
 تَلْمـذَة
 } ١١ م ـ تعلي - ١٤ الحلقة {
 يتَّكُل بالكامِل على الروحِ القُدسِ التلميذُ

____________________________________________________________ 

 وحِ َأم لَستُم تَعلَمون َأن جسدكُم هو هيكٌَل ِللر " : ١٩ : ٦ نَقْرُأ في رسالة كورنثوس األولى
يكُمي فسِ الَّذة " ؟ الْقُدفي رسالة غالطي قوُل لنا الرسوُل بولُسوحِ فَالَ " : ١٦ : ٥ كما يلُكُوا بِالراس 

دسةَ الْجولُوا شَهتُكَم " . 

نِ فـي اللحظـةفي المؤم كُنساِهللا الذي ي وحر وه سالقُد وحالر أن لَمنَع علينا أن جِبي 
 وحيثُ أن سكنى الروح القُدس هو أهم شـيء يحـدثُ للمـؤمنِ، . تي يؤمن بها بيسوع المسيح ال

 . فسوفَ نُخَصص هذه الحلْقَة للتعرف على شَخْصِ الروحِ القُدسِ واألعماِل التي يقوم بها

 الروح القُدس ليس قُوةً مـا أو القُدس؟ أو من هو الروح ما هي طَبيعةُ الروحِ القُدسِ؟
شَخْص وناً؛ بل هيعأو ُأقنوم تأثيراً م . وي ،ويتكلَّم ،رشْعوي ،شاءرِفُ، ويعي ول فَهمولكي نـتمكَّن . ع 

 مجرد قُـوة فلو كان . من فَهمِ الروحِ القُدسِ واختبارِه في حياتنا، يجب علينا أن نَقتنع بأنه شخص
 لكن حين . كيف نَحصل على المزيد من هذه القوة أو هذا التأثير : أو تأثير لكان تفكيرنا الدائم هو

فسوفَ نُدرك أنه شخص يكون تفكير ةً عالقةً كيف نُنشُئ : هو نا الدائميـ وعميقـةً حم وحِ عالـر 
 . وكيف نَخْضع إلرشاده القُدسِ

،ْل واآلناهللا؟ ه وه سالقُد وحالر عن نفسه في ثالثـة أعلَن واحد ون بإلهسيحيالم نيؤم 
دس ١٠ - ٩ : ٨ ونحن نقرُأ في رسالة رومية . اآلب، واالبن، والروح القُدس : أقانيم  أن الروح القـُ
واِهللا " ه وحسيحِ " و " رالم وحفْر أعمال ا ". رل ونقرأ أيضاً في سس٤ - ٣ : ٥ لر سد  أن الروح القـُ

 وهكذا، فإن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن الروح القُدس يتمتَّع بذات صفات اِهللا مثل أنـه ". اهللا " يدعى
 قـادر هو أيضاً سرمدي، وأنه حقٌّ، وأنه قُدوس، وأنه عالم بكل شيء، وموجود في كل مكانٍ، و

. يء على كل ش



قائلين ضعُل البتـابِ : وقد يتساءسِ في الكوحِ القُدالتي تُطْلَقُ على الر ماءاألس يما ه 
 قُ عليه ثمانيـةَ يطْلَ كما أنَّه . إشارةً مباشرةً إلى الروحِ القُدسِ تسعين نجد في العهد القديمِ المقدسِ؟

 إشـعياء " ( روح اِهللا " صفُ عالقَةَ الروحِ القُدسِ باِهللا مثـَل بعض هذه األسماء ي . عشر اسماً ولقباً
 وبعضـها يصـفُ ). ١١ : ٥٧ المزمور " ( الروح القُدس " وبعضها يصفُ شَخْصه مثل ). ٢ : ١١

 ). ٢ : ١١ إشعياء " ( روح الحكْمة " عملَه في الناسِ مثل

 لقُدسِ بصورة مباشرة مئتينِ وأربعة وخمسين مـرة، يشير إلى الروحِ ا ف الجديد العهد أما
 بعض هذه األسماء يصفُ عالقَة الروحِ القُدسِ بـاآلبِ أوِ . ويطْلقُ عليه تسعةً وثالثين اسماً ولقَباً

