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ً
أوال :مقدمة (البركة الرسولية)
وح
حبَّـ ُة ا ِ
ـيح ،و َ َم َ
«أ َ ِخيــرا ً أَي ُّ َهــا اإلِ ْخـ َ
ـوةُ ..ن ِ ْع َمـ ُة رَب ِّ َنــا ي َ ُســو َع ا ْل َ ِسـ ِ
هلل ،و َ َشـ ِركَ ُة الــر ُّ ِ
آمــنَ» (2كــو )14-11 :13
الْقُ ـ ُد ِس َمـ َع َج ِم ِ
ـمِ .
يعكُـ ْ
فــي هــذه األعــداد نتعــرف علــى مــا نطلــق عليــه اآلن البركــة الرســولية ،والتــي
تتبــارك بهــا الكنائــس فــي كل مــكان فــي العالــم .لقــد شــملت هــذه الكلمــات
البســيطة فــي طياتهــا مفهوم ـا ً كام ـا ً وشــامال ً ملــا نعيشــه ومــا نحيــاه مــع
إلهنــا .فــي هــذه األعــداد يرســم الرســول بولــس مثلثــا ً يحاصرنــا فيــه بإلهنــا
احلــي «بنعمــة االبــن ومحبــة اآلب وشــركة الــروح القــدس» ،ويدعونــا لكــي نحيــا
مــن خــال هــذه البركــة ،حيــاة الكمــال والفــرح والتعزيــة (كمــا فــي عــدد .)11

البركة الرسولية:
أ – نعمة املسيح
 -1اخمللِّص
 -2الرب
 -3املعلِّم
 -4الراعي

ب -محبة اآلب
ج -شركة الروح القدس
أ -نعمة املسيح
هــذه هــي البدايــة احلقيقيــة ،فالدخــول إلــى حضــرة اهلل والشــركة معــه
يكونــان مــن خــال هــذه النعمــة ،وهــي العطيــة اجملانيــة التــي وهبهــا لنــا يســوع
املســيح .فاملســيح أعطانــا نعمــة احليــاة ،نعمــة أن نصيــر أوالد اهلل ،وشــركاء الروح
القــدس .هــذه األعــداد ال تتكلــم عــن جوهــر الثالــوث اآلب ،واالبــن ،والــروح القــدس،
بــل تتكلــم عــن ترتيــب احليــاة املســيحية ،فنحــن ندخــل إلــى معرفــة اهلل بنعمــة
يســوع املســيح فهــو:
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 -1اخمللِّص:
ـم» (مــت  )21 :1فهــو
« َتَدْعُ ــو ْ
ـص َشـ ْع َب ُه ِمـنْ َخ َطاي َ ُ
اهـ ْ
ـم ُه ي َ ُســو َع ،ألَن َّـ ُه ي ُ َخلِّـ ُ
اسـ َ
الــذي ينقــذ وينتشــل ،لقــد جــال يصنــع خيــرا ً ويشــفي جميــع املتســلط عليهــم
إبليــس (أع  )38 :10فهــو الــذي نقلنــا مــن اخلطيــة إلــى حضــن اآلب.
 -2الرب:
هــذه احلقيقــة متالزمــة مــع كونــه اخمللّــص ،فحيــث ميلــك املســيح يخلّــص،
وحيــث ال ميلــك املســيح ال يخلّص .هــو ملك امللــوك ورب األربــاب (1تيمــو  )15 :6فهو
الــرب الــذي يخلــص ،والســيد الــذي يقــود احليــاة ،ويحقــق مشــيئته فــي احليــاة.
 -3املعلِّم:
هــو املعلــم الذي يعيــد صياغة حياتنــا لتصبح صورة منــه ،ففــي (رو  )29 :8يوضح
«م َ
صــورَةَ اب ْ ِن ـهِ ،لِ َيكُــو َن
شــاب ِ ِهني َ ُ
بولــس الرســول قصــد اآلب مــن حياتنــا ،لنكــون ُ
ـو ٍة كَثِي ِري ـ َن» فيســتطيع العالــم أن يــرى فينــا يســوع املســيح.
ـو بِكْــرا ً بَـ ْ
ـن َ ِإ ْخـ َ
ُهـ َ
فاملنهــاج الــذي تعلمــه التالميــذ والرســل خــال حيــاة يســوع علــى األرض هــو
يســوع املســيح نفســه ،فنحــن ال نتعلــم مبــادئ مســيحية ،بــل نتعلــم املســيح
نفســه ،املثــال الكامــل الــذي نســير وراءه.
 -4الراعي:
اعــي
ـو الر َّ ِ
الراعــي الــذي يربــض القطيــع ويرافقــه ويقــوده ويعتنــي بــه «أَنَــا ُهـ َ
ـح» (يــو  .)11 :10فمــن قبــل دعــوة املســيح ليصبــح مخلصــه وربــه ومعلمــه
الصالِـ ُ
َّ
يصبــح املســيح هــو املســئول األول عــن حياتــه ،فاملســيح دائمـا ً يؤكــد لنــا هــذه
احلقيقــة  :ثقــوا «أنــا أرعــى غنمــي».

ب -محبة اآلب
نعمــة املســيح تأتــي بنــا إلــي حضــن اآلب فيســهل علينــا أن نصلــي مــا علمنــا
ت» (لــو  ،)2 :11فالعالقــة بيننــا وبــن اهلل
ـم َوا ِ
املســيح إيــاه« :أَبَانَــا ال َّـ ِذي فِــي َّ
السـ َ
أصبحــت عالقــة بنــوة حقيقيــة (يــو.)12 :1
الل ،أ َ ِي ا ْلُؤ ْ ِم ُنــو َن
«وَأ َ َّمــا كُلُّ ال َّ ِذيــ َن ق َ ِبلُــو ُه َفأَع َ
ــم ُســل َْطانا ً أ َ ْن ي َ ِ
صيــرُوا أَوْالَدَ َّ ِ
ْط ُ
اه ْ
ـمهِ» .أعطاهــم ســلطاناً ،مبعنــى احلــق ،والســلطة ،واالمتيــاز لنكــون باحلقيقة
بِ ْ
اسـ ِ
أبنــاء (1بــط « )3 :1مبــارك اهلل أبــو ربنــا يســوع املســيح الــذي حســب رحمتــه
6

الكثيــرة ولدنــا ثانيــة» فنحــن أوالد وورثــة « ووارثــون مــع املســيح» (رو .)17 ،16 :8
فــروح احليــاة الــذي فــي املســيح جعلنــا أبنــاء اهلل ،وروح اهلل الســاكن فينــا يشــهد
بذلــك .وهــي دعــوة للتمتــع مبحبــة اآلب بــكل أعماقهــا ،واالنتمــاء واألمــان فــي
عالقتنــا بــه كأبنــاء أحبــاء وهــذا مــا يفتقــده الكثيــر مــن املؤمنــن.

ج -شركة الروح القدس
يؤكــد بولــس الرســول أن نعمــة املســيح اخمللّــص – الــرب – املعلّــم – الراعــي
متنحنــا معيــة ورفقــة الــروح القــدس  The fellowshipمبعنــى صداقــه وحضــور
ووجــود الــروح القــدس فــي احليــاة «فالــروح نفســه الــذي أقــام يســوع مــن األمــوات
ســاكن فيكــم .فالــذي أقــام املســيح مــن األمــوات ســيحيي أجســادكم املائتــة
أيضــا ً بروحــه الســاكن فيكــم» (رو  )11 :8فاملســيح قــام بنفســه بروحــه ،لــم
يســتعن بأحــد ليقــوم مــن األمــوات ،فبرفقــة الــروح القــدس ،روح املســيح ،لنــا
قــوة قيامــة بحســب قــوة قيامــة يســوع املســيح .ويضيــف أن الذيــن ينقــادون
بــروح اهلل فأولئــك هــم أبنــاء اهلل (رو  )11 :8فــروح اهلل الســاكن فينــا يقــود حياتنــا،
وهــذه القيــادة بالــروح تتبــع مــن شــركة حقيقيــة وحضــور حقيقــي للــروح
القــدس الســاكن فينــا.
فــي (يــو  )7 :16يؤكــد املســيح للتالميــذ أنــه خيــر لهــم أن ينطلــق صاعــدا ً
للســماء ،ويأتيهــم الــروح القــدس .ولــم يســتطع التالميــذ حينهــا أن يدركــوا
كيــف يكــون هــذا أفضــل لهــم؟ ولكنــه كان بالفعــل أفضــل ،وهــذا مــا أكدتــه
األحــداث فــي األناجيــل وســفر األعمــال،
فحيــاة التالميــذ والرســل فــي ســفر األعمــال أعظــم بكثيــر ممــا كانــت عليــه
فــي أيــام املســيح باجلســد معهــم ،كمــا أن انتشــار الكنيســة أكثــر بكثيــر ممــا
كانــت عليــه فــي أيــام وجــود املســيح باجلســد معهــم ،فمجمــوع املؤمنــن حتــى
القيامــة ال يتعــدى  500شــخصاً ،أمــا بعدهــا ،فقــد تكاثــروا بــاآلالف .بالتأكيــد خير
لنــا أن يأتــي الــروح القــدس ويســكن فينــا ويعمــل فــي حياتنــا .إن عمــل الــروح
القــدس فــي الكنيســة علــى مــر التاريــخ عمــل مذهــل ،ومــازال حتــى اليــوم،
وســيظل إلــى مجــيء املســيح.
«نعمــة املســيح ال ميكــن االســتغناء عنهــا ،ومحبــة اآلب غنــى ال يُســتقصى،
وشــركة الــروح القــدس عطيــة ال تُقــارن بــأي عطيــة أخــرى» لذلــك فدعونــا فــي
هــذه الدراســة أن نقتــرب أكثــر فأكثــر إلــى معرفــة املعنــى احلقيقــي والعميــق
لشــركة الــروح القــدس التــي يدعونــا اهلل إليهــا.
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ً
ثانيا :من هو الروح القدس؟
 من املهم جدا ً أن نعرف من هو الروح القدس
 هل هو مجرد تأثير إلهي ،أو قوة روحية عظيمة؟
 أم هو روح اهلل ،األقنوم الثالث في الالهوت؟
يقــول إقــرار اإلميــان« :نؤمــن بالــروح القــدس ،الــرب احلــي ،احمليــي ،املنبثق مــن اآلب».
فــإن كان الــروح القــدس مجــرد تأثيــر أو قــوة إلهيــة ،يحــق لنــا أن نحصــل عليهــا
لنســتخدمها فــي حياتنــا اإلميانيــة ،وخدماتنــا الكنســية ،وعملنــا الروحــي .لكــن
إن كان الــروح القــدس هــو روح اهلل الــذي يحيــي موتــى الذنــوب ،فيجــب أن نسـلّم
لــه نفوســنا ،ليســتخدمنا كمــا يشــاء هــو .ومــا أكبــر الفــرق بــن اســتخدام
الــروح لنــا ،واســتخدامنا لــه.
ومــن املهــم أن نعــرف إن كان هــو األقنــوم الثالــث فــي الالهــوت ،فعلينــا أن نقــدم
لــه التعبــد ،ونؤمــن بــه ،ونخلــص لــه ،ونحبــه ..أو إن كان هــو مجــرد قــوة تســاعدنا
فــي حياتنــا الروحيــة.
غيــر أن كل قــارئ للكتــاب املقــدس يــرى بوضــوح أن الــروح القــدس شــخص ،ذو
صفــات إلهيــة ،ويقــوم بأعمــال ال يقــوم بهــا إال اهلل ،وقــد وهــب بــركات عظيمــة
لــكل املؤمنــن الذيــن عرفــوه وســلموا نفوســهم لــه باعتبــاره األقنــوم الثالــث
فــي الالهــوت( .وينســب لــه صفــات الشــخص :العقــل واملعرفــة ،ومشــاعر احملبــة
واحلــزن ويقــف النــاس منــه املواقــف التــي يقفونهــا مــن األشــخاص (فيثــورون
ويكذبــون ويجدفــون عليــه ،ويــزدرون بــه ،ويحزنونــه).
«ولكــن هــذه كلهــا يعملهــا الــروح الواحــد بعينــه ،قاســما ً لــكل واحــد مبفــرده
كمــا يشــاء» (1كــو « ،)11 :12جســد واحــد وروح واحــد ،كمــا دعيتــم أيضا ً فــي رجاء
دعوتكــم الواحــد» (أف « ،)3 :4فقــال بطــرس :مــا بالكمــا اتفقتمــا علــى جتربــة روح
الــرب؟» (أع « ،)9 :5أنتــم دائمـا ً تقاومــون الــروح القــدس .كمــا كان آباؤكــم كذلــك
أنتــم» (أع  .)51 :7فليــس الــروح القــدس تأثيــرا ً وال انفعــاال ً وال مجــرد قــوة ،بــل هــو
شــخص اهلل ذاتــه .إنــه روح اهلل ،وأحــد األقانيــم الثالثــة( .كلمــة «أقنــوم» كلمــة
عمــن ســواه ،بغيــر انفصــال عنــه).
ســريانية تــدل علــى مــن يتميــز َّ
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ويسمى الروح القدس تسميات كثيرة في الكتاب ،نذكرمنها:
« روح الرب ،روح احلكمة والفهم ،روح املشورة والقوة» (إش ،)2 :11
« روح النعمة» (زكريا ،)10 :12
« املعزي» (يوحنا ،)26 :14
« روح احلق» (يوحنا ،)26 :15 ،17 :14
« روح القداسة» (رومية ،)14 :1
« روح احلياة» (رومية ،)2 :8
« روح املسيح» (رومية ،)9 :8
« روح التبني» (رومية ،)15 :8
« روح االبن» (غالطية ،)6 :4
« روح املوعد القدوس» (أف ،)13 :1
« روح احلكمة واإلعالن» (أف ،)17 :1
« روح يسوع املسيح» (فيلبي ،)19 :1
« روح اجملد» (1بطرس .)14 :4
وتســمية الــروح اإللهــي بالــروح القــدس يشــير إلــى عملــه غيــر املنظــور ،وهــو
إنــارة أرواحنــا وجتديدهــا وتقديســها وإرشــادها .وهــو ينشــئ كل الفضائــل فينــا.
وتســميته بالــروح القــدس متيــزه عــن كل األرواح اخمللوقــة ،األقــل منه في القداســة
مبــا ال يُقــاس.

فــإذا تأملنــا عمــل الــروح القــدس فــي الكتــاب املقــدس ،نــراه يقــدم األدلــة علــى
الهــوت الــروح القــدس:
 -1الروح القدس أقنوم مساو لآلب واالبن
 -2يخلق
 -3يعطي الوالدة اجلديدة
 -4يقدس احلياة
 -5يوحي باألسفار املقدسة
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 -7يعرف كل شيء
 -8صاحب سلطان
 -9يصنع املعجزات

 - 1الروح القدس أقنوم مساو لآلب واالبن
يقــدم لنــا الكتــاب املقــدس اهلل الــروح القــدس ،مــع اهلل االبــن فــي صــف واحــد.
يقــول الســيد املســيح « :فاذهبــوا وتلمــذوا جميــع األمم وعمدوهــم باســم اآلب
واالبــن والــروح القــدس» (مــت  .)19 :28فــا يقــول «بأســماء» اآلب واالبــن والــروح
القــدس ،بــل «باســم» اإللــه الواحــد  :اآلب واالبــن والــروح القــدس .وفــي البركــة
وح
ــيح ،وَ َم َحبَّــ ُة ا ِ
الرســولية يقــول« :ن ِ ْع َمــ ُة رَب ِّ َنــا ي َ ُســو َع ا ْل َ ِس ِ
هلل ،و َ َشــ ِركَ ُة الــر ُّ ِ
ـم باســم
الْقُ ـ ُد ِس َمـ َع َج ِم ِ
يعكُـ ْ
ـم» (2كورنثــوس  .)14 :13وهــل يعقــل أن يقتــرن اسـ ٌ
اهلل ســبحانه إال إن كان مســاويا ً هلل.
بــل تعــال بخشــوع نــرى األقانيــم الثالثــة معـاً ،عنــد معموديــة املســيح ،فــاهلل
اآلب يعلــن مــن الســماء أن هــذا هــو ابنــه احلبيــب الــذي بــه ســرت نفســه ،ويعتمد
االبــن احلبيــب علــى األرض فــي ميــاه نهــر األردن ،بينمــا يحــل الــروح القــدس عليــه
بهيئــة جســمية مثــل حمامــة (مــت  .)17 ،16 :3وقــد حتــدث املســيح عــن الــروح
القــدس إلــى تالميــذه ،وقــال لهــم« :ومتــى جــاء املعــزي الــذي سأرســله أنــا إليكــم
مــن اآلب ،روح احلــق ،الــذي مــن عنــد اآلب ينبثــق ،فهــو يشــهد لــي» (يوحنــا .)26 :15
وفــي إجــال نســتمع للرســول بطــرس يتحــدث عــن األقانيــم الثالثــة يــوم
اخلمســن فيقــول« :فيســوع هــذا إذ ارتفــع بيمــن اهلل ،وأخــذ موعــد الــروح القدس
مــن اآلب ،ســكب هــذا الــذي أنتــم اآلن تبصرونــه وتســمعونه (أعمــال  .)23 :2كمــا
يقــول فــي (أع  )4 ،3 :5مــا يؤكــد مســاواة الــروح القــدس بــاهلل.
وهكــذا نــرى الــروح القــدس ،اهلل الــروح ،األقنــوم الثالــث ،الــذي يســتحق عبادتنــا
وإجاللنــا وتعظيمنــا .فلنتقــدم أمامه في خشــوع كامل ،ولنســلمه القلــب واحلياة.
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 – 2يخلق
فيقــول إمــام الصابريــن أيــوب « :روح اهلل صنعنــي ونســمة القديــر أحيتنــي»
(أيــوب .)4 :33
ويقول املرمن « :ترسل روحك فتخلق .وجتدد وجه األرض» (مز .)30 :104

