الروح القدس الموعود
يوحنا 31-15:14
صغيرا وإن حصلت عليه أم لم
سؤال للمناقشة :هل يمكنك تذكّر وعد ق ِّ ّدم لك حين كنت ولدًا
ً
تحصل عليه؟ كيف كان شعورك حينها؟
سؤال آخر للمناقشة :شارك عن مع ِّلّمة أو أستاذ أثَّر بك جدًّا إ َّما من الناحية اإليجابيَّة أو من
الناحية السلبيَّة.
قررت أن أشتري مصبا ًحا أضعه قرب
أذكر أنَّه حين كنت في عمر الثامنة أو التاسعة َّ
السرير .وكان على شكل سفينة كالتي سافر كريستوفر كولومبوس على متنها في رحلته إلى
إكتشاف أميركا .وكانت أشرعتها تضيء بشكل جميل جدًّا عندما توصلها بالكهرباء .وأردت
الحصول عليها جدًّا حتى أني رجوت زوجة أبي أن تشتريها لي .وما أذكره هو أنها وعدتني أن
أحصل عليه في عيد ميالدي .وكنت أترقّب ذلك بفارغ الصبر ،لكن خاب ظني عندما لم أحصل
على المصباح الذي ظننت أني سأحصل عليه .تذكير لألهل :ال تقدِّّموا ألوالدكم وعدًا ال يمكنكم
الوفاء به أو ال تريدون الوفاء به .وإ ِّنّي أذكر بك ِّّل وضوح الشعور الذي إنتابني حين لم أحصل
على المصباح .وسنتعلَّم اليوم عن وعد أبرمه هللا ،وهو يفي بوعوده دائ ًما.
«إِّ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِّحبُّونَنِّي فَاحْ فَ ُ
اي،
ظوا َو َ
صايَ َ
ب فَيُ ْع ِّطي ُك ْم ُمعَ ِّ ّزيًا آ َخ َر ِّليَ ْمك َ
ُث َمعَ ُك ْم ِّإلَى األَبَدِّ،
َوأَنَا أ َ ْطلُ ُ
ب ِّم َن اآل ِّ
ست َ ِّطي ُع ا ْلعَالَ ُم أ َ ْن يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِّرفُهَُ ،وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَعْ ِّرفُونَهُ ألَنَّهُ
ُرو ُ
ح ا ْلحَقّ ِّ الَّذِّي الَ يَ ْ
َما ِّك ٌ
ث َمعَ ُك ْم َويَكُونُ فِّي ُك ْم.
الَ أَتْ ُر ُك ُك ْم يَتَا َمىِّ .إ ِّنّي آتِّي ِّإلَ ْي ُك ْم.
ست َ ْحيَ ْو َن.
بَ ْع َد قَ ِّليل الَ يَ َرانِّي ا ْلعَالَ ُم أَيْضًاَ ،وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَت َ َر ْونَنِّي .إِّ ِّنّي أَنَا َح ٌّي فَأ َ ْنت ُ ْم َ
ِّفي ذ ِّلكَ ا ْليَ ْو ِّم ت َ ْعلَ ُم َ
ون أ َ ِّنّي أَنَا ِّفي أ َ ِّبيَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ِّف َّيَ ،وأَنَا ِّفي ُك ْم.
اي َويَحْ فَ ُ
ظ َها فَ ُه َو الَّذِّي ي ُ ِّحبُّنِّيَ ،والَّذِّي يُ ِّحبُّنِّي يُ ِّحبُّهُ أ َ ِّبيَ ،وأَنَا أ ُ ِّحبُّهَُ ،وأ ُ ْظ ِّه ُر لَهُ
اَلَّذِّي ِّع ْن َدهُ َو َ
صاي َ َ
ذَاتِّي».
س ِّيّدَُ ،ماذَا َحد َ
س
س َخ ْريُ ِّ
اإل ْ
وط َّي«:يَا َ
َث َحتَّى ِّإنَّكَ ُم ْز ِّم ٌع أ َ ْن ت ُ ْظ ِّه َر ذَاتَكَ لَنَا َولَ ْي َ
قَا َل لَهُ يَ ُهوذَا لَ ْي َ
س ِّ
ِّل ْلعَالَ ِّم؟»
صنَ ُع
سوعُ َوقَا َل لَهُِّ «:إ ْن أ َ َحبَّ ِّني أ َ َح ٌد يَحْ فَ ْظ َكالَ ِّميَ ،ويُ ِّحبُّهُ أ َ ِّبيَ ،و ِّإلَ ْي ِّه نَأ ْ ِّتيَ ،و ِّع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
أ َ َج َ
َم ْن ِّزالً.
اَلَّذِّي الَ يُ ِّحبُّنِّي الَ يَحْ فَ ُ
سلَنِّي.
ظ َكالَ ِّميَ .وا ْل َكالَ ُم الَّذِّي ت َ ْ
ب الَّذِّي أ َ ْر َ
س َمعُونَهُ لَ ْي َ
س ِّلي بَ ْل ِّلآل ِّ
ِّبهذَا َكلَّ ْمت ُ ُك ْم َوأَنَا ِّع ْن َد ُك ْم.
