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مقدمة
يحتار الكثري من الأ�سخا�س العاديني يف فهم ماهية «الروح القد�س» .يوؤمن
هوؤلء اأن ي�سوع قد عا�س على هذه الأر�س منذ األفي عام م�سوا ،وي�سعرون اأنه
ل بد من وجود �سخ�س ما ،كلي القدرة« ،يف مكان ما ،هناك» لكنهم يجدون
�سعوبة يف فهم وجود الروح القد�س .يفهم الكثريون من امل�سيحيني �سي ًئا
غريبا على م�سامعهم .لكن الروح
عن اهلل الآب ،ول يبدو ذكر اأقنوم اهلل البن ً
بهم .اإن الروح القد�س هو ذلك الأقنوم الثالث
القد�س بالن�سبة لهم هو اأقنوم ُم َ
أي�سا مثلهما يتميز
الرائع الذي هو م�ساو هلل الآب واهلل البن يف اجلوهر .وهو ا ً
باأفكاره وم�ساعره واإرادته.
كلما ازداد فهمك لكيفية عمل اهلل يف حياتك ،كلما ازدادت اإمكانية معرفتك
دائما على
ال�سخ�سية بالروح القد�س .وحينها �ستفرح بال�سري معه و�ستحر�س ً
دائما يف ح�سوره .وال�سبيل اإىل
المتالء مبجده وقوته .كما �ستتعلم اأن حتيا ً
ذلك كله ،هو اأن تفهم اأن الروح القد�س �سخ�س حقيقي .اإنه لي�س جمرد قوة
بهمة كالكهرباء مث ًال .لكنه �سخ�س حقيقي عمله الأ�سا�سي هو اإعالن
خفية ُم َ
ح�سور وعمل اهلل الآب واهلل البن يف حياتنا.
يف ال�سنوات الأخرية كرث احلديث عن «قيادة الروح» و«المتالء بالروح»
و«م�سحة الروح» و«العمل ب�سلطان الروح» وما اإىل ذلك .لكن معظم هذا
احلديث يركز علينا «نحن»؛ حيث نريد اأن نعرف تاأثري المتالء بقوة الروح
نادرا ما نلتفت اإىل معرفة هذا ال�سخ�س الذي ُي�رش باأن
و�سلطانه علينا .لكننا ً
نادرا ما نلتفت اإىل اكت�ساف ق�سد الروح القد�س من وراء
يقودنا وميالأناً ،
عمله.
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يعتقد بع�س امل�سيحيني اأن الروح القد�س بداأ عمله يوم اخلم�سني .لكننا
ونقدره اإذا اأدركنا اأن الكتاب املقد�س كله
�سنفهم ح ًقا عمل الروح القد�س
ِّ
جدا لهذا الفهم.
يتحدث عنه ،واأن ما يقوله العهد القدمي عنه هو اأ�سا�س مهم ًّ
أبدا فهم
لكن اإن اأهملنا عمل الروح القد�س قبل يوم اخلم�سني ،فلن ن�ستطيع ا ً
عمله اليوم.
مبجرد اأن تدرك هذه احلقائق� ،ست�سل اإىل اختبار الهدف احلقيقي من
حياتك .اإن ق�سد اهلل هو اأن متتلئ من الروح القد�س وتكون م�سك ًنا له .عندما
«نف�سا
نفخ اهلل ن�سمته اأو روحه يف اأنف اآدم الذي �سكله من الطني� ،سار اآدم ً
حية» (تك  .)7 : 2وهذا يعني اأن اآدم قام من الرتاب كاأول كائن مملوء من
الروح على وجه هذه الأر�س ،كا�س ًفا خطة اهلل الكاملة لكل الب�رشية وهي اأن
ُن�سكن ومنتلئ من اهلل –من روحه القدو�س– ونعي�س يف عالقة عميقة معه
ل تنف�سم عراها اأب ًدا.
بعد اأن تنتهي من قراءة هذا الكتاب� ،ستدرك اأن ي�سوع امل�سيح هو مركز عمل
الروح القد�س .فالروح القد�س يدين اخلطاة لعدم اإميانهم بامل�سيح ويحثهم
على قبول البن يف حياتهم .كما يقودهم اإىل اختبار الولدة اجلديدة التي
مبقت�ساها يثقون بامل�سيح وي�سبحون اأع�ساء يف ج�سده .كما ي�ستمر يف
اإعالن احلق املتعلق بامل�سيح للم�سيحيني املوؤمنني وفيهم ومن خاللهم.
وي�سهد حلقيقة كوننا للم�سيح اإىل الأبد عندما يعطينا ملحات من ال�سماء.
عدنا خلدمة امل�سيح وللخدمة معه ومثله ،ويجعلنا ن�سابهه .اإن
وهو ا ً
أي�سا ُي ُّ
كل ما يفعله يدور ح ًقا حول �سخ�س ال�سيد امل�سيح.
خ�سي�سا للموؤمنني الذين لديهم ال�ستعداد اأن ي�سعوا
موجه
ً
هذا الكتاب َّ
اأفكارهم ال�سخ�سية عن الروح القد�س جان ًبا ،واأن يف�سحوا املجال لدرا�سة
8

كلمة اهلل واكت�ساف املبادئ الكتابية يف هذا ال�سدد .ولكي يحقق القارئ
اأكرب ا�ستفادة ممكنة من الكتاب ،عليه اأن يقراأ جي ًدا كل ال�سواهد الكتابية
الواردة به .كما عليه -بعد اأن ينتهي من درا�سة كل جزء من اأجزاء الكتاب-
اأن يفكر مل ًيا يف معنى ما در�سه بالن�سبة لنف�سه وملن حوله ،قبل اأن ينتقل
اإىل درا�سة جزء جديد .لتدع اهلل عزيزي القارئ يتحدث اإليك بينما تدر�س
كلمته.
هناك بع�س املواد التعليمية الإ�سافية التي ميكنك اأن ت�ستعني بها كي
ت�س ِّهل من درا�ستك لهذا الكتاب .هناك مث ًال كتيب دار�سي �سل�سلة �سيف
الروح ( )Sword of the Spirit Student’s Handbookوكذلك املوقع
الإليكرتوين ( .)www.swordofthespirit.co.ukجتد يف هذين امل�سدرين
ملخ�سات لأهم ما ورد يف الكتاب .كما جتد اأ�سئلة وامتحانات تخترب فهمك
ملا ا�ستفدته من الكتاب وت�ساعدك على تطبيقه.
وميكنك اأن ت�ستخدم هذه امللخ�سات للدرا�سة يف جمموعات �سغرية .كما
ميكنك اأن تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من
غريها على جمموعتك .وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحيا ًنا مادة الكتاب كله
و�ست�ستخدم يف اأحيان اأخرى بع�س الأجزاء ال�سغرية فقط ،ولتكن منقا ًدا
دائما باحلكمة والب�سرية الروحية .وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب
ً
وتوزيعه على اأفراد املجموعة التي تقودها.
و�سالتي -بينما تقراأ هذا الكتاب -هي اأن تعرف روح اهلل القدو�س الرائع،
واأن تدخل يف عالقة حميمة معه ،وتخترب فرح احلياة يف احل�سور املجيد
ل�سخ�س امل�سيح.
كولن داي
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اجلزء األول
الروح في العهد القدمي
يقول العهد القدمي عن الروح القد�س اإنه «الروح» اأو «روح اهلل» ،والكلمة
«ر َّوح» .من املهم ج ًّدا اأن نفهم
العربية «روح» هي ترجمة للكلمة العربية ُ
معنى هذه الكلمة العربية.
نفخة اللـه:

«ر َّوح» مثلها مثل اأكرث الكلمات الكتابية التي ت�سري اإىل اهلل ،هي كلمة
كلمة ُ
دائما فكرة «نف�س ُينفخ»
م�سورة لها معنى دقيق وحمدد .حتمل هذه الكلمة ً
كما يف حالة نفخ بالون مثالً ،اأو النفخ يف لهب �سمعة ،اأو اللهث ال�سديد بعد
النتهاء من �سباق طويل .وهي تنطوي على معنى حتريك الهواء بقوة اأو
حتى بعنف .كما تعني حترير طاقة ما اأو قوة طاغية اأو ممار�سة القوة اأو فعل
حيوي يدل على وجود احلياة.

ومدمرة.
ريحا قوية ج ًّدا بل
ت�سف الكلمة يف بع�س الن�سو�س الكتابية ً
ِّ
دائما حتت �سيطرة اهلل وبغر�س تنفيذ م�سيئته .نرى
لكن هذه الريح تكون ً
هذا املعنى على �سبيل املثال يف (تكوين( ،)1 :8خروج:14 ،19 – 13 :10
( ،)10 :15 ،21عدد 1( ،)31 :11ملوك( ،)11 :19اأيوب،)21 :37 ،19 :1
(مزمور( ،)8 :148 ،18 :147 ،7 :135 ،25 :107 ،7 :48 ،4 :1اإ�سعياء،2 :7
( ،)16 :41 ،8 :27اإرميا( ،)1 :51 ،36 :49 ،13 :10حزقيال:13 ،12–2 :5
( ،)9 :37 ،26 :27 ،13 – 11دانيال( ،)2 :7هو�سع( ،)15 :13يونان،4 :1
( ،)8 :4زكريا)6 :2
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«ر َّوح» اأن روح اهلل مثل
نفهم من هذه الن�سو�س التي ترد فيها كلمة ُ
الإع�سار الذي ل ن�ستطيع التحكم فيه اأو التنبوؤ به .اإنه قوة طاغية وي�سبب
تغريا اأينما حل .وهو قوة اهلل العاملة .تو�سح هذه الن�سو�س كذلك اأن الروح
ً
هو الريح التي تاأتي من فم اهلل مبا�رشة ،لذلك يقول عنه البع�س اإنه «ن�سمة
اهلل» .وعمله هو الذي يثبت اأن اهلل حي .وهو اأكرث من ذلك ،الن�سمة الذي بدونه
ل تكون حياة لأي اإن�سان على الأر�س.
«ر َّوح» هو «اإخراج الهواء بقوة عند التنف�س» ول
املعنى احلريف لكلمة ُ
يوجد بها اأي اأثر ملعنى «ن�سمة رقيقة» .تر�سم الكلمة �سورة ل�سخ�س ياأخذ
نف�سا عمي ًقا ج ًّدا ثم يخرجه باأق�سى قوة .ونقراأ يف (حزقيال )14–1 :37اأن
ً
عظيما.
ا
جي�س
منها
وتكون
الياب�سة
العظام
يي
حت
اهلل
ن�سمة
أو
ا
الروح
ً
ُ
ً
يف الرتجمة الإجنليزية لـ (حزقيال )14–1 :37هناك ت�ساعد يف معنى
«ر َّوح» حيث ترتجم اأو ًل (« )breathن�سمة» ثم (« )windريح» ثم
كلمة ُ
«ر َّوح» الكثري
(« )Spiritروح» .نفهم من هذه الرتجمة الت�ساعدية اأن لكلمة ُ
من الدللت ،فهي َترِد يف الكتاب املقد�س للدللة على:
قاوم.
♦ روح اهلل – ال�سخ�سي الذي له ق�سد معني ،غري املرئي الذي ل ُي َ
♦ �سمري الإن�سان ال�سخ�سي – وهو املعنى الذي تنطوي عليه كلمة
(.)soul
♦ الريح التي ُحتدِث حفيف اأوراق ال�سجر اأو تدك املباين.
ل توجد كلمة يف اللغة العربية اأو الإجنليزية حتمل كل هذه الدللت م ًعا.
الكلمة الإجنليزية ( )blowمث ًال تعني فقط اإخراج الهواء بقوة عند التنف�س.
كما تعني قوة الريح .لكنها ل ت�سري اإىل امل�ساعر ال�سخ�سية اأو الهوية الروحية
والفكرية هلل اأو الإن�سان .كذلك ل تدل الكلمة الإجنليزية ( )spiritاأي «روح»
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على معنى التنف�س القوي اأو الريح العنيفة على الرغم من اإ�سارتها اإىل معنى
الكيان ال�سخ�سي الواعي .وهذا يعني اأنه علينا اأن ننتبه جي ًدا عندما نقراأ عن
دائما دللة على
«ر َّوح اهلل» اأو نفخة اهلل ،وهذا ً
روح اهلل يف العهد القدمي ،فهو ُ
قوة اهلل العاملة.
الكلمات املُ�ص َّورة اأو الكلمة اللوحة:

ي�سف العهد القدمي الروح باأربع كلمات اأخرى تر�سم كل منها لوحة
ت�ساعدنا عند النظر اإليها على فهم ماهية الروح وتقدير عمله ب�سورة
اأف�سل:
املاء

ي�ستخدم الكتاب املقد�س كلمة «املاء» كرمز لربكات اهلل ودللة على
التجديد والنه�سة الروحية التي يحدثها .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
(مزمور( ،)4 :46 ،9 :36اإ�سعياء( ،)1 :55 ،25 :30اإرميا،)13 :17 ،13 :2
(يوئيل( ،)18 :3زكريا )8 :14 ،1 :13
يف (حزقيال )12 – 1 :47راأى النبي مياه تخرج من حتت عتبة هيكل اهلل
امل�ستقبلي .ت�سري هذه املياه النقية اإىل النبع دائم التدفق لربكات اهلل ل�سعبه.
وقد اأمر اهلل حزقيال اأن يتعمق يف املياه اأكرث فاأكرث.
ي�سف (اإرميا 13 :2و )13 :17اهلل باأنه «ينبوع املياه احلية» .ويخربنا
(يوحنا )39–37 :7اأن هذه هي �سورة الروح القد�س .هناك حقيقتان
وا�سحتان عن املاء:
♦ املاء �رشوري للحياة
♦ املاء اأ�سا�سي للغ�سل
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يخربنا العهد القدمي اأن اجليو�س كانت حتاول قطع اإمدادات املاء عن مدن
الأعداء ،عاملة اأن �سعب العدو �سيموت �رشي ًعا بدون املاء.
أي�سا لالغت�سال .نرى يف (خروج )4 :29و(عدد)7 :8
املاء �رشوري ا ً
�ستخدم لتطهري الكهنة والالويني قبل اخلدمة .ونقراأ يف
اأن املاء كان ُي َ
�ستخدم لإزالة النجا�سة عن ال�سعب.
(لويني 40 :11و )33–5 :15اأنه كان ُي َ
كما يقول لنا (حزقيال )28–25 :36اإن اهلل وعد اأن يطهرنا باملاء وي�سنع
جديدا.
�سعبا
ً
منا ً
ت�ساعد هذه الأعداد على ت�سور عمل الروح القد�س؛ فهو عطية اهلل ،ونحن
نحتاج اإليه –املاء احلي– الالزم للحياة والتطهري.
النار

اإن النار اأكرث فاعلية من املاء يف التطهري والتنقية .ترمز النار يف العهد
القدمي اإىل تدخل اهلل يف التاريخ ،واإىل الطريقة التي ينقي بها روحه قلوب
عدها خلدمته .نرى هذا املعنى ب�سورة قوية يف
الب�رش ويطهرها كي ُي َّ
(اإ�سعياء)9–6 :6

يف الأوقات التي كان اهلل يعلن فيها عن نف�سه ل�سعبه ،كانت النار ت�ساحب
هذا الإعالن .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (تكوين( ،)17 :15خروج،2 :3
( ،)18 :19 ،21 :13تثنية( ،)12–11 :4دانيال .)25 :3كما تدل النار على
املع َلن على اخلطية كما نفهم من
ح�سور اهلل وقدا�سته وق�سائه وغ�سبه ُ
(2ملوك( ،)17 :6تثنية( ،)24 :4مزمور( ،)12 :66اإ�سعياء،)15 :66 ،2 :43
أي�سا يدعو
(حزقيال( ،)22–18 :22زكريا( ،)9 :13مالخي )1 :4 ،3–2 :3ا ً
اهلل من يريد تطهريهم اإىل العبور يف النار.
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يو�سح (اإ�سعياء )6–2 :4اأن «روح الإحراق» جزء ل يتجزاأ من عمل اهلل
التطهريي ،مما يعني اأننا نحتاج اإىل اأن نتطهر بالروح –بنار اهلل– اإن اأردنا
اأن نكون مقد�سني.
الزيت

�ستخدم يف ثالثة اأ�سياء يف اأيام العهد القدمي:
كان الزيت ُي َ
♦ يف الطهي لإعداد الطعام.
♦ يف الظالم لالإنارة.
♦ يف �سنع الدواء للم�ساعدة على ال�سفاء.
لكل من هذه ال�ستخدامات مدلوله الروحي .لكن ال�ستخدام الطق�سي للزيت
يف م�سح الكهنة وامللوك هو ال�سورة التي ترمز اإىل روح اهلل.

كان م�سح الكاهن اأو امللك بالزيت اإ�سارة اإىل اإعداده للخدمة عن طريق
امل�سدر الأ�سا�سي لذلك وهو روح اهلل .نقراأ عن هذه احلقيقة يف (خروج:29
( ،)7–1لويني�1( ،)12–1 :8سموئيل( ،)13 :16 ،9–1 :10اإ�سعياء:61
( ،)1زكريا .)14–1 :4كذلك كان �سب الزيت على راأ�س الكهنة وامللوك
كاإ�سارة اإىل حلول الروح عليهم يدل على اأن الروح �سيطعم وينري وي�سفي من
خالل ال�سخ�س املم�سوح .نرى هذا املعنى بو�سوح يف (اإ�سعياء)3–1 :61
احلمامة

يعتقد البع�س اليوم اأن احلمامة ترمز فقط اإىل اللطف والوداعة .لكن
احلمامة ترمز اإىل ثالثة اأ�سياء مميزة يف العهد القدمي:
م�سدرا للطعام.
♦ كان احلمام
ً
♦ كان الفقراء يقدمون احلمام ذبيحة هلل.
خدم يف اإر�سال الر�سائل.
♦ كان احلمام ُي�س َت َ
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اأعلنت احلمامة يف (تكوين )12–1 :8بداية اخلليقة اجلديدة والوجود
اجلديد الذي وعد اهلل به .كذلك ت�سري احلمامة اإىل عرو�س امللك يف
أي�سا نقراأ يف (لويني )10–7 :5اأن احلمامة
(ن�سيد )9 :6 ،2 :5 ،14 :2ا ً
كانت ذبيحة مقبولة يقدمها الفقراء.
الكلمة العربية التي تعني حمامة هي «يونا» .وهذا يعني اأن النبي
املعروف با�سم يونان هو يف الواقع «ال�سيد حمامة» .كان يونان
هو حامل الر�سالة التي بعث بها اهلل اإىل خطاة اأهل نينوى .كما
ق�سى هذا النبي ثالثة اأيام يف بطن احلوت قبل قيامته .نفهم مما
�سبق اأن الروح عندما نزل على ال�سيد امل�سيح يف هيئة حمامة عند
عماده ،كانت الإ�سارة اإىل اأكرث من اللطف والوداعة .رمزت احلمامة
اإىل اأن:
♦ ي�سوع هو مبعوث اهلل الذي �سيطعم �سعب اهلل.
♦ فجر خليقة جديدة قد بداأ.
♦ ي�سوع هو الذبيحة املقدمة عن خطايا فقراء الب�رش.
♦ املوت والقيامة جزء من مهمة الو�سول اإىل اخلطاة.
مم�سوحا بالروح ،الذي هو كل هذه الأ�سياء جمتمعة والذي
♦ ي�سوع كان
ً
�سيحققها جميعها يف حياة ي�سوع.
عمل الروح:

يرد تعبري «الروح» اأو «روح اهلل» حوايل مائة مرة يف العهد القدمي .ويف
كل مرة يرد فيها هذا التعبري ي�سري اإىل اهلل وهو يعمل ويغري وي�سنع فار ًقا
يف حياة �سعبه ويف العامل .ويعترب اإعالن ق�سد اهلل واإعطاء القدرة على تنفيذ
م�سيئته هما املهمتان الرئي�سيتان للروح .نفهم من الكتاب املقد�س اأن للروح
�سبع مهام:
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⇐

ِّ
�صكل اخلليقة
يُ

⇐

يتحكم يف التاريخ

⇐

يعلن حق اللـه وم�صيئته

ي�سف لنا (تكوين( ،)7 :2 ،2 :1مزمور( ،)6 :33اأيوب)4 :33 ،13 :26
كيف اأعطى الروح �سك ًال للخليقة واأعطاها احلياة .ي�سجل لنا (تكوين)2 :1
منتظرا اللحظة املنا�سبة
كيف كان الروح يرف على وجه املياه مثل الطائر
ً
التي ينطلق فيها اإىل العمل .كما يقول لنا (تكوين )7 :2كيف نفخ اهلل يف
نف�سا حية .اإن ما خلقه الآب اأعطاه
اأنف املخلوق الذي �س َّكله من الطني ف�سار ً
الروح حياة عندما �سمع كلمة اهلل .لقد انطلق الروح – نفخة اهلل ون�سمته –
نف�سا حية.
يف العمل
حمررا قوة اهلل املعطية حياة فاأ�سبح الطني البارد ً
ً
يحدثنا (مزمور )30–29 :104و(اإ�سعياء 16 :34و )7 :40عن الطريقة
التي يحافظ بها الروح على احلياة ويتحكم يف م�سار الطبيعة والتاريخ.

يخربنا الكتاب املقد�س عن العالقة الوثيقة بني الروح واإعالن حق اهلل
وم�سيئته اإىل ر�سله واأنبيائه .هذا هو اأ�سا�س النبوة وال�سبب وراء �سهادة اأنبياء
العهد القدمي اأن ما نطقوا به وكتبوه هو نتيجة حللول روح الرب عليهم.
اأمنية مو�سى يف (عدد )29 :11هي اأول اإ�سارة اإىل العالقة بني الروح
والنبوة .كما تو�سح جتربة �ساول يف (�1سموئيل 10و )24–18 :19اإىل
اأن حلول روح اهلل يقود اإىل التنبوؤ التلقائي .يقول لنا (ميخا )8 :3اإن الروح
كما يعطي الإعالن يعطي القوة للجهر به .ويو�سح (يوئيل )28 :2اأن التنبوؤ
�سيكون نتيجة حتمية حللول الروح.
يف (حزقيال )2–1 :37اأح�رش الروح النبي اإىل وادٍ مالآن بالعظام
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الياب�سة ،واأعلن له احلقائق املتعلقة مب�سيئة اهلل يف روؤيا .ترينا ن�سو�س
أي�سا م�سيئة اهلل من خالل
اأخرى من الكتاب املقد�س اأن الروح يعلن ا ً
ب�سرية نافذة مينحها لل�سخ�س اأو من خالل التوا�سل املبا�رش معه كما
نرى على �سبيل املثال يف (عدد�2( ،)2 :24سموئيل2( ،)2 :23اأخبار:15
( ،)1نحميا( ،)30 :9اأيوب( ،)8 :32اإ�سعياء( ،)4–1 :61حزقيال:11 ،2 :2
( ،)24زكريا.)12 :7
⇐

يُعلِّم طريق احلق

⇐

يفتح الأذهان والقلوب للـه

نقراأ يف (نحميا( ،)20 :9مزمور( ،)10 :143اإ�سعياء)14–10 :63 ،16 :48
اأن الروح ُيعلِّم حق اهلل من خالل الإعالنات النبوية اإىل كل �سعب اهلل .كما
ي�سري اإىل طرق الأمانة والإثمار.

نقراأ يف العهد القدمي عن الروح الذي يفتح اأذهان وقلوب الرجال والن�ساء
هلل ،حيث يقنعهم بخطيتهم ويقودهم نحو التوبة والإميان ،ويحثهم على
الطاعة واتباع حياة ال�سالح .كما ي�سجعهم على التجاوب مع و�سايا اهلل
واتباعها والدخول يف عالقة معه من خالل ال�سالة والت�سبيح.
ي�رشخ داود اإىل اهلل يف (مزمور )51ب�سبب خطيته بعد اأن قاده الروح
لالعرتاف بها والتوبة عنها .ترينا الأعداد من  10اإىل  12كيف نبه الروح
داود اإىل احلقيقة الروحية وجعله يتجاوب معها.
يو�سح (اإ�سعياء )5–3 :44كيف يقود الروح النا�س اإىل اهلل .ويقول
لنا (حزقيال )29 :39اإن الروح يك�سف وجه اهلل لنا .ويعلن (حزقيال:11
متاما .ونعرف
 20–19و� )27–25 :36رشاح ًة اأن الروح يغري حياتنا ً
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من (يوئيل )32–28 :2بع�س هذه التغريات التي حتدث يف حياتنا عندما
يدخلها الروح.
⇐

د الأفراد للقيادة
يُع ُّ

يو�سح لنا الكتاب املقد�س اأن اإعداد الأفراد للقيادة كان اإحدى املهام الرئي�سية
للروح يف العهد القدمي .يف (تكوين )42–33 :41اختار فرعون يو�سف ليكون
خا�سا.
قائ ًدا مل�رش عندما اأدرك اأن روح اهلل منح يو�سف حكم ًة ُّ
ومتي ًزا ً
كما يو�سح لنا (عدد )29–16 :11اأن الروح الذي اأعد مو�سى لقيادة ال�سعب
هو نف�سه الذي طلبه ال�سيوخ ال�سبعون لإجناز مهامهم كقادة.
أي�سا يف (ق�ساة)14 :15 ،19 :14 ،25 :13 ،29 :11 ،34 :6 ،10 :3
نقراأ ا ً
كيف م َّكن الروح ق�ساة مثل ي�سوع وعثنيئيل وجدعون ويفتاح و�سم�سون من
قيادة �سعب اإ�رشائيل وتخلي�سهم من يد اأعدائهم.
�ساول وداود هما اأول ملكني يختارهما اهلل �سخ�س ًيا لقيادة �سعبه،
حيث اإن امللوك الآخرين حكموا ال�سعب عن طريق توارث امللك .يخربنا
(�1سموئيل )23–20 :19 ،13 :16 ،6 :11 ،10 :10كيف اأعان الروح �ساول
وداود حلكم ال�سعب بفاعلية.
ميكن لل�سخ�س اأن يقوم بدور النبي فقط عندما يدعوه الروح ويعلن
له م�سيئة اهلل ويعطيه القوة للجهر بها مثل اإيليا واألي�سع واإ�سعياء .يف
(2ملوك )15–9 :2و(اإ�سعياء 5–1 :11و )4–1 :42دعا اهلل هوؤلء الرجال
اإىل حم�رشه ليعلن لهم عن مقا�سده ،ول ُيع َّدهم كذلك للخدمة باإعطائهم
م�سدرها الأ�سا�سي؛ الذي هو روحه.
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باملثل كان الكهنة ُمي�سحون بالزيت يف اإ�سارة اإىل اختيارهم من ِق َبل اهلل
وتعيينه اإياهم قاد ًة ل�سعبه .يف (خروج )29و(لويني )8على �سبيل املثال،
ُمنح هارون واأبناوؤه ال�سلطة عندما م�سحهم مو�سى بالزيت ،وقد دل ذلك على
اأن الروح كان معهم بطريقة خا�سة.
⇐

يعطي الأفراد املهارة والقوة

نقراأ يف (خروج 3–1 :31و )35–30 :35كيف منح الروح ب�سلئيل
واأهولياآب كل اأنواع املهارات للعمل يف كل �سنعة حتى يتمكنوا من بناء
خيمة الجتماع .كما يف نقراأ يف (حجي )9–4 :2و(زكريا )10–6 :4كيف
اأعطى الروح زربابل املهارة ليبني بي ًتا جمي ًال هلل .نقراأ يف (1ملوك)14: 7
اأن حريام اأخذ نف�س هذه املوهبة.
ناعا مهرة قبل اأن يحل
من املحتمل اأن كل هوؤلء الرجال كانوا ُ�س ً
الروح عليهم .لكن الروح اأعطاهم مواهب زائدة لكي يخدموا اهلل بطريقة
اأف�سل.
اإلقاء ال�صوء على حقائق م�صتقبلية:

ويرِد نف�س
ي�ستخدم (�سفر اخلروج)3 :31
ً
تعبريا للدللة على قبول الروحَ ،
هذا التعبري اأكرث من مرة يف العهد اجلديد .لكنه ل يظهر يف اأي مو�سع اآخر
من العهد القدمي وهو« :امتالأ بالروح».

هناك العديد من احلقائق الروحية التي يعلنها العهد القدمي ،لكن لي�س
�سمى «اإلقاء
ب�سورة كاملة ،ثم َّ
نتبينها بعد ذلك يف العهد اجلديد .وهذا ُي َّ
ال�سوء» ،اأي اأننا نرى ظالل هذه احلقائق يف العهد القدمي قبل اأن يعلنها
نطلع على
لنا العهد اجلديد �رشاح ًة ،فناأخذ عنها فكرة ب�سيطة قبل اأن َّ
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تفا�سيلها الكاملة .و�سف اأحدهم العهدين القدمي واجلديد بقوله« :اجلديد
يف القدمي اأُخفي ،والقدمي يف اجلديد اأُعلن» .وهذا يعني اأن العهد القدمي
ٍ
حقيقة ما ،ثم يعلن لنا العهد اجلديد �سورتها
قيمة عن
يعطينا فكرة ِّ
الكاملة.
فهما كام ًال اإن اعتمدنا على
لن ن�ستطيع اأن نفهم احلقائق املتعلقة بالروح ً
العهد القدمي فقط� .سنعرف من العهد القدمي اأن اهلل كان عام ًال من خالل
عدهم خلدمته ولقيادة
وي ُّ
روحه كاخلالق ُ
واملت�سلِّط الذي يعلن م�سيئته للب�رش ُ
�سعبه .لكننا لن نعرف اأن الروح هو اأقنوم متميز .على �سبيل املثال ،يت�ساءل
كاتب (مزمور )7 :139اأين يذهب من روح اهلل ،ومن وجهه اأين يهرب؟ رمبا
نفهم من هذا الت�ساوؤل اأن الروح يعلن عن ح�سور اهلل .لكننا ل نتبني الفرق
بني اهلل وروحه.
ن�ستخل�س مما تقدم اأنه لو اعتمدنا على العهد القدمي فقط ،فلن نفهم اإل
امتدادا ل�سخ�سه .لن نفهم اأن روح اهلل هو
اأن ن�سمة اهلل ل تزيد عن كونها
ً
اأقنوم له عمله اخلا�س .طب ًقا للعهد اجلديد ميكننا اأن نقراأ عن اأقنوم الروح
ندعي عدم وجوده بني �سفحاته .اإن
يف العهد القدمي ،لكن ل ميكن ا ً
أبدا اأن َّ
�سخ�س اهلل املثلث الأقانيم حقيقة اأزلية اأبدية ،لكنها غري ُمع َلنة كلي ًة يف
العهد القدمي.
ل يجب اأن متثل هذه احلقيقة اأية م�سكلة؛ فطبيعة الكتاب املقد�س
بتقدم التاريخ .يو�سح
ت�سهد لطبيعة اإعالن اهلل الذي يزيد ويتقدم
ُّ
لنا الكتاب املقد�س اأن اهلل اأعلن عن حقه اأكرث فاأكرث مبرور الزمن،
حتى و�سل هذا الإعالن اإىل قمته عندما اأر�سل اهلل ابنه ي�سوع امل�سيح،
املتوقع اأن جند
ومتت كتابة العهد اجلديد .وهذا يعني اأنه من غري
َّ
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يف الأ�سفار الأوىل حقيق ًة ما ق�سد اهلل اأن يعلنها لح ًقا يف الأ�سفار
الأخرية.
على الرغم من اأنه كان علينا اأن ننتظر العهد اجلديد حتى نفهم
اأن الروح لي�س جمرد قوة بل اأقنوم من الأقانيم الثالثة ،اإل اأننا جند
ل لهذه احلقيقة يف العهد القدمي .اإن الكلمات امل�سورة التي ت�سري
ظال ً
اإىل الروح يف العهد القدمي لي�ست لها دللت �سخ�سية ،ومع ذلك
�سورا دقيقة ل�سخ�س يف غاية القوة .هذه ال�سور جمتمعة
تر�سم لنا
ً
مع الأعمال املرتبطة بها حتيلنا اإىل �سخ�س نراه بو�سوح يف العهد
اجلديد.
تتطلع �سهادة العهد القدمي عن الروح اإىل وقت يف امل�ستقبل يكتمل فيه
الإعالن عنه .ويرتبط كمال هذا الإعالن بقدوم امل�سيا الذي �سي�ستقر عليه
روح اهلل بطريقة غري م�سبوقة (اإ�سعياء.)3-1 :61 ،4–1 :42 ،5–1 :11
كذلك يعلن لنا (يوئيل )29–28 :2عن يوم �سيتحقق فيه اأمل عظيم وهو
ان�سكاب الروح على كل الب�رش.
لو اأردنا اختيار كلمة م�سورة حديثة ت�سف الروح القد�س ،ميكننا و�سفه
بالرئي�س التنفيذي للثالوث القدو�س .اإن الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ما يكون
م�سوؤو ًل عن تنفيذ �سيا�سات وبرامج وقرارات وروؤى مديري ال�رشكة .لذلك
يعمل الروح القد�س نياب ًة عن الآب من ِّف ًذا مل�سيئته .بالطبع ل يجب اأن
نو�سع دائرة تطبيق هذا الت�سبيه اأكرث من ذلك؛ حيث ل ميكن لأي ت�سبيه
ِّ
ب�رشي اأن يوازي مثل هذا الإعالن الإلهي .فكل الت�سبيهات والتمثيالت
املتعلقة بالثالوث -على وجه اخل�سو�س -عر�سة لتاأثري الهرطقة ال�سكلية
( modalismالتي توؤمن اأن الآب والبن والروح القد�س لي�سوا ثالثة اأقانيم
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تدعي اأن الآب والبن والروح
متمايزة) وهرطقة التثليث ( Tritheismالتي َّ
القد�س ثالثة اآلهة خمتلفة).
الروح القد�س:

ذكرنا فيما �سبق اأن هناك مائة اإ�سارة اإىل «الروح» اأو «روح اهلل» يف العهد
القدمي .وكلنا نعلم اأنه «الروح القد�س» كما يقول العهد اجلديد.

ياأتي ذكر تعبري «الروح القد�س» ثالث مرات فقط يف العهد القدمي؛ يف
(مزمور )11 :51و(اإ�سعياء .)11 ،10 :63وهذان هما الن�سان اللذان اأ�سار
لهما يوحنا املعمدان عند حديثه عن الروح القد�س عند عماد ي�سوع يف
الأردن.
⇐

مزمور 51

⇐

اإ�صعياء 63

يعرب امللك
مزمور  51هو واحد من �سبعة مزامري تتحدث عن التوبةِّ .
داود كاتب هذا املزمور عن اأ�سفه العميق ملا اقرتفه من خطية .ويتو�سل
ويعِد داود اهلل
اإىل اهلل يف ( )11 :51كي ل ينزع اهلل منه الروح القد�سَ .
وي�سبحه ب�سفتيه
اإن ا�ستجاب لهذه الطلبة -اأن ُيعلِّم اخلطاة طريقهِّ
(.)15-13 :51
نفهم من (اإ�سعياء )10 :63اأن الروح القد�س يحزن عندما نبتعد عن اهلل.
يتحدث الأ�سحاح باأكمله عن الروح القد�س ،ويربط ح�سوره بعالمات
وعجائب ومعجزات.
يلقي كل من (مزمور )51و(اإ�سعياء )63ال�سوء على عمل الروح القد�س يف
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العهد اجلديد .رمبا ل تعطينا هاتان الإ�سارتان الكثري من التفا�سيل ،لكن
وا�سحا.
يبقى الإطار العام
ً
يرتبط الروح القد�س العظيم – نفخة اهلل – بحياة التوبة .كما يرتبط بن�رش
الأخبار ال�سارة عن اهلل ،وب�سنع املعجزات العظيمة ،وبالتوجيهات اخلا�سة.
كل ما َيرِد عن الروح القد�س يف الأ�سفار املقد�سة فيما بعد ،هو جمرد ملء
لفراغات العهد القدمي؛ لأن الروح هو هو اأم�س واليوم واإىل الأبد.
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اجلزء الثاني
الروح في العهد اجلديد
كُ تب العهد اجلديد باللغة اليونانية ،والكلمة اليونانية التي ُترتجم «روح»
م�سورة اأخرى.
هي « »Pneumaوهي كلمة
َّ
«ر َّوح» حتمل كلمة « »Pneumaمعنى الريح
مثلها مثل الكلمة العربية ُ
القوية ،وكذلك معنى روح ال�سخ�س .و�سن�ستطيع فهم ما يقوله ال�سيد امل�سيح
يف (يوحنا )8 :3اإن اأدركنا اأن كلمة « »Pneumaت�سري اإىل كل من الريح
وروح اهلل.
نفخة اللـه:

املعنى الأ�سا�سي لكلمة « »Pneumaهو «ريح» .فهي م�ست َّقة من الفعل
أي�سا اأن تعطي معنى «نف�س» اأو «روح» .اإن
« »pneoمبعنى «ينفخ» .وميكن ا ً
روح اهلل مثل الرياح قوية ول ُت َرى.