 - 3يعطي الوالدة اجلديدة
وهــي والدة روحيــة ،عندمــا ننالهــا نتغيــر متامـاً ،ونصيــر فــي حيــاة روحيــة ،ونكره
اخلطيــة ،ونســعى وراء القداســة .ولذلــك نقــول إن الــروح القــدس هــو الــرب احمليــي.
قــال الرســول بولــس« :وإن كان روح الــذي أقــام يســوع مــن األمــوات ســاكنا ً فيكــم،
فالــذي أقــام املســيح مــن األمــوات ســيحيي أجســادكم املائتــة أيضــا ً بروحــه
الســاكن فيكــم» (روميــة .)11 :8
كمــا قــال املســيح لنيقودميــوس« :املولــود مــن اجلســد جســد هــو ،واملولــود مــن
الــروح هــو روح» (يوحنــا .)6 :3
وقال الرسول يوحنا« :كل من ولد من اهلل يغلب العالم» (1يوحنا .)4 :5

 -4يقدس احلياة
يطهــر الــروح القــدس اإلنســان الــذي يعطيــه فرصــة العمــل فيــه ،فينمــو فــي
القداســة واملعرفــة ،ويتحقــق معــه القــول الرســولي« :اغتســلتم ،بــل تقدســتم،
بــل تبــررمت باســم الــرب يســوع وبــروح إلهنــا» (1كورنثــوس .)11 :6

 - 5يوحي باألسفار املقدسة
قال الرسول بولس «كل الكتاب هو موحى به من اهلل» (2تيموثاوس )16 :3
وقــال الرســول بطــرس« :ألنــه لــم تــأت نبــوة قــط مبشــيئة إنســان ،بــل تكلــم
أنــاس اهلل القديســون مســوقني مــن الــروح القــدس» (2بطــرس .)21 :1
و«حسنا ً كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي» (أعمال .)25 :28
ويقــول لوقــا البشــير « :الــرب إلــه إســرائيل تكلــم بفــم أنبيائــه القديســن»
(لوقــا .)70 :1
فالرب هو الذي تكلم على فم األنبياء.
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 -6موجود في كل مكان
يقــول املــرمن« :أيــن أذهــب مــن روحــك ،ومــن وجهــك أيــن أهــرب؟ إن صعــدت إلــى
الســموات فأنــت هنــاك ،وإن فرشــت فــي الهاويــة فهــا أنــت .إن أخــذت جناحــي
الصبــح ،وســكنت فــي أقاصــي البحــر ،فهنــاك أيض ـا ً تهدينــي يــدك ومتســكني
ميينــك» (مزمــور .)10-7 :139

 - 7يعرف كل شيء
قــال الرســول بولــس« :بــل كمــا هــو مكتــوب مــا لــم تــر عــن ،ولــم تســمع أذن،
ولــم يخطــر علــى بــال إنســان مــا أعــده اهلل للذيــن يحبونــه .فأعلنــه اهلل لنــا
نحــن بروحــه .ألن الــروح تســمع أذن ،ولــم يخطــر علــى بــال إنســان مــا أعــده اهلل
للذيــن يحبونــه .فأعلنــه اهلل لنــا نحــن بروحــه .ألن الــروح يفحــص كل شــيء حتــى
أعمــاق اهلل .ألن مــن مــن النــاس يعــرف أمــور اإلنســان إال روح اإلنســان الــذي فيــه؟
هكــذا أيض ـا ً أمــور اهلل ال يعرفهــا أحــد إال روح اهلل» (1كورنثــوس .)11-9 :2

 -8صاحب سلطان
وجــه األمــر للتالميــذ أن «أفــرزوا لــي برنابــا وشــاول للعمــل الــذي دعوتهمــا إليــه
فهــذان إذ أرســا مــن الــروح القــدس  ..ســافرا» (أعمــال )4 ،2 :13
ويقــول أيضـاً« :منعهــم الــروح القــدس أن يتكلمــوا بالكلمة في آســيا .فلمــا أتوا
إلــى ميســيا حالــوا أن يذهبــوا إلــى بثينيــة ،فلم يدعهــم الــروح» (أعمــال .)7 -6 :16
وبخصــوص املواهــب يقــول« :إن الــروح يقســم لــكل واحــد مبفــرده كمــا يشــاء.
فإنــه يعطــي لواحــد بالــروح كالم حكمــة ،وآلخــر كالم علــم بحســب الــروح
الواحــد ،وآلخــر إميــان بالــروح الواحــد» (1كورنثــوس .)11-8 :12
واألعمال املصحوبة بسلطان هي من مميزات «اإلله احلكيم وحده»

(رومية .)27 :16

 -9يصنع املعجزات
يقــول الكتــاب املقــدس إن اهلل وحــده هــو صانــع العجائــب (مزمــور  )18 :72ويقول
الرســول بولــس إن العجائــب واملعجــزات متت «بقــوة روح اهلل» (روميــة .)19 :15
واآلن لنخلــع أحذيتنــا مــن أرجلنــا ،ولنقــف خاشــعني أمــام اهلل الــروح القــدس،
نســأل كيــف منتلــئ بــه ،أو باحلــري :كيــف ميتلكنــا ويحكــم تصرفاتنــا؟
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• ملحوظة هامة:
أمــا الــرب اآلن فهــو الــروح «أمــا الــرب فهــو الــروح وحيــث روح الــرب هنــاك حريــة.
ونحــن جميعـا ً ناظريــن مجــد الــرب بوجــه مكشــوف كمــا فــي مــرآة ،نتغيــر إلــى
تلــك الصــورة عينهــا مــن مجــد إلى مجــد كما مــن الــرب الــروح» (2كــو .)18 ،17 :3
وهــذا مــا نــراه بوضــوح شــديد فــي ســفر األعمــال .فالقائــد احلقيقي للكنيســة
هــو الــروح القــدس الــذي يقــول ويأمــر «وبينمــا هــم يخدمــون الــرب ويصومــون
قــال الــروح القــدس :افــرزوا لــي برنابــا وشــاول للعمــل الــذي دعوتهمــا إليــه»
(أع  ،)2 :13الــذي يرشــد «وملــا صعــدا مــن املــاء خطــف روح الــرب فيلبــس فلــم
يبصــره اخلصــي أيضـا ً وذهــب فــي طريقــه فرحـاً» (أع  ،)29 :8الــذي مينــع «وبعــد مــا
اجتــازوا فــي فريجيــة وكــورة غالطيــة منعــم الــروح القــدس أن يتكلمــوا بالكلمــة
فــي أســيا .فلمــا أتــوا إلــى ميســيا حاولــوا أن يذهبــوا إلــى بثينيــة فلــم يدعهــم
الــروح» (أع  ،)7 ،6 :16الــذي مينــح مبفــرده مــا يشــاء« .ولكــن هــذه كلهــا يعملهــا
الــروح الواحــد بعينــه قاســما ً لــكل واحــد مبفــرده كمــا شــاء» (1كــو .)11 :12
ألنــه هــو الــرب اآلن للكنيســة والتــي يجــب عليهــا أن تســمع لــه وتخضــع
ملشــيئته وتتحــرك وفــق إرشــاده وتعتمــد عليــه ألنــه املعــزي ،روح احلــق ،روح القــوة
واحملبــة والنصــح.
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ً
ثالثا :عمل الروح القدس في غيراملؤمنين
(يبكت)
أول حقيقــة ذكرهــا املســيح وهــو يتكلــم عــن الــروح القــدس فــي يــو « 8 :16إنــه
متــى جــاء ذاك فهــو يبكــت العالــم» العالــم البعيــد عــن اهلل ،ومــا أعظــم الفــارق
بــن «يبكــت ويدين»

يدين
تعنــي إصــدار األحــكام علينــا ،فمث ـا ً يشــعرنا بأننــا فاشــلون ســيئون وال رجــاء
وال أمــل فينــا.
(أحكام عامة وغير محددة وال يشير إلى طريق النجاة).

التبكيت
التبكيــت صــوت منخفــض رقيــق يتحــدث إلــى قلوبنــا ،ملــيء بالرحمــة واحلنــان
واحلــب ،يدعونــا لألفضــل ،ملــاذا نعيــش فــي الظلمــة وهنــاك نــور؟ ملــاذا نعيــش
فــي اضطــراب وهنــاك ســام؟ ملــاذا نعيــش فــي حــزن وهنــاك فــرح؟ ملــاذا نصنــع
بأنفســنا شــرا ً ونحــن نســتطيع أن نصنــع بأنفســنا خيــراً؟ التبكيــت صــوت
يوقظنــا ،ينبهنــا وال يزعجنــا (يشــير بوضــوح للخطيــة وفــي نفــس الوقــت للعــاج)
مــرات كثيــرة نديــن أوالدنــا بقولنــا «نحــن غاضبــون منكــم ،ال علــى أفعالكــم»
أي أن الغضــب مو َ َّجــه للشــخص وليــس للفعــل .تبكيــت الــروح ال يوجــه حياتنــا
بهــذا األســلوب مطلقــاً ،بــل يعلــن غضبــه علــى مــا نفعلــه بنفوســنا ،وفــي
نفــس الوقــت يعلــن محبتــه مــن نحونــا وميــد يــده لنــا لكــي يعيينــا لينقذنــا..
لنلتفــت إليــه فنخلــص فننجــو «التفتــوا إلــي واخلصــوا يــا جميــع أقاصــي األرض»
(إش  )22 :45صــوت ينيــر عيوننــا فنــرى مــا نحــن فيــه.

فالروح القدس يقوم بهذا الدور في حياتنا فهو يبكت العالم على:
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أ -خطية:
إن عمــل الــروح القــدس هــو أن يدعونــا لإلميــان باملســيح فننــال غفــران اخلطايــا،
ولذلــك فالــروح القــدس يبكتنــا علــى خطيــة عــدم اإلميــان باملســيح (يــو)9 :16
«أمــا علــى خطيــة فألنهــم ال يؤمنــون بــي» ليــس ألنهــم «لــم» يؤمنــوا بــه بــل
ـاض بــل عــن حاضــر ،ألننــا ال نؤمــن بــه اآلن
«ال» يؤمنــون بــه .فهــو ال يتكلــم عــن مـ ٍ
ألن املســيح ال ميلــك علــى حياتنــا اآلن ،ألن ثقتنــا ليســت فــي املســيح اآلن فهــو
يوقظنــا لكــي نقــوم ونضــع ثقتنــا فــي املســيح .تســتطيع اآلن أن تنــال نعمــة
املســيح (مرقــس « )49 :10قــم هــو ذا يناديــك» (أفســس « )14 :5اســتيقظ أيهــا
النائــم وقُــم مــن األمــوات فيضــيء لــك املســيح».
ـيدان
فاخلطيــة األولــى والعظمــى هــي عــدم اإلميــان .هــذه هــي اخلطيــة التــي سـ ُ
عليهــا العالــم .أن النــاس رفضــت املســيح« ،وهــذه هــي الدينونــة أن النــور قــد
جــاء إلــى العالــم ،وأحــب النــاس الظلمــة أكثــر مــن النــور» (يــو  )19 :3أعظــم
خطيــة هــي رفــض النــور ومحبــة الظلمــة .فــي اليــوم األخيــر هنــاك الســؤال
ـيو َّجه لــكل إنســان :هــل آمنــت بيســوع أم لــم تؤمــن؟ الذيــن آمنــوا لهــم
الــذي سـ ُ
حيــاة« .لكــي ال يهلــك كل مــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه حيــاة أبديــة» (يــو )16 :3
والــذي ال يؤمــن قــد ديــن (يــو )18 :3وأول مــا يفعلــه الــروح القــدس هــو أن يوقــظ
نعمــة اإلميــان داخلنــا فنصــدق نعمــة اهلل وغفــران املســيح.

ب -البر:
الــروح القــدس ال يتوقــف عــن اإلشــارة إلــى الظلمــة التــي فــي حياتنــا بــل
يكشــف لنــا عــن النــور .فهــو يبكتنــا علــى اخلطيــة ويشــير إلــى البــر «بــر
املســيح» فالــروح القــدس يشــهد عــن املســيح أمــام النــاس (يــو ،10 :16يــو،)26 :15
والــروح القــدس هــو الــذي جعــل القديســن يكتبــون الكلمــة ،التــي تكلمنــا عــن
يســوع ونحــن نــرى بــر املســيح فــي أمريــن هامــن:
 -1بر املسيح في حياته:
مبعنــى أننــا نــرى بر املســيح فــي احليــاة البــارة التــي عاشــها ،أي أن الــروح القدس
يشــهد عــن كمــال املســيح «أنــه لــم يعمــل ظلمـا ً ولــم يوجــد في فمــه غش»
(اش« )9 :53مــن منكــم يبكتنــي علــى خطيــة» (يــو ،)46 :8مســيحنا الــذي
نؤمــن بــه والــذي دعانــا أن نعيــش معــه كمــا عــاش بــا خطيــة .ال توجــد أي ديانــة
تدَّعــي أن مؤسســها بــا خطيــة ،لكــن املســيح هــو الوحيــد الــذي بــا خطيــة.
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بــار ،كامــل ،بــا شــر ،بــا دنــس ،انفصــل عــن اخلطــاة .نحــن مدعــوون أن نعيــش مع
شــخص نســتطيع أن نســتأمنه علــى حياتنــا ،فقــد عــاش بــن النــاس بــدون خطــأ
وبــدون خطيــة .تُقــاس روعــة احليــاة بروعــة شــريك احليــاة ،بقــدر أعمالــه وجمالــه،
لــو تركنــا الــروح القــدس يشــهد لقلوبنــا عــن كمــال بــر املســيح لعرفنــا معنــى
«رأينــا مجــده ،مجــدا ً كمــا لوحيــد مــن اآلب ،مملــوءا ً نعمــة وحق ـاً» (يــو ،)14 :1ذاك
يفتــح العيــون فتبصــر حقيقــة مــن هــو املســيح .يفتــح عيــون العمــي ليــروا
عــدم إميانهــم ،ويــروا بــر وكمــال هــذا اإللــه ،فــا يســتطيعون إال أن يؤمنــوا بــه.
 -2البر الذي يعطيه املسيح لنا
مبعنــى أن الــروح القــدس يفتــح عيوننــا لنــرى بــر املســيح والبــر الــذي يهبــه
لنــا املســيح ،فهــو يفتــح عيوننــا لنــرى ذلــك الثــوب األبيــض النظيــف ويعطينــا
إيــاه «ألنــه قــد ألبســني ثيــاب اخلــاص ،كســاني رداء البــر» (إش ،)10 :61املســيح
يلبســنا بــره.
(2كــو « )21 :5ألنــه جعــل الــذي لــم يعــرف خطيــة خطيــة ،لنصيــر نحــن بــر اهلل
فيــه» الــروح يعلــن لنــا محبــة املســيح التــي تريــد أن متنحنــا بــره وكمالــه ،فهــو
يأخــذ خطايانــا ويعطينــا عوضــا ً عنهــا بــره ..يأخــذ قبحنــا ويعطينــا جمالــه..
يأخــذ ضعفنــا ويعطينــا قوتــه.

