عمل الروح القدس
يوحنا 16-5:16
سؤال للمناقشة :هل حصل معك أن توقّفت سيارتك فجأة عن السري؟ كيف تّ تصليحها؟

ضلة ،وما األمر الذي جذبك إليه (إليها)؟
سؤال بديل للمناقشة :من كان أستاذك أو معلمتك املف ّ

منذ عدَّة سنوات ذهبت برفقة زوجيت وفريق مؤلّف من سبعة آخرين يف رحلة خدمة من إنكلرتا إىل فرنسا
وإسبانيا والربتغال .فزران مـُرسلني ورعاة يف تلك البالد هبدف مساعدهتم مبساعيهم التبشرييَّة .وقمنا ابلبشارة يف
الشوارع مـُستخدمني وسائل تواصل عديدة منها التمثيل اإلميائي لنتخطَّى حواجز اللغة .وهل ميكنين تقدمي نصيحة؟
عند القيام برحلة طويلة كهذه ليس من احلكمة إستخدام فان قدمي! قدان مئات األميال إىل فرنسا ،وكنَّا قد وصلنا إىل
نقطة منفردة وفجأة رأينا ضوء أمحر يومض يف لوحة القيادة .ماذا كنت ستفعل يف وضع كهذا؟ وقمنا مبا ميكن أن
أي إنسان عاقل يف مثل هذه احلالة ،ركنا الفان على جانب الطريق متجنِّّبني إشتعال ِّّ
احملرك وقضينا الليلة فيه.
يقوم به ّ
توجهنا إىل أقرب ميكانيكي إلصالحه .لقد كان من الغباء اإلستمرار ابلقيادة ابلرغم من الضوء
ويف الصباح التايلَّ ،
ألن وميض ذلك الضوء يعين َّ
األمحرَّ ،
أمرا ما ليس على ما يرام.
أن ً
وجند يف النص الذي حنن بصدد دراسته إحدى نواحي عمل الروح القدس إذ هو "يومض الضوء األمحر"
هبدف تنبيهنا وتبكيتنا عن خطيَّة معيَّنة .إنَّه كالضوء الذي يومض يف حياتنا كتحذير َّ
أبن هناك خطبًا ما.
التوجه حنو النص الذي يتكلَّم عن الروح القدس أن أق ِّّدم السياق الذي تقع فيه اآلايت اليت حنن
و ّأود قبل ّ
بصدد دراستها .كانت ليلة يسوع األخرية على األرض قبل الصلب .وكتب يوحنا تلك الوقائع سنني عديدة بعد
حدوثها ،ويذكر َّ
مجيعا كانوا قد تركوا العليَّة حيث تناولوا العشاء األخري (العدد األخري من يوحنا ،)14
أن التالميذ ً
وكانوا يف طريقهم إىل بستان جثسيماين على اجلانب الشرقي من جبل اهليكل يف أورشليم .ويبدو َّأَّنم توقَّفوا يف
طريقهم إىل هناك ابلقرب من اهليكل حيث كان إبستطاعتهم رؤية الكرمة الذهبيَّة املتدلَّية على مدخله .وال يهمنا أين
توقّفوا ،إالَّ َّ
أن يسوع توقَّف ليعلِّّمهم أنَّه الكرمة احلقيقية إلسرائيل وأ ََّّنم األغصان اليت حتمل مثار تلك الكرمة (يوحنا

