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 ينقي بني الوي
 

 "2012في صوم الرسل كلمة ألقيت "     
 

 2،3: 3 مالخيسفر من 
فَ َيْجِلُس ُمَُحًِّصا  .َوِمْثُل َأْشَناِن اْلَقصَّارِ  َوَمْن ََيَْتِمُل يَ ْوَم َمَِيِئِه؟ َوَمْن يَ ْثُبُت ِعْنَد ظُُهورِِه؟ ألَنَُّه ِمْثُل نَاِر اْلُمَمحِِّص،»

َهِب َواْلِفضَِّة، لَِيُكونُوا ُمَقرَِّبنَي لِلرَّبِّ   ».، تَ ْقِدَمًة بِاْلِبِّ َوُمنَ قًِّيا لِْلِفضَِّة. فَ يُ نَ قِّي َبِِن اَلِوي َوُيَصفِّيِهْم َكالذَّ
 

 6-4: 2 اعمال الرسلمن 
 .ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس، َوابْ َتَدأُوا يَ َتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنٍة أُْخَرى َكَما َأْعطَاُهُم الرُّوُح َأْن يَ ْنِطُقواَواْمَتأَل اْلَِْميُع »

اْجَتَمَع اْلُْْمُهوُر فَ َلمَّا َصاَر هَذا الصَّْوُت،   .وََكاَن يَ ُهوٌد رَِجاٌل أَْتِقَياُء ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ََتَْت السََّماِء َساِكِننَي ِف أُوُرَشِليمَ 
 ».َوََتَي َُّروا، أَلنَّ ُكلَّ َواِحٍد َكاَن َيْسَمُعُهْم يَ َتَكلَُّموَن بُِلَغِتهِ 

 
 27: 8رسالة بولس الرسول ألهل رومية من 

يِسنيَ  َولِكنَّ الَِّذي يَ ْفَحُص اْلُقُلوَب يَ ْعَلُم َما ُهَو اْهِتَماُم الرُّوِح، أَلنَُّه ِِبََسِب َمِشيَئِة اللِ »  ».َيْشَفُع ِف اْلِقدِّ

 :مقدمة

االساسية  هناك امر هام حنتاج ان نستوضحه ِف بداية احلديث وهو ما كان من تراث الكنيسة القدمي وتسليماهتا
وهو ان كل موسم من مواسم الكنيسة َيوي سرا خاصا .. فمثال حنن ِف موسم صوم الروح القدس .. ِف هذا 

اص" وهو نبع الروح القدس )نبع يوم اخلمسني( حيث ننال انسكابات الروح القدس حسب املوسم يتفتح "نبع خ
 احتياجنا وتدبري الروح لنا.

عب ايام السنة؟ ِف احلقيقة ان كل مؤمن ميكنه ان ينال عطاءات الروح  يتاح هل يعِن هذا ان هذا العطاء ال
املؤمن واعيا هلذا املرياث القدمي فانه  سنة .. لكن ِف هذا املوسم اذا كانالقدس املتنوعة ِف اي يوم من ايام ال

 يصبح ُمكنا ان يتواصل مع نبع غِن للروح القدس .. نبع يوم اخلمسني.

ان هذا متاح ِف كل وقت، وهذا بسبب ان خطايانا )اخلطايا اليت ال  –بسبب فهمي  –وانا ال اعتقد  -
حب ِف السماء )مثل ما يتم التعامل معها صحيحا بالتوبة املكملة حسب اعالن الكتاب( تسبب سُ 
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حب تصبح عائق وحاجز مينع التواصل مع يقول اشعياء وكتب االنبياء اليت تعلمنا طرق الل( وهذه السُ 
 بع الذي ليوم اخلمسني.هذا الن

هذا البديل دبره الل ِف مرامحه )اذ يعلم ضعف البشر وانه  -ان يكون هناك بديل اخر.ا ال مينع ذلكن ه -
سيأيت وقت َيدث هذا االنقطاع او احلاجز مع يوم اخلمسني(. هذا التدبري البديل هو نبع سرائري من 

وهنم( .. واذا يتواصل املؤمنون معا تصبح هذه االهنار )اليت جتري من بط 38: 7بطون املؤمنني حسب يو
ِف َمموعها كنبع سرائري ِف بطن الكنيسة السرائري وكل من يطلب ويشتاق )حسب املبادئ الكتابية 