حتمل كلمة « »Pneumaيف العهد اجلديد العديد من املعاين ،فيما يلي
بع�س الأمثلة على املعاين التي ميكن اأن تنطوي عليها الكلمة .من اجليد اأن
نقراأ ال�سواهد الكتابية يف اأكرث من ترجمة حتى نح�سل على �سورة كاملة
لهذه املعاين:
♦ ريح – (يوحنا)8 :3
♦ ن�سمة حياة – (روؤيا)11 :11
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

اجلزء غري املادي والالمرئي من الب�رش – (لوقا( ،)55 :8اأعمال)59 :7
اجل�سد الروحاين امل َُم َّجد (لوقا )39-37 :24و(عربانيني.)23 :12
ج�سد القيامة – (1كورنثو�س )45 :15و(1تيموثاو�س)16 :3
اجلزء امل�سوؤول عن الإح�سا�س يف ال�سخ�س ،الذي به يتاأمل وي�سعر
ويفهم ويرغب – (متى )3 :5و(اأعمال)16 :17
ق�سد اأو هدف – ( 2كورنثو�س )18 :12و(اأف�س�س)23 :4
ت�ستخدم الكلمة كمقابل لل�سمري ال�سخ�سي لإ�سفاء التوكيد على
املعنى املراد – (1كورنثو�س )18 :16و(فليمون)25 :1
�سخ�سية – (لوقا )17 :1و(رومية)4 :1
�سفات اأخالقية:
العبودية – (رومية)15 :8
الف�سل – (2تيموثاو�س)7 :1
احلرية – (رومية)15 :8
الت�ساع – (1كورنثو�س)21 :4
الإميان – (2كورنثو�س)13 :4
الوداعة – (1بطر�س)4 :3
الإن�سان الداخلي – (متى)41 :26
موهبة اإلهية للخدمة – (1كورنثو�س)12 :14
روؤيا – (روؤيا)2 :4 ،10 :1
دللة الكلمات ولي�س �سكلها – (يوحنا )63 :6و(رومية)6 :7
الأرواح ال�رشيرة – (متى1( ،)16 :8بطر�س)19 :3
املالئكة – (عربانيني)14 :1
الروح القد�س – (متى( ،)1 :4لوقا)18 :4

علينا اأن ن�سع كل هذا الغنى ملعنى كلمة « »Pneumaيف اأذهاننا عندما
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نقراأ عن الروح يف العهد اجلديد .من ال�سهل ج ًّدا اأن نح�رش اأنف�سنا يف زاوية
فهم �سيقة عن الروح اأو نكتفي بفكرتنا عنه التي �سكلتها خلفيتنا وجتاربنا.
لكن يبقى من املهم اأن ندرك اأبعاد طبيعة وعمل الروح.
اأ�صماء واألقاب:

يعطي العهد اجلديد الروح اأ�سماء كثرية .فيما يلي قائمة بهذه الأ�سماء
رتجمة حرف ًيا عن اليونانية:
ُم َ
♦ الروح – (متى)43 :22
♦ روح اأزيل – (عربانيني)14 :9
♦ الروح – (متى)1 :4
♦ الروح القد�س – (متى)18 :1
♦ الروح القد�س – (متى)19 :28
♦ الروح ،القدو�س – (متى)32 :12
♦ روح املوعد ،القدو�س – (اأف�س�س)13 :1
♦ روح اهلل – (رومية)9 :8
♦ روح اهلل احلي – (2كورنثو�س)3 :3
♦ روح اهلل – (1كورنثو�س)11 :2
♦ روح اإلهنا – (1كورنثو�س)11 :6
♦ روح اهلل القدو�س – (اأف�س�س)30 :4
♦ روح املجد واهلل – (1بطر�س)14 :4
♦ روح الذي اأقام ي�سوع من الأموات – (رومية)11 :8
♦ روح اأبيكم – (متى)20 :10
♦ روح ابنه – (غالطية)6 :4
♦ روح الرب – (اأعمال)39 :8
♦ روح الرب – (اأعمال)9 :5
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

الرب ،الروح – (2كورنثو�س)18 :3
روح ي�سوع – (اأعمال)7 :16
روح امل�سيح – (رومية)9 :8
روح ي�سوع امل�سيح – (فيلبي)19 :1
روح التبني – (رومية)15 :8
روح احلق – (يوحنا)17 :14
روح احلياة – (رومية)2 :8
روح النعمة – (عربانيني)29 :10

بينما نقراأ عن الروح ونتاأمله ،علينا اأن ن�سع كل هذه التعبريات املختلفة
يف اأذهاننا ،بل ون�ستخدمها عندما نتحدث عنه ومعه.
رمبا لحظنا ونحن نقراأ القائمة ال�سابقة غياب اأداة التعريف (« )theال»
عن بع�سها وورودها مع البع�س الآخر .وياأتي غياب اأداة التعريف عندما
ترد كلمة « »Pneumaكا�سم علم .وا�سم العلم ل ي�ساف اإليه اأداة تعريف،
فنحن ل نقول «البطر�س» اأو «الي�سوع» يف حني نقول «املن�سدة» و«الن�سمة»
و«الريح».
لناأخذ (يوحنا )39 :7مثا ًل على ذلك ،الرتجمة احلرفية لهذا العدد هي:
«قال هذا عن الروح الذي كان املوؤمنون به مزمعني اأن يقبلوه لأن روح
مل يكن قد اأعطي بعد» .كقاعدة عامة عندما ي�ستخدم العهد اجلديد كلمة
« »Pneumaلي�سف روح اهلل ،ترد اأداة التعريف عندما يكون املق�سود هو
متييز الروح القد�س كاأقنوم عن اأقنومي الآب والبن يف الثالوث القدو�س كما
يف (يوحنا .)26 :14وهذا يعني اأن «روح» هو ا�سم نظري «ي�سوع» و«اهلل» .اأما
«الروح» فهو لقب نظري «البن» و«الآب».
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يف بع�س الأحيان ترد اأداة التعريف قبل كل من « »Pneumaو«»hagios
وهذه و�سيلة يلجاأ اإليها الكاتب جلذب انتباهنا اإىل ال�سخ�سية املقد�سة للروح.
ميكننا اأن نرى ذلك -على �سبيل املثال -يف (متى )32 :12و(مرق�س29 :3
و 36 :12و )11 :13و(لوقا )21 :10 ،26 :2و(يوحنا )26 :14و(اأعمال:1
 16و 3 :5و 51 :7و 44 :10و 2 :13و 28 :15و 6 :19و 28 ،23 :20و:21
 11و )25 :28و(اأف�س�س )30 :4و(عربانيني 7 :3و 8 :9و)15 :10
يف معظم �سفحات هذا الكتاب �سن�ستخدم تعبري «الروح القد�س» امل�سحوب
باأداة التعريف بد ًل من التعبري الذي تغيب عنه اأداة التعريف متا�س ًيا مع دور
الروح يف الثالوث القدو�س.
الطبيعة ال�صخ�صية للروح:

يوؤكد ي�سوع على اأقنوم الروح بطريقة خا�سة يف (يوحنا 26 :14و26 :15
و .)14 ،13 ،8 :16ي�ستخدم ي�سوع يف هذه الأعداد ال�سمري التاأكيدي املذكر
( )ekeinosاأي «هو» ،يف حني اأن كلمة « »Pneumaيف اليونانية كلمة
حمايدة والكلمة املقابلة لها يف الآرامية – وهي اللغة التي حتدث بها ال�سيد
�سخ�سا له
امل�سيح – موؤنثة .وبهذا اأكد ي�سوع على اأن الروح لي�س �سي ًئا بل
ً
�سفاته الذاتية.
يف (يوحنا )17 :14عندما ُي�سار اإىل الروح للمرة الأوىل ،ي�ستخدم الكاتب
ال�سمري املحايد .لي�س معنى ذلك اأن نفكر يف الروح على اأنه �سيء بال
�سخ�سية .كل ما يف الأمر هو اأن الكاتب يتبع قواعد ونحو اللغة با�ستخدام
ال�سمري املحايد لالإ�سارة اإىل ا�سم حمايد.
تت�سح �سخ�سية الروح يف (يوحنا )26 :14الذي ي�سفه بـ «املُع ِّزي» وهي
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باليونانية الكلمة املذكرة «( »parakletosبارقليطُ �س) ،مما يوؤكد على اأن
ي�سوع كان يتحدث عن الروح ك�سخ�س متميز بعمله اخلا�س كاملعزي اأو
كال�سخ�س الذي ندعوه مل�ساعدتنا.
يوؤكد العهد اجلديد على �سخ�سية اأقنوم الروح م�سيفًا اإىل ال�سورة التي
ر�سمها له العهد القدمي .كان ي�سوع ور�سله يدركون اأن الروح القد�س كان
عام ًال يف العهد القدمي ،واأن اإ�سارات العهد القدمي اإىل ن�سمة اهلل هي يف الواقع
اإ�سارات اإىل اأعمال الروح ال�سخ�سية .على �سبيل املثال:
♦ ي�سري كل من (مرق�س( ،)36 :12اأعمال )25 :4 ،16 :1اإىل اأن داود
حتدث مع الروح القد�س كما نقراأ يف (�2سموئيل)2 :23
♦ قال ي�سوع يف (لوقا )21–18 :4وهو ممتلئ بقوة الروح القد�س اأن
خدمته هي حتقيق ل�سهادة (اإ�سعياء )4-1 :61عن م�سحه بالروح.
♦ يف (يوحنا )10–5 :3يلوم ي�سوع نيقودميو�س على عدم فهمه
حلقيقة اأن تعاليمه عن الولدة الثانية باملاء والروح اإمنا ت�سري اإىل
ما جاء يف (حزقيال.)14–1 :37 ،27–25 :36
♦ نرى يف (اأعمال( ،)25 :28عربانيني )17–15 :10 ،7 :3كيف ُيعزي
تطبيق العهد اجلديد لتعاليم العهد القدمي اإىل الروح.
♦ يتحدث بطر�س يف (اأعمال )18–16 :2عن ان�سكاب الروح الذي تنباأ
به (يوئيل.)29–28 :2
يتحدث العهد اجلديد عن الروح القد�س كالأقنوم الثالث يف الثالوث القدو�س.
لو كان «الروح القد�س» جمرد تعبري لو�سف قوة اهلل ،لكان العهد اجلديد قد
اأ�سار اإليه على اأنه �سيء بد ًل من الإ�سارة املتكررة اإليه با�ستخدام ال�سمري
أي�سا وهو يعمل بهذه
ال�سخ�سي الغائب .وما كان العهد اجلديد حتدث عنه ا ً
الكيفية ال�سخ�سية .على �سبيل املثال ،يو�سح العهد اجلديد اأن الروح القد�س
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ي�سمع ويتكلم ويعزي وي�سهد ويقنع ويدين وياأمر ويخرب ويعلن ويقود وير�سد
كالما .رمبا يقول البع�س اإن
ويحزن ويعلم ومينع ويعار�س ويريد ويعطي ً
املق�سود من اإحزان الروح هو بب�ساطة اإحزان اهلل .لكن األي�س من غري املمكن
أقنوما يف ذاته؟
اأن يقوم الروح بكل هذه الأفعال اإن مل يكن ا ً
كذلك ي�سفع الروح لدى الآب عن املوؤمنني .لو كان الروح القد�س جمرد
امتداد ل�سخ�س اهلل ملا كان من املمكن اأن ي�سفع للموؤمنني عند الآب .خدمة
ال�سفاعة هذه اإثبات كاف لتمايز اأقنوم الروح.
وفوق ذلك كله ،لو كان الروح القد�س جمرد طريقة لو�سف ح�سور اهلل
ما كان العهد اجلديد قال عنه اإنه اهلل واإنه اأقنوم متمايز مثل اأقنومي الآب
والبن .هناك بع�س الن�سو�س يف الكتاب املقد�س تربط الآب والبن والروح
القد�س م ًعا بطريقة ل تدع اأي جمال لل�سك يف كون الروح القد�س هو اهلل كلي
القدرة .على �سبيل املثال( :متى( ،)19 :28اأعمال1( ،)4-3 :5كورنثو�س:12
2( ،)6–4كورنثو�س( ،)14 :13اأف�س�س:4 ،19–14 :3 ،18 :2 ،14–3 :1
2( ،)6–4ت�سالونيكي1( ،)14–13 :2بطر�س( ،)2 :1روؤيا)5–4 :1
اإعالن يوحنا:

�سخ�س ما -ل يعرف اأي �سيء عن ي�سوع -اإىل الب�سائر
عندما يلجاأ
ٌ
للح�سول على بع�س املعلومات� ،سيقابله اإعالن يوحنا املعمدان اأن ي�سوع
«�سيعمدكم بالروح القد�س ونار» .ياأتي هذا الإعالن يف بداية كل الب�سائر:
ِّ
(متى( ،)12–1 :3مرق�س( ،)8–1 :1لوقا( ،)18–1 :3يوحنا.)34–19 :1
�سيعمد بالروح القد�س ونار.
يبدو اأن كل ما عني يوحنا وقتها هو اأن ي�سوع
ِّ
قارن يوحنا بني معموديته التي باملاء ومعمودية من هو اأقوى منه التي
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بالروح القد�س ونار .وكما غمر يوحنا اجلموع التي اأرادت اأن تعتمد باملاء،
�سيغمر امل�سيح اأتباعه بالروح القد�س ونار .من املوؤكد اأن اإعالن يوحنا
هذا اأح�رش اإىل اأذهان م�ستمعيه –خا�سة الذين يعرفون الكتب املقد�سة
جي ًدا– ال�سور التي ر�سمها العهد القدمي عن روح اهلل خا�سة يف (مزمور)51
و(اإ�سعياء)63
لكن رمبا احتار اجلمع الذي كان ي�ستمع اإىل يوحنا يف معنى املعمودية
بالنار .رمبا كان هذا اجلمع على دراية ببع�س الن�سو�س املقد�سة التي
ت�سف قدوم الروح بالق�ساء لتطهري القلوب مثل (اإ�سعياء،)6–3 :4 ،25 :1
(دانيال( ،)10 :7زكريا )9 :13و(مالخي)3–2 :3
كل هذا يو�سح اأنه بينما تغ�سل معمودية يوحنا من يح�سل عليها ،تنقينا
معمودية ي�سوع لتنقذنا من الدينونة .رمبا تغ�سل معمودية يوحنا القلوب،
لكن معمودية ي�سوع بالروح والنار تغري القلوب من الأ�سا�س.
«�سيعمدكم يف
لنالحظ اأن اإعالن يوحنا ميكن اأن ُيرتجم بطريقتني هما:
ِّ
«�سيعمدكم بالروح القد�س ونار» ،وذلك لأن اجلملة يف
الروح القد�س ونار» و
ِّ
اليونانية حتتوي على تعبري يف حالة الإ�سافة مما يجعل كلمة ( )enالتي
تعني «يف» اأو «بوا�سطة» تعطي املعنيني ال�سابقني .تلقي كال الرتجمتني
يعمدنا
ال�سوء على حقيقة مهمة؛ حيث تو�سح الرتجمة الأوىل اأن امل�سيح ِّ
يف الروح القد�س اأو به .مما يعني اأن الروح القد�س هو العن�رش الذي
ا�ستخدمه امل�سيح للعماد كما كان املاء هو العن�رش الذي ا�ستخدمه يوحنا
يف معموديته .اأما الرتجمة الثانية التي تفهم تركيب العبارة اليونانية على
عمدنا
اأنه ينطوي على معنى ا�ستخدام و�سيلة ما ،فت�سري اإىل كون امل�سيح َّ
بوا�سطة الروح القد�س .و�سنعتمد على كال املعنيني فيما يلي من تعليقات.
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تعبري لوقا اخلا�س:

راأينا كيف ي�سف (خروج )3 :31ب�سلئيل باأنه مالآن من روح اهلل .ي�ستخدم
وتكرارا يف كل من ب�سارته و�سفر اأعمال الر�سل ،وهو
رارا
ً
لوقا هذا التعبري ِم ً
ي�ستخدمه لي�سف ما حدث لأنا�س عاديني مثل األي�سابات وزكريا (لوقا:1
 ،)67 ،41ولي�سف كذلك ما حدث مع اأ�سخا�س مثل يوحنا وي�سوع (لوقا:1
 .) 1 :4 ،15ثم يعود ل�ستخدام نف�س التعبري �سبع مرات يف �سفر الأعمال
(اأعمال.)52 :13 ،24 :11 ،17 :9 ،55 :7 ،5 :6 ،8 :4 ،4 :2
الكلمة اليونانية التي ي�ستخدمها لوقا مبعنى «ميالأ» هي «.»pletho
وهي نف�س الكلمة الواردة يف (متى )48 :27و(يوحنا )29 :19لت�سف قطعة
الإ�سفنج التي ُملئت باخلل من اأجل ي�سوع .عند ال�سليب ،غم�س اأحد اجلنود
قطعة اإ�سفنج جافة يف اإناء مملوء خالً .مل ي�سكب اجلندي اخلل على قطعة
الإ�سفنج  ،لكنها امتالأت باخلل عندما ُو�سعت به .وهذه هي الطريقة التي
منتلئ بها من الروح القد�س .اإننا ل نحتوي الروح القد�س ،لكن ال�سيد امل�سيح
يغم�سنا يف الروح كي منتلئ به مثل قطعة الإ�سفنج التي متتلئ ب�سائل ما .اإننا
ُن َ�سبع بالروح ومنتلئ به لأننا نو�سع فيه كي نبداأ يف العي�س يف ح�رشته.
أي�سا لكي ي�سف جتربة المتالء ونتيجته
ي�ستخدم لوقا نف�س هذا التعبري ا ً
(لوقا ،1 :4 ،41 :1اأعمال .)4:8 ،4 :2وهذا يعني اأننا نظل ممتلئني بالروح
كلما بقينا نعي�س فيه.
خدمة ي�صوع:

ترينا الب�سائر الأربع اأن ي�سوع عا�س كل حياته على الأر�س يف الروح
القد�س منذ اللحظات الأوىل .نقراأ يف (متى )21–18 :1و(لوقا)35–31 :1
مقد�سا ويكون ابن اهلل.
اأن ي�سوع ُحبل به من الروح القد�س كي يكون
ً
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وعلى الرغم من اإلوهية ي�سوع الكاملة ،اإل اأنه مل يتم�سك بكونه معاد ًل هلل.
بل كما نقراأ يف (فيلبي )11–5 :2اأخلى نف�سه ،تاركً ا املجد اآخ ًذا �سورة عبد.
اختار ي�سوع اأ َّل ميار�س القدرة املطلقة والعلم الكلي ،مف�س ًال اأن ياأخذ كل
جوانب ال�سعف الإن�ساين فيما عدا اخلطية.
مل يتوقف ي�سوع عن كونه اهلل –لأنه ل ميكن اأن يتخلى اأب ًدا عن لهوته–
لكنه �سحى باملجد والكرامة الالئقة به لكونه اهلل ،واأخذ �سورة عبد .ولأن
ي�سوع اختار مبح�س اإرادته اأن يكون اإن�سا ًنا ،فقد كان يف حاجة اإىل اأن
ميتلئ بالروح قبل اأن يبداأ خدمته.
كانت حلظة معمودية ي�سوع من يوحنا املعمدان هي حلظة تعيينه واإعداده
للخدمة .يخربنا (متى )17–13 :3اأنه بعد اأن �سعد ي�سوع من املاء ،نزل
عليه الروح مثل حمامة واأعلن الآب« :هذا هو ابني احلبيب الذي به �رشرت».
كانت هذه هي اللحظة التي ُم�سح فيها ي�سوع للخدمة واأُعد لها .نقراأ يف
(مرق�س )13–12 :1اأن اأول ما فعله الروح مع ي�سوع هو قيادته للربية
كي يواجه ال�رشير يف معركة قوية .ويخربنا (لوقا )1 :4اأن ي�سوع ذهب اإىل
الربية «ممتل ًئا من الروح القد�س» .ثم يعود (لوقا )14 :4ويقول لنا اإنه ترك
الربية ممتل ًئا «بقوة الروح».
هناك فارق حيوي بني المتالء بالروح القد�س والمتالء بقوة الروح؛
المتالء بالروح هو احلالة الأ�سا�سية ،لكن المتالء بقوة الروح ياأتي نتيج ًة
ملمار�سة حياة المتالء بالروح ،والعي�س يف طاعة وانت�سار على اخلطية.
لقد كان نقاء ي�سوع الروحي وانت�ساره على قوى ال�سيطان �سب ًبا يف قوته
الروحية.
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ي�سف (لوقا )27–16 :4كيف ذهب ي�سوع من الربية اإىل جممع النا�رشة
وقراأ من (اإ�سعياء ،)61مطب ًقا ما قاله النبي على نف�سه .لقد ُم�سح ي�سوع
للخدمة على النهر .يوؤكد (اأعمال )38 :10على هذه احلقيقة وي�سيف اأن «اهلل
دائما.
كان معه» ً
قادرا على
ولأن ي�سوع ُم�سح بالروح ،فقد متكن من عمل ما مل يكن
ً
عمله �ساب ًقا كاإن�سان .لي�س هذا لأن البن توقف عن كونه اهلل ،بل
ل من ذلك
لأن اهلل – الإن�سان اختار اأ َّل ي�ستخدم قوته الإلهية .وبد ً
اعتمد كلية على الروح القد�س ،وهو يريدنا اأن نعتمد على الروح
القد�س يف كل �سيء بنف�س الطريقة .بعد اأن ُم�سح ي�سوع من الروح
خريا وي�سفي جميع املت�سلِّط عليهم اإبلي�س» .كانت خدمة
«جال ي�سنع ً
ي�سوع بكاملها بالروح .كان الروح القد�س هو م�سدر حياته وقوته
وم�ساعره:
♦ تهلل ي�سوع بالروح – (لوقا)21 :10
♦ اأخرج ال�سياطني بالروح – (متى)28 :12
♦ ع َّلم بالروح – (اأعمال)2 :1
♦ بذل نف�سه بالروح – (عربانيني)14 :9
ميكنا اأن نقول اإ ًذا اإن حياة ي�سوع ومنوه و�سخ�سيته وم�ساعره وخدمته
كانت كلها نتيج ًة لولدته من الروح ولمتالئه بالروح ول�ستمراره يف
احلياة بالروح.
ُ
الباراقليط�س (:)parakletos

كثريا عن الروح حتى ليلة الع�ساء
ي�سجل لنا العهد اجلديد اأن ي�سوع مل ُيعلِّم ً
الأخري (يوحنا .)17-13يف هذا الع�ساء الوداعي �رشح ي�سوع لتالميذه اأنه
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خري لهم اأن يرتكهم .وقال لهم يف (يوحنا )7 :16اإن الباراقليطُ �س لن ياأتي
اإن مل يغادر هو.
اأ�سار ي�سوع اإىل الروح بكلمة «الباراقليطُ �س» خم�س مرات خالل الع�ساء
الأخري .يف (يوحنا )16 :14ا�ستخدم ي�سوع الكلمة اليونانية « »allosمبعنى
«اآخر» .وبا�ستخدامه لكلمة «  »allosولي�س كلمة « »heterosاأكد ي�سوع اأن
الروح لي�س اآخر خمتلف عنه بل اآخر مطابق له.
باراقليط�س ( )parakletosاإىل الإجنليزية.
من ال�سعب ترجمة كلمة
ُ
ت�ستخدم كل ن�سخة من الرتجمات الإجنليزية كلمة خمتلفة .على �سبيل
امل ِ
املعني
املدا ِفع (ُ )Helper
ر�سد (ُ )Advocate
املثالُ )Counsellor( :
�سجع .كلمة ()parakletos
امل ِّ
عزي (ُ )Encourager
(ُ )Comforter
امل ِّ
م�ستقة من الفعل ( )parakaleoالذي يعني «يدعو للم ؤوازرة» .وهذا يعني
أان الروح مدعو ليكون بجانبنا كي يعيننا بالتحدث ل�ساحلنا ،لكي يعيننا
وي�ساعدنا وين�سحنا .اإنه ي�ساعدنا بنف�س الطريقة التي �ساعد بها ي�سوع
امل�سيح.
يتحدث (يوحنا )27–25 :14عن الروح كاملُعلِّم .ويقول (يوحنا)26 :15
اإنه ي�سهد عن ي�سوع .وي�سري (يوحنا )11–7 :16اإىل اأهمية عمله يف العامل؛
حيث يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة .و َيعِد (يوحنا)13 :16
اأن الروح �سري�سد التالميذ اإىل جميع احلق.
يك�سف (يوحنا )15–14 :16عن جوهر عمل الروح .ي�رشح ي�سوع يف هذا
اجلزء اأن الروح «�سيمجده» .اإن كل �سيء يقوله الروح ويعمله اإمنا ليمجد
ي�سوع ويلقي ال�سوء الغامر على عمله ،فيجذب اأنظار العامل اإليه .لنالحظ
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هنا اأن عمل الروح موجه للعامل ولي�س للكني�سة .وهذا مبداأ مهم يجب علينا
اأن نفهمه.
دائما يف خلفية امل�سهد
ل يجذب الروح الأنظار اإليه اأب ًدا .لكنه يبقى ً
حري�سا على اأن يذهب كل املجد والهتمام ل�سخ�س ي�سوع امل�سيح .وعندما
ً
منتلئ بالروح القد�س� ،سنت�رشف مثله بكل تاأكيد.
بداية الكني�صة:

كان التعريف بالباراقليطُ �س هو اآخر ر�سالة من ي�سوع اإىل التالميذ،
وبعدها ،تركهم كي يذهب اإىل اجللجثة .ثم بعد ثالثة اأيام قام من القرب
معا .وكانت
ودخل من الأبواب املغلقة و�سط ده�سة تابعيه املجتمعني ً
اأول كلمات وجهها لهم يف (يوحنا )22–21 :20هي مثل الكلمات
الواردة يف (تكوين )7 :2و(حزقيال )9–5 :37هي «�سالم لكم! كما
اأر�سلني الآب اأر�سلكم اأنا .وملا قال هذا نفخ وقال لهم :اقبلوا الروح
القد�س».
نفخة ي�سوع هذه كانت فع ًال نبو ًيا حتقق يوم اخلم�سني عندما اأتى الروح
يف �سورة هبوب ريح عا�سفة .وكما انتظر ي�سوع حتى حلظة العماد كي
ميتلئ من الروح ،كان على الكني�سة اأن تنتظر حتى يوم اخلم�سني كي تقبل
الروح.
كانت كلمات ي�سوع الأخرية قبل جث�سيماين ،وكلماته الأوىل للتالميذ
بعد القيامة ،وكلماته الأخرية قبل �سعوده كلها عن الروح القد�س .يف
ذكر ي�سوع تالميذه باإعالن يوحنا ووعدهم قبل �سعوده
(اأعمالَّ )8–1:1
مبا�رشة باأن قوة الروح القد�س �ستحل عليهم.
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يوم اخلم�صني:

يف اأيام العهد اجلديد ،كان يوم اخلم�سني هو احتفال بانتهاء املرحلة
الأوىل من احل�ساد؛ حيث مت قطف الثمار الأوىل و�سقوط املطر املتاأخر.
كان اليهود ينتظرون ثالثة اأ�سهر �سيفية جافة وحارة يعملون فيها بجد يف
جني احل�ساد .اإن اأدركنا هذه احلقيقة� ،سنفهم ملاذا اختار اهلل يوم اخلم�سني
ليعطي القوة للكني�سة .لقد كان هذا وقت احل�ساد وكانت الكني�سة يف حاجة
اإىل معونة الروح لتجمعه.
نقراأ يف (اأعمال )41–1 :2ق�سة يوم اخلم�سني .كان ي�سوع قد اأخرب
تالميذه اأ َّل يربحوا من اأور�سليم حتى ينالون قوة الروح التي وعدهم بها.
اأطاع التالميذ و�سية ي�سوع ،فحقق ي�سوع وعده لهم .يف يوم اخلم�سني:
♦ كانت احلجرة هي مكان التعميد.
♦ والتالميذ هم املر�سحون للعماد.
♦ وي�سوع هو املعمد.
♦ والروح القد�س هو عن�رش املعمودية.
♦ وقد «امتالأوا من الروح القد�س» نتيجة لذلك.
⇐

النار

األ�سنة النار التي ظهرت يف يوم اخلم�سني تذكِّرنا بتد�سني الهيكل الأول يف
مو�سحة اأن اهلل اأتى لي�سكن
(2اأخبار )3–1 :7عندما نزلت النار من ال�سماء ِّ
يف بيتٍ اأر�سي ،وهذا ما حدث ثانية يف يوم اخلم�سني.

يف يوم اخلم�سني ،جاء الروح القد�س كنار مقد�سة ومت تنقية وتكري�س هيكل
اهلل اجلديد ،اأي الكني�سة التي اأحاطها املجد ومالأتها قوة اهلل وح�سوره .لقد
قاد اهلل �سعب اإ�رشائيل يف الربية يف هيئة عمود نار .ووعد ي�سوع تالميذه
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اأن الروح �سيكون مر�سدهم عندما ياأتي ،وهكذا ح�رش الروح القد�س لري�سد
الكني�سة ويقودها.
اأعلن اهلل ملو�سى ح�سوره و�سخ�سه من خالل النار التي كانت م�ستعلة
يف العليقة لكن مل حترقها .وبعدها كلف مو�سى مبهمة ق�سى كل حياته
أي�سا ح�رش الروح القد�س كنار ليعلن عن
يف تنفيذها .ويف يوم اخلم�سني ا ً
�سخ�س اهلل وح�سوره وليكلف الكني�سة مبهمة �ست�ستمر يف تنفيذها حتى
نهاية الأزمنة.
نقت النار املقد�سة �سفتي اإ�سعياء واأعطته كلمات تكلم بها اإىل ال�سعب .ولقد
متاما كما
قبلت الكني�سة ا ً
أي�سا هبة احلديث بوحي الروح لت�سهد عن ي�سوعً ،
وعد ي�سوع .لقد دعي الباراقليطُ �س ملوؤازرة التالميذ كي ي�سهدوا عن ي�سوع.
⇐

الريح

اأعلن �سوت الريح العا�سفة يف يوم اخلم�سني اأن اهلل نفخ ثانية ،لقد كانت
ريح اهلل القوية عاملة يف اخلليقة .بعد الفي�سان اأمر اهلل املياه فج َّفتُ ،مع ِل ًنا
عن بداية عه ٍد جديد .كذلك �سق البحر الأحمر كي ُمي ِّكن اليهود من دخول اأر�س
عظيما من عظام ياب�سة كانت متالأ الوادي.
جي�سا
املوعد اجلديدة .وخلق ً
ً
والآن هب اإع�سار روح اهلل على الكني�سة .وقد اأتى ملوؤازرتها لينفخ فيها
جي�سا من اجلنود الأقوياء.
الطاقة والقوة ،وليبداأ
نظاما جدي ًدا ويخلق ً
ً
⇐

النتيجة

نقراأ يف (اأعمال )4 :2اأن اأوىل نتائج يوم اخلم�سني كانت اأن «امتالأ اجلميع
من الروح القد�س ،وابتداأوا يتكلمون باأل�سنة اأخرى كما اأعطاهم الروح اأن
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ينطقوا» .وبعدها وقف بطر�س اأمام جمع اليهود املحت�سد و�رشح لهم اأن ما
حدث اليوم هو حتقيق لنبوة يوئيل .لقد �سكب اهلل روحه عليهم.
لكن يوم اخلم�سني كان يوم الثمار الأوىل ،كان هو الدفعة الأوىل من
لتوه ونهايته لزالت
احل�ساد ولي�س احل�ساد كله .لقد بداأ حـ�سـاد روح اهلل ِّ
بعيدة .مل يقل بطر�س اإن نبوة يوئيل حتققت كلي ًة .لكنه قال اإن ما حدث هو
ما حتدث عنه يوئيل (يوؤ .)32-28 :2لقد حتققت نبوة يوئيل ح ًقا فقط ملن
كانوا حا�رشين يوم اخلم�سني .ولزالت هناك اإمكانية لتحقيقها بالن�سبة
لكل الب�رشية .لقد كان حلول الروح يوم اخلم�سني هو الثمار الأوىل ،حيث
كان هناك الكثري ليحدث.
⇐

ال�صهادة عن ي�صوع

بعد اأن فرغ بطر�س من احلديث عن نبوة يوئيل ،بداأ يف اإلقاء عظة يوم
اخلم�سني الأوىل« :اأيها الرجال الإ�رشائيليون ا�سمعوا هذه الأقوال .ي�سوع
النا�رشي  »...كرز بطر�س عن ي�سوع مب�ساعدة الروح ،وا�ستجاب لعظته
� 3000سخ�س .هذا هو الفارق الذي �سنعه الروح.
حقق امل�سيح املقام -يف يوم اخلم�سني -ما وعد به يوحنا املعمدان عن
�سخ�سه؛ حيث عمد بالروح القد�س ونار .اأعلن ان�سكاب الروح اأن ي�سوع �سعد
اإىل ال�سماء واأخذ مكانه عن ميني الآب .كما كان دلي ًال على اأن ي�سوع امل�سيح
لزال ح ًيا.
كان يوم اخلم�سني هو يوم جت�سد الروح يف الكني�سة؛ فمن خالل حلول
الروح ا�ستطاعت الكني�سة اأن تكون كل ما اأراد ي�سوع جل�سده اأن يكون على
الأر�س.
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ع�رص الروح:

اإننا نعي�س -منذ يوم اخلم�سني -يف «ع�رش الروح» .وهو ع�رش خمتلف
عن فرتة ما قبل اخلم�سني التي نقراأ عنها يف العهد القدمي .يتمثل اأحد اأهم
الختالفات بني الع�رشين يف حلول الروح القد�س على كل من يخدم اهلل.
حتى يوم اخلم�سني كان الروح ُيعطَ ى لفئة خا�سة من املوؤمنني :الأنبياء
والق�ساة وبع�س امللوك .ي�سف (�سفر العدد )30–16 :11كيف احتاج مو�سى
اإىل املعونة يف حمل ثقل ال�سعب .لكن مل ي�ستطع اأحد اأن ي�ساركه يف حمل هذا
�سيخا الذين و�سع عليهم الرب من روحه .يقول مو�سى
الثقل �سوى ال�سبعني ً
يف (عدد« :)29 :11يا ليت كل �سعب الرب كانوا اأنبياء اإذ جعل الرب روحه
عليهم» .ثم تاأتي نبوة (يوئيل )29–28 :2متحدثة عن يوم �سيحقق فيه اهلل
ما متناه مو�سى.
حقق اهلل وعده يف يوم اخلم�سني عندما �سكب روحه على الكني�سة بال اأي
قيد .مل يكن هناك اأي حد يف ذلك اليوم لعطية الروح .كما مل يكن هناك اأي
قيد مينع اأي رجل اأو امراأة من قبول الروح.
منذ ذلك اليوم وطوال «ع�رش الروح» ي�ستطيع كل م�سيحي موؤمن اأن يقبل
الروح القد�س واأن يتمتع بربكاته وقوته التي قراأنا عنها يف العهدين القدمي
واجلديد.
⇐

�صهادة م�صتمرة

يتميز ع�رش الروح بال�سهادة امل�ستمرة عن �سخ�س ي�سوع؛ فاإن الروح ي�سهد
عن ي�سوع با�ستمرار منذ ذلك اليوم وميجده ويوجه اأنظار العامل اإىل �سخ�س
ابن اهلل.
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امل َّدعي الذي يدين الب�رشية ،حيث يجعل
وهذا الروح الذي ي�سهد ،يقوم بدور ُ
النا�س يعرتفون بخطيتهم ومذنوبيتهم وحاجتهم اإىل الغفران .اإنه يعمل يف
حياة الب�رش وي�سع اأمام اأعينهم ب�ساعة اإثم رف�س ال�سيد امل�سيح – اأو عدم
اأخذ هذه الق�سية بجدية.
وو�سيلة الروح لإقناع النا�س بخطيتهم وبعمل امل�سيح هي الب�سارة
وال�سهادة واأعمال املحبة والأعمال ال�ساحلة وعمل الإر�ساليات وال�سالة
وال�سفاعة اإىل اآخره .يعتمد امل�سيحيون الذين ي�سهدون عن �سخ�س امل�سيح
على الروح الذي يقنع عقول الأفراد من امل�ستمعني باحلقائق التي يعلنونها
يف �سهادتهم.
⇐

اأ�صلوب حياة مقد�س

دائما عن
راأينا اأن املاء هو �سورة كتابية مهمة للروح ،يبحث املاء ً
دائما ل يجذب النتباه لنف�سه .نقراأ يف
الأماكن املنخف�سة ،والروح القد�س ً
يوجه اأنظار
كل العهد اجلديد اأن الروح بد ًل من اأن يجذب النتباه لنف�سه ِّ
دائما اإىل البن والآب .الت�ساع املقد�س هذا هو اإحدى ال�سفات املهمة
الب�رش ً
ملن ي�سعون حياتهم حتت ت�رشف الروح القد�س.

يقارن بول�س يف (غالطية )26–16 :5بني «اأعمال اجل�سد» و «ثمار
الروح» .ويو�سح اأن اأ�سلوب حياة من يعي�سون حتت قيادة الروح هو
«حمبة ،فرح� ،سالم ،طول اأناة ،لطف� ،سالح ،اإميان ،وداعة ،تعفف».
ويعلن �رشاحة اأن «الكراهية والعداوة واخل�سام والغرية وال�سخط» كلها
اأمور ل تتفق مع الروح.
يقول ي�سوع يف (يوحنا )26 :14اإن الآب �سري�سل الروح «با�سمي» .الروح
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هو املتحدث الر�سمي با�سم ي�سوع وممثله ال�سخ�سي؛ فلقد بقي مع التالميذ
ٍ
�رشكة يتمتعون فيها بالإميان والرجاء واملحبة
وهو يجذب النا�س نحو
والطاعة والتكري�س لل�سيد امل�سيح.
⇐

حقيقة اأ�صا�صية

اأو�سح ي�سوع يف (يوحنا )26 :14اأن الباراقليطُ �س «يعلمكم كل �سيء
أي�سا يف (يوحنا )13 :16اإن روح احلق
ويذكركم بكل ما قلته لكم» .وقال ا ً
ير�سد تابعيه اإىل جميع احلق.
منذ يوم اخلم�سني ،والروح يقوم بدور املعلم للكني�سة؛ حيث ير�سدها برفق
اإىل احلق .اإن كل الكتب املقد�سة هي يف الواقع «نفخة اهلل» لأجلنا .وطريقة
الروح لتعليمنا هي اأن يجعلنا نتذكر ونفهم كل ما قاله ي�سوع .لي�س املق�سود
من كلمتي «كل» و«جميع» اللتني ي�ستخدمهما ي�سوع يف (يوحنا26 :14
و )13 :16اأن الروح �سيعلمنا كل ما هناك لنعرفه عن اأي �سيء وكل �سيء.
بل تعنيا اأنه �سيعلمنا ما نحتاج اإىل معرفته عن ي�سوع.
وباملثل جملة «يخربكم باأمور اآتية» تعني ما ينتظر ي�سوع من اأحداث
وامللك واملجيء– ولي�س ما ينتظرنا نحن من اأحداث.
–ال�سليب والقيامة ُ
دائما اإىل ي�سوع.
يجب علينا اأن نتذكر اأن الروح ي�سري ً

⇐

املواهب الروحية

عندما متنى مو�سى اأن ي�سبح كل �سعب اهلل اأنبياء ،كان ي�ستاق اأن ُمي ِّكن
الروح �سعب اهلل من الت�رشف على م�ستوى اأعلى اأو م�ستوى فوقي .وهذا
بال�سبط ما يعمله الروح منذ يوم اخلم�سني .لقد اأعطى الروح مواهب ل�سعب
اهلل ليم ِّكنهم من حتقيق مهمتهم وهي تاأ�سي�س ملكوت اهلل.
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ي�سف العهد اجلديد هذه املواهب بعدة طرق .لكن (رومية،)13–3 :12
(1كورنثو�س )11–1 :12و(اأف�س�س )13–1 :4تو�سح اأن «املواهب الروحية»
اإمنا ُتعطى لت�ساعد �سعب اهلل على ال�سهادة والعبادة والعمل يف خدمة ملكوت
اهلل .وهذه املواهب لي�ست مقت�رشة على القليلني؛ فهي اأدوات ت�ساعد املوؤمنني
على اإمتام عملهم� .سنتناول هذه اجلزئية بالتعليق فيما بعد.
⇐

تغري م�صتمر
ُّ

أبدا اأن الروح لي�س فقط مياه تبحث عن الأماكن
ل يجب اأن نن�سى ا ً
أي�سا ريح اهلل اأو نفخة اهلل .اإنه ذلك الإع�سار املقد�س
املنخف�سة ،لكنه ا ً
الذي ل ن�ستطيع التنبوؤ به اأو التحكم فيه .رمبا ندرك اأنه قوة اهلل
غالبا ما ُيحدِث تطورات جديدة
العاملة .لكن علينا اأن ندرك ا ً
أي�سا اأنه ً
مده�سة.
بع�سا من هذه التغريات الرئي�سية التي ُيح ِدثها
ي�سجل لنا �سفر الأعمال ً
الروح القد�س :اأحداث يوم اخلم�سني املذهلة� ،رشاع بطر�س كي يدخل بيت
كرنيليو�س ،رحالت بول�س التب�سريية الرائدة .تو�سح لنا ر�سائل بول�س كيف
غري روح احلق اأفكار املوؤمنني اليهود عن الأمم واخلتان والإميان والنعمة.
َّ
وهكذا على مدار القرون –وحتى اليوم– جتاهد الكني�سة كي تبقى على
ولتبني
م�ستوى الروح الذي يحثنا على قبول طرق جديدة لإعالن حمبة اهلل،
ِّ
اأ�ساليب اأكرث متا�س ًيا مع تقاليدنا.
⇐

ح�صور امل�صيح

اإن ما ورد يف (يوحنا )23–21 :14هو ن�س مهم ج ًّدا كي نفهم تعاليم العهد
اجلديد عن الروح .اإن عمل الروح هو اأن يجعل من ح�سور امل�سيح ومن ال�رشكة
اختبارا حقيق ًيا لكل من يحبون ي�سوع باإطاعتهم و�ساياه.
معه ومع الآب
ً
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يك�سف لنا الروح عن �سخ�س ي�سوع ويجذبنا نحو ح�سوره ،وي�ساعدنا كي
نحيا يف �رشكة معه .يو�سح العهد اجلديد �رشاحة اأن اخلدمة الأ�سا�سية للروح
القد�س هي متجيد �سخ�س ي�سوع وت�سليط ال�سوء الغامر عليه بهذه الطريقة.
لقد ُدعي الروح كي يكون بجانبنا ليعيننا قائالً« :انظروا اإىل ي�سوع،
ا�ستمعوا له ،اقبلوا حمبته ،متتعوا بحياته ،امنوا يف معرفته ،ذوقوا فرحه
و�سالمه» .اإن دور الروح القد�س -بكل ب�ساطة -هو اأن يجعلنا وامل�سيح م ًعا،
ثبت هذه ال�رشكة اإىل الأبد.
واأن ُي ِّ
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الروح ويسوع
عندما حتدث ي�سوع يف (يوحنا )18-15 :14عن الروح باعتباره
وامل�سجع والو�سيط
( )allos Parakletosاأعلن �رشاح ًة اأن املع ِّزي
ِّ
متاما .ولأن الروح هو مثل ي�سوع ،ميكننا التعرف على
هو اآخر مثله
ً
طبيعته و�سخ�سه من خالل النظر اإىل �سخ�س ي�سوع .لو اأردنا اأن نعرف
ح ًقا ماهية الروح ،علينا فقط اأن ننظر اإىل ما ي�سجله الوحي عن �سخ�س
ي�سوع.
أي�سا يف ذات
اإن ي�سوع له كمال الالهوت وكمال النا�سوت؛ فهو اهلل وهو ا ً
الوقت اإن�سان كامل .وهذا يعني اأنه عندما نتاأمل يف �سخ�س ي�سوع ،ندرك
ما ينبغي اأن نكون نحن عليه ،فكل كلمة من كلماته وفعل من اأفعاله اإمنا
يخربنا كيف يجب اأن تكون حياة كل رجل وامراأة فينا.
كان ي�سوع -باعتباره الإن�سان الكامل -يعتمد على الروح القد�س
كليةً .لقد كان ممتل ًئا من الروح وعا�س حياته يف �رشكة معه .كما
اعتمد يف حياته الأر�سية ويف خدمته على ت�سجيع وتوجيه وقوة الروح
القد�س.
ن�ستخل�س مما تقدم اأن ت�سوير الب�سائر حلياة ي�سوع وخدمته يعطينا
�سورة رائعة عن طبيعة و�سخ�س الروح ،ويعطينا كذلك مثا ًل رائ ًعا حلياة
ال�رشكة التي يجب اأن نحياها مع الروح.
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املم�صوح:

عرف ي�سوع يف كل العامل با�سم «امل�سيح» ،وبالإجنليزية « »Christوهو
ُي َ
ا�سم م�ستق من الكلمة اليونانية « »christoالتي تعني «مم�سوح» والتي
حتمل نف�س معنى كلمة «امل�سيا» يف العربية .لي�س هناك فرق بني قولنا اأن
ي�سوع هو «امل�سيا» اأو هو «امل�سيح» فكالهما يعني «املم�سوح».