ج  -دينونة:
«وأمــا علــى دينونــة فــأن رئيــس هــذا العالــم قــد ديــن » (يــو )11 :16نحــن نحتــاج
دائمـا ً أن نصلــح مــن تفكيرنــا جتــاه اهلل ،فالدينونــة التــي يوقظهــا الــروح القــدس
داخلنــا ويوقظهــا فــي ضمائــر النــاس هــي أن رئيــس هــذا العالــم ،وإلــه هــذا
الدهــر إبليــس قــد ديــن .وإبليــس هــذا ليــس شــخصية اعتباريــة بــل شــخصية
حقيقيــة .يقــول الكتــاب «إلــه هــذا الدهــر قــد أعمــى أذهــان غيــر املؤمنــن (2كــو
« )4 :4رأيــت الشــيطان ســاقطا ً مثــل البــرق مــن الســماء» (يــو  )18 :10فالــروح
القــدس يعلــن أن رئيــس هــذا العالــم بالفعــل قــد ديــن ألنــه مــن الضــروري لنــا أن
نعــرف أن تبعيتنــا إمــا أن تكــون مللــك امللــوك أو لرئيــس هــذا العالــم .لــو كنــا مــن
هــذا العالــم فنحــن نتبــع رئيــس هــذا العالــم ،ولــو كنــا مــن ملكــوت اهلل فنحــن
نتبــع املســيح ابــن اهلل .ليــس هنــاك تبعيــة أخــرى .ال توجــد تبعيــة وســط بــن
االثنــن ،ونهايــة االثنــن واضحــة ومعلنــة.
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العالــم اليــوم يعبــد الشــيطان رســميا ً وعلنـا ً وبوضــوح ،فهنــاك معابــد كثيــرة
لــه ،تُقـدَّم فيهــا لــه الذبائــح الدمويــة ،وتُرفــع لــه الصلــوات علنـا ً وهــو يســتجيب
ويحقــق مــا يطلبــون .العالــم اليــوم يؤمــن بقيــم الشــيطان ومبادئــه بــدون أي
مواربــة ،فهــو إلــه هــذا العالــم« ،رئيــس ســلطان الهــواء ،الــروح الــذي يعمــل اآلن
فــي أبنــاء املعصيــة» (أفســس  ،)2 :2ولكــن الــروح القــدس يعلــن لنــا أنــه قــد ديــن
وألنــه عالــم أن لــه زمانـا ً قليـا ً (رؤ  )12 :12فهــو يدمــر حيــاة النــاس ،فنجــد أغنيــاء
تعســاء ،وأســرا ً ممزقــة ،ونفوسـا ً مدمــرة .لقــد أعطاهــم أوراقـا ً نقديــة ثــم ســلب
أمامهــا حياتهــم وســعادتهم وأبديتهــم.
والكتــاب يوضــح لنــا أن النــار األبديــة لــم تُصنــع أص ـا ً للبشــر ،لكــن إلبليــس
ومالئكتــه «ثــم يقــول أيض ـا ً للذيــن عــن اليســار :اذهبــوا عنــي يــا مالعــن إلــى
النــار األبديــة املعــدة إلبليــس ومالئكته»(مــت  .)41 :25لكــن البشــر اختــاروا طوعـا ً
وبإرادتهــم أن يســلموا أنفســهم لعمــل الشــيطان ويدانــوا معــه.
العبــارات الثــاث الســابقة تلخــص رســالة اإلجنيــل ،فالــروح القــدس يبكــت
العالــم علــى خطيــة ،واخلطيــة العظمــى هــي عــدم اإلميــان .ويبكــت العالــم علــى
بــر لكــي يظهــر بــر املســيح ،وجمــال املســيح ،وعطــاء املســيح الــذي مينحنــا إيــاه؛
ويعلــن دينونــة إلــه هــذا العالــم.
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ً
رابعا :عمل الروح القدس في املؤمنين
(من خالل ألقاب الروح القدس)
(يو) 25 ،17 ،16 :14
« 16وأنا اطلب من اآلب فيعطيكم معزيا ً آخر ليمكث معكم إلى األبد»
« 17روح احلــق الــذي ال يســتطيع العالــم أن يقبلــه ألنــه ال يــراه وال يعرفــه ،أمــا
أنتــم فتعرفونــه ألنــه ماكــث معكــم ويكــون معكــم»
« 25أمــا املعــزي الــروح القــدس الــذي سيرســله اآلب باســمي فهــو يعلمكــم كل
شــيء ،ويذكركــم بــكل مــا قلتــه لكــم»
(يــو « ) 26 :15ومتــى جــاء املعــزي الــذي سأرســله أنــا إليكــم مــن اآلب روح احلــق
الــذي مــن عنــد اآلب ينبثــق فهــو يشــهد لــي»
(يــو « )13 ،7 :16لكنــي أقــول لكــم احلــق أنــه خيــر لكــم أن أنطلــق ،ألنــه إن لــم
أنطلــق ال يأتيكــم املعــزي ولكــن إن ذهبــت أرســله إليكــم»
« 13وأمــا متــى جــاء ذاك روح احلــق فهــو يرشــدكم إلــى جميــع احلــق ،ألنــه ال
يتكلــم مــن نفســه بــل كل مــا يســمع يتكلــم بــه ويخبركــم بأمــور آتيــة»
وعــد الــرب شــعبه هنا «إنــي أنا حــي فأنتم ســتحيون» (يــو  .)19 :14نعم ســنحيا
بروحــه ،فهــو الــروح احمليــي ،روح احليــاة الــذي أحيــا الكثيريــن مــن األلــم واجلــراح
واملــرارة ،وهــو نفســه الــروح القــدس الــذي يســكن وســط الكنيســة اآلن ليفعــل
أعظــم ممــا فعلــه باألمــس ،ليمجــد املســيح فينــا وميجــد اهلل أمــام عيــون النــاس،
فيتحــول إمياننــا فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى عيــان (يــو « )14 :16ذاك ميجدنــي».
فــي األعــداد الســابقة تكلــم الــرب يســوع عــن الــروح القــدس وأعطــاه لقبــن ال
يصفــان طبيعتــه ،ولكنهمــا يعبــران عــن عملــه فينــا.
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أ -الروح املعزي:
يو  ،26 :14يو  ،26 :15يو 7 :16
فــي أول إعــان مــن املســيح عــن الــروح القــدس قــال «ال أترككــم يتامــى» (يــو
 ،)18 :14فنحــن بــدون املســيح يتامــى ،ولكنــه سيرســل لنــا املعــزي ،فســيكون
حضــور اهلل مجيــدا ً بوجــود الــروح القــدس معنــا ليعزينــا ويرافقنــا ويعطينــا مــا
نحتــاج لــه ،نعــم فهــو املعــزي الــذي:
 -1يُريح:
كلمــة املعــزي ترجمــت فــي بعــض املــرات «املريــح» ()Comforterالــذي يريــح
القلــب والنفــس ويهــدئ العواصــف داخلنــا ،فهــو الــذي يعطينــا اإلحســاس بــأن
املســيح معنــا فنطمئــن ونهــدأ ،فــا ميكــن أن تغــرق ســفينة فيهــا املســيح .هــذا
مــا يفعلــه الــروح القــدس فــي حياتنــا ،تهيــج األمــور مــن حولنــا لكــن دواخلنــا
آمنــة مســتريحة ،مطمئنــة ،هادئــة «فهــو املريــح».
 -2يُعني:
وهــو نفــس املعــزي الــذي يقــف بجانبنــا ليعــن ضعفنــا «« »Helperوكذلــك
الــروح أيضــا ً يعــن ضعفاتنــا» (رو  ،)26 :8هــذا مــا شــهد عنــه الرســول بولــس
«تكفيــك نعمتــي ألن قوتــي فــي الضعــف تكمــل» (2كــو .)9 :12
 -3يُشجع:
مــز « 3 :138شــجعتني قــوة فــي نفســي» لكــي ال نيــأس وال نفشــل وال نخــزى،
فهــو املعــزي الــذي يشــجع «بــك يــارب احتميــت فــا أخــزى» (إش« )7 :50متحيريــن
لكــن غيــر يائســن» (2كــو .)8 :4
 -4يُنعش:
«أســكب مــاء علــى العطشــان وســيوال ً علــى اليابســة ،أســكب روحــي علــى
نســلك» (إش )3 :44
«فالــروح يــروي جفــاف احليــاة ويعيــد لهــا احليويــة ،بــل الصحــراء اجلــرداء مــع
الــرب تتفجــر فيهــا ينابيــع ميــاه» «مــن آمــن بــي جتــري مــن بطنــه أنهــار مــاء حــي
قــال هــذا عــن الــروح» (يــو  )39 ،38 :7فالــروح القــدس يبــدل حالــة الفتــور الداخلــي
فنســتطيع أن نســترد قوتنــا وحيويتنــا مــرة أخــرى .
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(إش « )31-29 :40يعطــي املعيــي قــدرة ..أمــا منتظــرو الــرب فيجــددون قــوة..
ميشــون وال يعيــون» .هــذا هــو االختبــار احلقيقــي مــع الــروح القــدس ،وهــذا مــا
يســميه الكتــاب املقــدس «تعزيــة» ،ومــا نســميه اليــوم «روح االنتعــاش».
 -5يُفرح:
 هــو روح الفــرح كمــا هــو مكتــوب «ثمر الــروح محبة فرح ســام» (غــل .)22 :5
 ومــن ســواه يعطينــا اختبــار حبقــوق وســط الظــروف الصعبــة «فمــع أنــه
ال يزهــر التــن ،وال يكــون حمــل فــي الكــروم ،يكــذب عمــل الزيتونــة ،واحلقــول ال
تصنــع طعام ـاً ،ينقطــع الغنــم مــن احلظيــرة وال بقــر فــي املــذاود .فإنــي أبتهــج
بالــرب وأفــرح بإلــه خالصــي» (حــب .)18 ،17 :3
ـول النــوح إلــى فــرح ويعزينــا فــي حزننــا «أحــول نوحهــم إلــى طــرب
بــل ويحـ ِّ
وأعزيهــم وأفرحهــم مــن حزنهــم» (إر .)13 :31
 بفــرح الــروح القــدس (1تــس  )6 :1تعيــش الكنيســة وتثمــر جملــد اهلل ،وهــذا
هــو اختبــار التالميــذ فــي الكنيســة األولــى «كان التالميــذ ميتلئــون مــن الفــرح
ومــن الــروح القــدس» (أع  )52 :13فبالرغــم مــن االضطهــاد كانــت تعزيــة الــروح
هــي ســبب لتكاثــر الكنيســة ومنوهــا.

ب -روح احلق:
يو « 17 :14روح احلق»
يو « 13 :16متى جاء ذاك روح احلق»
روح احلــق مبعنــى روح احلقيقــة «أنــا هــو الطريــق واحلــق واحليــاة» (يــو .)6 :14
فالهــاك يأتــي مــن عــدم معرفــة احلــق «قــد هلــك شــعبي مــن عــدم املعرفــة»
(هــو  )6 :4إبليــس يقــوى علــى النــاس ألنــه املضــل الكــذاب وأبــو الكــذاب (يــو :8
 )44ولكــن املســيح يقــول «تعرفــون احلــق واحلــق يحرركــم» (يــو  .)32 :8احلــق فــي
ذاتــه يحــرر ،فــروح احلــق ليــس فقــط أنــه يقــول احلقيقــة ،بــل هــو الــذي يعلنهــا
ويكشــفها ويجســدها ألذهاننــا وأرواحنــا وأيضــا ً لقلوبنــا.
كمــا نــرى فــي صــاة بولــس الرســول للكنيســة فــي أفــس« 17 :1كــي يعطيكم
إلــه ربنــا يســوع املســيح أبــو اجملــد روح احلكمــة واإلعــان فــي معرفتــه» فلكــي
نعــرف اهلل وطرقــه وإرادتــه نحتــاج إلــى إعــان مــن الــروح القــدس ليكشــف لنــا
حقائــق األمــور فتســتنير عيــون أذهاننــا.
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 -1الروح القدس يعلمنا:
«أمــا املعــزي الــروح القــدس الــذي سيرســله اآلب باســمي فهــو يعلمكــم كل
شــيء» (يــو .)26 :14
يعلمنــا احلقائــق الكتابيــة فتتحــول مــن مجــرد معرفــة عقليــة إلــى إدراك
واختبــار لقــوة هــذه احلقائــق ،فــاهلل يحــب أن يعلــن لنــا عــن نفســه ،ويفهمنــا
أســرار امللكــوت ،ويفتــح عيوننــا فنفهــم فكــره حلياتنــا وإرادتــه مــن نحونــا« ،بَــلْ
ـال
ـم ي َ ْ
ـم ت َ ْ
ـو َمك ْ ُتـ ٌ
ـوبَ :
ـم تَــر َ عَ ـ ْ
ـم ْع أُذُ ٌن ،و َ َلـ ْ
ـنٌ ،وَ َلـ ْ
«مــا َلـ ْ
كَ َمــا ُهـ َ
سـ َ
خ ُطــر ْ عَ َلــى بَـ ِ
وح
ح ُّبون َـ ُه» َ 10فأ َ ْع َل َنـ ُه ا ُ
ـانَ :مــا أَعَ ـدَّ ُه ا ُ
هلل لِلَّ ِذيـ َن ي ُ ِ
هلل َل َنــا ن َ ْ
حـ ُن بِرُو ِحـهِ .ألَنَّ الــر ُّ َ
ِإن ْ َسـ ٍ
هلل» (1كــو)10 ،9 :2
ــص كُلَّ َشــيْ ٍء َحتَّــى أَع َْمــاقَ ا ِ
يَف َ
ْح ُ
«ونحــن لــم نأخــذ روح العالــم ،بــل الــروح الــذي مــن اهلل مــن جهتنــا كذلــك
روعــة وكمــال الكلمــة املقدســة ،فالكتــاب املقــدس ليــس مجــرد وصــف ألحــداث
تاريخيــة ،بــل هــو قلــب وفكــر اهلل .فمث ـا ً فِكْــر امللكــوت أن العطــاء أفضــل مــن
األخــذ بالنســبة للمعطــي ،وهــذا غريــب عــن فكــر العالــم .كذلــك الغفــران
أفضــل بكثيــر مــن املــرارة ورثــاء النفــس بالنســبة للغافــر ،إلــى آخــره مــن األمثلــة
واحلقائــق الكتابيــة.
الــروح القــدس يفتــح عيوننــا فنــرى اخلطيــة علــى حقيقتهــا «إنهــا خاطئــة
جــداً» (رو  )13 :7فنــدرك حجــم التشــويه الــذي شــوهت بــه اإلنســان ،فــا نغــار
مــن اخلطــاة ،ونــرى علــى النقيــض محبــة اهلل ،فننســبى فــي هــذه احملبــة .فهنــاك
فــرق بــن القــراءة عــن محبــة اهلل وبــن أن الــروح القــدس يســمعنا كلمــات محبــة
اهلل لنــا يــو« 14 :15أنتــم أحبائــي».
وهكــذا فعندمــا نقــرأ الكتــاب املقــدس بالــروح القــدس ينقــل لنــا الــروح القدس
مــا فــي قلــب اهلل اآلب ،فأيــة قــوة  ..وحريــة  ..وشــفاء ميكــن لنــا أن نختبــره عندمــا
يعلمنــا الــروح القــدس الكتــاب املقــدس كلمــة حــق اإلجنيل.
 -2الروح القدس يذكّرنا:
«ويذكركــم بــكل مــا قلتــه لكــم» (يــو .)26 :14وهــذا مــا فعلــه مــع التالميــذ
ليكتبــوا لنــا كل مــا كُتــب .ذكَّرهــم مبــا رأوا ،وســمعوه ،فهــو يذكرنــا باحلقائــق
وباآليــات التــي تعلمناهــا فتضــيء لنــا الطريــق حــن نحتــاج إليهــا ،ســواء أمــام
التجربــة للنصــرة أو فــي اخلدمــة ،فنكــون مســتعدين جملاوبــة مــن يســألنا عــن
ســبب الرجــاء الــذي فينــا.
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 - 3الروح القدس يرشدنا:
«وأمــا متــى جــاء ذاك روح احلــق فهــو يرشــدكم إلــى جميــع احلــق ،ألنــه ال يتكلــم
مــن نفســه بــل كل مــا يســمع يتكلــم بــه ويخبركــم بأمــور آتيــة» (يــو)13 :16
مبعنــى أنــه يشــير علينــا مبــا يجــب مبــا يجــب علينــا أن نفعلــه ،ويقــود خطواتنــا ..
يخبرنــا مبــا يجــب أن نختــاره ،فهــو ال يقــف عنــد حــد تعليــم احلــق والتذكيــر بــه،
بــل ميســك بأيدينــا ليرشــدنا مــاذا وكيــف نفعــل .نســتطيع أن نــرى فــي ســفر
األعمــال كيــف قــاد الــروح القــدس بطــرس وبولــس وبرنابــا وفيلبــس وغيرهــم ،بــل
والكنيســة كلهــا فــي خطتــه املباركــة.
«اهلل مســئول أن ينفــذ فكــره وخططــه هــو ،وليــس خططنــا وأفكارنــا نحــن»
فالــروح هــو الــذي يعطــي الرؤيــا .ودورنــا أن نكتشــف اإلعــان ونخضــع لــه .وهــو
يرشــد الكبيــر والصغيــر منــا.
«أســكب روحــي علــى كل بشــر ،فيتنبــأ بنوكــم وبناتكــم ،ويحلــم شــيوخكم
أحالمــاً ،ويــرى شــبابكم رؤى» (يــوء  ،28 :2أع  )17 :2فتحقــق الكنيســة القصــد
اإللهــي فــي العالــم.
كذلــك يخبرنــا بأمــور آتيــة ،فهــو يعــد الكنيســة ألحــداث قادمــة مثلمــا أعــد
الكنيســة للمجاعــة عــن طريــق أغابــوس النبــي (أع  )28 ،27 :11وأعــد بولــس
للقبــض عليــه فــي أورشــليم (أع .)11 ،10 :21عندمــا ننقــاد بالــروح القــدس علينــا
أن جنهــز أنفســنا لالنتعــاش ،وســيعدنا ملــا هــو مزمــع أن يفعلــه فــي وســطنا.

ج -روح القوة
(أع« )8 :1لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم»
(2تيمو« )7 :1ألن اهلل لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة واحملبة والنصح»
أوصــى املســيح تالميــذه عــن الــروح القــدس ووعدهــم بقــوة خاصــة ملهمــة
خاصــة حتتــاج بالضــرورة لهــذه القــوة املتميــزة.
فدعــوة املســيح هــي دعــوة لتغييــر مصيــر العالــم ،ونســتطيع أن نحقــق هــذه
الدعــوة ألن الــروح القــدس هــو الــذي يعطينــا القــوة واحملبــة التــي متكننــا مــن
ذلــك ،فيســوع نفســه احتــاج أن يعتمــد بالــروح القــدس لإلرســالية التــي جــاء
إليهــا (لــو  )4 :4وذلــك ليكــون لنــا مثــاالً ،بولــس يعلمنــا أن اإلنســان الباطــن
يحتــاج إلــى قــوة بالــروح القــدس وليــس للقــوة اإلنســانية العاديــة
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(أفســس « )16 :3لكــي يعطيكــم  ..أن تتأيــدوا بالقــوة بروحه في اإلنســان الباطن»
وكمــا قيــل منــذ القــدمي «ال بالقــدرة وال بالقوة بــل بروحي قــال رب اجلنــود» (زك )6 :4
فاختــار اهلل الضعفــاء ليخــزي األقويــاء ،ألن ضعــف اهلل أقــوى بكثيــر مــن قــوة
النــاس ،وجهــل اهلل أحكــم مــن علــم النــاس .إن لنــا فــي الــروح القــدس قــوة
هائلــة وحكمــة هائلــة.
 -1قوة الروح القدس تعطينا الشجاعة:
ميكننــا أن نالحــظ الفــرق الهائــل بــن حيــاة التالميــذ قبــل حلــول الــروح وبعــده..
بــن بعــض الرجــال اخلائفــن املرتعبــن فــي العليــة وبــن نفــس الرجــال وقــد
خرجــوا للعالــم يغزونــه ببشــارة اإلجنيــل ،فهــذه القــوة وهــي وحدهــا التــي جعلــت
منهــم شــهودا ً علــى هــذا القــدر مــن الشــجاعة.
القــوة التــي يهبهــا الــروح القــدس تعطينــا كمؤمنــن قــوة للشــهادة وهــذا
عكــس اخلــوف .فــي بعــض الترجمــات تُرجمــت «روح الفشــل» «بــروح اخلــوف»
فاخلــوف ســاح هائــل يســتخدمه إبليــس فــي حيــاة النــاس وأحيان ـا ً فــي حيــاة
املؤمنــن ،ويقنعنــا أن الشــهادة للمســيح فيهــا تهديــد حلياتنــا وأمننــا «امتــأ
اجلميــع مــن الــروح القــدس وكانــوا يتكلمــون بــكالم اهلل مبجاهــرة» (أع )31 :4
هــذه الفقــرة تعطينــا حملــة عــن قــوة الــروح القــدس التــي تبــدد اخلــوف وتهــب
الشــجاعة .صعــب جــدا ً بــدون الــروح القــدس أن جناهــر باإلميــان.
 -2قوة الروح القدس تعطينا التأثير:
تأثيــر فــي الذيــن يســمعون (أع « )37 :2فلمــا ســمعوا نخســوا فــي قلوبهــم»
أحســوا أن صــوت اهلل
فبالرغــم مــن بســاطة الــكالم وقصــره إال أنهــم «نخســوا»ّ .
يتكلــم إلــى قلوبهــم وضمائرهــم ،فاملؤمــن حــن يتكلــم بالــروح القــدس فهــو
يتكلــم كمــا بأقــوال اهلل «إن كان يتكلــم أحــد فكأقــوال اهلل .وإن كان يخــدم أحــد
فكأنــه مــن قــوة مينحهــا اهلل لكــي يتمجــد اهلل فــي كل شــيء بيســوع املســيح
الــذي لــه اجملد والســلطان إلــي أبد اآلبدين آمــن» (1بــط  ،)11 :4إن كان الــكالم خارجا ً
مــن شــفاه البشــر لكنــه مــن قــوة مينحهــا اهلل فيصــل إلــى القلــوب مباشــرة.
الــروح القــدس هــو الوحيــد القــادر علــى إحــداث هــذا التأثيــر ،فنســتطيع أن نــرى
الثمــر احلقيقــي الــذي يدوم.
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 -3قوة الروح القدس تعطينا ثمر للبر:
الــروح القــدس يعطينــا قــوة ملواجهــة حتديــات اخلطيــة «أخيــرا ً يــا إخوتــي تقــووا
فــي الــرب وفــي شــدة قوتــه .البســوا ســاح اهلل الكامــل لكــي تقــدروا أن تثبتــوا
ضــد مكايــد إبليــس» (أفســس  ،)11 ،10 :6فيظــل شــعارنا «كيــف أصنــع هــذا
الشــر العظيــم وأخطــئ إلــى اهلل؟» (تــك  )9 :39فاخلطيــة أمامنــا فــي كل وقــت،
لكــن املهــام املوكلــة لنــا ال تنجــز بوجــود اخلطيــة فــي حياتنــا ،فربــح النفــوس
ال يتفــق والتهــاون مــع اخلطيــة فــي حياتنــا .فمــن أيــن لنــا أن نقــاوم كل الشــر
احمليــط بنــا والعالــم ومبغرياتــه وإبليــس ومكايــده بــدون قــوة الــروح القــدس التــي
تدعــم دفاعياتنــا؟