 ٢ " ( الـرب الـروح " وبعضها يؤكِّد على الهوته مثـل ). ٢٠ : ١٠ متَّى " ( روح أبيكم " االبنِ مثل
 " روح الحـقِّ " وبعضها يصفُ عالقته بالمؤمنين المسيحيين وعملَه فيهم مثل ). ١٨ : ٣ ثوس كورن

 ). ٢٩ : ١٠ عبرانيين " ( روح النِّعمة " و ) ١٧ : ١٤ إنجيل يوحنَّا (

األسماء بِ هذهتـابِ إلى جانسِ فـي الكوحِ القُـدالتي تُطْلَقُ على الـر واأللقابِ العديدة 
 ألسنة مـن " عبارة ف ". الماء " و " الريح " و " النار " دسِ، هناك رموز تُشير إلى الروحِ القُدسِ مثل المقَ
 تُشير إلى حلوِل الروحِ القُدسِ على المؤمنين في يـومِ ٣ : ٢ أعمال الرسل سفْرِ في الواردة " نار

 وحـين قـاَل يسـوع . اإلنجيل بحماسة ومحبة الخَمسين لكي يعطيهم القوة والقدرة على الكرازة ب
 فقد كان يشـير بـذلك إلـى عمليـة " الريح تَهب حيثُ تَشاء " ٨ : ٣ لنيقوديموس في إنجيل يوحنَّا

 وحـين . التجديد والوالدة الجديدة التي ال يمكن ألحد من البشَرِ أن يعرِفَ مكان أو زمان حدوثها
 ، فقـد كـان " تجري من بطْنه أنهار ماء حي ... من آمن بي " ٣٨ : ٧ ع في إنجيِل يوحنَّا قاَل يسو

ى . يشير بذِلك إلى الروحِ القُدسِ  كما أن الرسوَل بولُس يستخدم ثالثةَ رموزٍ أخرى لإلشـارة إـل
 حيثُ يقوُل في رسالته الثانية " عربون الروح " و " الخَتْم " و " المسح بالزيت " الروحِ القُدسِ أال وهي

 ، هو اُهللا الَّـذي مسحنَا ولكن الَّذي يثَبتُنَا معكُم في الْمسيحِ، وقَد : " ٢٢ - ٢١ : ١ إلى أهل كورنثوس
 ". في قُلُوبِنَا عربون الروحِ َأيضا، وَأعطَى خَتَمنَا

ُما ه ،واآلن ود و وحِ رسِ الر؟ القُدةفي الكنيس على المـؤمنين سالقُد لَّ الروحعندما ح 
في ما يتعلَّقُ بالكنيسة ةأمورٍ هام بثالثة في يومِ الخمسين، قام :



 الذي جاء لكي يفْتَدي المسيح هو يسوع أن حقيقيةَ هو الذي يؤكِّد القُدس الروح : أوالً
 فالهدفُ الرئيسي لوجود الروحِ القُدسِ هـو تَمجيـد . س من لَعنَة الخطية ويصاِلحهم مع اِهللا النَّا

 أي الـروح [ ذاك : " ١٤ : ١٦ فقد قاَل يسوع في إنجيِل يوحنَّا . الرب يسوع المسيح في حياة الناسِ
سالقُد [ ا لي ويميأخُذُ م ني ألنَّهدجمكُم يقاَل في إنجيِل يوحنَّا ". خْبِر ٢٦ : ١٥ كما أنَّه " : ـاءتَى جمو 

ي وقُ، فَهثنْباآلبِ ي نْدع ني مقِّ، الَّذالْح وحاآلبِ، ر نم كُمَأنَا ِإلَي لُهسُأري سي الَّذزعِلـي الْم دشْه ." 
 ، ويعلن لنا صفات اِهللا المتَمثِّلَة في يسوع المسيح بـأن وهكذا فإن الروح القُدس يشْهد عنِ المسيحِ

 كما أن الروح القُدس هو الذي يجعُل الناس يعلنون يسوع رباً ومخلِّصاً . يسكُبها في قلوبِنا مباشَرةً
 ة يسوع على حياتهم مـن وهو الذي يعطي المؤمنين المسيحيين القُدرة على إظهار ربوبي . لحياتهم