سلُهُ
س ِّمي ،فَ ُه َو يُعَ ِّلّ ُم ُك ْم ُك َّل ش َْيءٍ َ ،ويُذَ ِّ ّك ُر ُك ْم ِّب ُك ِّ ّل
الرو ُ
اآلب ِّبا ْ
سي ُ ْر ِّ
ُس ،الَّذِّي َ
ُ
َوأ َ َّما ا ْل ُمعَ ِّ ّزيُّ ،
ح ا ْلقُد ُ
َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم.
ض َ
ط ِّر ْب قُلُوبُ ُك ْم َوالَ
س َك َما يُ ْع ِّطي ا ْلعَالَ ُم أُع ِّْطي ُك ْم أَنَا .الَ ت َ ْ
سالَ ًما أَتْ ُركُ لَ ُك ْمَ .
« َ
سالَ ِّمي أُع ِّْطي ُك ْم .لَ ْي َ
ت َ ْر َه ْب.
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ب ث ُ َّم آتِّي ِّإلَ ْيكُ ْم .لَ ْو ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِّحبُّونَنِّي لَ ُك ْنت ُ ْم ت َ ْف َر ُح َ
ون أل َ ِّنّي ق ُ ْلتُ أ َ ْم ِّضي
َ
س ِّم ْعت ُ ْم أ َ ِّنّي قُ ْلتُ لَ ُك ْم :أَنَا أ َ ْذ َه ُ
ب ،أل َ َّن أ َ ِّبي أَ ْع َظ ُم ِّم ِّنّي.
إِّلَى اآل ِّ
َان ت ُ ْؤ ِّمنُ َ
ُونَ ،حتَّى َمتَى ك َ
اآلن قَ ْب َل أ َ ْن يَك َ
َوقُ ْلتُ لَ ُك ُم َ
ون.
س لَهُ فِّ َّي ش َْي ٌء.
يس هذَا ا ْلعَالَ ِّم يَأْتِّي َولَ ْي َ
يرا ،أل َ َّن َرئِّ َ
الَ أَت َ َكلَّ ُم أ َ ْيضًا َمعَ ُك ْم َكثِّ ً
اآلب ه َكذَا أ َ ْفعَ ُل .قُو ُموا نَ ْن َط ِّلقْ ِّم ْن ه ُهنَا.
صانِّي
ب
اآلبَ ،و َك َما أ َ ْو َ
َ
َول ِّك ْن ِّليَ ْف َه َم ا ْلعَالَ ُم أ َ ِّنّي أ ُ ِّح ُّ
ُ
(يوحنا )31-15:14
إعداد المشهد
إنَّنا نكمل دراستنا حول النص الوارد في يوحنا  ،14-1:14حيث كان التالميذ األحدى
عشر متّكئين مع يسوع حول المائدة .وكان يهوذا قد ترك المجموعة لكي يقوم بدوره في
تسليم يسوع (متى  .)16-14:26ويمكنني أن أتخيَّل التالميذ جالسين مكتوفي األرجل
يتشربون التعليم الجديد الذي كان يسوع يشاركهم به .ويمأل هذا التعليم الجديد الذي
وهم
َّ
قدَّمه يسوع األصحاحات الثالث عشر حتى السابع عشر من إنجيل يوحنا .وكان قد بقي
يء
ليسوع وقت قصير قبل تألّمه في بستان جثّسيماني وقبل أن يُصلَب .وكان عليه أن يه ّ
أن األمر إنتهىَّ ،
قلوبهم للساعات المظلمة اآلتية حيث كان سيُخيَّل للتالميذ َّ
وأن كل ما
سبق وحدث كان حل ًما.
الوعد بمجيء بالروح القدس
ّ
المعزي:
ووعد يسوع أنَّه سيطلب من اآلب أن يُرسل
ب فَيُ ْع ِّطي ُك ْم ُمعَ ِّ ّزيًا آ َخ َر ِّليَ ْمك َ
ُث َمعَ ُك ْم إِّلَى األَبَدِّ،
َوأَنَا أ َ ْطلُ ُ
ب ِّم َن اآل ِّ
ست َ ِّطي ُع ا ْلعَالَ ُم أ َ ْن يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِّرفُهَُ ،وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَعْ ِّرفُونَهُ
ُرو ُ
ح ا ْلحَقّ ِّ الَّذِّي الَ يَ ْ
ألَنَّهُ َما ِّك ٌ
ث َمعَ ُك ْم َويَكُونُ فِّي ُك ْم( .العددان .)17-16
ما هو الوعد؟
أن أحدهم سيقوم بأمر معيَّن ،أو َّ
الوعد هو إعالن أو تأكيد َّ
أمرا معيَّنًا سيحدث في وقت
أن ً
معيَّن .وقد أعطى يسوع هذا الوعد ليس للتالميذ المتكئين حول المائدة معه فقط ،بل لك ِّّل من
يؤمن بالمسيح .فلم يُع َ
ط هذا الوعد لهؤالء "األحدى عشر قدّيس" فقط ،ولم يمتازوا عن غيرهم
سا عاديين مثلي ومثلك ،حتى َّ
أن القادة الدينيّين د ُ ِّهشوا عندما إمتألوا
بأي ناحية .فهم كانوا أنا ً
س َويُو َحنَّاَ ،و َو َجدُوا أَنَّ ُه َما
