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 وإن . ، سوف نتحدث عن أحد األعياد المسيحية أال وهو عيـد العنْصـرة هذا الدرس في
 يك، أو إذا كنت قد سمعته من قَبل لكنك ال تعـرف معنـاه أو أهميتـه، كان هذا االسم غريباً عل

 . أجوبةً عن بعض تساؤالتك الدرس ا فنرجو أن تجد في هذ

 ونُلقـي " عنََْصـرة " قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا العيد، تعال بنا نتعرف على معنى كلمة
 حفْـل " أو " اجتمـاع " هي كلمة عبرية تَعني " عنْصرة " كلمة ف . بعض الضوء على تاريخ هذا العيد

 وقد كان هذا العيد عند اليهود عيداً أرضياً زراعياً يحتفلون فيه بالحصاد حيث نقرأ فـي ". مقَدس
 وتَحتَفُل َأيضاً بِعيد الْحصاد، حيثُ تُقَـدم " : كما ورد في الترجمة التفسيرية ١٦ : ٢٣ سفْر الخروج

 ". غَالَّتك الَّتي زرعتَها في الْحقِْل باكُورةَ

كما أن هذا العيد ى يمفي العهد القديم بعيد األسابيع أو يوم الخمسين ألنه كان يأتي بعـد س 
 زءاً من محاصيلهم ج قَدمون وكان اليهود يجتمعون في ذلك اليوم وي . سبعة أسابيع من عيد الفصح

 . عيد العنْصرة هو عيد شُكْرٍ هللا على الحصاد وبالتالي، كان . للهيكل

 ولَما حضر يـوم الْخَمسـين " ٤ - ١ : ٢ نقرأ في سفْر أعمال الرسل أما في العهد الجديد ف
اصوبِ رِيحٍ عبه نا متٌ كَموص اءمالس نغْتَةً مب ارصو ،ةداحا بِنَفْسٍ وعم يعمالْج ـَأل كَانمو فَة 

 ى كُلِّ واحد كُلَّ الْبيت حيثُ كَانُوا جاِلسين، وظَهرتْ لَهم َألْسنَةٌ منْقَسمةٌ كََأنَّها من نَارٍ واستَقَرتْ علَ
منْهُأ . م نَةبَِألْس ونتَكَلَّمُأوا يتَدابسِ، ووحِ الْقُدالر نم يعمتََأل الْجامو َأن وحالـر مطَـاها َأعى كَمخْر 

 . " ينْطقُوا

 هذا أن الروح القُدس حلَّ على تالميذ المسيح في عيـد العنْصـرة أو فـي اليـوم يرينا
وفي ذلك اليوم آمن بالمسيح نحو ثالثة آالف نَفْسٍ وتَم تأسـيس أول . الخمسين من صلْب يسوع



ى ! يم كنيسة محلية في أورشل  وهكذا، فقد كان عيد الحصاد الزراعي في العهد القـديم يرمـز إـل
 . أنحاء العالم جميع حصاد النفوس في العهد الجديد وتأسيس الكنائس المحلية في

 فإن عيد العنْصرة يعرف أيضاً بعيد األسابيع أو بيـوم الخمسـين أو سبقَ، وتلخيصاً لما
س حي بعيد حلِّ لول الروح القُدلَّ على تالميذ المسيح أثناء اجتماعهم في العس حالروح القُد ة ث أني 

 . في اليوم الخمسين من صلب يسوع

 بحلول الروح القُدس؟ نقرأ في سفْر إشـعياء المتعلِّقة واآلن، ما هي نبوءات العهد القديم
 عالَء، فَتَصير الْبريةُ بستَانًا، ويحسب الْبستَان ِإلَى َأن يسكَب علَينَا روح من الْ " ٣ : ٤٤ و ١٥ : ٣٢

 َأسكُب روحـي علَـى نَسـلك . َألنِّي َأسكُب ماء علَى الْعطْشَانِ، وسيوالً علَى الْيابِسة ... . " وعرا
كتيلَى ذُري عكَتربو " . 

