ١(بـــني الـــرأس يســـوع وبـــني األعضـــاء 
 .ن التناول أو اخلدمةمأحكام القطع واملنع 

بكلمـات  امـ  الفـردي الـذي ميسـك فيـه شـخصٌ بـاب التفسـريهذا الغياب أيضاً يفتح كما  
عــدة مجاعــات أو أفــراد متباعــدين ال إىل  لكــي حيــول الكنيســة جســد املســيح الواحــد اإلهلــيالــوحي 

 ).مذدت يف عصر االنقسامات والتشر جإذا و (املشاعر واألفكار املشرتكة  تربط بينهم إالَّ 
 ؟شــواهد مــن العهــد اجلديــد إىلهــذا األمــر مــن أجــل اآلخــر؟ هــل حيتــاج  ملــاذا نصــلي كــلٌ  
 .)١٥: ٥يـــع ( "تشـــفي املـــريض اإلميـــانصـــالة " ،)١٨: ٦أفســـس ( "مصـــلني بكـــل صـــالة وطلبـــة"

بـــل يطلـــب الرســـول أن يتفـــرغ  ،)٤: ٦أع " (ا حنـــن فنواظـــب علـــى الصـــالةأمَّـــ" :ويقـــول رســـل الـــرب
صـالة مـن بل ويطلب الرسول مساعدة الكنيسـة يف ال ،)٧: ٧كو ١(الذين تزوجوا للصالة والصوم 

رو ( "متضــرعاً دائمــاً يف صــلوايت"بــل يطلــب مــن أجــل كنيســة رومــا  ،)١١: ١كــو ٢(أجــل خدمتــه 
بـــل ســـوف يهـــب اهللا لـــه احليـــاة  ،)١٦: ١أفســـس " (ذاكـــراً إيـــاكم يف صـــلوايت" :والحـــظ ،)١٠: ١

 ).٢٢: فل(بصالة فليمون 
وشــفاعة الــروح بشــفاعة املســيح  ،علــى شــفاعة القديســني ملــاذا ال يكتفــي األخ الــذي حيــتج 

حســـب قولـــه؟ وإذا كانـــت شـــفاعة املســـيح وشـــفاعة الـــروح القـــدس هـــي الـــيت متنـــع شـــفاعة  ،القـــدس
الــذين  -وعــن وعــي  -الــذي غــاب منــه  اإلجنيلــيبــل وتبطلهــا حســب تعلــيم املــذهب  ،القديســني



 ٤ 

سـبق أن عـن الكنيسـة؟ وهـل  اإلجنيليـونمـاذا يقـول األخـوة ف ،يتمسكون مبا ينـادي بـه هـذا املـذهب
 املصرية؟ اإلجنيليةبأي اهتمام يف الكتابات " جسد املسيح"تعبري  يحظ

مـــا يـــذكره األب مـــىت عـــن  ،مقاومـــة الحـــظ مـــا يواجهـــه مـــنعليـــك أن ت أقـــول هلـــذا األخ،
األرثوذكسية لكتابـات األب مـىت  اآلبائيةاألصول عن  -يف كتابني  –ودفاع رهبان الدير  ،الكنيسة

 ).كنيسة جسد املسيحال عن الكتاب األولراجع (املسكني 
ــــذين يهتفــــون لقــــد   غــــاب ذات التعلــــيم عــــن الكنيســــة جســــد املســــيح عنــــد األرثــــوذكس ال

 .أخذت مكان املسيح الرب يف الكنيسة كنسية  لقيادات) مع زغاريد النساء(ويصفقون 
ألن عشــــاء الــــرب  ؛الكنيســــة makesتكــــوِّن  اإلفخارســــتياغــــاب التعلــــيم بــــأن  ،طبعوبــــال 

الــذي لــه  - ل جتســد الــربوحتــوُّ  ،ار الســاخن يف ســاحات الرمــز واالســتعارةاحلــو  موضــوع هــوأصــبح 
وحيــتج هــؤالء بــأن . عشــاء الــرب اإلجنيليــونعنــدما يأخــذ  ،جمــرد رمــز وذكــرىإىل  - جســد حقيقــي

 .يف الذاكرة الَّ إليها ألنه مل يعد معنا إالرب يف السماء اليت صعد 
رســـائل ترمجــة و  ،األب مــىت املســـكنيقبـــل كتابــات  -يف العصــر احلــديث هــل قرأنــا ومسعنـــا 

 !!؟بأن الرب يسوع معنا وفينا بالروح القدس - عن الروح القدس أثناسيوسالقديس 
وهـي ذات األسـباب الـيت  إلينـا،مت لِّ الكنيسة اليت تصلي كلهـا لألسـباب الـيت ُسـإىل  أعود 

 .نراها يف التعليم الرسويل نفسه املدون يف األسفار
قـد و . م لآلب من خالل الـرأس يسـوع املسـيحكنيسة هي صالة تقدَّ كل صالة يف ال :أوالً 

لــيس ألن  ،ويعــرتف معــه الــرأس ،ن اخلــاطئ يعــرتفإ: "٢١أوغســطينوس يف العظــة علــى مزمــور قــال 
يســـوع وبقـــوة الـــروح  ،بـــل ألن كـــل عالقـــة شـــركة مـــع اآلب هـــي مـــن األعضـــاء للـــرأس ،الـــرأس أخطـــأ

ألن الـرب  ؛ن يطلـبعلـى َمـ الصـالة ليسـت قاصـرةف ،مـن أجـل اآلخـر وعندما نصلي كـلٌ . "القدس
" ويعطــي الكــل مــن أجــل الواحــد ،الفــرد الواحــد مــن أجـل الكــل"ويعطــي  –يعمـل يف كــل األعضــاء 