بالروح القدس في يوم الخمسين .ونقرأ التالي :فَلَ َّما َرأ َ ْوا ُم َجا َه َرةَ بُ ْط ُر َ
سوعَ( .أعمال الرسل .)13:4
ان َ
إِّ ْن َ
ان ،تَعَ َّجبُوا .فَعَ َرفُوهُ َما أَنَّ ُه َما كَانَا َم َع يَ ُ
عدِّي َما ا ْل ِّع ْل ِّم َوعَا ِّ ّميَّ ِّ
سانَ ِّ
وكان الربّ قد إختار هؤالء الناس العاديين واألمييّن لكي يظهر مجد هللا وصالحه .ويجب على
هذا األمر أن يش ِّ ّجعنا إذ ّ
الكلّي القدرة قادر على فعل المستحيل مع رجال ونساء
إن هذا اإلله ِّ
أمثالي وأمثالك .ويوضح لوقا كاتب اإلنجيل هذا الوعد في سفر أعمال الرسل ،فيقول:
ب الَّذِّي
ور َ
َوفِّي َما هُ َو ُمجْ ت َ ِّم ٌع َمعَ ُه ْم أ َ ْو َ
ش ِّلي َم ،بَ ْل يَ ْنت َ ِّظ ُروا « َم ْو ِّع َد اآل ِّ
صاهُ ْم أ َ ْن الَ يَ ْب َر ُحوا ِّم ْن أ ُ ُ
س ِّم ْعت ُ ُموهُ ِّم ِّنّي" (أعمال الرسل .)4:1
َ
2

هل الحظت ماذا دعى يسوع مجيء الروح القدس في يوم الخمسين؟ "موعد اآلب".
وماذا يجب علينا أن نعمل لنكسب وعد أُعطي لنا م َّجانًا؟ ال شيء بتاتًا! وإالَّ فلن يكون عطيَّة
م َّجانيَّة .هل يُعطى العامل أجرة عمله كهديَّة ،أم أنَّه يعمل طوال األسبوع ليستحق المبلغ
تصرف أحد األوالد
الذي يأخذه؟ يع ِّيّد معظمنا أعيادًا خالل السنة حيث نتبادل الهدايا .وإن
َّ
يكف األهل عن إعطائه الهديَّة؟ بالطبع ال ،أل َّن الهدية ال
بشقاوة في الليلة السابقة للعيد هل
ّ
تصرف الشخص .وهللا الذي نعبد هو أب صالح يحب أن يعطي
تُكتَسب ،وهي ال تعتمد على
ّ
هدايا ج ِّيّدة ألوالده ،وليس بإستحقاق فيهم:
ان ا ْل َخ َطايَا،
سو َ
اح ٍد ِّم ْن ُك ْم َ
علَى ا ْ
س «:تُوبُوا َو ْليَ ْعت َ ِّم ْد ُك ُّل َو ِّ
س ِّم يَ ُ
فَقَا َل لَ ُه ْم بُ ْط ُر ُ
ح ِّلغُفْ َر ِّ
ع ا ْل َمسِّي ِّ
ُس .أل َ َّن ا ْل َم ْو ِّع َد هُ َو لَ ُك ْم َوأل َ ْوالَ ِّد ُك ْم َو ِّل ُك ِّ ّل الَّذ َ
ِّين َ
علَى بُ ْعدٍ ،كُ ِّ ّل َم ْن يَ ْدعُوهُ
وح ا ْلقُد ِّ
فَت َ ْقبَلُوا ع َِّطيَّةَ ُّ
الر ِّ
ب إِّل ُهنَا»( .أعمال الرسل )39-38:2
الر ُّ
َّ
إن الربّ يثبت على وعده الذي يقول َّ
َّ
إن من يقبل غفران الخطايا في المسيح يسوع،
تُعطى له عطيَّة الروح القدس .ولم يُع َ
ط الروح لألحدى عشر الذين إتكأوا حول الطاولة ،بل
لكل الذين يؤمنون والذين يطيعون اإلنجيل حتى أقاصي األرض .وإن كنت سمعت رسالة
اإلنجيل وآمنت فعليًّا وسلَّمت حياتك للمسيح ،فأنت ُختِّمت بوعد الروح القدس.
ق ،إِّ ْن ِّجي َل َخالَ ِّص ُك ُم ،الَّذِّي فِّي ِّه أ َ ْيضًا إِّ ْذ آ َم ْنت ُ ْم
الَّذِّي فِّي ِّه أ َ ْيضًا أ َ ْنت ُ ْم ،إِّ ْذ َ
س ِّم ْعت ُ ْم َك ِّل َمةَ ا ْل َح ّ ِّ
ْح َم ْج ِّد ِّه".
يراثِّنَاِّ ،ل ِّفد ِّ
وح ا ْل َم ْو ِّع ِّد ا ْلقُد ِّ
ُّوس ،الَّذِّي هُ َو ع ُْربُونُ ِّم َ
َاء ا ْل ُم ْقتَنَىِّ ،ل َمد ِّ
ُختِّ ْمت ُ ْم ِّب ُر ِّ
(أفسس )14-13:1
ِّ ّ
المعزي
ّ
بالنسبة للنص الذي نحن بصدد دراسته َّ
"المعزي" والكلمة
فإن الروح الذي سيرسله اآلب يُدعى
سِّر الكتاب المقد َّس وليم باركلي قائالً:
هي  Paraklētosفي اللغة اليونانيَّة .ويشرح مف ّ
ِّ ّ
المعزي أن يش ِّ ّجع من
"يأتي أصل الكلمة من الكلمة الالتينيَّة  fortisأي شجاع ،وكان دور
ِّ ّ
ِّ ّ
خارت قواهم .أ َّما المعنى المعاصر للكلمة
والمعزي
"المعزي" فتعني إعطاء الراحة عند األلم.