 .)15وكان قد بدأ يسوع بتهيئتهم للساعات اليت تنتظرهم ،وقد علم أنَّه حني يُضرب الراعي ستتبدَّد اخلراف .وكان
َّ
كثريا يف تلك الليلة ويف اليوم التايل ،لكن مل يكن إبستطاعتهم ختيّل َّ
أمرا كهذا ممكن أن حيدث لسيِّّدهم
قد حذرهم ً
أن ً
ومعلِّّمهم احملبوب .وكان قد أخربهم ساب ًقا عن أتملهم اآليت ،إالَّ َّ
بعيدا
أن املعلومات مل ختتزن يف أدمغتهم ،بل وضعوها ً
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إذ مل يستطيعوا أن يفهموا ما كان رب اجملد يقول هلم .وكانت تلك الليلة خمتلفة ،إذ علموا من هيئته والكلمات املنبثقة
من قلبه َّ
أن وقته قد حان وكان يهيئهم لإلنفصال عنهم .وأرجو أن تقرأ كلمات ربّنا لتالميذه يف تلك الليلة:
اض إِ ََل الَّ ِذي أَرسلَ ِِن ،ولَيس أَح ٌد ِم ْن ُكم يسأَل ُِِن :أَين َتَْ ِ
« َوأ ََّما اآل َن فَأ َََن َم ٍ
ضي؟
َْ َْ َ َ
َْ
ْ َْ
ِ
ْت لَ ُك ْم ه َذا قَ ْد َملَ ا ْْلُْز ُن قُلُوبَ ُك ْم.
َّن قُل ُ
لك ْن ألِّ
ِ
ول لَ ُكم ا ْْلقَّ :إِنَّهُ َخي ر لَ ُكم أَ ْن أَنْطَلِ َق ،ألَنَّهُ إِ ْن ََل أَنْطَلِ ْق الَ َيْتِي ُكم الْمع ِزي ،و ِ
ت أ ُْر ِسلُهُ إِل َْي ُك ْم.
لك ْن إِ ْن ذَ َه ْب ُ
ْ
لك ِِّن أَقُ ُ ُ َ
ٌْ ْ
َ ُ ُ َّ َ
ت ال َْعا ََلَ َعلَى َخ ِطيَّ ٍة َو َعلَى بِّر َو َعلَى َديْنُونٍَة:
َوَم ََت َجاءَ ذَ َ
اك يُبَ ِّك ُ
أ ََّما َعلَى َخ ِطيَّ ٍة فَلَنَّ ُه ْم الَ يُ ْؤِمنُو َن ِِب.
وأ ََّما علَى بِر فَلِ ِ
ضا.
ب إِ ََل أَِِب َوالَ تَ َرْونَِِن أَيْ ً
َ َ ّ ّ
َّن ذَاه ٌ
ِ
ِ
ٍ َّ
ين.
يس ه َذا ال َْعا ََِل قَ ْد د َ
َوأ ََّما َعلَى َديْنُونَة فَلَن َرئ َ
ول لَ ُكم ،و ِ
«إِ َّن ِِل أُم ِ
لك ْن الَ تَ ْستَ ِطيعُو َن أَ ْن ََتْتَ ِملُوا اآل َن.
ريةً أَيْ ً
ضا ألَقُ َ ْ َ
ُ ً
ورا َكث َ
ِ
َجي ِع ا ْْل ِّق ،ألَنَّهُ الَ ي ت َكلَّم ِمن نَ ْف ِس ِه ،بل ُك ُّل ما يسمع ي ت َكلَّم بِهِ،
ِ
ِ
َوأ ََّما َم ََت َجاءَ ذَ َ
وح ا ْْلَ ِّق ،فَ ُه َو يُ ْرش ُد ُك ْم إ ََل َ
ََ ُ ْ
َ
اكُ ،ر ُ
َ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ُ
ِ
ِبُك ْم ِِب ُُموٍر آتِيَ ٍة.
َوُُيْ ُ
اك ُيَُ ِج ُدِّن ،ألَنَّه َي ُ ِ
ِ
ِبُك ْم.
ذَ َ ّ
َُ
ْخ ُذ ِمَّا ِِل َوُُيْ ُ
ْت إِنَّه َي ُ ِ
ِ
ُك ُّل َما لِ ِ
ِ
ِبُك ْم.
آلب ُه َو ِِلِ .ل َذا قُل ُ ُ َ
ْخ ُذ ِمَّا ِِل َوُُيْ ُ
ضا تَرونَِِن ،ألِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِ ََل ِ
اآلب»( .يوحنا )16-5:16
ّ
بَ ْع َد قَليل الَ تُ ْبص ُرونَِِنُُ ،ثَّ بَ ْع َد قَليل أَيْ ً َ ْ
َّن َذاه ٌ

أخريا فهموا أنَّه كان سيرتكهم فحزنوا جدًّا .وأظن َّأَّنم ذرفوا الدموع الكثرية بينما شارك معهم كلماته األخرية.
ً

وكان قد مضى على وجوده معهم أكثر من ثالث سنوات ،وإمتألت قلوهبم ابألسى وتساءلوا":كيف يعقل أن
يرتكنا؟" "ال َّ
بد أن توجد طريقة أخرى ".مل تكن هناك إجابة أخرى لتساؤالهتم غري املنطقية سوى أنَّه ال توجد طريق
أخرى سوى الصليب.
كل تفكريه على الصالة ضد قوات الشر غري املرئيَّة .وال
وعلم يسوع أنَّه حني يصل إىل بستان جثسيماين سيرتكز ّ
أن الشيطان وأجناده كانوا مبتهجني إلمتام خمطَّطهم ،و َّ
بد َّ
َّ
دائما .وكم
أن ّ
الرب سيكون حتت سيطرهتم قريبًا كما أرادوا ً
يهيء تالميذه للساعات اآلتية قبل أن يصلوا إىل بستان
سيتمتّعون بتعذيبه و ً
أخريا بقتله .وكان على يسوع أن ّ
جثسيماين كي ال ينهاروا عند ساعة موته.
سريسل الروح القدس .وهنا جند عبارة تشري
وقال هلم وسط الدموع والنحيب إنَّه من األفضل هلم أن يذهب ،ألنه ُ
إعتياداي ما كان ليتكلَّم عن إرسال اآلب الروح القدس هلم .فما
أبسلوب غري مباشر إىل ربوبيَّة املسيح .فلو كان رجالً
ً
رسل من قِّبَل اآلب ليصاحل الناس مع هللا.
من إنسان يرسل هللا لتنفيذ أوامره ،إالَّ يسوع اإلنسان املـُ َ
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َّ
إن عمل املسيح وخدمته ستتضاعف وتثمر من خالل جسده مبجيء الروح القدس إىل عاملنا .ولو بقي يسوع يف
بد َّ
كل مؤمن .ال َّ
أن تلك
اجلسد لكانت خدمته حمدودة ،لكنَّها اآلن َّ
تتوسع بسبب حلول الروح القدس يف حياة ّ