 من كُـلِّ . وَأرشُّ علَيكُم ماء طَاهرا فَتُطَهرون " ٢٧ - ٢٥ : ٣٦ كما نقرأ في سفْر  حزقيال
كُمرُأطَه كُمنَامكُلِّ َأص نمو كُمتاسنَج . ،كُـملاخـي دةً فيـددا جوحُل رعَأجا، ويددا جقَلْب يكُمطُأعو 

 وَأجعُل روحي في داخلكُم، وَأجعلُكُم تَسـلُكُون . م قَلْب لَحمٍ وَأنْزِع قَلْب الْحجرِ من لَحمكُم وُأعطيكُ
 . " في فَراِئضي، وتَحفَظُون َأحكَامي وتَعملُون بِها

 ُأ ويكُون بعد ذِلك َأنِّي َأسكُب روحي علَى كُلِّ بشَرٍ، فَيتَنَب " ٣٢ - ٢٨ : ٢ ونقرا أيضاً في سفْر يوئيل
 وعلَى الْعبِيد َأيضـا وعلَـى اِإلمـاء . بنُوكُم وبنَاتُكُم، ويحلَم شُيوخُكُم َأحالَما، ويرى شَبابكُم رًؤى

 . نٍ َأسكُب روحي في تلْك اَأليامِ، وُأعطي عجاِئب في السماء واَألرضِ، دما ونَارا وَأعمـدةَ دخَـا
 ويكُـون َأن | . تَتَحوُل الشَّمس ِإلَى ظُلْمة، والْقَمر ِإلَى دمٍ قَبَل َأن يجِيء يوم الرب الْعظيم الْمخُوفُ

 . " كُلَّ من يدعو بِاسمِ الرب ينْجو

 ". ة، بْل بِروحي قَاَل رب الْجنُود الَ بِالْقُدرة والَ بِالْقُو " ٦ : ٤ وأخيراً، نقرأ في سفْر زكريا

ى ، وهكذا، وبحسب اآليات التي قرأناها من العهد القديم دس عـل  فإن انسكاب الروح القـُ
 تَحول األحالم والرؤى إلى حيـاة و خدمة اهللا، و إطاعة اهللا، ، و تطهير القلب : شعب اهللا يؤدي إلى

. دعو باسم الرب تَ سٍ فْ هادفة تُمجد اهللا؛ وخالص كل نَ



 المـؤمنين مرات بأن الروح القُدس سيحل على قد وعد يسوع عدةَ ف العهد الجديد أما في
 وفي الْيومِ اَألخيرِ الْعظيمِ من الْعيد وقَـفَ يسـوع " ٣٩ - ٣٧ : ٧ فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا . به

 من آمن بِي، كَما قَاَل الْكتَاب، تَجرِي من بطْنـه . يقْبِْل ِإلَي ويشْرب ِإن عطشَ َأحد فَلْ : ونَادى قاِئالً
يح اءم ارَأنْه . سالْقُد وحالر َألن ،لُوهقْبي َأن ينعمزم بِه نُونْؤمالْم ي كَانوحِ الَّذنِ الرقَاَل هذَا ع 

يطُأع قَد كُني لَم دعب دجم قَد كُني لَم وعسي َألن ،دعب " . 

 ثـم . س د كما أن يسوع قال لتالميذه قبل أن يصعد إلى السماء إنهم سيتعمدون بالروح القُ
دة، " ٤ - ١ : ٢ نقرأ في سفْر أعمال الرسل احـا بِـنَفْسٍ وعم يعمالْج كَان ينسالْخَم موي رضا حلَمو 

،ـيناِلسثُ كَانُوا جيح تيَأل كُلَّ الْبمو فَةاصوبِ رِيحٍ عبه نا متٌ كَموص اءمالس نغْتَةً مب ارصو 
منْهم داحلَى كُلِّ وتْ عتَقَراسنَارٍ و نا مةٌ كََأنَّهمنْقَسنَةٌ مَألْس متْ لَهرظَهو . يـعمتََأل الْج امـو ـنم 

 . " الروحِ الْقُدسِ، وابتَدُأوا يتَكَلَّمون بَِألْسنَة ُأخْرى كَما َأعطَاهم الروح َأن ينْطقُوا