هو الشخص الذي يشعر معنا عندما نشعر بالحزن .ومن دون ّ
شك فهذا ما يفعله الروح القدس،
القوة للقيام بعمل
لكن ال يمكن أن نحدِّّد عمله في هذا المنطلق فقط .وغالبًا ما نقول إنَّنا إستمدينا َّ
ما .فهذا ما يفعله الروح القدس إذ إنَّه يزيل ضعفاتنا ويساعدنا على التعامل مع صعوبات الحياة.
1
وهكذا فإنَّه يستبدل حياة اإلنهزام بالحياة المنتصرة".
هل تغيِّّر هذه المعلومات نظرتك من ناحية الروح القدس؟ شاركوا أفكاركم مع اآلخرين.
ِّ ّ
مرات فقط في الكتاب المقدَّس ،ونجدها فقط في العهد الجديد.
ترد كلمة
"المعزي" خمس َّ
مرات في إنجيله (يوحنا  ،)7:16 ،26:15 ،26:14 ،16:14وتُستخدم
يستخدمها يوحنا أربع َّ
مرة واحدة في رسالة يوحنا األولى  .1:2وكانت كلمة المعزي أو المش ّجع  paraklētosتُستخدم
َّ
في الزمن اليوناني لتوكيل محام غير رسمي ،أي أن يتقدَّم صديق ويدافع عن صديق له إتُّهم
The Daily Study Bible, William Barclay. The Gospel of John, Volume 2, Page 167. Printed by Saint Andrews Press.
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بأمر ما .أ َّما عند قراءتنا لدور الروح القدس في الكتاب المقدَّس فال يمكننا أن نحدَّه بدور
ِّ ّ
المعزي أو المرشد .فإستخدام كلمة واحدة تحدّ عقولنا من فهم دوره .وعلينا أن نف ِّ ّكر
المحامي أو
َّ
أن دوره هو الـــ  paraklētosأي الذي يساعدنا في سيرنا .فبينما كان يسوع على أهبة أن
يترك تالميذه ،طمأنهم إذ قال لهم َّ
القوة عندما نعي
إن المساعد اإللهي آتٍ .فهو يعطينا َّ
(2كورنثوس  ،)9:12ويعطينا البصيرة عند تقديم اإلرشاد ألحدهم ،ويذ ِّ ّكرنا بمواعيد هللا عندما
نمر في أوقات صعبة ،وهو يتكلَّم من خاللنا عندما نساق إلى المحاكمة من أجل إيماننا (لوقا
ّ
.)11-10:12
أريدك أن تتوقَّف للحظة وتف ِّ ّكر بالتغيير الذي حصل للتالميذ بعد أن ح ّل الروح القدس عليهم.
أتذكر هلعهم عند محاكمة يسوع وكيف هربوا وإختبأوا؟ تذ َّكر كيف أنكر بطرس يسوع عندما
بالقوة والشجاعة .وتوقفوا عن
قيل له إنَّه من أتباعه .لكن بعد حلول الروح القدس ،تحلَّى التالميذ َّ
العلّيَّة محاولين إستيعاب ما جرى .فبعد يوم الخمسين ،أرسلهم الروح القدس إلى
اإلختباء في ِّ
العالم ليجاهروا بكلمة الرب:
ب ،ا ْن ُ
َو َ
ع ِّبيدَكَ أ َ ْن يَت َ َكلَّ ُموا ِّب َكالَ ِّمكَ ِّب ُك ِّ ّل ُم َجا َه َر ٍة،
امنَ ْح َ
ار ُّ
ظ ْر ِّإلَى ت َ ْهدِّيدَا ِّت ِّه ْمَ ،و ْ
اآلن يَ َ
ع».