يقول ي�سوع عن نف�سه يف (لوقا )21–18 :4اإن روح الرب «م�سحه».
ويعرتف بطر�س ُمع ِل ًنا اأن ي�سوع هو امل�سيح .يت�سح لنا من (مرق�س)29 :8
و(اأعمال )38 :10اأن الروح القد�س هو الذي مي�سح ،واأن الهدف من امل�سح هو
اخلدمة.
راأينا يف العهد القدمي اأن الأنبياء والكهنة وامللوك وكذلك الأ�سياء املقد�سة
كانوا مي�سحون بزيت مقد�س عالم ًة على تقدي�سهم وتكري�سهم خلدمة اهلل .اأما
يف العهد اجلديد ،فقد حتول هذا امل�سح الرمزي مبادة الزيت اإىل م�سح روحي
حقيقي ب�سخ�س الروح القد�س.
ل يقت�رش الهدف من امل�سح يف العهد اجلديد على تخ�سي�س
وتكري�س ال�سخ�س خلدمة اهلل؛ فم�سحة الروح متد املوؤمنني كذلك
بالقوة التي يحتاجونها لإمتام املهام التي كلفهم بها اهلل عندما
اأمرهم بخدمته.
⇐

م�صحة ي�صوع

مل ي�سبح ي�سوع هو امل�سيح عندما م�سحه الروح القد�س يوم اعتمد من
يوحنا .بل كان هو امل�سيح اجلال�س عن ميني الآب منذ الأزل قبل بداية
الأزمنة .لكن م�سح ي�سوع بالروح يف نهر الأردن كان اإعال ًنا عن حقيقة
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�سخ�سه .وباملثل ،مل جتعله كلمات الآب عن العماد اب ًنا ،بل بالأحرى اأعلنت
اأنه البن.
ومع ذلك اأع َّدت م�سحة الروح ي�سوع للخدمة وكر�سته لها ب�سفته امل�سيا.
�سبق وراأينا اأن ي�سوع عا�س حياته على الأر�س يف الروح حتى قبل اأن يولد.
نقراأ يف (متى )21–18 :1و(لوقا )35–31 :1اأن ي�سوع ُحبل به بالروح
مقد�سا.
ليكون
ً
لكن على الرغم من اأن ي�سوع ُولد من الروح ،نقراأ يف (متى )20 :1اأنه مل
يبداأ خدمته العلنية اإ َّل بعد اأن ُم�سح بالروح .مل ي�ساأ ي�سوع اأن ي�ستخدم لهوته
يف اخلدمة لأنه اأراد اأن يعطينا مثا ًل نتبعه يف خدمتنا .لذلك اعتمد على
ال�سالة والكلمة وم�سحة الروح ومواهبه .لكنه فعل كل ذلك ب�سفته املعلم
الكامل الذي اأخذ الروح بال حدود.
كانت حلظة عماد ي�سوع هي حلظة تفوي�سه واإعداده للخدمة .لقد كانت
حلظة تكري�س علنية لعمل اهلل .ترك ي�سوع كل �سيء خلفه و�سار اإىل نهر
الأردن وا�س ًعا نف�سه بال �رشط اأو قيد حتت ت�رشف الآب ،واعتمد واث ًقا اأن اهلل
�سيك�سف له عن اخلطوة التالية يف حياته.
ي�سهد (يوحنا )34–32 :1اأنه عندما �سعد ي�سوع من النهر ،نزل عليه
الروح مثل حمامة وا�ستقر عليه .كذلك ي�سف (متى )17–13 :3و(مرق�س:1
 )11–9و(لوقا )22–21 :3كيفية م�سح الروح لي�سوع .يف هذه اللحظة
عمد بالروح .وكان
اأ�سبح ي�سوع هو حامل الروح كي ي�ستطيع اأن يكون هو ُ
امل ِّ
الق�سد اأن يتم ذلك بعد اأن ي�سعد ي�سوع اإىل ال�سماء ويقبل الروح القد�س ،لي�س
متاما كما وعد (اأعمال.)33 :2
لنف�سه هذه املرة ،بل لأجل كل املوؤمنني ً
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⇐

نتائج م�صحة ي�صوع بالروح:

يو�سح لنا (يوحنا )34 :3اأن الروح م�سح ي�سوع بال حدود ونتيجة لذلك
اأ�سبح ي�سوع امل�سيح اأي املم�سوح .منذ هذه اللحظة ف�ساع ًدا كان النا�س
يتعجبون منه ،حيث مل يكن مثل «الباقني».
نقراأ يف (متى )1 :4و(مرق�س )12 :1اأن اأول ما فعله الروح مع ي�سوع بعد
اأن م�سحه هو قيادته للربية ليت�سارع مع ال�سيطان .فاإن امل�سحة تعني اأنه
لبد اأن يواجه التجربة.

ي�سور لنا (لوقا )1 :4ي�سوع باأنه «ممتلئ من الروح القد�س» عندما
دخل اإىل الربية بعد ت�سارعه مع ال�سيطان ،وي�سفه (لوقا )14 :4لدى
عودته اإىل اجلليل باأنه كان «ممتل ًئا بقوة الروح» .وي�سجل لنا لوقا
بعد ذلك مبا�رشة عظة ي�سوع يف النا�رشة .يقول (لوقا)27–16 :4
اإن ي�سوع قراأ يف جممع النا�رشة من (اإ�سعياء )61واأعلن اأن ما يقوله
النبي اإمنا ينطبق عليه ،حيث اإن روح الرب عليه لأنه م�سحه .والآن هو
يعظ وي�سفي ويحرر بوا�سطة امل�سحة – التي هي معونة الروح التي ل
غنى عنها.
نفهم كذلك من (اأعمال )38 :10اأن «اهلل كان مع» ي�سوع نتيج ًة
مل�سحة الروح .ومن خالل الروح ا�ستطاع ي�سوع اأن يفعل ما كان
ال «اأن
�ساب ًقا غري قادر على فعله ب�سفته اإن�سان .لقد ا�ستطاع مث ً
ي�سفي جميع املت�سلِّط عليهم اإبلي�س» .كيف كان ذلك ممك ًنا؟ كان
ذلك ممك ًنا لأن اهلل الروح القد�س كان معه بكيفية جديدة ،لقد كان
يف �رشكة معه .كما ُدعي الروح ليعني ي�سوع ويوجهه ويعطيه القوة
كاإن�سان.
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خدمة ي�صوع املثالية:

اإن كان ي�سوع قد احتاج مل�سحة الروح ل ُتعينه يف خدمته على الأر�س ،فكم
باحلري نحتاجها نحن لن�سل اإىل النا�س بالأخبار ال�سارة عن حمبة اهلل.
�سكرا هلل؛ حيث يخربنا (�سفر الأعمال )8 :1و(ر�سالة رومية )11 :8اأن م�سحة
ً
الروح القد�س التي ا�ستقرت على ي�سوع امل�سيح هي لنا .م�سح الروح القد�س
ي�سوع ليتمم ما جاء يف (اإ�سعياء )2–1 :61و(لوقا )19–18 :4ولزالت
نف�س هذه املهام يف حاجة اإىل تتميم اليوم .كما لزالت نف�س هذه امل�سحة
متاحة لكل املوؤمنني.
نعلم اأن ي�سوع -بو�سفه الإن�سان الكامل -هو مثالنا يف كل �سيء .على
�سبيل املثال ،علينا اأن نطيع الآب كما اأطاعه ي�سوع ،ونعتمد على الروح كما
اعتمد عليه ونحب ونخدم النا�س حولنا كما فعل هو ...وهكذا.
لكن الأكرث من ذلك كله هو اأن ن�سرتك يف خدمته .اإن خدمة ي�سوع هي
اخلدمة النموذجية .واإن اأردنا اأن نخدم بقوة الروح ،علينا اأن نتمثل بي�سوع.
اإنه اخلادم العظيم الذي خدم بكل كمال وبكل قوة واإعالن الروح.
خلدمة امل�سيح اأربعة اأهداف عظيمة توؤكد عليها كل ب�سارة من الب�سائر الأربعة:
جاء ي�سوع ليك�رش �سوكة املوت وال�سيطان:
يف خدمته بقوة الروح:
♦ اأ�س�س ي�سوع ملكوت ال�سماوات
♦ جرد قوات ال�رش والظالم
♦ كرز باإجنيل التوبة
♦ علم اأتباعه عن الدينونة
♦ واأعطاهم اأ�سا�سيات �سلوكية وا�سحة.
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مهتما بتاأ�سي�س مملكته .لقد حتكم يف
مقتدرا
باخت�سار ،كان ي�سوع ملكًا
ً
ً
الطبيعة وهزم ال�سيطان .كما �سفى الأبر�س واأقام املوتى .كانت الأرواح
ال�رشيرة تخ�سع له والأعا�سري تطيعه .لكن �سعب اإ�رشائيل – �سعب اهلل – مل
ي�ساأ اأن يقبل ُملكه.
لو اأن ي�سوع هو مثالنا وخدمته هي منوذج خدمتنا ،فيجب اأن يرى النا�س
فينا �سي ًئا من �سلطانه امللكي� .سن�ستطيع مث ًال اأن نواجه قوى ال�رش ،ونواجه
املر�س وج ًها لوجه� .سنكرز بر�سالة التوبة والدينونة والطاعة� .سنذ ِّكر النا�س
بو�سايا ي�سوع .لكننا لن ن�ستطيع اأن نفعل هذه املمار�سات امللكية اإل عندما
نت�سارك مع امل�سيح يف م�سحة الروح.
⇐

جاء ليطلب ويخل�س ما قد هلك:

بينت خدمة ي�سوع اأنه اخلادم املتاأمل الذي حتدث عنه (اإ�سعياء )53وقال
اإنه جاء ليخدم ويقدم نف�سه كذبيحة .نقراأ يف (مرق�س )45 :10اأن ي�سوع
ليخ ِدم وليبذل نف�سه فدية عن كثريين» .كما نقراأ يف
«مل يا ِأت ُلي َ
خدم بل َ
(مرق�س )21 :10اأن ي�سوع دعى اآخرين ليتبعوه ويحملوا �سليبه .لقد اأتى
ي�سوع مع الروح لكي:
♦ ُيخلِّ�س النا�س الهالكني املحتاجني الذين لي�س لديهم قوة ُليخلِّ�سوا
أانف�سهم.
♦ ُيك ِّفر عن خطايا كل الب�رش.
♦ يكون نائ ًبا وبدي ًال عن كل رجل وامراأة وطفل.
♦ يحمل غ�سب اهلل على اخلطية.
لقد ا�سطبغت كل خدمة ي�سوع الأر�سية بال�سليب؛ فمن امل�ستحيل اأن
نف�سل تعاليمه وخدمته ال�سفاعية عن املعاناة والرف�س اللذين حتملهما.
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نفهم من ذلك اأنه عندما ن�س ِّكل حياتنا وخدمتنا على مثال حياة وخدمة
امل�سيح� ،سنقبل -فرحني -اخلدمة واملعاناة والت�سحية .كما �ست�سبح
ن�سو�س مثل (فيلبي )8–5 :2حقيقة يف حياتنا عندما ندرك اأننا نتبع
مثال ي�سوع اخلادم املتاأمل.
وعلينا اأ َّل نن�سى اأن الذي مي�سحنا هو الروح القد�س املتوا�سع الرقيق
الذي ل يلفت النتباه اإىل نف�سه .علينا اإ ًذا اأ َّل نطلب القوة لأنف�سنا ،حتى
نكون م�ستعدين لقبول اخلدمة املتوا�سعة وقبول الأمل على مثال ال�سيد
امل�سيح.
لقد اأتى ي�سوع لريينا حياة التكري�س الكامل لالآب ،مل يكن ي�سوع ملكًا
أي�سا الإن�سان الكامل .اإنه املثال الذي يجب اأن يكون
وخادما فقط ،بل كان ا ً
ً
عليه الإن�سان .يف خدمته كاإن�سان مملوء من الروح:
♦ ُج ِّرب ي�سوع يف كل �سيء.
معر�سا لكل اأنواع امل�ساعر وال�رشاعات الطبيعية ،لكنه ظل بال
♦ كان
ً
خطية.
♦ كان ال�سديق الودود للخطاة ومثا ًل ُيحت َذى به.
♦ اأخذ جانب ال�سعفاء واملح َت َقرين يف املجتمع.
♦ حذر من اأخطار ال ِغ َنى واأمر اأتباعه اأن يكونوا كرماء.
♦ �سدد على احلاجة اإىل املغفرة ،وحث النا�س على اأن يغفروا لبع�سهم
البع�س معط ًيا بنف�سه مثا ًل تطبيق ًيا للغفران على ال�سليب.
كل هذا يو�سح اأن ممار�سات حياتنا اليومية مهمة ج ًّدا؛ فاإننا ل
ن�ستطيع الف�سل بني اخلدمة والأخالقيات .كانت قوة ي�سوع وطهارته
دليلني مت�ساويني على م�سحه من ِق َبل الروح القد�س .ولو اتبعنا مثال
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ي�سوع ف�سنعي�س يف القدا�سة ،وتكون لنا �سلطة ال�سفاء والقدرة على اخلدمة
مبحبة.
⇐

جاء ليعلن عن �صخ�س اللـه:

أي�سا ككلمة اهلل احلي ،كاإعالن متفرد وكامل ل�سخ�س
جاء ي�سوع ا ً
اهلل – الآب والبن والروح القد�س – غري املرئي .جاء لكي يولد
الطبيعة الإلهية يف الإن�سان .اإن خدمة ي�سوع املم�سوحة واملوجهة
بالروح:
♦ تاأمرنا اأن نطيع امللك.
♦ تدعونا اأن نعطي فر�سة للخادم اأن يخدمنا.
♦ تريد منا اأن نتبع الإن�سان الكامل.
♦ تنرينا باحلياة واملحبة واحلق واملجد لكي نحب ونوؤمن بابن اهلل
املمجد الذي يعطي النور واحلياة.
َّ
يف كل مكان ذهب ي�سوع اإليه ،ويف كل �سيء قاله وفعله ،كان يك�سف
مو�س ًحا اأن كلماته
عن ح�سور اهلل .وقد اأكد ي�سوع على وحدانيته مع الآب ِّ
واأعماله اإمنا هي كلمات واأعمال الآب .عندما كان النا�س ينظرون اإىل ي�سوع
امل�سيح وي�ستمعون اإليه ،كانوا يف الواقع يرون اهلل وي�ستمعون اإليه .ونحن
أي�سا ميكننا اأن نعرف اهلل عندما ننظر اإىل ي�سوع امل�سيح .اإننا نعرف الآب
ا ً
ونعرف الروح من خالل امل�سيح ،ونعرف كذلك كيف يجب اأن نكون من
خالله.
وباملثل ،يجب اأن توجه خدمتنا وحياتنا املم�سوحة بقوة الروح القد�س
اأنظار النا�س اإىل اهلل .اإن الروح هو اهلل ،وعندما منتلئ من الروح ،عندما
نكون فيه وهو فينا� ،ست�سع حياتنا بح�سور اهلل.
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ِ
املتلمذ:

ق�سى ي�سوع حوايل ثالث �سنوات يف اخلدمة على الأر�س ،وقد ا�ستغل هذا
الوقت ليدرب التالميذ على اخلدمة حتى يكملوا عمله بعد اأن يعود اإىل ال�سماء
وياأتي الباراقليطُ �س مكانه.
مكونة من اثني ع�رش تلميذًا� .سار
كانت هناك جماعة قريبة من ي�سوع َّ
هوؤلء مع ي�سوع وخدموا معه .ي�سف لنا كل من (متى )10و(مرق�س)13–7 :6
و(لوقا )6–1 :9كيف اأر�سل ي�سوع الثني ع�رش اثنني اثنني كي يعي�سوا
وجههم ي�سوع يف خدمتهم
ويخدموا مثلما خدم .نقراأ يف هذه الن�سو�س كيف َّ
ويف �سلوكهم .وي�سيف (لوقا )32–1 :10اأنه كان هناك  72اآخرين اأر�سلهم
أي�سا اثنني اثنني ليخدموا متبعني مثاله .وقد اأو�ساهم اأن يعي�سوا
ي�سوع ا ً
حياة الب�ساطة واأن يكرزوا لل�سعب وي�سفوه.
ريا ،كما نقراأ يف (متى )20–19 :28اأو�سى ي�سوع تالميذه قبل �سعوده
واأخ ً
اأن يذهبوا ويتلمذوا اآخرين .والتلمذة لي�ست بو�سية كُ لف بها التالميذ فقط؛
أي�سا ولكل الأجيال .علينا اأن نعي�س كما عا�س املم�سوح ،اأي
فهي تكليف لنا ا ً
نعي�س يف ح�سور الروح معتمدين على قوة واإر�ساد الروح .كما علينا اأن ننظر
دائما اإىل خدمة ي�سوع كنموذج كامل للعمل الذي نقوم به يف ملكوت اهلل.
ً
خدمة ي�صوع على الأر�س:

ق�سى ي�سوع ثالث �سنوات يف الكرازة والتعليم وال�سفاء بعد اأن قبل م�سحة
الروح .وراأينا مما تقدم اأن ي�سوع يقدم لنا نف�س امل�سحة التي قبلها ويدعونا
للقيام بنف�س العمل الذي قام به .راأينا كذلك اأن خدمته املتوازنة هي
النموذج الكامل خلدمتنا اليوم .لكن علينا اأن نفهم ونطبق اأربعة مبادئ
رئي�سية ميزت خدمة ال�سيد امل�سيح على الأر�س.
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⇐

خدم ي�صوع بال�صالة

مبكرا لي�سلي ،وي�سهر لي�سلي.
كان ي�سوع رجل �سالة؛ حيث كان ي�ستيقظ ً
وميكننا اأن نراه ي�سلي يف كل مرحلة من مراحل حياته� .سلى ي�سوع:
♦ عند عماده (لوقا.)21 :3
♦ بعد الكثري من اخلدمة (مرق�س ،46 :6 ،35 :1لوقا.)16 :5
♦ ليلة كاملة قبل اأن يختار الثني ع�رش (لوقا.)12 :6
♦ عندما اأعلن نف�سه كم�سيح اهلل (لوقا.)18 :9
♦ مبفرده يف ح�سور تالميذه (لوقا.)29-28 :9
♦ يف الع�ساء الأخري (يوحنا.)17
♦ يف جث�سيماين (لوقا ،41 :22مرق�س.)32 :14
♦ عند ال�سليب (لوقا.)34 :23
♦ بعد قيامته (لوقا.)30 :24
لقد كانت ال�سالة هي �رش خدمة ي�سوع الفعالة ،ولو اأردنا اأن نتبع مثاله،
كبريا من خدمتنا .وقد تناولنا هذه
جزءا ً
فيجب اأن حتتل ال�سالة ال�سفاعية ً
النقطة بالكثري من التف�سيل يف اجلزء الأول من �سل�سلة «�سيف الروح»
بعنوان «ال�سالة الفعالة».
⇐

خدم ي�صوع بالطاعة

حتتوي (ب�سارة يوحنا 30 ،19 :5و 38 :6و 29–28 :7و29–28 ،26 :8
و 18 :10و )50–49 :12على �سل�سلة من الأقوال الرائعة .يو�سح ي�سوع
وتكرارا اأنه ل ي�ستطيع اأن يفعل �سي ًئا من نف�سه .وبقدرة عظيمة على
مرارا
ً
ً
اإنكار الذات ،ق�رش ي�سوع ما يقوله ويفعله على ما يخربه به الآب من خالل
الروح .يعلن (�سفر الأعمال� )22 :2رشاح ًة اأن اهلل �سنع املعجزات من
خالل ي�سوع .وهذا يعني اأن املعجزات مل حتدث لأن ي�سوع كان له طبيعة
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الالهوت ،بل لأنه كان ممتل ًئا من الروح ،وكان يعي�س يف طاعة الآب من
خالل الروح.
نعلم اأنه يجب اأن نعي�س يف طاعة اهلل ،واأن ال�سيطان يجربنا لكي نفعل
العك�س:
♦ لكي نع�سى و�سايا اهلل
♦ لكي نفعل �سي ًئا مل ياأمرنا به اهلل
يع�س اهلل اأب ًدا ،ومل يتكلم اأو يقدم على
كال الفعلني خطية ،ي�سوع مثالنا مل ِ
فعل اأي �سيء دون اأن يعرف اأو ًل ق�سد اهلل من خالل الروح.
يف التجربة يف الربية ،كان ال�سيطان يحاول اأن يجعل ي�سوع يت�رشف
بال�ستقالل عن الروح ويقوم بعمل معجزة دومنا توجيه منه .حاول ال�سيطان
اأن يحول احتياج ي�سوع الطبيعي للطعام والقوة اإىل اإقدام خاطئ على تلبية
هذه الحتياجات دون اإر�ساد من الروح القد�س .كان هدف ال�سيطان من
التجربة هو اأن يجعل ي�سوع يفعل ما يراه من غري تاأييد الروح .لكن الإن�سان
بناء على رغبته .لقد فعل فقط الأ�سياء القليلة التي
الكامل مل يفعل �سي ًئا ً
اأخربه الآب اأن يفعلها من خالل الروح.
⇐

خدم ي�صوع بالرحمة والراأفة

مل يكن ق�سد ي�سوع من اخلدمة اأن يجذب النتباه ل�سخ�سه .لكن كان دافع
خدمته هو حمبته للمحتاجني ورغبته يف ت�سديد احتياجاتهم .اإن رحمة ي�سوع
وراأفته جعلته يكر�س وقته وحمبته وطاقته وحياته وكل ما لديه لهوؤلء النا�س.
ي�سجل لنا (مرق�س )41 :1اأن ي�سوع «حتنن» على رجل اأبر�س ،كما نقراأ يف
57

معرفة الروح

أي�سا
(مرق�س )34 :6اأنه حتنن على جموع ال�سعب املحتاجني ،وحتنن ي�سوع ا ً
على الغني الذي مل ي�ستطع اأن يتبعه والذي يحدثنا عنه (مرق�س.)21 :10
⇐

خدم ي�صوع مبعونة الروح

راأينا اأن م�سحة ي�سوع بالروح اأحدثت كل الفرق يف خدمته ،كما راأينا من
خالل ن�سو�س مثل (يوحنا )19 :5و(يوحنا )10 :14اأن ي�سوع ق�رش ما
يقوله ويفعله على توجيهات الآب .كانت خدمة ي�سوع قائمة باأكملها على
عالقته بالآب والروح .لقد فعل فقط اأفعال الآب من خالل معونة الروح.
لكن ي�سوع مل يخدم فقط من خالل م�سحة الروح ووف ًقا مل�سيئة الآب؛ فلقد
أي�سا من خالل املواهب التي اأعطاها له الروح – وهي نف�س املواهب
خدم ا ً
التي يعطينا الروح اإياها اليوم .وقد منحت هذه املواهب ي�سوع مهارات
فائقة يف اخلدمة من خاللها .اإننا نرى يف الواقع كل مواهب العهد اجلديد
يف خدمة ي�سوع ما عدا موهبة التكلم بالأل�سنة وتف�سريها .على �سبيل املثال
نرى اأن ي�سوع ا�ستخدم:
♦ موهبة الإميان (مرق�س 25–20 :11ويوحنا.)42-41 :11
♦ موهبة �سنع املعجزات (مرق�س 52–30 :6ويوحنا.)11-1 :2
♦ موهبة ال�سفاء (متى 25–23 :4ومرق�س.)43-21 :5
♦ كالم احلكمة (متى 22–15 :22ولوقا.)17-10 :13
♦ متييز الأرواح (متى.)23-17 :16
♦ موهبة النبوة (يوحنا.)19 :2
♦ كالم معرفة (يوحنا 50–47 :1ويوحنا.)20-16 :4
من املهم اأن نفهم اأن ي�سوع مل يعتمد على �سكل معني اأو اأ�سلوب حمدد
للخدمة .لكنه اعتمد على معونة واإر�ساد الروح .عندما نقراأ الب�سائر �سرنى
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اأن ي�سوع خدم بطرق خمتلفة يف املواقف املختلفة .يف بع�س الأحيان كان
يلم�س النا�س ،ويف اأحيان اأخرى مل يفعل .يف بع�س الأحيان كان ينطق
بكلمات �سفاء ،ويف اأحيان اأخرى مل يفعل .يف بع�س الأحيان كان يطلب من
ال�سخ�س اأن يفعل �سي ًئا ،ويف اأحيان اأخرى مل يفعل.
دائما يف طاعة الآب معتم ًدا على
مل يخدم ي�سوع طب ًقا خلربته .لكن خدم ً
معونة الروح – وكان هذا يعني �سي ًئا خمتلفًا لكل �سخ�س �ساعده.
خدمة ي�صوع اليوم:

مل تنت ِه خدمة ي�سوع عند ال�سليب؛ فاإن الب�سائر مل ت�سجل خدمة ي�سوع
كلها .لكنها ت�سجل بدايتها فقط .نقراأ يف (متى )20–18 :28و(مرق�س:16
 )18–15و(لوقا )49–44 :24اأن ي�سوع اأمر تالميذه اأن يكملوا خدمته
على الأر�س ،ووعدهم اأن ي�ستمر يف العمل معهم .ويرينا �سفر الأعمال كيف
عمل ي�سوع من خالل امل�سيحيني الأوائل اأي من خالل الكني�سة .ميكننا اأن
نرى كيف تطورت ومنت خدمة ي�سوع يف (اأعمال،8–4 :8 ،16–12 :5 ،6 :3
)10–6 :16 ،43–32 :9
كانت كل اأنواع الآيات والعجائب ومعجزات ال�سفاء ُت�سنع من خالل
الر�سل ،مما يجذب الكثريين اإىل ي�سوع .كان الروح يقود الر�سل اإىل اأماكن
معينة لن�رش الأخبار ال�سارة ،فكانت الب�سارة تنت�رش ويتم تاأييدها باملعجزات
وحتى باإقامة املوتى.
لقد ا�ستمر ي�سوع يف تقدمي مثل هذه اخلدمة للمحتاجني يف عاملنا على
مدار القرون .اإنها الآن م�سوؤوليتنا لنكمل نف�س العمل الذي نقراأ عنه يف
ويع ِدنا ي�سوع يف (يوحنا )12 :14اأنه عندما ياأتي الروح
العهد اجلديدَ .
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(كما ولي�س كي ًفا) .عندما حزن
القد�س �سنعمل اأعما ًل اأعظم من التي عملها ًّ
التالميذ ملا علموا اأن ي�سوع �سيرتكهم ،قال لهم ي�سوع يف (يوحنا:16
عزي ،ولكن
امل ِّ
« )7اإنه خري لكم اأن اأنطلق ،لأنه اإن مل اأنطلق ل ياأتيكم ُ
اإن ذهبت اأر�سله اإليكم» .وهذا يعني اأننا ل نقوم بهذه الأعمال بقوتنا
وقدرتنا .يف الواقع ،هناك اأربعة اأ�سياء يفعلها ي�سوع كي ي�ساعدنا يف
اخلدمة:
⇐

ي�صلي من اأجلنا

راأينا اأن ال�سالة هي ال�رش الفعال يف خدمة ي�سوع .ونفهم من (رومية)34 :8
و(عربانيني )25 :7اأنها لزالت كذلك.
يتحدث هذان العددان عن خدمة ي�سوع احلالية يف ال�سماء .اأينما كنا
ومهما فعلنا ،ي�سوع هناك جال�س عن ميني الآب ي�سلي لأجلنا كي نقوم
بخدمته بالطريقة التي يتوقعها منا.
⇐

يوفـِّـر م�صادر اخلدمة

مل يرتكنا ي�سوع خاليي الوفا�س يف مواجهة عدو قوي خميف؛ فقد هزم
وجرد قوات الظالم ،واأعطانا نف�س امل�سحة التي خدم بها.

لكن (اأف�س�س )12–11 :4تو�سح لنا اأن ي�سوع فعل اأكرث من ذلك عندما
عدهم للخدمة .وهذه املواهب الروحية هي اأدوار
وهب قدي�سيه املواهب التي ُت ُّ
قيادية يف الكني�سة .عندما يقراأ البع�س هذا اجلزء من الكتاب ،يتوقعون من
راعي كني�ستهم اأن يقوم بكل الأدوار القيادية ويقوم بكل اخلدمة بنف�سه .لقد
اأعطى ي�سوع هذه املواهب املهمة للكني�سة لكي يبداأ كل ع�سو بها يف اخلدمة
بقوة الروح.
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♦

♦

♦

♦

⇐

ر�سل») هم رواد
الر�سل (املعنى احلريف للكلمة هو «ال�سخ�س الذي ُي َ
يقودون عمل الب�سارة .وهم يعلنون عن وجود اهلل من خالل اأعمالهم،
ويقومون بتاأ�سي�س املجتمعات امل�سيحية اجلديدة ،ويخلقون الفر�س
للموؤمنني كي يخدموا.
الأنبياء هم القادة الذين ينقلون فكر اهلل فقط ،ول ي�سبغون ر�سالته
باأفكارهم ال�سخ�سية و ِق َيمهم الثقافية .كما ي�سجعون املوؤمنني من
خالل �رشح ما يقوله اهلل وما يفعله ،وكذلك من خالل مناه�سة ِق َيم
و�سلوك العامل والكني�سة.
املب�رشون يعظون بالب�سارة ،وي�ساعدون املوؤمنني العاديني على
تكري�س حياتهم هلل .كما ينقلون الب�سارة بلغة يفهمها النا�س حولهم.
أي�سا يقوم املب�رشون مب�ساعدة القدي�سني على التقدم يف �سهادتهم،
ا ً
ول يقومون بال�سهادة نيابة عنهم.
الرعاة واملعلمون يبنون على الأ�س�س التي و�سعها القادة الثالثة
ال�سابقني .وهم ميكثون يف مكان واحد رمبا ل�سنوات ،حيث يهتمون
بالكني�سة املحلية ويعلمون كلمة اهلل وطريق ي�سوع ،وي�ساعدون
النا�س على خدمة ملكوت اهلل يف حميطهم املحلي.
يعمل معنا

ل يجب اأن نتوقف اأب ًدا عن تذكري اأنف�سنا وتذكري بع�سنا البع�س بحقيقة
اأننا ل�سنا مبفردنا .اإن ي�سوع معنا بالروح.
وعد ي�سوع يف (متى )20 :28باأن يكون معنا ،ويوؤكد (مرق�س)20 :16
على اأن ي�سوع يحفظ هذا الوعد الذي هو الأ�سا�س الأول للخدمة امل�سيحية.
اإننا رِجال وفم امل�سيح يف العامل اليوم ،حيث نذهب ونتحدث بالروح اأينما
ووقتما يقودنا .ويوؤيد ي�سوع كالمنا باآيات معينة .ل يجب علينا اأن نقلق
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ب�ساأن املعجزات؛ فاإننا ل ن�ستطيع اأن ن�سنع املعجزات .لكن ي�سوع يعمل
معنا بالروح ويوؤيد كالمنا عندما يكون كالمه هو.
⇐

