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الروح هى العنصر الذى وضعه اهللا فى اإلنسان، والذى من خالله يتصل اإلنسان باهللا، وباإليمانيات، وعالم 
  .الروح

  

فإذا كان اإلنسان يشترك مع النبات فى الجسد ومع الحيوان فى الجسد والنفس، إال أنه يتميز بعد ذلك بالعقل 
  .لك يقول البعض عن اإلنسان أنه حيوان عاقل ومتدينوالروح، لذ

  

ومنذ فجر التاريخ اإلنسان متدين، حتى وان ضل الطريق الصحيح، إال أن احشاءه تؤكد له وجود الخالق،                 
 أى ماذا وراء المادة؟ ومـاذا       - الماورائيات   -وما شابه ذلك من عالم      . والخير، والثواب والعقاب، والخلود   

 أى مـا وراء     - الميتافيزيقيا   -ا وراء الزمن؟ وماذا وراء الطبيعة؟ وأحياناً يسمونه عالم          وراء الموت؟ وماذ  
  !الطبيعة المحسوسة

  

لقد استلم آدم معرفة اهللا من اهللا مباشرة، ثم تعاقبت األجيال بعد السقوط، وتشتت البشر بعد بلبلة األلـسنة،               
  .لنجوم والعجل والبقرة وتماثيلوبدأنا نسمع عن عبادات كثيرة، كعبادة الشمس والقمر وا

  

وقد أختار اهللا فى القديم بعض   .. ولكن هذه جميعاً كانت مجرد تعبيرات عن القوة والخير والعدل والسلطان          
أسرار الشريعة والفهم واإليمان، ومع ذلك كثيراً ما ضلوا وعبدوا األوثان التى تعبدت لها األمم فى مختلـف            

  .حقب الزمان
  

ريين بأخناتون العظيم الذى نادى باالله الواحد، وقدم له العبادة والسجود، وتحدث عـن     ولنا أن نفخر كمص   
 روح بسيط خالد خالق، يرعى الكون بحبـه، ويـشرق عليـه             -بعض صفاته اإللهية، وكيف أنه جل أسمه        

  .ويضمه إليه بحنانه الفائق: بشمسه
  

لهـذا  .. صلت قط عن العقل عنصر التفكير     ومع أن الروح هى عنصر اإليمان فى اإلنسان، إال أنها ما أنف           
رأينا فى الفالسفة اليونان وفى الحضارات الشرقية القديمة، عقوالً استنارت بالروح القدس، واستشرقت مـن           
بعيد أفاق االلوهة الفائقة للعقل والمعرفة، حتى أستحق الفالسفة أنى يسميهم القديس كليمنضس اإلسـكندرى               

  .أنبياء الوثنية
  

 أيها القارئ الحبيب هى العنصر الذى يوصلنا إلى اهللا، ويوجدنا به، فأحذر أن يـضمر هـذا                  -إن الروح   
فأنت مخلـوق   . حينما تهمل خالص نفسك، أو حينما تجعل المادة أو الغرائز تتحكم فيك           : العنصر فى حياتك  

لعنصر فـى حياتـك   إلهى، فوق المادة والتراب، واتجاهك نحو الخلود واألبدية، فأنتبه خشية أن يضمر هذا ا       
  .بسبب اإلهمال الروحى
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وهى أيضاً الحبل .  الذى من خالله نتصل بالرب سراً وال رقيب- بكسر السين -الصالة هى الحبل السرى 
.  الذى من خالله ننال الغذاء الروحى من السماء لحظة بلحظة، كالجنين فى بطن أمه- بضم السين -السرى 

والصالة تفتح عالم اهللا علينا، كما تفتح عالمنا على حبه وفعله اإللهى، لذلك فهى الفرصة األساسية التى فيها                 
  .يشكلنا اهللا، ويبنينا، ويقدسنا ويشبعنا

  

") "األب يوحنا الدمشقى( ،" "
  ).س يوحنا ذهبى الفمالقدي(

  

") "القديس يوحنا ذهبى الفم.(  
  

 
  

") "مار أسحق السريانى.(  
  

" "" ..(

) "األسقف ايالرى.(  
  

") "مار أسحق السريانى.(  
  

" ".  
  

" ".  
  

الكتاب المقدس هو بالحقيقة مائدة دسمة، فيها تشبع أرواحنا حواسنا، وتستريح نفوسنا، فقراءة الكتاب بانتظام 
وحرارة قدام المسيح، فإذا كان السيد المسيح هو الكلمة الذاتية، فالكتاب هو لكلمة المكتوبة لخالصـنا، أنـه                  

  !! السيد المسيح متكلماً:ببساطة
  

 
  

 -أنه . لقد أعطانا الرب جسده ودمه ذبيحة يوميه على مائدته المقدسة، لكى كل من يأكل منه يحيا إلى األبد
" ،"" ،"" واهباً حياة للعالم،   -خبز الحياة النازل من السماء      

 ".  
  

  :من هنا تدعونا الكنيسة إلى األغتذاء اليومى من هذا السر المبارك، الذى من خالله نتحد
  

  . بالسيد المسيح-أ
  . بأخوتنا المؤمنين-ج

  . بالقديسين-ب
  . ونصلى من أجل العالم كله-د

  

 
  

  ... اآلباء القديسون أوالدهم بهاالقراءة فى الكتب الروحية أساسية للشبع الروحى، لذلك أوصى
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أنت مخلوق إلهى، فوق التراب والمادة، واتجاهك نحو الخلود واألبدية، فأنتبه خشية أن يضمر هذا العنصر       
  .فى حياتك بسبب اإلهمال الروحى

  

") "القديس األنبا أنطونيوس.(  
  

") "القديس موسى األسود.(  
  

") سيرة () "القديس أنطونيوس.(  
  

ونحن نشكر ... لهذا أوصى االباء بأن نكرم القراءة كما نكرم الصالة، حيث أنهما تكمالن إحداهما األخرى           
  . من أجل فيض الكتب والمجالت والنبذات الروحية التى أعطاها لنا فى هذه األياماهللا
  

 
  

يوصينا الرسول بولس أن ال نترك اجتماعاتنا، بل أن نحرص على الحضور، لما فى ذلك من بركة روحية     
 "..(" .. "وتعليمية هامة 

 "      يقصد األغابى التى تسبق القداس اإللهى، أى العشاء معاً فى المساء، قبـل تـسبيح ،
  .).. االجتماعات التعليمية" (.. "نصل الليل

  

  :فهى مثالً... هدافاً كثيرةواالجتماعات الروحية تحقق أ
  

  . ".. " تعطى التعاليم األساسية للخالص-أ
  . تشبع نفوسنا روحياً بكلمة اهللا-ب
  . تحمينا من انحرافات الفكر وحيل الشيطان-ج
 . ترد على أية مطاعن فى إيماننا المسيحى القويم-د