ملهمات حمدَّدة ويف أشخاص
احلقيقة كانت صاعقة للتالميذ .فإىل تلك اللحظة ،كان حضور الروح القدس مقتصر َّ
مميَّزين .وها هم يسمعون َّ
أيضا مؤمين القرن احلادي والعشرين .اي هلا من
أن الروح القدس سيحل عليهم وعلينا حنن ً
فكرة رائعة أن نعرف َّ
أن الروح سيأيت ويعيش يف هياكل وقلوب الرجال والنساء!

عمل الروح القدس يف العاَل (األعداد )11-8
قال يسوع َّ
إن عمل الروح القدس سينقسم إىل ثالثة نواح .فهو سيب ِّّكت العامل على اخلطيَّة والرب والدينونة
(يوحنا  .)8:16وقبل أن نلقي نظرة على النواحي الثالثة ،دعوان نتكلَّم عن الكلمة "يب ِّّكت" أو convictيف اللغة

اإلنكليزية ،وقد إستُخدمت كلمة  elegchoيف اللغة اليواننية .وتشري هذه الكلمة إىل إستجواب أحدهم يف
احملكمة .وتشري الصورة إىل شخص حتت اإلستجواب الشديد لدرجة أنَّه ينهار حتت الضغط ويعرتف بذنبه أمام هللا
القدوس .وكانت كلمة  elegchoتُستخدم لإلقناع أو التبكيت أو إظهار ذنب أحدهم .
ماذا ذكر يسوع عن أهم األعمال (املذكورة يف األعداد  )15-8اليت سيقوم هبا ِّ
"املعزي" (ع  )7أي الروح
القدس؟ ما الذي سيشهد عنه الروح القدس؟
لقد قرأت الكثري عن النهضات الروحيَّة يف املاضي ،وما وجدته َّ
حل على منطقة أو مدينة أو بلدة
أن الروح القدس ّ
قواي لوجود هللا وتبكيتًا ِّّ
قوًّاي عن اخلطيَّة .وعندما كان يذهب تشارلز فيين
شعورا ًّ
بسبب الصلوات الواثقة وقد أنتج ذلك ً
بتغري يف اجلو الروحي هناك .وكان
خالل فرتة النهضة يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل بلدة ما ،كان الناس يشعرون ّ
الناس يشعرون فجأة ابلفراغ وابلذنب بسبب خطاايهم .وكانت ملسة وجود الروح القدس واضحة جدًّا يف حياته وقد
أرضا
بقيت معه أينما كان يذهب من قرية إىل قرية ِّّ
الرب ،كان الناس يقعون ً
يبشر بكلمة هللا .وعندما كان يتكلَّم عن ّ
بسبب تبكيت الروح ويصرخون طالبني من هللا أن يرمحهم .وكان يبدو َّ
يبشر
أن
حل على املنطقة اليت كان ِّّ
ً
حضورا مميّـًزا ّ

املرات:
فيها .وقد قال عن أحد َّ
"مل ميكن ألحد أن أييت إىل البلدة واملنطقة اجملاورة دون أن يشعر بوجود هللا هناك بطريقة أو أبخرى .فمثالً،
كان نقيب الشرطة "براينت" يعيش يف "يوتيكا" .وكانت توجد حمكمتان يف تلك املقاطعة ،األوىل يف روما والثانية يف
يرتدد على روما ،وقال يل الح ًقا إنَّه مسع ما كان جيري فيها وقد إستهزأ مع كثريين على هذا
يوتيكا .وكان النقيب َّ
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يوما أنَّه كان مضطًَّرا على الذهاب إىل روما ،وكان يريد أن يذهب لكي يرى أبم العني ما حيدث
املوضوع .وحدث ً
هناك .وركب عربته ذات احلصان الواحد دون أن يفكر ابألمر إىل أن وصل إىل ما كان يدعى "القناة القدمية" يف
البلدة ،فلفَّه شعور عميق من الرهبة مل يشعر به من قبل ،ومل يستطع التخلّص منه .وشعر َّ
حاالً يف اجلو.
كأن هللا كان ّ
وقال َّ
إن ذلك الشعور تفاقم طوال الطريق إىل أن وصل إىل البلدة .وتوقّف عند نزل السيد فرانكلني ،وأخذ السائس
حصانه .وشعر َّ
أيضا كان يشعر ابلرهبة مثله وكان خائ ًفا من أن يتكلَّم .ودخل ليلتقي ابلرجل الذي كان
أن السائس ً
على موعد معه ،إالَّ َّ
توجه
أن اإلثنني كاان متوتِّّرين ومل يستطيعا الرتكيز على أمور العمل .وقال إنَّه خالل اإلجتماع َّ
مرة إىل النافذة لكي يلهي نفسه عن البكاء .والحظ َّ
أن مجيع من حوله كانوا يشعرون ابملِّثل .وكانت الرهبة
أكثر من َّ
توجه بسرعة إىل يوتيكا
واخلشوع يلفَّان املكان .ومل يكن قد إخترب تلك احلالة يف حياته من قبل .وأَّنى زايرة العمل و َّ
لكن (كما قال الح ًقا)ِّّ ،
مرة جديدة عن عمل الروح القدس يف روما .بعد بضعة
مقرًرا أن ال يتكلَّم إبستخفاف َّ
1