 . خالل سلوكياتهم وحياتهم اليومية

 ، وهو الذي يؤسس الكناِئس حتـى األولى الكنيسةَ س أس هو الذي الروح القُدس : ثانياً
 ن فقـد أما في يومِ الخَمسي . فقبَل يومِ الخَمسين، كان التالميذُ مجرد جماعة من األفْراد . يومنا هذا

 إلى جسد واحد حي أال وهو جسد المسيحِ الذي أصبح – بِفعِل عمِل الروحِ القُدسِ فيهم – تَحولوا
ةفُ بالكَنيسرعي . ـهرأس ي حـ ـدسب، بل هي أيضـاً جسةً فحسةً أو مؤسنَظَّمتْ مفالكنيسةُ ليس 

سيحفي رسالته األولى إلى أهل كورنثوس لهذا، يقوُل الرسوُل ب . الم نَا : " ١٣ : ١٢ ولُسيعمَألنَّنَا ج 
داحو دسنَا ِإلَى جدتَما اعضَأي داحوحٍ وعلى ". بِر رالقاد هو الوحيد سالقُد فالروح المـؤمنين مض 

 . المسيح جسد إلى

 الكنيسة بصورة فعالة من خـالِل اختيـارِ كما أن الروح القُدس مسؤوٌل أيضاً عن عمِل
 . قادتَها الذين يدعون شُيوخاً، ومن خالِل اشْتراطه أن يكون قادةُ الكنيسة مملوءين بالروحِ

 فهو يقود األمور الخاضعةَ . والروح القُدس مسؤوٌل أيضاً عن عقاِئد الكنيسة وممارساتها
 لهذا يجِب على قادة الكنيسة أن يصغوا إلى إرشـاد الـروحِ . قاشِ لكي تُصبِح قَراراً باإلجماعِ للنِّ

 أن الروح القُـدس هـو الـذي ١١ : ١٢ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولى . القُدسِ في كُلِّ أمرٍ
 كما أنَّه يقود خَدمات الشَّـهادة، . هم للخدمة يعطي المواهب المختلفةَ للمؤمنين في الكنيسة لكي يؤهلَ

. والوعظ، والعبادة، والصالة، والتسبيحِ، والترنيمِ



 الروح القُدس هو الذي يقود المأموريةَ العظمى التي أعطاها يسـوع لتالميـذه : ثالثاً
 تار المؤمنين ويدعوهم ألن يحملـوا رِسـالَةَ الخَـالصِ فالروح القُدس هو الذي يخ . األواِئِل ولَنا

 وعندما يحدثُ ذِلك، يجِب على الكناِئسِ أن تَسمح لَهم بالـذَّهابِ وأن تَـدعمهم بالصـالة . لُألممِ
 كن عمِل المرسلين ويعـين كما أن الروح القُدس هو الذي يخْتار أما . والماِل إن أمكَنَها ذَِلك أيضاً

 وهـو . فهو الوحيد الذي يعرِفُ األماكن االستراتيجيةَ واألشخاص المناسبين لهـا . للخُدامِ مهامهم
 الذي يعطي الخُدام المسيحيين الغَلَبةَ على الهجمات الشيطانية ويعطيهم روح التمييـزِ والسـلْطانِ

ةمقاوكُلِّ م عِل مللتَعام . ضـونتعري الـذين دـدالج المـؤمنين عشَجي سالقُد وحالر وأخيراً فإن 
هادطلالض . 

 مـا هـو لنرى بعد أن عرفْنا ما هو الدور الذي يقوم بِه الروح القُدس في الكَنيسة، تَعاَل
قومالذي ي روالنَّاسِ الد ياةفي ح بِه : 

 ٨ : ١٦ قاَل يسوع عنِ الروحِ القُدسِ في إنجيِل يوحنَّـا . الروح القُدس يبكِّتُ العالَم : أوالً
" نُونَةيلَى دعو لَى بِرعو ةيلَى خَطع الَمكِّتُ الْعبي ذَاك اءتَى جمو ." ـوبالذي ي هو سالقُد وحخُ فالر 

 كما أنَّه هـو . الناس على الخَطايا التي يقترفونَها، وعلى بعدهم عنِ اِهللا، وعلى تَمردهم على اِهللا
 هـو و . الذي يقْنع النَّاس بأنَّهم سيصيرون أبراراً إن آمنوا بيسوع وبما فَعلَه ألجلهِم على الصليبِ

مهعقْنسيح أيضاً الذي يم للمهفْضوا على ررأص إن دانونسي مبأنَّه . 

