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لـذلك  . الشك أن الرجوع إلى الينابيع الرسولية األولى، امر هام فى حياة الكنيسة كلها، وال سيما الـشباب  
 ان نتعرف على مالمح الحياة الرسولية، لنرسم برنامج حياتنـا           - ونحن فى صوم اآلباء الرسل       -يجدر بنا   

: "كشباب على هذا األساس، عمال بقول الكتاب     

 ".  
  

وحينما ندرس سفر أعمال الرسل، الذى كتبه معلمنا لوقا الرسول، رفيق معلمنا بولس، نجد أن هناك ركائز       
  :هامة ارتكزت عليها الحياة الرسولية منها

  

 
  

، تعليم  ": "إذ يقول معلمنا لوقا   
الرسل إذن، هو الركيزة األولى فى الحياة السليمة، فبناء على التعليم الصحيح، تصح الحياة، والعقيدة، والفكر، 

لذلك .  ": "فالتعليم اساسى للخالص، إذا يقول الكتاب. والسلوك، والخدمة
، ودورها األساسى بجوار خدمة المذبح، هو خدمة الكلمـة، إذ        ""رتبت الكنيسة درجة خاصة هى      
: (يصلى األب األسقف قائالً للرب  

  ،

) .(.(  
  

 
  

أليس من الواجب علينا إذن، إن نواظب على قراءة كلمة اهللا، وندرس ما جاء فيها بشغف وانتظام، وعمق                  
  :واهتمام؟ أليس من الصالح إن نتفق على نظام مثل

  

  .من العهد الجديد فى الصباح إن اقرأ اصحاحاً ?
  . وثالثة اصحاحات من العهد القديم فى المساء?
  . وأدرس سفراً كل شهر مستخدماً أحد كتب التفسير المعتمدة?

  

أرجو إن تتفق مع ابيك الروحى على هذا الجدول، لتنجد قراءة الكتاب المقدس كله مرة فى العام، وتدرس                  
  ..نصف هذا البرنامج، منفعة لروحك، وذهنك، وخدمتكأو حتى تتفق على ..  سفراً كل سنة١٢

  

 
  

  .، أى حياة المحبة الجماعية، بين أبناء الكنيسة، اعضاء الجسد المقدس""والمقصود بها 
  وهل يمكننا ان نتصور أعضاء الجسد الواحد، دون شركة فيما بينها؟

  .اجات عضو آخر؟وهل يمكن انه يتجاهل عضو فى الجسد، آالم واحتي
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  . وهل يعقل ان ال تفرح اعضاء الجسد كلها، حينما ينمو عضو فيها، بطريقة تبنى الجسد كله؟
  

: لهذا كان بديهياً ان يقول الكتاب عن أعضاء الكنيسة األولى         

 " .      ،إن األمر الـذى كانـت نتيجتـه الطبيعيـة"

 ".  
  

 
  

بل .. أو غير مبال بآالمهم.. أو متعالياً عليهم.. وإن ال يحيا معزوالً عن أخوته.. إن يحس كل إنسان باآلخر
  ...خدمة متبادلةواتحاد روحى و.. وعمل جماعى.. فى شركة حب

  

أو تحيا الحـب    .. دون إن تحس بأخوتك   .. فهل تحيا كذلك، أيها الشاب الحبيب، أم أنك تحيا لذاتك ولذاتك          
  .الجماعى المقدس؟

  

 
  

، حيث يتحد المؤمن بالرب يسوع، وبمعشر القديسين فى الفـردوس، وبأخوتـه      ""والمقصود به   
  .المؤمنين على األرض

  

إن اإلفخارستيا هى محور الحياة الكنسية، بل جوهرها ألنه فى ذبيحة الجسد والدم األقدسين، تتحول األرض 
أيها األكليروس وكـل    : (إلى سماء، وتتحد نفوسنا بالرب يسوع، رأس الكنيسة وعريسها، إذ يصيح الشماس           

ا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا الشعب، بطلبة وشكر، بهدوء وسكوت، ارفعوا أعينكم ناحية الشرق، لتنظرو
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت،     : موضوعين عليه، والمالئكة ورؤساء المالئكة قيام، صارخين قائلين         

  ).السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس
  

ن، فى وهكذا تكون السماء حاضرة معنا أثناء ذبيحة القداس اإللهى، والقديسون يحيطون بالذبيحة، وبالمؤمني   
  ..إحساس غامر بالفرح والمؤازرة والتشفع

  

 ان تصلى على خبزه واحدة، وكأس واحـد، عمـالً بقـول    - كما سلمها السيد المسيح      -والكنيسة عودتنا   
 "  ،": "الرسول

 ؟

 ".  
  

 
  

  هل تواظبون على التناول من جسد الرب ودمه؟
  وهل يمكننا ان نثبت فى المسيح بدون تناول؟.  واعتراف صادق؟... وإيمان... واستعداد.. بإنسحاق

  

  .وهل لنا حياة فينا بدون جسد الرب ودمه؟، وهل لنا قيامة أبدية، بدون اإلتحاد بالرب باإلفخارستيا؟
  

 
  

كان اآلباء الرسل يصلون .. كانت هذه هى الركيزة الرابعة فى الحياة الرسولية، حسب نص اآلية         
  .فى كل الظروف
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 ".. " القدس وكانوا يصلون بانتظام بعد حلول الروح    ?
والحظ هنا أن هذه الصلوات ،..  

  

  ... منتظمة-١
  ... بنفس واحدة-٢
  ...وفى الهيكل:  طقسية-٣

  

.." وكانوا يصلون حينما يتعرضون للتجارب     ?

 "،      وأرجو أن يالحظ القارئ الحبيب، ان الصالة هنا هى الحل الحقيقى للمشاكل، والسند 
  .الوحيد فى الضيق

.. " وكانوا يصلون حينما يتعرضون للتجارب     ?

 " . الصالة هنا هى الحل الحقيقى وارجو أن يالحظ القارئ الحبيب، ان
  .للمشاكل، والسند الوحيد فى الضيق

" وكانوا يصلون بإستمرار ليعمل الروح معهم، فسفر أعمال الرسل، يسمونه أحيانـاً              ?

"  إذا كان الروح هو العامل فيهم، والقائد لخدمتهم، والمثمر فى مخدوميهم .  
جل الخدمة، فكان الروح يتحدث إليهم ويختار الخدام، مثلما اختار بولس  وكانوا يصلون ويصومون من أ?

  .وبرنابا للعمل
  

 
  

 ..وسر نجاح المؤمن.. وقوة الحياة الباطنية فى المسيح.. وفهم المشيئة.. الصالة هى طريق االستنارة