أسابيع ،زار فيين بلدة يوتيكا ،وقبل النقيب الرب".
لقد حلَّت َّقوة هللا بشكل سيادي يف تلك املنطقة .والرب أييت إىل األفراد بسيادته املطلقة .ويف النص الذي حنن
أيضا كأفراد .وقال يسوع يف العدد السابع َّ
إن
بصدد دراسته ،يتكلّم الرب عن حلول الروح القدس عليهم وعلينا حنن ً
الروح القدس سيحل عليكم .وسيالحظ غري املؤمنني حضوره يف حياة املؤمنني َّ
فيتبكتون عن خطاايهم .رَّمبا لن يعرتفوا
دائما ابلتبكيت الذي يشعرون به ،إالَّ َّ
أن الروح القدس يستخدم الشاهد وأسلوب حياة املؤمن.
ً
شاركوا مع بعضكم البعض كيف أتثَّرت حياتكم حبياة مؤمن آخر ابملسيح.
 .1أوالً ،الروح القدس يب ِّّكت العامل على اخلطيَّة .الحظ َّ
أن كلمة "اخلطية" مل أتيت بصيغة اجلمع .فهو ال يذكر
حل مكانك
هنا اخلطااي املنفردة ،بل خطيَّة عدم اإلميان بعمل إبن هللا الكامل على الصليب بدالً عنك إذ َّ
هناك .وسيُطرح سؤال واحد على كل من سيقف أمام كرسي هللا للدينونة بعد موته":ماذا فعلت هببة اخلالص

اجملَّانيَّة وبشخص الرب يسوع املسيح؟ هل تبت (أدرت ظهرك خلطاايك) ،وآمنت (وضعت ثقتك ابلكامل)
مبا مت على الصليب من أجلك؟" َّ
إن خطيَّة عدم اإلميان ِّج ِّّديَّة جدًّا وهي سرتسل كثريين إىل أبدية حيث ال
ِ
ت لَهُ ا ْْلَيَاةُ( ".يوحنا )12:5
س ْ
س لَهُ ابْ ُن هللا فَ لَْي َ
وجود هلل".م ْن لَهُ االبْ ُن فَ لَهُ ا ْْلَيَاةَُ ،وَم ْن لَْي َ
 .2اثنيًا ،الروح القدس يب ِّّكت العامل عن البــرَّ ،
ألن املسيح كان ذاهبًا إىل عند اآلب (ع  .)10يقول الكتاب املقدَّس
َّ
إن بعد عودة املسيح إىل اآلب أصبح عمله أن يق ِّّدم لنا َّبره الذي إقتناه على الصليبَ ".وأ ََّما ه َذا فَ بَ ْع َد َما قَ َّد َم َع ِن
Autobiography of Charles G. Finney, published by Fleming H. Revel Company.
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اْلَطَاَي ذَبِيحةً و ِ
اح َدةًَ ،جلَس إِ ََل األَبَ ِد َع ْن َُيِ ِ
ني هللا( ".عِبانيني  .)12:10واجللوس يعين َّ
أن العمل قد متَّ .وهذا
ْ َ َ َ
َ

البــر (املنسوب إىل املسيح) الذي يب ّكت البعيدين عن املسيح يُعطى لإلنسان عندما يؤمن ابملسيح .وماذا تعين تلك