د -روح احملبة:
رو « 5 :5ألن محبة اهلل قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا»
 -1محبة هلل:
1يو « 19 :4نحن نحبه ألنه أحبنا أوال ً»
فبالــروح القــدس ندخــل إلــي بحــر مــن محبــة اهلل ال نهايــة لــه .وقتها تنســكب
محبــة اهلل فــي قلوبنــا فنعــرف قدرنــا فــي عينــي اآلب ومقــدار مــا لنــا مــن محبــة
وكــم نحــن أحبــاء ،أعــزاء علــى قلبــه ،فنحبــه مــن كل قلوبنــا وعقولنــا ونفوســنا
وقدرتنــا «لكــي يعطيكــم بحســب غنــى مجــده أن تتأيــدوا بالقــوة بروحــه
فــي اإلنســان الباطــن .ليحــل املســيح باإلميــان فــي قلوبكــم وأنتــم متأصلــون
ومتأسســون فــي احملبــة،
حتــي تســتطيعوا أن تدركــوا مــع جميــع القديســن مــا هــو العــرض والطــول
والعمــق والعلــو .وتعرفــوا محبــة املســيح الفائقــة املعرفــة ،لكــي متتلئــوا إلــى كل
مــلء اهلل» (أفســس .)19-16 :3
 -2محبة اآلخرين:
بقــدر مــا نعــرف محبــة اهلل لنــا نعــرف محبــة اهلل لآلخريــن ،وكلمــا زاد ســكيب
حــب اهلل فــي حياتنــا كلمــا انفتحــت قلوبنــا بحــب ملــن حولنــا.
(رو « )19 :15بقــوة روح اهلل» (رو « 9 30 :15مبحبــة الــروح» (غــا« )22 :5وأمــا ثمــر
الــروح فهــو محبــة» أول ثمــر للــروح القــدس فــي حياتنــا هــو انســكاب احملبــة
التــي متــأ قلبــي:
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• بغيرة:
ليســت مــن النــاس بــل علــى النــاس ،غيــرة مقدســة تلهــب قلوبنــا لنربــح
النــاس للمســيح ،وغيــرة متــأ قلوبنــا برغبــة عميقــة أن نصــل مبحبــة اهلل لــكل
إنســان حتــى لألعــداء فــي (رو )5 -1 :9نــرى اختبــار الرســول بولــس نحــو أكثــر مــن
قاومــوه «اليهــود» كذلــك فــي (رو )1 :10نــرى آالمــه وشــوقه خلالصهــم ،فمــن أيــن
لنــا مبثــل هــذا احلــب الغيــور علــى مصيــر النــاس ســوى مــن الــروح القــدس؟
• بعطاء:
2كــو« 15 :12أمــا أنــا فبــكل ســرور أنفــق وأنفــق» فهــذه هــي احليــاة املســيحية
احلقيقيــة يكمــل فيقــول «وإن كنــت كلمــا أحبكــم أكثــر أحــب أقــل فليكــن»
(2كــو )15 :12
وهــذا مــا تلمــه بولــس مــن املســيح ســيده «بــذل نفســه» (فيلبــي )8-5 :2هــذه
احملبــة جتعلنــا معطائــن ليــس فقــط مــن أموالنــا بــل مــن نفوســنا وراحتنــا
وأوقاتنــا ألجــل اآلخريــن بحــب شــديد وبفــرح عندمــا تفيــض فينــا محبــة الــروح
القــدس تنزعنــا مــن أنفســنا وتضعنــا بحــب مــن أجــل مــن حولنــا ،ألننــا نحــب
اهلل ونحــب النــاس ،وســعادتنا هــي أن نــرى النــاس ســعيدة باملســيح واملســيح
ســعيد بهــم ،وأي ثمــن يدفــع ال يقــارن أمــام هــذا الهــدف والغايــة.
روح القــوة وروح احملبــة وجهــان لعملــة واحــدة «اإللــه القديــر احملــب» «اإللــه
القديــر الصالــح» القــوة واحملبــة تضــع داخلنــا الرغبــة لكــي نربــح اخلطــاة (أع )7 :6
«وكانــت كلمــة اهلل تنمــو ،وعــدد التالميــذ يتكاثــر جــدا ً فــي أورشــليم ،وجمهــور
كثيــر مــن الكهنــة يطيعــون اإلميــان» حتــى هــؤالء لــم يســتطيعوا مواجهــة
فيضــان قــوة ومحبــة الــروح القــدس.
ليســت هــذه القــوة قــوة خارقــة جتعــل منــا ( Super menرجــاال ً فــوق العــادة)
لكنهــا قــوة روحيــة تضــع فــي قلوبنــا شــجاعة محبــة تغمــر حتــى األعــداء الذين
يكرهوننــا ،قــوة جتعلنــا نصلــي مــن أجلهــم ونضحــي مــن أجلهــم فنربحهــم
للمســيح .هــذه هــي نفســها القــوة التــي قلبــت موازيــن القــوى والســلطة
الروحيــة فــي القــرون املســيحية األولــى.
وقــد كان الــرب أمينـا ً جــداً ،فجــرت آيــات وعجائب ،ومـدَّ اهلل يــده بالشــفاء ليعلن
محبتــه ورحمتــه ليؤيــد الكلمــة ويؤيــد الكنيســة «وامنــح عبيــدك أن يتكلمــوا
بكالمــك بــكل مجاهــرة مبــد يــدك للشــفاء ولتجــر آيــات وعجائــب باســم فتــاك
القــدوس يســوع» (أع . )30 ،29 :4
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ليــس بقصــد شــفاء اجلســد فقــط بــل خلــاص النفــس وشــفاء الــروح .فعندمــا
يعــزي الــروح القــدس الكنيســة ويعطيهــا مــن اإلرشــاد واحملبــة والقــوة ،فــإن
الشــهادة تــؤدَّى بقــوة عظيمــة ،ونعمــة اهلل أيضـا ً تكــون حينهــا عظيمــة «وبقــوة
عظيمــة كان الرســل يــؤدون الشــهادة بقيامــة الــرب يســوع ونعمــة عظيمــة
كانــت علــى جميعهــم» (أع .)33 :4
فالقــوة تنتهــر اخلــوف ،واحملبــة تنتهــر اخلــوف «ال خــوف فــي احملبــة ،بــل احملبــة
الكاملــة تطــرد اخلــوف إلــى خــارج» (1يــو .)18 :4العــدو احلقيقــي داخلنــا ليــس
الضعــف .العــدو احلقيقــي هــو اخلــوف .والــروح القــدس ينتهــر اخلــوف إلــى خــارج
ألنــه روح القــوة واحملبــة والنصــح.

خالصة:
فبالــروح القــدس نعــرف كيــف نصلــي وندخــل إلــى محضــر اآلب ونتحــد بــه
ونتضــرع ألجــل اآلخريــن * .املعــن *
وبالــروح القــدس نعــرف كيــف نــدرس الكلمــة ونفهمهــا وندركهــا ونلمــس احلــق
واألســرار املعلنــة لنــا فيهــا *روح احلــق *
وبالــروح نشــهد عــن املســيح بدوافــع مقدســة هــي احملبــة هلل ولآلخريــن وبقــوة
عظيمــة نؤثــر فــي حيــاة اآلخريــن ،ألنهــا مســحة وقــوة الــروح نفســه وبقيادتــه
وحكمتــه ليســت مــن هــذا العالــم بــل حســب مشــيئته هــو * روح القــوة واحملبــة
والنصــح *.
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خامساً :عالقتنا بالروح القدس
مقدمة
عالقــة املؤمــن بالــروح القــدس يصفهــا البعــض بــأن لهــا بُعــدا ً أحاديـا ً متدرجـا ً
فــي العمــق ،وهــو ســكنى الــروح الــذي يتزايــد تدريجيـا ً إلــى املــلء ،والــذي يتكــرر
عنــد االحتيــاج .والبعــض اآلخــر يصــف العالقــة بــأن لهــا بعديــن مختلفــن همــا
الســكنى واملــلء ،وهــذا مــا أعتقــده بنــا ًء علــى الدراســة الكتابيــة التاليــة

أوال ً ُ :سكنى الروح القدس
الــذي يحــدث عنــد قبــول املســيح ربـا ً ومخلصـا ً هــو الــوالدة اجلديــدة ،التــي هــي
مــن فــوق ،مــن املــاء والــروح (يــو )8 – 3 :3
(1كو « )16 :3أما تعلمون أنكم هيكل اهلل وروح اهلل يسكن فيكم»
(2كــو « )16 :6فإنكــم أنتــم هيــكل اهلل احلــي كمــا قــال اهلل أننــي سأســكن
فيهــم وأســير بينهــم»
(رو « )11 :8وإن كان روح اهلل  000ســاكنا ً فيكــم  000ســيحيي أجســادكم املائتــة
أيضـا ً بروحــه الســاكن فيكــم»
(2تيمو « )14 :1احفظ الوديعة الصاحلة بالروح القدس الساكن فينا»
(1كــو « )19 :6أم لســتم تعلمــون أن جســدكم هــو هيــكل للــروح القــدس الــذي
فيكــم الــذي لكــم مــن اهلل وأنكــم لســتم ألنفســكم»
ســكنى الــروح القــدس مبعنــى وجــود الــروح القــدس داخلنــا .فــكل مــن يقبــل
املســيح فــي قلبــه يســكن أي ميكــث فيــه الــروح القــدس.
فنحــن عندمــا نقبــل املســيح ربـا ً ومخلصـا ً حلياتنــا يســكن فينــا روح املســيح،
فحــدوث الســكنى مرهــون بقبــول املســيح في احليــاة ،عندهــا يصبــح املؤمنون هم
أنفســهم بيــت هلل ،هيــكل هلل .نحــن بيت يســكن فيه اهلل ،فــكل مؤمــن مدعو أن
يكــون مســكنا ً للــروح القــدس .ومــا أعظــم هــذا االمتيــاز ،ويالهــا مــن مســئولية!
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ثانيا ً  :امللء من الروح القدس
كعطيــة مســتقلة عــن الســكنى حتــدث فــي وقــت محــدد ،وليســت تدريجيــة،
ولكنهــا تتكــرر وتــزداد عمقـا ً واتســاعا ً عنــد احلاجــة.
ملء الروح (أع 4 :2و 8 :4و 31 :4و 7 :9و 55 :7و)24 :11

وله أسماء متعددة كما ورد في سفر أعمال الرسل
موعد اآلب (أع )4 :1
معمودية الروح (أع )16 :11 ،5 :1
حلول الروح (أع )6 :19 ،15 :11 ،44 :10 ،8:16 ،8 :1
انسكاب الروح (أع )45 :10 ،17 :2
عطية الروح (أع )39 ،38 :2
موهبة اهلل (أع )20 :8
موهبة الروح القدس (أع  )45 :10املوهبة (أع )17 :11
عطية الروح القدس (أع )38 :2
قبول الروح ( 38 :2و 17 ،15 :8و 47 :10و)1 :19
والذي ارتبط في كل املرات هو قبول الروح (بالعطية أو احللول أو االنسكاب)
فــي هــذه األعــداد جميعهــا يتحــدث املســيح ومــن بعــده يشــير الرســول
بطــرس إلــى حادثــة معينــة فــي يــوم معــن ،عطيــة ســيمنحهم اهلل إياهــا .وكل
مــا ســبق مــن تعبيــرات إمنــا لتوضيــح أبعــاد هــذا احلــدث اجلليــل ،كأن يكــون مثـا ً
ـن :اســم ،ولقــب ،واســم شــهرة ،وفــي نفــس الوقــت تكــون لــه عدة
لشــخص معـ َّ
صفــات يوصــف بهــا ،لكنــه فــي النهايــة شــخص واحــد تتكلــم عنــه كذلــك كل
املســميات الســابقة ،وتتكلــم عــن نفــس احلادثــة ،شــيء واحــد أطلقــت عليــه
عبــارات مختلفــة :مــلء ،معموديــة ،حلــول ،انســكاب ،موهبــة ،موعــد اآلب.
هــذا يختلــف متامـا ً عــن الســكنى ،فالســكنى تعنــي أن الــروح القــدس موجــود،
لكــن املــلء مبعنــى معموديــة أي شــيء نغــرق فيــه ميألنــا،و يحيــط بنــا مــن كل
جانــب ،ويفيــض علينــا ،ويغمرنــا ،ويغطينــا ،ويحتوينــا ،فهــو يتكلــم عــن موهبــة
اآلب عــن عطيــة خاصــة وشــيء متميــز يعطيــه األب لنــا .وهــذا ليــس الــروح
القــدس ،فالــروح القــدس هــو شــخص اهلل لكنــه االمتــاء مــن الــروح القــدس،
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فــروح اهلل يبكتنــا ونحــن بعيديــن .وعندمــا نقبــل املســيح يســكن فينــا .وعندمــا
نفســح لــه اجملــال فــي حياتنــا ميألنــا ،ويغمرنــا ،ويجتاحنــا ،ويحــل علينــا ..فتتولــد
التعزيــة والرغبــة فــي القداســة والشــهادة والفــرح ،وأشــياء كثيــرة أبعادها أوســع
مــن مجــرد الســكنى.
أ -ما الدليل على أن السكنى كتابيا ً تختلف عن امللء؟
 -1الدراسة املتأنية لقصة مدينة من السامرة (أع )8
تظهــر كيــف أنهــم آمنــوا واعتمــدوا (أع  )13 :8وهــذا يعنــي ســكنى الــروح
القــدس فيهــم .ثــم نقــرأ فــي(أع « )16 ،15 :8اللذيــن ملــا نــزال صليــا ألجلهــم لكــي
يقبلــوا الــروح القــدس .ألنــه لــم يكــن قــد حــل بعــد علــى أحــد منهــم».
لــم يســتخدم الوحــي هنــا كلمــة ســكنى بــل «حلــول» و«قبــول الــروح القــدس»
كمــا أنــه كيــف يكــون بوضــع أيــدي الرســل يحــدث مــلء تدريجــي ،مــع أن مــا
حــدث كان اختبــارا ً حلظي ـاً؟؟
 -2لقاء شاول بحنانيا (أع )17 :9
«فمضــى حنانيــا ودخــل البيــت ووضــع عليــه يديــه وقــال أيهــا األخ شــاول قــد
أرســلني الــرب يســوع الــذي ظهــر لــك فــي الطريــق الــذي جئــت فيــه لكــي تبصــر
ومتتلــئ مــن الــروح القــدس»
كان شــاول قــد التقــي بالــرب يســوع وأخضــع نفســه لــه ،وملــده ثالثــة أيــام كان
ت حنانيــا لكــي يكــرز لــه أو يكلمــه عــن خــاص نفســه،
صائمـا ً ويصلــي .لــم يــأ ِ
بــل بالتحديــد لكــي يصلــي ألجلــه لينــال الشــفاء ،وليعتمــد باملــاء وميتلــئ مــن
الــروح القــدس .أي أن الــروح القــدس كان ســاكنا ً فيــه باإلميــان باملســيح .واملــلء
هنــا لــم يكــن تدريجي ـاً ،بــل جــاء حنانيــا لكــي ميتلــئ شــاول بالــروح.
 -3قصة كرنيليوس (أع )10
بينمــا كان بطــرس يكــرز لكرنيليــوس وأهــل بيتــه ويشــرح لهــم طريــق اخلــاص
وأن كل مــن يؤمــن بــه ينــال باســمه غفــران اخلطايــا ()43 :10
وبعدهــا (فــي عــددي « )45 ،44حــل الــروح القــدس :ألن موهبــة الــروح القــدس قــد
انســكبت :الذيــن قبلــوا الــروح القــدس كمــا نحــن أيضـاً»
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هــذا احلديــث ال يــدل علــى شــيء يرتبــط بقبولهــم املســيح كمخلص شــخصي،
لكنــه يتعلــق بالعالقــة مع موعــد األب ،وحلــول الــروح ،وانســكاب الــروح ،وقبولهم
لهــذه العطيــة املباركة.
كما أن تعليق بطرس على هذه احلادثة (في أع  )11يستخدم نفس العبارات
حل الروح القدس عليهم ()15
أما أنتم فستعمدون بالروح القدس ()16
اهلل أعطاهم املوهبة ()17
 -4قصة أفسس (أع )19
ســؤال بولــس الرســول «هــل قبلتــم الــروح القــدس لــم آمنتــم؟» بغــض النظــر
عــن ردهــم فالســؤال يعنــي أن بعــد األميــان واملعموديــة هنــاك شــيء آخــر ينبغــي
علــى املؤمــن أن يفعلــه ،هــو أن يقبــل الــروح القــدس ،والــذي ارتبــط كمــا ذكرنــا
مــن قبــل باحللــول واملعموديــة .وهــذا مــا نــراه قــد حــدث بعدهــا.
(« )5 :19فلمــا ســمعوا اعتمــدوا باســم الــرب يســوع ولــم وضــع بولــس يديــه
عليهــم حــل الــروح القــدس عليهــم»
 -5وهذا يتطابق مع موعظة بطرس في أعمال 38 :2
«فقــال لهــم بطــرس توبــوا وليعتمــد كل واحــد منكــم علــى اســم يســوع
املســيح لغفــران اخلطايــا  You will Receive Giftفتقبلــوا عطيــة الــروح القــدس»
نرى هنا التتابع :التوبة ،ثم املعمودية ،ثم قبول