 .هذا هو املبدأ الذي يشرح صالة الكنيسة
 



 ٥ 

ــ :ثانيــاً  ــالشــفاعة هــي توسُّ ل هــو طلبــة الكنيســة كلهــا ولــيس طلبــة شــخص واحــد ل، والتوسُّ
فهــي تطلــب  ،كلمــات حتــدد اهلــدف الــذي ألجلــه تطلــب الكنيســة  يهــل توسُّــوالشــفاعة وال. بعينــه

هـذه كلهـا مـن ). هذه ممنوعة يف الوقت احلاضر(مواهب الروح القدس للشهادة  –الشفاء للمرضى 
 .األعضاء للرأس وبواسطة الرأس

 ، بينمــااملالئكــة هــم يف الســماءو الرســل و عنــدما يتصــور صــاحب الســؤال أن العــذراء  :ثالثــاً 
، )ال أدري كيــف حيــدد أحــد مــا هــذه املســافة(ويفصــل بيننــا وبــني هــؤالء مســافة  ،ن علــى األرضحنــ
هــو ذاتــه عمــل الــروح القــدس الــذي  ،ل يف عمــل االبــنتــدخُّ  كأ�ــاو  -عندئــٍذ  -بــدو لنــا الشــفاعة ت

 .واآلب أيضاً 
" جممـــع"إىل  لكـــن األيقونـــة احلقيقيـــة هـــي أن الـــذين علـــى األرض مجيعـــاً هـــم الـــذين يـــأتون

ـــرب األحيـــاء يف أورشـــليم الســـماويةإالقديســـني و  هـــؤالء كمـــا يقـــول رســـول الـــرب هـــم . ىل مجاعـــة ال
حتـــت مطـــارق  ،الشـــهود جيهـــل معـــىن الشـــهادة ضـــاع مـــن جيـــلٍ هـــذا املعـــىن  ، ولكـــنســـحابة الشـــهود

تراهـا يف توزيــع كتـب األب مــىت املسـكني ســراً (الــيت ضـربت كــل شـيء عنــدنا " التقيـة"بــل و ،اخلـوف
 .)املخدرات منوكأ�ا نوع 

عـــن  اً وغيـــاب الشـــاهد جيعلـــه عـــاجز  ،"غائبـــاً "ألن الشـــاهد لـــيس  ؛معنـــا فهـــم ،الشـــهودأمَّـــا 
أل�ــم  ؛والشــهود مل ينــالوا كــل املواعيــد –مــوتى كمــا يقــول الــبعض  واالشــهود أحيــاء وليســ. الشــهادة

الــذي  نقســاماالا أمَّــ ،حبيــاة األعضــاء معــاً " لتكُمــ"الكنيســة  .)١٣: ١١عــب (لــن ينالوهــا بــدوننا 
مـــع أباطيـــل االســـتعانة بشـــواهد  ،يف قـــارب احليـــاة يـــدخل منـــه املـــذهب الفـــردي فهـــو كســـرٌ  ،نعانيـــه

 .الكتاب املقدس لتربير االحنالل والضعف الذي نعانيه
والصـالة هـي . وكـل القديسـني معـاً  اإللـهوحيـاة املسـيح جتمـع والـدة  ،فالكنيسة حية بالكـل

 .يف يسوع صالةٌ 
هـــي الكلمـــة اليونانيـــة  ،"لـــيس لنـــا دالـــة عنـــد ربنـــا يســـوع" :لـــدى املســـيحوالشـــفاعة  ،الدالـــة

 :وتعين حسب قاموس العهد اجلديد اليوناين παρρησιαالقبطية 



 ٦ 

 .)٣٢: ٨مرقس (الكالم املتجاسر  –الشجاعة  –اجلرأة يف الكالم  -
 .)١٥: ٢كولوسي (الكالم علناً  -
 .)٣١: ٢٨أعمال (الكالم بال مانع  -
 .)٣: ١٥كو ٢ – ٢١: ٣يوحنا ١(لكالم أو الطلب الثقة يف ا -

 .هذا موجز الستعمال الكلمة يف العهد اجلديد
 :جتد مصدرها يفالشجاعة تلك و  ،اجلرأة هذه
احلـــدث الـــدائم الـــذي مجـــع . اإلهلـــيوهـــو حـــدث التجســـد  ،مـــيالد املســـيح مـــن العـــذراء* 

 .بن اهللاوهي مرمي اليت ولدت رب الوجود يسوع ا ،كلها يف األم  اإلنسانية
 فــي مــريم اإلنســانيةالــوعي أن د الــرب عــن الــوعي، ألنـه لــو عــاد إىل جتسـمعــىن لقـد غــاب 

قـد أعطـى لنـا يف مـرمي  -وهو يفوق كـل قـدرات اخليـال  -ما حدث  أندركنا أل ،ولدت اهللا الكلمة
و هــو أ ،اأو منفصــل عنَّــ الثقــة يف عالقــة األم العــذراء مبــن ولـدت، لــيس ألنــه بعيــدٌ تلــك اجلــرأة و  ههـذ

 .، بل ألنه هو رأس الكنيسةيف السماء وحدها وليس على األرض
خرافـات قبطيـة معاصـرة جتعـل أحفـاد العصـر الوسـيط يقولـون  غري ذلك ال يعـدو أن يكـون

 ،"حمـــب البشـــر"يضـــاً ينكـــرون أوبكـــل اســـتهتار  .ننـــا ال منلـــك االقـــرتاب مـــن املســـيحإبكـــل اســـتهتار 
 ."لم مع الربأو نتك حنن ال نستحق أن نأيت"ويقولون 

 نكـــارٌ إ. أي عالقـــة الشـــركة الـــيت لنـــا يف يســـوع ابـــن اهللا ،تـــام للعالقـــة الشـــراكية هـــذا جحـــدٌ 
ـــوة وعـــودة علـــى حجـــر األم  ن رب الوجـــود جـــالسٌ إيقـــول اللحـــن وعنـــدما ! "العبيـــد"حالـــة إىل  للبن