سو َ
اءَ ،و ْلتُجْ َر آيَاتٌ َو َ
ِّب َم ِّ ّد يَ ِّدكَ ِّلل ِّ ّ
ب بِّا ْ
شفَ ِّ
ُّوس يَ ُ
س ِّم فَتَاكَ ا ْلقُد ِّ
ع َجائِّ ُ
ع ا ْل َمكَانُ الَّ ِّذي كَانُوا ُم ْجت َ ِّم ِّع َ
ُسَ ،وكَانُوا
صلَّ ْوا ت َ َزع َْز َ
َولَ َّما َ
وح ا ْلقُد ِّ
ين فِّي ِّهَ ،و ْ
امتَألَ ا ْل َج ِّمي ُع ِّم َن ُّ
الر ِّ
يَت َ َكلَّ ُم َ
هللا ِّب ُم َجا َه َر ٍة( .أعمال الرسل )31-29:4
ون ِّب َكالَ ِّم ِّ
ما هي التغييرات التي تراها في التالميذ قبل وبعد إختبارهم في الع ِّلّيَّة؟
ِّ ّ
َّأول أمر نالحظه عن الروح القدس هو أنَّه يُدعى
"معزيًّا آخر" (يوحنا  .)16:14وكلمة آخر هنا
تعني آخر من النوع نفسه .فهو فعليًّا مثل المسيح ،إذ يُدعى روح المسيح (رومية 1 ،9:8بطرس
ّ
الحق:
 .)11:1أضف إلى أنَّه يُدعى روح
ست َ ِّطي ُع ا ْلعَالَ ُم أ َ ْن يَقْبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِّرفُهَُ ،وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَت َ ْع ِّرفُونَهُ ألَنَّهُ
ُرو ُ
ح ا ْلحَقّ ِّ الَّذِّي الَ يَ ْ
َما ِّك ٌ
ث َمعَ ُك ْم َويَكُونُ فِّي ُك ْم( .يوحنا .)17:14
لقد كان الروح القدس معهم قبالًَّ ،إال َّ
أن يسوع يخبرهم أنَّه سوف يسكن فيهم من اآلن
وصاعدًا .وكان هذا إشارة إلى ما كان سيحدث في يوم الخمسين حين سيح ّل الروح القدس على
ليقويهم ويع ّمدهم ليتحدوا بجسد المسيح الروحي .فهو سيسكن فيهم ،ولن يكون معهم
المؤمنين ّ ِّ
فقط .وربَّما تشير فكرة إلى َّ
أن الروح كان معهم إلى التالي:
صة وأنَّه مكتوب
 . 1إشارة إلى وجود المسيح معهم بينما كانوا يذهبون من مكان إلى آخر ،خا ّ
عنه أنَّه كان ممتلئًا بفيض من الروح القدس (يوحنا .)34:3
وقوة أن يضعوا أيديهم
 .2إشارة إلى الوقت الذي أرسلهم فيه يسوع للكرازة وأعطاهم سلطة َّ
على المرضى ويطردوا الشياطين (متى  ،8:10لوقا  .)2-1:9وكانت خدمتهم في الكرارزة
بتعاليم يسوع نتيجة للروح القدس الذي كان معهم ،وباألكثر نتيجة لسكنه فيهم .ولم يكن
بإستطاعة الروح القدس أن يسكن في قلوبهم إالَّ بعد أن تط َّهرت بعمل المسيح الكامل على
الصليب ،وبعد أن وضعوا ثقتهم بذلك العمل الكامل (أعمال الرسل .)9:15
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ِّ ّ
المعزي paraklētos ،كما أتى في يوم الخمسين ،فإنَّه
سيعلّمهم
وقال لهم يسوع إنَّه حين يأتي
ِّ
ويذ ِّ ّكرهم بك ِّّل األمور التي علَّمهم إيَّاها.
سلُهُ
س ِّمي ،فَ ُه َو يُعَ ِّلّ ُم ُك ْم ُك َّل ش َْيءٍ َ ،ويُذَ ِّ ّك ُر ُك ْم بِّ ُك ِّ ّل
الرو ُ
اآلب بِّا ْ
سي ُ ْر ِّ
ُس ،الَّذِّي َ
ُ
َوأ َ َّما ا ْل ُمعَ ِّ ّزيُّ ،
ح ا ْلقُد ُ
َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم( .يوحنا .)26:14
س َحةُ الَّ ِّتي أ َ َخ ْذت ُ ُمو َها ِّم ْنهُ ثَابِّتَةٌ ِّفي ُك ْمَ ،والَ َحا َجةَ بِّ ُك ْم ِّإلَى أ َ ْن يُعَ ِّلّ َم ُك ْم أ َ َحدٌ ،بَ ْل َك َما
َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَا ْل َم ْ
علَّ َمتْ ُك ْم تَثْبُت ُ َ
ون
ستْ َك ِّذبًاَ .ك َما َ
س َحةُ َ
تُعَ ِّلّ ُم ُك ْم ه ِّذ ِّه ا ْل َم ْ
ع ْينُ َها ع َْن ُك ِّ ّل ش َْيءٍ َ ،و ِّه َي َحق َولَ ْي َ
فِّي ِّه1( .يوحنا .)27:2
هل يعني ذلك أنَّنا لسنا بعد بحاجة إلى مع ِّلّمي الكتاب المقدَّس؟ ما رأيك؟ وإن كنَّا لسنا
بحاجة إلى المع ِّلّمين فماذا يعني ذلك؟
يعلّمنا كل األمور يعنيان َّ
صين اللذين ذ ُ ِّكرا عن َّ
أعتقد َّ
أن الروح
أن الروح القدس ِّ
أن هذين الن َّ
يهبنا وعيًا للتفريق بين ما هو صح وما هو خطأ .وفي داخل كل منَّا "من ِّبّه" ينبئنا بما هو صح أو
خطأ .وكتب بولس في رسالة رومية ِّّ 16:8
أن الروح القدس يشهد ألرواحنا أنَّنا أبناء هللا.