عطية الروح

							

حلول الروح

							

انسكاب الروح

							

معمودية الروح

 - 6والسؤال البديهي (يوم اخلمسني)
هــل كان التالميــذ قبــل يــوم اخلمســن مؤمنــن باملســيح دون ســكنى الــروح
القــدس فيهــم؟ وملــاذا ربــط الســيد املســيح معموديــة الــروح وحلــول الــروح بنوال
القــوة للشــهادة ،إذا كانــت هــي الســكنى وليســت أكثــر مــن هــذا ()8 :1؟
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 - 7معمودية السيد املسيح
تقرأ في (لو  )22 :3كيف نزل الروح القدس عليه بصورة جسمية
ثــم فــي (لــو  )1 :4كيــف عــاد مــن األردن ممتلئ ـا ً مــن الــروح ويقتــاده الــروح فــي
البدايــة .ألــم يكــن الــروح القــدس فيــه ،بــل هــو روحــه نفســها قبــل هــذا اليــوم؟
كيــف لــم يركــز الكتــاب مــرة واحــدة علــى أن احللــول وانســكاب املعموديــة إلــخ
هــي نفســها الســكنى؟
 - 8وكيف يكون امللء تدريجيا ً في حياة املؤمنني
ونحن نراه في (أع  4 :2و 8 :4و 31 :4و )55 :7اختبارا ً حدث في حلظة معينة؟
 وكيــف يكــون املــلء تدريجي ـا ً وهــو يتكــرر مــع نفــس الشــخص عــده مــرات(كمــا نــرى مــع بطــرس فــي أع  4 :2و 8 :4و)31 :4؟
 وكيــف يكــون املــلء تدريجيـا ً وهــو شــرط يضعــه الكتــاب للوظائــف الكنســية(أع 3 :6و)24 :11؟

ب  -كيف منتلئ من الروح القدس:
أي :كيــف نختبــر املــلء ،أو أيـا ً مــن التســميات الســابق ذكرهــا ،وقــد ذكــر الكتاب
أربــع كلمــات تتعلــق بهــذه القضية:
 -1العطش:
(يو « )37 :7إن عطش أحد  00هذا قاله عن الروح القدس»
فــإن أدركنــا احتياجنــا ،وإن عطشــنا لهــذه النوعيــة مــن احليــاة املليئــة بالعطش
أن نكــون شــهودا ً أمنــاء لإلجنيــل وأن نكــون رسـا ً للمســيح ،فالذيــن يدركــون حجم
احتياجهــم للــروح القــدس أن يرافقهــم يشــعرون بعطــش شــديد لهــذا املــلء،
ويرفضــون االســتمرار فــي حالــة االكتفــاء والوقــوف فقــط عنــد نقطــة الســكنى
وقبــول املســيح .إنهــم يســعون أكثــر فأكثــر للتــورط فــي األمــور الروحيــة وطلــب
الــروح القــدس بشــكل جــاد أن يفيــض فيهــم .فالعطــش هــو إدراك أننــا فــي
احتيــاج مــاس لهــذه احليــاة املعطــاءة الباذلــة التــي متنــح مــن نفســها ،فالــروح
القــدس ميألنــا لنكــون «أوانــي للكرامــة مســتعدة لــكل عمــل صالــح» (2تيمــو :2
« )21تنالــون قــوة وتكونــون لــي شــهوداً» (أع )8 :1
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 -2الطلب:
(لو « )13 :11يعطي الروح القدس للذين يسألونه»
فهــذا هــو موعــد وعطيــة اآلب ،فاملســيح علــى الصليــب اشــترى لنــا حــق
ســكنى الــروح القــدس ،كمــا اشــترى لنــا حــق انســكاب الــروح القــدس فينــا.
ففــي القــدمي كان انســكاب الــروح فقــط للمســوحني (األنبيــاء ،والكهنــة،
وامللــوك) .فلــم تكــن نعمــة انســكاب الــروح متاحــة للجميــع ،لكــن الوعــد لنــا
اليــوم هــو أن عطيــة الــروح القــدس هــي لــكل املؤمنــن وبحســب نبــوة (يــؤ :2
« )28ويكــون بعــد ذلــك أننــي أســكب روحــي علــى كل بشــر» .فقــد صــار احلــق
لــكل مؤمــن أن يكــون ممســوحا ً ممتلئـاً ،حــل عليــه الــروح القــدس «ألن املوعــد هــو
لكــم وألوالدكــم» (أع  )39 :2وهــذه النعمــة هــي لنــا فــي املســيح .فكمــا نطلــب
وننــال دم املســيح لغفــران اخلطايــا نطلــب عطيــة الــروح القــدس للمــلء كمــا هــو
مكتــوب «وإذ ارتفــع بيمــن اهلل وأخــذ موعــد الــروح القــدس مــن اآلب ،ســكب هــذا
الــذي أنتــم اآلن تبصرونــه وتســمعونه» (أع  .)23 :2فاملســيح اشــترى لنــا وأعطانــا
هــذا املوعــد املبــارك الــذي هــو مــن اآلب.
 -3الطاعة:
(أع « )32 :5الذي أعطاه للذين يطيعونه»
حيــاة املــلء هــي حيــاة انقيــاد وشــهادة وحتقيــق للمشــيئة اإللهيــة ،فنحــن ال
نطلــب الــروح القــدس لنتمتــع بــه ،بــل لنخضــع ونصبــح ملــكا ً لــه يفعــل بنــا
مــا يشــاء .فاالنفتــاح للمــلء بالــروح القــدس يجــب أن يكــون بطاعــة وخضــوع.
فبعــد مقابلــة املســيح لشــاول اســتمر بولــس فــي العبــادة والصــاة ملــدة ثالثــة
ـوذَا
أيــام ،والــذي هــدأ مــن روع حنانيــا عندمــا كلمــه الــرب أن يذهــب إلــى شــاول ُ
«هـ َ
خضــع نفســه وكبريــاءه ،ويســتعد ليــرى كــم هــو مزمــع أن
صلِّــي» كان شــاول ي ُ ِ
يُ َ
يتألــم مــن أجــل املســيح .لذلــك كانــت كلمــات حنانيــا لــه «جئــت لكــي تبصــر
ومتتلــئ مــن الــروح القــدس»
(أع )17 -11 :9ألنــه إنــاء مختــار .الطاعــة واخلضــوع مفتاحــان رئيســيان فــي
حياتنــا الروحيــة .والتملــص مــن الطاعــة واخلضــوع يطفــئ الــروح القــدس داخلنــا.
فحيــاة الفيــض تســاوي حيــاة الطاعــة.
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 -4اإلميان:
(يــو« )37 :7مــن آمــن بــي كمــا قــال الكتــاب جتــري مــن بطنــه أنهــار مــاء حــي
قــال هــذا عــن الــروح القــدس»
وهنــا نأتــي إلــى مفتــاح هــام فــي قبــول عطية املــلء بالــروح القــدس وهــو اإلميان.
فاإلميــان دائمــا ً هــو الشــرط اإللهــي لنــوال املواعيــد املباركــة «باإلميــان نالــوا
مواعيــد» (عــب .)33 :11ألن اإلميــان هــو اليد املمــدودة لتنــال العطية اإللهيــة اجملانية.
فــاهلل يشــتاق أن ميألنــا بروحــه ويســود علينــا لنكــون شــهودا ً أمنــاء لــه ،لكننــا
فــي مــرات كثيــرة ال نصــدق أنــه بهــذه الســهولة ميكــن أن يعطينــا اهلل أمــورا ً
عظيمــة ال نســتحقها ..إنهــا النعمــة اجملانيــة التــي تهبنــا غفــران اخلطايــا ونــوال
البنويــة ،وتعطينــا أيضــا ً فــي املســيح كل شــيء حتــى موهبــة الــروح القــدس
واملــلء بــه .وهــذا وعــد املســيح «مــن آمــن بــي جتــري مــن بطنــه أنهــار مــاء حــي»
(يــو  )33 :1ألنــه هــو الــذي يعمدنــا بالــروح القــدس.
ولهــذا فنحــن عندمــا نعطــش للــروح القــدس ونطلــب بصــدق مــن القلــب
بطاعــة وخضــوع حقيقــي ،مســتعدين أن ننقــاد بالــروح ونتــرك لــه قيــادة حياتنا00
علينــا أن نؤمــن أن املســيح يعمدنــا بالــروح فننــال منــه موعــد اآلب.