العبارة الكبرية "البــر املنسوب"؟ تعين كلمة "املنسوب" "أن يضع يف حساب أحدهم ،أن ُحي َسب له ".ويسوع يضع َّبره
ِّ
صا شخصيًّا .ونُعطى بــر املسيح كهديَّة جمَّانيَّة".ألَنَّهُ َج َع َل
يف حسابنا املصريف الروحي عندما نؤمن به ونتخذه خملّ ً
صري ََْنن بَِّر ِ
ف َخ ِطيَّةًَ ،خ ِطيَّةً أل ْ ِ ِ ِ
هللا فِ ِيه2( ".كوررنثوس )21:5
الَّ ِذي ََلْ يَ ْع ِر ْ
َجلنَا ،لنَ َ ُ
ما يقوله يسوع هنا هو َّ
أن حلول الروح القدس يف التالميذ هو البــر الذي يسعى وراءه الذين هم بعيدون عن
املسيح .فبــر املؤمن يب ِّّكت غري املؤمن .وهذا هو البــر الذي رآه شاول أو بولس على وجه إستفانوس عندما كان وجهه
يلمع كمالك (أعمال الرسل  .)15:6فمجد وبــر هللا ظهرا على وجهه وسط األمل.
 .3اثلثًا ،الروح القدس يب ِّّكت الناس على دينونة .سيأيت يوم الدينونة حني سيُصلح وضع العامل .وسيُذ ّكِّر حلول
الروح القدس يف يوم اخلمسني حبساابت الناس يف حياهتم يف هذا العامل (رومية  .)12:14لكن ،ملاذا يضيف الرب
َّ ِ
ِ
ين(".ع  .)11وتشبه هذه العبارة عبارة أخرى قاهلا يسوع قبالً" :اَآل َن
يس ه َذا ال َْعا ََِل قَ ْد د َ
العبارة التالية" :ألَن َرئ َ
دي نونَةُ ه َذا الْعا ََِل .اَآل َن يطْر ِ
يس ه َذا ال َْعا ََِل َخا ِر ًجا( ".يوحنا )31:12
َ ُْ
َ
ُ َُ
ح َرئ ُ
النص؟ وملاذا سيُدان؟ وماذا سيحصل لرئيس هذا
من هو رئيس هذا العاَل الذي يشري إليه يسوع يف هذا ّ
العاَل؟
الشيطان يُدان على الصليب

إشرتينا بثمن (1كورنوثس  ،)20:6وكان دم يسوع الثمني هو الثمن الذي ُدفِّع من أجل
كلّنا يعلم أنَّنا ُ
وحرران من قبضة إبليس .لكن حصل أمر آخر على الصليب .كيف دين إبليس على الصليب.
خطاايان َّ
ٍ
ال لَهُ:
كل ممالك الكون وعظمتهاَ :وقَ َ
عندما َّ
جرب الشيطان يسوع يف الربيَّة أخذه على جبل عال وأراه ّ
يك ِ
هذ ِه َِ
ت لِ ي»ِ .حينَئِ ٍذ قَ َ
ت َو َس َج ْد َ
َج َيع َها إِ ْن َخ َرْر َ
«أُ ْع ِط َ
س ُ
ب ََي َش ْيطَا ُن! ألَنَّهُ
وع«:ا ْذ َه ْ
ال لَهُ يَ ُ
ك تَ ْس ُج ُد َوإِ ََّيهُ َو ْح َدهُ تَ ْعبُ ُد»" (مَت )8:4
وب :لِ َّ
ب إِِلِ َ
َم ْكتُ ٌ
لر ِّ
كيف ميكن إلبليس أن يق ِّّدم شيئًا ليس ملكه للمسيح؟ فالكتاب املقدَّس واضح َّ
أن األرض للرب (مزمور
 .)1:24ومل ِّ
ينف يسوع َّإدعاء الشيطان سيطرته على األرض .ويف الواقع َّ
فإن يسوع يصف الشيطان يف مكانني أنَّه
"رئيس هذا العامل( ".يوحنا  ،31:12و.)30:14
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وحواء أن يطيعاه بدل أن
لقد ربح الشيطان يف جنّة عدن السلطان واحلكم على هذا العامل ،عندما إختار آدم َّ
الرب .فمنذ البداية كان الرب قد أعطى السلطان واحلكم لإلنسان:
يطيعا ّ
ال هللا« :نَ ْعمل ا ِإلنْسا َن َعلَى صورتِنَا َك َشب ِهنَا ،فَ ي تَسلَّطُو َن َعلَى ََسَ ِ
الس َم ِاء َو َعلَى
ك الْبَ ْح ِر َو َعلَى طَ ِْري َّ
َ
" َوقَ َ ُ
ُ َ
َ َ
َُ َ
الد َّاباب ِ
ِ
ب َعلَى األ َْر ِ
الْبَ َهائِِمَ ،و َعلَى ُك ِّل األ َْر ِ
ض».
ت الَِّيت تَ ِد ُّ
ضَ ،و َعلَى ََجي ِع َّ َ
فَ َخلَ َق هللا ا ِإلنْسا َن علَى صورتِِه .علَى صورِة ِ
هللا َخلَ َقهُ .ذَ َك ًرا َوأُنْثَى َخلَ َق ُه ْم.
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
ِ
وها ،وتَسلَّطُوا َعلَى ََسَ ِ
ك الْبَ ْح ِر َو َعلَى
َوَاب َرَك ُه ُم هللاُ َوقَ َ
ال َِلُ ْم« :أَ ْْثِ ُروا َوا ْكثُ ُروا َو ْاملُوا األ َْر َ
ضَ ،وأَ ْخضعُ َ َ َ
السم ِاء و َعلَى ُك ِل حي و ٍ
ب َعلَى األ َْر ِ
ض»( ".تكوين )28-26:1
ان يَ ِد ُّ
طَ ِْري َّ َ َ
ّ ََ َ
وأ ِّ
ُخضع نسل آدم للشيطان وإستلم الشيطان السيطرة على هذه األرض اليت كان هللا قد أعطاان َّإايها .والكلمة