يعمل من خالل الكني�صة

يو�سح بول�س يف (اأف�س�س )16–15 :2اأن اهلل – من خالل موت ي�سوع –
خلق «اإن�سا ًنا واح ًدا جدي ًدا» ،واأننا جمي ًعا �سوحلنا مع اهلل «يف ج�سد واحد».
وهذا يعني اأننا جمي ًعا متحدون م ًعا على الرغم من اأن لكل منا عالقته
ال�سخ�سية مع اهلل.
اإن خدمة ي�سوع على الأر�س م�ستمرة من خالل الأفراد املوؤمنني ،وكذلك
من خالل اجل�سد الواحد – الإن�سان اجلديد – اأي الكني�سة .تعك�س �سالة ي�سوع
يف (يوحنا )26–20 :17اأهمية عالقتنا املتحدة؛ حيث متكن العامل من
معرفة اأن الآب اأر�سله.
ي�ستخدم العهد اجلديد العديد من الكلمات امل�سورة التي ت�سف الكني�سة
املتحدة .متدنا كل �سورة بفكرة عن جانب من جوانب خدمة ي�سوع امل�ستمرة
على الأر�س من خالل الكني�سة .الأو�ساف التي يذكرها بطر�س يف ر�سالته
تعرب عن نف�س الأفكار التي تعك�سها التعبريات الأربعة التي
الأوىل (ِّ )9 :2
ي�ستخدمها بول�س لو�سف احتاد تالميذ امل�سيح :عرو�س (2كورنثو�س:11
 – )2هيكل مقد�س (1كورنثو�س – )16 :3ج�سد (اأف�س�س – )23 :1الكني�سة
(اأف�س�س.)10 :3
♦ لقد اختارنا ي�سوع بعناية كي نكون عرو�سه ،وهذا يعني اأنه يحبنا
حمبة اأبدية ،واأننا �سن�سرتك مع ي�سوع يف مرياثه لكل �سيء.
♦ اإننا الكهنوت امللوكي الذي يخدم امللك عندما يخدم �سعب امللك بكل
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الطرق ،وعندما منالأ اأنف�سنا – ب�سفتنا الهيكل املقد�س مكان �سكنى
اهلل – بذبائح ال�سالة وال�سكر الكهنوتية.
♦ اإننا ج�سد امل�سيح الذي ي�ستمر من خالله يف عي�س حياته الكاملة
على الأر�س .اإننا اأمة واحدة مقد�سة وقد انف�سلنا اإىل حياة التكري�س
والتقدي�س.
♦ اإننا ننتمي اإىل اهلل ،فنحن كني�سته (الكلمة اليونانية  ekklesiaاأي
كني�سة تعني «التجمع») .اإننا مواطنو ال�سماء واأبناء ملكوته .كما
نخ�سع لقوانينه وناأخذ اإر�سادنا من الروح ،ونطيع اأوامره ونوؤ�س�س
ملكوته بالطريقة التي يريدها.
راأينا كيف كانت حياة ي�سوع حياة منطلقة من خالل الروح؛ فقد ُولد
عمد
ي�سوع من الروح ،وعا�س بالروح ،وخدم بالعتماد الكلي على الروح ،ثم َّ
الكني�سة بنف�س الروح القد�س حتى ن�ستطيع اأن ن�ستمر يف احلياة بالنقاء الذي
يريده لنا ،ويف اخلدمة بقوته معلنني ح�سور اهلل الرائع والعجيب.
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قلنا �ساب ًقا اإن من يقراأ الب�سائر الأربع ليتعلم عن �سخ�س ي�سوع� ،سيقراأ
بالتاأكيد اإعالن يوحنا اأن ي�سوع «�سيعمدكم بالروح القد�س ونار» .وهذه
عمد بالروح– هي واحدة من اأوىل
احلقيقة –حقيقة اأن ي�سوع هو الذي ُي ِّ
احلقائق التي تعلنها لنا كل ب�سارة من الب�سائر الأربع.
ل يت�سمن اإعالن يوحنا الكثري من الأحداث مقارن ًة باأحداث ال�سلب
أي�سا الب�سائر الأربع .ومع اأن كل ب�سارة تذكر وتركز
والقيامة التي تدونها ا ً
على جوانب خمتلفة من اآلم ال�سيد امل�سيح ،اإل اأن تفا�سيل اإعالن يوحنا
تتكرر بعينها يف كل الب�سائر .وهذا الإعالن هو امللخ�س الوحيد للهدف من
خدمة ي�سوع يف الب�سائر الأربع .ياأتي اإعالن يوحنا يف بداية كل ب�سارة.
كما يتكرر يف بداية �سفر اأعمال الر�سل .وهذا التكرار يو�سح لنا اأهمية
ومركزية «معمودية الروح القد�س» لفهم خدمة ي�سوع وفهم مقا�سده لكل
املوؤمنني.
من املنطقي اأن نقول اإنه فيما يتعلق بيوحنا املعمدان ،وفيما يتعلق ب ُك َّتاب
الب�سائر ،وفيما يتعلق بالروح القد�س الذي اأوحى لهم مبا كتبوا ،حقيقة كون
عمد» هي واحدة من اأهم نواحي خدمة ي�سوع اإن مل
ي�سوع امل�سيح هو ُ
«امل ِّ
تكن هي الأهم على الإطالق.
مده�سا مل يفهمه النا�س
أي�سا اأن اإعالن يوحنا مل يكن اإعال ًنا نبو ًيا
ً
راأينا ا ً
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متاما -اأح�رش ذكر «الروح القد�س» اإىل اأذهانهم
وقتها؛ بل -على العك�س ً
(مزمور )17–1 :51و(اإ�سعياء)14–9 :63
عمد بالروح
امل ِّ
من املهم ج ًّدا اأن ندرك اأن اإطار اإعالن يوحنا عن ي�سوع ُ
القد�س هو نف�س اإطار (مزمور ،)51األ وهو التوبة .يقارن يوحنا املعمدان
بني معموديته التي هي باملاء ،ومعمودية ي�سوع التي هي بالروح القد�س
متاما كمياه نهر
ونار .الروح القد�س والنار هما عن�رشا معمودية ي�سوع ً
الأردن يف معمودية يوحنا .وكما كان اأتباع يوحنا ينزلون يف املاء
ويت�سبعون به� ،سيكتنف الروح القد�س والنار اأتباع ي�سوع ويغمرهم ويفي�س
عليهم.
اأراد اأتباع يوحنا النتقال من حالة و�سلوك وم�سري غري الأبرار اإىل حالة
و�سف معمودية يوحنا باأنها من اأجل ()metanoia
و�سلوك وم�سري الأبرارُ .ت َ
تغري كامل للفكر واملوقف من
التي عادة ما ترتجم «توبة»ُ .ت ِّ
عرب الكلمة عن ُّ
تغري كامل يف ال�سلوك .كانت معمودية يوحنا بالن�سبة
اهلل مما يوؤدي اإىل ُّ
لأتباعه مبثابة اإعالن عن تعهدهم بالتوبة اأمام اهلل .ومل يكن هذا التعهد
جمرد تعبري رمزي ،حيث اآمنوا اأن اهلل �سيقابلهم يف النهر و�سيقبل وي�سهل
حتولهم اإليه ،كما �سيمنحهم املغفرة والدخول اإىل ملكوته.
تدل مقارنة يوحنا بني معموديته ومعمودية ي�سوع على اأنه توقع توافر
خ�سائ�س معموديته يف معمودية ي�سوع لكن بعمق ومدى وتاأثري اأكرب
بكثري ،مع تغري دائم ملن ينالها .اإ�سارة يوحنا اإىل (مزمور )51عند حديثه
عن معمودية ي�سوع بالروح القد�س ونار ،اإمنا هي اإ�سارة اإىل التوبة واإىل
اأن نتائج معمودية ي�سوع �ستكون خدمة مليئة بالفرح جتذب اخلطاة اإىل
اهلل.
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يقول (مزمور )17-1 :51اإن قبول الروح القد�س يرتبط بـ:
♦ التوبة (الأعداد)5-1
♦ معرفة احلق (عدد)6
♦ التطهري (عدد)7
♦ النقاء (عدد)10
♦ ح�سور اهلل (عدد)11
♦ خدمة موؤثرة وقوية (عدد)13
♦ الرجوع اإىل اهلل (عدد)13
♦ الت�سبيح (الأعداد)15 ،14 ،12
اأما اإ�سارة يوحنا اإىل (اإ�سعياء )63فتو�سح اأن معمودية ي�سوع بالروح
القد�س ونار تت�سمن:
♦ ح�سور اهلل (عدد)9
♦ اخلال�س والفداء (الأعداد)16 ،9-8
♦ الإر�ساد والتوجيه (الأعداد)14-12
♦ عالمات معجزية قوية (عدد)12
♦ متجيد ا�سم اهلل (عدد)14
ا�ستخدام الروح وا�سع النطاق يف العهد القدمي له دللة مهمة.
كان م�ستمعو يوحنا يعلمون اأن الروح الذي �سيعمد به القوي هو
«الن�سمة» التي بدونها ميوت كل رجل وامراأة ،هو «الإع�سار» الذي
ل ميكنهم روؤيته اأو التنبوؤ به ،هو «القوة الطاغية» الذي ي�سنع
املعجزات .نرى كل هذه احلقائق يف (تكوين )1 :8و(خروج:14
 )21و(ق�ساة 10–9 :3و 34 :6و )6 :14و(حزقيال 3–2 :2و:3
 12و)1 :37
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كان م�ستمعو يوحنا يعلمون اأن الروح هو ناقل ر�سالة اهلل .مل يكن مبقدور
اأي نبي يهودي اأن ينطق بكالم اهلل اإن مل يحثه اهلل على ذلك كما نرى يف
(عدد )29 :11و(�1سموئيل )24–18 :19و(يوئيل )28 :2و(عامو�س)8 :3
و(ميخا )8 :3و(زكريا)7 ،1 :1
أي�سا اأن الروح اأُعطي ملن يخدمون اهلل كي يعينهم
علم م�ستمعو يوحنا ا ً
يف دعوتهم اخلا�سة .و الأنبياء هم خدام اهلل وهم الفريق الأ�سا�سي الذي
أي�سا
كان يتمتع بهبة قبول الروح .كما علموا اأن الروح كان ُيعطى ا ً
يوما ما �سيقيم
للملوك كي ي�ساعدهم يف حكمهم .وكانوا ياأملون اأن اهلل ً
عرب نبوة (اإ�سعياء )3–1 :11عن هذا
بينهم داود اآخر ومي�سحه بالروحُ .ت ِّ
الأمل .ورمبا كانت هذه النبوة هي اأو�سح و�سف ل�سخ�س الروح يف العهد
القدمي.
بالإ�سافة اإىل كل ذلك ،علم م�ستمعو يوحنا اأن قليلني هم من يقبلون الروح.
معربا عن ا�ستياقه اأن ي�سكب
ياأتي رد مو�سى على ي�سوع يف (عدد)29 :11
ً
اهلل من روحه على اجلميع .ثم تاأتي نبوة (يوئيل )32–28 :2ل َت ِعد اأن �سوق
يوما ما .كان كل يهودي يف اأيام يوحنا املعمدان يتوقع
مو�سى �سيتحقق ً
قدوم امل�سيا ويتوقع اأن ي�سكب اهلل روحه على اجلميع يف الأيام الأخرية.
اأعلنت كلمات يوحنا حتقق الوعدين :هذا هو امل�سيا املم�سوح الذي �سي�سكب
الروح القد�س على كل من يقبله.
ربط يوحنا املعمدان بني الروح القد�س والنار ،كان هذا الربط غري ًبا ملن
لي�س له اإل خلفية العهد القدمي عن الروح القد�س .راأينا �ساب ًقا اأن النار اأكرث
فاعلية من املاء يف التطهري والتنقية ،واأنها ترمز اإىل تدخل اهلل يف التاريخ،
عدها
واإىل الطريقة التي ينقي بها روحه قلوب اأولده ويطهرها كي ُي َّ
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خلدمته .ومعمودية النار التي حت َّدث عنها يوحنا تعني اأن ي�سوع �سيطهر
املوؤمنني وينقيهم بينما يخ�سعون لعمل الروح القد�س يف حياتهم .ت�سري
أي�سا اإىل الدينونة التي �ستاأتي على كل من يرف�سون الب�سارة
معمودية النار ا ً
(متى .)22 :5 ،12 :3وت�سري كذلك اإىل النار التي �ستمتحن اأعمال املوؤمنني
اأمام كر�سي ق�ساء امل�سيح (1كورنثو�س 15 :3و2كورنثو�س.)10 :5
يتحدث كل من (اإ�سعياء )10–5 :6 ،25 :1و(دانيال )10 :7و(زكريا:13
 )9و(مالخي )3–2 :3عن هذا الربط بني الروح القد�س والنار .بعد اأن يعلن
(يوئيل )28 :2نبوة ان�سكاب الروح ،يتحدث عن فجر جميء يوم الرب املمتلئ
بعجائب «دم ونار واأعمدة دخان» .لكن (اإ�سعياء )6–2 :4ي�سف هذا الأمر
ب�سورة اأو�سح .ويوازي ما جاء يف (العددين 3و )4اإعالن يوحنا ب�سورة
عجيبة.
كل هذه ال�سور التي ير�سمها العهد القدمي عن الروح القد�س – والتي
يت�سمنها اإعالن يوحنا – تو�سح لنا اأن معمودية النار هي معمودية
بالروح .تت�سمن املعمودية بالروح يف الواقع خ�سائ�س الريح واملاء
واحلمام والنار .يلقي (حزقيال )28–25 :36ال�سوء على الكثري مما قاله
يوحنا .كما ي�ساعدنا حزقيال على فهم الكثري من الأمور املت�سمنة يف هذه
العبارة املهمة (اأي عبارة «يعمدكم بالروح القد�س ونار»).
ينظر الكثري من املوؤمنني اليوم اإىل معمودية الروح فقط يف اإطار ما حدث
يوم اخلم�سني .يوؤ�س�س هوؤلء فكرهم عن معمودية الروح على اأحداث ذلك
بناء عليه .لقد اأمت يوم اخلم�سني اإعالن
اليوم ،ويقي�سون اختبارهم للروح ً
يعمد بالروح القد�س ونار .لكننا لن ن�ستطيع اأن
يوحنا عن ي�سوع بو�سفه من ِّ
فهما دقي ًقا بعي ًدا عن العهد القدمي.
نفهم هذه احلقيقة ً
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يحتوي العهد اجلديد على خم�س عبارات ت�سف كل منها جانب من جوانب
نقدر جميع هذه اجلوانب اإن
اختبار الروح ُ
وت�سلِّط ال�سوء عليه .وعلينا اأن ِّ
اأردنا اأن نفهم ما الذي يريد ي�سوع اأن يحققه من خالل عطيته العظيمة هذه.
معمودية بالروح القد�س:

ارتبط التالميذ بي�سوع طوال فرتة خدمته ،كما اأر�سلهم ي�سوع ليخدموا
با�سمه .كرز التالميذ وراأوا اهلل ي�سنع املعجزات والعجائب من خاللهم .لكن
ي�سوع اأخربهم يف (اأعمال )11–1 :1اأن عليهم اأن ينتظروا «موعد الآب».
يتعمدوا بالروح القد�س.
وعد ي�سوع تالميذه –اإن مل يربحوا اأور�سليم– اأن َّ
ووعدهم كذلك اأن ينالوا قو ًة عندما يحل الروح القد�س عليهم ،وحينها
�سيكونون �سهو ًدا له .مل تكن ال�سنوات التي ق�سوها مع ي�سوع بكافية .كذلك
يعمدهم ي�سوع بالروح
كانت جتربتهم يف اخلدمة ناق�سة .لذلك احتاجوا اأن ِّ
القد�س ليكونوا �سهو ًدا له.
ترد عبارة «معمودية الروح القد�س» �سبع مرات يف معظم الرتجمات
الإجنليزية .ت�سري �ست منها وهي (متى  )11 :3و(مرق�س )8 :1و(لوقا:3
 )16و(يوحنا )33 :1و(اأعمال )5 :1و(اأعمال )16 :11اإىل املعمودية التي
وعد يوحنا اأن يح�رشها امل�سيا املم�سوح .اأما املرة ال�سابعة التي ترد فيها
رتجم باإحدى طريقتني:
هذه العبارة وهي (1كورنثو�س )13 :12فيمكن اأن ُت َ
واحدا» يدل
روحا
ً
«�سقينا ً
عمد بالروح» أاو « ُن ِّ
« ُن ِّ
عمد يف الروح» .لكن تعبري ُ
على اأن الإ�سارة هنا هي اإىل نف�س املعمودية «يف» الروح التي ت�سري اإليها
املوا�سع ال�ستة الأخرى .ترد كال الرتجمتني املقرتحتني يف �سيغة املبني
للمجهول ،مما يدل على اأن نائب الفاعل هو من يقع عليه الفعل ،اأو بعبارة
اأخرى يحدث العماد لل�سخ�س.
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ل ترد �سيغة ال�سم «معمودية» اأب ًدا يف املوا�سع ال�سبعة �سالفة الذكر،
«يعمد» مما يوؤكد على اأهمية وقوع احلدث.
دائما هو الفعل
بل اإن ما يرد ً
ِّ
وعلى الرغم من اأن ال�سم اليوناين « »baptismaيظهر  22مرة يف العهد
اجلديد ،اإل اأنه ل يدل يف اأي من هذه املرات على معنى «املعمودية يف
الروح القد�س» .لكن �سيغة الفعل هي ال�سيغة التي حتمل هذا املعنى .تدل
هذه احلقيقة على اأن حدث املعمودية هو جتربة جديدة مل ُتخ َت َرب قب ًال وغري
قابلة للتكرار .اإنه مثل حدث امليالد والزواج واملوت يقع مرة واحدة فقط.
وهذا الختبار لي�س غاية يف حد ذاته .اإنه لي�س جتربة ن�ستمتع بها ون�سعد
بذكرها فيما بعد .اإمنا هو باب نحو طريقة جديدة للحياة؛ فاملعمودية هي
متاما.
بداية �سيء جديد ً
عمد تالميذه بالروح يف يوم اخلم�سني،
كل هذا يعني اأن ي�سوع عندما َّ
كانت هذه حلظة بداية عهد جديد يف الروح القد�س ل تتكرر .وا�ستخدام الفعل
«عمد» اإمنا يدل على اأن جتربة مماثلة ل ميكن اأب ًدا اأن حتدث ثانية.
َّ
علمنا مما �سبق اأن يوم اخلم�سني كان هو يوم الثمار الأوىل الذي يليه ح�ساد
اأعظم .ميكن لكل م�سيحي اليوم اأن يدخل اإىل ِغ َنى بركات يوم اخلم�سني،
وميكنه بالإميان اأن ينال مع التالميذ معمودية الروح التي قبلوها من يد
ي�سوع يوم اخلم�سني.
كثريا عن العالقة بني معمودية املاء ومعمودية الروح.
ي�ساأل النا�س
ً
تتمثل هذه العالقة بكل ب�ساطة يف كون معمودية املاء متهيد ملعمودية
الروح .يف معمودية املاء ،يتوحد اخلاطئ -الذي تاب وو�سع اإميانه يف
ي�سوع -مع امل�سيح كرب وخمل�س .اأما يف معمودية الروح ،يختم اهلل بقبوله
على ال�سخ�س الذي اعتمد باملاء .لكن هناك اأمثلة يف الكتاب املقد�س على
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اأ�سخا�س اعتمدوا بالروح قبل اأن يعتمدوا باملاء ،كما حدث مع كرنيليو�س
وبيته يف (اأعمال .)10لكن الرتتيب الطبيعي هو معمودية املاء اأو ًل ثم
معمودية الروح.
ملء الروح القد�س:

راأينا اأن العهد القدمي اأ�سار اأو ًل اإىل هذا التعبري يف (خروج 3 :31و)31 :35
يو�سف ب�سلئيل باأنه مالآن من روح اهلل .ي�ستخدم العهد اجلديد تعبريات
حيث َ
م�سابهة يف  13مو�سع( :لوقا 15 :1و 41 :1و 67 :1و )1 :4و(اأعمال4 :2
و 8 :4و 5 :6و 55 :7و 17 :9و 24 :11و )52 ،9 :13و(اأف�س�س)18 :5
من املهم اأن نالحظ اأن لوقا (كاتب كل من ب�سارة لوقا و�سفر الأعمال)
ي�ستخدم هذا التعبري لي�سف ما حدث للنا�س قبل واأثناء وبعد يوم اخلم�سني.
وهذا يدل على اأن اختبار املوؤمن للروح بعد اخلم�سني مياثل اختبار التالميذ
للروح يوم اخلم�سني واختبار ي�سوع واآخرين له قبل اخلم�سني.
أي�سا اأن يوم اخلم�سني مل يكن منا�سبة متفردة ،وعلينا اأن
نفهم من ذلك ا ً
�ستخدم فقط لو�سف ما حدث للتالميذ يوم
«عمد» ُي َ
نالحظ كذلك اأن الفعل َّ
اخلم�سني .لقد بداأت اأ�سياء جديدة يف ذلك اليوم ،ومنها اإمكانية ان�سكاب
الروح على كل الب�رش ،وكذلك موهبة التكلم بالأل�سنة.

أي�سا لي�سف عملية المتالء (لوقا:1 ،41 :1
ي�ستخدم لوقا هذا التعبري ا ً
( ،)67اأعمال  )17 : 9 ، 4 : 2وكذلك و�سع ال�ستمرار يف امللء (لوقا،)1 :4
(اأعمال .)52 :13 ،24 :11 ،55 :7 ،5 :6 ،8 :4وكل هذا يدل على اأن تعبري
«المتالء بالروح» مثل تعبري «املعمودية بالروح» يدل على جتربة جديدة
مل ُتخترب قب ًال كما يدل على بداية حياة جديدة.
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نفهم من (اأعمال )31 :4اأن «المتالء» على عك�س «املعمودية» جتربة ميكن
اأن تتكرر .لقد امتالأ التالميذ بالروح مرة يف (اأعمال )4 :2ومرة اأخرى يف
(اأعمال .)31 :4لي�س معنى ذلك اأن املعمودية والمتالء حقيقتان خمتلفتان،
حيث اأن كل اختبار للروح القد�س هو «امتالء» به ،لكن اختبار المتالء الأول
هو «معمودية» .مبجرد اأن يعتمد ال�سخ�س يف الروح القد�س (اأي مبجرد اأن
يغمره الروح) ي�ستمر يف المتالء به ويف الت�رشب من ح�سوره مثل قطعة
الإ�سفنج.
راأينا �ساب ًقا اأن ا�ستخدام لوقا للفعل اليوناين « »plethoمبعنى «ميالأ» ل
يعطي معنى اأننا «كوؤو�س» حتتوي الروح ،بل اإ�سفنج ميتلئ بالروح لأنه مغمور
فيه .يجب اأن ت�ساعدنا هذه احلقيقة على فهم اأن «المتالء» و«املعمودية»
هما �سورتان متماثلتان .لكن علينا اأن نتذكر اأن هناك قطع اإ�سفنج نظيفة
واأخرى مت�سخة .بع�س القطع تتمتع بامت�سا�س جيد بينما حتتوي الأخرى
على رقع �سلبة .وكل القطع ت�ستفيد من الغمر امل�ستمر املتجدد.
يعرف الكثريون منا اأن اأف�سل ترجمة لـ(اأف�س�س )18 :5هي «ا�ستمروا يف
المتالء بالروح» .ل يعني ذلك جمرد اأن نكرر الطلب اإىل اهلل كي ميالأنا عن
أي�سا اأن نفتح
اآخرنا عندما ن�سبح مثل الكوؤو�س ن�سف املمتلئة .لكن يعني ا ً
اأنف�سنا اأكرث واأكرث للروح .يعني اأن ن�ستمر يف اأن نطلب من اهلل اأن يطهرنا كي
نت�رشب الروح القد�س اأكرث فاأكرث .يعني اأن نتو�سل اإىل اهلل كي يتعامل مع
مناطق اجلفاف يف حياتنا.
يفكر الكثريون يف الروح على اأنه ميالأنا كاأفراد ،يف حني يتحدث العهد
اجلديد عن «ملء جماعي» ،مما يوؤكد على احلاجة اإىل اأن نحيا م ًعا يف
ح�سور الروح .هناك فارق كبري بني امللء الفردي وامللء اجلماعي .اإن من
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يعتقد اأنه قادر على احتواء الروح بطريقة ما ،يبدو وكاأنه يقول اإنه كبري
مبا فيه الكفاية للتحكم يف الروح ال�رشمدي – وهذا توجه فردي غري مفيد
باملرة.
كتابيا ،اأن ندرك اأن اختبار الروح هو
من الأف�سل ،بل ومن الأدق
ً
معا.
اختبار جماعي ولي�س
فرديا ،واأننا مدعوون كي نكون «فيه» ً
ً
نقدر هذا التوجه اجلماعي عندما ندرك اأن اأفرا ًدا كانوا
ميكننا اأن ِّ
ميتلئون بالروح قبل يوم اخلم�سني واأن جماعات اأ�سبحت متتلئ بالروح
بعد يوم اخلم�سني.
م�صحة الروح القد�س:

كلمة «امل�سح» مثلها مثل كلمة «املعمودية» ت�سف بداي ًة جديد ًة .وهي
تو�سح اأن اختبارنا للروح القد�س يجب اأن يجعلنا نبداأ �سي ًئا جدي ًدا ،ويدخل
بنا اإىل اأعماق جديدة للخدمة اأو اأبعاد للحياة مل نعرفها قبالً.

راأينا اأن الأنبياء والكهنة وامللوك يف العهد القدمي كانوا ُمي�سحون بالزيت
أي�سا
مرة واحدة فقط يف بداية خدمتهم عالمة على تكري�سهم هلل .وعلمنا ا ً
اأن ي�سوع اأعلن اأنه امل�سيا املم�سوح يف (لوقا .)21–18 :4ت�سف كلمة
«امل�سح» مثلها مثل «املعمودية» و«المتالء» غمر الروح القد�س لنا .رمبا
معربة عن امل�سح الذي ي�سفه
تعترب كلمة «اأغرق ،اأمطر» هي اأقرب �سورة ِّ
(مزمور)133
اأن مي�سحنا ي�سوع بالروح يعني اأن ياأتي الروح علينا وفوقنا ،وميكننا
اأن نقول اإننا يف الروح عندما «ميطرنا» الروح .ميكننا كذلك اأن ن�ستمر يف
امل�سحة طوال الوقت اإن ا�ستمرينا يف العي�س حتت «اأمطار» الروح القد�س.
74

قبول الروح

ت�سف (2كورنثو�س )21 :1و(1يوحنا )27 ،20 :2امل�سيحيني باأنهم اأنا�س
«قد م�سحهم» ي�سوع بالروح القد�س .يدل هذا التعبري على التكري�س هلل مرة
واحدة لالأبد .كما يدل على التخ�سي�س للخدمة والختبار العميق ملعرفته
وفهمه.
ياأتي مبداأ امل�سح بالروح مت�سم ًنا يف الن�سو�س التي تتحدث عن :امللء
بالروح (اأعمال – )15 :11 ،44 :10حلول الروح (1بطر�س – )14 :4نزول
الروح (متى� – )16 :3سكب الروح (اأعمال.)18-17 :2
ختم الروح:

َيرِد هذا التعبري يف (2كورنثو�س )22 :1و(اأف�س�س 13 :1و .)30 :4يقول
البع�س اإن ختم الروح ي�سري اإىل المتالك ويحدث تلقائ ًيا حلظة الولدة
الثانية .لكن القراءة املبا�رشة ملثل هذه الن�سو�س تو�سح اأن اخلتم بالروح
هو حدث يقع لح ًقا ومثله مثل امل�سح واملعمودية وامللء يتم بوا�سطة ي�سوع
امل�سيح.

تت�سح هذه احلقيقة ب�سفة خا�سة يف (2كورنثو�س )22 :1حيث ي�سع
اهلل اخلتم الذي يرتبط بالثقة يف �سيء موجود بالفعل .اإن املعنى القانوين
املبا�رش للختم وا�سح ومعروف ،فاخلتم ُي�ساف بعد التوقيع كعالمة على
�سحة الوثيقة واعتمادها .عندما ن�سبح ِم ْل ًكا لل�سيد امل�سيح ،يعطي الروح
وا�سحا عليها .لكن
الوثيقة القانونية للحياة الأبدية التي نرى توقيع اهلل
ً
ٍ
لدرجة ي�سعب معها ت�سديقها من ِق َبل البع�س.
هذه الأخبار �سارة ومفرحة
عما اإذا كانوا خمطئني
يفتقد الكثريون الثقة يف هذه احلقيقة ويت�ساءلون َّ
ب�ساأنها .ثم ياأتي ختم الروح ويو�سع علينا .ي�سعه ي�سوع علينا كدليل عملي
�سادق على كوننا ورثة ننتمي ح ًقا للم�سيح.
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يو�سح (يوحنا )27–26 :6اأن اخلتم مو�سوع على ي�سوع .من املوؤكد اأن
الإ�سارة هنا اإىل عطية الروح التي اأخذها عند عماده ،حيث ل يوجد تف�سري
أي�سا كان حلول الروح يوم اخلم�سني مبثابة ختم
اآخر منا�سب غري ذلك .ا ً
اأعطى الثقة للموؤمنني باأن وعود ي�سوع لهم �سادقة.
ل تزيد �سورة اخلتم من فهمنا حلقيقة كوننا «يف الروح» ،لكنها توؤكد مبداأ
الختبار الذي ُي�س ِفر عن تغيري اأبدي؛ فاخلتم هو فعل ،كما اإنه حالة دائمة.
قبول الروح:

يرد هذا التعبري مرتني يف (اأعمال )17–14 :8و(اأعمال .)7–2 :19يقول
البع�س اإننا نقبل الروح تلقائ ًيا عندما ن�سبح م�سيحيني ،اأي عندما نوؤمن
بي�سوع امل�سيح .لكن هذين الن�سني يوؤكدان على خطاأ هذا الراأي .ي�سري كال
الن�سني اإىل اأهل ال�سامرة واأهل اأف�س�س على اأنهم «موؤمنون» حيث كانوا قد
حتولوا اإىل امل�سيحية بالفعل .لكنهم مل يقبلوا الروح بالطريقة التي توقعها
العهد اجلديد.
اأعطى البع�س تف�سريات كثرية من لي�رشحوا �سبب امل�سافة الفا�سلة بني
الولدة الثانية وقبول الروح يف هذين الن�سني .ويقول البع�س الآخر اإن
العهد اجلديد جاء على ذكر هذين الن�سني لأنهما حالة ا�ستثنائية.
لكن يبدو من ال�سواب اأن نقول اإن الكتاب املقد�س �سجل هاتني الواقعتني
يعربان عن حالة
تعربان عن الو�سع الطبيعي .فلو كان الن�سان ِّ
لأنهما ِّ
ا�ستثنائية ،فلماذا مل يذكر الكتاب املقد�س القاعدة الأ�سا�سية؟ من الكربياء
اأن نقول اإن العهد اجلديد هو ال�ستثناء ،واإن الختبار ال�سخ�سي يف الوقت
احلايل هو القاعدة الأ�سا�سية .العك�س هو ال�سحيح بالطبع.
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ت�سف التعبريات الكتابية اخلم�سة �سابقة الذكر (معمودية ،وملء،
وم�سحة ،وختم ،وقبول الروح) جتارب مت�سابهة؛ فكلها تعرب عن بداية
والت�سبع بعن�رش جديد ،والتكري�س ملهمة جديدة،
اختبار ُبعد جديد،
ُّ
والت�سديق على �سحة كل هذا .وميكن اأن حتدث خالل حلظات اأو اأيام اأو
دائما بعد قبول
اأ�سابيع اأو حتى �سنوات بعد الولدة اجلديدة .لكنها تاأتي ً
الإميان.
وجميعها حتدث لل�سخ�س الذي اآمن ول يفعلها هو لنف�سه ،مبعنى ،اأنه ل
دائما دليل وا�سح على حدوثها .نعلم
عمد اأو ميالأ اأو يختم نف�سه .وهناك ً
ُي ِّ
جميعنا اإن كنا تعمدنا باملاء اأم ل؛ حيث كان هناك �سهود على الواقعة .اإن
معمودية وم�سحة وختم الروح كلها اأمور مرئية حم�سو�سة ميكن الربهنة
على حدوثها .لكن هل قبلنا الروح القد�س اأم مل نقبله؟ هذا هو ال�سوؤال
القوي الذي يطرحه (اأعمال . )19ول توجد احتمالية عدم التاأكد من هذا
احللول.
ل يهم اأ ًيا من التعبريات اخلم�سة ن�ستخدم لو�سف جتربة قبول الروح
القد�س والعي�س فيها .ما يهم هو اأن نقبله ون�ستمر يف العي�س فيه واأن نعلِّم
الآخرين ون�ساعدهم على فعل نف�س ال�سيء.
جتربة متميزة:

الهتداء اإىل اهلل هي عملية تت�سمن التوبة والإميان بي�سوع امل�سيح
ومغفرة اخلطايا واملعمودية باملاء وقبول الروح القد�س .ميكن اأن يحدث
هذا كله يف دقائق معدودة ،ويف ذات الوقت ،كما حدث مع الذين اآمنوا
يوم اخلم�سني .اأو ميكن اأن ت�ستغرق هذه العملية العمر كله ،واإن كان اهلل ل
يريدها اأن تطول هكذا.
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اأراد ي�سوع يف (يوحنا )3اأن يفرق بني روؤية امللكوت يف (عدد)3
ودخول امللكوت يف (عدد .)5يو�سح (عدد )3اأن اهلل مينح عطية الب�سرية
الروحية ملن يولدون ثانية من الروح .يف هذه اللحظة ،يتغري امل�سري
الأبدي للموؤمن ويبداأ يف روؤية «طريق اهلل» ويف الهتمام بالأمور
الروحية .لكن (عدد )5يخربنا اأن اإرادة اهلل لنا هي ل اأن نرى ملكوته
فقط ،بل اأن ندخله ونتذوقه ون�ستمتع به ونعي�س فيه .اإن هذا الدخول هو
مبا�رشا) النت�سار على اخلطية
عمليا
واقعا
الذي يخلق اإمكانية (ولي�س ً
ً
ً
وقوة ال�سهادة والنمو على مثال امل�سيح .يعتمد اختبارنا العملي لكل هذه
الأمور على طاعتنا ال�سخ�سية هلل وا�ستمرارنا للحياة يف الروح .لكن ل
توجد هناك اأية اإمكانية لختبار اأي من هذه الأمور دون الدخول اإىل
ملكوت اهلل.
التجديد  -الولدة الثانية هي عمل الروح القد�س؛ فهو الذي يعمل يف قلوب
غري املوؤمنني .يرينا (يوحنا )8 :16اأن الروح يبكت اخلطاة على خطية وعلى
بر وعلى دينونة .كما تو�سح (ب�سارة يوحنا )8-1 :3و(رومية)14–1 :8
و(1كورنثو�س )14–10 :2اأنه لي�س من املمكن اأن ي�سري ال�سخ�س م�سيح ًيا
بعي ًدا عن عمل الروح القد�س.
ل يختار اأحد اأن يولد ثانية ،ول ميكن لأحد اأن يجعل هذا يحدث .كما ل
يعلم اأحد متى ميكن اأن يحدث ،بل اإن ال�سخ�س يف بع�س الأحيان يكون
غري مدرك اأو فاهم كلية لهذا الأمر عندما يحدث .اإننا ندرك اأن الأمر قد مت،
حيث جند اأنف�سنا نوؤمن مبا مل نكن نوؤمن به من قبل .يتمم الروح الأمر كله
بالطريقة التي ي�سفها ي�سوع يف (يوحنا ،)8 : 3فهذا هو عمله.
لكن ميكن اأن يولد ال�سخ�س ثانية ول يعتمد بالروح .اإن ي�سوع هو من يتمم
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عمد بالروح .فيما يلي ثمانية اأمثلة
عمد كما راأينا وهو ُي ِّ
امل ِّ
هذا الأمر ،فهو ُ
كتابية ملوؤمنني قبلهم اهلل دون اأن يعتمدوا بالروح:
♦ كان معظم قدي�سي العهد القدمي موؤمنني مل ينالوا م�سحة الروح.
♦ نال الر�سل الولدة الثانية واأعطاهم اهلل كموؤمنني القدرة على �سنع
املعجزات با�سمه .لكنهم مل يعتمدوا بالروح ومل يتكلموا بالأل�سنة
حتى يوم اخلم�سني.
♦ اآمن  3000يهودي تقي بامل�سيح (اأعمال ،)2بينما كان بطر�س يعظ
يوم اخلم�سني .لكن معموديتهم بالروح جاءت بعد توبتهم وبعد
معمودية املاء.
♦ اأهل ال�سامرة الذين ُذ ِكروا يف (اأعمال )8قبلوا كلمة اهلل واعتمدوا باملاء
لكنهم مل يقبلوا الروح القد�س اإل بعد اأن و�سع الر�سل الأيدي عليهم.
♦ اعرتف �ساول يف (اأعمال )9بي�سوع امل�سيح كرب .ومل يكن حنانيا
يف حاجة اإىل اأن يكرز له بالأخبار ال�سارة ،بل اأن ي�سع فقط يده عليه
لل�سفاء ولالمتالء بالروح.
♦ يخربنا (اأعمال )10عن كرنيليو�س واأهل بيته الذين قبلوا الروح
بينما كان بطر�س يكرز لهم بالب�سارة .كان هذا دلي ًال على اأن اهلل قبل
الأمم وطهر قلوبهم بالإميان .وبينما اعتمد كرنيليو�س واأهل بيته
بالروح يف حلظة قريبة ج ًّدا من اللحظة التي اآمنوا فيها ،يخربنا
(اأعمال )9–8 :15اأن معموديتهم بالروح كانت دلي ًال على اإميانهم.
لكن قبول الروح جاء بعد الإميان.
♦ كان هناك �سيء بخ�سو�س تالميذ اأف�س�س -الذين يذكرهم
(اأعمال -)19مما دفع بول�س اأن ي�ساألهم هل قبلوا الروح اأم ل عندما
اآمنوا .لقد لحظ بول�س غياب �سيء ما يف اختبارهم للروح ،لكنه
مل ي�سك اأب ًدا اإنهم موؤمنون .يو�سح هذا اأن بول�س كان يرى اإمكانية
الإميان دون قبول الروح القد�س.
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♦ جند يف (اأف�س�س )13 :1مثا ًل اآخر يو�سح اأن قبول الروح القد�س هو
فعل منف�سل عن الإميان ويليه .يقول بول�س حرف ًيا« :اإذ اآمنتم ُختمتم
بالروح» .يقول البع�س اإن الرتكيب النحوي الذي ي�ستخدمه بول�س
يف اليونانية يدل على تزامن احلدثني« :عندما اآمنتمُ ،ختمتم» .لكن
من الوا�سح اأن الإميان �سيء واخلتم بالروح �سيء اآخر .ويجب اأن
يحدث الإميان قبل اخلتم بالروح ،و اإل ما الذي �سيقوم الروح القد�س
باخلتم عليه؟ الفرتة بني احلدثني ل تهم .لكن ما يهم هو اأن نفرق
بينهما وندرك اأنهما فعالن منف�سالن.
التجديد  -تتم الولدة الثانية بوا�سطة الروح القد�س .ويغري هذا م�سرينا ويبداأ
عملية هدايتنا التي تت�سمن التوبة والإميان واملعمودية والمتالء بالروح.
اأ ًيا كان التعبري الذي ن�ستخدمه لو�سف هذه التجربة املتميزة لقبول
الروح -التي تناولناها يف هذه اجلزئية -علينا اأن ندرك اأنها تتميز باأربع
�سمات كتابية:
♦ بداية �سيء جديد يتمثل يف احلياة يف الروح وبالروح.
♦ حقيقة واقعية خمتربة.
♦ تاأتي يف الرتتيب الزمني بعد الإميان والولدة الثانية.
♦ م�سحوبة بدليل �سوتي ،حيث يكون التنبوؤ اأو التكلم بالأل�سنة هو
نتيجة طبيعية لها.
هناك الكثري من الأدلة الكتابية التي تربهن على المتالء بالروح .منها
على �سبيل املثال زيادة ال�سهية الروحية والهجوم الروحي والثقة الروحية
كما نرى يف (اأعمال( ،)35–32 :4 ،46–42 :2مرق�س،)13–12 :1
(رومية( ،)23–15 :8عربانيني)15 :10
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لكن (لوقا )49–48 :24و(اأعمال 8–4 :1و 31 :4و 10 :6و22–20 :9
و 46 :10و )10–6 :19كلها تو�سح اأن الدليل ال�سوتي هو الأو�سح والأكرث
مبا�رشة .اإن طبيعة الكالم الذي ي�ساحب املعمودية بالروح كما نفهم من
�سفر الأعمال هي طبيعة «نبوية» اأي �سادرة عن الروح القد�س �سواء كان
تنبوؤ اأو تك ُّلم باأل�سنة .والتكلم بالأل�سنة هو ال�سكل اجلديد للكالم
ت�سبيح اأو ُّ
النبوي الذي مييز الع�رش اجلديد للروح يف كني�سة العهد اجلديد.
كما اأن الأل�سنة -اأو الكالم النبوي -هما دليالن م�ستمران على جتربة
م�ستمرة؛ اإنهما ل يحدثان مرة واحدة ثم يتوقفان بعدها.
تقودنا املعمودية بالروح اإىل ُبع ٍد جديد يف احلياة وهو احلياة يف الروح.
وهذا يعني اأن ن�ستمر يف اأن ن�ستقي من قوة وبركات الروح القد�س اأو اأن
نهرا بداأ
ندخل اإىل اأعماق ح�رشته كي ناأخذ منه يوم ًيا .يبدو كما لو اأن ً
يف التدفق يوم اخلم�سني – نهر الروح القد�س .علينا اأن نبقى يف هذا النهر
ون�ستمر يف التمتع باختبار الروح القد�س .على عك�س تالميذ يوحنا الذين
يخرجون من نهر الأردن مبجرد عمادهم ،يبقى تالميذ امل�سيح يف «نهر
الروح» منذ اللحظة التي يعتمدون فيها به.
عندما نقبل الروح القد�س ،نعي�س يف الروح ونخدم اهلل بقوة اأكرث ونك�سف
عن ح�سوره بو�سوح اأكرث بكل الطرق الرائعة التي �سندر�سها م ًعا.
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يف كل الكتاب املقد�س – من اأول اأ�سحاح اإىل اآخر اأ�سحاح – نرى الروح
يغري وي�سنع فار ًقا .ل يهم اإن كنا نراه كريح عا�سفة اأو ك�سخ�س مثل ي�سوع.
ِّ
حا�سما.
ا
تغيري
ي�سنع
ا
دائم
أنه
ا
ندرك
أن
ا
فقط
علينا
ً
ً
ً
من ال�سهل عندما ندر�س الكتاب املقد�س اأن نركز على واحد اأو اثنني من
التغيريات التي ي�سنعها الروح .تركز اأغلب قطاعات الكني�سة على جانب واحد
من عمل الروح ،متجاهلة بع�س اجلوانب الأخرى .على �سبيل املثال ،ميكن
ن�سب تركيز جمموعة ما على القوة التي يعطيها لل�سهادة ،يف حني تركز
اأن َي َ
جمموعة اأخرى على اأ�سلوب احلياة النقية الطاهرة الذي مينحه ملن يعي�سون
فيه .بينما تهتم جمموعة ثالثة مبمار�سة املواهب الروحية واخلدمات اخلا�سة.
أنا�سا يعي�سون يف ح�رشته،
أنا�سا تغمرهم قوة الروح ،ا ً
اإن اأردنا اأن نكون ا ً
نقدر كل اأوجه وجوانب عمله .علينا اأن نكون جوعى لكل تغيري
فعلينا اأن ِّ
يريد الروح اأن ي�سنعه يف حياتنا الفردية واجلماعية .علينا اأ َّل نحاول اأن
منلي عليه ما ينبغي اأن يفعله ،اأو ننتظر منه اأن يعمل بطريقة ما .علينا فقط
اأن نكون م�ستعدين لأي �سيء يفعله.
يف العهد القدمي ،عندما كان الروح القد�س ميالأ القالئل املختارين ،كان
مينحهم القدرة على التحدث باأفكار اهلل بقوة ودقة و�سلطان .تنطبق هذه
احلقيقة على ملء الروح يف العهد اجلديد يف فرتة ما قبل يوم اخلم�سني.
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نرى يف الأ�سحاحات الثالثة الأوىل من ب�سارة لوقا كيف حتدث يوحنا
واألي�سابات و�سمعان وزكريا وي�سوع بقوة و�سلطان بعد اأن نالوا م�سحة
دائما يعلقون اإنه
الروح .بعد معمودية ي�سوع (ولي�س قبلها) كان النا�س ً
يتحدث بقوة و�سلطان .ميكننا اأن نرى ذلك يف (متى )29–28 :7و(مرق�س:1
 27و )3–1 :6و(لوقا)32 ،22 :4
رمبا نعتقد اأن التالميذ الذين �سفوا املر�سى واأخرجوا ال�سياطني ولزموا
ي�سوع ملدة ثالث �سنوات وراأوا دلي ًال ماد ًيا على قيامته هم اأنا�س موؤهلون
لل�سهادة لكل هذه الأ�سباب .لكن الأمر لي�س هكذا .كان لدى التالميذ اخلربة
والتدريب واملعرفة .لكنهم افتقدوا املو ِّؤهل الوحيد للخدمة وهو قوة اهلل ،قوة
الروح القد�س .نقراأ يف (لوقا )49–48 :24و(اأعمال )8–4 :1اأن ي�سوع وعد
تالميذه اأن م�سحة الروح �ستعالج هذا النق�س .كما نعرف اأن كل اأحداث �سفر
الأعمال جاءت نتيجة لهذه امل�سحة.
كان الثالثة األآلف �سخ�س الذين اآمنوا يوم اخلم�سني هم الثمار املرئية
لقوة الروح القد�س التي فا�ست يف التالميذ .لكننا نعرف اأن يوم اخلم�سني
ثمارا اأخرى كثرية وعد اهلل اأنها
مل يكن اإل يوم ح�ساد الثمار الأوىل.
ً
�ستتبع.
ميكننا ،بينما نقراأ �سفر الأعمال ،اأن نرى كيف انت�رشت الب�سارة اأو ًل
بقوة الروح .على �سبيل املثال ،يو�سح (اأعمال)38 :10 ،8 :6 ،33 :4
مركزية قوة الروح يف حياة ال�سهادة يف الكني�سة .الكلمة اليونانية
ا�ستخداما مبعنى قوة هي « »dunamisوهي كلمة ت�سف القدرة
الأكرث
ً
الأخالقية واملادية والروحية التي ميتلكها �سخ�س ما .اإنها الطاقة
املتفجرة التي تت�سبب يف حدوث الأ�سياء .اإنها قوة اهلل الفائقة التي
84