 املعروفة لالمتالء والشركة مع الروح القدس( ينال من هذا النبع كل حاجته.
اما اذا انقشعت هذه السحب ومت التواصل مع نبع يوم اخلمسني االصلي فان انسكاباته ستكون غنية  - -

 وَميد  منها: يز  وهلا نتائ  خاصةوُم
فيض إلطالق اخلمس وظائف الكنسية ِف ملئها )رسول، نيب، ....( هذه موجود  حاليا ولكن جزئيا ا(  

كل   اما ِف ملئ اطالقها سيحدث امرا هاما جدا وهو ان التعليم الكنسي عن شخص املسيح سيتكامل وال تعود
وهذا  (Christologyالنقسام( بل تكمل الرؤيا الشمولية للمسيح )ة ايخطهذه طائفة تراه من زاوية واحد  )

حنن احيانا نتكلم عن ] 13-11: 4افيقود حتما لالَتاد الصحيح على مستوى االميان الواحد حسب 
. الن [عتبها صور  لالَتاد .. لكن اين اَتاد االميان؟ اين االميان الواحد؟ناجتماعات صال  تضم كل الطوائف و 

شف داخلي روحي يك، بقياس قامة ملئ املسيح اي انه مرتب  باختبار "مبعرفة ابن الل"ميان الواحد مرتب  هذا اال
 شكل االفراد )مشايهني صور  ابنه( مدى تصوير املسيح واستعالنه )وحلوله( ِف االنسانية اْلديد  .. وهذا يغرّي 

  شكل الكنيسة.يغرّي  وِف اجملموع
: 11يوم اخلمسني ستقود ايضا ملا ذكره الرسول ِف رونبع انسكابات ليس هذا فحسب بل ان ب( 

عن استعالن اسرائيل العائد لالميان وَيدث اَتاد بني الكنيسة واسرائيل وتصبح هذه حقا صور  العروس  25،26
 1: 10)املطر املتأخر( حسب زك املهيأ  لعريسها وهذا هو انسكاب الوبل

 القدس )في هذا الموسم(:الرسالة التي يقدمها لنا الروح 
بعد هذه املقدمة الضرورية نقول ان هناك رسالة يريد الروح القدس ان ينبهنا هلا وينقلها لنا وميكن ان 

 نضعها ِف ثالث كلمات:
 ينقي بِن الوي .1
 يطلق لسان الروح .2
 يعطي خدمة االيقونة )اكثر من خدمة الكلمة( .3
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 (3: 3)مال ينقي بني الوي: .1
حسب العهد القدمي هم السب  املفرز خلدمة اقداس الل وحفظ اسرائيل من الوبأ من هم بِن الوي؟  -

الوي ولكن عندما ال تعود تكون هكذا الوحسب العهد اْلديد الكنيسة كلها هي سب  روحي ك
عن بقية  يبحثيعمل عمله املعتاد )كما نراه ِف كل االسفار( اي  سالروح القد ن)كشعب مفرز لل( فا

 .ري اشعياء( او عن خاصة مفرز  .. وينقيها ويكملها هلدف ..نقية )حسب تعب
الكنيسة مفروض تكون  –البد من وجود هذه الفئة املفرز  حلفظ االرض من تدبري العدو )الوبأ  ألنه -

حسب قصده ولكن الل ِف احلك الظروف له دائما ( ليملك فيها 6،7: 2تس2 ← لألرضحافظة 
.. هناك  11،12: 6اش ←رد االمور لتكون حسب رمسه االهلي خاصة ويها يبدأ ليكمل قصده ِف 

 "نبته"، ساق مقدسة تنبت وتعطي الصور  املختلفة.
: 3مال) عمل تنقية خاصعن بِن الوي ولكن البد من  –واالن الروح القدس يبحث عن هذه النبتة  -

نعمته تكفي وتسند .. هو جيوز معنا الطريق االليم( ولكن  ،، للتطهري والتنقية )لن خنافمآل( جنوز ا3
هذه التقدمة جتتذب نار الل )حسب الكتاب:  تقدمة الرب" "هذه التنقية ضرورية حىت يصبح "بِن الوي