ج  -كيف أعرف أني نلت موعد اآلب؟
تعــددت اآلراء واالختبــارات بــن وجــوب وجــود عالمــة ظاهــرة .البعــض يحددهــا
بالتكلــم بألســنة ،والبعــض يقــول إنهــا ميكــن أن تكــون أي موهبــة أو عالمــة
أخــرى .لكــن مــا نعتقــده نحــن أن املــلء غيــر مرتبــط بعالمــة خارجيــة.
فهنــاك اختبــارات كتابيــة قــد تتكــرر وقــد ال تتكــر فهــي ليســت قاعــدة ثابتــة.
وهنــاك فــرق كبيــر بــن االختبــار والتعليــم.
هنــاك مثـا ً ظواهــر خارقــة للطبيعــة كثيــرة صنعهــا اهلل فــي مواقــف متعــددة
لــم تُذكــر فــي الكتــاب إال مــرة واحــدة ،مثــل وقــوف الشــمس فــي كبــد الســماء
نحــو يــوم كامــل ،ورجــوع الظــل للــوراء ،وحمــار بلعــام يتكلــم ،واملركبــة الناريــة
التــي اختطفــت إيليــا ،وظهــور األلســنة املنقســمة للتالميــذ يــوم اخلمســن..
الــخ .وبعضهــا ظواهــر واختبــارات تكــررت لفتــرة زمنيــة ثــم لــم تعــد ،مثــل عمــود
النــار والســحابة التــي صاحبــت الشــعب فــي البريــة ،وشــق البحــر األحمــر مــرة
واحــدة ،ونهــر األردن أكثــر مــن مــرة.
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فالعالمــات والظواهــر واالختبــارات هــي تعامــات إلهيــة مــن اهلل مــع أفــراد أو
جماعــة مــن شــعبه قــد تتكــرر وقــد ال تتكــرر .وهــي ليســت قاعــدة ثابتــة ،وال
نأخــذ منهــا تعليم ـا ً ألن التعليــم مختلــف ،فهــو مرتبــط مببــدأ كتابــي واضــح،
ويكــون قاعــدة ثابتــة ال تتغيــر،
ألن اهلل هــو الــذي تكلــم عنهــا وعلمنــا إياهــا ،وتتحقــق مــع كل النــاس بنفــس
الشــروط ،فمثـا ً قــول املســيح للتالميــذ «انتظــروا موعــد اآلب» (أع  ،)4 :1فــي هــذه
اآليــة يتحــدث عــن تعليــم وليــس عــن اختبــار ،حتــى أنــه لــم يطلــق عليــه اســم
«مــلء» إال بعــد حدوثــه بالفعــل ،لــم يقــل أنــه ســتأتي ألســنة منقســمة كأنهــا
مــن نــار ،لكــن هــذا مــا حــدث يومهــا (أع  .)3 :2ولــم تظهــر ألســنة النــار هــذه أبــدا ً
فــي ســفر األعمــال بالرغــم مــن تكــرار مواقــف بعدهــا ،فيهــا تكلــم أشــخاص
بألســنة ،كمــا ظهــرت مظاهــر أخــرى غيــر األلســنة.
ال يوجــد تعليــم كتابــي يقــول إن املــلء عندمــا يحــدث يصحبــه ظهــور موهبــة
معينــة أو غيــر معينــة لتؤكــده  .ملــاذا؟ ألن املــلء ال يحتــاج إلــى عالمــة .هــل نحــن
فــي احتيــاج إلــى عالمــات عندمــا يغمرنــا الــروح القــدس؟ عندمــا قبلنــا املســيح
فــي حياتنــا باإلميــان ،وكُتبــت أســماؤنا فــي ســفر احليــاة وانتقلنــا مــن املــوت إلــى
احليــاة ومــن الظلمــة إلــى النــور:
هــل كانــت هنــاك عالمــة خارجيــة ألعظــم اختبــار فــي حياتنــا ،وهــو االختبــار
املســئول عــن حياتنــا األبديــة؟ يكفينــا مــا مــأ قلوبنــا وقتهــا مــن إميــان وســام
وراحــة .تغيــرت حياتنــا ،وهــذه ليســت عالمــة لتؤكــد مــا حــدث ،بــل هــذا هــو
النتــاج الطبيعــي لســكنى الــروح القــدس فينــا.
وهكــذا فالعطيــة ليســت املوهبــة كاأللســنة أو النبــوة أو ..العطية هــي االمتالء
نفســه ،واملواهــب نتائــج للمــلء وليســت هــي املــلء .بعــض النــاس ميكنهــم أن
ميارســوا مواهــب بــدون مــلء ألنهــا مواهــب غيــر حقيقيــة ومــا أكثرهــا.
انســكاب الــروح ال يحتــاج إلــى عالمــة ،ألنــه لــو كنــا فــي احتيــاج إلــى عالمــة
لصرنــا نبشــر بالعالمــات ونكــرز مبعموديــة الــروح القــدس التــي عالمتهــا كــذا
وكــذا .وقتهــا ســيصلي النــاس طالبــن العالمــة وعيونهــم عليهــا وليــس علــى
الــروح نفســه ،فــا نكــون قــد طلبنــا الــروح ،بــل العالمــة الظاهــرة .واهلل ال يريدنــا
أن نقــع فــي هــذا الفــخ ،فهــو ال يريــد الظاهــر بــل القلــب.
واملســيح نفســه عندمــا امتــأ مــن الــروح لــم تكــن هنــاك أي عالمــة خارجيــة
مرتبطــة باملواهــب ،واملســيح مثالنــا احلقيقــي .وعبــر التاريــخ املســيحي ســمعنا
وقرأنــا عــن كثيريــن امتــأوا مــن الــروح القــدس،
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اســتخدمهم اهلل كمــا لــم يســتخدم أحــدا ً منــذ عصــر الرســل ،ولــم تكــن
هنــاك أي مواهــب روحيــة مصاحبــة مثــل «تشــارلز فينــي» .فعلينــا أن نفــرق بــن
مــا حــدث وبــن مــا علمنــا إيــاه الوحــي.
مــرات نختبــر اختبــارات معينــة ،ويتحــول هــذا االختبــار إلــى تعليــم ندعــو الناس
الختبــاره مثلنــا ،ونكــون صادقــن جــدا ً مــع أنفســنا أن هــذا مــا حــدث معنــا .ولكن
مــن أيــن لنــا أن نؤكــد أنــه ينبغــي أن يكــون كذلــك مــع اجلميــع؟ وهــذا مــا يزعــج
الكثيريــن ،ويســبب الكثيــر مــن املشــاكل فــي وســط الكنيســة .ولكــن إذا كان
الفــارق واضح ـا ً بــن االختبــار والتعليــم يرتــاح اجلميــع ،ونســتطيع أن نعيــش مــع
بعضنــا فــي ســام ووحــدة حقيقيــة كتابيــة.
فالكلمــة املقدســة كاملــة وحتفــظ التــوازن وال تُعثِــر أحــداً ،فليــس علينــا أن
نحكــم علــى أحــد ،وال ننتظــر شــيئا ً ونهنئــه عليــه ،وإن لــم يحــدث نســتمر فــي
الصــاة ليحــدث .وهــذا خطــر كبيــر .وهــذا املشــهد يتكــرر كثيــرأ فــي ممارســتنا
الروحيــة ،فليــس هنــاك طريقــة أتأكــد بهــا مــن حــدوث املــلء ســوى شــهادة الروح
القــدس داخلنــا فــي ســام اهلل الــذي يغمرنــا .فومــر اإلميــان وفيــض النعمــة
الداخلــي هــو مــا نحتاجــه .فمــا أســهل أن نخــدع أنفســنا بالعالمــات.
بذلــك ميكــن أن تتحقــق املعادلــة الصعبــة :عقيــدة كتابيــة منضبطــة ،وفــي
نفــس الوقــت حريــة للــروح القــدس بهــا يحــق لــه أن يفعــل مــا يشــاء .علينــا
االلتــزام بدقــة الكتــاب ،ال نضيــف وال نحــذف وال نتدخــل باســتنتاجاتنا اخلاصــة.
ـول التعليــم إلــى اختبــارات واالختبــارات إلــى تعليــم .وإن عشــنا مــا قالــه
فــا نحـ ِّ
الكتــاب ســيجد كل واحــد منــا نفســه فــي الكلمــة دون أن يديــن أحــدا ً أو أن يلتــزم
مبــا حــدث مــع اآلخريــن.
الرســول بولــس يؤكــد هــذه الفكــرة بــكل وضــوح ،فهــو يلغــي متامــا ً وجــود
شــيء عــام ال بــد أن اجلميــع يلتزمــون بــه (1كــو « )31-29 :12أَل ََعــلَّ ْ
ال َ ِميـ َع ر ُ ُســلٌ ؟
ال َ ِميــ َع ُم َعل ُِّمــو َن؟ أَل ََعــلَّ ْ
ــاء؟ أَل ََعــلَّ ْ
أَل ََعــلَّ ْ
ت؟
ــاب قُــوَّا ٍ
ال َ ِميــ َع أ َ ْ
ص َح ُ
ال َ ِميــ َع أَن ْ ِب َي ُ
َ
ال َ ِميـ َع ي َ َتكَل َُّمــو َن بِأَل ِْسـ َن ٍة؟ أَل ََعــلَّ ْ
ـب ِشــفَ ا ٍء؟ أَل ََعــلَّ ْ
ال َ ِميـ َع
ـع َم َوا ِهـ َ
أل ََعــلَّ لِل َْج ِميـ ِ
ْضــلَ »
ُــم َط ِريقــا ً أَف َ
كــنْ ِجــ ُّدوا لِل َْم َوا ِهــبِ الْ ُ ْ
ي ُ َتر ْ ِج ُمــو َن؟ و َ َل ِ
ســ َنى ،وَأَيْضــا ً أُرِيك ْ
وبالتأكيــد اإلجابــة «ال».
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د  -ما هو الفرق بني امللء بالروح ومواهب الروح؟
معموديــة الــروح تدخلنــا إلــى مرحلــة االنقيــاد بالــروح ،والــروح يعطينــا مــن
املواهــب مــا يشــاء
(1كو  )11 :12وينتج فينا ثمر الروح (غل .)26-16 :5
«كمــا يشــاء» الــروح وليــس الشــخص ،فهــذه مواهــب الــروح وهــو يعطــي كل
واحــد كمــا يريــد هــو.
أحيان ـا ً نحــث بعضنــا بعض ـا ً لطلــب موهبــة معينــة ونصــر عليهــا ونتمســك
بهــا ،وأحيانـا ً ننالهــا إلصرارنــا عليهــا .ولكنهــا لن تكــون بنفــس املنفعــة أو البركة،
بــل قــد حتجــب عنــا موهبــة كانــت أفضــل لنــا وللكنيســة ،كان الــروح القــدس
يشــاء أن مينحهــا لنــا ،لهــذا تبــدأ الطاعــة أساسـا ً هنــا .نحــن ندخــل مــن منطلــق
الطاعــة والتســليم ،وليــس لنــا احلــق فــي أن منلــي إرادتنــا علــى الــروح القــدس،
فهــو القاســم مبفــرده لــكل واحــد كمــا يشــاء .التزامنــا مبــا تقولــه الكلمــة
املقدســة يريحنــا جــدا ً ألننــا ســنجد إجابــة لــكل أســئلتنا ،فالكلمــة املقدســة
تتمتــع باتــزان هائــل ،وكلمــا اقتربنــا منهــا كلمــا وجدنــا هــذا االتــزان واضحــاً.
مث ـاً :هنــاك اتــزان عميــق بــن الكلمــة كتعليــم وبــن عمــل الــروح كســيف،
فالكلمــة هــي ســيف الــروح ،ســيف بــدون روح ليــس لــه قيمــة ،وروح بــدون ســيف
مــا دوره؟ ال شــيء .لذلــك طــوال الوقــت علينــا االمتــاء مــن الــروح واالمتــاء مــن
الكلمــة املقدســة.
االختبــار بــدون معرفــة يقودنــي إلــى الشــطط ،واملعرفــة دون اختبــار حتولنــي إلــى
حجــر أصــم .فالتــوازن احلقيقــي هــو فــي اجلمــع بــن االثنــن معـاً ..الكلمــة والــروح
معـا ً يحفظــان نفوســنا فــي خــط مســتقيم دون تقلقــل ،فنجــد أن كل مــا يحدث
فــي حياتنــا يبنــى وال يُعثــر اجلماعــة .احلفــاظ علــى هــذا التــوازن يجعــل اجلميــع
فــي بنيــان مســتمر كأفــراد وكجماعــة.
فعلينــا احلفــاظ علــى التــوازن بــن املعرفــة العميقــة للكتــاب وبــن االختبــار
العميــق لقــوة اهلل «تضلــون إذ ال تعرفــون الكتــب وال قــوة اهلل» (مــت )29 :22
اتــزان واضــح وروعــة كاملــة ،فالضــال أكيــد لــو أهملنــا جانب ـا ً ومتســكنا باآلخــر
«الكتــب» املقدســة «قــوة اهلل».
أكثــر مــا علمنــا اهلل هــو التــوازن وليــس العقــل ،فهــو ال يقصــد املنطق البشــري
بــل املنطــق اإللهــي .فالقــوة الروحيــة مبنيــة أساسـا ً علــى تــوازن كامــل للحقائــق
الروحيــة معـا ً كالبركة الرســولية
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مث ـاً« :نعمــة ربنــا يســوع املســيح ،محبــة اهلل اآلب ،شــركة الــروح القــدس»
كيــف نســتغنى عــن أي منهــم؟ ال نســتطيع .أحيانـا ً نريــد أن نســتغنى عــن أبــوة
اآلب ،أو نهمــل شــركة الــروح القــدس ،أو نحــد مــن عمــل نعمــة املســيح .ال يجــوز،
فنحــن دائمـا ً نحتــاج إلــى أبــوة اآلب ولشــركة الــروح القــدس وإلــى نعمة املســيح.
هــذا مــا يضمــن حيــاة بــا تراجــع وبــا عثــرة وبــا شــقاق وبــا بــدع ،فــا ميكــن أن
يرشــدنا الــروح القــدس إلــى أمــر نفتــح بعــده الكتــاب فــا جنــده فــا يجــوز أن
نصــرح بــأن هــذا مــا قالــه الــروح وال جنــد الكتــاب املقــدس يوحــي بــه.
الروح  +السيف ،املعرفة  +االختبار ،الكتب+قــوة اهلل= اتــزان يحفــظ حياتنــا.
هــذا يعطينــا دائمـا ً إجابــة ملــا نســأل عنــه .فــإن لــم جنــد إجابــة فالبــد أن نراجــع
أنفســنا فيمــا نؤمــن بــه .الكتــاب يقــول «لســت تعلــم أنــت اآلن مــا أنــا أصنــع،
ولكنــك ســتفهم فيمــا بعــد» (يــو  ،)7 :13وقــد جــاءه الفهــم بعدهــا بقليــل
جــدا ً عندمــا قــال لــه يســوع :فعلــت هــذا لألســباب اآلتيــة ،وشــرح لهــم مــا كان
يفعلــه .اهلل يريدنــا أن نفهــم مــا نختبــره .ال ميكــن أن يســتمر اختبــار ملــدة ســنوات
بــدون فهــم.
طائرة بجناح أثقل من اآلخر ال ميكن أن تطير باتزان ،ونهايتها كارثة محقة.
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ً
سادسا :ثمرالروح
غالطية 26-16 :5
أعمــال اجلســد( ،ثمــر جســد اخلطيــة)( ،اخلطيــة الســاكنة فــيَّ) ثمارهــا معروفــة
«زنــى ،عهــارة ..الــخ» (غــل  .)21–19 :5أمــا ثمــر الــروح فهــو محبــة ،فــرح ،ســام،
طــول أنــاة ،لطــف ،صــاح ،إميــان ،وداعــة ،تعفــف» (غــل .)23 ،22 :5
لقــد انســكبت محبــة اهلل فــي قلوبنــا بالــروح القــدس املعطــى لنــا (رو ،)5 :5
فهــو لــم يعطنــا قطــرة بــل ســكيبا ً مــن احملبــة ،والــروح القــدس هــو الــذي ميــأ
قلوبنــا مــن هــذه احملبــة.

• محبة
أكثــر مــا مييــز الشــخص املمتلــىء هــو احملبــة ألنــه ممتلــئ مــن روح احملبــة مــن
روح اهلل .ثمــر الــروح محبــة ،هلل ،ولإلخــوة ،ولألعــداء ..محبــة ملــن ال يحبهــم أحــد،
للمنبوذيــن ،للمرفوضــن ،للمحتقريــن مــن النــاس ،ألنهــا هــذه هــي النوعيــة التــي
يحبهــا اهلل ،فهــو يســاوي فــي محبتــه بــن اجلميــع.
فــي األعــداد الســابقة (غــل « )14 ،13 :5بــل باحملبــة اخدمــوا بعضكــم بعضـاً»00
«حتــب قريبــك كنفســك» .واملســيح نفســه أعطــى توضيحــا ً ملعنــى القريــب
فجعلــه هــذا اليهــودي الــذي يحتقــر الســامري.
الــروح القــدس يفيــض باحملبــة وفــرح وســام وطــول أنــاة ..فهــل نختــار واحــدة أو
اثنتــن؟ ال! ثمــر الــروح هــذه جميعهــا مع ـاً ،ألن الــروح القــدس يعبِّــر عــن وجــوده
فــي حياتنــا أمــام النــاس بأكثــر مــن صــورة ،أحيانــا ً بالفــرح ،أحيانــا ً بالســام،
أحيان ـا ً باحملبــة .لكننــا نتمتــع بهــم جميع ـاً .فهــو عنقــود واحــد بــه تســع حبــات.

• فرح
وكما أنه روح احلب هو روح الفرح (كما ذكرنا من قبل في الروح املعزِّي)
ألنه يعطينا أن نفرح بالرب وفي الرب كل حني (في )4 :4
وهــذا هــو وعــد الــرب لتالميــذه «ســأراكم أيضـا ً فتفــرح قلوبكــم وال ينــزع أحــد
فرحكــم منكــم» (يــو .)22 :16وعندمــا نســلك بالــروح نعيــش فــي الــرب ال فــي
الظــروف احمليطــة بنــا ،ونــرى الــرب أمامنــا حتــى فــي وســط العاصفــة ،فتفــرح
قلوبنــا وال ينــزع أحــد فرحنــا مــن ،ونتعلــم وصيــة نحميــا للشــعب «ال حتزنــوا ألن
فــرح الــرب هــو قوتكــم» (نحميــا .)10 :8
41

مالحظات

مالحظات

• سالم
يغمرنــا الــروح القــدس بســام اهلل الــذي يفــوق كل عقــل ،الــذي يحفــظ قلوبنــا
وأفكارنــا فــي املســيح يســوع (فــي .)7 :4
الســام احلقيقــي الــذي ال يعرفــه العالــم وال يعطيــه إال الــرب بالــروح القــدس.
هــو الســام الــذي يفــوق حســابات العقــل واملنطــق البشــري ،ألنــه يَــرى مــن ال
يُــرى ..ألنــه يعلــم أن القــارب الــذي فيــه املســيح بالــروح القــدس ال ميكــن أن يغــرق
فــي بحــر املشــاكل واالضطرابــات ،حتــى ولــو بــدا أن الــرب نائــم فيــه.

• طول اآلناة
فــي طــول اآلنــاة نتمتــع بصبــر املســيح ،بطــول البــال وبقــدرة أكبــر علــى
االحتمــال واملثابــرة .كثيــرا ً مــا تقصــر أناتنــا مــع أقــرب النــاس لنــا :مــع أوالدنــا،
ومــع شــريك احليــاة ،ومــع الزمــاء فــي العمــل ،ومــع اإلخــوة فــي الكنيســة .لكــن
عندمــا نــرى طــول أنــاة الــرب معنــا بشــكل شــخصي ســنتعلم كيــف «ننتظــر
الــرب ونصبــر لــه» (مــز  ،)7 :37وســنتعلم كيــف ننتظــر رحمتــه للنــاس فــا نفقــد
صبرنــا علــى النــاس ،كمــا كان املســيح يفعــل «قصبــة مرضوضــة ال يقصــف،
وفتيلــة مدخنــة ال يطفــئ» (مــت .)20 :12

• اللطف
الشــخص اللطيــف هــو الشــخص الرقيــق امللــيء باحلنــان الــذي ال يقســو علــى
أحــد .فقلــب اهلل ملــيء باللطــف مــن نحونــا ،وروح اهلل لطيــف ويتعامــل معنــا
باللطــف والرقــة ،فيجعــل منــا أناس ـا ً يتمتعــون بلطــف املســيح.

• الصالح
خيــرة حتــب اخليــر للغيــر وحتــب
الصــاح هــو الــذي يجعــل إرادتنــا صاحلــة للنــاسِّ ،
أن تصنعــه لهــم .اإلنســان الصالــح هــو إنســان «غيــر ذاتــي» فــي كل األمــور،
يطلــب مــا هــو خليــر اآلخريــن.

• اإلميان
اإلميــان يعنــي «التصديــق» كمــا يعنــي «األمانــة» فأصــل الكلمتــن فــي العربيــة
واليونانيــة أصــل واحــد (مــز « )5 :10الــرب صالــح .إلــى األبــد رحمتــه ،وإلــى دور
فــدورا ً أمانتــه».
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يســتطيع الــروح القــدس أن يعطينــا هــذه النوعيــة مــن األمانــة غيــر القابلــة
للتغييــر ،فــا تتغيــر مواقفنــا ،أو مبادئنــا ،أو كالمنــا .النــاس تســتريح للشــخص
األمــن .وهــذه األمانــة أصيلــة فــي طبيعــة اهلل «إن كنــا ننكــره فهــو أيضــا ً
ســينكرنا .إن كنــا غيــر أمنــاء فهــو يبقــى أمني ـاً،
لــن يقــدر أن ينكــر نفســه» (2تــي  )13 :2فمــن مينحهــا لنــا ســوى روحــه القدوس؟
(مــت « )23 ،21 :25كنــت أمين ـا ً فــي القليــل أقيمــك علــى الكثيــر» .ولكننــا فــي
مــرات كثيــرة نكــون غيــر أمنــاء علــى القليــل فــا يأمتنــا الــرب علــى الكثيــر ،وال
النــاس أيضـاً! لكــن ثمــر الــروح يعطينــا أن نعيــش باألمانــة فنكــون أمنــاء.

• وداعة
القلــب الوديــع هــو قلــب متواضــع ،بســيط ،مــرن ،قابــل للتشــكيل والتعديــل،
ألنــه غيــر متصلــب ،لــم يفقــد القــدرة علــى التغييــر بحســب مشــيئة اهلل
وقصــده فــي حياتــه ،كثيــر مــن املؤمنــن شــعارهم «هكــذا أنــا وال أســتطيع أن
أتغيــر» ال تعليــم جديــد وال اختبــار جديــد واملســيح يقــول «تعلمــوا منــي ألنــي
وديــع ومتواضــع القلــب» (مــت  ،)29 :11كان هــو قاب ـا ً للتعليــم متواضع ـاً ،فكــم
باحلــري نحــن؟ علينــا أن نتشــكل كل يــوم ونتعلــم أشــياء جديــدة ،ونســلك طريــق
النضــوج مقتنعــن أننــا أطفــال نحتــاج للتعليــم والتشــكيل والتصحيــح.