 الكلمـة هـي أيقونـة ألن مـرمي الـيت محلـت اهللا ؛وتنازهلـا اإلهليةاندفاع احملبة فهو يعربِّ هنا عن  ؛العذراء
لـيس مـن جسـد " ،ولـدون مـن املـاء والـروح مثـل والدة يسـوعالـذين يُ  األبنـاءالكنيسة اليت حتبل وتلـد 

 ).١٣: ١يوحنا " (بل من اهللا ،وال دم وال من مشيئة رجل
 .هذا جاء وحل فينا أو سكن بيننا لكي جيمع الكل فيه

 



 ٧ 

بقـوة  اإلهلـيذلـك االنـدفاع إىل  ،التجسـدإىل  بـل ،لينـاشجاعة واجلرأة اليت لنا ال تعـود إال* 
ـــة  ،يف يســـوع الَّ إوال دالـــة هلـــا  ،يف يســـوع ال تطلـــب إالَّ ومـــرمي  .اإلهلـــيالتواضـــع  وهـــي تطلـــب البتولي
هللا مثــل بـولس الـذي ميــر مبخـاض الــوالدة  أبنـاءً ن يقـدم أكـل مـن يريــد لوالقداســة  واإلميـان ،للعـذارى

 .)١٩: ٤ – ١: ٣راجع غالطية (وب الغالطيني األغبياء املسيح يف قل) ريتصوَّ (ن حىت يتكوَّ 
 مقدس نتحدث عنه؟ كتابٍ   فأيُ 

تــدوين لتــاريخ  ،مثــل العهــد القــدميمثلــه ن العهــد اجلديــد أهــل اســتقر يف وعــي األرثــوذكس 
بوه ِســحَ أم  ،اً تســليم باعتبــارهالكتــاب املقــدس هــل قبلــوا أي  ؟اإلهلــيوحيــاة الــذين قبلــوا االســتعالن 

 ،رقــاب الــذين خيتلفــون معــهبــه لكــي يقطــع  ؛للــد الــذي ميســك بــه كــل فــرد علــى حــدةاذلــك جمــرد 
 ؟ويأخذ كلمات الروح القدس لتصبح سكاكني يقطع با أوصال اجلسد الواحد

 ن العذراء أفضل وأقدس من أي مسيحي؟إن الذي يقول مَ 
مـن سـر املعموديـة وسـر سـكىن روح يسـوع فيـه؟ بعـد صاحب هذه املقولة مل يسـتوعب  إن

أو أن هنــاك درجــات يف ملكــوت  ،أيــن جــاءت فكــرة أن هنــاك قديســني أكثــر قداســة مــن قديســني
اســتند إىل شـــرٍح هـــذه صــورة جمتمــع الطبقـــات الــذي ...  ؟الســموات، الــبعض أقـــرب والــبعض بعيــد

، تلـــك الكلمـــات )٤٠: ١٥كـــو ١" (إن جنمـــاً ميتـــاز عـــن جنـــم يف الـــد" :كلمـــات الرســـولخـــاطئ ل
ــراح جمتمــع امللكــوت قــراءًة طبقيــة،، مــن ســياقها تطعــوقُ  ترت  بُــيتالــ كلمــات   واوتركــ فقــرأ هــؤالء الشُّ

 :ة جداً الرسول الواضح
 .أجسام أرضية –أجسام مساوية  -
 .جمد األرضيات شيء –جمد السماويات شيء  -
 .)٤١ – ٣٩: ١٥كو ١(جمد القمر آخر  –جمد الشمس شيء  -

قــام يف عــدم فســاد زرع يف فســاد ويُ مــوات يـُـهكــذا يف قيامــة األ": ولكــن الرســول عــاد ليقــول
 .األجسـادبـل عـن طبيعـة  ،عن مكانة القديسنيهنا فلم يكن الكالم ). إخل - ٤٢: ١٥كو ١( –
 .ا جسد القيامة فهو جسد واحدأمَّ 
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ن يقـول هـذا هـو مـن ينكـر َمـ. العذراء القديسة ليست أقرب للرب من أي مسيحي مـؤمن 
النعمــة إالَّ تعبــريات عـن خمــة عـن القديســة مـرمي فالعبـارات المــا و . عضـاء يف جســد الـربأن الكـل أ

هـــي ذات العالقـــة املفتوحـــة  ،أمامنـــا عـــن عالقـــة محيمـــة قويـــة تعَ ِضـــوُ والـــيت  ،الـــيت ســـوف تكـــون لنـــا
 .مة لكل نفس مسيحيةواملقدَّ 

بــل ألن النعمــة  ،لــيس ألنــين بــال نعمــة ،"اخل... لــيس لنــا دالــة " :نــين أقــول هــذه العبــاراتإ 
بـــل ألن هـــذه  ،ولــيس ألن القديســـة مـــرمي هلـــا دالــة عنـــد الـــرب ال مثيــل هلـــا . هـــذه الشـــجاعةمنحتــين

وملـن هـم أوالد مـع يسـوع البكـر الولـد الـذي  ،الدالة هي الشجاعة، شجاعة األم وحمبتها ملن ولـدت
 .ولدته

أناشـــيد هـــؤالء بالعـــذراء مـــرمي، ولكـــن  افـــرام ويعقـــوب وغريمهـــإ : شـــعراء الســـريانلقـــد تغـــىنَّ 
 .اليت ولدت اهللا الكلمة اإلنسانيةجمد ت العذراء إىل إظهار تعد

فكــرة غريبــة علــى نســاطرة القــرن  ،وحــدة اجلســد الواحــدمــن الطبيعــي جــداً أن تصــبح فكــرة 
يضــاً أغريبــة بــنفس القــدر تصــبح هــذه الفكــرة و . كمــا كانــت غريبــة علــى النســاطرة اُألَول ،العشــرين