( .. وعندما تكون الذبيحة هي "بِن 9جد ذبيحة حسب املواصفات على مذبح الل النار الل تنزل اذا وُ 
شق كل السحب ويأيت القدمي: نبع يوم اخلمسني وتُ  االول الروح القدس يفتح نبعهفان  الوي" املطهرون

 مطر الوبل وتظهر كل النتائ  العظيمة واجمليد  )اليت سبق االشار  هلا(.
هذا جيعل لنا اجابة وتشجيع عب رحلة االالم اليت َتيطنا )َتي  كل اوالد الل االمناء والذين هلم غري   -

فتح هذه االالم للتطهري حىت نصبح "تقدمة للرب بالب" تُ  ألننا عندئذ نفهم ان( مقدسة على امور الل
 سكب مطر الوبل وتكمل مقاصد الل.مساءنا وين

 
 (3،4،8: 2)اع يطلق لسان الروح .2

ينطقون بألسنة كما اعطاهم  واِف يوم اخلمسني استقر الروح القدس كألسنة من نار على كل واحد وبدأ -
 !لغة مولدهوكانت النتيجة ان كل واحد مسع لغته ..  ،الروح ان ينطقوا

ماذا يعِن هذا؟ انه سر عظيم وعميق، وحنن بكل اسف ندخل كثري ِف مناقشات تظهر تسطحنا وفقرنا  -
د يتكلمون عن: هل االلسنة ختتفي ام ال .. هل هلا دور االن )بعدما وجد كارزون ِف كل بلالروحي 

 لغتها( وكل هذه االمور املعروفة..
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 القديس انطونيوس الكبري قال: كل املواهب تبقى ِف كنيسة املسيح ايل يوم عودته ثانية.
القضية ليست وجود االلسنة ام غيايها بل ماهية االلسنة ِف عمق حقيقتها .. انه لسان الروح  لكن

للكراز  )كما كانت احلاجة اوال لذلك( ولكنه ليس فق  الذي يعطي متكني احلديث بلغات بشرية 
اليت تصل ألعماق كل انسان، لغة قلبه وفكره  اللغةاعمق من هذا .. انه "لسان الروح" الذي يعطي 

وكيانه الداخلي )فاللغة، اي لغة، هي حمصلة عد  عوامل: النشأ  والتأثريات املختلفة للبيئة .. وهذه  
 رمبا من هنا نشأت ايضا اللهجات واللغات( ←كلها تشكل اللغة 

واملألوف لدى االباء( هو "اللسان" الذي يعطي "نطق الروح" )حسب التعبري املكرر  ، فاملهملذلك
 غري انه ال يدركاي النطق )نطق رسالة( تصل ليس فق  لفكر االنسان ويسمعها ويعتقد انه فهمها 

اما "لسان الروح" الذي يعطي "نطق الروح" فانه انه فهمها حسب فكره هو وليس حسب فكر الل 
( وهذا cut to heart ← 2)كما كان ِف يوم اخلمسني اع للقلب وتنخسهجيعل الرسالة تصل 

ما حنتاجه جدا ِف ايامنا هذه )بعدما كثرت االفكار واملدارس وصارت سببا للتيه والتداخل او 
 خلاطئة(.ااالنقسام واالفكار 

 
 (18: 3كو2) االيقونةيعطى خدمة  .3

( حسب خطة الل وتدبريه )ِف التدبري 27: 8الروح القدس له اهتمام خاص ِف كل جيل )رو -
 الثالوثي( وعلينا ان منيز اهتمام الروح ْليلنا.

يصري  ايخدمة الكلمة" "اكثر من  "هذا اْليل يريد روح الل ان يقتنيه وجيتذبه "خبدمة االيقونة -
ايقونة َمسمة من يراها يرى املسيح، فصرخة القلب البشري  –املسيح  اوالد الل حاملني لصور 

وعندما يكثر الكالم ويصبح بال رصيد روحي  21: 12: "نريد ان نرى يسوع" يوحنادائما هي
تكلم او عندما يوجد جيل ترفع فيه اخلطية رأسها حلد تصبح حيا  النصر  يشهد ِبيا  امل

واليت تصور  ةوالقداسة بعيد  او شبه مستحيلة عندئذ يبحث الروح القدس عن النماذج املعاش
 فيها املسيح ويقدمها كشهاد  لعمل النعمة وامكانية النصر  والقداسة .. اهنا خدمة االيقونة!