 قاَل يسوع لتالميذه حسب ما جاء في إنجيـِل يوحنَّـا . الروح القُدس يمثُِّل المسيح : ثانياً
 اَألبـد، روح الْحـقِّ وَأنَا َأطْلُب من اآلبِ فَيعطيكُم معزيا آخَر ِليمكُثَ معكُم ِإلَى : " ١٨ - ١٦ : ١٤

رِفُونَهفَتَع ا َأنْتُمَأمو ،رِفُهعالَ يو اهرالَ ي َألنَّه ،لَهقْبي َأن الَمالْع يعتَطسي الَ يالَّذ م  َألنَّـه ماكـثٌ معكـُ
يكُمف كُونيى . وتَامي كُكُمالَ َأتْر . كُمي ِإلَيِإنِّي آت ." 

ي لقد وزعسيأتي إليهم في شَخْصِ الم كاليتامى، بل إنه ملن يتركَه بأنَّه تالميذَه سوعي دع . 
ةعاني اُألخرى لكلمالم ني " ومزعثِّل القانوني ": " ممحامي " أو " المستدعى " الم؛ أي الشخص الذي ي 

دس . ام قاضٍ أو محكَمة لمعاونَة شَخْصٍ آخَر وال سيما في الدفاعِ عنْه أم  وهكذا، فإن الروح القـُ
سـيقوم سيحالم التي كان باألشياء نا ليقومخَلِّصاً لحياتاً ومبر نا بيسوعاَل إيمانفينا ح كُنسيأتي وي 

. على األرضِ بعبارة ُأخرى فإنَّه يمثُِّل المسيح . بِها لو أنَّه موجود بينَنا اآلن في الجسد



 منْذُ يومِ الخَمسين حتَّى يومنا هذا فـإن الـروح . الروح القُدس يعمُل في المؤمنين : ثالثاً
هتوقيام هبموت سيحها لنا المفَّرالتي و تيازاتكُلَّ االم للمؤمنين فِّروي سـَل . القُدمع مـتَمي ـوفَه 

 وحسب ما ورد فـي رسـالة . األشخاصِ الذين يقْبلون يسوع رباً ومخَلِّصاً لحياتهِم الخَالصِ في
 كما أنَّـه . المؤمن ويجعلُه شَريكاً في الطَّبيعة اإللهية يجدد ، فإن الروح القُدس ٤ : ١ بطرس الثانية

 سببِ الخَطايا التي اقْتَرفَها قَبَل إيمانه بيسوع المسيح، ويحرره الحقـاً يحرره من الشُّعورِ بالذَّنْبِ بِ
ةيلْطانِ الخَطس نرومية . م ١٣ : ٨ فكَما نقرُأ في رسالة " : ،وتُونتَمفَس دسالْج بسح شْتُمع ِإن َألنَّه 

مَأع يتُونوحِ تُمبِالر كُنْتُم ِإن نلكو نويتَحفَس دسشـيئاً ". اَل الْج نينالمؤم رغَيي ُأخرى، فإنَّه بعبارة 
 يجريهـا " التقـديس " فشيئاً لكي يجعلُهم مشابِهين ليسوع المسيح من خالِل عملية تدريجية تُـدعى

 . الروح القُدس في حياة كُلِّ مؤمنٍ

فإن بِ هذا كُلِّهحيا في إلى جاني ابناً ِهللا، وأنَّه صار عطي يقيناً للمؤمنِ بأنَّهي سالقُد وحالر 
 بِهذَا نَعرِفُ َأنَّنَا نَثْبـتُ فيـه : " ١٣ : ٤ فنحن نقرُأ في رسالة يوحنَّا األولى . يحيا فيه اَهللا أن و ، اِهللا

 ". َأنَّه قَد َأعطَانَا من روحه : وهو فينَا

 ، فال بد لَنا من الحديث " على الروحِ القُدسِ يتعلَّقُ باتِّكاِلنا حيثُ أن موضوعنا لهذه الحلْقَة و
نسِ عوحِ القُدالر ةموديعم . 