العربيَّة  radahاليت تعين "حيكم" حتمل معىن "أن خيضع ويكون له السطان".
بوحي من الروح القدس:
ويقول امللك داود أمًرا مشاهبًا ٍّ
وم الَِّيت َك َّونْتَ َها،
َصابِ ِع َ
"إِذَا أ ََرى ََسَ َاواتِ َ
ُّج َ
ك َع َم َل أ َ
ك ،الْ َق َم َر َوالن ُ
آد َم َح ََّت تَ ْفتَ ِق َدهُ؟
سا ُن َح ََّت تَذ ُك َرهُ؟ َوابْ ُن َ
فَ َم ْن ُه َو ا ِإلنْ َ
صهُ قَلِيالً َع ِن ال َْمالَئِ َك ِةَ ،وِِبَ ْج ٍد َوبَ َه ٍاء تُ َكلِّلُهُ.
َوتَ ْن ُق َ
ٍ
تُسلِّطُهُ َعلَى أَ ْعم ِ
ت قَ َد َم ْي ِه( ".مزمور
ال يَ َديْ َ
ْت ُك َّل َش ْيء ََتْ َ
كَ .ج َعل َ
َ
َ

2

والكلمة العربية  mashalاليت ُترتجم إىل كلمة  rulerيف اللغة اإلنكليزيَّة واليت تعين "احلاكم" ابللغة العربية
أن آدم وحنن نسله وكالء هللا (أو مدراء أو َّ
(مزمور  )6:8تشري إىل َّ
حكام) على هذه األرض .وتعين كلمة
3
":Mashalأن حيكم أو ميلك أو يسيطر أو يتسلَّط أو يدير شؤون".
وكان اإلنسان منذ البداية خمتل ًفا عن سائر املخلوقات ألنَّه تكلَّل ابجملد وأُعطي أن حيكم األرض .وهو الوحيد
اها لِبَ ِِن
ات لِ َّ
الذي ُخلِّق على صورة هللا وإبمكانه أن حيكم بنعمة وعدلَّ ":
ات ََسَ َاو ٌ
الس َم َاو ُ
ض فَأَ ْعطَ َ
ب ،أ ََّما األ َْر ُ
لر ِّ

لكن اإلنسان ختلَّى عن حقوقه وسلطانه إلبليس عند سقوطه يف جنَّة عدن .وكان
آد َم( ".مزمور َّ .)16:115
َ
جربه" :وقَ َ ِ ِ
ك أُ ْع ِطي ه َذا ُّ
بكل جسارة عندما َّ
يس«:لَ َ
الس ْلطَا َن ُكلَّهُ
ال لَهُ إبْل ُ
إبستطاعة إبليس أن يقول ليسوع ِّّ
ِل قَ ْد ُدفِ َعَ ،وأ َََن أُ ْع ِط ِيه لِ َم ْن أُ ِري ُد( ".لوقا  .)6:4فلم يكن إبليس ِّّ
جيرب يسوع أبشياء ال ميلكها ،بل
َوََْم َد ُه َّن ،ألَنَّهُ إِ ََّ
ويتصرف خارج إرادة
كان يق ِّّدمها له ليستخدمها كنفوذ له .وكان هدفه أن حييد عيين يسوع عن الصليب ويسجد له
َّ
اآلب.

Key Word Study Bible, AMG Publishers, Chattanooga, TN. Page 1550.
Ibid, Page 1530.
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هلذا السبب ،كان جيب أن أييت الفداء من خالل إنسانَّ ،
ألن األرض كانت قد أُعطيت لنسل آدم ،وال يستطيع
سوى واحد من نسله أن يسرتجعها .فاإلنسان كان مؤمتنًا على هذه األرض .وأصبح إبمكان آدم أن يفعل ما يشاء
أبي من نسل آدم َّ
عصياان
عبيدا لديه بسبب خيار آدم أن يطيعه بدل أن يطيع هللا .فاألمر يتطلَّب
ً
ألَّنم أصبحوا ً
ٍّ
احدا .وكان جيب التفتيش عن إنسان ال خيضع لسلطة إبليس .وهلذا السبب كان على املسيح أن يولد من عذراء.
و ً
معرضة للهجوم ،وأن يرفضها العدو قائالً َّإَّنا فكرة غبيَّة .لكنَّها عنصر
وال عجب أن تكون فكرة الوالدة العذراوية َّ
قصة الفداء .وكان على املسيح أن أييت من نسل آدم دون أن يتلطّخ ابخلطيَّة ،وإالَّ يصبح حتت سيطرة إبليس
مهم يف َّ
إنساان كامالً وإهلًا كامالً ألنَّه ُحبِّل به من الروح القدس .ولذلك ،مل يستطع إبليس أن
ويلبس طبيعة آدم .وكان
ً