 لـول الجديد يحتويان على العديد من النبوءات عـن ح العهد وهذا يرينا أن العهد القديم و
 يـوم الخمسـين مـن في ال أو ( يوم العنْصرة وهذا هو ما حدث في . الروح القُدس على المؤمنين

 فبعد عشـرة . حين حلَّ الروح القُدس على تالميذ المسيح وهم مجتمعون في العلِّية ) صلْب يسوع
 أيامٍ من صعود يسوع إلى السماء وجلوسه عن يمين اآلب بصفته ملك الملـوك ورب األربـاب،

 وكانت هناك بعض العالمات التي رافَقَت حلـول . لمؤمنين به الروح القُدس على جميع ا ب كَ س أن
 فحسبما نقرأ في األصحاح الثاني من سفْر أعمال الرسل، حدث صوت من السماء . الروح القُدس

ريحٍ عاصفة وِيكأنه د . ـنم لَّت علـى كـل واحـدنارٍ توزعت وح نثم ظهرت ألسنة كأنها م 
شيرةً إلى أنخَلِّصـاً التالميذ ماً ومتاحاً لكل إنسان يؤمن بيسوع ويقبله ربحضور اهللا قد صار م 

 . لحياته

 ألن الوقـت وكما قرأنا قَبل قليٍل، لم يكُن بإمكان التالميذ أن ينالوا الروح القُدس قبل ذلك
 إلى السماء وجلَس عن يمين أما بعد أن قام يسوع من األموات وصعد . يسوع لم يكُن قَد مجد بعد

. اآلب، فقد نالوا الروح القُدس كما وعدهم يسوع شخصياً



 أ ونقر . وبعد أن كَرز التالميذ برسالة الخالص، آمن بيسوع المسيح نحو ثالثة آالف نَفْسٍ
 الرسِل، والشَّـرِكَة، كَانُوا يواظبون علَى تَعليمِ " أن هؤالء المؤمنين ٤٢ : ٢ في سفْر أعمال الرسل

اتلَوالصزِ، ورِ الْخُبكَسس هـي ". ود  وهكذا، فقد كانت العالمة الطبيعية على انسكاب الروح القـُ
نشوء كنيسة عاملة اهللا وفاعلة دجتُم . 

 سوف نرى أن الروح القـدس اسـتمر فـي ، تابعنا قراءتنا في سفْر أعمال الرسل ن وإ
 نقرأ عن عمل الروح القُـدس فـي السـامرة حيـث آمـن . العمل بعد يوم الخمسين االنسكاب و

أهل السامرة واعتمدوا رجاالً ونساء نثم ذهب بطرس ويوحنا إليهم وصليا ألجلهـم . الكثيرون م 
 . لكي يقبلوا الروح القُدس

 . دس على األمـم ونقرا في األصحاح العاشر من سفْر أعمال الرسل عن حلول الروح القُ
 فقد كان هناك ضابطٌ روماني اسمه كَرنيليوس في قيصرية رأى في رؤيا واضحة مالكاً من عند

ي طْ اهللا يدخل إليه ويقول له أنستدعي ب عندما و . س ر طرس إليه وجاء ب ظَ ع ـنعٍ كبيـرٍ ممفي ج 
دس وهذا يرينا أن . لحاضرين فحلَّ الروح القُدس على جميع ا ) أو غير اليهود ( اُألممٍ  الـروح القـُ
تاحاً لحياته مخَلِّصاً ومبر لُهقْبلكل شخصٍ يؤمن بيسوع وي . 

 األشـخاص وفـي س فـي د الروح القُـ األعمال التي يقوم بها نِ ع واآلن، ربما تتساءل
 : لهذا تعال بنا نرى ما يقوله الكتاب المقدس بهذا الشأن . الكنيسة

 مشـيراً ١٨ - ١٦ : ١٤ قال يسوع في انحيل يوحنَّا فقد . الروح القُدس يمثِّل المسيح , أوالً
 وَأنَا َأطْلُب من اآلبِ فَيعطيكُم معزيا آخَر ِليمكُثَ معكُم ِإلَى اَألبد، روح الْحـقِّ " : الروح القُدس إلى