وكمـا فعـل النسـاطرة اُألَول، . عاش يف السرائر ويف الصـالةتُ  على الذين ينكرون جتسد الرب كحقيقةٍ 
 .عن جهل وكراهية ،بكلمات الكتاب املقدس "اجلسد الواحد"هكذا ميزق النساطرة اجلدد 

 .لكي نصبح مثلك يف عرس امللك السماوي يسوع املسيح ؛يا أم النور صلي ألجلنا
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 ثانياً 
 

 شفاعة الروح القدس الرب احمليي
 

  έντυγχάνωني الفعل اليونا
 ١٣: ٦يف دانيـال : خدم الفعل يف الرتمجة السـبعينية حسـب املعـىن الكالسـيكي القـدمياستُ  

 . شكوى أو طلب معنيميمبعىن تقد ٣٢: ٨مكابيني األول  –
مــة ضــد يليــا املقدَّ إيف العهــد اجلديــد اســتخدم القــديس بــولس ذات الفعــل يف شــكوى النــيب 

: ١١رو " (إســرائيلاهللا ضــد إىل  يليــا كيــف يتوســلإ"نقلــت املعــىن  العربيــةالرتمجــة  أنومــع  إســرائيل،
(يشتكي وحيتج النيب نألاملعىن ال يستقيم باملرة، فال توسل يف الشكوى،  أن إالَّ ) ٢

0F

١(. 
 :)٨رو ص (قد ورد ثالث مرات يف و  ،ولكن الفعل يتعدى تقدمي طلب أو شكوى 

يشــفع "الــروح القــدس أن عــن كانــت ) ٨رو ص (املــرة األوىل الــيت ورد فيهــا هــذا الفعــل يف 
وال هــي  ،لغــة الشــكوى تليســ، وهــي "األنــني"واألنــات مــن  ،)٢٦: ٨" (فينــا بأنــات ال ينطــق بــا

أيضــاً لغــة التوســل الســائدة يف التمــع حيــث يســود األقويــاء علــى الضــعفاء، ويبحــث الضــعيف عــن 
االحنـــــالل  projectال جيـــــب أن نســـــقط . مـــــن خاللـــــه أو ذي شـــــأن لكـــــي يتوســـــل قـــــوي نســـــانإ

الــرب يســوع  إن :يقــول بكــل جســارة اإلكلــريوسواحــد مــن مثلمــا فعــل ذلــك االجتمــاعي علــى اهللا 
هـــذا تافـــت مصـــدره الرتبيـــة  !!"ســـاحمهم علشـــان خـــاطري" :وهـــو معلـــق علـــى الصـــليبلـــآلب قـــال 

ياسـي عندما يـدخل الفكـر السألنه . السائدة يف التمع واليت ال تنتمي إىل حق اإلجنيل االجتماعية

                                                           
أوال تعلمون ما قال الكتاب يف إيليا؟ كيف كان : "لكاثوليكية اليت نشرتا دار املشرق بلبنان، هكذاورد هذا النص يف الرتمجة ا )١(

 ".إسرائيل فيقول شاكياً خياطب اهللا 
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" البــاب العــايل"ن اهللا يصــبح مثــل الفرعــون أو إفــ ،أي أســفار الكتــاب املقــدس ،يف شــرح أســفار اهللا
 .الذي ال ميكن الدخول إليه إالَّ عن طريق وسيط وبروتوكول

ـــا  هـــذا التصـــور السياســـي علـــى اهللا " ســـقطنُ "عنـــدما ال بُـــد أن نكـــون علـــى وعـــي تـــام بأنن
حنــذف مــن الــوعي كمــا   .أو وحدانيــة اجلــوهر االهلــي للثــالوث يــةاإلهلوحــدة احليــاة  فإننــا �ــدم ،نفســه

ونتصــور أن  ،الــرب يســوع وبإلوهيــة ،لوهيــة الــروح القــدسإاالميــان الصــحيح ب) اخلدمــة(ومــن العبــادة 
 .عة لألريوسيةوهذه عودة مقنَّ . األقنوم الثالث واألقنوم الثاين مها معاً أقل من اآلب

األوىل تـؤمن بوحدانيـة اجلــوهر  :التعــرج بـني فـرقتني) وذكسـياألرث(ال يقبـل االميـان املسـتقيم  
فيكــون هنــاك  ،يف الثــالوث ranksأي رتــب  ،"تراتبيــة"والثانيــة تفصــل وختلــق  .وال تفصــل األقــانيم

بعــد توســل  أعظــم وأقــل، واألعظــم هــو اآلب القاســي القلــب الــذي ال يتحــرك وال يعطــي شــيئاً إالَّ 
مـــاهر يريـــد  حمـــام" مرافعـــة"إىل  حينمـــا تتحـــول الصـــالة ؛حـــىت يف اجتماعـــات الصـــالة ،نـــراه تـــذللو 

استمالة القاضي، ناسـياً ذلـك احملـامي الفـذ أن اآلب هـو ينبـوع احملبـة الـذي أرسـل ابنـه بسـبب حمبتـه 
 !)١٦: ٣يوحنا (لكي خيلص العامل 

 ؟)٢٦ - ٨: ٨رو ( ال ينطق بها اتٍ لماذا يشفع الروح القدس فينا بأنَّ 
وحــدة فقــط لــيس  ،"آيــة واحــدة"أو  ،لقــد دمــرت العظــات الــيت تــدور حــول عبــارة واحــدة 

 .ويف مقدمتها الثالوث ،بل وحدة العقائد الكربى ،الكتاب املقدس نفسه
: ٨رو (إىل  علينــا أن نعــودعــن شــفاعة الــروح القــدس، لكــي نفهــم معــىن كلمــات الرســول و  

 .وما بعدها) ١٨
 .حقيقة معاشة عرب كل العصور) ١٨(آالم الزمان احلاضر  -١
) اآليت(العتيـد " :والحظ عبـارة الرسـول ."ال تقاس بالد"فهي  ،لكن مع هذه املعاناة -٢

