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 الروح القدس عيد حلول و عيد العنصرة ا

 معاني واشكال

 
نحتفل بعيد العنصرة الذي يختتم الزمن الفصحي بعد خمسين يوًما من أحد القيامة. وُيعتبر عيُد العنصرة عيد ميالد الكنيسة في   

ها، ألنها كنيسة القيامة وكنيسة الروح القدس. 
ّ
م الكنيسة األولى أن املسيح الذي مات وقام وصعد الى   القدس، أّم الكنائس كل

ّ
تعل

د عن  ل العنصرة 32 -23: 2يمين اآلب تّمم عمله بإفاضة الروح على جماعة الرسل يوم العنصرة )أعمال السماء وتمجَّ
ّ
شك

ُ
(. وعليه ت

إكمال الفصح والصعود. ويذكرنا هذا العيد بحلول الروح القدس على الرسل والتالميذ اآلخرين الذين كانوا مجتمعين للصالة مع مريم  

 )أعمال الرسل العذراء في العلية. وكانت عدد الجماع
ً
(. إن يسوع القائم من املوت والذي صعد  15-14: 1ة نحو مئة وعشرين شخصا

( كي يتمكن كل مسيحي من مشاركته  11-1، 2الى السماء أرسل روحه الى الكنيسة ليجعلنا نعيش العنصرة من جديد )أعمال الرسل 

ا له في العالم  .حياته اإللهية، ويصبح شاهًدا حقيقيًّ

 

 أسماء عيد حلول الروح القدس .1

وهى كلمة عبرية معناها " الجمع " أو " اإلجتماع " أو "  ،بعيد العنصرة  ذلك ألنه كان من اهم اعياد اليهود عيد يعرف : العنصرةا. 

  ... ألن فيه كانوا يجتمعون ويعبدون  ، " الحفل املقدس

بإسم " عيد العنصرة " ألن الروح القدس حل فيه على جماعة التالميذ وهم   سيحية فدعت عيد حلول الروح القدسوجاءت امل

  . العلية مجتمعين فى

 

بإسم " عيد األسابيع " أو " عيد الخمسين   لعنصرة عند اليهود كان معروفاذلك ألن عيد ا :" البنطيقستى " باليونانيةالخمسين ب. 

  . يوم عيد الفصح أى فى اليوم الخمسين من عيد الفصح  أسابيع من ثانى  7" , ألنه كان يأتى بعد 

خمسين من قيامة  ع فى اليوم ال عيد الخمسين " , ] عيد البنطيقستى " [ ألنه يق " وجاءت املسيحية فدعت عيد حلول الروح بإسم

  . الرب

 

 أسابيع   7بعد    ييأت  يالروح القدس فى يوم العنصرة أو عيد األسابيع أو عيد الخمسين الذ وأيضا تحتفل الكنيسة بعيد حلول ج.  

,   م الربيحتفلون بتقديم حزمة أول حصيد من القمح اما ألن فى ثانى يوم عيد الفصح كان اليهود : يأتىمن ثانى يوم عيد الفصح ملا 

  . " كل إنسان رغيف من باكورة حصاده , ولذلك دعوا هذا اليوم " عيد الحصاد أسابيع يحتفلون بتقديم  7وبعد 

 املسيح , وبالتالى فعيد الحصاد يرمز الى حلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة وبدء وحزمة اول الحصيد كانت ترمز الى قيامة 

  . لرسلالحصاد الروحى بالكرازة والتبشير بواسطة ا

 

أيضا  صاد. ويقالالقدس يوم الخمسين الذى يحتفل اليهود فيه بعيد العنصرة أو الجنى او الح وقد رتب الرب أن يحل الروح  د.  

أنحاء العالم الى أورشليم لالحتفال   ذلك ليشاهد اليهود الذين يأتون من جميع : ذكرى إعطاء الشريعة ملوس ى النبى على جبل سيناء

  . القدس  ألحداث التى إرتبطت بحلول الروح بهذا العيد , ا
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 يوم الخمسيناو اشكال حلول الروح القدس صور . 2
 

  : ألن الريح العاصف تعبير عن حضور للا  : صورة ريح عاصف  -آ 

  . أيوب : أجابه الرب من العاصفة •

  . موس ى والشعب كلمهم الرب من العاصفة •

  . وزلزلة إيليا : واجه للا بعد عبور فى ريح عظيمة •

  . نفسه إشارة فى حضور للا , وأن الروح القدس هو روح للا أى للا  , يوم الخمسين حل الروح القدس فى ريح عاصف  •

 

  : ولكن عمله يلمس ويعرف من آثاره ،أنه غير منظور ال يرى  ي ف :الريح  -ب

:   3ن اين تأتى وال الى أين تذهب وهكذا كل من ولد من الروح " ) يو ال تعلم م لكنك  ، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها  " •

8).  