رِفُونَهفَتَع ا َأنْتُمَأمو ،رِفُهعالَ يو اهرالَ ي َألنَّه ،لَهقْبي َأن الَمالْع يعتَطسي الَ يالَّذ عـثٌ ماكم َألنَّـه م  كـُ
يكُمف كُونيى . وتَامي كُكُمالَ َأتْر . كُمي ِإلَينه سـيأتي إلـيهم أ وهكذا، فقد وعد يسوع تالميذه . " ِإنِّي آت 

 . إذاً، الروح القُدس يمثِّل المسيح . في شخص المعزي الذي هو الروح القُدس

 لهذا يقول يسـوع . ضماِئرهم و الناسِ ب قُلو س خ نْ فهو ي . الروح القُدس يبكِّت العالم ، ثانياً
يبكِّتُ الْعالَم علَى خَطية وعلَى بِـر ) أي الروح القُدس ( ومتَى جاء ذَاك " ٨ : ١٦ في إنجيل يوحنَّا



نُونَةيلَى دعس ". والروح القُد رينا أنخُ هذا يبوـنِ اهللا يالناس على خطاياهم، وعلى استقاللهم ع 
 . وتمردهم عليه

 ، س فـي يـوم الخمسـين د فمنذ حلول الروح القُ . الروح القُدس يعمل في المؤمنين ، ثالثاً
ي تَ أصبح بإمكان كل شخص أن ها تَّع بجميع المزايا التي مفَّرخالل موته وقيامتـه له يسوع و نم . 

 وهو أيضـاً . جعله شريكاً في الطبيعة اإللهية كما أن الروح القُدس يجدد المؤمن بصورة دائمة وي
 َألنَّه ِإن " ١٣ : ٨ لهذا، يقول الرسول بولس في رسالة رومية . يحرر المؤمنين من عبودية الخطية

ويتَحفَس دساَل الْجمَأع يتُونوحِ تُمبِالر كُنْتُم ِإن نلكو ،وتُونتَمفَس دسالْج بسح شْتُمع وال ننسى ". ن 
 فـنحن نقـرأ فـي رسـالة . بالمسـيح أكثر شَبهاً أيضاً أن الروح القُدس يقَدس المؤمن ويجعله

 ونَحن جميعا نَاظرِين مجد الرب بِوجه مكْشُوف، كَما في مرآة، نَتَغَيـر " ١٨ : ٣ كورنثوس الثانية
 . " من مجد ِإلَى مجد، كَما من الرب الروحِ ِإلَى تلْك الصورة عينها،

 أصبح واحداً مـن كذلك، فإن الروح القُدس هو الذي يشْهد في قلب المؤمن ويؤكد له أنه
ى ثُم بِما َأنَّكُم َأبنَاء، َأرسـَل اُهللا روح ابنـه ِإ " ٧ - ٦ : ٤ هللا حيث نقرأ في رسالة غالطية أوالد ا  لـَ

 . " ِإذًا لَستَ بعد عبدا بِل ابنًا . يا َأبا اآلب : قُلُوبِكُم صارِخًا

نماذا ع ،ِل واآلنمى تالميـذ ع  الروح القُدس في الكنيسة؟ عندما حلَّ الروح القُدس عـل
 ن نفسـه؛ أوالً، تأكيد ما قاله يسوع ع : المسيح في يوم الخمسين، كان ذلك يشير إلى ثالثة أشياء

 توصيل رسالة الخالص ل ثانياً تأسيس الكنيسة المسيحية؛ ثالثاً، إعطاء تالميذ المسيح القوة والقدرة
 س في حياة الكنيسـة مـن د أهمية هذه الوظائف الثالث التي قام بها الروح القُ ب وبسب . إلى العالم

 : لوظائف والمهام لقي مزيداً من الضوء على هذه ا يوم الخمسين فصاعداً، تعال بنا نُ

 . الروح القُدس يعطي يسوع المسيح مكانته المركزية التي يسـتحقُّها فـي الكنيسـة ، أوالً
 إنجيـل يوحنَّـا في لهذا فقد قال يسوع لتالميذه . س هو تمجيد يسوع د فالهدف الرئيسي للروح القُ