ومــع  ،بنـاء اهللاأالـيت تتوقــع متجيـد ) ١٩(مـن انتظــار اخلليقـة  هــو جـزءٌ الـد اآليت ف ."سـتعلن فينـان يُ أ
دون  أي الفسـاد واالحنـالل) ٢٠(للبطل  خضعتأُ اخلليقة اليت إىل  بناء اهللا سوف ميتد الدأمتجيد 



 ١١ 

نـال السـلطان اإلهلــي " صـورة اهللا ومثالـه"ألن آدم الـذي هـو  وإمنـا ،"لـيس طوعـاً "أن يكـون هلـا إرادة 
 .)1F١("وعندما سقط، اجنرفت معه اخلليقة اليت خضعت له) ٨مزمور (إلخضاع اخلليقة 

فسـاد والصـراع الـذي دخـل يؤكد الفوضـى وال) ٣تكوين ص (سقوط آدم كما ورد يف  -٣
 .آدم واخلليقةوبني  ،بني الرجل واملرأة

ـــه زمـــان -٤ ـــة ،ولكـــن الفســـاد ل ـــاق أو احلري أن هـــذه احلريـــة والحـــظ  ،وســـوف يـــأيت االنعت
ذات جمــد  مهــؤالء الـذين هلـ أي ،"حريـة جمـد أوالد اهللا"هــي ) ٢١: ٨رو (عبـارة الرسـول يف حسـب 

وهـو مـا طلبـه الـرب نفسـه يف صـالة رئـيس الكهنـة يف  ،)٢٩: ٨رو (يسوع البكر بـني إخـوة كثـريين 
ألن قبـول هـذا  ؛عطانـا الـد الـذي نالـه مـن اآلبأوالرب  ،فهو ممجد فينا ،)٢٢-١٠: ١٧يوحنا (

ــ ألن الرؤيــا يف الــدهر اآليت هــي  ؛ل املــؤمنني ألن ينظــروا جمــد االبــن األزيلالــد هــو الــذي ســوف يؤهِّ
 ).رجةفُ (شركة وليست 

ـــ شــحونلزمــان احلاضــر املومــاذا عــن ا -٥ حيــث تــئن اخلليقــة  ،الــوالدة اجلديــدة" خمــاض" ب
 ؟الروح القدس" باكورة"حىت الذين نالوا  ،)٢٢(ومعها يئن اإلنسان نفسه 

ـــأول الثمـــار  ،"بـــاكورة"والحـــظ هنـــا تعبـــري  (الـــيت تظهـــر مبكـــراً فهـــو خـــاص ب
2F

قبـــل موعـــد  )٢
هـذا التعبـري يعــين أن  ولكـن ،"ريـة اخلليقــةح"هـو يـوم  ،ألن احلصـاد هنـا هـو زمــان االنعتـاق ؛احلصـاد

احلــق " :قــد أعطــى مبكــراً يف زمــان التجديــد حســب عبــارة الــرب يســوع املســيح نفســه الــروح القــدس
 άπαρχηولعـــل تعبـــري ). ٢٨: ١٩مـــىت .." (أقـــول لكـــم إنكـــم أنـــتم الـــذين تبعتمـــوين يف التجديـــد 

ريـــر أو االنعتـــاق مـــن فســـاد اجلســـد ألن زمـــان التح ؛ُيســـكت الـــذين يفصـــلون بـــني األقنـــوم واملواهـــب
السـاكن " الروح الذي أقام يسوع من األموات"ستعلن فيه واحنالل اخلليقة هو الزمان الذي سوف يُ 

: ٨رو (الســاكن فينــا " بروحــه"حيي أجســادنا املائتــة أقــام املســيح مــن األمــوات ســيُ "فينــا وهــو الــذي 

                                                           
 Dunn – Lampe – Fitzmyerويقبل هذا الشرح  ٥٣٠عامود  ٦٠جملد  ٥: ١٤عظات ذهيب الفم على رومية راجع  )١(

 .وكل املفسرين يف العصر احلديث
: ١٤رؤ  – ١٨: ١يعقوب  ١٣: ٢تسا ٢ – ١٥: ١٦كو ١ – ٢٣، ٢٠: ١٥كو ١(الباكورة وردت يف األصل اليوناين  )٢(
 ).First – Fruits –الثمر املبكر  απαρχη ٢٥: ١٦، ١٦: ١١ويف رومية  ٤



 ١٢ 

هنـا العمـل االهلـي األخـري هـو ). املعـىنمع االعتذار إلعادة صياغة كلمـات الرسـول حـىت يظهـر  ١١
عمل اخلالق، عمل اهللا، الذي سكن فينا حنن الباكورة لكي يتم كمـال هـذا العمـل يف يـوم احلصـاد، 

 .يوم القيامة على صورة قيامة يسوع املسيح نفسه من األموات
والتبـين هنـا لـيس رتبـة شـرفية حسـب ضـالل ) ٢٣(يف انتظـار كمـال التبـين " نـئن"حنن  -٦

: ٣فيلـيب (هـو كمـال اخللـق اجلديـد ليكـون حسـب صـورة قيامـة جسـد يسـوع املمجـد  وإمنـا ،لبعضا
٢١.( 

هـــذا يف . توقـــع الفـــداء للجســـد –صـــرب  –رجـــاء  –يقـــدم الرســـول ) ٢٥ – ٢٤(يف  -٧
 .وسط معاناة وعواصف الدهر ومتاعب الزمان

 :األنين والشفاعة
 .أنني الروح القدس نفسهو ه -٣. أنني املؤمننيهو  -٢. أنني اخلليقةهو  -١ 