وتالقي هذه الحقيقة تجاوبًا في دواخلنا .ربَّما يأتي أحدهم إلى المسيح ،كالولد الصغير ،دون
معرفة عميقة عن من يكون يسوعَّ ،
العدو
لكن الروح يكشف الحقيقة مقابل الكذب الذي يقدِّّمه لنا
ّ
حتى ولو لم يكن اإلنسان يملك نسخة من الكتاب المقدَّس .لكن بالطبع نحن بحاجة للتأ ّمل بكلمة
هللا ،والروح يعطينا بصيرة لنفهم ما نحن بصدد قراءته .ويكشف حضور الروح القدس
(المسحة) في حياة أحدهم ،إن كان منفت ًحا للتعلّم ،الكثير عن المسيح.
ِّ
كلمة الروح القدس
باإلضافة إلى قيادتنا لمعرفة الحقَّ ،
فإن بإستطاعة الروح القدس أن يعطينا كلمة من الرب،
أي أن يعطي المعيي كلمة إغاثة .لقد جاءت كلمة "الكلمة" في عبارتين في اللغة اليونانية .فإ َّما
رجمت كالهما إلى كلمة "الكلمة" في اللغة
أن تكون  Rhemaأو أن تكون  ،Logosوقد ت ُ ِّ
تفوه ،أي أن "يتحدَّث" جزء من كلمة هللا لقلب المؤمن .وكأن
العربيَّة .وتعني كلمة ُّ Rhema
فتخص الكالم المكتوب في
يمر بها المؤمن .أ َّما كلمة Logos
يناسب
ّ
ّ
نص ما حالة معيَّنة ّ
نصوص الكتاب المقدَّس .ال تُستخدم في اللغة العربيَّة كلمتان مختلفتان عند إستخدام كلمة
النص اليوناني لن يعرف قصد الكاتب ،بالرغم من أهميَّة ذلك،
"الكلمة" .فإن لم يستخدم القارىء
ّ
ج
سا ُن ،بَ ْل ِّب ُك ِّ ّل َك ِّل َم ٍة ( )Rhemaت َ ْخ ُر ُ
اإل ْن َ
اب َوقَالََ «:م ْكت ُ ٌ
مثالً :فَأ َ َج َ
وب :لَ ْي َ
س ِّبا ْل ُخ ْب ِّز َوحْ َدهُ يَحْ يَا ِّ
ِّم ْن فَ ِّم هللاِّ»( .متى  .)4:4ويقول المسيح في مكان آخر" :ا َ ْل َكالَ ُم ( )Rhemaالَّذِّي أ ُ َك ِّلّ ُم ُك ْم بِّ ِّه
ح َو َحيَاةٌ"(يوحنا  .)63:6والفكرة التي أراد الرب نقلها لنا هي أنَّه يبعث هللا الحياة في
هُ َو ُرو ٌ
صة .وغالبًا ما يكون ذلك من خالل تعبير ما أو فكرة تخطر في
ٍّ
نص معيَّن ليسدِّّد إحتياج حالة خا َّ
بالنا ،أو أي شكل آخر .وربَّما يكون ذلك من خالل مقطع كتابي ،أو عبارة بسيطة تخطر على
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بالنا ،أو من خالل كلمات ترنيمة معيَّنة .فاهلل يستخدم طرقًا عديدة لنقل كلمة  rhemaإلى
صا وتشبيهات مختلفة حين أراد نقل فكرة معيَّنة لتالميذه.
أوالده ،كما إستخدم أمثاالً وقص ً
والرؤيا الصحيحة أو كلمة  rhemaال تعارض أو تناقض أو تح ّل مكان كلمة هللا .ويجب علينا
ضا أن
أن نكون منفتحين إلستالم القيادة والتشجيع كهذا التشجيع من الروح القدس .لكن علينا أي ً
نمتحن أي فكر يطرأ على بالنا أو يأتينا من أحدهم مقابل كلمة هللا .فكلمة هللا والروح القدس ال
يتناقضان أبد ًا إذ إنَّهما من المصدر نفسه!
هل تسلَّمت يو ًما إنطباعًا كهذا ،أو شعرت َّ
أن هللا يتكلَّم معك عن حالة معيَّنة؟ إشرح.
الطاعة :المفتاح لحضوره
نقرأ َّ
أن الروح القدس ح َّل على الرب يسوع على هيئة حمامة بعدما إعتمد على يد يوحنا
المعمدان .وكتب يوحنا قائالً:
علَ ْي ِّه.
ستَقَ َّر َ
الرو َ
اء فَا ْ
س َم ِّ
ح نَ ِّازالً ِّمثْ َل َح َما َم ٍة ِّم َن ال َّ
َوش َِّه َد يُو َحنَّا قَائالًِّ «:إ ِّنّي قَ ْد َرأَيْتُ ُّ
ح نَا ِّزالً
سلَنِّي أل ُ َ
الرو َ
ع ِّ ّم َد ِّبا ْل َم ِّ
َوأَنَا لَ ْم أَك ُْن أَع ِّْرفُهُ ،ل ِّك َّن الَّذِّي أ َ ْر َ
اء ،ذَاكَ قَا َل ِّلي :الَّذِّي ت َ َرى ُّ
ُس( .يوحنا )33-32:1
ست َ ِّق ًّرا َ
َو ُم ْ
وح ا ْلقُد ِّ
علَ ْي ِّه ،فَهذَا هُ َو الَّذِّي يُعَ ِّ ّم ُد بِّ ُّ
الر ِّ
هل رأيت يو ًما يمامة تطير ثم تستقر على أحدهم؟ لم أشهد ذلك قط ،بالرغم من أنّي رأيت
حمامات تستقر على يد أحدهم طلبًا للطعام! عندما كنت ساكنًا في إنكلترا ،كانت ساحة ترافلغر
من األماكن المفضّلة لي إلصطحاب األصدقاء لمشاهدة الكم الكبير من الحمامات المنتشرة
هناك ،وكأن كل الحمامات الموجودة في العاصمة لندن تجتمع في تلك الساحة .وكان ال يق ّل عن
ضا! ونقرأ في هذا النص الكتابي َّ
أن الروح نزل
أربع حمامات تصطف على ذراعك ورأسك أي ً
على يسوع على هيئة حمامة .والحمام عادة خجول وجبان ،فأق ّل حركة سريعة أو صوت
مفاجىء يخيفه فيطير بعيدًا.