وتشير   ، واإلقتدار : فالريح قوية تجعل امواج البحر تهيج وتضطرب وترتفع  وألن الروح القدس يشبه الريح فى القوة •

كقول الرب " ستنالون قوة   ، كل ش ئ  . والروح القدس روح للا علىواألعاصير التى تقع األشجار وتحطم ما يصادفها  العواصف

  (8:  1متى حل الروح القدس عليكم " ) أع 

،  ويشفون األمراض املستعصية   ، وجعلهم يقيمون املوتى   ،قوة وشجاعة   تالميذ الروح القدس حول ضعفهم وخوفهم الىال •

  . ويضعون املعجزات ويأتون بممالك العالم تحت أقدام املسيح بدون سالح ويخضعون الشياطين

وفى  الخطية ويصبح اإلنسان إبنا هلل . : فى سر املعمودية فتغفر يوالسلطان االله  والكاهن يستدعى الروح القدس بالصالة •

وفى سر الزيجة يصبح   املسيح .  سد وفى سر التناول يتحول الخبز الى ج امليرون يصبح اإلنسان هيكال للروح القدس .  سر

  . العروسان جسدا واحدا

 

 : صورة ألسنة نارية  - جـ 

  : للا القدس روح للا أو هوويشير أن الروح   . للاألن النار تعبير عن حضور  -

  . فى العليقة ظهر للا فى هيئة نار مشتعلة •

  . فى عمود نار فى محلة اإلسرائيليين كان للا يحضر ليال •

  . فى هيكل سليمان حضر للا يوم تدشينه كنار  •

وصالة يقدمون   ين كانوا فى حالة خشوع الخمس  والتالميذ يوم ..الذبائح وألن النار كانت عالمة هللا على قبول  -

ولكنها لم  ،واستجاب الرب من السماء بنار استقرت على كل واحد منهم، يسوع  ذبائح شكر روحية من شفاه معترفه بفضل الرب

  . ألن خطايا التالميذ حملها الرب فى جسده على الصليب ،كانت تحرق الذبائح   تحرقهم كما 

  : يطهر اإلنسان وينقيه من شوائب الخطية  والروح القدس .. الجراثيم تقتل وألن النار تطهر وتحرق الشوائب و  -

 . (6: 6إشعياء : جمرة من املذبح طهرت شفتيه ) إش  •

 (.16:  1سيعمدكم بالروح القدس ونار " ) لو  يوحنا املعمدان : قال عن املسيح " هو •

 (  18:  3مصفى بالنار لكى تستغنى " ) رؤ  والرب قال : " أشير عليك أن تشترى منى ذهبا  •

  : والروح القدس روح اإلنارة واإلرشاد .. النار تعطى نورا -

 ( 13:  16فهو يرشدكم الى جميع الحق " ) يو  لسيد املسيح قال " متى جاء ذاك روح الحق  •
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  . " أنه " الناطق فى األنبياء وفى قانون اإليمان : نقول عن الروح القدس •

  (3:  6من الروح القدس " ) أع  ملوئينوالشمامسة إشترط الرب أن يكونوا " م  •

  . ذاك هو يعبر عن ذاته والخادم بدون الروح القدس ال يصلح ألنه إذ •

نحو للا والناس . ويمال غيره مشتعله نحو مجد   القلوب والروح القدس يشعل نار املحبة فى .. النار تعطى حرارة -

  : " للا والكنيسة

 (  17:  2) يو ،(  9:   69بيتك أكلتنى " ) مز  ح " غيرهقيل بروح النبوة عن السيد املسي  •

 " املحبة سيول  ( . 11:  12" حارين فى الروح عابدين الرب " )رو ( .  19:  5تس  1وقال بولس الرسول " ال تطفئوا الروح " )  •

 (. 7:  8" مياه كثيرة ال تستطيع أن تطفئ املحبة " )نش   ، كثيرة ال تطفئها "

•  

  : لتكلم باأللسنةا -د 

  ( 8ك   2شعوب العالم وقتذاك ) أع  كانت األلسنة لغات مفهمومة يتكلم بها .1

حين حلول   وأن يتكلم األمم الداخلين فى اإليمان باأللسنة   العالم التى يبشرونها بلغاتهم . قصد للا بها أن يتكلم الرسل مع شعوب  .2

 دليل على قبولهم فى اإليمان الروح القدس عليهم فى املسحة املقدسة ك

 

 وانت 

بل أطلب من الروح القدس الذى فيك   ، الجسد أو الخطية أو التجربة أو الشيطان  ال تيأس من ضعفك أمام العالم أو

 . فيك ويقويك فيعمل

 

 

 داد االخت فرح املسيح / طوال  اع

 رهبنة الكلمة املتجسد 

24/5/2020 

 