دس ". ما ِلي ويخْبِركُم ذَاك يمجدني، َألنَّه يْأخُذُ م " : عنِ الروح القُدس ١٤ : ١٦  كما أن الـروح القـُ
 ومتَى جاء الْمعزي الَّذي " : على لسان السيد المسيح ٢٦ : ١٥ يشهد له حيث نقرأ في إنجيل يوحنَّا

. " هد ِلي سُأرسلُه َأنَا ِإلَيكُم من اآلبِ، روح الْحقِّ، الَّذي من عنْد اآلبِ ينْبثقُ، فَهو يشْ



 ٦ : ٤ نا لمعرفة المسيح حيث نقرأ في رسالة كورنثوس الثانيـة س ينير قلوب د والروح القُ
 َأن يشْرِقَ نُور من ظُلْمة، هو الَّذي َأشْرقَ في قُلُوبِنَا، ِإلنَارة معرِفَة مجد اِهللا في َألن اَهللا الَّذي قَاَل "

سالْم وعسي هجعطي يسوع مكانته المركزية في حياتنا وقلوبنا . " يحِ وس يالروح القُد وهكذا فإن . 

 س هو د فالروح القُ . س يرشد القادة المسيحيين في إدارة الكنيسة والخدمة د الروح القُ ، ثانياً
ة ، الذي يقود المؤمنين المسيحيين إلى تأسيس الكنائس  ، وحلقـات الصـالة ، والمجموعات البيتـي

 . رها وغي

 اً نَ كَ سـ م هيكَالً و والكتاب المقدس يعلِّمنا أن الروح القُدس يجعل جميع المؤمنين المسيحيين
 فَلَستُم ِإذًا بعد غُرباء ونُزالً، بْل رعيةٌ مع الْقديسين " ٢٢ - ١٩ : ٢ فنحن نقرأ في رسالة أفسس . هللا

ينباِهللا، م تيِل بَأهو يهي فالَّذ ،ةاوِيالز رجح هنَفْس يحسالْم وعسيو ،اءاَألنْبِيِل وساسِ الرلَى َأسع ين 
بي الرا فسقَدكَالً ميو هنْما، يعا مكَّبرم ـ . كُلُّ الْبِنَاءكَنًاِ ِهللا فسا، معم ونينبا مضَأي َأنْتُم يهي في الَّذ 

 . " الروحِ

تفـرقين هنـا فقبل حس في يوم الخمسين، كان تالميذ المسيح أفـراداً ملول الروح القُد 
 أفْضـُل و . بعد أن حلَّ الروح القُدس عليهم في يوم الخمسـين صاروا جسداً واحداً لكنهم . وهناك

 فـي حيـاً ؤمن عضواً والروح القدس هو الذي يجعل الم . عضو حي أنه هذا الجسد هو وصف ل
 َألنَّنَا جميعنَـا بِـروحٍ " ١٣ : ١٢ لهذا يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس األولى . الكنيسة

 ا سقينَا روحا واحد َأيضا اعتَمدنَا ِإلَى جسد واحد، يهودا كُنَّا َأم يونَانيين، عبِيدا َأم َأحرارا، وجميعنَ
ا وداح " . 

ذي يقـود  ويجب أن نَعلَم أيضاً أن الروح القُدس هو الذي يختار قادة الكنيسة، وهـو اـل
 . مارسات الصحيحة القائمة على تعاليم الكتاب المقـدس والم القويمة الكنيسة المسيحية إلى العقائد

 ة الروح القُدس لكي يستمروا لهذا، يجب على جميع القادة والمؤمنين المسيحيين أن يخْضعوا لقياد
 . يم الذي يرضي اهللا و في السير في الطريق الق

 فهـو الـذي يهـب . كذلك، فإن الروح القُدس هو الذي يعطي التنوع الرائع في الكنيسة
وهذا يرينا أن اهللا ال يريـدنا . المواهب الروحية للمؤمنين في الكنيسة لتأهيلهم لخدماتهم المختلفة



تشابهين أنتماماً نكون م الذي يحتوي على أعضاء نكون كالجسد الحي بل أن ، لٌّ يقوم كُـ كثيرة 
 حيث يقومون بخـدمات التعلـيم " الفَمِ " لعبون دور فبعض المؤمنين ي . منها بدوره على أكمل وجه