عندما نؤمن بالمسيح ،يح ّل ا لروح القدس علينا ويبقى إلى األبد .هو ال يتركنا أبدًا .لكن يمكن أن
نُحزنه بعدم طاعتنا فنخسر العالقة الوطيدة معه .ويُس ِّ ّمي الرسول يوحنا حضور الروح القدس
والتخلّي عن
المميّز المسحة (1يوحنا  ،)27:2ويجب علينا أن نحافظ عليها كأمانة مقدَّسة بالتوبة
ِّ
أيَّة خطيَّة إن كنَّا نريد عالقة حميمة مع المسيح وإن كنا نريد المحافظة على الروح القدس فينا.
وإستقر على يسوع ،ما يعني أنَّه شعر أنَّه في مكانه الصحيح.
لقد نزل الروح القدس
َّ
يشرح ر .ت .كيندال األمر في كتابه "حساسية الروح القدس" بالتالي:
" َّ
إن أمر حلول الروح القدس وإستقراره على يسوع يخبرنا الكثير عن يسوع ،باإلضافة عن
الروح القدس .فالروح القدس شعر أنَّه في المكان الصحيح إذ ح َّل على يسوع .وكانا مناسبين
أحدهما لآلخر .ويسوع لم يحمل أيَّة مرارة أو كراهيَّة أو ضغينة أو هلع أو إنتقام حتى يهرب
الروح القدس اللطيف .وقد وصفه مت ّى بكونه وديعًا ومتواضع القلب ،وهو لم يخاصم أحدًا ولم
ف" (متى  .)20:12ولم يحاول
صبَةً َم ْر ُ
ص ُ
ضو َ
ضةً الَ يَ ْق ِّ
يرفع صوته (متى  .)29:11كذلك" ،قَ َ
مرة أن يؤذي أحد ًا أيًّا كان.
َّ
ُّوس الَّذِّي بِّ ِّه ُختِّ ْمت ُ ْم ِّليَ ْو ِّم
ويعلّمنا بولس الرسول قائالًَ " :والَ تُحْ ِّزنُوا ُرو َ
ِّ
ح هللاِّ ا ْلقُد َ
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َاء( ".أفسس  .)30:4فالروح القدس لديه مشاعر ،وقد نؤذيه عندما نجرح مشاعره
ا ْل ِّفد ِّ
بالتصرفات التي نقوم بها .والكلمة "تحزنوا" المستخدمة هنا أتت في اللغة اليونانية
ّ
) (lupeoالمشتقَّة من كلمة  lupeeالتي تعني "األلم" أو "الحزن" ،أي عكس الفرح.
ونتعلَّم من بولس الرسول أنَّنا يمكن أن نُطفىء الروح القدس ،إذ كتب قائالً" :الَ ت ُ ْط ِّفئ ُوا
الروحَ 1( ".تسالونيكي )19:5
ُّ
وتأتي كلمة "تُطفئوا" في األصل اليوناني من كلمة  sbennumiوالتي تعني في األساس
خمد" أي إطفاء النار أو األغراض المشتعلة .وعندما ح َّل الروح القدس في يوم الخمسين
"يُ ِّ
ّ
العليَّة أتى على شكل "ألسنة مشتعلة" (أعمال الرسل .)3:2
حيث كان الناس مجتمعين في ِّ
وتحذير بولس من عدم إطفاء الروح القدس يعني أنَّه هناك إمكانية أن نطفئه.2
أ َّما مفاتيح المشي مع الروح القدس في هذا العالم فهي اإلستماع إلى صوته وطاعة الربّ .
النص التالي:
وقد أوضح الربّ هذا األمر لتالميذه في
ّ
سوعُ َوقَا َل لَهُ«:إِّ ْن أ َ َحبَّنِّي أ َ َح ٌد يَحْ فَ ْظ َكالَ ِّميَ ،ويُ ِّحبُّهُ أ َ ِّبيَ ،وإِّلَ ْي ِّه نَأْتِّيَ ،و ِّع ْن َدهُ
اب يَ ُ
"أ َ َج َ
صنَ ُع َمنْ ِّزالً.
نَ ْ
اَلَّذِّي الَ يُ ِّحبُّنِّي الَ يَحْ فَ ُ
سلَنِّي".