قوة الروح

ت�سنع املعجزات وجتعل ال�سهادة موؤثرة وتعطي القدرة على حتمل اآلم
ال�سطهاد وال�سيق.
لكن بع�س الأ�سخا�س الذين �سددوا بحق على قوة الروح يف ال�سهادة،
نواح اأخرى من احلياة امل�سيحية .يرينا العهد
جتاهلوا مكانة قوة الروح يف ٍ
اجلديد اأن قوة الروح القد�س املعطاة للموؤمنني لها جمالت عديدة تعمل
فيها .نقراأ يف العهد اجلديد اأن قوة اهلل مت ِّكن املوؤمنني على �سبيل املثال من:
♦ ال�سهادة لي�سوع (اأعمال.)8 :1
♦ ال�سهادة بقيامة ي�سوع (اأعمال.)33 :4
♦ �سنع العجائب والآيات (اأعمال.)8 :6
♦ عمل اخلري وال�سفاء (اأعمال.)38 :10
♦ النمو يف الرجاء (رومية.)13 :15
♦ �سنع اآيات وعجائب عظيمة (رومية.)19-18 :15
♦ الكرازة ( 1كورنثو�س.)5-4 :2
♦ حتمل ال�سعاب وامل�سقات (2كورنثو�س.)10-6 :6
♦ الفرح يف ال�سعف (2كورنثو�س.)9 :12
♦ القوة ملعرفة حمبة اهلل (اأف�س�س.)16 :3
♦ الوقوف يف وجه العدو عند ال�سالة (اأف�س�س.)10 :6
♦ اإعالن الب�سارة (فيلبي 13 :4و1ت�سالونيكي.)5 :1
♦ ال�سرب (كولو�سي.)11 :1
♦ احتمال امل�سقات لأجل امل�سيح (2تيموثاو�س.)8-7 :1
قوة لل�صهادة العلنية:

اأعطت م�سحة الروح يف العهد القدمي خدام اهلل الأنبياء القوة كي يخدموا
اهلل ويفهموا اأفكاره ويعلنوها .علم هوؤلء عن طريق الروح الأمور التي
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اأرادهم اهلل اأن يتحدثوا بها .كما اأعطاهم الروح القوة وال�سلطان ليتحدثوا
بهذه الأمور عل ًنا اأمام اجلميع.
كذلك مكن الروح القد�س يف العهد اجلديد كل املوؤمنني الذين مالأهم من
معرفة ما عليهم اأن يتحدثوا به ،واإعالنه بقوة و�سلطان ل ميلكوهما يف
الأ�سل .يو�سح بول�س هذه احلقيقة يف (1كورنثو�س.)4 :2
جدا اأن نفهم التاأكيد الكتابي على حقيقة اأن الروح القد�س
من املهم ًّ
يف يوم اخلم�سني اأعطى التالميذ ما نطقوا به عل ًنا .نقراأ يف (اأعمال)4 :2
كالما «ينطقون»
اأن التالميذ امتالأوا من الروح ،واأن الروح اأعطاهم
ً
به .الكلمة اليونانية التي توؤدي هذا املعنى والتي ترد يف هذا املو�سع
فقط ويف (اأعمال 14 :2و )25 :26هي «.»apophtheggomai
املعنى احلريف لهذه الكلمة هو «ي�رشح بـ» وهي حتمل فكرة احلديث
العلني.
اأما الكلمة اليونانية « »phtheggomaiالتي هي اأ�سعف يف املعنى،
حيث تعطي فقط معنى «يتحدث» اأو «ينطق» ،فرتد يف (اأعمال .)18 :4ل
ين�س هذا العدد على حترمي كامل لكل اأ�سكال احلديث عن ي�سوع ،لكن فقط
حترمي للحديث العلني عنه .ولو اأن املق�سود هو حترمي املحادثات ال�سخ�سية
ل�س ُتخ ِدمت كلمة « »legoاأو «.»laleo
هذا يعني اأن الكلمات التي نطق بها التالميذ يف (اأعمال )4 :2كانت بقوة
خا�سة معطاة من الـروح كي يعلنها التالميـذ اأمـام اجلـمـيع .حثت هذه
القوة التالميذ على اأن ينه�سوا ليتحدثوا عل ًنا عن ي�سوع .وقد اأ ُعطيت هذه
القوة لكل من مالأهم الروح القد�س.
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موهبة التكلم بالأل�سنة من الأ�سياء اخلا�سة التي ميزت يوم اخلم�سني.
كانت هذه املوهبة اآية جديدة م�ساحبة لقبول الروح ،حيث مل يحدث اأن
�سلى اأحد بالأل�سنة عند قبول الروح قبل يوم اخلم�سني .اأثق اأننا بحاجة اإىل
اإعادة اكت�ساف الأهمية احليوية ملوهبة التكلم بالأل�سنة التي ُتعطى كاآية.
أي�سا اأن الروح اأعطى التالميذ القوة كي يقفوا اأمام الآلف
وعلينا اأن ندرك ا ً
وي�سهدوا عن عجائب اأعمال اهلل بلغتهم وباأ�سلوب اأذهل ال�سامعني.
قوة ل�صنع املعجزات:

كان اهلل يف العهد القدمي ي�سنع املعجزات من خالل الأنبياء املم�سوحني.
رجال مثل مو�سى واإيليا واألي�سع مالأهم اهلل من الروح وم�سحهم بالقوة
ليعلنوا ر�سالته .كما �سنع املعجزات من خاللهم.
نف�س ال�سيء حدث يف العهد اجلديد .نرى يف (اأعمال )8 :6اأن قوة الروح
كانت وراء معجزة ا�ستفانو�س .كما توؤكد (رومية )19–18 :15اأن القوة التي
ت�سنع املعجزات هي قوة روح اهلل.
نقراأ يف (متى )46 ،11 :21و(مرق�س )15–4 :6و(لوقا)17–11 :7
دائما يقولون اإن ي�سوع نبي ب�سبب املعجزات
و(يوحنا )40 :7اأن النا�س كانوا ً
التي ي�سنعها .مل جتعلهم الآيات والعجائب التي �سنعها ي�سوع يقولون اإنه
اهلل ،لكنها دفعتهم اإىل ت�سديق اأنه ينتمي اإىل جماعة الأنبياء املمتلئني من
الروح الذين عرفوهم يف تاريخهم( .لكن من املهم اأن نالحظ اأن قبول ي�سوع
للروح بال حدود و�سنعه للمعجزات التي ل مثيل لها ور�سالته الفريدة التي
كرز بها ،تعلن جميعها اأن ي�سوع هو اهلل) .كان النا�س يقولون اإن اهلل مع
ي�سوع بطريقة خا�سة ب�سبب الآيات والعجائب التي �سنعها .وهذا فارق مهم
�سنعه الروح يف حياة ي�سوع.
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من املهم اأن نفهم اأن الروح يعطي قوة ل�سنع املعجزات يف �سياق اإعالن
الأخبار ال�سارة عن ي�سوع ملن مل يوؤمنوا به بعد .اإن ال�سبب الرئي�سي وراء
�سنع الآيات واملعجزات يف العهد اجلديد هو اإقناع النا�س ب�سحة الب�سارة
عن ي�سوع امل�سيح .بالطبع يعطي اهلل ال�سفاء واخلال�س لأنه يهتم باملر�سى
دائما الكرازة
واملحتاجني .لكن الإطار العام لهذا ال�سفاء واخلال�س هو ً
والتب�سري.
ي�سجل لنا �سفر الأعمال على �سبيل املثال:
♦ ثماين معجزات �سفاء (–36 :9 ،35–32 :9 ،19–8 :9 ،10–1 :3
.)10-7 :28 ،12–7 :20 ،20–19 :14 ،10–8 :14 ،43
♦ �ستة ت�رشيحات عامة عن ال�سفاء (:8 ،8 :6 ،16–12 :5 ،43 :2
.)12-11 :19 ،3 :14 ،8–4
♦ مثال واحد عن اخلال�س (.)18-16 :16
♦ ثالثة ت�رشيحات عامة عن اخلال�س (:19 ،8–4 :8 ،16–12 :5
.)20-11
جزءا
تو�سح القراءة املتاأنية لهذه الن�سو�س اأن الآيات والعجائب كانت ً
من �سهادة الكني�سة املم�سوحة بقوة الروح عن ي�سوع ،مما يعني اأنه ل ميكن
ف�سل املعجزات عن قوة ال�سهادة العلنية.
مهما يف الكرازة ويف
دورا ًّ
نرى يف كل �سفر الأعمال اأن املعجزات لعبت ً
منو الكني�سة .على �سبيل املثال:
♦ بعد �سفاء الأعرج يف (اأعمال ،)3اأُلقي القب�س على بطر�س ويوحنا
وو ِّبخا .لكن كثريين ممن �سمعوا بطر�س ي�رشح القوة وراء
و�سجِ نا ُ
ُ
هذه املعجزة اآمنوا (اأعمال.)4 :4
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♦ ترتب على معجزة �سفاء �ساول اأن قام بالتب�سري يف دم�سق.
وكانت عظته يف دم�سق هي بداية م�ستقبله التب�سريي املثمر
(اأعمال.)20 :9
♦ عندما ُ�سفي اإينيا�س رجع «جميع ال�ساكنني يف لدة و�سارون اإىل
الرب» (اأعمال.)35 :9
♦ �سمعت جميع يافا عن قيامة طابيثا من املوت «فاآمن كثريون
بالرب» (اأعمال.)42 :9
ُيعزى منو الكني�سة يف �سفر الأعمال:
♦ اأربعون مرة اإىل م�ساحبة املعجزات لن�رش الب�سارة
♦ �ست مرات اإىل املعجزات وحدها
♦ مرة واحدة اإىل الكرازة فقط (يف كورنثو�س).
يكفي ما تقدم لتو�سيح اأن ال�سياق الطبيعي ال�سحيح ل�سنع معجزات
ال�سفاء هو اإعالن الأخبار ال�سارة ملن مل يقبلوا امل�سيح بعد .يوؤكد بول�س على
هذا الراأي يف (رومية.)19–18 :15
أتباعا لل�سيد امل�سيح .كان
كان معظم الذين نالوا ال�سفاء يف العهد اجلديد ا ً
بول�س ولعازر وطابيثا من تالميذه .ورمبا كان اإينيا�س واأفتيخو�س وحماة
أي�سا.
بطر�س كذلك ا ً
�سخ�سا اآخر ي�سجل العهد اجلديد اأنهم نالوا نعمة
لكن هناك اثنني وثالثني
ً
ال�سفاء املعجزي بقوة الروح القد�س يف حني اأنهم مل يكونوا من تابعي
أي�سا على اأن الكرازة هي ال�سياق الرئي�سي الذي
ي�سوع عند �سفائهم .يدل هذا ا ً
يختاره الروح القد�س ل�سنع املعجزات.
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قوة للحرب:

نفهم من (اأف�س�س )20–10 :6و(1بطر�س )8 :5اأن كل امل�سيحيني هم يف
�رشاع مع قوى الظالم .رمبا ن�سعر بال�سعف وعدم الكفاية عندما نفكر يف
كل ال�رش الذي يف العامل اأو عندما ندخل يف ال�رشاع املعتاد مع الإغراءات
ال�سخ�سية اأو عندما نحاول تفنيد اعرتا�س البع�س على اإمياننا .لكن ن�سو�س
مثل (2كورنثو�س )6–4 :10تخربنا بوعد الروح لنا اأن يعطينا القوة التي
نحتاجها يف كل مناحي هذه احلرب الروحية.

أي�سا
اإن الروح يعطينا القوة ل لن�سهد فقط عن ي�سوع عل ًنا ،بل لكي نعي�س ا ً
حياة النقاء يف ي�سوع .اإنه يعطينا القدرة على فعل ما ينبغي علينا فعله ،وما
نريد ب�سدق اأن نفعله لكن ن�سعر بعدم قدرتنا على تنفيذه .اإنه يعطينا القوة
�رشورا
كي نقول« :ل» لكل ما يغرينا به العامل واجل�سد وال�سيطان� ،سواء كان
ً
و�سوحا مثل
�رشورا اأقل
وا�سحة مثل اإدمان التدخني و�رشب الكحوليات اأو
ً
ً
حب الرفعة وال�سهرة والتم ُّلق واملداهنة .اإنه يعطينا القوة كي نتحلى بال�سرب
مع من يحاولون اختبار �سربنا ،ولكي نتحكم يف م�ساعرنا ونقف بثبات اأمام
ما يقابلنا من �سغوط ،ولكي نحب من ل ي�ستحق املحبة .اإنه يعطينا القوة كي
ن�سنع كل الأ�سياء ال�ساحلة التي يحر�س العدو على منعنا من �سنعها.
ينظر بع�س امل�سيحيني اإىل كل ال�سعوبات التي تواجههم على اأنها
اأعمال �سيطانية .وين�سغل هوؤلء باحلرب مع ال�سيطان اأكرث من الالزم.
اإن بع�س امل�ساكل التي تقابلنا هي جمرد جزء من الطبيعة الب�رشية
ال�ساقطة .رمبا تبدو م�ساكل احلياة العادية اأكرب منا بكثري ،لكن اهلل يعطينا
النعمة والقوة التي نحتاجها كي نتغلب على م�ساكلنا و�سعفنا .ي�ساعدنا
(2كورنثو�س )10–9 :12على فهم كيف نرى م�ساكلنا من منظور �سحي
وكيف نفكر فيها من منظور كتابي.
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دائما اإىل اهلل ونتو�سل اإليه كي ي�ساعدنا ويقوينا ويعطينا
نحتاج اأن ن�رشخ ً
القدرة على التكلم والت�رشف بالطريقة ال�سحيحة .ولكي يجعلنا كذلك
قادرين على حتدي ال�سغوط التي تقابلنا .علينا اأن نثق اأن قوة الروح هي
كل ما نحتاج اإليه كي نتغلب على ما يواجهنا .علينا بال ا�ستثناء اأن ن�ستمر
يف حماربة ال�رش باأ�سكاله املختلفة داخلنا وحولنا .ويجب اأن نفهم اأن قوة
الروح هي �رش ن�رشتنا ،واأننا �س ُنهزم اإن اعتمدنا على قدرتنا وجتاربنا
ال�سخ�سية.
يجب اأن تكون �سالة بول�س يف (اأف�س�س )16 :3للح�سول على هذه القوة
هي �سالتنا لأنف�سنا وملن نحبهم ونخدمهم .اإننا يف حاجة ما�سة اإىل قوة
الروح املتفجرة كي ت�ساعدنا على �سد ال�رش يف املجتمع وتاأ�سي�س ملكوت
اهلل مكانه.
قوة للرجاء والحتمال:

بع�سا من وعود اهلل .لكننا نحتاج اإىل قوة
يعرف الكثري من امل�سيحيني ً
الروح كي نرتجم هذه الوعود اإىل ممار�سات فعلية متالأنا بالفرح والرجاء
يف وجه الأخبار ال�سيئة .علينا اأن ن�ستمر يف ال�سالة ال�سفاعية التي رفعها
بول�س يف (رومية.)13 :15
يتاأثر معظم امل�سيحيني بطريقة العامل يف اإيجاد حلول �رشيعة ملا يواجهون
من �سعوبات ،بد ًل من اللتجاء اإىل قوة اهلل لتحمل امل�ساق .ت�ساعدنا كل من
(2كورنثو�س )10–3 :6و(كولو�سي )11 :1على فهم وتقدير موقف بول�س
جتاه الظروف ال�سعبة .علم بول�س حقيقة اأن اهلل يعطي ال�سرب والنعمة
دائما واأن نعلِّم الآخرين اأن عطية
لتحمل املتاعب .وعلينا نحن اأن نتذكر ً
قوة اهلل لتحمل ال�سعاب هي طريقة اهلل للتغلب عليها.
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اإن قوة الروح التي متنحنا ال�سالبة يف وجه ال�سعوبات هي مفتاح قدرتنا
امل�سجع هو الذي يحثنا على ال�ستمرار يف
على التحمل .اإن الباراقليطُ �س
ِّ
ال�سيقات .روح احلق هو الذي يعلمنا اأن ال�سرب ين�سئ اإميا ًنا .كما ي�ساعدنا
على رف�س طريقة تفكري وتوجهات العامل.
قوة للكني�صة:

اإن ر�سالة (اأف�س�س )23–19 :1هي واحدة من اأعظم ن�سو�س الكتاب
املقد�س التي ت�سف قوة اهلل وتو�سح اأن اهلل يعطي القوة يف اإطار الكني�سة.
اجته تركيز واهتمام املجتمعات الغربية حدي ًثا اإىل الفرد ولي�س اجلماعة.
وقد اأثر هذا التوجه على الكني�سة ،حيث ي�سدد الكثري من قادتها على اأهمية
التوجه الفردي اإىل اهلل.

يجب اأن ننظر اإىل هذا الأمر يف �سوء العهد اجلديد الذي يركز على التوجه
والعالقات واملمار�سات اجلماعية .يف الإجنليزية -على عك�س الكثري من
اللغات� -سمري املخاطب « »youي�سري اإىل كل من املفرد واجلمع .ويف
اإطار تركيز املجتمع على الفرد ،يقراأ الكثري منا اأي �سمري خماطب يف العهد
اجلديد على اإنه ي�سري اإىل الفرد .مما يعني اأن كل واحد منا يفكر يف نف�سه
«اأنا» ولي�س يف اجلماعة «نحن» عند قراءة اأية اإ�سارة اإىل �سمري املخاطب
يف العهد اجلديد.
تفرق اللغة اليونانية -على عك�س الإجنليزية -بني املخاطب املفرد
واملخاطب اجلمع .ويف اأغلب احلالت ي�سري �سمري املخاطب يف الرتجمات
الإجنليزية احلديثة للعهد اجلديد اإىل اجلمع «اأنتم كلكم ( »)you allولي�س
املفرد «اأنت وحدك (.»)you on your own
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يعني هذا اأن وعود اهلل «لنا» م ًعا ولي�س لنا كل على حدة .لهذا يتحدث
الكتاب املقد�س عن الكني�سة ب�سفتها كيان متحد (اجل�سد والعرو�س والهيكل...
وما اإىل ذلك) ،ول يتحدث عنها كوحدات فردية متفرقة.
تذكِّرنا ر�سالة (اأف�س�س )23–19 :1اأن قوة اهلل ُمتنح لنا يف اإطار الكني�سة
كجماعة .ويقول لنا (متى )18 :16اإن اأبواب اجلحيم لن تقوى على الكني�سة
ولي�س على املوؤمنني كاأفراد .يجب علينا اإ ًذا عندما نطلب قوة اهلل يف ال�سالة
اأن نطلب اإليه قائلني« :امنحنا» ولي�س «امنحني».
قوة لل�صهادة عن ي�صوع:

عندما نحاول اأن نفهم ال�سبب الذي لأجله مينحنا الروح القوة ،علينا اأن
ننظر اإىل عدد كتابي مثل (اأعمال .)33 :4اإن الروح مينحنا القوة كي نعلن
كلمة اهلل ونتحمل ال�سعاب ون�سنع املعجزات وننت�رش يف احلرب .كل هذا
من اأجل اأن نكون �سهو ًدا اأقوياء عن الرب ي�سوع املقام.
ل ُجترى املعجزات فقط من اأجل ت�سجيعنا .ولي�س الهدف من وراء متتعنا
بالن�رش والرجاء اأن نعي�س حياة هادئة مطمئنة .بل الهدف من كل هذه
ال ِن َعم هو اأن تكون لنا �سهادة موؤثرة لالآخرين .مينحنا الروح كل جانب من
جوانب قوته كي يجعلنا نعرف ي�سوع بطريقة اأف�سل وكي نعلن �سخ�سه
للعامل املحتاج من حولنا .اإن الختبار احلقيقي للقوة الروحية هي كونها
فهما ومعرفة عميقة عن ي�سوع.
تعطينا ً
اإن حتذير ي�سوع يف (متى )23–15 :7يو�سح لنا اأن القدرة على
اإخراج ال�سياطني والتنبوؤ و�سنع املعجزات لي�ست كافية يف حد ذاتها.
عندما ل حت�رش القوة الروحية البعيدين اإىل ي�سوع ،وعندما يكون
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أنانيا ،وعندما يغيب احلق والطاعة عنها،
الهدف من اخلدمة هد ًفا ا ً
وعندما يكون الرتكيز على «رجل اهلل» ،فاإن القوة هنا هي قوة روح
�سيمون ال�ساحر التي نقراأ عنها يف (اأعمال .)8نرى يف هذا الأ�سحاح
قوة الإغواء التي لي�ست لها عالقة باحلق والقدا�سة والنقاء الأخالقي.
أي�سا و�سيلة
نرى يف هذا الأ�سحاح اأن القوة هي غاية يف حد ذاتها وا ً
اإىل غاية ما.
يطلب الكثري من املوؤمنني القوة من اأجل اأهداف اأخرى ل عالقة لها مبعرفة
ي�سوع بطريقة اأف�سل والإعالن عن �سخ�سه ب�سورة اأو�سح .وهناك الكثري من
القادة الدينيني الذين يحاولون ا�ستغالل القوة الإلهية ل�ساحلهم ،يف حني
اأن عليهم اختبار قوة الروح بينما يطيعون اإرادة اهلل.
ل ينبغي اأن نتحدث عن عمل الروح بلغة تركز على ذواتنا كب�رش ،كما لو
اأن قوة اهلل اأُعطيت لنا لن�ستخدمها وقتما نريد .علينا اأن ن�سع اأنف�سنا حتت
ت�رشف الروح كي ي�ستخدمنا ،ولي�س العك�س بكل تاأكيد.
علينا اأن نرف�س فكرة اأن قوة اهلل تعمل فينا ب�سورة اأوتوماتيكية ،واأننا
ننظم ونتحكم يف درجة تكري�سنا واإمياننا .اإن الروح هو ن�سمة اهلل التي تهب
حيثما ت�ساء ،والتي تتنوع وتختلف قوة هبوبها.
علينا اأن نحرت�س من اأن نتحدث عن الروح القد�س يف تب�سرينا على اأنه
م�سدر لقوة ميكن لغري املوؤمنني امتالك نا�سيتها والتحكم فيها مبجرد اأن
ي�سلموا قلوبهم لل�سيد امل�سيح .اإن قوة اهلل التي بداخلنا ل تلغي على الفور
عيوب �سخ�سيتنا وجتعل حياتنا اأكرث ا�ستقامة وطماأنينة .بل اإن حياتنا هي
حرب م�ستمرة �سد �سغوط وخطط العامل واجل�سد وال�سيطان.
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تغيريا ياأخذ بالأنفا�س من خالل قوته .وهو يعطينا
يغرينا الروح بالفعل
ً
القوة والقدرة على اأن نفعل ما يجب علينا اأن نفعله .وهذه القوة التي مينحنا
امل�سيح اإياها بوا�سطة الروح هي حقيقة جميدة علينا اأن نختربها اأكرث واأكرث.
لكنه يعطينا قوته فقط لنعرف ي�سوع اأكرث ونعلن عن �سخ�سه ب�سورة
اأو�سح .راأينا كيف اأن كل جانب من جوانب عمل الروح اإمنا ميجد �سخ�س
امل�سيح ويركز عليه .وهذا يعني اأنه علينا اأن نتحدث عن الروح وعمله بلغة
يكون امل�سيح هو مركزها ،حيث اإن اأية لغة اأخرى هي يف الواقع تقليل من
�ساأن خدمته.
يعطينا الروح القد�س قوته كي يجعل منا �سهو ًدا اأف�سل لل�سيد امل�سيح،
أ�سخا�سا اأف�سل تعك�س كلماتنا وحياتنا و�سلوكنا اليومي
ولكي يجعلنا ا
ً
و�سلطاننا الروحي حقيقة كون امل�سيح ح ًيا يف ال�سماء.
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بينما نتحدث عن «الروح» ،نعرف اأن اللفظ الأدق هو «الروح القد�س».
وا�سمه  -مثل باقي اأ�سماء اهلل يف الكتاب املقد�س  -يدل على طبيعته .اإنه
كلي القدا�سة.
مقد�صا؟
ما معنى اأن يكون
ً

الكلمة اليونانية املقابلة لكلمة «قدو�س» هي « .»hagiosترتبط كلمة
القدا�سة يف اأذهان الكثريين بالأخالقيات .يعتقد هوؤلء اأن ال�سخ�س املقد�س
هو �سخ�س �سالح ج ًّدا يت�رشف بكمال ،بل وبال خطية .لكن كلمة «»hagios
هي يف الأ�سا�س كلمة دالة على وظيفة اأو عمل .وهي حتمل معنى «النف�سال
اأو التكري�س التام»ُ .ت�ستخدم كلمة « »hagiosيف الكتاب املقد�س لت�سف:
♦ الآب (لوقا ،49 :1يوحنا1 ،11 :17بطر�س ،16–15 :1روؤيا،8 :4
.)10 :6
♦ البن (لوقا ،35 :1اأعمال1 ،30–27 :4 ،14 :3يوحنا.)20 :2
♦ الروح القد�س (2تيموثاو�س ،14 :1تيط�س2 ،5 :3بطر�س،21 :1
يهوذا.)20 :1
اإن اهلل الواحد مثلث الأقانيم هو «قدو�س» مبعنى اأنه منف�سل عن كل
أي�سا منف�سل عن اخلليقة لكماله الأخالقي.
اخلليقة بطبيعته ال�رشمدية .وهو ا ً
وقدا�سته هنا  -اأي انف�ساله  -هي نتيجة لكونه بال خطية ولي�ست و�سفًا
لطبيعته التي ل تعرف اخلطية.
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والأقانيم الثالثة – الآب والبن والروح القد�س – مقد�سون مبعنى اأنهم
متاما لبع�سهم البع�س .يك�سف امل�سيح عن قدا�سته من خالل
مكر�سون
ً
َّ
تكري�سه الكامل لالآب .ويك�سف الروح القد�س عن قدا�سته من حيث كون عمله
هو متجيد ي�سوع .هذا التكري�س الكامل لبع�سهم البع�س هو قدا�ستهم.
أي�سا يف العهد اجلديد لو�سف املوؤمنني من
ت�ستخدم كلمة « »hagiosا ً
رتجم هذه الكلمة اأحيا ًنا بالرتباط باملوؤمنني
مكر�سني هللُ .ت َ
حيث كونهم َّ
«قدي�سني» ( .)saintsهناك العديد من الكلمات اليونانية التي كان من
املمكن اأن ت�ستخدم لو�سف املوؤمنني .هناك على �سبيل املثال «»hieros
«طاهرا» اأو «مرتبطً ا ظاهر ًيا باهلل» و« »semnosالتي تعني «ذا
التي تعني
ً
«مكرما» و« »hagnosالتي تعني «نق ًيا» و «خال ًيا من الدن�س اأو
قيمة» اأو
ً
النجا�سة» .لكن كلمة « »hagiosالتي ُت�ستخدم لو�سف الروح هي نف�سها التي
ُت�ستخدم لو�سف املوؤمنني.
اأما كلمة « »hagiasmosاأي «القدا�سة» فتعني «النف�سال هلل اأو التخ�سي�س
هلل» .نرى هذا املعنى يف (1كورنثو�س )30 :1و(2ت�سالونيكي)13 :2
و(1بطر�س .)2 :1كما ُت�ستخدم كلمة « »hagiasmosلو�سف احلالة الناجتة
وخم�س�سني
عن النف�سال ،اأي لو�سف ال�سلوك الذي يليق باأنا�س مكر�سني
َّ
هلل بالكامل .نرى هذا املعنى يف (رومية )22 ،19 :6و(1ت�سالونيكي:4
 )7–3و(1تيموثاو�س )15 :2و(عربانيني .)14 :12كل هذا يعني اأن القدا�سة
لي�ست �سي ًئا ناأمله اأو نرجو الو�سول اإليه .لكنها احلالة التي يدعونا اهلل يف
نعمته اأن نعي�س فيها.
راأينا اأن املوؤمنني الذين امتالأوا بالروح القد�س مدعوون ليمكثوا يف الروح،
اأن يعي�سوا يف الروح وبح�سب توجيه الروح .وهذا يعني اأنه منذ اللحظة التي
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ناأخذ فيها م�سحة الروح ،نعي�س يف القدا�سة وبالقدا�سة بنف�س الطريقة التي
نعي�س بها يف قوة الروح ونعلنها.
اإن ثاين اأعظم مهمة يقوم بها الروح القد�س هي اأنه يح�رش قدا�سته يف
حياتنا وي�ساعدنا اأن نحيا فيها وبالنقاء الالئق بها .القدا�سة هي احلالة
املعنوية التي ندخل فيها عندما نبداأ يف العي�س يف الروح القد�س .اأما النقاء
(مثل القوة) فهو نتيجة عملية لهذه احلالة .اإنه جانب من جوانب الروح
املع َلن يف �سلوكنا .وهذا يعني اأنه يجب اأن ننف�سل هلل بانف�سالنا عن اخلطية.
ُ
اإن اهلل يغ�سلنا من جنا�سة اخلطية بوا�سطة الروح .كما مي ِّكننا من مقاومة
اإغراء اخلطية وتنفيذ م�سيئته .نرى يف (رومية )16–9 :8اأنه بينما نعي�س
يف الروح ،ن�سبح بالتدريج مثله ونتقوى به حتى ن�ستطيع اأن منيت اأعمال
يغرينا كي ن�سابه �سورة
اجل�سد .ونرى يف (2كورنثو�س )18 :3اأن الروح ِّ
ويغري و�سعنا الأخالقي
يغري دواخلنا
ِّ
اهلل .كل هذا يعني اأن الروح القد�س ِّ
والروحي؛ كي تعك�س حياتنا املركز الذي لنا يف نظر اهلل.
النقاء من اخلطية:

تعلمنا (ر�سالة رومية )9 :3اأن الأ�سخا�س الذين مل يولدوا ثانية يعي�سون
أي�سا
حتت قوة اخلطية .نرى كذلك يف (رومية )23–20 :7اأن اخلطية توجد ا ً
يف الذين نالوا الولدة الثانية .يعتقد البع�س اأن (رومية )7يدور حول جتربة
غري املوؤمنني .لكن بول�س يتحدث يف هذا الأ�سحاح عن �رشاع كل موؤمن مع
اخلطية ال�ساكنة فيه.
أي�سا كل فكر اأو فعل نابع من اإرادتنا
اإن اخلطية هي التمرد �سد اهلل ،وهي ا ً
الذاتية .نفهم من (اإ�سعياء )8 :61و(اإرميا )4 :44و(اأمثال )19–16 :6اأن اهلل
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يكره اخلطية واأن اخلطية جن�سة يف عينيه .يقول الكتاب اإن اخلطية هي ذنب
يحتاج اإىل مغفرة اأو اإىل اإزالة .اإنها جنا�سة حتتاج اإىل اأن ُتغ�سل و ُتطهر .وهي
كذلك قوة يجب اأن ُتك�رش.
يلقي العهد القدمي ال�سوء على كل جانب من جوانب عمل الروح القد�س
تقري ًبا .راأينا كيف اأعطى الروح القد�س الأنبياء القدرة على اإعالن كلمات اهلل
ن�سو�سا تتحدث عن الكيفية التي ينقي بها اهلل
بقوة و�سلطان .كما ذكرنا
ً
�سعبه من اخلطية .ميكننا اأن نرى هذه احلقائق يف الن�سو�س التالية على
�سبيل املثال:
♦ يو�سح (اإ�سعياء )8 :61اأن اهلل يكره اخلطية.
♦ يتطلع (اإ�سعياء )4 :4اإىل وقت ُتغ�سل فيه اأور�سليم و ُتنقى «بروح
الق�ساء وبروح الإحراق».
يوما �سياأتي ُتطهر فيه اخلطية بينبوع
♦ يتنباأ (زكريا )1 :13اأن ً
مفتوح.
♦ يح ِّذر (مالخي )2 :3من اأن اهلل مثل نار املمح�س واأنه �سينقي اأولده.
♦ َي ِعد (حزقيال )27–25 :36اأن اهلل �سيطهر اأولده من كل جنا�سة
وي�سع روحه فيهم.
ت�ساعدنا هذه الن�سو�س على اإدراك اأن �سلوكنا باخلطية يجعلنا جن�سني
اأمام اهلل .اإن اخلطية تنفره كما ننفر نحن من القذارة عندما توجد حيث ل
أي�سا اإىل اأن اهلل يف نعمته يغفر
ينبغي لها اأن تكون .ت�سري هذه الن�سو�س ا ً
ال�سلوك اخلاطئ وهكذا ينهيه.
ت�سري كل �رشائع وطقو�س العهد القدمي املتعلقة بالتطهري اإىل عمل
اهلل التطهريي .نرى هذه احلقيقة بو�سوح يف و�سف العهد اجلديد
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للخال�س ،خا�سة يف الن�سو�س التي تتحدث عن الغ�سل والتطهري
مثل (يوحنا 10 :13و )3 :15و(اأعمال )16 :22و(1كورنثو�س)11 :6
و(2كورنثو�س )1 :7و(اأف�س�س )27–25 ،5–3 :5و(2تيموثاو�س:2
 )22–20و(عربانيني 14–11 :9و )22 :10و(1يوحنا 9–7 :1و)3 :3
الروح هو و�سيلة اهلل للتنقية والتطهري .اإنه يجعلنا «نولد ثانية» وميدنا
«بقلب جديد» يخلق لنا اإمكانية مل تكن متوفرة من قبل وهي اأن نحيا بنقاء
يف طاعة و�سايا اهلل .اإنه ي�سكل حياتنا ويعطينا الولدة الثانية وميكننا من
اأن يكون لنا ذات طبيعة امل�سيح .وهكذا ن�سبح مثله يف كل حياتنا هنا على
الأر�س.
ل يحدث اأي من هذه الأمور بطريقة اأوتوماتيكية؛ فعندما نقبل الروح
القد�س ميكننا اأن نبداأ يف احلياة يف قوته ويف قدا�سته .لكن ل يكون لنا
كمال القوة وكمال ال�سالح هكذا من ذواتنا .ما يحدث هو اأننا نبداأ يف
ال�سلوك يف الروح ونعطيه املجال كي ي�سكلنا على �سورته .تو�سح لنا
(ر�سالة غالطية )17 :5اأن الطريق للقوة الروحية والنقاء من اخلطية هو
�رشاع طويل و�سعب وم�ستمر بني «من نحن يف امل�سيح» و�سلوكنا ال�سخ�سي
بينما نتقدم يف �سعينا الروحي.
يحدث هذا لأننا نعي�س يف ع�رش يعاين من �رشاع فل�سفة املاورائيات بني
«واقع حادث الآن بالفعل» و «واقع مل يتحقق بعد» ،بني عمل بداأه امل�سيح يف
جميئه الأول وعمل لن يكتمل اإل مبجيئه الثاين .نتناول �رشاع «الآن – لي�س
بعد» بالتف�سيل يف اجلزء الثالث من �سل�سة «�سيف الروح» بعنوان «�سيادة
اهلل» .وهذا ال�رشاع هو ال�سبب وراء ت�سجيع بول�س املتكرر للموؤمنني وحثهم
على عدم ال�ست�سالم للخطية يف (رومية .)23–12 :6يف هذا الع�رش الذي
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ت�سوده اخلطية ،لزال خال�سنا ينتظر اإكماله بقيامة الأج�ساد التي �ستحدث
يف امل�ستقبل .كل هذا يعني اإمكانية �سقوط املوؤمنني يف اخلطية .لكن كما
نقراأ يف (رومية )23 :8لنا «باكورة» الروح الذي هو �سمان خال�سنا .عندما
ن�سلم للروح يعيننا يف �سعفاتنا وي�ساعدنا اأن نحيا حياة نقية اأمام اهلل.
�رصاع املوؤمن الداخلي:

علينا اأن ندرك واأن ن�رشح لالآخرين اأن بداخل كل م�سيحي موؤمن جمموعتني
مت�سادتني من الرغبات .هناك تلك الرغبات اأو ال�سهوات التي تعك�س الطبيعة
ال�ساقطة ،حيث تريد حتقيق الإرادة الذاتية بالتمرد على اهلل .وهناك تلك
تعرب عن الطبيعة الفوقية التي تكرم اهلل وحتبه والتي زرعها
الرغبات التي ِّ
الروح فينا بالولدة الثانية.
�رشاع الرغبات هذا يدل على اأنه بالرغم من اأننا «نعي�س يف القدا�سة»
دائما .هناك �سيء
بالطريقة التي راأيناها ،جند اأن قلوبنا لي�ست كاملة الطهر ً
دائما .على �سبيل املثال:
ما يدفعنا للوراء ً
متاما على الرغم من اأن اخلدمة
♦ ل نفكر اأب ًدا يف فعل �سيء �سحيح ً
الكاملة هي هدفنا.
♦ ُمننع من التفكري فيما نريد اأن نفكر فيه.
♦ نعلم اأن كل �سيء فعلناه كان من املمكن اأن يكون اأف�سل ،بل كان
يجب اأن يكون اأف�سل.
كثريا ما ن�سبط اأنف�سنا متلب�سني بالكربياء وال�سعف واحلماقة.
♦
ً
حت�سن من دوافعنا واأفعالنا.
♦ نرى طر ًقا ميكن اأن ِّ
دائما بعيد املنال.
♦ مند اأيدينا نحو الكمال لنكت�سف اأنه ً
ل يعني هذا اأننا ل ن�سل اأب ًدا اإىل اأي نوع من النقاء من اخلطية .بالطبع
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ل ،فاحلياة امل�سيحية هي تقدم دائم ثابت ل هزمية كاملة .ت�سجعنا (ر�سالة
غالطية )16 :5اأن ن�سلك يف الروح كي منيت �سهوة اجل�سد .ي�سري هذا الت�سجيع
اإىل �رشاعنا مع اخلطية واإىل اأن احلياة يف الروح هي الطريق الذي ينتظرنا.
كما يو�سح لنا اأنه باإمكاننا اأن نواجه �سهوات الطبيعة الب�رشية ال�ساقطة
التي تهاجمنا.
بالإ�سافة اإىل ذلك:
♦ تعلمنا (ر�سالة رومية )6 :7اأن اهلل حررنا من عبودية اخلطية يف
احلياة اجلديدة التي اأخذناها يف الروح حتى نعي�س باملحبة
وال�سالح.
♦ ترينا (غالطية )14–13 :5و(رومية )6 :7–17 :6و(1ت�سالونيكي:4
 )8–1اأنه علينا اأن نفعل ما ن�ستطيع فعله .يعك�س هذا القدا�سة التي
نعي�س فيها.
♦ تعلمنا (رومية )13 :8اأنه علينا اأن منيت اخلطية من خالل الروح.
♦ تقول كل من (رومية )4 :8و(غالطية )25–16 :5اإنه ميكننا بل
علينا اأن ن�سري يف الروح بالأعمال ال�ساحلة وال�سلوك الذي يعك�س
قدا�سة اهلل التي نعي�س فيها.
عندما نعي�س يف قدا�سة الروح ،ي�سمن لنا روح احلق اأن ن�ستمر يف اكت�ساف
حقيقة اأنه ل �سيء يف حياتنا يف ال�سورة التي يجب اأن يكون عليها ،واأننا مل
نحارب �سد ال�سهوات الطبيعية بالقوة الواجبة ،واأن �سي ًئا من الإرادة الذاتية
ي�سوه
يغلِّف حتى اأف�سل ما نفعله لأجل اهلل ،واأن ً
بع�سا من جنا�سة اخلطية ِّ
حياتنا اليومية.
كل هذا يعني اأنه عندما نعي�س «يف الروح القد�س» ،علينا اأن ن�ستمر
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يف اإلقاء اأنف�سنا على نعمة اهلل ورحمته ومغفرته .كما علينا اأن نطلب
دائما اأن يقوينا كي ن�ستمر يف �رشاعنا الداخلي �سد
من الروح
ً
اخلطية.
�سكرا هلل لأن الروح –كجزء من تكري�سه لتمجيد ي�سوع– ي�ستجيب
ً
حم�رشا نقاءه العامل وقوته املنت�رشة على
ل�رشخاتنا ،ويعمل بعدة طرق
ً
اخلطية يف حياة املوؤمنني.
القدا�صة من خالل القدرة على التغيري:

لأن الروح القد�س هو «روح احلق» ،فاإنه يجعلنا ندرك اأخطاءنا و�سقطاتنا،
ويلفت انتباهنا اإىل طرقنا العديدة يف اإحزان اهلل .كما ي�سلط ال�سوء على عاداتنا
ال�سيئة ويحثنا على اأن نتبع ما جاء يف ن�سو�س مثل (2كورنثو�س ،)1 :7وعلى
اأن نغ�سل اأنف�سنا من جنا�سة اأج�سادنا واأرواحنا.
دائما وهما:
هناك طريقتان ِّ
يف�سل ال�سيطان اتباعهما ً
♦ اأن يغرينا كي نحاول اأن نفعل ما ي�ستطيع اهلل وحده اأن يفعله.
♦ اأن يخدعنا كي نطلب من اهلل اأن يفعل ما قد اأمرنا اأن نفعله نحن.
لذلك ،من املهم اأن نفهم وجود خيطني يتكون منهما تعليم القدا�سة
يف العهد اجلديد .هناك عامل التطهري الذي يقوم به اهلل من خالل
أي�سا من
الروح .وهناك جزء اآخر ُيتو َّقع منا اأن نقوم به باأنف�سنا ا ً
خالل الروح.
نفهم بو�سوح من (رومية )14–13 :8اأننا مدعوون اأن «منيت اأعمال
اجل�سد» «بالروح» .اهلل لن يفعل ذلك لأجلنا .لكنه مي ِّكننا من خالل الروح اأن
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دائما يف الروح ،اأن نتعمق معه وفيه
نفعله باأنف�سنا .وهذا يعني اأن نتقدم ً
يف ملكوت اهلل ،مكت�سبني عادات �ساحلة يف كل جوانب حياتنا .يجب علينا
عاما بعد عام اأن ن�سبح اأكرث فاأكرث مثل امل�سيح واأن نخدم «يف جدة الروح»
ً
كما تقول (رومية.)6 :7
تو�سح (رومية )6 :7–17 :6و(غالطية )13 :5و(1ت�سالونيكي)8–1 :4
اأن القدا�سة هي م�سيئة اهلل حلياتنا .لكننا ن�ستطيع فقط اأن منيت اأعمال اجل�سد
لأننا اأخذنا الروح ،ون�ستطيع اأن ن�سري طب ًقا لتوجيهات الروح لأنه يعيننا.
ن�سعر يف كل يوم بالرغبات التي ين�سئها فينا الروح وب�سهوات اأج�سادنا.
ؤمن يعتقد اأنه يواجه هذا ال�رشاع مبفرده ،واأن هناك
يجعل
ُ
ال�سيطان املو َ
بع�س امل�سيحيني الذين لي�س لديهم �سهوات اجل�سد ،واأنه اإن كان م�سيحي
حقيقي ما كان ليعاين منها هو الآخر .هذه الأفكار ال�سيطانية لي�ست حقيقية
باملرة .اإن كل موؤمن يف كل وقت عليه اأن يجاهد بقوة كي ي�سري حتت قيادة
الروح وكي يتجاهل �سهواته.
يعتقد البع�س اأن ال�رشاع �سيهداأ عندما يكربون وينمون يف الإميان .لكننا
�سنحتاج اأن ن�رشخ للروح ليقوي اإرادتنا يف اأن نبقى على طريق القدا�سة اإىل
اأن تنتهي حياتنا.
القدا�صة من خالل التغيري:

ل تتعلق املعركة الروحية ببذل املجهود ال�سخ�سي؛ فكما راأينا ،هناك
جانب اآخر للمعركة يخربنا عنه العهد اجلديد .ت�ستخدم العديد من الرتجمات
«ط ِّهرنا» و « ُق ِّد�سنا» .اإن
�سيغة املبني للمجهول كي تو�سح اأننا ُ
«غ ِ�سلنا» و ُ
اهلل يعمل بالروح يف حياتنا كي يطهرها وينقيها ولكي ي�سكلنا على �سورته.
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ت�ستخدم (2كورنثو�س� )18 :3سيغة املبني للمجهول لتو�سح اأننا
«جمي ًعا  ...نتغري اإىل تلك ال�سورة عينها  ...كما من الرب الروح» .وال�سورة
هي �سورة امل�سيح نف�سه .بينما ن�سلك يف الروح – كما ين�سحنا بول�س يف
(غالطية – )16 :5نتغري بوا�سطة الروح كي نعك�س جمد الرب وكي نتغري
اإىل �سورته.
ل توجد اإل القليل من الن�سو�س التي ت�سف هذا التغري ب�سورة اأو�سح من
(غالطية )24–22 :5التي تر�سم لنا �سورة ال�سخ�سية التي ت�سبه امل�سيح
ح ًقا ،والتي تظهر يف هوؤلء الذين ي�ستمرون يف العي�س يف الروح .اإن ثمر
الروح لي�س قائمة بثمار خمتلفة .لكنه يف الواقع و�سف ٍ
واف لثمرة واحدة
هي طبيعة امل�سيح الواحدة .وكما اأن الأ�سجار النا�سجة ال�سحيحة التي
ثمارا ،كذلك ينتج املوؤمنون الذين يعي�سون
تنمو يف البيئة املنا�سبة تنتج ً
ثمارا روحية.
يف املكان املنا�سب -اأي الروحً -
تغيريا اآن ًيا ،لكنه تغيري بطيء يتميز باملثابرةُ ،يح ِدثه
وهذا التغيري لي�س
ً
اهلل يف حياة هوؤلء الذين يعي�سون يف الروح .يتمم اهلل هذا التغيري من خالل
الإعالن امل�ستمر للروح ،ومن خالل الأزمات التي نخترب فيها الروح وحتريره.
جتمع (غالطية )26–16 :5خيطي تعليم القدا�سة م ًعا .اإن م�سوؤوليتنا
بالعتماد على قوة الروح هي اأن نقاوم رغبات اجل�سد الأنانية .وهدية
اهلل املجانية يف الروح هي تغيري طبيعتنا .يجب اأن يجتمع اجلانبان م ًعا.
هوؤلء الذين يركزون اأكرث على «�سلب اجل�سد واأهوائه» ي�سعون اأنف�سهم حتت
�سيطرة النامو�س ،يهتمون باملبادئ املف�سلة اأكرث من اهتمامهم مبحبة
امل�سيح .بينما من ي�سددون على انتظار الثمار حتى ينمون ،يت�ساهلون مع
اخلطية حيث يف�سلون يف تقدير مدى كره اهلل لكل �سكل من اأ�سكال اخلطية.
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القدا�صة لل�صهادة:

راأينا اأن خدمة الروح الأ�سا�سية هي متجيد ي�سوع .يعمل الروح كي يركز
انتباه العامل كله على ي�سوع ،ويب ِّكت اخلطاة على خطية وعلى بر وعلى
دينونة؛ كي يح�رشهم اإىل حمبة ونعمة اهلل .وكما اأن الهدف الرئي�سي من
قوة الروح هو اأن يقنع النا�س بحقيقة ي�سوع ،كذلك الهدف الرئي�سي من
قدا�سته هو اأن يجعل النا�س ترى الطبيعة احلقيقية لي�سوع.
اإننا مدعوون كي نكون مقد�سني .كما اأعطانا الروح قدا�سته كي يرى
اخلطاة حولنا ي�سوع وينجذبون اإليه .لكن هناك اليوم فجوة بني ما يقوله
ورياء .ل يوجد
امل�سيحيون وما يفعلوهَ .يع ِترب العامل هذا التناق�س نفا ًقا
ً
يدعي اأنه
ما يبعد الأ�رشار عن اهلل اأكرث من موؤمن خاطئ ،خا�س ًة هذا الذي َّ
اأف�سل من حقيقته .ولي�س هناك ما يجذب الأ�رشار اإىل اهلل اأكرث من حياة ت�سع
حمبة اهلل وتك�سف عن �سخ�س امل�سيح.
القدا�سة مثل القوة نحتاجها لل�سهادة .اإن الروح ل يعطينا القدا�سة من اأجل
اأنف�سنا ،بل من اأجل امل�سيح ومن اأجل العامل .يقع تبكيت العامل على خطية
وبر يف قلب خدمة الروح؛ فهو «ال�ساهد» وهو يدعونا اأن ن�سيف �سهادتنا اإىل
�سهادته كي يوؤمن العامل بي�سوع.
يجب اأن توجد ثمار القدا�سة يف حياتنا اإن اأردنا لكرازتنا اأن تكون موؤثرة.
اإن الطريقة التي نحيا بها هي جزء مهم ج ًدا من خدمة الروح يف تبكيت
الأ�رشار على خطيتهم ويف اإقناعهم باحلق الذي يف ي�سوع .لكن قدا�ستنا –
اأي تكري�سنا لي�سوع وحده – يجب اأن توجد اإىل جانب قوة الروح الكاملة.
ل ميكننا اأن نختار بني القوة والقدا�سة .فاإما كالهما اأو ل �سيء .يبدو اأن
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بع�س امل�سيحيني مييلون اإىل الرتكيز على القوة فقط اأو القدا�سة فقط .ويا
خلطورة هذا الأمر! فالرتكيز الزائد على القوة ميكن اأن يقود اإىل روح �سيمون
ال�ساحر ،بينما يقود الرتكيز الزائد على القدا�سة اإىل حرفية الفري�سيني الكئيبة
وعبوديتهم للنامو�س.
يدين ي�سوع الفري�سيني يف (متى )23 :23و(لوقا )14–9 :18لأن قلوبهم
غري م�ستقيمة اأمام اهلل .بداأ الفري�سيون كجماعة من الأ�سخا�س الذين �ساءتهم
وثنية ول اأخالقية ثقافتهم ،جماعة اأرادت الرجوع اإىل القيم الإلهية للقدا�سة
والأخالق .لكن ما بداأ بالقدا�سة – اأي بالتكري�س هلل – انحط اإىل احلرفية
والرياء .لقد ركز الفري�سيون على القدا�سة وتنا�سوا قوة اهلل .ركزوا على
القواعد بينما مل يعرفوا قلب اهلل .وبالتايل اأ�سبحوا يحتفون بربهم الذاتي
بينما ينتقدون الغري.
يجب اأن نتح�سن من مثل هذا اليوم؛ فطريقة ال�سلوك هذه  -كما اأثبت
كثريا
ي�سوع يف حالة الفري�سيني  -ل تر�سي اهلل ،كما تبعد الآخرين عنهً .
ما حتدث ي�سوع عن حرفية القادة الدينيني يف يومه .لكن كما نقراأ يف
(مرق�س� ،)37 :12سمعه اجلمع ب�رشور .من الوا�سح اأن الروح القد�س يح�رش
موجة جديدة من القدا�سة اإىل الكني�سة ،لكن ال�سيطان يفعل كل ما يف و�سعه
لكي يف�سدها بعبودية النامو�س والأخالق.
من املوؤ�سف اأن م�سيحيني كثريين ل يفهمون حاجتهم اإىل التحرر
من �سلطة النامو�س .لذلك يحيا الكثريون يف منطقة بني العتمة والنور،
يف مكان ما بني النامو�س والنعمة .لكنهم ل ي�ستمتعون بفوائد اأي
نقدر ح ًقا بركات اهلل ونعمته اإل عندما
منهما .ومع ذلك ،ل ميكننا اأن ِّ
نرى اأنف�سنا على خلفية النامو�س .عندما نرى كيف ا�ستعبدنا النامو�س
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نقدر نعمة اهلل التي خل�ستنا وحررتنا وغفرت
واأداننا ،وقتها ميكن اأن ِّ
لنا حق تقديرها.
وهذا يعني اأنه علينا اأن نتاأكد – على عك�س كني�سة غالطية – اأننا ل
ن�سقط حتت �سيطرة النامو�س .والطريقة الوحيدة للتخل�س من هذه ال�سيطرة
هي الت�سليم الكامل للروح واحلفاظ على عالقة حية معه .فكما تقول
(غالطية )18 :5اإنه اإذا انقدنا بالروح فلن نكون حتت النامو�س�( .سنتناول
ق�سية عدم اخل�سوع للنامو�س بالتف�سيل يف اجلزء احلادي ع�رش من �سل�سلة
«�سيف الروح» بعنوان «اخلال�س بالنعمة»).
علينا اأن نحافظ على التوازن بني القوة والقدا�سة يف حياتنا وكنائ�سنا.
واأف�سل طريقة لذلك هي اأن نعتنقهما م ًعا اإىل اأق�سى درجة ممكنة ،ونعلِّم
الآخرين اأن يفعلوا كذلك.
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الروح وممارسة املواهب
راأينا اأن الروح القد�س يتمتع بالقوة ،فهو قوة اهلل العاملة .اإنه الإع�سار
املقد�س الذي ل ميكن اأن نتنباأ به اأو نتحكم فيه .وراأينا كيف اأنه عندما
مي�سحنا الروح ،نعي�س معه وفيه .وكيف يحرر قوته ويظهرها من خاللنا
كيفما ي�ساء ووقتما ي�ساء .اإننا ل ن�سبح اأقوياء لكننا نعي�س حيث توجد القوة.
أي�سا اأن الروح مقد�س ،حيث يكر�س نف�سه هلل ولتمجيد �سخ�س ي�سوع.
راأينا ا ً
راأينا كيف عندما ميالأنا الروح ،ن�سري معه .وكيف ُيظهر ثمار قدا�سته من
خاللنا بطريقته .اإننا ل ن�سبح مقد�سني ،لكننا نعي�س حيث توجد القدا�سة.
ل يعني هذا اأنه ل تقع على عاتقنا اأية م�سوؤولية؛ فاإن دورنا هو دور الزارع
احلكيم .يعلم الزارع اأنه ل ي�ستطيع اأن يتحكم يف الطق�س اأو يغري طبيعة
الرتبة .لكن هذا ل يعني اأن يجل�س هكذا دون اأن يفعل �سي ًئا .لو اأن هذا الزارع
يريد حم�سو ًل جي ًدا ،فعليه اأن يبذر البذور يف تربة خ�سبة ومناخ منا�سب.
ثم عليه اأن ينزع الأع�ساب ويق�سي على الآفات .وباملثل ،ل ن�ستطيع نحن
منجد
اأن جنعل اأنف�سنا اأقوياء اأو اأنقياء اأو اأي �سيء ذي قيمة .لكن لو اأردنا اأن ِّ
اهلل ون�سري يف طريقه� ،سنزرع اأنف�سنا يف اأ�سلح مكان على الإطالق – يف
الروح .وبعدها علينا اأن نتعامل مع «الأع�ساب» و «الآفات» التي تريد اأن
تخنقنا وت�سعفنا.
ينطبق هذا املبداأ الروحي على كل نواحي طبيعة وعمل الروح .لكن البع�س
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ل يطبقه على جانب مهم ج ًدا ،وهي املواهب الروحية .يتحدث البع�س عن
املواهب كما لو كانوا ميلكونها ويتحكمون بها .من اخلطاأ اأن نقول اإننا
«ن�ستخدم» املواهب؛ لأن اهلل هو الذي ي�ستخدمنا ليعلن عن هذه املواهب
التي مينحنا اإياها .اإن املواهب لي�ست َمق ِدرة على فعل �سيء ،لكنها عمل
الروح فينا .اإنها طاقة الروح ولي�ست عمل املوؤمن.
يقول البع�س اإن موهبة ما ُتعطى لكل موؤمن ،واإن هذه املوهبة ت�سبح
بعد ذلك ملكًا له .حتى اأن البع�س يقومون بو�سع ا�ستمارات ا�ستبيان
وتوزيعها على امل�سيحيني كي يكت�سف كل منهم «موهبته» .لكن عندما
عطى» هو
«ي َ
نقراأ (1كورنثو�س )7 :12جند اأن الفعل اليوناين الوارد مبعنى ُ
« .»didomiيرد هذا الفعل يف زمن امل�سارع امل�ستمر مما يدل على اأن
منح الروح للمواهب هو عملية م�ستمرة ولي�س حد ًثا يقع مرة واحدة فقط
لالأبد.
والأهم من ذلك اأن الفعل يرد يف �سيغة املبني للمجهول ،مما يدل على
اأن كل موؤمن يقبل هذه العطية امل�ستمرة من م�سدر ما خارج �سخ�سه –
من الروح القد�س .وهذا يعني اأنه عندما ُتعلن موهبة ما ،فاإن املوؤمن ل
يخرجها من جعبته .لكنه فقط يعلن ما مينحه الروح اإياه يف هذه اللحظة.
اإن ا�ستخدام املواهب املختلفة يتبع نف�س طريقة اإعالن الروح لقوته ومنحه
القدا�سة للموؤمنني .املواهب هي تعبري عن طبيعة الروح ،و�سنعرفها عندما
نكون يف الروح.
اإن ما ورد يف (اإ�سعياء )2 :11هو اأو�سح تعبري عن �سخ�سية الروح يف العهد
القدمي .كما اأنه تعبري وا�سح عن هذا اجلانب من �سخ�سيته وهو املعلَن من خالل
املواهب التي يذكرها العهد اجلديد .يذكر (اإ�سعياء� )2 :11سبع �سفات للروح،
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نقراأ عن تطبيقها يف (اإ�سعياء )5–3 :11وعن نتائجها يف (اإ�سعياء.)10–6 :11
هذه ال�سفات لي�ست مواهب ُمتنح من اآن لآخر .لكنها اأ�سا�س وجوهر �سخ�س
الروح الذي ي�سكل حياة من يعي�سون فيه ويفي�س فيهم.
لي�س علينا اأن جناهد ون�سلي من اأجل هذه ال�سفات وننتظرها .لو اأننا
قبلنا الروح القد�س ،ف�سنعلن عنها تلقائ ًيا.
روح الرب – (يهوه)

اإن الروح هو اهلل .وكل ال�سفات التي يحملها هي جزء من الطبيعة الإلهية.
لو اإننا نعي�س يف الروح ،ف�سيكون كل ما ناأخذه هو من قبل الرب.
(ح ْ
خماه)
روح احلكمة اأو املهارة – ُ

هذه هي احلكمة التي تاأتي من اهلل والتي نقراأ عنها يف (خروج،3 :28
( ،)1 :36تثنية1( ،)9 :34ملوك( ،)29 :4اأمثال:9–1 :8 ،4 :7 ،19 :3 ،6 :2
 .)12واحلكمة لي�ست معرفة احلقائق .لكنها املهارة يف تطبيق هذه احلقائق
باأف�سل طريقة ممكنة.

روح الفهم اأو الذكاء – (بينَاه)

ترتبط هذه ال�سفة باحلكمة التي نقراأ عنها يف (تثنية )6 :4و(1اأخبار:22
 )12و(اأمثال 7 ،5 :4و )4 :7و(دانيال .)20 :1اإنه روح الذكاء .وح�س ًنا نفعل
اإن اعتمدنا على فهمه ولي�س على فهمنا.
ْ�صاه)
روح امل�صورة َ ( -
عت َ

أي�سا ما ن�سميه
املق�سود بامل�سورة هنا هو الإر�ساد اأو التوجيه .وهو ا ً
«التحفيز» اليوم .نرى ذلك يف (مزمور )24 :73و(اأمثال 14 :8و)21–20 :19
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و(اإ�سعياء )19 :5و(اإرميا 19 :32و .)45 :50اإنه الروح الذي ير�سدنا فيما
نقول وكيف نقوله وكيف نت�رشف وهكذا.
روح القوة اأو ال�صلطان – (جبورَاه)

اإنه �سلطان اهلل الذي يوجد خلف كلمات واأعمال الروح .لو نطقنا بكلمات
الروح بطريقة الروح ف�ستكون كلمات ذات �سلطان .اإن الكلمات التي ننطق
بها يف خوف ورعدة وتردد مقد�س يكون لها تاأثري النور الباهر واللهب
دائما يقولون
دائما .كان النا�س ً
الالفح ،تخرتق الأعماق ويكون تاأثريها ً
اإن ي�سوع يتحدث كمن له �سلطان ولي�س مثل «الكتبة والفري�سيني» .كان ذلك
نتيج ًة مل�سحة روح القوة له .ي�ستخدم (مزمور )16 :71كلمة (جبوره) يف
�سياق النطق بكلمات اهلل.
عت)
روح املعرفة (دَ َ

الروح يتمتع لي�س فقط باحلكمة والذكاء واإعطاء امل�سورة اجليدة .اإنه اهلل
كلي املعرفة الذي ل يخفى عليه �سيء .اإنه يعرف كل احلقائق ،ويعرف كل
�سيء.
روح خمافة الرب – (يراأَت يهوه)

أي�سا اأقنوم من الأقانيم الثالثة .وهو
على الرغم من اأن الروح هو اهلل ،هو ا ً
هكذا يوقر يهوه .وكل ما يفعله اإمنا هو بهدف تبجيله .ياأتي كل تعبري عن
�سفاته من اهلل ويهدف اإىل تبجيل اهلل .نقراأ عن هذا املبداأ يف كل الكتاب
املقد�س.
لو اأننا ُم�سحنا من ِق َبل الروح ،ونعي�س يف الروح ،فعلينا اأن نتوقع اأن ُتع َلن
هذه ال�سفات فينا ومن خاللنا وحولنا .ل يجب اأن نحيط هذه ال�سفات بهالة
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متوهجة جتعلنا نعتقد اأن اختبارنا لها نادر احلدوث .هذه ال�سفات هي يف
الواقع «حق بكورية» كل موؤمن ونتائج حميط الروح الفوقي الذي نحيا فيه.
ممار�صة املواهب الروحية:

اإن (ر�سالة كورنثو�س الأوىل )10–1 :12هي اأ�سهر ن�س كتابي يتحدث
عن املواهب اأو « »charismaباليونانية .معنى هذه الكلمة اليونانية
هو «عطية النعمة» .ير ِّكز البع�س على املواهب الت�سع املذكورة يف
(الأعداد  )10–8لدرجة اأنهم يتجاهلون احلقائق الأخرى التي يعلنها
الن�س .يو�سح الن�س ما يلي:
♦ هناك العديد من الـ « ،»charismataلكنها تاأتي جميعها من روح
واحد.
♦ هناك العديد من اخلدمات ،لكنها تاأتي جمي ًعا من رب واحد.
♦ هناك العديد من الأفعال واملمار�سات ،لكن اهلل الواحد هو الذي
يعمل.
♦ املوهبة اأو الـ « »charismaهي اإعالن عن الروح.
♦ املوهبة اأو الـ «ُ »charismataتعطى للكل.
♦ املوهبة اأو الـ « »charismataتنفع الكل.
♦ يعمل الروح الواحد من خالل كل املواهب (.)charismata
♦ يوزع الروح مواهبه ( )charismataكيفما ي�ساء.
يتخذ بع�س امل�سيحيني موق ًفا خاط ًئا من الروح القد�س .وهكذا مينعون
اإعالن الروح ل�سفاته الإلهية .ميكننا قراءة (1كورنثو�س )40 :14بطريقتني:
«لي�سبِح كل �سيء» بد ًل من الرتجمة املعتادة «ليكن
«لي ُ
حدث كل �سيء» اأو ُ
َ
كل �سيء» .اإننا ل ُنوجِ د املواهب اأو منار�سها .اإننا فقط نعطي الروح م�ساح ًة
كي يعطيها لنا.
115

معرفة الروح

م�ستودعا ي�سمها .اإننا
اإننا جمرد قنوات لإعالن �سفات الروح ولي�س
ً
كقطعة الإ�سفنج منقوعني يف مكان العماد اأي الروح ،ول�سنا كا ًأ�سا يفي�س به
من اآن لآخر .كما اأن لدينا ت�رشيح للح�سول على كل املواهب التي نحتاجها
لأننا منلك م�سدرها ،اأو بعبارة اأدق «لأنه ميلكنا».
تذكر (1كورنثو�س )10–8 :12ت�سع مواهب ،وهذه املواهب لي�ست اأ�سياء
خارجة عن الروح يعطيها لنا .بل هي اإعالن عن جوانب �سخ�سيته وجزء من
طبيعته .لذلك توجه هذه املواهب الكني�سة نحو امل�سيح .هذه املواهب هي:
♦ كالم حكمة – املوهبة الفوقية لتطبيق روؤيا اأو لفهم وتقدير موقف
ما .ل نكت�سب هذه املوهبة من خالل التجربة اأو التدريب ،لكن
بالتاأمل يف حكمة الروح.
♦ كالم علم – الإعالن الفوقي حلقائق مرتبطة ب�سخ�س ما اأو مبوقف
ما .ونحن ل نتعلم ذلك باأذهاننا الطبيعية ،لكن بالنظر اإىل بع�س
من معرفة الروح.
♦ مواهب �سفاء – املعرفة الفوقية التي بها نعلم من يريد اهلل اأن ي�سفيه
من اأجل جمده وكيف ومتى .هذه لي�ست موهبة دائمة منتلكها ،بل
�سيء نتحرك فيه بينما ن�سري يف �رشكة معه.
♦ اإميان – موجة فوقية من الثقة يف قدرة اهلل على اإمتام �سيء يبدو
م�ستحي ًال معطى لنا من ِق َبل الروح.
♦ عمل قوات – املمار�سة الفوقية لقوات معجزية من خالل �سخ�س ما
عن طريق الروح عندما يختار اهلل اأن يتدخل يف النظام الطبيعي.
♦ النبوة – الأخذ الفوقي لر�سالة ما من اهلل عن طريق الروح .وهذه
الر�سالة موجهة اإىل �سخ�س اأو اإىل جماعة.
♦ متييز الأرواح – الب�سرية الفوقية التي يعطيها الروح القد�س ،والتي
املحرك وراء كلمة ما اأو فعل اأو ظرف اأو �سخ�س ،ومتكن
متيز الروح
ِّ
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لب ر�سالة اهلل النبوية من النف�سال عن ال�سوائب الب�رشية املحيطة
بها.
♦ اأنواع األ�سنة  -الكلمات التي يعطيها الروح كي ن�سلي بها هلل بلغة
مل نتعلمها قبالً .ويحررنا هذا كي ن�سلي بالروح بد ًل من اأن ن�سلي
بالذهن.
♦ ترجمة األ�سنة – اإعالن فوقي من الروح بخ�سو�س املعنى الكامن يف
ال�سالة التي رفعها �سخ�س ما بالأل�سنة.
هذه املواهب الروحية التي متنحنا نعمة اهلل اإياها هي يف غاية الأهمية؛
لأنها اأدوات ت�ساعدنا على تنفيذ مهمة متجيد امل�سيح يف العامل .اإنها اإعالنات
فوقية عن �سخ�س الروح يعطيها لكل املوؤمنني الذين يعي�سون فيه من اأجل
جمد ملكوت اهلل .لكنها عطايا النعمة ولي�ست مكافاآت .وهي ل تثبت اأي �سيء
�سوى �سماحة اهلل وكرمه وحقيقة الروح و�سخ�سه.
هذه املواهب الت�سع املذكورة يف (1كورنثو�س )12هي اأمثلة لبع�س ولي�س
أي�سا اأن ن�سع يف اعتبارنا اأن:
كل مظاهر �سخ�س الروح وعمله .علينا ا ً
♦ هناك مواهب ( )charismataاأخرى معروفة نقراأ عنها يف
(رومية )8–6 :12و(اأف�س�س.)11–8 :4
♦ هناك مواهب ( )charismataاأقل �سهرة نقراأ عنها يف (1كورنثو�س:1
1( ،)3 :13 ،7 :7 ،7تيموثاو�س2( ،)14 :4تيموثاو�س،)6 :1
(1بطر�س)10–9 :4
♦ ت�ستخدم كلمة ( )charismaيف (رومية)29 :11 ،23 :6 ،16–15 :5
لو�سف عمل اهلل.
♦ هناك مواهب وا�سحة  -مثل قيادة العبادة – ل ياأتي ذكرها يف اأي
مكان يف العهد اجلديد.
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العديد من هذه املواهب هي حت�سني فوقي لقدرات طبيعية منلكها .لكن
متاما .اأ ًيا كانت
املواهب املذكورة يف (1كورنثو�س )12هي مواهب جديدة ً
املوهبة ،مي ِّكننا الروح من خاللها اأن نفعل �سي ًئا جمي ًال يخدم اهلل.
يختار الروح الطريقة التي يعلن بها عن �سفاته من خالل كل موؤمن.
تو�سح (رومية )3 :12و(عربانيني )4 :2و(1كورنثو�س� )11 :12سلطان اهلل
املطلق .لكننا نفهم من (1كورنثو�س )12 :14 ،1 :14 ،31 :12اأنه يجب اأن
تكون لدينا الرغبة يف اأن ي�ستخدمنا اهلل ،وال�ستعداد لبناء الآخرين .اإن الأمر
كله يقوم على ال�رشكة .علينا اأن نزرع حياتنا يف املكان املنا�سب –فيه–
واأن نزيل الأع�ساب والآفات .وعلينا يف ذات الوقت اأن نعتمد على الدفء
واملاء والقوة التي ميدنا بها طوال الوقت.
املواهب الروحية لي�ست هي جممل عمل الروح وخال�سته ،وممار�ستها
لي�ست هي اأ�سا�س احلياة يف الروح .ل تعك�س الكثري من املواهب التي ميتلكها
�سخ�س ما اأو جماعة ما الن�سج والثمر الروحي .نفهم من (متى)23–21 :7
اأن املواهب لي�ست دلي ًال على اأننا نر�سي اهلل يف حياتنا ،كما اأنها لي�ست
�سما ًنا للخال�س ولي�ست مكافاأة على الإميان .يتحدث بول�س عن غنى مواهب
كني�سة كورنثو�س يف ر�سالته الأوىل اإليهم ،لكنه يوبخهم على عدم ن�سجهم
الروحي وعلى خطيتهم وعدم حمبتهم .يا له من ت�سويه لهدف الروح للكني�سة
اإذا ُوجدت املواهب دون املحبة والنعمة واإذا ُوجدت الـ ( )charismataدون
�سخ�سية ،ومور�ست املواهب دون ح�سور الروح القد�س.
يريدنا الروح بالتاأكيد اأن ن�ستفيد من مواهبه اإىل اأق�سى حد ،لذا اأعطاها
لنا .لكنه يريدنا اأن نعلن عن هذه املواهب بطريقته عندما يحثنا على ذلك.
ويجب اأن يكون هدفنا هو متجيد امل�سيح واتباع حتفيز الروح لنا .علينا اأن
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نف�سل الطاعة على ممار�سة املوهبة ،ونف�سل احلياة يف الروح على العمل
من اأجل الروح.
ممار�صة خدمة اجل�صد:

اإىل وقت قريب ،كانت الكني�سة تعتقد اأن عد ًدا قلي ًال فقط من امل�سيحيني هم
املكر�سني للخدمة طوال
املعدون للخدمة .كانت تعتقد اأن رجال الإكلريو�س
َّ
الوقت هم املوؤمنون الذين اختارهم اهلل لي�ساعدوا النا�س ويعلموهم عنه.
وال�سبب يف ذلك هو اأن ترجمة ( )Authorised Versionو�سعت عالمة
الفا�سلة ( )،بعد كلمة «قدي�سني» يف (اأف�س�س[ )12 :4الن�س يف الإجنليزية
هو For the perfecting of the saints، for the work of the
 .]ministryوكانت النتيجة هي تنفيذ عك�س ما يق�سده بول�س .ما ق�سده
بول�س هو اأن الر�سل والأنبياء واملب�رشين والرعاة واملعلمني موجودون
لإعداد �سعب اهلل لأعمال اخلدمة.
ؤخرا ترجمات دقيقة لإعادة املعنى ال�سحيح
ا�ستخدم روح احلق مو ً
لـ(اأف�س�س )12–11 :4اإىل الكني�سة .وهذا املعنى ال�سحيح هو :اإن لكل ع�سو
مهما يف اخلدمة ،ومهمة القادة تتمثل يف اإعداد
دورا ً
من اأع�ساء ج�سد امل�سيح ً
القدي�سني لعمل اخلدمة ولي�س يف القيام باخلدمة لأجلهم .احلقيقة الرئي�سية
يعرب بول�س عنها هنا هي اأن ج�سد امل�سيح مدعو للقيام بالعمل (اأي
التي ِّ
خدمة امل�سيح) واأن القادة مدعوون لإعداد اجل�سد للقيام بهذا العمل .ويف
ويقوي كل ع�سو من اأع�ساء
قلب كل هذا ،الروح هو الذي مينح القدرة ومي ِّكن ِّ
ج�سد امل�سيح لكي يقوم باخلدمة بالطريقة التي يريدها هو – اأي الروح.
علينا اأن ندرك حقيقة اأن بع�س الأ�سخا�س اأخذوا دعوة خا�سة للعمل
بالتب�سري والتعليم ،دون اأن نتجاهل حقيقة اأنه على القادة واملب�رشين حتفيز
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وتدريب القدي�سني على خدمة ج�سد امل�سيح� .سنتناول هذه احلقيقة بالتف�سيل
يف اجلزء اخلام�س من �سل�سلة «�سيف الروح» بعنوان «املجد يف الكني�سة».
أي�سا اأن الروح يعطي املوؤمنني مواهب لي�ست لها عالقة
علينا اأن نوؤكد هنا ا ً
بالقدرات التي كانوا يتمتعون بها قبل اإميانهم .لكن علينا اأن نالحظ اأن
بع�س املواهب كالتعليم مث ًال هي قدرات طبيعية ي�سقلها الروح القد�س.
دورا لكل واحد منا .اإنه يريدنا جمي ًعا اأن ن�سرتك يف اخلدمة.
لقد اأعد الروح ً
اإنه ي�ستاق اأن ننقل كلنا كلمات اهلل وحمبته لالآخرين .لكن اأ�سا�س اخلدمة
وقلبها هو اإعالن �سخ�س ي�سوع بطريقة وا�سحة ومتجيد اهلل وملء حياتنا
بنقاء وقوة الروح.
اإن املواهب الروحية وخدمة اجل�سد لي�سوا غاية ،بل و�سيلة لغاية اأ�سمى.
اإنهم نتائج عمل الروح ولي�سوا القوة الدافعة الرئي�سية .يريد الروح ا�ستخدام
هذه املواهب لإعالن �سخ�س ي�سوع بكل تاأكيد .ويريدنا الروح كذلك اأن ن�سري
ح�سب قلبه ون�ساركه هدفه ،ل اأن نحيد عن الطريق ال�سحيح بالن�سغال
بتفا�سيل �سغرية.
ممار�صة الأن�صطة امل�صيحية:

عاما الأخرية ،حيث
�سهدت الأن�سطة امل�سيحية زيادة رائعة يف الثالثني ً
األهم الروح القد�س الكنائ�س لت�سل اإىل جمتمعاتها بالعديد من الطرق .على
�سبيل املثال ،بداأت العديد من الأعمال بني الأمهات من العجائز وال�سابات.
كما و�سعت الكني�سة بع�س الإ�سرتاتيجيات مل�ساعدة العاطلني واملعاقني
وامل�رشدين .وقامت بتاأ�سي�س جمتمعات جديدة واإطالق �رشكات فنية رائدة.
َّ
كذلك طورت الكثري من الكنائ�س عبادتها يف روح ال�سالة كي ت�سبح ذات
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�سكل معا�رش خالق .بالإ�سافة اإىل ذلك ،زاد الرتكيز على خدمة «ال�سوق».
اإن الروح ي�ساعدنا كي نفهم اأن امل�سيح ل يريد جمرد تعبئة اأع�ساء ج�سده
أي�سا اأن تعمل يف
كي يقوموا «بالواجبات الكن�سية» ،لكنه يريد من الكني�سة ا ً
العامل من خالل طاقة الروح القد�س.
الروح القد�س هو من حث الكني�سة على بدء مثل هذه الأن�سطة ،فهو قوة اهلل
املغرية .كان هدف كل هذه الأن�سطة عندما بداأت هو الك�سف عن حمبة امل�سيح
ِّ
وقوته لعامل منك�رش .لكن ال�سيطان �سيحاول اأن يف�سد املوؤمنني امل�سرتكني
بها باإبعادهم عن الهدف احلقيقي� .سيجربنا كي جنعل هذه الأن�سطة غاية
يف حد ذاتها ،فنهتم -على �سبيل املثال -بالن�ساط اأو بامل�رشوع نف�سه ل
باإر�ساء اهلل.
تكمن م�سكلة الرتكيز على ممار�سة املواهب اأو اخلدمات اأو الأن�سطة يف
دائما بالأمور الداخلية ل اخلارجية ،يهتم بالأخالقيات ل
اأن اهلل يهتم ً
بالن�ساط ،يهتم بالدوافع ل بالأعمال .ما يهم يف ذلك كله هو اأن نكون مثل
ي�سوع .نفهم من (فيلبي )11–1 :2و(رومية )3–1 :12اأن طاعة اهلل وال�سعور
ببع�سنا البع�س هما اأمران يف غاية الأهمية.
ترينا �سلوات بول�س التالية كيف ي�سفع لدى اهلل حتى ميتلئ �سعبه
من املعرفة والقوة والقدا�سة ل اأن يتمكنوا بوا�سطة الروح من تاأدية
اأعمال بطولية2( :كورنثو�س )9 :13و(اأف�س�س)19–14 :3 ،18–17 :1
و(فيلبي )11–9 :1و(كولو�سي )11–9 :1و(1ت�سالونيكي)13–12 :3
و(2ت�سالونيكي )12–11 :1و(فليمون)6 :1
يا له من خطاأ �سنيع اأن نقي�س عمل الروح فينا بعدد الأن�سطة التي ن�سرتك
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فيها ،ومبهارتنا وجناحنا على اأدائها .اإن املقيا�س الوحيد لعمل الروح
يف حياتنا هو الدرجة التي تنمو بها ثماره يف حياتنا .اإن كل الأفعال اأو
الأن�سطة التي نقوم بها بتوجيه من الروح هي اأعمال متوا�سعة خلدمة اهلل.
تعرب عن قدا�سته ( .)hagiasmosل يجب
وتكمن اأهميتها الوحيدة يف كونها ِّ
ندعي اأن الأعمال العظيمة وا�سعة النطاق -التي جتذب النتباه اأو
اأب ًدا اأن َّ
توؤثر على من حولنا -هي اأكرث اأهمية من الأعمال الب�سيطة اخلفية.
لن ننتع�س روح ًيا اأب ًدا اإن مل نفهم اأن م�سغولية الروح هي م�ساعدتنا كي
نعرف ي�سوع اأكرث ونعلن عنه ب�سور اأو�سح .علينا اأن ن�ساأل اأنف�سنا اإن كنا
ح ًقا يف الروح اأو اإن كان ي�سغلنا اأي �سيء اآخر.
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راأينا اأننا بداأنا نعي�س يف الروح القد�س نتيج ًة لأنه م�سحنا ومالأنا وعمدنا.
اإن قبول الروح لي�س غاية يف حد ذاته ،لكنه بداية طريقة جديدة للحياة يف
الروح القد�س ومعه.
أي�سا اأنه عندما نبقى يف املكان ال�سحيح – يف الروح الذي تعمدنا
راأينا ا ً
بع�سا من جوانب �سخ�سيته تبداأ يف النعكا�س من خاللنا ،ونبداأ
فيه – فاإن ً
يف الت�سكل على مثاله .كما نبداأ يف اختبار قوته وا�ستعرا�سها ،والعي�س
بح�سب قدا�سته ونقائه .بالإ�سافة اإىل ذلك ُيظ ِهر لنا الروح الكثري من
�سفاته–حكمته ومعرفته واإميانه وقوته– كواهب نعمة.
أي�سا اأن اختبارنا لقوته وقدا�سته و�سفاته لي�س غاية يف حد
لكننا راأينا ا ً
ذاته .اإننا ل نتذوق قوته كي ن�سبح اأقوياء ،اأو قدا�سته كي ن�سبح طاهرين،
اأو �سفاته كي نتمتع باملواهب .لكننا نرى كل هذه الأ�سياء لأننا نعي�س يف
ح�رشته وبهدف اأن نعرف ي�سوع اأكرث ونعلن عن �سخ�سه لالآخرين ب�سورة
اأف�سل .اأي فكرة اأخرى اأو فهم اآخر ُينادى به اإمنا هو عدم تقدير لطبيعة
الروح وخدمته.
يا له من اأمر رائع اأن يحرر الروح القد�س قوة اهلل يف حياتنا ،ويا له من
أي�سا من اأمر بديع اأن
يغرينا الروح القد�س بقدا�سة اهلل .ويا له ا ً
اأمر جميد اأن ِّ
نقبل جوانب من طبيعة الروح كمواهب نعمة .لكن هذه الأمور الثالثة ما هي
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اإل دلئل على عمل اأكرث اأهمية للروح .عندما نقبل الروح ون�ستمر يف العي�س
حا�رشا يف حياتنا ال�سخ�سية واجلماعية.
فيه وال�سري معه ،فاإنه يجعل اهلل
ً
الإتيان باحل�صور الإلهي:

الإتيان بح�سور امل�سيح يف الكني�سة هو اأ�سا�س وقلب ومركز عمل الروح.
اإنه املهمة الأ�سا�سية التي يجب اأن نربط بها اأعمال الروح الأخرى من
تقوية وتنقية واإعداد للخدمة كي نفهمها جي ًدا .هذه الإ�سرتاتيجية الإلهية
توحد كل اأوجه عمل الروح م ًعا – ُتظهر احل�سور ال�سخ�سي
الوحيدة– التي ِّ
املقام– ي�سوع التاريخ وي�سوع ال�سماء  -يف الكني�سة ويف حياة
للرب ُ
املوؤمنني كاأفراد.
عندما ن�سري مع الروح القد�س ،عندما نخترب ح�سور ي�سوع الذي ياأتي به
الروح القد�س� ،ستكون لنا قوة قيامة ي�سوع وطهارته املقد�سة وطبيعته
يغريهم
الإلهية ومواهبه .منذ يوم اخلم�سني ،والروح موجود مع املوؤمننيِّ ،
كي يعلنوا �سخ�س اهلل ب�سورة وا�سحة ،وي�ساعدهم كي يغريوا اأنف�سهم
ويعلنوا عن �سخ�س اهلل ب�سورة وا�سحة  -وهكذا ُيعرف امل�سيح ويتمجد
ا�سمه.
نعلم اأن العهد القدمي األقى ال�سوء على كل جانب من جوانب عمل
الروح .ت�سف ن�سو�س مثل (مزمور )18–1 :139و(اإرميا)24–23 :23
و(عامو�س )5–2 :9ح�سور اهلل يف كل مكان يف الكون وكيف ل ن�ستطيع
أي�سا العديد من الأمثلة التي تتحدث عن
اأن نهرب من ح�رشته .لكن هناك ا ً
ح�سور اهلل مع �سخ�س ما كي يباركه ب�سورة خا�سة.
اإن (تكوين )2 :39و(خروج 12 :3و )16–14 :33و(تثنية)8–6 :31
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و(ي�سوع )9 ،5 :1و(اإ�سعياء )5–2 :43كلها ن�سو�س ت�سف ح�سور اهلل مع
اأ�سخا�س بعينهم اأو وعده باحل�سور معهم كي يعطيهم القوة وال�سجاعة.
يتحقق كل هذا يف �سخ�س ي�سوع الذي يتحدث عنه (متى )23 :1ب�سفته «اهلل
الذي معنا» عمانوئيل املذكور يف (اإ�سعياء)16–11 :7
بعد اأن ي�سف متى ي�سوع يف كل ب�سارته بتعبريات تدل على القوة وال�سالح،
يختم ب�سارته يف ( )20 : 28بالعودة اإىل حقيقة كون ي�سوع هو عمانوئيل
«اهلل معنا» .يرينا كل الكتاب املقد�س اأن ي�سوع هو «اهلل معنا» .اإن ح�سوره
هو ح�سور اهلل .لكن ي�سوع �رشي ًعا ما اختفى بعدما قدم الوعد باأن يكون
معنا يف (متى ،)20 :28وهو مل يوجد على الأر�س يف اجل�سد منذ �سعوده.
كيف حتقق هذا الوعد اإ ًذا؟ لقد حتقق وعد ي�سوع باأن يكون معنا بقدوم الروح
متاما .يجل�س ي�سوع الآن عن
القد�س
ُ
الباراقليط�س ،الآخر الذي هو مثل ي�سوع ً
ميني الآب حتى يجيء اليوم الذي �سياأتي فيه ثانية .اأما روح ًيا ،فهو موجود
على الأر�س يف �سخ�س الروح القد�س.
نقراأ يف (يوحنا )23 :14وع ًدا غري عادي يوؤكد فيه ي�سوع على التمتع
بدرجة حميمة مع اهلل اختربها الإن�سان فقط يف عدن .اأعطى ي�سوع هذا الوعد
الباراقليط�س
مبا�رشة بعد اأن اأكد لأتباعه اأنه لن يرتكهم يتامى بل �سيعطيهم
ُ
متاما.
املعزي الذي هو مثله ً
ِّ
يعلمنا ي�سوع يف (يوحنا )23 :14عن الروح القد�س ،ويقول اإن الروح
�سيجعل الآب والبن حا�رشين لدى املوؤمن .من خالل الروح �سيكون تالميذ
ي�سوع من الب�رش هم َمنزِل الثالوث القدو�س وم�سكنه الأر�سي الدائم .وهذا
يعني اأنه عندما نعي�س يف الروح ومع الروح ،فاإننا نعي�س يف ح�رشة كل
من الآب والبن.
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تعلن (2كورنثو�س� )18–17 :3رشاح ًة اأن ي�سوع ياأتي اإلينا من خالل
الروح القد�س .ل يخلط بول�س هنا بني الروح القد�س وي�سوع ،لكنه يقول اإننا
نعرف ح�سور ي�سوع من خالل عالقة حية حقيقية مع الروح.

هناك ن�سو�س اأخرى مثل (رومية )9 :8و(غالطية )6 :4و(فيلبي)19 :1
و(1بطر�س )11 :1ت�ساوي بني �سكنى الروح يف املوؤمن وكونه ينتمي اإىل
امل�سيح .اإن كل �سيء يقوله لنا ي�سوع اأو يفعله من خاللنا اإمنا يتحقق
بوا�سطة الروح؛ لأن ي�سوع حا�رش بوا�سطة الروح .اإن ح�سور ي�سوع هو
ح�سور الروح ،والعك�س �سحيح .مما يعني اأننا �س ُنلزِم اأنف�سنا باحلفاظ
على عالقتنا بالروح وتقويتها اإن كنا جادين يف معرفة ي�سوع ب�سورة
اأف�سل.
اإن اأب�سط طريقة نفهم بها خدمة الروح هي فهمنا حلقيقة اأنه ياأتي بح�سور
ي�سوع لنا .فكل اأعماله اإمنا هي جزء من هذه املهمة .يعطينا الروح معرف ًة
عميق ًة بح�سور ي�سوع معنا من خالل ثالثة اأ�سياء م�ستمرة يف احلدوث،
نوردها فيما يلي:
⇐

عالقة وثيقة بح�صوره

ي�رشح ي�سوع يف (يوحنا )14–12 :16كيف ياأخذ الروح مما لي�سوع
ويعلِّمنا به� .سري�سدنا الروح يف طرق ي�سوع ويعلِّمنا احلق الذي له .لن
يعطينا الروح اأفكاره هو ،لكنه �سيعطينا ما ي�سمعه وياأخذه من ي�سوع.
�سار الأتباع الأوائل مع الرب وحتدثوا معه� .سمعوا �سوته وتعلموا من
كلماته واأفعاله و�سعروا مبحبته وكانت لهم عالقة وثيقة به .مازالت هذه
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العالقة احلميمة مع ي�سوع م�ستمرة من خالل الروح القد�س .عندما ن�ستمع
اإىل الروح ،ن�ستمع اإىل كلمات و�سوت ي�سوع الذي يذ ِّكرنا مبحبته وير�سد
اأفكارنا واأفعالنا .نرى ذلك يف (روؤيا 2و )3حيث ر�سالة ي�سوع ال�سخ�سية
لكل كني�سة هي «ما يقوله الروح للكنائ�س».
رمبا ل ن�سمع �سوت ي�سوع فعل ًيا ،لكن الروح يتحدث اإلينا بطرق خمتلفة:
♦ من خالل الكتاب املقد�س
♦ من خالل املوؤمنني
♦ من خالل اخلليقة
♦ من خالل املواهب الروحية
♦ يف دواخلنا
⇐

التغيري ال�صخ�صي يف ح�صوره

اإننا نتاأثر اإىل حد ما بالأ�سخا�س الذين نق�سي معهم وق ًتا طويالً .تنطبق
هذه احلقيقة على عالقتنا مع ي�سوع .كلما طال الوقت الذي نق�سيه يف
ح�سوره ،يف الروح ،اأ�سبحنا مثله .وكلما طال الوقت الذي ن�ستمع فيه اإىل
كلماته ،كانت له قيادة اأفكارنا وهكذا .ميكننا اأن نرى هذه احلقيقة يف
(2كورنثو�س)18 :3
عندما نتعمق يف الب�سائر الأربع ،متاأملني يف ي�سوع كي نعرف اأفكاره
واجتاهاته ،ميكننا اأن نبداأ يف تقدير الطريقة التي علينا اأن نفكر ونت�رشف
بها .لكن رمبا يظل هذا التقدير -على م�ستوى التفكري فقط -ي�س ِّكل وي�سوغ
اأفكارنا ،لكننا ل نبداأ يف التغيري ح ًقا اإل عندما نكون يف ح�رشة ي�سوع؛
اأي حتى يكون ي�سوع فينا بالروح .حينئ ٍذ فقط �ستتغري دوافعنا وتن�سط
اإرادتنا.
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لقد راأينا اأن خدمة ي�سوع كانت متعددة اجلوانب؛ فقد دعا النا�س اأن تطيعه
كملك ،اأن تثق فيه كمخلِّ�س ،اأن تتبع مثال حياته الكاملة املثالية ،واأن
تعبده كاإله قدو�س.
اإن ي�سوع موجود فينا بالروح القد�س ومعنا بكل هذه اجلوانب اخلا�سة
ب�سخ�سه وخدمته:
♦ «ملك امللوك» الذي قهر ال�رش ،والذي له �سلطان على اأمرا�سنا،
قا�سي الأر�س كلها هو معنا .اإننا نعي�س يف ح�رشته .ل يخفى عليه
اأي �سيء نفكر فيه اأو نفعله .اإن امللك يتحدث اإلينا من خالل الروح.
♦ «اخلادم املتاأمل» الراعي الذي بذل حياته لأجل اخلراف ،البديل الذي
ن�سب على خطيتنا هو معنا.
�سفك دمه عنا وحتمل غ�سب اهلل ُ
امل َ
يوجهنا اخلادم املتاأمل من خالل الروح اإىل طريقة احلياة وكذلك
املت�سف بالبذل.
املوت َّ
♦ «الإن�سان الكامل» كمال الب�رشية ،مثال كل الب�رش ،الذي يحب اخلطاة
ويتحنن عليهم هو معنا ،اإننا نعي�س معه وهو معنا من خالل الروح.
يرينا ابن الإن�سان من خالل الروح اأنه يفهم �سعفاتنا ،بل ويقبلنا
قدما يف اتباعه عن قرب.
بها وي�سجعنا على امل�سي ً
♦ النور العظيم ،معطي احلياة ،ابن اهلل ،الكلمة احلي ،الإعالن الكامل
عن الآب الذي ل ُيرى هو معنا يف الروح .اهلل احلي معنا من خالل
الروح .يجب اأن ي�سنع هذا فار ًقا يف حياتنا .كيف ميكن لأي �سخ�س
اأن يعي�س يف ح�سور ي�سوع بهذه الطريقة ويبقى بال تغيري؟
⇐

التاأ ُّ
كد ال�صخ�صي من ح�صوره

نقراأ يف (رومية )16 :8وع ًدا باأن الروح القد�س �سي�ساعدنا على اأن نعرف
اأننا اأولد اهلل وورثة اهلل ووارثون مع امل�سيح.
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اإن وجود ي�سوع فينا ومعنا من خالل الروح هو الإثبات الوحيد الذي
يحتاجه اأي �سخ�س ليتاأكد من كونه حمبو ًبا من اهلل ومقبو ًل لديه .ح�سور
الروح هو «اخلتم» الذي يوؤكد لنا اأن خطايانا قد ُغفرت واأننا نلنا اخلال�س
و�سوحلنا مع اهلل و ُقبِلنا يف عائلته.
ن�سه.
يف (تكوين )14–9 :8اأح�رشت احلمامة لنوح دلي ًال يوؤكد اأن اهلل مل َي َ
كان وجود احلمامة هو اإعالن عن الرجاء والوعد .نزول الروح على ي�سوع
عند عماده كحمامة كان م�سحو ًبا ب�سوت من ال�سماء موؤ ِّك ًدا كون ي�سوع هو
البن وموؤ ِّك ًدا كذلك حمبة الآب له و�رشوره به.
أي�سا يف (عربانيني )15–14 :10عن عمل الروح التاأكيدي .يجب
نقراأ ا ً
اأن تتال�سى �سكوكنا عندما يعلن الروح ح�سور اهلل لنا .و�سنكت�سف اأننا نعلم
بح�سوره بديه ًيا .كما �سنخترب تاأكي ًدا عمي ًقا ل يتزعزع بالبنوة ،وكذلك ثقة
قوية مبحبة اهلل لنا مما يجعل اأي ظروف حتيط بنا ل تهم باملرة .هذا لي�س
تكربا عني ًدا من جهتنا ،لكنه عمل الروح القد�س.
ً
ح�صور اللـه:

يوؤمن كثريون باهلل «املوجود هناك يف مكان ما» .جتعلهم اخلليقة
وطبيعتهم ال�ساقطة يعتقدون يف حتمية وجود كائن فوقي .اإنهم ل يعرفونه
ولديهم عنه اأفكار غريبة .لكن لديهم يف قرارة نفو�سهم – حتى واإن كان
وقت الأزمات فقط – اإميان باإله موجود «هناك».

يوؤمن النا�س يف كل الأديان بوجود حقيقي ملمو�س لالإله ،وهذا
الإله قوي ُحم ِ�سن .لكن امل�سيحية تختلف؛ حيث توؤمن امل�سيحية باهلل
احلي املوجود يف كل مكان الذي خلق كل الأ�سياء ويحفظها .وتنفرد
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أي�سا معنا .نعرف اأن ي�سوع هو الإعالن الكامل
باإميانها باأن اهلل هنا ا ً
عن اهلل الذي ل ُي َرى ،ونفهم بالتايل اأن معرفة ي�سوع تعني معرفة
الآب .لقد اأتى ي�سوع كي ي�ساحلنا مع الآب وي�سد الفجوة بيننا وبني
اهلل .يو�سح (يوحنا )23 :14اأن الروح يعلن لنا البن ويعلن لنا الآب
من خالل البن .كل هذا يو�سح اأن قدوم الروح يعني التمتع بح�سور
ي�سوع وح�سور الآب.
منذ يوم اخلم�سني ،والروح يعلن بن�ساط عن ح�سور الآب .يف ا ٍ
أحيان كثرية،
يكون من اجليد اأن نتحدث عن القوة والقدا�سة ،لكن يجب اأن نعلم اأنه ل يوجد
اأهم من اإعالن ح�سور اهلل يف عاملنا املظلم ال�رشير .راأينا كيف يتحدث العهد
كثريا عن قوة وقدا�سة الروح .لكنه يتحدث اأكرث عن كون الروح يعلن
اجلديد ً
لنا ح�سور الآب وكلمته واأعماله .جند يف العهد اجلديد ،على �سبيل املثال:
دائما باأنه روح ي�سوع امل�سيح ابن اهلل
♦ اأن الروح ُي�سار اإليه
ً
(اأعمال )7 :16و(رومية )9 :8و(غالطية )6 :4و(فيلبي)19 :1
و(1بطر�س.)11 :1
♦ الروح الذي قبلناه هو نف�س الروح الذي كان مع ي�سوع وفيه وعليه
(لوقا 22 :3و 18 ،14 ،1 :4و )21 :10و(يوحنا 32 :1و)34 :3
و(اأعمال.)38 :10
♦ اإن ي�سوع املم�سوح بالروح هو نف�سه معطي الروح (يوحنا:1
( ،)22 :20 ،7 :16 ،26 :15 ،39-37 :7 ،33اأعمال،)33 :2
(1يوحنا.)27 ،20 :2
♦ قدوم الروح للتالميذ بعد اأن غادرهم ي�سوع كان يف احلقيقة عودة
ي�سوع لهم (يوحنا 16 :14و.)21-18
♦ يو�سف �سكنى روح اهلل الذي هو روح امل�سيح على اأنه �سكنى امل�سيح
نف�سه (رومية.)11-9 :8
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يغرينا كي ن�سابه �سورته (2كورنثو�س.)18-7 :3
♦ الروح هو الرب وهو ِّ
تو�سح كل هذه الن�سو�س اأن العمل الأ�سا�سي للروح منذ يوم اخلم�سني
هو اإعالن ح�سور الآب وكلمته واأعماله .عندما نفهم هذه احلقيقة الكتابية
املهمة� ،سيكون لنا فهم اأو�سح لعمل الروح ولكثري من حقائق احلياة
امل�سيحية.
ح�صور املجد:

ت�ستخدم عبارة «جمد اهلل» بطريقتني يف العهد القدمي؛ فهي ت�سري اإىل اإعالن
أي�سا اإىل الإعالن املرئي حل�سور اهلل .وهذا يعني اأن جمد
اهلل عن �سخ�سه وا ً
اهلل يو�سح للنا�س من هو اهلل واأين يوجد .املجد هو الإعالن اخلارجي عن
قدا�سة اهلل املطلقة.
جمد اهلل:
�سيخا على جبل �سيناء (خروج.)24
♦ ظهر لل�سبعني ً
♦ كان ُيرى بانتظام يف الربية يف خيمة الجتماع يف �ساعة تقدمي
الذبائح (لويني.)24-6 :9
♦ مالأ هيكل اأور�سليم (1ملوك.)11-1 :8
حتققت كل جوانب املجد هذه يف �سخ�س امل�سيح يف العهد اجلديد؛
فهو الإعالن الكامل عن �سخ�س اهلل وهو كذلك اأو�سح اإعالن عن ح�سور
اهلل.
ت�سف كلمة «املجد» اإعالن ي�سوع عن طبيعة اهلل بالنعمة واملعجزات ،وهي
ت�سيف اإىل معنى العهد القدمي الإعالن عن كمال رائع وقوة عظيمة .يعك�س
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جمد اهلل الذي ُيرى يف ي�سوع رفعة الآب البهية واملدى الكامل ل�سلطانه
وقوته.
اإن الدور الذي تلعبه الكني�سة منذ يوم اخلم�سني هو الإعالن عن جمد اهلل
العظيم يف العامل وللعامل .وهذا يعني اأن ق�سد اهلل لنا هو اأن نعلن عن �سخ�سه
املقد�س للعامل ،واأن يرانا العامل كمكان �سكنى اهلل ،واأن نعلن عن �سلطان اهلل
امللكي وقوته.
من الوا�سح اأننا ن�ستطيع متجيد اهلل فقط عندما منتلئ من ح�سوره ،وهذا
هو عمل الروح القد�س .عندما ن�سلي لكي ُيرى جمد اهلل ،فاإننا ن�سلي اأن يرى
العامل قدا�سته ونعمته و�سلطانه .والعامل يرى كل هذا فينا من خالل عمل
الروح .عندما ياأتي الروح بح�سور اهلل لنا ،يتمجد اهلل يف العامل من خاللنا.
ح�صوره لل�صهادة:

يتحدث ي�سوع يف (يوحنا )16–14عن عمل الروح القد�س لتمجيده .لكن
كثريا يف العبادة لدرجة اأننا
كلمة «املجد» اأ�سبحت كلمة دينية ن�ستخدمها ً
نن�سى يف بع�س الأحيان اأنها ترتبط بال�سهادة يف الأ�سل.
لكي تت�سح لنا هذه الفكرة ،دعونا نفكر يف اأتباع ي�سوع على اأنهم مثل
القمر .اإن القمر مظلم يف ذاته ،لكنه ينري الظالم بال�سوء الذي يعك�سه من
ال�سم�س .ويحدث خ�سوف للقمر عندما تاأتي الأر�س اأو جزء منها بينه وبني
ظالما روح ًيا عندما ياأتي العامل
ال�سم�س .بالطريقة نف�سها ي�سيب الكني�سة
ً
بني ابن اهلل واملوؤمنني.
كذلك يحدث ك�سوف لل�سم�س عندما ياأتي القمر بينها وبني الأر�س.
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وباملثل ،يحدث ظالم روحي على الأر�س عندما ياأخذ اأتباع ي�سوع ال�سوء
الباهر ومينعون مرور �سوء ابن اهلل للعامل ،جاذبني النتباه لأنف�سهم بد ًل
من اأن يعك�سوا جمده.
كذلك ميكننا اأن نفكر يف الروح على اأنه مثل ال�سوء الدافق ،يا له من منظر
ميجد اهلل عندما
بناء
رائع اأن نرى ً
ً
عظيما يغمره ال�سوء يف الليل .اإن الروح ِّ
ي�سطع بنوره على اهلل ويركز كل طاقته عليه .عندما تو�سع الأ�سواء الباهرة
يف مكانها ال�سحيح ،تكون غري مرئية .كل ما ُيرى هو النور الذي ت�سعه
واملبنى الذي تنريه.
عندما نكون «يف الروح» نكون مثل م�سوؤول الإ�ساءة يف امل�رشح ناأخذ
توجيهاتنا من املخرج ونن�سغل بت�سليط الأ�سواء على اهلل .اإننا ل ناأتي
دورا نلعبه
بال�سوء .كما نف�سد امل�سهد اإن مل نتبع التعليمات .ومع ذلك ،هناك ً
بال�سرتاك مع ال�سوء واملخرج .واللحظة التي نقوم فيها ب�سيء خاطئ هي
اللحظة التي جنذب فيها النتباه لأنف�سنا.
كل خيوط عمل الروح القد�س التي راأيناها م ًعا – القوة وال�سلطان واحل�سور
واملجد – جتتمع م ًعا يف (يوحنا ،)16–14ومعها ينب�س قلب املب�رش ب�سدة.
أي�سا
نقراأ يف (يوحنا )26 :15اأن
الباراقليط�س �سي�سهد عن ي�سوع ،واإننا ا ً
ُ
�سنكون �سهوده .من امل�ستحيل اأن نف�سل عمل الروح عن ال�سهادة؛ فكل ما
يفعله هو �سهادة عن �سخ�س ي�سوع .وكل تغيري ُيح ِدثه يف حياتنا هدفه اأن
ن�سهد بطريقة اأف�سل عن ي�سوع واأن منجده اأكرث واأكرث.
اإن الروح يحيطنا وميالأنا بقوته كي يوؤمن النا�س اأن ي�سوع قام من
الأموات .وهو يغمرنا بقدا�سته كي ل ُي ِ
عرث �سلوكنا من هم حولنا ،وهو
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ياأتي بح�سور ي�سوع يف حياتنا حتى نعلن �سخ�س اهلل املجيد اأينما
كنا.
ياأخذ الروح ما للم�سيح ويعلنه لنا .ميجد هذا العمل ي�سوع ،ويتحقق من
خالل عالقة �سخ�سية حية ي�سعى الروح اأن تكون لنا معه� .سيتمجد امل�سيح
فينا عندما نحافظ على هذه العالقة مع الروح .عندها �سنعرف ي�سوع
و�سنعرف الآب و�سن�سري يف طرق اهلل .والأهم من ذلك كله� ،سن�سبح �سهود
ي�سوع امل�سيح احلي يف هذا العامل من خالل �سهادة موؤثرة متجده.
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اجلزء التاسع
الشركة مع الروح
راأينا اأن الكتاب املقد�س ي�ستخدم �سورتني اأ�سا�سيتني لو�سف
عالقتنا بالروح القد�س .اأو ًل :ي�ستخدم الكتاب كلمات مثل «املعمودية»
و«امل�سح» و«امللء» كي يو�سح اأننا ُو�سعنا يف الروح بوا�سطة ي�سوع
كي نت�سبع بالروح .ثم ُدعينا اأن ن�ستمر يف العي�س يف الروح كي ي�ستمر
هو يف متجيد ي�سوع من خاللنا .توؤكد هذه ال�سورة على البعد اجلماعي
جميعا «يف الروح» .وعندما نكون
معا
ً
يف عالقتنا بالروح ،حيث نكون ً
يف مكاننا ال�سحيح ،تظهر �سفات الروح من خاللنا وتغيرينا اإىل
�سورة امل�سيح.
ثان ًيا :ير�سم الكتاب املقد�س عالقتنا بالروح القد�س بطريقة توؤكد على
الباراقليط�س،
البعد ال�سخ�سي فيها .عندما يتحدث ي�سوع عن الروح بو�سفه
ُ
يرينا كيف اأن الروح مدعو كي يكون معنا بجانبنا .يلقى هذا ال�سوء على
الطريقة التي تربط ك ًال منا بالروح ك�رشيك له.
ل ينبغي اأن ننظر لأي �سورة من هاتني ال�سورتني بالنف�سال عن
الأخرى ،حيث ل ت�سف اأي منهما -منف�سلة� -رش وغنى عالقتنا مع
معا يف نف�س اللحظة ،واأن نتحدث
دائما اأن ننظر اإليهما ً
الروح .علينا ً
معا عندما ُنعلِّم عن الروح القد�س .ومعنى ال�سورتني هو اأننا
عنهما ً
«يف الروح» و«مع الروح» .اإن الروح يغمرنا ويغطينا .لكننا ن�سري يف
�رشكة معه.
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غالبا ما ي�ستخدم امل�سيحيون يف نهاية الجتماعات بالكني�سة
ً
كلمات (2كورنثو�س )14 :13ليباركوا بع�سهم البع�س .ترينا هذه
الكلمات اأن الكتاب املقد�س عندما ي�سري اإىل البن ي�ستخدم كلمة
«نعمة» ،وعندما ي�سري اإىل الآب تكون الفكرة الرئي�سية هي «املحبة».
وعندما يتحدث عن الروح القد�س ،تكون «ال�رشكة» هي الكلمة
املفتاحية.
الكلمة اليونانية املقابلة لكلمة «�رشكة» هي « .»koinoniaومعنى
الكلمة هو «ال�سرتاك م ًعا يف �سيء له هدف» .ياأتي ا�ستخدام بع�س الطوائف
امل�سيحية لكلمة «�رشكة» مقل ًال من قيمتها .فالكلمة عند العديد من
املوؤمنني ل تعني اأكرث من حمادثة لطيفة بعد انتهاء اخلدمة .هذا يف حني
اأن « »koinoniaتعني «ال�سرتاك م ًعا عن قرب يف عمل يتميز بالن�ساط
والفاعلية».
تدل كلمة « »koinoniaعلى �رشكة لها هدف وا�سح متبادل .وال�رشكة
عمل اإيجابي ولي�س �سلب ًيا .اإنها فعالة ولي�ست �ساكنة بال معنى .وهي تتطلب
التعاون وامل�ساهمة والتوجيه والعمل والتنفيذ .وال�رشكة الكتابية احلقيقية
هي �رشكة لها هدف وتاأتي بنتيجة.
ل يكفي اأن نقول اإننا نعرف الآب ،واأن ن�رش على اأننا نعرف البن .ثم
نتجاهل الروح القد�س ،لأن معرفة الروح القد�س هي املفتاح ملعرفة الآب
الباراقليط�س الذي ياأتي
والبن .والروح هو روح ال�رشكة ( .)koinoniaهو
ُ
مكو ًنا معنا عالقة هي عالقة �رشكة لها هدف .م ًعا ،اأنا
اإلينا كي يكون معناِّ ،
منجد ي�سوع يف عاملنا
والروح اأو اأنت والروح �سنبذل اأق�سى ما بو�سعنا كي ِّ
حبط.
املجروح ُ
امل َ
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ن�رص خدمة ي�صوع:

لقد �سكل اهلل عالقتنا مع الروح القد�س –اأي حياتنا معه– لكي ت�ستمر
ننمي هذه العالقة مع الروح لكي ت�سبح
خدمة ي�سوع .وم�سوؤوليتنا هي اأن ِّ
خدمة ي�سوع اأكرث فاعلية اأينما كنا.

⇐

التلمذة

تعتمد العالقة الفعالة مع الروح القد�س على التلمذةُ .دعي �رشكاء امل�سيح
الأوائل يف اخلدمة «تالميذ» .وهذا يعني اأن الدرجة التي ت�سل اإليها خدمة
ي�سوع فينا تعتمد على التزامنا بالتلمذة.
علينا اأن نتبع مثال امل�سيح يف كل �سيء – يف تفكرينا وحديثنا وحياتنا
و�سالتنا وم�ساعرنا وخدمتنا واأخالقنا .والتلمذة تعني اأن نفرح عند
ال�سطهاد واأن نبداأ بامل�ساحلة ونتحدث بب�ساطة ونعطي ب�سخاء ونحب
الأعداء ونحيا بتوا�سع ونرف�س املبادئ املادية واأ َّل نحكم على اأحد .تعني
اأن نطعم اجلياع ونك�سي العرايا ونزور امل�سجونني ون�ست�سيف الغرباء
ونعزي املر�سى وهكذا.
ِّ
عندما نعي�س مع الروح – نف�س الروح الذي كان مع ي�سوع – �سن�سمع
دائما
�سوت الروح يحثنا على اأن نتحدث ونت�رشف مثل ي�سوع� .سن�سعر ً
بت�سجيعه لنا على اأن نفعل هذا ال�سيء اأو نذهب اإىل هذا املكان اأو جنل�س
بهدوء �سامتني اأو نر�سل هدية ما اأو نتحدث بكلمات خمت�رشة وهكذا.
تت�سمن التلمذة احلقيقية طاعة اللتزام العظيم الذي حتدث عنه ي�سوع يف
(متى .)28هنا تتخطى تبعية ي�سوع جمرد الدعوة ال�سخ�سية اأو اجلماعية
لأن نكون مثله ،حيث تتعلق بتلمذة اآخرين له .عندما نتلمذ اآخرين للرب،
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فاإننا ننفذ رغبة قلب اهلل احلقيقية ون�سبح ذوي فاعلية يف ا�ستمرار خدمة
امل�سيح يف العامل.
اإن الروح القد�س ل يجربنا على طاعته ،حيث اأن �رشكتنا معه هي �رشكة
نابعة من قلب �سادق .ولأن �رشكتنا معه �رشكة ملزمة ،فهو ل يرتكنا عندما
دائما «اهلل معنا».
نخطئ اأو نت�رشف بحماقة .فهو ً
⇐

الإر�صاد

اإن الروح ل يبداأ يف اإر�سادنا عندما ن�سلم له؛ اإنه يبداأ عمله معنا حتى قبل
حمد ًثا اإيانا بهدوء .وبالطبع نقرتب منه اأكرث
اأن نح�سل على الولدة الثانيةِّ ،
عندما نعتمد فيه بوا�سطة ي�سوع .ل يهم ماذا نعتقد .فكلنا ن�سمع ت�سجيعه لنا
واإن كنا ل منيز �سوته اأو ننفذ ما يقول يف بع�س الأحيان.
غال ًبا ما ن�سعر بوجود �سيء ما داخل عقولنا .لكن ل ن�ستطيع اأن منيز
اإن كانت هذه الفكرة بدافع من الروح اأم هي نابعة من باعث �سخ�سي اأم
هي ت�سوي�س من ال�سيطان .يف بع�س الأحيان جند اأنف�سنا نركز على �سخ�س
معني .ويف اأحيان اأخرى ن�سعر اأنه علينا اأن نقول اأو نفعل �سي ًئا .لكن رمبا ل
نعرف ماذا نفعل بكل هذه امل�ساعر.