• تعفف
التعفــف ليــس هــو الطهــر بــل هــو ضبــط النفــس والقــدرة علــى الســيطرة
علــى املشــاعر .قــد نغضــب لكــن ال نخطــئ .قــد جتــول فــي القلــب أفــكار شــريرة،
لكــن نســتطيع أن ننتهرهــا .ال نعيــش مــا نعتقــد أنــه صــواب بــل مــا دعانــا
الــرب لــه ،فالــذي يعــرف أن يضبــط نفســه خيــر مــن امللــوك والرؤســاء(أم )32 :16
«مالــك روحــه خيــر ممــن يأخــذ مدينــة» فالــروح القــدس يعلمنــا كيــف ال تســوقنا
عواطفنــا حيــث تشــاء هــي ،بــل نســوقها نحــن حيــث يشــاء الــروح القــدس .ال
أحــد يســتطيع أن يختبــر التعفــف إال إنســان قريــب مــن الــروح القــدس ممتلــئ
منــه ،تــرك للــروح القــدس أن يجعــل التعفــف ثمــرة ناضجــة فــي كل مجــاالت
حياتــه وفــي كل عالقاتــه.
ثمــر الــروح القــدس ثمــر واحــد ،واملمتلــئ مــن الــروح القــدس ال بــد تظهــر
فيــه كل هــذه املواصفــات ،وبالتأكيــد شــخص بهــذه املواصفــات ال بــد أن يكــون
شــخصية مريحــة للنــاس ،محــل ثقتهــم ،ويكــون ســبب بنــاء مــن حولــه ،ومثالــه
األعظــم يســوع املســيح.
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ثمــر الــروح تســعة ومواهــب الــروح تسـ ٌع أيضـاً .ثمــر الــروح حتمــي فــي احليــاة
املســيحية فهــو يعبــر عــن احليــاة والســلوك ،لذلــك يقــول «اســلكوا بالــروح» (غــل
 ،)16 :5أمــا املواهــب فهــي إمكانيــات للخدمــة.
املواهــب بــدون ثمــر كارثــة ،وذلــك مــا يؤكــده الرســول بولــس فــي 1كــو 1 :13
«إن كنــت أتكلــم بألســنة النــاس واملالئكــة ولكــن ليــس لــي محبــة فقــد صــرت
نحاســا ً يطــن أو صنجــا ً يــرن» فاحملبــة هــي أول ثمــر للــروح .فــإن فقــد الثمــر ال
معنــى للمواهــب ،فســيصبح اإلنســان صوت ـا ً بــا حيــاة.
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ً
سابعا :مواهب الروح القدس
1كــو « 11-1 :12وأمــا مــن جهــة املواهــب الروحيــة  ..قاســما ً لــكل واحــد مبفــرده
كمــا يشــاء».
1كــو « 6-1 :14اتبعــوا احملبــة ،ولكــن جــدوا للمواهــب الروحية...تنــال الكنيســة
بنيان ـاً».
أفســس « 13-11 :4وهــو أعطــى البعــض  ..لعمــل اخلدمة لبنيان جســد املســيح».
رو « 8-6 :12لكن لنا مواهب مختلفة  ...الراحم فبسرور».
الــروح القــدس يعطينــا مواهــب ،بعضهــا مواهــب طبيعيــة موجــودة فــي
شــخصياتنا ،وبعضهــا مواهــب فائقــة يســميها الكتــاب «مواهــب روحيــة» ألنهــا
مواهــب يعطيهــا الــروح القــدس نفســه .وهــذه املواهــب جتعــل لنــا وظائــف فــي
خلــدم التــي نخــدم
جســد املســيح الــذي هــو الكنيســة .وهــذه الوظائــف هــي ا ِ
خلــدم مرتبطــة بالــرب يســوع ،واملواهب
بهــا ربنــا يســوع املســيح رأس الكنيســة ،فا ِ
خلــدم نعمــل أعمــاال ً متجــد اهلل اآلب.
مرتبطــة بالــروح القــدس ،ومــن خــال هــذه ا ِ
• فهناك موهبة ،وبحسب هذه املوهبة تصير لنا خدمة مثال ً:
موهبــة طبيعيــة كموهبــة العــزف واملوســيقى جتعــل هنــاك خدمــة الترنيــم،
وبخدمــة الترنيــم نقــدم عمــل ذبيحــة التســبيح هلل لتمجــده ،فالعمــل هــو
ذبيحــة التســبيح ،واخلدمــة هــي الترنيــم واملوهبــة هــي العــزف.
• أحيانا ً ال نطلق على املوهبة نفس اسم اخلدمة مثال ً:
خدمــة الرســول لكــي يصيــر رســوالً ،فهــو فــي احتيــاج لعــدة مواهــب مجتمعة،
ألن املهمــة حتتــاج إلــى ذلــك .ذهــب اثنــان مــن الرســل إلــى مــكان معــن للقيــام
بــكل األعمــال «التبشــير -التعليــم -الوعــظ -النبــوة -التدبيــر -الرعايــة» فهــم
 multigifted – multitalentedليقومــا بوظيفــة الرســول ،فالوظيفــة شــيء واملوهبة
شــيء آخــر .بعــض الوظائــف حتتــاج إلــى موهبتــن أو ثــاث مواهــب.
خلــدم حتتــاج إلــى مواهــب روحيــة فقــط ،وبعــض الوظائــف حتتــاج
وبعــض ا ِ
مواهــب طبيعيــة ممســوحة ومكرســة مــن الــروح القــدس .واضــح فــي فكــر
الرســول بولــس أنــه فصــل بــن املواهــب وربطهــا بالــروح القــدس ..وفصــل بــن
خلــدم وربطهــا بالــرب يســوع ..واألعمــال التــي هــي التأثيــر ،والنتيجــة ،والتحقيــق،
ا ِ
واإلجنــاز وربطهــا بــاهلل اآلب.
45

مالحظات

مالحظات

فــي هــذا اجلــزء مــن (1كــو  )11-1 :12يتكلــم عــن املواهــب ،فذكــر تســع مواهــب
روحيــة خارقــة لإلمكانيــات البشــرية ،كل واحــدة منهــا لهــا دور للمنفعــة لبنــاء
الفــرد املوهــوب ،ولبنــاء الكنيســة جســد املســيح .وألن إلهنــا خــارق للطبيعــة
فمــن الطبيعــي أن ال نســتغني عــن هــذه املواهــب اخلارقــة للطبيعــة .فعندمــا
نعيــش مــع اهلل ينقلنــا مــن إمكانياتنــا البشــرية إلــى إمكانياتــه اإللهيــة.
(مــر « )20 :16وأمــا هــم فخرجــوا وكــرزوا فــي كل مــكان ،والــرب يعمــل معهــم،
ويثبــت الــكالم باآليــات التابعــة» .فالــرب أيَّدهــم باآليــات والعجائــب ومواهــب
الــروح القــدس ،ليــس فقــط لتثبيــت الكلمــة ،ولكــن أيضــا ً ل ُتبنــى الكنيســة.
فمــن يعيــش مــع رب اخلليقــة وملــك الوجــود كلــه،
مــن الطبيعــي أن يتوقــع أمــورا ً تفــوق قــدرات البشــر .فــاهلل يعطينــا إمكانيــات
هائلــة لتغييــر العالــم والمتــداد امللكــوت .وهــذه املواهــب أُعطيــت للكنيســة
لتدعــم إرســاليتها ولتســاندها ،ولتغيــر قلــوب النــاس رجوعــا ً إلــى املســيح.
والكتــاب املقــدس ال يعلمنــا فقــط عــن املواهــب ،بــل يعلمنــا أيضــا ً كيــف
نســتخدمها للبنيــان وليــس للهــدم.

 -1النبوة
يوضــح الرســول بولــس أن النبــوة ليســت كالم الوعــظ (رو « )8 :12أمــا املعلــم
ففــي التعليــم ،الواعــظ ففــي الوعــظ» .ويتكلــم عــن اإلميــان وعالقتــه بالنبــوة،
فالنبــوة هــي أن نتكلــم بكلمــات مــن اهلل وننطــق بكلمــات أعطانــا الــرب إياهــا
لفــرد أو جلماعــة .وهــذه الكلمــات تقــوم بالوظيفــة التــي يعلنهــا (1كــو )3 :14
«وأمــا مــن يتنبــأ فيكلــم النــاس ببنيــان ووعــظ وتســلية» فهــي تبنــي وتعــظ
وتســلي ،مبعنــى تشــجع «ســلوى».
عندمــا تنبــأ يوئيــل (يــؤ « )28 :2ويكــون بعــد ذلــك أســكب روحــي علــى كل
بشــر ،فيتنبــأ بنوكــم وبناتكــم ،ويحلــم شــيخوكم أحالم ـاً ،ويــرى شــبابكم رؤى،
ـتثن
وعلــى العبيــد أيض ـا ً وعلــى اإلمــاء أســكب روحــي فــي تلــك األيــام» لــم يسـ ِ
أحــدا ً مــن كالم النبــوة .ميكــن للكنيســة أن يكــون فيهــا أكثــر مــن نبــي ينطقــون
جمعيـا ً بــكالم اهلل فتحيــا العظــام اليابســة عندمــا تســمع كلمــة اهلل .وهــذا دور
املؤمنــن أن يســمعوا كلمــة اهلل (مــز  .)6-3 :37فالنبــوة تعطــي الكنيســة إعالنـا ً
وكشــفا ً عــن قصــد اهلل وفكــره ،فنشــاركه أســراره ونــدرك إرادتــه مــن نحونــا،
فنســتطيع أن نعيــش هــذه األحــام اإللهيــة.
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اهلل يكرمنــا مبنحنــا هــذه اإلعالنــات الشــخصية التــي نســير وراءهــا لتتحقــق،
وعظمــة النبــوة مــن عظمــة مصدرهــا ،وخلطورتهــا أعطانــا اهلل ضوابــط فــي
ممارســتها:
أ -ال بد أن يُحكم في النبوة بنا ًء على اتفاقها مع الكلمة املقدسة.
ب -كمــا يَحكــم فيهــا الشــخص الذي تُوجــه إليه إن كانــت تتفق مع قيــادة الروح
القدس حلياته الشخصية أم ال.

جـ  -كما َتكم فيها أرواح أنبياء آخرين للتأكد أنها من اهلل.
د  -ويجــب أن تكــون وســط قــادة الكنيســة ليحكمــوا فيهــا روحيــاً .مثــال
(أغابوس تنبأ لبولس أع .)11 ،10 :21

 -2كالم علم
اهلل يعطينــا كالم علــم ،فنعــرف مــا فــي قلــوب اآلخرين (قصــة حنانيا وســفيرة-
أع « )11-1 :5ملــاذا جعلــت فــي قلبــك؟» .أعلــن الــروح القــدس الكــذب الــذي فــي
قلــب حنانيــا لبطــرس ،وكانــت النتيجــة أنــه «صــار خــوف فــي كل نفــس» (عــدد
 .)11مــا أروع أن يعطــي اهلل كالم علــم للقــادة وللخــدام فــي شــعب الــرب .مــاذا
ســيكون مصيــر النفــاق ،والكــذب ،وااللتــواء ،واالدعــاء؟ اهلل يكشــف خبايــا القلوب،
ـوم ويرشــد الذيــن بحاجــة إلــى إرشــاد.
ليــس ليديــن بــل ليقـ ِّ

 -3كالم احلكمة
كثيــرا ً مــا نقــف أمــام قضايــا ومشــاكل الهوتيــة أو عمليــة ال نســتطيع لشــدة
صعوبتهــا أن نصيــغ قــرارا ً معينـا ً يحــل املشــكلة بــكل جوانبهــا أو يصــوغ فكرنــا
بصــورة متزنــة .فمث ـا ً مــع بدايــة الكنيســة ظهــرت مشــكلة كبيــرة كان ال بــد
مــن الفصــل فيهــا ،وهــي «ختــان األمم» (أع  )19-1 :15فاجتمــع مجمــع أورشــليم
األول ملناقشــة كل اآلراء املطروحــة فــي هــذه القضيــة،
وفــي النهايــة وقــف يعقــوب وصــاغ القــرار وقــال :ســمعنا االختبــارات ،وأمامنــا
احلــق الكتابــي الــذي يؤكــده فــي النهايــة «رأى الــروح القــدس ونحــن أن ال نضــع
عليكــم ثقــا ً أكثــر غيــر هــذه األشــياء الواجبــة» .وحذ َّرهــم ممــا ذُبــح لألوثــان،
وصــاغ قــرارا ً رائعـا ً و َّحــد فكــر الكنيســة .فــكالم احلكمــة يأتــي بحكمــة اهلل لنــا
فتســتريح النفــوس كلهــا.
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وعُ رضــت علــى ســليمان قضايــا كثيــرة يســتحيل فيهــا الفصــل والقضــاء
كمشــكلة املرأتــن والطفــل ،فلــم تكــن عندهــم حتاليــل جينيــة حتســم األمــور
(1مــل  ،)16 :3ولكــن بــكالم احلكمــة اســتطاع الفصــل فــي العديــد مــن املشــاكل.
نعــم حتتــاج الكنيســة وســط عالــم ملتــو ومشــاكل عويصــة لــكالم احلكمــة
ليقودنــا ملشــيئة اهلل ،ويحفــظ وحدانيــة اجلســد.

 -4إميان بالروح
حتتــاج الكنيســة إلــى إنــاس لديهــم موهبــة اإلميــان التــي بهــا يســتطيعون أن
يرفعــوا صوتهــم بإميــان ألجــل الكنيســة بــأن تشــكر اهلل ،ألن الــرب قــد اســتمع
للصــاة ،وحتثهــم علــى قبــول االســتجابة ،فهــذا النــوع من اإلميــان اخلارق يســتطيع
أن يــرى األشــياء قبــل أن حتــدث ،ويســتطيع أن يــرى انتعــاش الكنيســة وهــو لــم
يــأت بعــد ،كمــا هــو مكتــوب (فــي عــب « )33 :11باإلميــان قهــروا ممالــك ،صنعــوا براً،
نالــوا مواعيــد» و(يــع« )17 :5كان إيليــا إنســانا ً حتــت اآلالم مثلنــا ،وصلــى صــاة أن
ال متطــر ،فلــم متطــر» فموهبــة اإلميــان تشــجع الكنيســة للصــاة ونــوال املواعيــد
العظمــى والثمينــة ،والمتــاك األراضــي الروحيــة املوهوبــة لنــا مــن اهلل.

 -5مواهب شفاء
مبعنــى أن اهلل يعطــي الكنيســة بركــة أن يوجــد فيهــا أنــاس لديهــم موهبــة أن
يصلــوا للمرضــى فيشــفون .عندمــا أرســل املســيح التالميــذ قــال لهــم (متــى :10
« )8 ،7اكــرزوا باإلجنيــل ..واشــفوا مرضــى» .اهلل دعانــا ككنيســة أن نقــدم إجنيــل
الغفــران وإجنيــل محبــة اهلل للنــاس ،وأمرنــا أن نقــدم محبــة املســيح الغافــرة
وقــدرة املســيح الشــافية .هــل معنــى هــذا أنــه لــو وُجــد فــي الكنيســة شــخص
لديــه هــذه املوهبــة فإنــه يتعامــل مــع جميــع املرضــى فيشــفون؟ بالطبــع ال!
فدعــوة «اشــفوا مرضــى» تعنــي «بعــض املرضــى».
ليــس هنــاك أي وعــد كتابــي بــأن جميــع املرضــى يبــرأون ،ولكــن لدينــا الوعــد بــأن
«نشــفي مرضــى» تلمســهم محبــة اهلل ويتمجــد املســيح فــي أجســادهم .اهلل
يريــد أن ميــد يــده بالشــفاء للكنيســة .املشــكلة فــي تصورنــا اخلاطــئ أن اهلل يريــد
أن يشــفي كل مريــض ،ولكنــه ال يســمع ،ألن العيــب فــي إميــان الشــخص املريــض،
أو إميــان مــن يصلــون لــه طالبــن الشــفاء .وهــذا فكــرر غيــر كتابــي ،ألن املــرض
ليــس مــن اهلل ،كمــا أنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون ضربــة مباشــرة مــن إبليــس،
فيشــفى املريــض،
فعندمــا يكــون املــرض مــن إبليــس ننتهــر إبليــس ُ
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كمــا أن هنــاك أمراضــا ً موجــودة بســبب الشــر الــذي فــي العالــم املوضــوع
فــي الشــرير ،وبســبب جرثومــة اخلطيــة فــي العالــم ،وبســبب طبيعــة العالــم
الفاســدة .فأحيانـا ً يتمجــد اهلل فــي املريــض بالشــفاء ،وأحيانـا ً يريــد أن يســتخدم
هــذا الشــيء الــذي ليــس منــه خليــر املريــض وخليــر احمليطــن بــه.
ضــرب بولــس بشــوكة فــي اجلســد مــن «مــاك الشــيطان» وتضــرع ثــاث مــرات،
وكانــت إجابــة اهلل «تكفيــك نعمتي ألن قوتــي في الضعف تكمل» (2كــو .)10-7 :12
قبــلَ
فهــذا الــذي كانــت تؤخــذ مناديــل عــن جســده فيشــفي كثيريــن إال أنــه ِ
ضعفــه جملــد اهلل .فهنــاك شــفاء جملــد اهلل ليثبــت محبتــه للمريــض ليتمجــد فــي
عيــون النــاس ،وهنــاك مــرض يســمح بــه ويســتخدمه للبنــاء وللخيــر.
نحــن هنــا علــى األرض لنــا حــق كمــال فــداء أرواحنــا ونفوســنا ،لكــن نئــن فــي
أنفســنا لننال فداء أجســادنا ،وهذا الذي ســيحدث فقط في الســماء (رو .)26-18 :8
ونحــن فــي العالــم ال منلــك وعــد فــداء كامــل للجســد اآلن ،لكــن عندنــا يــد اهلل
الشــافية التــي متتــد ملرضــى فيشــفون .لذلــك ال بــد لنــا أن نصلــي للمرضــى ،وحني
يشــجعنا بــأن هــذا املــرض ســيتمجد فيــه اهلل ل ابــد باإلميان أن نتمســك بشــفائه.
وإذا أجــاب أن هــذا املــرض للمــوت نــودع هــذا الشــخص لكمــال شــفاء اجلســد
الــذي هــو باالنتقــال للســماء .فاملــوت للمؤمــن ليــس كارثــة ،بــل هــو أعظــم
حلظــة ،فهــو كمــال الفــداء «ذاك أفضــل جــداً» بالنســبة لنــا ،فقــد ودَّعنــا حبيبـاً.
لكــن بالنســبة للشــخص نفســه هــذا أفضــل جــداً .لكــن إذا أراد أن يُبقيــه فــي
اجلســد فلكــي تُبنــى الكنيســة .وإذا كان للشــفاء فباإلميــان نســتقبل الشــفاء.
علينــا فقــط أن منيــز مشــيئة اهلل.

 -6عمل القوات
ليــس معنــى عمــل القــوات أننــا جنــد شــخصا ً لــه مــن القــدرات اخلاصــة مــا
يزيــل كل العقبــات أمــام الكنيســة ،لكــن الــرب فــي مواقــف خاصــة يقــوم بعمــل
قــوات متجــده فــي عيــون شــعبه وعيــون احمليطــن بهــم .ســمعان بطــرس فــي
الســجن وكانــت الكنيســة تصلــي بلجاجــة ألجلــه (أع  )10-6 :12فقــد شــعرت
باحتياجهــا لــه .كانــت الكنيســة قــد فقــدت يعقــوب وخافــت أن تفقــد بطــرس
أيضـاً ،وجــاء مــاك الــرب وفــك القيــد وفتــح أبــواب الســجن وأطلقــه حــراً .دائمـا ً
هنــاك ضــرورة لعمــل القــوات والــرب دائم ـا ً ميــد يــده للكنيســة بآيــات وعجائــب.
كذلــك فعــل مــع بولــس وســيال عندمــا تزعزعــت أساســات الســجن (أع )34-19 :1
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هنــاك ضــرورة أن ينــزل فيلبــس ليلتقــي باخلصــي احلبشــي ،ومــن بعدهــا أراده اهلل
فــي أشــدود .يقــول الكتــاب «فوجــد فــي أشــدود» (أع  ،)40-26 :8فهــذا هــو الكتــاب
الــذي نؤمــن بــه ،فإلهنــا إلــه خــارق للطبيعــة.
نحــن نحتــاج إلــى مواهــب الشــفاء وعمــل القــوات ،ليــس لكــي يُشــفى كل
مريــض ،أو ل ُتحــل كل املشــاكل ،لكــن إلعــان مجــد اهلل فــي الكنيســة .الكنيســة
األولــى خرجــت لعالــم غيــر مؤمــن ،فاحتاجــت أن يؤيدهــا اهلل باآليــات والعجائــب
ومواهــب الــروح القــدس .وكنيســة اليــوم فــي نفــس وضــع الكنيســة األولــى ،بــل
هــي أشــد احتياجـا ً مــن الكنيســة األولــى ،فهــي حتتــاج بشــدة إلــى شــركة الــروح
القــدس التــي تقــف بجــوار الكنيســة فتمألهــا تعزيــة ومعرفــة وقــوة ومحبــة
تثمــر فيهــا ثمــر الــروح ،وتؤيدهــا بهــذه املواهــب التــي تبني الكنيســة ومتجــد اهلل.