يتساءل حول براءة املسيح َّ
اآلدمي .وما أعنيه هو أنَّه عندما َّقرر إبليس أخذ يسوع
ألن يسوع مل حيمل احلمض النووي
ّ
مرة حتت القانون اإلهلي قاتالً َّ
أبدا .وأُعلنت
للصليب أصبح َّ
ألول َّ
ألن يسوع كان بريئًا مئة يف املئة وهو مل ُخيطىء ً
كل من يؤمن َّ
يتربر أمام هللا .فالعدالة اإلهليَّة
أن املسيح دفع مبوته على الصليب مثن خطاايه ّ
دينونته على الصليب .و ّ
حمكوما ابإلعدام يف احملكمة السماويَّة ،ألنَّه ال حيق له قتل يسوع بسبب
متَّت على الصليب .وكان الشيطان وما يزال
ً
حياته الفارغة من اخلطيَّة.
الدِم ا ْشت ر َك هو أَي ً ِ
ك ِفي ِهما ،لِ َكي يبِي َد ِابلْمو ِ
ت َذ َ
"فِإ ْذ قَ ْد تَ َ
اك الَّ ِذي لَهُ
ش َار َك األ َْوالَ ُد ِيف اللَّ ْح ِم َو َّ َ َ ُ َ ْ
َْ
ُْ
ضا َكذل َ َ
ت ،أ ِ ِ
ك الَّ ِذين َخوفًا ِمن الْمو ِ
س ْلطَا ُن الْمو ِ
ت َكانُوا َِ
ت
يسَ ،ويُ ْعتِ َق أُولئِ َ
َج ًيعا ُك َّل َحيَاِتِِ ْم ََتْ َ
ْ َ َْ
ْ
َْ
ُ
َ
َي إبْل َ
الْعب ِ
وديَِّة( ".عِبانيني .)15-14:2
ُُ
َّ
إن الشيطان ومالئكته ال يريدونك أن تفهم املفاعيل الكاملة لتلك األعداد .وابلتأكيد هم مل يفهموا ملاذا مسح
َح ٌد ِم ْن عُظَ َم ِاء ه َذا َّ
الد ْه ِر ،ألَ ْن لَ ْو َع َرفُوا لَ َما
هللا إلبليس ومالئكته الساقطني أن يصلبوا املسيح" .الَِّيت ََلْ يَ ْعلَ ْم َها أ َ
ب ال َْم ْج ِد1(".كورنثوس)8:2
صلَبُوا َر َّ
َ

من هم َّ
حكام هذا العامل؟ رؤساء الكهنة أو الفريسيون أو قادة إسرائيل غري متورطّني ابلتأكيد ،بل كانوا كأحجار
الشطرنج بيد األرواح ِّّ
ردة فعل إبليس عندما أسلم يسوع روحه ونزل إىل أعماق
أحب أن أرى َّ
الشريرة .كم كنت ّ

اهلاوية .وحنن نعلم أنَّه أخذ مفاتيح املوت واهلاوية من يد العدو:
ف ،أََن هو األ ََّو ُل و ِ
ِ
ْت ِع ْن َد ِر ْجلَْي ِه َكميِّ ٍ
اآلخ ُر،
ت ،فَ َو َ
"فلَ َّما َرأَيْتُهُ َس َقط ُ
َ
َ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم ََن َعلَ َّي قَائالً ِِل«:الَ ََتَ ْ َ ُ َ
ِ
ِ ِ ِِ
آمني .وِِل م َفاتِيح ا ِْلَا ِوي ِة والْمو ِ
ت( ".رؤَي يوحنا
َوا ْْلَ ُّيَ .وُك ْن ُ
ين! َ َ َ ُ َ َ َ ْ
ت َم ْي تًاَ ،و َها أ َََن َح ٌّي إ ََل أَبَد اآلبد َ
.)18-17:1
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وكان صليب املسيح دينونة إلبليس ،لكنَّه أعتقنا من قبضته .وقد كان يسوع يقول لتالميذه بينما كانوا يبكون
إنَّه سيجلس عن ميني اآلب َّ
وإن طاعته أبن يق ِّّدم نفسه كحمل هللا سوف تعتقهم من املوت.
عمل الروح القدس يف املؤمن

يعمل الروح القدس يف ثالث نواح من حياة املؤمن:
حق (يوحنا َّ .)16:3
أمرا يكتشفه اإلنسان ،بل الروح القدس يكشفه.
إن َّ
كل ٍّ
احلق ليس ً
 .1يقود املؤمنني إىل ّ
لكن الروح يكشفها لنا إن كنَّا منلك قلبًا قابالً للتعلّم .لكن هللا يضعنا حتت احملاسبة بعد
فاحلقيقة بعيدة عنَّاَّ ،
أن يرينا احلق ،إذ يتوقّع منَّا أن نظهره يف حياتنا .وكلَّما أُظهر لك احلق من خالل الروح القدس ،كلَّما ظهر يف
حياتك ،وكلَّما ظهر املسيح يف حياتك ومنوت فيه ولبسته.
يقول يسوع َّ
أن الروح القدس سيقودَن إَل اْلق .هل َتتِب ذلك يف حياتك؟ شارك مع اآلخرين كيف
حيدث ذلك.