د بولكـن الـروح القـدس غـري ُمسـتع ،أنني اخلليقة مع أنني املؤمنني هـو أنـني انتظـار االنعتـاق
ولكــن الــروح  ،"الــروح القــدس الــرب احمليــي"ألنــه  ؛للفســاد وال هــو يعــاين يف أقنومــه اإلحنــالل واملــوت

فالشــفاعة هنــا . ســان علــى التعبــريأو هــي فــوق قــدرة الل ،يــئن بأنــات غــري قابلــة للرتمجــة حســب اللغــة
 ،تعـــبمـــن ومـــا ســـوف يكـــون  ،ن يـــرى مـــا هـــو حـــادثَمـــ آالمليســـت توســـالً بالكلمـــات بـــل هـــي 

ــــاةو  ــــة مثَّ ، ومــــن اضــــطهادو  ،معان ــــة والكرامــــة اإلهلي ــــئن يف صــــرب ، ولــــذلكالــــد واحلري ن حيــــني أإىل  ي
 .االنعتاق

 كيـف يصـلي ؟ي الشـهيدكيـف يصـل  ."ألننـا لسـنا نعلـم مـا نصـلي ألجلـه" :يقـولالرسول و  
 كيــــف يصــــلي ؟الراقــــد علــــى فــــراش مــــرض مــــزمنكيــــف يصــــلي  ؟طــــريح الســــجون مــــن أجــــل الــــرب

بـه يف  جَّ الـربيء الـذي زُ ، أو د من األمن والقضاء والزوجةارَ املطَ ؟، أو د يومياً يف مكان عملههَ املضطَ 
يـئن ن أجـل كـل هـؤالء مـ ... ؟مـن التنـاول ظلمـاً  عَ نِـالـربيء الـذي مُ  ،، وباإلضافة إىل هـؤالءالسجن

 .حزنالروح يف 



 ١٣ 

حزينـاً يـئن فـالروح  ،"ال حتزنوا الـروح" قد حذَّرنا من أن حنزن الروح الرسولأن  مع مالحظة
لــو كـان الــذي فينــا هــو  ،وباملناســبة. "ال تطفئـوا الــروح" :ألننـا نطفــئ مبيــاه اخلطيـة شــعلة النــار اإلهليــة

 ،اهـب؟ وكيــف تنطفـئ املواهــب؟ ألـيس األنــنيفكيــف تـئن املواهــب؟ وكيـف حتــزن املو  ،مواهـب فقـط
 .احلزن مها من ميزات حياة الشخص أو األقنومو 

 ؟)٢٧: ٨رو ( فما هي شفاعة الروح القدس
يشفع فينا الروح القدس حسب مشيئة اهللا، وهو يشفع يف القديسني؛ ألن مشيئة اهللا هـي  
 :)٨ص  رو(، وتلك هي املرة الثانية اليت يرد فيها الفعل يف "قداستنا"
صـــرخة الفـــرح بعـــودة وهـــي  ،)٤: ٤غـــل " (ا أيهـــا اآلبأبَّـــ"يصـــرخ فينـــا الـــروح القـــدس  -١ 

 .اهللاإىل  اخلليقة
وحيـاة الـروح القـدس هـي التقـديس  ،ألنه هو الذي ينري شـركاء حياتـه ؛قيادة االستنارة -٢ 

 .١٠: ١٢يف قداسته عب  شركاء الروح القدس هم شركاءٌ  ؛ ألن)٤: ٦عب (لنا والقداسة له 
مــىت (يــتكلم فينــا يف زمــان الشــهادة بقــوة ال يقــدر حــىت معانــدي يســوع أن يقاوموهــا  -٣ 

 ).٢١اآلب يهب الروح وهو يعطي حكمة لو ألن  ١٣: ١١لوقا  – ٢٠: ١٠
حــىت أن اســطفانوس  ،ر ويُعلــن للــنفس الــد اآليتويعطــي الفــرح يف الضــيق عنــدما يــذكِّ  -٤ 

 ).١٥: ٦مع أع  ٥٥: ٧أع (استنار عندما رأى جمد يسوع 
ويبقــى اجلانــب الشخصــي الــذي يكتشــفه كــل مســيحي حســب احتياجاتــه وعمــق شــركته  -٥ 

إىل  ألعرفه وقوة قيامته وشـركة آالمـه متشـبهاً مبوتـه لكـي أبلـغ" :جمد القيامةإىل  هيف اآلالم الرب اليت تقود
ة الـروح القـوة الـيت تسـند، هذه صرخة رسول الرب الـذي جيـد يف شـفاع .)١٠: ٣فيليب " (قيامة األموات

واألنبيــاء يف تــاريخ  ،ألن الــروح الســاكن فينــا والعامــل فينــا ينطــق أحيانــاً بكلمــات الصــالة، أو رســالة نبــوة
ـــة نطقـــوا مبـــا هـــو فـــوق حـــدود الزمـــان ـــا األســـيوطي :الكنيســـة القبطي مـــرقس و  ،صـــموئيل املعـــرتفو  ،يوحن

 .تفع صوتم يف زمان األنني باخلالص اآليتوما أكثر هؤالء الذين ار ... نطونيوس أاملتوحد جببل 



 ١٤ 

يســـوع هـــو " :بني بـــأنواع عـــذاب خمتلفـــة ليقـــولأال يـــئن الـــروح القـــدس يف قلـــوب املعـــذَّ  -٦
هكــذا مسعنــا عــن الــذي  – باإلميــان لالعــرتافبني ألن الــروح يســوق املعــذَّ  ؛)٣: ١٢كــو  ١" (الـرب

 دس علــى ألســنة وأفــواه شــهداء عصــرناحــدث يف الزاويــة احلمــراء وغريهــا حينمــا نطــق أنــني الــروح القــ
ولكــــن النطــــق .. التوســــل أنــــات أ�ــــا ليســــت .. يف حلظــــات املــــوت .. رمبــــا يف صــــمت و ..  جهــــاراً 