 -7متييز أرواح
بهــذه املوهبــة يســتطيع الشــخص أن مييــز أعمــال إبليــس ودوره فــي حيــاة
النــاس ،وميــارس مــن خاللهــا احلــرب الروحيــة ليمنــع شــر إبليــس ومالئكتــه عــن
حيــاة النــاس ،خاصــة هــؤالء املُم َتلكــن بــأرواح شــريرة .ويســتطيع هــذا الشــخص
أن مييــز إن كان هنــاك روح شــرير أم ال ،وإن كان قــد خــرج منــه أم ال .وأعــداد هــؤالء
املســاكني مــن حولنــا كثيــرة جــداً ،لكثــرة أعمــال الســحر والشــعوذة .كمــا أن
هنــاك فرقــا ً كبيــرا ً بــن املريــض نفســيا ً وبــن مــن يســكنه روح جنــس .يشــمل
متييــز األرواح مجــاال ً أوســع مــن هــذا ،فهــو مييــز تدخــات العــدو اخملتلفــة ليقــود
الكنيســة ضدهــا فــا جنهــل أفــكاره.
حتتــاج الكنيســة بحــق لهــؤالء القادريــن علــى متييــز األرواح ،وقــد تعامل املســيح
نفســه مــع األرواح الشــريرة مــرات عديــدة وكذلــك التالميــذ والرســل أيضاً.

 -9 ،8أنواع األلسنة والترجمة
اللســان هــو النطــق بلغــة ال نعرفهــا .قــد تكــون لغــة حيــة معاصــرة ،وهــذا نادر.
وقــد تكــون لغــة قدميــة مندثــرة .وقــد تكــون لغــة مالئكــة .لكــن ال بــد أن تكــون
لغــة ال يعرفهــا الــذي ينطــق بهــا.
ليســت هنــاك فائــدة فــي أن ننطــق بهــا أمــام النــاس ،فلــن يفهمونــا ،لكنهــا
تبنينــا شــخصيا ً فــي عالقتنــا بــاهلل ،فهــي تعبــر حاجــز الذهــن ،وتعطينــا قــدرة
علــى االتصــال املباشــر مــع اهلل،
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فنشــعر بحضــوره .ويســتطيع الــروح القــدس مــن خاللهــا أن يعزينــا ويشــجع
دواخلنــا ،ويعيننــا علــى اجلهــاد فــي الصــاة .حتــى فــي أوقــات ال نســتطيع فيهــا
الصــاة بالذهــن نســتطيع بهــذه املوهبــة أن نصلــي بالــروح (1كــو .)4 ،2 :14
فاأللســنة لبنــاء الفــرد وليــس الكنيســة ،لذلــك ال يجــب أن يتكلــم صاحــب
اللســان بصــوت مســموع فــي الكنيســة إال إذا وجــد مــن يترجــم لــه .عندئــذ
ســتتحول األلســنة إلــى نبــوة للبنيــان وللوعــظ والتشــجيع (1كــو « .)39 :14ألن
مــن يتكلــم بلســان يبنــي نفســه ،وأمــا من يتنبــأ فيبنــي الكنيســة» (1كــو .)4 :14
ودائما ً دعوة اهلل أن ال نفكر في أنفسنا بل في اآلخرين أيضاً.
وضــع الكتــاب املقــدس لنــا املواهــب ،ووضــح الضوابــط لكــي تبنــى الكنيســة
وال نعثــر أحــداً ،والتزامنــا بهــا ســيمجد املســيح ،وســيغير العالــم ،وسيســيرنا
دائمـا ً فــي خــوف اهلل .كالم الكتــاب للفائــدة للعصــر املاضــي واحلاضــر واملســتقبل
أيض ـاً .وحــن يتكلــم عــن املواهــب (فــي 1كــو  )14 :12يضــع بينهــا أصحــاح 13
ليحدثنــا فيــه عــن احملبــة باســتفاضة،
فلــو مارســنا املواهــب الروحيــة بــدون محبــة لصــارت هنــاك كارثــة ،فاحملبــة
هــي التــي تغيــر النــاس وتخــدم حياتهــم ،وهــي التــي حتــول املواهــب إلــى أدوات
بــر فــي ميــن اهلل لبنــاء الكنيســة .وهــذا الفكــر يؤكــد دعــوة اهلل لنــا فــي حتقيــق
التــوازن بــن االختبــار والتعليــم ،والتعليــم واالختبــار ،وااللتــزام بــكل مــا قالــه لنــا
«وعلموهــم أن يحفظــوا جميــع مــا أوصيتكــم بــه» (مــت .)20 :28
الدعــوة هــي لشــركة الــروح القــدس .مــع الــروح القــدس نختبــر الــروح املعــزي..
روح احلــق ..روح احملبــة .مــع الــروح القــدس نختبــر حضــور اهلل فــي حياتنــا وفــي
وســطنا مبجــد عظيــم .ســيعطينا الــروح القــدس مــن املواهــب مــا يشــاء هــو،
وسيســتخدمنا اهلل خلدمــة املؤمنــن ولربــح نفــوس البعيديــن ،وسنكتشــف
صغــارا ً كنــا أم كبــاراً ،رجــاال ً أم نســا ًء جاهلــن أم متعلمــن،
أغنيــاء أم فقــراء أن لنــا دورا ً عظيمـا ً فــي بنــاء امللكــوت ،وأن الكنيســة الصغيــرة
املمتلئــة مــن الــروح القــدس تســتطيع أن تغيــر العالــم ألن الــذي فيهــا أعظــم
مــن الــذي فــي العالــم «هــم خرجــوا وكــرزوا ،والــرب كان معهــم» .هــو معنــا
وبجانبنــا ،يشــجع الكنيســة ويعضدهــا ،ويفتــح األبــواب أمامهــا ،ويكســر
مصراعــي النحــاس ،ويقصــف مغاليــق احلديــد ،ويعطينــا ذخائــر الظلمــة وكنــوز
اخملابــئ (إش  .)3 ،2 :45ألــم يقــدر التالميــذ بــكل مــا فيهــم مــن ضعــف وعيــوب
أن يفتنــوا املســكونة؟ نعــم! فتنوهــا ألنهــم كانــوا ممتلئــن مــن الــروح القــدس،
حافظــن للكلمــة ،شــاهدين لنعمــة اهلل.
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تطبيقات الروح القدس و عالقتنا به
 )1من هو الروح القدس؟
------------------------------------------------------------------------------ )2اذكر عشره من أسماء الروح القدس؟
----------&---------------&---------------&------------&------------------------&---------------&---------------&------------&-------------- )3ملاذا ُسمي بالروح القدس؟
------------------------------------------------------------------------------ )4مــا هــي االدلــه الكتابيــة علي الهــوت الــروح القدس؟مؤيــدا ً إجابتك بالشــواهد
الكتابية
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

----------------------------------- )٥

------------------------------- )٦

----------------------------------- )٧

------------------------------- )٨

ك ُحرِّيَّةٌ.
وح الر َّ ِّب ُه َنا َ
وح ،وَ َح ْي ُ
ث رُ ُ
 )5وَأ َ َّما الر َّ ُّب ف َُه َو الر ُّ ُ

2كو18: 3

عندمــا تعــرف أن اقنــوم الــروح القــدس هــو مســاوي ألقنــوم اآلب و هــو الــرب
و القائــد احلقيقــي للكنيســة اآلن

ما الذي يجب أن تفعله بناء علي هذه املعرفة؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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عمل الروح القدس مع غير املؤمنني (يبكت)
 )6أعــط تعريــف محدد عــن التبكيت ,هل الــروح القدس يدين أم يبكــت؟و ما الفرق
بينهما ؟
------------------------------------------------------------------------------			
يدين

يبكت
التبكيت

			
اإلدانة

--------------------------

-------------------------

 )7ما هي النتائج التي يولدها كال ً من اإلدانة و التبكيت ؟
التبكيت

			
اإلدانة
-------------------------

--------------------------

-------------------------

--------------------------

طيَّ ٍة وَعَ َلــى بِر ٍّ وَعَ لَى دَي ْ ُنون َـ ٍة ( ».يو )8: 16
ـاء ذَا َ
ـم عَ لَى َخ ِ
ك ي ُ َبكِّـ ُ
« )8وَ َم َتــى َجـ َ
ـت ال َْعا َلـ َ
ما هي اخلطية التي يبكتنا عليها الروح القدس؟
------------------------------------------------------------------------------ )9ما معني أن الروح القدس يبكتنا علي البر؟
------------------------------------------------------------------------------ )10ما معني أن الروح القدس يبكتنا علي دينونة و ملاذا يبكتنا ؟
-------------------------------------------------------------------------------
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عمل الروح القدس في املؤمنني
 )11ما هي األلقاب التي تكلم بها الرب يسوع عن الروح القدس؟
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

ـاء ا ْل ُ َعـزِّي الَّـ ِذي َسأُر ْ ِ
اآلب ر ُ ُ
وح الْ َـق ِّ الَّـ ِذي ِمـنْ
« )12وَ َم َتــى َجـ َ
سـ ُل ُه أَنَــا ِإل َْيكُـ ْ
ـم ِمـ َن ِ
ـو ي َ ْ
ـه ُد لِــي( ».يــو ) 26 :15
شـ َ
ِعنْـ ِد ِ
اآلب يَنْ َبثِـق ُ ف َُهـ َ
		
ما معني أن الروح القدس هو الروح املعزي ؟
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

 )13اذكــر موقف مــن حياتك الشــخصية يظهر دور الــروح القدس كالــروح املعزي؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س َتطِي ُع ال َْعال َُم أ َ ْن يَقْ َب َل ُه» (يو)17: 14
وح الْ َق ِّ ال َّ ِذي ال َ ي َ ْ
« )14ر ُ ُ
ملاذا ال يستطيع العالم أن يقبل روح احلق؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )15كيف يكون الروح القدس في داخلك هو روح احلق؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 )16الــروح القــدس هــو روح القــوه ,ماهي التطبيقــات العمليــة التي تظهــر فيها
قوه الروح القدس؟
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

 )17مــا هــو الفــرق فــي حيــاه التالميــذ قبــل حلــول الــروح القــدس و بعــده؟ و مــا
هــو الســبب؟
بعد احللول

				
قبل احللول
			
-------------------

---------------------

			
-------------------

---------------------

ملاذا----------------------------------------------- )18الــروح القــدس هــو روح احملبــة و هــو مصــدر احملبــة هلل و لألخريــن كيــف يكون
ذلك؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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عالقتنا بالروح القدس
م وَأ َ ِ
هلل الْ َــيِّ ،كَ َما قَــالَ ا ُ
ـم َه ْيـكَلُ ا ِ
ـم أَن ْ ُتـ ْ
« )19فَإِنَّكُـ ْ
يه ْ
ســير ُ
هللِ :
«إنِّي َسأ َ ْسـكُ ُن فِ ِ
م يَكُونُو َن لِي َش ْعباً2( ».كو)16: 6
م ِإلَها ً وَ ُه ْ
م ،وَأَكُو ُن ل َُه ْ
ب َ ْي َن ُه ْ
ما معني سكني الروح القدس و متى يحدث؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )20ما معني مليء الروح القدس؟
------------------------------------------------------------------------------ )21ما الفرق بني سكني الروح القدس و املليء؟
------------------------------------------------------------------------------ )22كيــف يجــب أن يكــون رد فعلنا جتــاه التزام الــروح القدس بالســكنى فينا نحن
املؤمنني؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )23أذكــر األدلــة الكتابيــة التــي تؤكد أن ســكنى الــروح القدس تختلــف عن ملئ
الروح القدس؟
----------------------------------------------------------------------1
----------------------------------------------------------------------2
---------------------------------------------------------------------3
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ش أ َ َحدٌ َفل ُْيقْ ِبلْ ِإلَيَّ وَي َ ْ
شر َ ْب» ( يو)37: 7
«إ ْن عَ طِ َ
ِ )24
مــا هــو املقصــود بالعطــش فــي هــذه اآليــة؟ و ملــاذا يعــد مــن املفاتيــح
الهامــة لقبــول عطيــة املــلء بالــروح القــدس؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )25كيــف يعــد اهلل قلوبنــا لتكون مهيأة الســتقبال عطيــة امللء بالــروح القدس؟
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

 )26ما هي املعوقات التي متنعك من استقبال عطية امللء بالروح القدس؟
----------------------------------- )1

------------------------------- )2

----------------------------------- )٣

------------------------------- )٤

 )27كيف تتأكد من االمتالء بالروح القدس ؟
---------------------------------------------------------------------------------- )28مــاذا تفعــل إذا صليــت طالبـا ً املــلء بالــروح القــدس فــي أحــد املؤمتــرات و لم
متتلئ من الروح القدس؟
---------------------------------------------------------------------------------- << )29التــوازن احلقيقــي فــي احليــاة الروحيــة هــو أن جتمــع بــن الــروح و احلــق
«الكلمة املقدسة» >>
وضــح كيــف جتمــع بــن الــروح و احلــق «الكلمــة املقدســة» فــي املــلء بالــروح
القــدس؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58

ثمر الروح القدس
 )30أكتــب أمــام كل موقــف مــن املواقــف التاليــة ما هــو ثمر الــروح القــدس الذي
يجــب أن يظهــر فــي حياتنــا( .ميكــن أن تكتــب أكثــر من ثمــرة فــي كل موقف)
 زميلــي فــي العمــل يريــد أن يظهــر علــى حســابي وأفكــر فــي أن أفضحــه لكــيأمنعه -------------------------------------------------------------------------
 شــخص يخطــئ فــي حقــي أمــام النــاس أكثــر مــن مــرة وأشــعر بالضيــقمنه ---------------------------------------------------------------------------
 كلما أرى شيء أشتهيه وأحب أن يكون عندي---------------------------------------------------------------------------------- أنا شخص عصبي سهل االستثارة وكثيرا ً ما أخطئ في حق اآلخرين----------------------------------------------------------------------------------		
 ال أؤدي العمل بدقة إال إذا كان سوف يراجعه أحد--------------------------------------------------------------------------------- دائما ً متذمر ومتضايق من احلياة والناس وكالمي أغلبه سلبي--------------------------------------------------------------------------------- أعيش في صراع دائم بني رغباتي ومشيئة اهلل---------------------------------------------------------------------------------- أفكر فيما سوف يفعله الناس لي أكثر مما أفعله أنا للناس---------------------------------------------------------------------------------- أشعر بأني شخص أميل للحزن والكآبة---------------------------------------------------------------------------------- -أشعر بألم شديد إذا أخطأت وأجد صعوبة في االعتراف بخطأي
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كالمي غالبا ً صحيح ولكني في مرات كثيرة ال أراعي مشاعر اآلخرين
-----------------------------------------------------------------------------		
 أكره نفسي وال أشعر بالرضا عن حياتي---------------------------------------------------------------------------------- أشعر أن اهلل لن يكون بجانبي وقتما أحتاج إليه---------------------------------------------------------------------------------- أشــعر بالغيــرة ممــن حولــي وأريــد أن أكــون دائمـا ً أفضل اجلميــع وعلى حــق دائما ً---------------------------------------------------------------------------------- أبحث عن عيوب اآلخرين وال أرى عيوبي----------------------------------------------------------------------------------					
 ال أستطيع أن أضبط شهواتي الكثيرة---------------------------------------------------------------------------------- )31ما هي أكثر الثمار التي حتتاج أن تظهر في حياتك؟
-- --------------------

-------------------------

----------------------

 )32ما هي الوداعة وما هو التعفف؟
 الوداعة --------------------------------------------------التعفف --------------------------------------------------
 )33كيف تظهر ثمار الروح القدس في حياتك؟
مواهب الروح القدس
---------------------------------------------------------------------------------- )34ما الفرق بني املواهب الطبيعية و املواهب الروحية؟
 املواهب الطبيعية -----------------------------------------------املواهب الروحية --------------------------------------------------
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 )35ما الفرق بني املوهبة و اخلدمة؟أعط مثاال ً
---------------------------------------------------------------------------------- )36هــل الكنيســة اآلن فــي احتيــاج للمواهــب الروحيــة اخلارقــة لإلمكانيــات
البشرية؟ملاذا؟
---------------------------------------------------------------------------------- )37ما هو تعريف موهبة النبوة ؟و ما الفرق بني النبوة و كالم الوعظ؟
---------------------------------------------------------------------------------- )38تنبــأ شــخص علــي حياتــك بنبــوةً مــا  ,مــاذا تفعــل لتتأكــد مــن صحــة
هــذه النبــوة؟
---------------------------------------------------------1
---------------------------------------------------------2
 )39ملاذا يعطينا اهلل موهبة كالم العلم؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )40مــا هــو الفــرق بــن موهبــة اإلميــان بالــروح و اإلميــان الــذي هــو الشــرط للحياة
ا ملسيحية ؟
 اإلميان بالروح ------------------------------------------------اإلميان ---------------------------------------------------
 )41ملــاذا أعطــى اهلل الكنيســة مواهــب شــفاء إذا كانــت ليســت إرادتــه دائمـا ً أن
يُشــفى جميــع املرضــى؟
---------------------------------------------------------------------------------- )42مــا هــي موهبــة التكلــم باأللســنة و مــا هــي فائدتهــا و مــا هــي الضوابــط
التــي وضعهــا الكتــاب ملمارســة هــذه املوهبــه؟
ما هي------------------------------فائدتها-------------------------------------الضوابط---------------------------------------------------
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