 : ٢٨ : ٢ لقد تنبأ النبي يوئيل عن معمودية الروحِ القُدسِ حيثُ نقـرُأ فـي سـفْرِ يوئيـل
" كُونيالَ وَأح وخُكُمشُي لَمحيو ،نَاتُكُمبو نُوكُمُأ بتَنَبشَرٍ، فَيلَى كُلِّ بي عوحر كُبَأنِّي َأس ذِلك دعـا، بم 

 ". ويرى شَبابكُم رًؤى

 وإنجيـل ١٢ - ١٠ : ٣ وهناك نُبوءاتٌ ُأخرى عن معمودية الروحِ القُدسِ في إنجيل متَّى
 نقرأ ، أوالً : وقد تحقَّقت هذه النُبوءاتُ على النحوِ التالي . ٥ : ١ وأعمال الرسل ٣٩ - ٣٧ : ٧ ا يوحنَّ

يهم أن ١٥ : ١ في أعمال الرسل  أنه كان هناك نحو مئة وعشرين تلميـذاً للمسـيح ينبغـي عـل
 ، نقرأ في أعمال ثانياً . ينتظروا قيامةَ المسيحِ وصعوده إلى السماء قبل أن يعتَمدوا بالروحِ القُدس

 أنه كان ينبغي على شَعبِ السامرة أن ينتظروا رسل يسوع المسيح لكي يأتوا ١٧ - ١٢ : ٨ الرسل
سالقُد وحلوا الرقْبدوا ويتَمعاِهللا لي بملكوت ةختصبشِّروهم باألمورِ المى ثالثاً . وي ، كان ينبغي عـل



 يـدخلوا ل يضاً أن ينتظروا مجيء الرسول بطْرس لكي يكْرِز بالبشـارة لهـم المؤمنين من اُألممِ أ
 . ملكوت اهللا

نيـؤم أن ـدعسِ بوحِ القُدللر ءرسِ تَعني قُبوَل الموحِ القُدة الرمعمودي وهكذا، نرى أن 
 ورسـالة ٢٢ : ٢ فسـس ورسالة أ ٣٩ - ٣٧ : ٧ وحسب ما ورد في إنجيل يوحنَّا . بيسوع المسيح

دسِ ١٦ : ٣ كورنثوس األولى  . ، فإن اَهللا نفسه يأتي ويسكُن في المؤمنِ عند معموديته بالروحِ القـُ
د ٧ - ٣ : ٣ والرسالة إلى تيطُس ١٨ - ١٤ : ١١ ووفقاً لما جاء في أعمال الرسل  ، فإن المؤمن يولـَ

الطريقة بهذه ناُل الخَالصفي رسالة كورنثوس األولـى . ثانيةً وي در١٣ - ١٢ : ١٢ وبحسب ما و 
 فإن المؤمن ينتمي إلى المسيحِ وإلى جسد ١٠ - ٩ : ٨ ورسالة رومية ١٤ - ١٣ : ١ ورسالة أفسس

 ١٣ - ٤ : ١٢ وبحسب ما ورد في رسالة كورنثـوس األولـى . بهذه الطريقة ) أوِ الكنيسة ( المسيحِ
 . روحيةً واحدةً على األقل بهذه الطريقة فإن المؤمن يعطي موهبةً

،سِ؟ واآلنوحِ القُدالر ةموديعالدالِئُل والمؤشِّراتُ على م يا هِل مسُأ في أعماِل الرنَقْر 
 . أن حلوَل الروحِ القُدسِ في يومِ الخَمسين رافَقَه هبوب ريحٍ عاصفَة وألْسنَة مـن نـارٍ ٤ - ١ : ٢
 ورغْم أن الـتكلُّم بألسـنة . خاصتانِ بيومِ الخَمسين ) أي الريح وألسنة النَّار ( كن هاتينِ العالمتَينِ ل

 أي وقْت الحق، إالَّ أن الكتاب المقدس ال يعلِّم أن في ُأخرى يمكن أن يحدثَ في وقْتنا الحاضرِ أو
جِبثُ أو يثَ هذا سيحددحي أن . 