والـــذي قـــد ينكـــره الواقـــع نفســـه حيـــث  ،أي بالـــد الـــذي ال نـــراه بـــالعني ،واالســـتعالن مبـــا هـــو آت
 األنبياء، إذ ينطق فينـا يف القلـب ألنه روح الرب الناطق يف ؛اآلالم، ولكن الروح يكشفه بعني النبوة

 ،)١: ١٢عــب (لكــي ننــال ذات الشــركة مــع ســحابة الشــهود  ؛يف صــمت أو جهــراً بكلمــات احلــق
 ).٧-٦: ٢فيليب " (يسوع هو الرب لد اهللا اآلب" :ونسمع صوت الروح ينطق فينا بالشهادة

مـن هـو الـذي يـدين : "فهـيأمَّا املرة الثالثة الـيت يـرد فيهـا هـذا الفعـل يف اإلصـحاح الثـامن، 
: ٨رو " (املسـيح هـو الـذي مـات، بـل بـاحلري قـام أيضـاً الـذي هـو أيضـاً عـن ميـني اآلب يشـفع فينـا

 :، فقد قيل الكثري عن شفاعة املسيح يسوع، ونسي القائلون إنه)٣٤
 .عن ميني اآلب -١
 .إنه لن يدين؛ ألن اإلدانة والشفاعة ال يعمالن معاً  -٢



 ١٥ 

 
 دسات الروح القأنَّ 

 )م٢٦٥-م٢٤٨(رسالة ديونيسيوس أسقف اإلسكندرية 
 

ات الــروح القــدس الــذي ورجيينــوس أنَّــبابــا االســكندرية وتلميــذ العالمــة أيشــرح ديونيســيوس  
 :خيلي ذاته لكي يسكن فينا

الروح نفسه يعني ضعفنا، ألننا عندما ال نعرف  " :ما هو معىن كلمات الرسول"
 – ٢٦: ٨رو " (نطق باع فينا بأنات ال يُ كيف نصلي أو ماذا نصلي، الروح يشف

ال يقبل الروح الكلي القداسة أن يسكن حيث توجد خطية، ولكنه هو نفسه ) ٢٧
 .األبد يف قلوبنا البشرية اخلاطئةإىل  اآلن حييا

لقد قال الرسول  ".ات ال ينطق باأنَّ " :ما أعمق معاين كلمات الرسول بولس 
وحنن كثرياً ما نطفئ الروح  ،)١٩: ٥تس  ١" (الروحال تطفئوا " :نفسه يف موضع معني

رنا منه الرب يسوع املسيح، ألن القلب يربد باألمث وهو ما حذَّ  ،عندما يصبح قلبنا بارداً 
 .)١٢: ٢٤مىت (

بل هو رباط الروح الذي  ،احملبة هي رباط، ولكن ذلك الرباط ليس للعبودية
بة االهلية حنن ال �تم به، وهو يصرخ فينا، فالروح الذي هو نار احمل. رنا من األنانيةيطهِّ 

لهب، وهو يعاين ويتأمل من طردنا حنن نسكب عليه مياه اخلطية الباردة لكي نطفئ ال
 إالَّ  ،ن يعطي لنا كل الصالحيشتاق الروح أ. يف يوم الدينونة أنه ال يرتكنا إالَّ  ياه، إالَّ إ

 .أنه يرى أن قلوبنا باردة
ا ملكاً منَّ  هل رأى أحدٌ . وختلى عن قداسته لكي يغسل قذارتنالقد أخلى الروح ذاته  

 ،عظيماً خيلع تاج ملكه ومالبسه امللوكية لكي ينحين لكي يغسل قذارة شحاذ مغطى بالقذارة
 .مث يئن مشتاقاً ألن يعطي له التاج واملالبس امللوكية ،مد جراحه، ويُلبسه مالبس ملوكيةضمث ي



 ١٦ 

أخذ نفساً ألن االبن  ؛تواضع االبن عندما جتسد حقًا يتواضع الروح أكثر من 
ولكن عندما يعمل فينا  ،هليةسني باالحتاد بالطبيعة اإلوجسدًا من مرمي وجعلهما مقدَّ 

بل مدنسة باخلطية  ،الروح القدس، حنن الذين ليس لنا طبيعة مقدسة لكي يعمل فيها
 ."فهو خيلي ذاته



 ١٧ 

 
 بائيةآانثولوجية قصيرة 

 وما بعده ٢٠: ٨ على كلمات رومية
 
-١- 

 
 انتظار اخلليقة

 

 :القديس ايريناوس
ن نات ملك له، رأى أنه من املناسب أاهللا الغين يف كل شيء، وكل الكائ" 

ي حالتها األوىل، وهي بدورها أ ،ما كانت عليه من قبلإىل  اخلليقة نفسها ستعود
 ).١٠٣٢: ٥ضد اهلرطقات " (ستكون حتت سلطان القديسني

 :يجينوسور أالعالمة 
عندما يذكر الرسول بولس انتظار اخلليقة، فهو يقول ذلك عن الد الفائق " 

 ).٤٨: ٤شرح رومية " (والعظيم الذي سوف يناله هو والذين يعانون مثله اآلالم

 :القديس كيرلس السكندري
ن الذي يعرف  بناء اهللا وذلك يف الزمان اآليت، ومَ أتنتظر اخلليقة استعالن " 

ب الصالح ولكن تدبري اهللا الفائق يرتِّ  ؟أي انعتاق اخلليقة –لك كيف سيحدث ذ



 ١٨ 

�اية الزمان ويتجدد الذين عاشوا حياة  ر ما هو أفضل عندما تأيتلكل الكائنات ويدبِّ 
ىل عدم الفساد، فإن اخلليقة نفسها سوف إالد و إىل  الرب وحتولوا من املذلة والفساد