 حيث يقومون بخـدمات الرحمـة والمسـاعدة " القلب " لعبون دور وبعضهم ي . والوعظ والتشجيع
 . س يرشد القادة والمؤمنين في إدارة الكنيسة والخدمة د وهكذا، فالروح القُ . المواساة و

 س هو الوحيد الذي د فالروح القُ . الروح القُدس هو القائد الحقيقي للمأمورية العظمى ، ثالثاً
 . م أجمع يعرف الخدمة المناسبة لكل واحد منَّا لتتميم المأمورية العظمى في توصيل الخالص للعال

 وكَان في َأنْطَاكيةَ في الْكَنيسة هنَاك َأنْبِيـاء " ٤ - ١ : ١٣ أعمال الرسل في فعلى سبيل المثال، نقرأ
ونلِّمعمو : انعمسا، ونَابرب ... ننَايمُل ... وشَاوقَـاَل . و ،ونـومصيو بالر ونمخْدي ما هنَميبو 

ذ وصـلُّوا . َأفْرِزوا ِلي برنَابا وشَاوَل ِللْعمِل الَّذي دعوتُهما ِإلَيـه : ح الْقُدس الرو  فَصـاموا حينَئـِ
 . " ووضعوا علَيهِما اَأليادي، ثُم َأطْلَقُوهما

س يختار البعض ليخدموا في بالروح القُد لدانهم، ويختـار نقرا أيضاً في العهد الجديد أن 
 ام إلى األمـاكن د كما أنه هو الذي يقود هؤالء الخُ . خارج بالدهم كمرسلين البعض اآلخر للخدمة
 وهـو . الخالص لهـم أوالً رسالة توصيل يهم ل األشخاص الذين ينبغي ع إلى التي يذهبون إليها و
ى م و . ا منهم األشخاص المخادعين الذين ينبغي عليهم أن يحذَرو يرشدهم أيضاً إلى  ن األمثلة عـل

 السـاحر " يلَقَّب بــ نبياً دجاالً التبشيرية ذلك أن الرسول بولس وبرنابا قابال في إحدى رحالتهم
 ر بولُس منـه لكن الروح القُدس حذَّ . اإليمان د أن يحول الحاكم عنِ ي ر ي وكان هذا الساحر ". عليم

 وَأما شَاوُل، الَّذي هو بولُس َأيضا، فَامتََأل من الـروحِ " ١١ - ٩ : ١٣ حيث نقرأ في أعمال الرسل
 َأالَ ! ياعدو كُـلِّ بِـر ! يا ابن ِإبليس ! َأيها الْممتَلُئ كُلَّ غشٍّ وكُلَّ خُبث : الْقُدسِ وشَخَص ِإلَيه وقَاَل
سَل اِهللا الْمبس داُل تُفْسى تَز  تَقيمةَ؟ فَاآلن هوذَا يد الرب علَيك، فَتَكُون َأعمى الَ تُبصر الشَّـمس ِإلـَ

 . " فَفي الْحاِل سقَطَ علَيه ضباب وظُلْمةٌ، فَجعَل يدور ملْتَمسا من يقُوده بِيده . حينٍ

 ات نين الجدد في وسط الصـعوبات واالضـطهاد وبالطبع فإن الروح القُدس يشَجع المؤم
 . التي يتعرضون لها بسبب إيمانهم بالسيد المسيح

 فإن الروح القُدس مهم جداً لكل مؤمنٍ ولكل كنيسة ألنه يقوم بمهـامٍ وأعمـال ال وهكذا،
مكن ألحديقوم بها آخر ي ة . أنـرنْصأو يـوم وهذا هو سبب احتفال المؤمنين المسيحيين بعيد الع



دس . الخمسين أو عيد حلول الروح القُدس على الكنيسة  وصالتُنا ألجلك هي أن يعمَل الروح القـُ
 . على إحداث تَغييرٍ جذري وتجديد عميق في حياتك

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
وأفكا وسالم كُمفَظُ قُلوبحقٍْل يسوع اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عسيحِ يفي الم كُمآمين . ر .