لذلك سِ فـي ، فإنوحِ القُدالر ةعموديم دوثلُّ على حعروفة التي تَدالطريقةَ الشائعةَ والم 
 فـي حيـاة القـدس الروحِ ثَمر أن يظْهر و ، وقتنا الحاضرِ هي أن تُصبح الكنيسةُ عاملَةً وفاعلَةً

ة ( المؤمنينبحما الميوال س ( ، و رتَظْه أن بةَ المواهوحيالر لدى المؤمنين ) ظعمثَل التعليمِ والـو ( . 
 فقد يحصُل المؤمن على . أما زمان حصوِل المؤمنين على هذه المواهبِ الروحية فهو غَير محدد

 . من إيمانه بعد سنوات حتى موهبة روحية أو أكثر في بداية إيمانه، أو

 االمتالء مـن ؟ " االمتالء من الروحِ القُدسِ " ما هو المقْصود بعبارة : وربما تَتساءُل هنا
ي الخُضـوع  الروحِ القُدسِ ال يعني الحصول على الروحِ القُدسِ أو قُبول الروحِ القُدسِ؛ بْل يعـن

 اسـلُكُوا : وِإنَّما َأقُوُل : " ١٨ - ١٦ : ٥ فنحن نقرُأ في رسالة غالطية . القُدسِ لسلْطانِ وقيادة الروحِ
دسةَ الْجولُوا شَهوحِ فَالَ تُكَمبِالر . قَاوِمهذَانِ يو ،دسالْج دض وحالروحِ والر دشْتَهِي ضي دسالْج َألن



 كَما أن ". ولكن ِإذَا انْقَدتُم بِالروحِ فَلَستُم تَحتَ النَّاموسِ . ون ما الَ تُرِيدون َأحدهما اآلخَر، حتَّى تَفْعلُ
 : ٨ : ١ االمتالء بالروحِ القُدسِ يعني الخدمةَ بقُوة الروحِ القُدسِ حيثُ نقرُأ فـي أعمـاِل الرسـِل

 الروح الْقُدس علَيكُم، وتَكُونُون ِلي شُهودا في ُأورشَـليم وفـي كُـلِّ لكنَّكُم ستَنَالُون قُوةً متَى حلَّ "
 فـإن ٢١ - ١٥ : ٥ وحسب ما ورد في رسالة أفَسـس ". الْيهودية والسامرة وِإلَى َأقْصى اَألرضِ

الم ديثالِل حخ نم رظْهسِ يوحِ القُدبالر االمتالء ،لالضطهاد واحتماِله ،هاتوسلوكي ،هفومواق ،ءر 
 وبحسبِ تعليمِ الكتابِ المقدسِ، يجِب على جميعِ . وفَرحه رغْم الظُّروف الصعبة التي قد يمر فيها
 . المؤمنين المسيحيين الحقيقيين أن يمتَلئوا بالروحِ

 عنْدما تؤمن بيسوع المسيحِ وتَقْبلُه رباً . ثَمرِ الروحِ وضوعنا بالحديث عن وأخيراً، نَخْتم م
 وهكذا، يجِب عليك أن تَسلُك في الـروحِ، وأن . ومخَلِّصاً لحياتك، فإنَّك تُصبِح فَرداً في عاِئلَة اِهللا

ي وأن كقودي سِ أنوحِ القُدللر حمتَس كدشراً فـي . راًٍ ظـاهوحيراً رَل ثَممتَح أن كلَيع جِبكَما ي 
كياتة . حغالطي سِ في رسالةوحِ القُدرِ الرثَم نُأ ع٢٣ - ٢٢ : ٥ ونَقْر : " ـووحِ فَهالـر را ثَمَأمو : 

دو انِإيم ،الَحلُطْفٌ ص طُوُل َأنَاة ،الَمس حةٌ فَربحفُّفٌ مةٌ تَعاع ." 

كلنُصلِّي ألج نلهذا، نَح االمـتالء ولكـي تَخْتَبِـر ،ماً في كُلِّ شَيءفَه الرب عطيكلكي ي 
 بالروحِ القُدسِ لكي تَسلُك في حياتك المسيحية سلوكاً مرضياً ِهللا وسلوكاً يمجد الرب يسـوع فـي

كُلِّ شَيء . 

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " أن نَلقاكُم في درسٍ جديد من برنامج وإلى
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