اإن كنا مع الروح –اأي يف ح�رشته– فعلينا اأن نتاأكد اأنه �سيقودنا وير�سدنا
ب�سوته اجلميل الهادئ .لكنه ل يفر�س علينا اأن نطيعه .هو فقط ي�سجعنا
وين�سحنا .وهو يثابر معنا دون اأن ي�رش على طاعتنا له .كم نحتاج اأن
نتعلم متييز �سوته كي نفرق بني اأفكاره واقرتاحات ال�سيطان .وميكننا فقط
اأن نفعل ذلك عندما نت�رشف طب ًقا لهذه الدوافع الداخلية ونكون على ا�ستعداد
اأن نرتكب الأخطاء ونبدو حمقى يف اأعني الآخرين .لي�س هناك طريقة اأخرى.
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اإن اأعظم عمل يف احلياة واخلدمة امل�سيحية هو اخل�سوع لالأمور التي يحثنا
الروح القد�س على القيام بها.
موجهة اإىل الآب،
ً
كثريا ما اأ�رشت الكني�سة على اأن ال�سالة يجب اأن تكون َّ
مما جعل اأمر التمتع بعالقة حميمة مع الروح �سع ًبا بالن�سبة لكثري من
املوؤمنني .يعتقد البع�س اأن الروح ميكن اأن يتحدث اإليهم ،بينما ل ي�ستطيعون
دائما اأن نت�سفع لدى الآب ون�سارع معه يف
هم احلديث معه .اإننا ل نحتاج ً
ال�سالة ،ففي بع�س الأحيان يكون من املنا�سب اأن نتحدث مع الروح يف
ال�سالة .يعرت�س البع�س قائ ًال اإنه ل ينبغي اأن ن�سلي للروح ،بل فقط لالآب
الذي يف ال�سماوات .لكن علينا اأن نتذكر اأن اهلل مثلث الأقانيم ،وبالتايل
ميكننا اأن نتحدث اإىل كل اأقنوم من الأقانيم الثالثة .يريدنا الكتاب املقد�س
اأن ن�سلي لالآب يف ا�سم ي�سوع بقوة الروح القد�س .لكن ميكننا اأن نتحدث مع
الروح الذي لنا معه �رشكة واعتما ًدا على معونته لنا يف ال�سالة .لي�س هناك
قالب معني لل�سالة اأو للحياة يف الروح.
العتماد على الروح:

ي�سغط علينا املجتمع كي نظهر فيه ب�سورة لئقة وناجحة .لكن اإن اأردنا
اأن نحرز اأي تقدم روحي ،فعلينا اأن نفهم اأننا ل ن�ستطيع اأن نفعل �سي ًئا من
تلقاء اأنف�سنا .لقد خلقنا اهلل كي نكون يف عالقة معه .ونحن نخترب هذه
العالقة على الأر�س بال�رشكة مع الروح القد�س .وعندما نعتمد كلية على
الروح القد�س ،ن�ستطيع حينئ ٍذ اأن نبداأ اخلدمة يف الروح.
يو�سح (1ملوك )18الفرق بني النبي احلقيقي -املمتلئ من الروح-
ِّ
ِ
والأنبياء الكذبة .مل يحاول اإيليا اأن يجعل اأي �سيء يحدث ،فهو مل ياأت ب�سعلة
نار ومل يطلب من ال�سعب اأن يوؤمن اأنها نار من ِق َبل اهلل .يف الواقع ،فعل اإيليا
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كل اأمر ممكن كي يو�سح لل�سعب اأنه لي�س �سبب املعجزة .على �سبيل املثال،
نارا حتت الذبيحة� ،سكب الكثري من املاء فوقها .كان الأمر
بد ًل من اأن ي�سع ً
بالن�سبة لإيليا هو اإما اهلل اأو ل �سيء على الإطالق .حر�س اإيليا على اأن توؤكد
كلماته واأفعاله اإنه لي�س اأكرث من جمرد متحدث با�سم اهلل ين ِّفذ تعليمات اهلل
معتم ًدا على قوة اهلل.
⇐

اللـه اأو ل �صيء

نحتاج -مثل اإيليا -اأن جنعل الناظرين يرون اأن كل �سيء يف الكني�سة ل
يحدث نتيجة للتالعب اأو ال�سغط .اإمنا بقوة اهلل وحده ،فاإما اهلل اأو ل �سيء.
ميكننا اأن نرى هذه احلقيقة يف خدمة ي�سوع .عندما نقراأ الب�سائر ،نرى اأن
ي�سوع كان يذهب اإىل اأفراد بعينهم اأو ي�ستجيب لطلبات خا�سة .ل نقراأ يف
(يوحنا  )5على �سبيل املثال اأن ي�سوع طلب من جميع املر�سى املحتاجني
اإىل ال�سفاء اأن يدلوا له باأ�سمائهم .لكنه بد ًل من ذلك كان ي�ستمع اإىل الروح
الذي يقوده اإىل ال�سخ�س الذي يريد اهلل اأن يتعامل معه.
⇐

بال مبالغة

كثريا ما يطلب
اإن اأحد اأغرب الأ�سياء التي ميزت خدمة ي�سوع هي اإنه كان ً
ممن �سنع لهم املعجزة األ يخربوا عنها اأحد .نقراأ يف (مرق�س37–31 :7
و )26–22 :8عن هذه الرغبة املقد�سة للعمل يف �سمت – وهذه من اأعظم
مميزات الروح املتوا�سع الذي ينكر نف�سه يف اخلدمة .عندما ندر�س خدمة
ي�سوع ،ميكننا اأن نرى الآتي:
♦ مل ي�ستخدم ي�سوع من �سفاهم كي ين�رشوا خدمته.
أنا�سا اأكرث لر�سالته.
♦ مل ي�سغط عليهم كي ي�سهدوا وبالتايل يجذب ا ً
♦ مل يحاول اأب ًدا اأن يوؤثر على النا�س باملبالغة فيما فعله.
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علينا اأن نحرت�س من الإدلء بت�رشيحات كاذبة ومن املغالة يف و�سف
نادرا ما
الأحداث ،وا�ستخدام كلمات من قبيل «الأف�سل» و«الأعظم» والتي ً
تكون حقيقة.
لو كنا جادين يف العتماد على روح احلق ،ف�سنت�سف بالت�ساع
وباملبا�رشة يف احلديث .كما لن نحتاج اإىل الطرق العاملية التي تروج
للنف�س وتغايل يف و�سف احلقائق وتتغا�سى عن الأخطاء وتركز النتباه
يف الجتاه اخلاطئ.
⇐

م�صحة الروح

اإن العتماد على الروح يعني العتماد على م�سحة الروح التي نلناها
بوا�سطة ي�سوع .وم�سحة الروح هي النقطة التي يلتقي عندها ن�رش خدمة
امل�سيح والعتماد على الروح� .سبق وراأينا اأن امل�سحة تقع يف مركز خدمة
الروح.
يحتار البع�س اأحيا ًنا يف معنى كلمة «امل�سحة»؛ حيث ت�ستخدم لو�سف
العديد من الختبارات الروحية .وكما راأينا؛ فاإن هناك:
يعمدنا ي�سوع يف الروح القد�س.
♦ م�سحة اأولية ناأخذها عندما ِّ
تعرب عن و�سعنا كموؤمنني نعي�س يف الروح وبه.
♦ م�سحة م�ستمرة ِّ
♦ م�سحة خا�سة ننالها يف حلظات معينة عندما يعدنا اهلل بوا�سطة
الروح للخدمة بطريقة معينة مللء احتياج معني اأو من�سب معني اأو
جانب معني من جوانب اخلدمة.
مبجرد اأن منتلئ بالروح ،مي�سحنا الروح با�ستمرار ون�ستمر نحن يف احلياة
يف هذه امل�سحة .لكن هناك اأوقات يكون اهلل فيها معنا بطريقة خا�سة .اإن
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احلياة مع الروح هي حياة ل ميكن التنبوؤ بها .اإنه اإع�سار يهب حيث يريد
دائما .عندما نعي�س يف �رشكة
ولي�س اإل ًها يت�رشف ب�سورة معتادة نتوقعها ً
مع الروح ،علينا اأن نتوقع حلظات من الن�ساط الزائد غري العادي تتخلل
فرتات الهدوء.
يوجهنا الروح لفعله
ين�سى البع�س اأحيا ًنا اأن م�سحة الروح تعدنا لعمل ما ِّ
فقط .اإننا ُمن َ�سح بالروح نف�سه ولي�س بقدرة خا�سة ،مما يعني اأنه علينا اأن
نكون معه يف كل خطوة نخطوها كي تكون م�سحتنا ف َّعالة.
ي�سف (اأعمال )18عامني من حياة بول�س ق�ساهما يف كورنثو�س ك�سانع
خيام ،يناق�س اليهود يف املجامع .وبعد اأن اأ�س�س كني�سة كورنثو�س� ،سافر
مم�سوحا بالروح طوال الوقت .لقد كان يف الروح
اإىل غالطية .كان بول�س
ً
ومع الروح .لكن مل ي�سجل الوحي اأية معجزات �سنعها بول�س يف هذه
الفرتة .لكن عندما ذهب بول�س اإىل اأف�س�س -حيث مكث لعامني اآخرين-
نقراأ يف (اأعمال )11 :19اأن اهلل كان «ي�سنع على يدي بول�س قوات غري
املعتادة» .ملاذا حدثت هذه القوات غري املعتادة يف اأف�س�س ولي�س يف
أي�سا يف قي�رشية التي زارها بعد اأف�س�س
كورنثو�س؟ وملاذا مل حتدث ا ً
أي�سا ملدة عامني؟ ميكننا القول باأن بول�س مل يكن ي�سري يف
ومكث فيها ا ً
خطى الروح يف كورنثو�س وقي�رشية .اأو رمبا نقول اإن بول�س اأخذ م�سحة
خا�سة يف اأف�س�س لأن قوات عظيمة كانت على اأجندة الروح لهذه املدينة
يف ذلك الوقت.
متييز اأجندة الروح:

من اأ�سا�سيات اخلدمة ،اأن اهلل ل يعطي قوة لفعل ما ل يريده اأن يحدث .لكنه
دائما يعطي قوة لفعل ما يريده اأن يحدث .ي�سوع – الذي هو اهلل – اأخذ الروح
ً
142

الشركة مع الروح

ح�رشوا
بال حدود كاإن�سان .ل نقراأ اأن ي�سوع �سفى اجلميع .لكنه �سفى كل من اأُ ِ
له ،و�سفى الأفراد الذين اأ�سار اهلل اإليهم ،متجاه ًال جموع اأخرى من املر�سى
ملتزما باأجندة الروح.
حولهم .لقد فعل ي�سوع ما يفعله الآب
ً
حتما اإن اأخذنا نحن زمام املبادرة يف اخلدمة
�سي�سيبنا الإحباط والف�سل ً
أهواءنا ال�سخ�سية .لكن علينا اأن ننتظر حتى يعطينا الروح القد�س
اأو اتبعنا ا َ
اإر�ساداته اخلا�سة ويعلن لنا ما يريده قبل اأن نخطو اأية خطوة يف اخلدمة
الفعالة.
⇐

النتظار

معرفة م�سيئة اهلل هي واحدة من اأ�سعب اأركان احلياة امل�سيحية .ل تكمن
م�سكلتنا يف طاعة اهلل ،لكن يف معرفة ما نطيع اهلل فيه .اإننا ن�ستاق لطاعة
اهلل ،حيث نعرف اأن طاعته هي اأف�سل واأ�سمى �سيء نفعله .لكننا يف كثري
من الأحيان ل نعرف ما يريدنا اأن نفعله .وبد ًل من اأن ننتظر اإر�ساداته ،نبداأ
نحن يف فعل ما نراه الأ�سلح.
نقراأ يف (يوحنا )27 ،16 :10عن وعود اأعطاها ي�سوع واأوفى بها .اإننا ن�سمع
�سوت امل�سيح من خالل الروح .لكن يف بع�س الأحيان نكون غري متاأكدين
اإن كان ما �سمعناه هو �سوته اأم اأفكارنا اخلا�سة اأم اإغراء من ال�سيطان .ويف
اأوقات اأخرى ،متتلئ اأذهاننا بالكثري من الت�سوي�س وال�سطراب فال نتمكن
من �سماع �سوته بو�سوح .اإننا نعلم اأنه يتحدث اإلينا ،لكننا ل نعلم ما يقول.
علينا اأن ننتظر اهلل ب�سرب – متواجدين يف واحة من ال�سالم نحظى بها
يف حياتنا من خالل التاأمل يف كلمته – وذلك قبل اأن نبداأ يف ال�ستماع اإىل
توجيهات الروح.
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⇐

ال�صتماع

نحتاج جمي ًعا اأن نق�سي وق ًتا اأطول يف ال�سالة امل�ستمعة .غال ًبا ما نق�سي
الوقت يف احلديث طالبني من اهلل اأن يفعل اأ�سياء ،بد ًل من اأن نطلب منه اأن
يو�سح لنا ما علينا اأن نفعله ون�ستمع لرده علينا.

من اجليد اأن ن�ساأل اهلل اأ�سئلة حمددة حتى ن�ستطيع اأن منيز �سوته .لي�س
عما ينبغي علينا فعله اأو قوله .لكن
علينا اأن نخاف من اأن ن�ساأل اهلل َّ
علينا بعد ذلك اأن نت�رشف طب ًقا لالأفكار التي ترد على اأذهاننا .و�سوف
بناء على ما ن�سمعه يف
نتعلم اأن نتعرف على �سوت اهلل عندما نت�رشف ً
دواخلنا .يقلق الكثري منا ب�ساأن ارتكاب خطاأ ما لدرجة اأنهم ل يفعلون
�سي ًئا باملرة .وهناك اآخرون لديهم ثقة زائدة ج ًدا لدرجة اأنهم يعتربون
إلهيا .فتكون النتيجة قول وفعل اأ�سياء �سخيفة.
اأية فكرة جمنونة توجي ًها ا ً
لذا يجب اأن يكون لدينا روح التمييز عندما ن�ستمع اإىل اإجابات اهلل على
اأ�سئلتنا.
مبرور الوقت� ،سنبداأ يف التعرف على طريقة الروح اخلا�سة يف التحدث
اإلينا .ل يجب اأن نتوقف اأب ًدا عن ق�ساء وقت منفردين معه .و�سوف ننمو يف
التعرف على طريقته يف قطع حبل اأفكارنا الطبيعية عندما يريد اأن يتحدث
بع�سا من اأثمن اأوقات اخلدمة يقوم على ثقتنا يف هذه الأفكار غري
معنا .اإن ً
ن�سع اإليها.
املتو َّقعة التي مل َ
اإن اهلل يهتم بكل جانب من جوانب حياتنا .يعتقد موؤمنون كثريون
اأن اخلدمة ل تعني اإل �سنع املعجزات .لذلك يتجاهلون الأفكار
ٍ
�رشكة
اليومية التي ي�سعها الروح القد�س يف اأذهانهم .اأن نعي�س يف
دائما لفعل اأي �سيء على اأجندته
مع الروح يعني اأن نكون م�ستعدين ً
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�سواء كان ذلك كلمات قليلة اأو اأعمال تعزية يف اخلفاء اأو عجائب
واآيات علنية.
⇐

الأ�صئلة

عندما نقوم بخدمة �سخ�س ما ،علينا اأن ن�ستمع اإىل كل من اهلل وال�سخ�س
أي�سا على امل�ستوى
الذي ن�ساعده .قام ي�سوع باأعمال خارقة ،لكنه ت�رشف ا ً
الطبيعي من املالحظة وال�ستنتاج� .ساأل ي�سوع اأ�سئلة عادية وطبيعية
�ساعدته يف خدمته .فاإن كان ي�سوع قد احتاج اأن ي�ساأل الأ�سئلة الواردة يف
(مرق�س 9 :5و 23 :8و )21 :9و(لوقا )41 :18و(يوحنا ،)6 :5فكم باحلري
نحن؟
وكما نحتاج اأن ن�ساأل ال�سخ�س الذي ن�ساعده بع�س الأ�سئلة ،نحتاج
أي�سا اأن ن�ساأل اهلل عن الأ�سياء الأخرى التي نريد اأن نعرفها .يجب اأن
ا ً
ن�ساأل اهلل اأن يرينا ما يحدث ،ما �سبب امل�سكلة ،ما الذي يريدنا اأن نفعله
وهكذا .نناق�س هذه النقطة بالتف�سيل يف اجلزء ال�ساد�س من �سل�سلة
«�سيف الروح» بعنوان «اخلدمة بالروح» .رمبا يعطينا الروح �سورة
ما اأو كلمة ما .اأو يقرتح علينا جملة ما لنقولها اأو يثري �سوؤا ًل ما يف
وا�سحا .لكن يف بع�س الأحيان
اأذهاننا .يف الغالب يكون �سبب امل�سكلة
ً
نحتاج اأن ن�ساأل اهلل اإذا ما كانت امل�سكلة ج�سدية اأم عاطفية اأم روحية اأم
�سيطانية اأم وراثية اأم اإن كانت لعنة .اإن مل يخربنا اهلل �سي ًئا ،فقد اأعطانا
كل ما نريد اأن نعرفه.
علينا اأن نعتمد على الروح ،واأن ن�ستمع لتعليماته .اإن وجدنا اأنف�سنا نقول
ونفعل اأ�سياء قلناها وفعلناها قبالً ،فمن املرجح اأننا نعتمد على خربتنا ل
على الروح .ومبجرد اأن ن�ساأل ما نريد من اأ�سئلة ،ل ينبغي اأن نبحث يف كتاب
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ما على احللول اأو الأفعال املنا�سبة .لكن علينا اأن نتوجه اإىل �رشيكنا– الروح
القد�س– للح�سول على توجيهات.
اإظهار الروح:

عندما ندخل يف �رشكة مع الروح القد�س ،فاإننا ن�سرتك يف دعوته لتمجيد
ي�سوع وال�سهادة عنه .يف بع�س الأحيان جند اأنف�سنا مدعوين للخدمة يف
اجتماع كن�سي .لكن الروح �سيوجهنا يف الغالب اإىل اخلدمة يف حياتنا
اليومية .خدم ي�سوع الكثري من النا�س اأثناء انتقاله من مكان لآخر .و�سفى
اآخرين وهم يف فرا�سهم اأو يف ب�ستان اأو يف جنازة اأو اأثناء تناول وجبة.
وينطبق هذا الأمر على الكني�سة الأوىل؛ حيث كانت كلمة اهلل ت�سل اإىل النا�س
خارجا
يف ال�سوارع اأو يف طريقهم حل�سور اجتماع �سالة اأو يف منازلهم اأو
ً
يف احلقول اأو يف فر�س الكرازة يف الهواء الطلق.
اإن اهلل ُي�رش باخلدمة على جانب الطريق اأثناء �سري احلياة اليوميةُ ،ي�رش
مب�ساعدة املنبوذين اجتماع ًيا الذين ل ي�ستطيعون ح�سور الجتماعات
الكن�سية .يجب علينا اأن نتذكر هذه احلقيقة اإن اأردنا اأن ن�سرتك يف «الأمور
العظيمة» التي وعدنا بها ي�سوع.
عندما يحثنا الروح اأن نتحدث ونعمل – �سواء يف متجر اأو مكتب اأو حافلة
اأو حديقة اأو منزل اأو يف عيادة طبيب الأ�سنان – علينا اأن نتذكر خم�سة
مبادئ ب�سيطة:
⇐

ال�صالة

نفهم من (تكوين1( ،)17 :20ملوك2( ،)22–20 :17 ،6 :13ملوك:4
( ،)5 :20 ،36–33اأعمال )40 :9اأن ال�سالة جزء مهم ج ًدا من اخلدمة.
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♦
♦

♦
♦

⇐

لنا يف (يوحنا 14–12 :14و )24 :16وعود عظيمة .ونفعل ح�س ًنا
اإن بداأنا اخلدمة باملطالبة بهذه الوعود ،وب�سوؤال اهلل اأن يفعل ما هو
على اأجندة الروح.
َت ِعدنا (ر�سالة رومية )27–26 :8اأن الروح �سيعيننا بالت�سفع لنا
ح�سب م�سيئة الآب .اإننا ل�سنا مبفردنا ،بل لنا �رشيك ي�سفع لأجلنا.
من الأف�سل -يف بع�س الأوقات -اأن نتوقف عن اخلدمة لعدة اأيام
كي نق�سي وق ًتا طوي ًال يف ال�سفاعة قبل اأن نكمل خدمتنا.
أمرا ما تظهر بقوة يف الأحداث التي ي�سجلها
ال�سالة التي تعطي ا ً
العهد اجلديد عن اخلدمة .على �سبيل املثال (اأعمال 16 :3و،17 :9
 34و.)10 :14
يحدثنا (يعقوب )15 :5عن �سالة الإميان التي هي عطية اإميان
خا�سة ُمتنح يف وقت معني .غال ًبا ما ن�سلي متوقعني القليل .ومع
ذلك ،يغمرنا اهلل باإميانه فن�سلي بالطريقة التي و�سفها ي�سوع يف
(مرق�س.)24 :11
املواهب

راأينا اأن منح اهلل مواهب النعمة لكل موؤمن هي عملية م�ستمرة ،ولي�ست
حد ًثا يقع مرة واحدة لالأبد .وهذا يعني اأننا ل ناأخذ املواهب كاأ�سياء منتلكها
�سخ�س ًيا .لكن الروح يعطينا من �سفاته ما نحتاج عندما نحتاج.
ا�ستخدم ي�سوع كل مواهب الروح يف اخلدمة ما عدا الأل�سنة وترجمتها.
وعلينا اأن نتوقع فعل ال�سيء نف�سه .لي�س علينا اأن نقلق ب�ساأن تعريف
املواهب؛ حيث ل يفعل العهد اجلديد ذلك .لكنه ي�سجعنا فقط على ا�ستخدامها.
دائما اأن نعتمد على الروح القد�س �رشيكنا يف اخلدمة يف اإمدادنا
علينا ً
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مبا نحتاج .ثم يجب علينا اأن نثق يف الأفكار التي يعطينا اإياها واأن
نت�رشف طب ًقا لها .بالطبع �سرنتكب بع�س الأخطاء .لقد خذل التالميذ ال�سيد
أي�سا .لكننا �سنكت�سب مع ذلك مهار ًة
امل�سيح يف (مرق�س ،)9و�سنخذله نحن ا ً
يف اإظهار املواهب اإن حتلينا بالإ�رشار واملثابرة على الرغم من اإخفاقنا
واأخطائنا.
⇐

الإميان

يعتقد بع�س املوؤمنني اأنهم يحتاجون اإىل كميات مهولة من الإميان
للخدمة ،يف حني اأن ي�سوع قال اإننا نحتاج فقط اإىل كمية �سغرية يف حجم
حبة اخلردل.

الإميان مثل دوا�سة تع�سيق ترو�س حركة ال�سيارة (الدبرياج) .رمبا يكون
هناك موتور قوي داخل ال�سيارة .لكن ال�سيارة �ستظل ثابتة بال حركة حتى
يع�سق تر�س املوتور كي يبداأ يف القيام
ي�سغط ال�سائق على الدبرياج الذي ِّ
بعمله .مل يحرك الدبرياج ال�سيارة ،لكنه و�سع املوتور قيد العمل.
نفهم من (متى )29 ،22 ،2 :9و(مرق�س )6–1 :6اأننا نحتاج اإىل بع�س
مثريا تق�سعر له الأبدان.
الإميان يف اخلدمة .لكنه لي�س بال�رشورة اإميا ًنا ً
اإنه فقط اإميان يكفي لو�سع قوة اهلل قيد العمل .علينا فقط اأن نوؤمن اأن اهلل
ي�ستطيع اأن يفعل ما يحتاجه الأمر .كما علينا اأن نكون م�ستعدين للعمل
كاأدوات يف يده اأو ك�سوته للنا�س.
�سيعطينا اهلل يف بع�س الأحيان موهبة اإميان خا�سة ،وذلك عندما يريدنا
اأن نفعل �سي ًئا ممي ًزا .وهو يفعل ذلك باإ�سافة اإميانه اإىل اإمياننا .لكن الإميان
الب�سيط باهلل هو كل ما نحتاج اإليه يف الغالب.
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⇐

العمل

يقودنا الروح اأثناء خدمتنا لل�سري يف طريقه؛ رمبا ي�سجعنا على فعل
�سيء غري معتاد مثلما و�سع ي�سوع الطني على عيني رجل اأعمى .لكن
هذا ل يعني اأن نفعل نف�س ال�سيء ثانية اإن مل يعطنا توجيهات وا�سحة
و�رشيحة.
لكن هناك ع�رش نقاط اأ�سا�سية ذات معنى:
♦ يجب علينا اأن نو�سح حمبة اهلل ،نبت�سم وننادي بع�سنا البع�س
باأ�سمائنا الأوىل وجنل�س م�سرتيحني .اهلل هو الذي ي�سنع املعجزات
ولي�س نحن.
♦ يجب علينا اأن نطلب من الروح القد�س اأن يوجهنا ويعطينا اجلراأة
والقوة والقدا�سة.
♦ علينا اأن ُنب ِقي اأعيننا مفتوحة ،فهناك بع�س املعلومات التي ناأخذها
من الروح مبالحظة كيف ي�ستجيب ال�سخ�س لقوة اهلل.
♦ يجب علينا اأن ن�ستمع جي ًدا ل�سوت اهلل ،واأن نتحدث مبا ي�سعه على
ورما ما باأن ُيزال .ورمبا ياأمرنا اأن
األ�سنتنا .رمبا يخربنا اأن ناأمر ً
نعلن عن الإميان واحلرية والربكة .اأو رمبا يريدنا اأن جنل�س �سامتني
مع ال�سخ�س بينما ن�سعر باحتياجاته ،ون�سغي اإىل الأمور الأخرى
التي يحثنا الروح القد�س اأن نفعلها.
♦ علينا اأن ن�ساأل اهلل اإن كان علينا اأن نلم�س ال�سخ�س اأم ل .لو من
الأف�سل اأن نلم�سه ،فلن�سع يدنا على مالب�سه بالقرب من اجلزء الذي
ي�سعر فيه بالأمل .ول يجب اأب ًدا اأن نلم�س ال�سخ�س دون موافقته .كما
ل يجب اأن يتعدى هذا اللم�س حدود اللياقة والقدا�سة.
♦ علينا اأن ن�ساأل ال�سخ�س« :هل ت�سعر باأي �سيء؟» «ما الذي يحدث؟»
علينا اأن نتاأكد من اأنه يطلعنا على كل تقدم يف حينه.
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♦

♦
♦
♦

⇐

علينا اأن نراقب ردود الفعل اجل�سدية لعمل الروح .ميكن اأن يرتع�س
ال�سخ�س اأو يت�سلب اأو ي�سقط .كما ميكن اأن يتغري معدل تنف�سه .ميكن
اأن ي�ست�سعر وخ ًزا خفيفًا اأو ي�سحك اأو يبكي .كما ميكن اأن تدمع
عيناه .على الرغم من اأن كل ردود الأفعال هذه تو�سح اأن اهلل يعمل،
اإل اأنها جمرد رد فعل اجل�سد لعمل اهلل .رد الفعل اجل�سدي القوي لي�س
عظيما يحدث ،كما ل يعني غيابه عدم
دائما دلي ًال على اأن فع ًال
ً
ً
حدوث اأي �سيء على امل�ستوى الروحي.
اإن حدث اأي رد فعل ج�سدي ،علينا اأن ن�ساعد ال�سخ�س اأن يرتاح قدر
الإمكان .كما علينا اأن نتجاهل رد الفعل ونركز على اخلدمة.
علينا اأن ن�ستمر يف ت�سجيع ال�سخ�س ون�ساعده اأن ي�سعر بالراحة
دائما.
ً
علينا كذلك اأن ن�ستخدم موهبة التكلم بالأل�سنة ونتوقف عن اخلدمة
عندما نتمم اأجندة الروح ،اأو عندما ل ن�ستطيع اأن نفكر يف اأي �سيء
اآخر نقوله اأو نفعله .اأو عندما يطلب منا ال�سخ�س اأن نتوقف .اأو
عندما يبدو �سخ�س ما مت َع ًبا.
التوا�صع

ينجذب الكثري من النا�س اإىل اخلدمة لأ�سباب خاطئة ،علينا اأن ن�سعى نحو
اإنكار الذات املقد�س الذي يت�سف به الروح ،واأن نعمل على جذب النتباه اإىل
اهلل وحده ،ل اأن يكون هدفنا احل�سول على املجد لأنف�سنا.
ل ميكن لأي اإن�سان اأن ي�سنع املعجزات .واأق�سى ما يطمح اإليه اأي منا هو
خادما بطا ًل ي�ستخدمه اهلل يف �سنع معجزة ما .اإننا ل�سنا �سانعي
اأن يكون
ً
املعجزة بل جمرد ر�سل حقراء لتنفيذها .اإن التوا�سع ال�سادق ل امل�سطنع
هو مفتاح مهم من مفاتيح اإظهار �سخ�سية الروح .كما نحتاج اإىل القوة
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أي�سا اإىل التوا�سع الذي يجب اأن ي�ساحب �سنع الآيات
والقدا�سة ،نحتاج ا ً
والعجائب.
التلمذة مع الروح:

نرى يف (لوقا )19–15 :17و(يوحنا 14 :5و )38–35 :9كيف تابع
تذكر اأن هدف ي�سوع الرئي�سي
ي�سوع الأ�سخا�س الذين �ساعدهم بعد اخلدمةَّ .
من اخلدمة هو اأن ي�سنع له تالمي ًذا .رمبا يحتاج الكثريون اإىل الن�سح
والإر�ساد بعد اخلدمة .اأو رمبا يحتاجون اإىل معرفة املزيد من التعاليم
الكتابية .واأف�سل طريقة لفعل ذلك هي تكوين املجموعات اأو اخلاليا التي
ومتل ِم ًذا لالآخرين يف ذات الوقت.
يتعلم ال�سخ�س من خاللها اأن يكون تلمي ًذا ُ
غال ًبا ل يقبل النا�س اأي �سيء من اهلل عندما نخدمهم للمرة الأوىل ،وعلينا
اأن نعاود خدمتهم اأكرث من مرة كي ن�ساعدهم اأن ياأخذوا ما يريد اهلل اأن
يعطيهم.

مليا ما حدث ،غال ًبا ما ي�سع الروح فكرة ما يف اأذهاننا ونتمنى
عندما نفكر ًّ
لو كنا قلنا اأو فعلنا ذلك .وح�س ًنا نفعل اإن عدنا اإىل ال�سخ�س الذي كنا ن�ساعده
وذكرنا له باخت�سار هذه الفكرة  -كما فعل ي�سوع يف (يوحنا.)14 :5
⇐

بعد اخلدمة

عندما ننتهي من خدمة �سخ�س ما بال�سرتاك مع الروح ،علينا اأن ن�ساأل
�رشيكنا عن اخلطوة التالية التي علينا اأن نخطوها .رمبا من الأف�سل اأن
ن�سلي فقط دون اأن نقول اأو نفعل �سي ًئا اآخر .لكن لو اأمدت اخلدمة وطلبنا
خا�سا من اهلل ،فمن الأف�سل عادة اأن ن�سجع
ال�سفاء اأو التحرير اأو توجي ًها
ً
ال�سخ�س اأن يقدم ال�سكر والت�سبيح هلل.
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وعندما ننتهي من ال�سالة من اأجل احل�سول على ال�سفاء ،ويكون ال�سخ�س
املري�س قد ح�سل على العناية الطبية الالزمة اأو اأخذ الدواء الذي و�سفه له
الطبيب ،علينا اأن ن�سجع ال�سخ�س على زيارة طبيبه ثانية .لقد كان هذا هو
اهتمام ي�سوع يف (متى)4 :8
لو اأننا نعي�س يف الروح ون�سعى نحو امتداد خدمة ي�سوع ،ف�سيكون اأغلب
من نخدمهم من غري املوؤمنني .من اجلميل اأن ن�رشح لهوؤلء الأخبار ال�سارة،
ونوجههم اإىل اخلطوة التالية يف التزامهم امل�سيحي� ،سواء كان ذلك التوبة
اأو املعمودية اأو قبول الروح اأو الن�سمام لكني�سة حملية.
أياما قليلة بعد اخلدمة نفكر فيها
من املفيد ج ًدا اأن جنل�س مع اأنف�سنا ا ً
فيما حدث؛ حيث ميكننا اأن نتعلم من اأخطائنا اإن اعرتفنا بها� .ستكون
هناك اأوقات نكون فيها جبناء واأخرى نكون فيها اأقوياء .علينا اأن نتاأمل
ب�سدق فيما حدث ون�ساأل الروح اأن يرينا اخلطوات التي مل نكن ن�سري فيها
معه.
والأهم من ذلك كله هو اأنه علينا اأن ندرك اأن اهلل قد كلفنا مب�سوؤولية ما
نحو ال�سخ�س الذي تقابلنا معه .بالطبع علينا اأن ن�سلي من اأجل �سالمة
هذا ال�سخ�س ومن اأجل منوه الروحي .لكن علينا اأن نطلب اإر�ساد الروح
املحبذ اأن نتاأكد من ان�سمام
ب�ساأن مدى تعمقنا مع هذا ال�سخ�س .من
َّ
ال�سخ�س اإىل جمموعة ما؛ حتى ي�ستمر يف منوه يف الأمور التي تخ�س
امللكوت.
نعلم اأن الروح معنا كي ي�سجعنا ويعزينا ويعلمنا وير�سدنا .وعندما نعي�س
فيه� ،سن�سجع الآخرين ون�ساعدهم باملثل.
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خدمة جماعية

يجري مبداأ ال�رشكة يف الكتاب املقد�س كله .على �سبيل املثال:
♦ ال�سخ�س الواحد الفرد ل ميكن اأن يعك�س �سورة اهلل مثلث الأقانيم؛
حيث يجب اأن يكون يف عالقة مع اآخرين.
♦ الوعد يف (متى )20–19 :18هو لثنني اأو ثالثة ولي�س لواحد.
♦ يرينا (متى )16–1 :10كيف اأر�سل ي�سوع الثني ع�رش للخدمة اثنني
اثنني .كما يقول (لوقا )20–1 :10اإنه اأر�سل اأي�سا الثنني وال�سبعني
الآخرين بنف�س الطريقة.
♦ احلماية من قوات العدو معطاة للكني�سة كجماعة ولي�س لالأفراد
املنعزلني.

ل يعني هذا اأن نرف�س اخلدمة اإن مل يكن هناك اأحد معنا .يحتوي �سفر
الأعمال على العديد من الأمثلة التي تو�سح كيف اأر�سل الروح موؤمنني
للخدمة مبفردهم .هناك على �سبيل املثال فيلب�س يف (اأعمال)40–26 :8
وحنانيا يف (اأعمال .)19–10 :9لكن فيلب�س كان واح ًدا من �سبعة والر�سل
دائما مع رفيق له.
يخدمون عادة اثنني اثنني .اأما بول�س فكان يخدم ً
عندما نخدم بال�سرتاك مع اآخر ،يكون من ال�سهل اأن جنعل من نخدمهم
يدخلون يف عالقات مماثلة .يجب اأن تبني خدمتنا الأ�سخا�س الذين
ن�ساعدهم وتقودهم للعي�س يف حياة جماعية تعك�س العالقة بني الأقانيم
الثالثة هلل الواحد.
ل يقول (اأعمال )41 :2اإن ثالثة اآلف نف�س اآمنوا ،بل يقول «ان�سموا» اإىل
فعالة موؤثرة يف خال�سهم .الآيات
املوؤمنني .وقد كانت هناك قوة جماعية َّ
والعجائب التي ي�سفها (اأعمال )43 :2ترد بالرتباط بو�سف حياة اجلماعة.
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ويف �سفر الأعمال باأكمله ،من ال�سعب اأن نتخيل اخلدمة دون حياة اجلماعة
امل�سيحية .عندما كان الروح القد�س يقود املوؤمنني يف العهد اجلديد خلدمة
املحتاجني ،كانوا ياأتون بهم اإىل الكني�سة.
لذلك علينا عندما نخدم اليوم ،اأن ن�سجع من نخدمهم على الن�سمام اإىل
جماعة حملية حية ت�سود املحبة بني اأفرادها .على الرغم من اأننا ركزنا
على عمل الروح يف حياة الأفراد املوؤمنني ،علينا اأن ندرك اأن الروح يريد اأن
فعالة ميالأها ح�سور اهلل.
يربطنا م ًعا يف جماعات َّ
⇐

حياة اجلماعة

الروح ي�سهد عن ي�سوع ،وهو يعطينا القوة والقدا�سة يف حياتنا كي ن�سهد
أي�سا كي يح�رشنا م ًعا حتت قيادة امل�سيح.
بدقة عن �سخ�س ي�سوع .وهو يعمل ا ً
تو�سح لنا (ر�سالة اأف�س�س )23–3 :1مدى دعوتنا اأن نكون م ًعا .كما اأن
كل (اأف�س�س )2هي «عنا م ًعا» .اإننا «رعية مع القدي�سني واأهل بيت اهلل» .اإننا
مقد�سا يف الرب».
مرتبطون م ًعا وننمو م ًعا «هيك ًال
ً
يف بع�س الأحيان يبدو من الأ�سهل اأن نقوم بعمل اهلل مبفردنا .لكن ي�سوع خ�سع
لأنا�س واعتمد عليهم ب�سورة غريبة .على �سبيل املثال خ�سع ي�سوع بتوا�سع:
♦ لأبويه
♦ ملعمودية يوحنا
♦ ل�سلطات املجمع
♦ للقادة ال�سيا�سيني
♦ لكهنة اليهود
♦ لبيالط�س
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لو اأردنا اأن نعي�س ونخدم ب�سلطان ي�سوع ،علينا اأن نعي�س كما عا�س.
نعي�س طواعية حتت �سلطة الآخرين .لقد اأُنقذنا من اخلطية كي نعي�س يف
دائما
جمتمع يتميز بال�سفاء واملحبة ويخفق بحياة الروح القد�س ،وي�سل ً
ننمي هذا املجتمع ،وكي
للمحيطني به .علينا اأن نفعل كل �سيء ممكن كي ِّ
جنذب الأ�سخا�س الذين ن�ساعدهم اإىل حياة �رشكة الروح.
م ًعا يف الروح لنا �سلطان على كل قوى ال�رش حولنا .وم ًعا مع الروح
�سنكت�سف حياة خدمة تنبع من مثال ي�سوع الذي بذل نف�سه من اأجل الآخرين
وغ�سل اأرجلهم .كما لنا م ًعا �سلطان ي�سوع يف اأن ن�سل للمر�سى واأ�سحاب
القلوب الك�سرية حولنا بال�سفاء يف ا�سمه .م ًعا يف الروح ،علينا اأن نحيا
حياة تتحرك خطوة بخطوة نحو كمال امل�سيح .ومب�ساعدة الروح ،علينا اأن
نبداأ يف فهم جرياننا بب�سرية وتعاطف امل�سيح .وم ًعا يف الروح ومع الروح،
علينا اأن نتعلم اأن ن�سع مبحبة اهلل ون�سيء بنوره وحقه ،ونعك�س جمده اأكرث
فاأكرث.
الروح كي جنعل ح�سور اهلل اأو�سح يف جمتمعاتنا من
امل�سيح
لقد اأعطانا
َ
ُ
خالل طرق عملية .ونحن نفعل هذا ك�رشكاء للروح القد�س بينما نعي�س يف
ح�رشة اهلل املقد�سة.
⇐

د:
حت ٍّ

يجب اأن تكون ُم ِل ًما الآن بالكثري عن الروح القد�س:
♦ تعلم اأن الروح ُي ِ
ح�رش قوة اهلل يف حياتنا كي نعرف ي�سوع ب�سورة
عرف العامل املحتاج حولنا ب�سخ�سه ب�سورة اأو�سح.
اأف�سل و ُن ِّ
♦ تعلم اأن الروح ُي ِ
ح�رش قدا�سة اهلل يف حياتنا كي يجعلنا ن�سابه �سورة
ي�سوع حتى يعرفه الآخرون من خاللنا وينجذبوا اإليه.
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حا�رشا فينا حتى نعك�س ح�سوره للعامل
♦ تعلم اأن الروح يجعل ي�سوع
ً
كله عندما نتحدث بكلماته ونقوم باأفعاله.
اإن دورك -كموؤمن يعرف الروح -هو اأن تعك�س جمد اهلل للعامل .لقد اختارك
اهلل كي جتعل العامل حولك يرى �سخ�س اهلل القدو�س.
اإنك ت�ستطيع اأن تفعل ذلك ،لكن فقط بالروح ومع الروح .من خالل الروح،
يحثك ي�سوع على القيام بعمل قوي مقد�س هو� :سفاء القلوب الك�سرية واإطعام
اجلياع واإ�سافة املطرودين والنت�سار على ال�سياطني والقيام بالأعمال
احل�سنة التي يريدك اأن تفعلها.
م�سابها
يف الروح ،يقرتب ي�سوع اإليك ،وهو يريدك اأن تتغري كي تكون
ً
عدك للخدمة وي�سجعك على اأن ت�سل للعامل حولك باملحبة
ل�سورته ولكي ُي َّ
والرحمة .من ف�سلك ل تقاوم الروح ،ا�ستمع اإليه م�سلِّ ًما له كيانك يف حمبة.
مكر ً�سا له.
ولتكن �رشي ًكا َّ
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