 ).٨٢١: ٧٤مية جملد شرح رسالة رو " (ما هو أفضلإىل  تتجدد



 ١٩ 

-٢- 
 

 Futilityطل ت للبُ عَ خضِ أُ 
 

 :العالمة اوريجينوس
باجلسد  هذا يبدو يل خاصٌ . الذي ُأخضعت اليه اخلليقة" طلالبُ "ما هو  

: ٤شرح رسالة رومية " (طلللبُ  عَ خضِ أُ فهو مع غريه من الكائنات قد  ،املادي املنظور
٥٠.( 

 :ذهبي الفم
كيف وألي سبب؟ بسببك . قد خضعت للفسادن اخلليقة أيقصد الرسول " 

 اإلنسانومع  ،وخضع لألمل اً أنت أيها اإلنسان، ألن جسدك خضع للموت وصار مائت
 ) ..١٨: ٣تك (نتجت حسكاً وشوكاً أخذت األرض اللعنة وأ
طًال غري قابل للتجديد، ألن اخلليقة سوف ولكنه ليس بُ  ،طلهكذا عانت اخلليقة البُ 
 :وهذا ما يقصده الرسول بقوله. ألجلنا حنن البشر ثانيةً  ةً تنال عدم الفساد مر 

 ).٨: ١٤عظات على رومية " (خضعت على رجاءأُ "

 :القديس كيرلس السكندري
عطى لنا أل�ا ال تعرف اخلليقة املنظورة احملسوسة أي شيء عن الوعد الذي أُ " 

كانت بكل   فإ�ا ،ولكن إذا كان من استطاعة اخلليقة أن تفهم ما حدث ،ال تفهم
تأكيد ال تقبل االستعباد الذي خضعت له أو أن حتفظ حىت عالقة محيمة مع الذين ال 

ألن  ؛"على رجاء ُأخِضَعت"ن اخلليقة إولكن بولس يقول . مثار صاحلة لديهم



 ٢٠ 

 عَ ضِ وعند ذلك سوف يرفع اهللا النري الذي وُ  ،القديسني املختارين سوف ينالون اخلالص
ولو كان  ،اآلن اخلليقة تئن وهي على حنو ما تتمخض وحتزن لكن.. على عنق اخلليقة 

شرح رسالة رومية " (لدى اخلليقة أي وعي مبا حيدث لنا لصرخت معنا صراخًا عالياً 
 ).٨٢١: ٧٤جملد 



 ٢١ 

-٣- 
 

 ر اخلليقةحترُّ 
 

 :القديس جيروم
عظة على " (سوف تتحرر اخلليقة من العبودية ،ينال أوالد اهللا الدعندما " 

 ).٤١٨: ٤٨ – ٥٨ مزمور

-٤- 
 أنني وشفاعة الروح القدس

 

 :وريجينوسالعالمة أ
فال يطلب الدواء الذي  ،أحياناً ال يعرف االنسان املريض كيف يسأل الطبيب" 

 .يعطي له الشفاء، بل قد يسأل شيئاً يزيد من أوجاع املرض
غري هكذا حنن، عندما نذوق مرارة احلياة وضعفها قد نسأل اهللا ونطلب أشياًء 

وعندما يرى الروح أن أرواحنا تصارع مع  ،نافعة، لكن الروح يعني حياتنا اجلسدانية
شرح " (أهواء اجلسد اليت تثقلنا، عند ذلك ميد الروح القدس يده لكي يعني ضعفنا

 ).١٣٦: ٤رسالة رومية 
 



 ٢٢ 

 :ذهبي الفم
طلب معنا دائمًا لكي يعني ضعفنا، ولكن ألننا جنهل ما هو نافع لنا نالروح " 

أحيانًا ما هو غري نافع لنا، ولكن عطية الصالة قد يناهلا شخص معني يف الكنيسة 
فهو  ،"الروح"وعندما يستخدم الرسول كلمة . اختاره اهللا لكي يطلب ما هو نافع

االسم الذي يعطيه الرسول هلذه العطية اليت توهب للنفس اليت تعطى هذه النعمة لكي 
 ؛سب أهًال هلذه النعمة عليه االنتباه الشديدن حيُ ومَ  .لدى اهللا) الكنيسة(تتشفع عن 

. ألنه هو نفسه سيدخل األنني الروحي عندما يقف أمام اهللا سائًال ما هو نافع للكل
عظات على " (عن الشعب ألنه يقدم صالةً  ؛هلذه اخلدمة يف أيامنا الشماس هو رمزٌ 

 ).٩: ١٤رومية 

 :أوغسطينوس
ألننا حنن ال نعرف كيف  ؛عن الروح القدسمن الواضح أن الرسول يتكلم " 

السبب األول هو أننا ال نعرف بشكل واضح ما هو املستقبل الذي . نصلي لسببني
والسبب الثاين هو ما أكثر . نرجوه وما هي األحداث اليت سوف حتدث لنا يف املستقبل

ى سبيل وعل ،األشياء اليت نراها مناسبة وجيدة يف هذه احلياة وأخرى نراها عكس ذلك
ن هذه الضائقة قد فإ ،ضائقة ألحد خدام اهللا لكي يتعلم منها شيئاً دث حتاملثال عندما 

ولكن اهللا . تبدو لآلخرين كما لو كانت بال فائدة، بل باطلة، ألننا ال نعرف طرق اهللا
ذاتا بل أن األيام اليت نرى فيها عذوبة احلياة قد تصبح هي  ،يساعدنا يف الضيقات

هنا يئن الروح . ..�ا تصطاد النفس باملسرات ومبحبة احلياة أكثر من اهللا أل ؛مصيدة لنا
شرح أوغسطينوس " (نفسنا نئن مشتاقني حملبة الروح نفسه للزمان اآليتأوجيعلنا حنن 

: ٥٤لرومية ناقص نشره مركز دراسات الكتاب واآلباء يف الواليات املتحدة، فقرة 
٢٧.( 