 .2خيربان مبا سيأيت .وهذا ما فعله يسوع مع التالميذ يف تلك الليلة .وأخربهم مبا سيحدث حىت يعرفون َّأَّنم
َّ َّ
كثريا عن
سيبقون يف إرادة هللا عندما أييت اإلضطهاد .وإن كنَّا ندرس كلمة هللا بقلب منفتح جند أَّنا تكلمت ً
وإين أؤمن َّ
األايم ،لكن جيب علينا أن
النبوة يف هذه َّ
الرب يعيد عمل خدمة َّ
ماذا سيحصل يف املستقبلِّّ .
أن ّ
الرب .وحنن نعيش يف زمن حيث
نكون مستمعني يقظني لنتأكد من أ ّن كل ما نسمعه يتماشى مع كلمة ّ
يهّيء الكنيسة إىل زمن اإلضطهاد اآليت كما أعتقد.
الروح يفتح أعيننا أكثر وأكثر إىل األسفار النبويَّة كي ِّّ
ب الَ يصنَع أَمرا إِالَّ وهو ي ع ِلن ِس َّرهُ لِعبِ ِ
يد ِه األَنْبِيَ ِاء" (عاموس )7:3
السيِّ َد َّ
"إِ َّن َّ
َ
الر َّ َ ْ ُ ْ ً َ ُ َ ُ ْ ُ
ِّ
الرب يسوع املسيح وعن عمله الذي أمتمه ابرك الروح القدس
ميجد املسيح .لقد وجدت أنَّه كلَّما علَّمت عن ّ
ّ .3
ِّ
الرب علّوا شأن يسوع
هذا العمل .فيا أيَّها املعلّمون والوعَّاظ وقادة اجملموعات الصغرية وكل من يريد أن خيدم ّ
وق ِّّدموه على اجلميع وستجدون ختم موافقة الروح القدس ووجوده يف حياتكمَّ ،
ألن هدفه هو متجيد الرب
يسوع .إقرأوا األانجيل إبستمرار ،وأشبعوا نفوسكم من تعاليم املسيح.
لقد ذكرت ساب ًقا و ِّّ
أكرر َّ
مهمة الروح القدس هي إجتذاب اآلخرين للمسيح .وما علينا سوى أن نكون رسله.
إن َّ
ويسوع ما يزال يتكلَّم معنا كما فعل مع تالميذه .وقد وعدهم قائالًُ " :ك ُّل َما لِ ِ
ْخ ُذ ِِمَّا
ْت إِنَّهُ ََي ُ
آلب ُه َو ِِلِِ .ل َذا قُل ُ

ِِل َو ُُيِِْبُُك ْم( ".يوحنا)15:16
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ِّ
بكل بساطة من يكون يسوع ابلنسبة لك وماذا فعل يف حياتك.
إ ًذا ،كن آنية طيّعة ،وإحفظ كالمه يف قلبك ،وشارك ِّّ
وتذ َّكر أنَّه ميكن أن تكون الشخص الوحيد الذي سريى فيه بعضهم املسيح.
كتب "فل كايغي" أغنية بعنوان "اللّسوحة الفنيَّة" مأخوذة من شعر كانت قد كتبته "بياتريس كليالند" عنوانه "
لوحة املسيحي الفنيّة"  .دع حقيقة ما تقرأه يدخل إىل أعماق قلبك ويلهمك لتقرتب أكثر إىل هللا .ودع الروح القدس
شاهدا له.
يقرتب منك ويساعدك أن تكون بكل بساطة ً
احلقيقة اليت علَّمتَها
واضحة كانت ابلنسبة إليك ،غامضة ابلنسبة إيل
مين
لكن ،عندما إقرتبت ِّّ
جلبت معك نفخة منه
جيذبين بنوره
وأرى حبه من خالل كلماتك
إىل أن ال أعود أراك ،وأرى املسيح فقط
أهي إبتسامة مجيلة؟
أم نور مقدَّس على جبينك؟
ضحكت اآلن.
آه ،كال .شعرت حبضوره عندما
َ
حيل روحك من جديد علينا .إجعله يتنفس من خاللنا وينعش أرواحنا لنسري يف
صالة :أيَّها الرب ،صاليت اليوم أن ّ
أيضا .آمني!
طرقك .شع بنورك على طرقنا ،وأظهر يسوع أكثر لكل واحد منَّا وللعامل ً
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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