ظ َكالَ ِّميَ .وا ْل َكالَ ُم الَّذِّي ت َ ْ
ب الَّذِّي أ َ ْر َ
س َمعُونَهُ لَ ْي َ
س ِّلي بَ ْل ِّلآل ِّ
(يوحنا )24-23:14
ّ
علينا أن نبذل جهدًا ليس فقط أن نعرف تعاليم المسيح ،بل أن نطيع ما نتعلمه عنه .ويقول
الرب إنَّه بذلك يعرف الناس أنَّنا مؤمنون .فاهلل يف ِّت ّش عن ناس يحبّونه .ومن يحب يسوع المسيح
ضا في الخفاء .وكلَّما
يحفظ وصاياه ويعمل بها ،ليس فقط عندما تكون أعين الناس عليه بل أي ً
إزدادت طاعتك على مستوى القلب ،كلَّما فاض الروح القدس باألكثر من خاللك .والسير في ك ّل
خطوة مع الروح يعني أنَّك موافق معه .وعندما تبعد عنه ،أسرع بالتوبة وغ ِّيّر موقفك
تستمر بالسير حسب كلمة هللا وإرشاد الروح القدس ،يبقى هللا
وتصرفاتك لتعود للسير معه .وإن
ّ
ّ
معك وفيك.
رئيس هذا العالم
يصل يسوع إلى ختام محادثته مع األحدى عشر تلميذًا المتّكئين حول المائدة .ويكمل تهيئتهم
بقوله:
ْ
َ
َ
َ
س لَهُ فِّ َّي ش َْي ٌء( ".يوحنا )30:14
يس هذا ا ْلعَالَ ِّم يَأتِّي َولَ ْي َ
يرا ،أل َّن َرئِّ َ
"الَ أَت َ َكلَّ ُم أ ْيضًا َمعَ ُك ْم َكثِّ ً
في شيء"؟
من هو رئيس هذا العالم؟ وماذا يعني يسوع بقوله":ليس له ّ
مرة نخطىء ،نحن نفتح الباب قليالً للعدو كي يتغلغل في شخصياتنا ويؤثّر بنا
في ك ِّّل َّ
فنخضع إلرادتهَّ .
يعط العدو مجاالً ولو
لكن األمر كان مختلفًا بالكامل مع يسوع إذ إنَّه لم ِّ
ي شيء ".والذين عرفوا المسيح
ً
صغيرا ليدخل إلى حياته .وقد قال يسوع حرفيًّا":ليس له ف َّ
ّ
شهدوا أنَّه كان كامالً من ك ِّّل ناحية ،وهو لم يخطىء قط (1بطرس  .)22:2وبما أنَّه كان
العدو من أن يكون له أيَّة سيطرة
كامالً وبال خطيَّة إستطاع أن يأخذ مكاننا .وعلينا أن نمنع
ّ
على حياتنا .ال تسمح له بالدخول من أيَّة جهة .وما علَّمه الرسول يوحنا عن الغفران مهم
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جدًّا ،إذ كتب قائالًِّ ":إ ِّن ا ْعت َ َر ْفنَا ِّب َخ َطايَانَا فَ ُه َو أ َ ِّم ٌ
ين َوعَا ِّدلٌَ ،حتَّى يَ ْغ ِّف َر لَنَا َخ َطايَانَا َويُ َط ِّ ّه َرنَا
ِّم ْن ُك ِّ ّل إِّثْ ٍم1( ".يوحنا  .)9:1إذًا ،علينا أن نغلق الباب وال ندعه يدخل البتَّة ألن ليس له فينا
شيء وهو ال يستطيع أن يشتكي علينا أمام اآلب .ودم يسوع فقط يستطيع أن يط ّهرنا من ك ّل
خطيَّة.
وينتهي النص بقول يسوع للتالميذ" :قُو ُموا نَ ْن َط ِّلقْ ِّم ْن ه ُهنَا( ".يوحنا )31:14
لقد علم يسوع َّ
أن ساعته قد أتت ،وأنَّه
سيسلّم حياته قريبًا .لقد أظهر ألتباعه ك ّل ما يعرفه
ِّ
عن اآلب ،وقد علم َّ
أن األمر كان يتعلّق بهم من ناحية نشر اإلنجيل ،وقد أسلمهم لآلب من خالل
تفوه بها .ما أهميَّة أن نفهم حضور الروح القدس معنا وعمله في
تلك الكلمات األخيرة التي َّ
حياتنا .أعتقد أنَّه يُمكننا أن نجيب على ذلك بالقول َّ
أن هذا آخر ما قاله يسوع لتالميذه قبل أن
يترك هذه األرض .لقد علم َّ
أن قواهم ستخور من دون الروح القدس .فربَّما ستكون لهم الرغبة
بالقوة من دون مساعدة الروح القدس .فوعد َّ
أن الروح
واإلرادة إلتِّ ّباعه ،لكنَّهم لن يتمتّعون
َّ
ِّ ّ
القدس أو
ويقويهم .وإن كانت هذه الرسالة
ليعلّمهم ويقودهم
"المعزي أو المعين" سيكون معهم ِّ
ّ ِّ
مه َّمة في ذلك الوقت ،فهي ما زالت مه َّمة اليوم.
قربنا منك أكثر،
أيُّها اآلب ،أشكرك ألنَّك ستساعدنا كي نكون ح َّ
ساسين لسماع صوتكّ ِّ .
وإجعلنا ندرك على الدوام األمور التي تحزن الروح القدس .نحن نحتاجك!
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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